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Hossa czy bessa? 
Sytuacja polskiej prozy współczesnej 

(MINIANKIETA) 
 
 

BERNADETTA DARSKA, kry-

tyczka literacka, doktor litera-

turoznawstwa: Ani hossa, ani 

bessa, tak chyba można 
powiedzieć, co nie znaczy, 
że jest dobrze i że to, z 
czym mamy do czynienia na 
co dzień, nie budzi niepoko-
ju. Bliżej więc chyba do 
bessy… Zwłaszcza że mó-
wienie o prozie współcze-
snej sprowadza się automa-
tycznie do mówienia o życiu 
literackim. I do przywoływa-
nia literatury popularnej. Nie 
będę mówiła o niskich 
wskaźnikach czytelnictwa w 
Polsce ani o celebrytyzacji 
życia kulturalnego. Te 
pierwsze są zwykle 
z radością podważane przez 
gości kolejnych Targów 
Książki, ta druga przez 
tychże samych gości mocno 
dostrzegana. Wykażę nato-
miast zaniepokojenie ciągle 
śladową obecnością kultury 
w mediach mainstreamo-
wych oraz powszechną ak-
ceptacją zastąpienia eksper-
tów osobami, które są zna-
ne z tego, że są znane. 
Blurby w wykonaniu aktorów 
stają się stopniowo typowym 
marketingowym chwytem 

wydawnictw. Negatywnie 
zaskakuje również fakt, iż 
czytelnicy ciągle deklarują 
niechęć do twórczości pol-
skich autorów. Ciągle, bo 
mimo różnego rodzaju akcji 
promujących czytelnictwo, 
to się nie zmienia. Dziwi też 
łatwość, z jaką zaakcepto-
wano praktyki, które na wła-
sny użytek nazywam „by-
ciem twórcą i tworzywem”. 
Chodzi o recenzje w prasie, 
kiedy to jeden pisarz ocenia 
drugiego pisarza. Festiwali-
zacja kultury nie prowadzi 
wcale do jej ożywienia. 
Symptomatyczne jest, że na 
większości tego typu imprez 
pojawiają się ci sami auto-
rzy, nie ma więc potrzeby 
różnorodności i chęci wy-
szukiwania talentów. Jeśli 
przyjrzymy się temu, co 
proponują nam polskie wy-
dawnictwa, to w kontekście 
ostatnich kilku lat bardzo się 
pogorszyło. Z jednej strony 
propozycji jest coraz więcej, 
coraz trudniej więc dokonać 
dobrego wyboru, z drugiej 
następuje unifikacja – jeśli 
modne są kryminały, to 
większość wydawnictw za-
czyna je wydawać, jeśli 
modne powieści erotyczne 
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adresowane do kobiet, to 
ambicją wydawnictwa jest 
posiadanie swojego autora 
w tej dziedzinie itd. Media 
mainstreamowe, krytycy 
literaccy i literaturoznawcy 
dość niechętnie zajmują się 
literaturą popularną. Ma to 
swoje konsekwencje – czy-
telnik nie ma dostępu do 
profesjonalnej oceny, łatwiej 
więc daje się uwieść rekla-
mie wydawnictwa. W wy-
dawnictwach nastąpiło też 
niebezpieczne przesunięcie, 
jeśli mówimy o zachowaniu 
proporcji. Raptem okazuje 
się, że nawet w najbardziej 
prestiżowych oficynach mo-
że ukazywać się literatura 
popularna, której jakość to 
po prostu grafomania (casus 
Katarzyny Michalak). Skoro 
przywołałam autorkę repre-
zentującą nurt tzw. prozy 
kobiecej, muszę również 
napiętnować inną, żenującą 
przyznam, praktykę, a mia-
nowicie produkowanie ksią-
żek. Autorki z tego kręgu 
dość często z dumą zapo-
wiadają, że w danym roku 
wydadzą pięć książek, a w 
następnym kolejne cztery. 
Efekt i jakościowy, i marke-
tingowy jest co najmniej ku-
riozalny. Czytelnik nato-
miast, słysząc określenie 
„proza współczesna”, często 
koncentruje się właśnie na 
tym, co ukazuje się z sygna-
turą pop, bo prozy arty-
stycznej, jak deklaruje, nie 

rozumie. Zmalała też pro-
mocyjna rola nagród i nie 
jest to tylko winą większej 
ich ilości na rynku, raczej 
wspominanej już powtarzal-
ności nazwisk. Ta powta-
rzalność zresztą jest także 
widoczna w kontekście re-
cenzji w prasie mainstre-
amowej. Łatwo domyślić się, 
kto będzie recenzowany 
w danym tygodniku czy 
dzienniku, jeśli znamy za-
powiedzi wydawnicze. Nie 
szuka się więc ciekawych 
debiutów (zresztą zadebiu-
tować teraz jest dużo trud-
niej niż dekadę temu), nie 
szuka innych nazwisk, za-
dowala się natomiast oczy-
wistościami. Przewidywal-
ność to zatem chyba jeden 
z większych grzechów pol-
skiej prozy współczesnej 
i polskiego życia literackie-
go.  
 

DARIUSZ DZIURZYŃSKI, po-

eta, doktor literaturoznaw-

stwa: Kocham poezję, lecz 

często zdradzam ją z prozą. 
Czytanie najnowszej prozy 
to dla mnie wielka przyjem-
ność poznawcza i estetycz-
na. Nierzadko większa od 
lektury najnowszej poezji. 
Zapewne dlatego, że nowa 
poezja jest silnie spolaryzo-
wana (i skonfliktowana), 
dzieląc się na nurt awan-
gardowy i tzw. klasyczny 
(czy każdy wiersz wolny od 
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idiomu nowoczesności staje 
się automatycznie „wier-
szem klasycznym”?). Proza-
icy, jak sądzę, nie tworzą 
podziałów estetycznych, 
raczej je przekraczają i ni-
welują, o czym świadczą 
liczne alianse wybitnych 
dzieł literackich z konwen-
cjami opowieści popular-
nych. Osobiście rozczytuję 
się w historii i współczesno-
ści literatury grozy i z satys-
fakcją obserwuję awans ar-
tystyczny tej odmiany pisar-
stwa. Łukasz Orbitowski 
stworzył jako jeden z nie-
licznych literacką biografię 
socjalistycznych blokowisk 
(Horror show, Święty Wro-
cław), obok niego należy 
wymienić Zygmunta Miło-
szewskiego ze świetnym 
Domofonem. Horror staje 
się również wygodną kon-
wencją do poruszania tabu 
historycznego i polemiki 
z kliszami narodowej świa-
domości – tutaj pierwszeń-
stwo przynależy się Markowi 
Świerczkowi, który w Bestii 
przedstawił inny model 
dziewiętnastowiecznego pa-
triotyzmu w portrecie Pola-
ka-Moskala, a w niedawnym 
Dybuku stematyzował po-
wojenne lęki i idiosynkrazje 
etniczne Polaków. Moim 
najciekawszym doświad-
czeniem lekturowym ostat-
nich dwóch lat jest jednak 
nagrodzona Nike powieść 
Joanny Bator Ciemno, pra-

wie noc – mistrzowska opo-
wieść o naszym kraju, tyglu 
społecznych, politycznych, 
ideologicznych demonów, 
gdzie najbardziej „gotyckie” 
z polskich miast, postindu-
strialny i spauperyzowany 
Wałbrzych, stało się so-
czewką realnej grozy. Za tę 
powieść Wałbrzych powi-
nien swej epiczce postawić 
pomnik! Lubię i szanuję naj-
nowszą prozę krajową. I 
wracam do niej jako wiernej 
kochanki, aby odpocząć po 
objęciach/kleszczach poezji. 
  

PAWEŁ NOWAKOWSKI, redak-

tor w wydawnictwie FORMA, 

wiceprezes Fundacji Literatury 

imienia Henryka Berezy: Na 

szczęście są jeszcze pisa-
rze, którzy dowodzą, że 
wciąż istnieje literatura sta-
nowiąca wyzwanie, atakują-
ca stereotypy, rewidująca 
poglądy, wstrząsająca przy-
zwyczajeniami i budząca 
oraz zaspokajająca głód 
intelektualny. Taka, która 
zarówno wyraża jednostko-
we „ja”, jak i pozwala temu 
„ja” się narodzić; jest uległa 
wobec języka i jest buntem 
wobec niego; szuka w języ-
ku tego, co niejęzykowe, a 
zarazem wchłania to, co 
mieści się przed nim i za 
nim. I zawsze jest znakiem 
jedynej w swoim rodzaju 
osobowości twórczej. Bez 
względu na to, czy odnosi 
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się do społecznej rzeczywi-
stości, czy przechodzi obok 
niej obojętnie. Bez względu 
na to, czy szuka inspiracji 
w zasobach świata we-
wnętrznego autora czy 
w archiwach kultury. Bez 
względu na to, czy godzi się 
z tradycją, czy nie. 
 

MIECZYSŁAW ORSKI, redaktor 

naczelny „Odry”: W polskiej 

prozie generalnie jest nie-
wątpliwa bessa z małymi 
wyjątkami. Ale tego nie da 
się dowieść nie tylko w 5 
zdaniach, lecz i na 5 stro-
nach. 
 

ADAM POPRAWA, poeta, 

prozaik, historyk literatury, 

krytyk literacki: Polska pro-

za? Raczej stany średnie. 
Tak ogólnie, patrząc zarów-
no na wydane nowości, jak 
i ich odbiór. Nie powielam 
tu, mam nadzieję, mitu zło-
tego wieku w wersji uprosz-
czonej, nie potrafię jednak – 
pytany o dzisiejszą prozę – 
nie pomyśleć, że w latach 
jeszcze siedemdziesiątych 
pojawiały się nowe książki 
na przykład Białoszewskie-
go, Buczkowskiego, Kon-
wickiego, Mrożka, Piotrow-
skiego, Nowaka, Nowakow-
skiego, Dygata… Starczy? 
Nie o to chodzi, że dawniej, 
panie, to było lepiej, tylko 
o miarkę aksjologiczną, któ-
rej wolałbym nie zgubić. 

Z nowych rzeczy w księgar-
niach ważniejsze więc są 
dla mnie dzienniki i listy 
Mrożka oraz dzienniki 
Szczepańskiego, a także 
odcenzurowane edycje Bia-
łoszewskiego niż sporo no-
wości. Ale żeby coś kon-
kretnie powiedzieć też 
o książkach świeżo napisa-
nych, to trzy punkty: Scha-
denfreude, obawa i radość. 
Ad 1. Najnowszy produkt 
Witkowskiego został przyję-
ty nader powściągliwie. Mo-
że wreszcie – przynajmniej 
w tym popularniejszym 
obiegu – zrozumiano, że 
Witkowski to pop i, za prze-
proszeniem, media, a nie 
literatura? 2. Boję się nato-
miast, że niezadługo (piszę 
to 12. października 2014) 
i tuuu, i taaam rozpisywać 
się będą o nowej książce 
Tokarczuk, sama autorka 
zresztą nie będzie zbyt la-
koniczna w rozdawnictwie 
wywiadów. A boję się, bo 
wcale licznie publikowane 
fragmenty zmuszają zatro-
skanego o polską prozę czy-
telnika do stanów głęboko 
frasobliwych. 3. Wit Szostak 
i Sto dni bez słońca: radość 
czytania, bardzo mądra, 
ironiczna powieść. 
 

EMILIA WALCZAK, prozaiczka, 

członkini zespołu redakcyjne-

go pisma „Fabularie”: Przy-

znam, że afera pt. „Dunin–
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Karpowicz”, jaka wybuchła 
na moment na początku 
października br. w Interne-
cie, zmieniła moje spojrze-
nie na polski mainstreamo-
wy rynek wydawniczy i na 
obecność polskiej prozy w 
mediach – oczywiście tych 
głównonurtowych, tzw. opi-
niotwórczych. Dokładnie 
chodzi mi o to, co przy oka-
zji oblewania się przez rze-
czonych pisarzy pomyjami 
jeszcze się „wylało”: fakt, iż 
autor Ości żyje z sekreta-
rzem Literackiej Nagrody 
Nike, finansowanej, przy-
pomnijmy, przez Fundację 
Agory. Agory, będącej wy-
dawcą „Gazety Wyborczej”. 
Kinga Dunin sugeruje, iż 
stąd właśnie tak szeroka od 
dawna promocja postaci 
Karpowicza na łamach 
„GW” i tegoroczna nomina-
cja Ości do Nike… I trudno 
jej nie wierzyć. Niestety, 
obecność pisarzy w czoło-
wych mediach, najważniej-
sze nagrody literackie – to 
być może tylko kwestia tzw. 
znajomości, a wartości arty-
styczne odsunięte zostają 
na plan dalszy. Co do repre-
zentowanych w literaturze 
postaw, uważam, że mamy 
do czynienia z podziałem 
wertykalnym, w wyniku któ-
rego jest tylko to, co na le-
wo, i to, co na prawo. I do-
piero ten podział determinu-
je język, jakim posługują się 
autorzy, oraz podejmowane 

przez nich tematy. Myślę 
jednak, że zbytni radykalizm 
literaturze nie służy – ja 
książek wydawanych np. 
przez Krytykę Polityczną 
w ogóle nie jestem w stanie 
czytać, choć sama sytuuję 
się zdecydowanie „po lewej 
stronie”. Co do międzynaro-
dowych sukcesów… Jest 
całkiem sporo autorów tłu-
maczonych na inne języki 
europejskie – obserwujemy 
kariery m.in. Joanny Bator, 
Sylwii Chutnik czy Piotra 
Pazińskiego. Lecz czy poza 
granicami Polski te ich 
książki faktycznie wywołują 
jakikolwiek rezonans – 
z braku ogólnodostępnych 
danych nie jestem w stanie 
stwierdzić. 
 

ADAM WIEDEMANN, poeta, 

prozaik, krytyk literacki: Chy-

ba ostatnio przestałem się 
interesować polską prozą, 
zwłaszcza tą „najmłodszą”. 
Czasami wpada mi w ucho 
(rzadziej w oko) jakiś frag-
ment, i słyszę wtedy albo 
nadmiernie ozdobne zdania, 
barokowo przeciążone jało-
wą inwencją słowotwórczą 
i metaforyczną (Pilch, Ku-
czok), albo zdania toporne, 
sprawozdawcze, zaledwie 
poprawne, wzorowane na 
stylu modnych dziś reporta-
ży (Bator, Chutnik), wymie-
niam nazwiska pierwsze 
z brzegu, przykłady można 
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by mnożyć. Mamy więc pro-
zę albo językowo nijaką, 
albo „za bardzo jakąś”, naj-
gorsze zaś, że tymi języka-
mi pisane są powieścidła 
grube, tendencyjne (w pozy-
tywistycznym guście), bądź 
lifestyle’owe, od których od-
padam po kilku stronach, 
podczas gdy sprzyjająca 
artystycznym poszukiwa-
niom forma krótkiego opo-
wiadania całkowicie jak 
gdyby zanikła i pogardzają 
nią nawet debiutanci. Naj-
nowsze powieści zarówno 
Doroty Masłowskiej, jak 
i Wiesława Myśliwskiego 
świadczą o tym, iż dyktat 
rynku i dużych wydawnictw 
ma nawet na twórców wy-
bitnych wpływ jeśli nie za-

bójczy, to w każdym razie 
chorobotwórczy. Mogę 
wszak również wymienić 
kilku autorów piszących cią-
gle prozę artystyczną na 
przekór obowiązującym 
konwencjom, dzięki czemu 
ich dzieła nie są co prawda 
zbyt cenione, lecz jednak 
prezentują się godnie. Ma-
rian Pilot (mam tu na myśli 
zwłaszcza Zawodną zabaw-
kę), Waldemar Bawołek 
(Humoreska), Grzegorz 
Strumyk (Nierozpoznani) 
czy Adam Kaczanowski (To-
pless) to pisarze, dzięki któ-
rym proza polska wciąż sta-
nowi dla mnie jakąś atrak-
cję, zwłaszcza że z prozą 
zagraniczną jest chyba 
jeszcze gorzej. 

 
 
 
 
 
 

Krzysztof Iwin, Gwiezdny pył 
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SŁAWOMIR PŁATEK 
 

 

Proza życia, czyli życie bez mitu  

 
 
  W latach 90. namno-
żyło się w Polsce podkłada-
czy bomb. Co chwilę ktoś 
wysadzał jakieś strategiczne 
fragmenty infrastruktury 
przeciwnika. A to wyleciał 
w powietrze fiat cinquecen-
to, a to jakiś kiosk, w którym 
sprzedawano spod lady ró-
żowe pigułki. Pojawił się 
jednak człowiek innego au-
toramentu. Idealista. Swoje 
ładunki upychał w kształtki 
hydrauliczne. Raz trójnik, 
raz kolanko nyplowe, raz 
mufka, stąd nazwali go „Ru-
rabomber”. Nie sądzę, żeby 
czytał Weisera Dawidka, ale 
przyznał się, że po prostu 
ma przyjemność, jak coś 
wybucha. I być może nie 
chodziłoby o nic więcej, 
gdyby nie jedna, chyba za-
pomniana, wypowiedź. 
Przyznał się bowiem, że 
jego natchnieniem był film 
Specjalista, w którym głów-
ny bohater jest tytułowym 
specjalistą od materiałów 
wybuchowych. Rurabomber 
wyznał, że chciałby być 
kimś takim. Że być może 
kiedyś wojsko będzie po-
trzebowało superspecjalisty 
i wtedy zwróci się do niego 
– a wówczas triumfalnie  

 
 
powróci z banicji.  
 To nie jest wbrew po-
zorom mały, prywatny mit. 
To kawał historii, a historia 
kipi od wyrzutków społecz-
nych, do których owo społe-
czeństwo na kolanach przy-
chodzi prosząc o powrót na 
łono. Łono czeka! – wykrzy-
kiwał Słotwina w filmie Wil-
cze echa, gdzie sam był 
super-specjalistą, a jedno-
cześnie wyrzutkiem. To 
młody przykład, podobnie 
zresztą jak tolkienowskie 
sagi, gdzie pojawia się ten 
sam motyw. Są starsze, naj-
starszy jaki znam pochodzi 
z Biblii. Niejaki Jefte, nie-
ślubny syn ówczesnego ku-
łaka i niewolnicy, wygnany 
z domu, zorganizował sobie 
ekipę szlachetnych złodziei, 
z którymi napadał – jak chce 
tradycja – na Ammonitów, 
a jak podpowiada rozsądek 
– na wszystkich, łącznie ze 
swoimi krajanami. Kiedy 
krajanie popadli w poważne 
problemy, potrzebowali go-
towego na wszystko i do-
świadczonego wodza, który 
poprowadzi ich armię. Jefte 
dumnie odrzuca propozycję, 
ale po dłuższych negocja-
cjach zgadza się, triumfuje 
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nad wrogami i tworzy potęż-
ny mit bezkompromisowego 
superspecjalisty w stylu „od 
zera do bohatera”. Ten mit-
archetyp zresztą blednie 
zaraz po bitwie, przyćmiony 
znacznie bardziej nośnym 
mitem, według którego Jefte 
– jak chce tradycja – oddaje 
swoją córkę na służbę w 
świątyni, a jak podpowiada 
rozsądek – zarzyna w ofie-
rze. To już jednak inna histo-
ria.  
 To nie jest tak, że 
potrzeba zbudowania wokół 
siebie mitu bierze się 
z nadmiaru sentymental-
nych lektur lub niemądrych 
filmów. Raczej te filmy i te 
książki biorą się z jakiejś 
powszechnej potrzeby. 
Trudno ją nazwać jednym 
słowem. Pojawia się tu mie-
szanina mitomanii, megalo-
manii i poczucia misji, jed-
nak te psychopatyczne ce-
chy nie osiągają poziomu 
choroby psychicznej. Nie-
kiedy prowadzą do nieszko-
dliwego życia w oparach 
fantazji, czasem jednak ma-
ją znacznie poważniejsze 
skutki. Bez zbędnych oto-
czek i emocjonalnej aury, 
w naturalistyczny sposób 
pokazano je znakomicie 
w niektórych filmach francu-
skiej Nowej Fali. Do utraty 
tchu, a jeszcze lepiej Windą 
na szafot to idealne ekrani-
zacje bezmyślnej pogoni za 
mitem, która z punktu wi-

dzenia goniących wydaje się 
romantyczną przygodą, a z 
punktu widzenia chłodnego 
obserwatora – szczytem 
zidiocenia.  
 Czy to nie za mocne 
słowo? Nie, jeśli wziąć pod 
uwagę, do czego doprowa-
dziła owa mieszanka mega-
lomanii, mitomanii i poczu-
cia misji na Lubelszczyźnie. 
Morderstwo, jakie popełniła 
dziewczynka uważająca się 
za poetkę i jej narzeczony to 
przykład „idealny” (jeśli 
można użyć takiego słowa) 
opisywanej postawy. Posta-
wa dwójki dzieciaków 
z przytoczonego już wyżej 
filmu Windą na szafot jest 
bardzo podobna, pomimo 
powierzchownych różnic. Ta 
sama wiara w mit, ten sam 
brak współczucia i wyrzutów 
sumienia, to samo przeko-
nanie o artystycznym, czy 
romantycznym komponen-
cie dokonanej zbrodni. 
I sam czyn – tak samo nie-
potrzebny, nadaremny, pu-
sta strata.  
 Proza życia to życie 
bez mitu. Kultura, owszem, 
mitologizuje „zwykłe” posta-
cie, ale pod warunkiem, że 
wznoszą się ponad swoją 
zwyczajność. Bohater filmu 
15:10 do Yumy jest szary 
i zwyczajny, ale ostatecznie 
zostaje supermanem. Pełen 
zwątpień i lęku szeryf 
z W samo południe pokonu-
je przeważające siły bandy-
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tów. Western to budulec 
współczesnej zachodniej 
mitologii, te przykłady nie 
pojawiły się przypadkowo. 
Próbowano jednak zbudo-
wać inną mitologię. „Bohater 
pozytywny” powieści pro-
dukcyjnej miał realizować 
tylko jeden mit – zwyczajne-
go, solidnego pracownika. 
Jego jedynym bohater-
stwem jest uporczywa robo-
ta ponad plan. Niewiele 
z tego zostało, a największe 
dzieła gatunku to opowiada-
nie Hłaski Następny do raju 
i film Wajdy Człowiek 
z marmuru. Bohater pozy-
tywny ponosi w nich jednak 
klęskę i tylko tym sposobem 
udaje się ocalić artystyczną 
wartość produkcyjniaka. 
Historia bez legendy nikogo 
nie interesuje. 
 Spotkałem w życiu 
„zwykłych ludzi”. Powie-
działbym wręcz, że prawie 
wyłącznie takich, chociaż 
niektórzy z nich bardzo 
chcieli nadać życiu trochę 
polotu. Smutne były zwłasz-
cza próby poetów. Jeden 
z nich, posiadając wrodzone 
predyspozycje do wahań 
nastroju, pracował wiele lat 
nad „udoskonaleniem” tych 
stanów. Im częściej odwie-
dzał psychiatrę, tym bardziej 
czuł się poetą. I tym gorzej 
pisał. Mam jednak wrażenie, 
że swoją poetyckość wiązał 
głównie ze swoimi stanami 
lękowymi, wiersze zaś mia-

łyby zyskiwać na jakości 
wprost proporcjonalnie do 
nasilenia choroby. 
 Takich poetów osza-
lałych na punkcie podcze-
pienia się pod mit poety 
spotyka się regularnie. 
W dniu, kiedy mogą w koń-
cu poczuć się namaszczeni 
przez jakiś autorytet (krytyk, 
wydawca, znajomi) na mia-
nowanych poetów, przecho-
dzą z prozy życia do świata 
z filmów i książek. Niektórzy 
z iście mesjańskim zapałem 
gromadzą wokół siebie wy-
znawców, karzą zdrajców 
banicją na facebooku, 
w nieskończoność przeży-
wają sukces przemiany ze 
zwykłego człowieka w po-
stać z mitologii. I może to 
być piękne, jeśli jest praw-
dziwe. Niestety, rzadko jest.  
 Mit wyrzutka spo-
łecznego towarzyszy litera-
turze od zawsze. Tysiące 
młodych poetów stara się 
zostać poetami przeklętymi. 
Zwykle mają tego pecha, że 
mają szczęście. To znaczy – 
udaje im się w życiu znacz-
nie więcej niż takiemu na 
przykład Andrzejowi Bursie. 
Proza bierze górę i bynajm-
niej nie chodzi o pisanie 
prozy, a o prozę życia. Pró-
by stają się rozpaczliwe. 
Poeta zaczyna wywoływać 
burdy, ale zamiast tworzyć 
legendę, wywołuje jedynie 
niesmak. Bierze narkotyki, 
ale zamiast stworzyć nowe 
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Sztuczne raje, czy L.A. 
Woman, bełkocze i wymio-
tuje na własne spodnie. Inni 
posuwają się dalej. Odważ-
nie mordują dwójkę śpią-
cych ludzi. Wiersze nie stają 
się przez to lepsze. Świat – 
też nie. Ale życie w końcu 
przestaje być tak cholernie 
prozaiczne.  
 Najwięcej bezna-
dziejnych grafomanów re-
krutuje się z fanów Świetlic-
kiego i dawnych „kaskade-
rów literatury”, z których 
owa psychopatka wymienia 
aż trójkę jako swoich idoli: 
Wojaczek, Hłasko, Poświa-
towska. Na temat tej prawi-
dłowości zresztą zbiera mi 
się od dawna oddzielny 
tekst. W skrócie – ktoś słabo 
zorientowany może przy 
lekturze wymienionych, 
znakomitych twórców po-
myśleć, że wystarczy pisać 
„od serca” o sprawach dra-
stycznych, żeby stworzyć 
arcydzieło. Niestety, nie ro-
dzą się z tej metody ani ar-
cydzieła literatury, ani 
zbrodni. Powstają pospolite 
wiersze, czasem też pospo-
lite przestępstwa. Jedyne, 
co budzą, to niesmak. Roz-
paczliwe wyłamywanie 
szczelin w prozie życia koń-
czy się tak, jak się kończy.  
 Myślę czasem o Ka-
tastrofie Smoleńskiej i o teo-
riach spiskowych. Jest w 
tym jakaś rozpacz. Jestem 
przekonany, że większość 

twórców owych teorii tak 
naprawdę mało się interesu-
je tym, co zaszło podczas 
lądowania tupolewa. Tym 
bardziej nie obchodzi ich 
realna geopolityka, wytrzy-
małość materiałów, proce-
dury lotnicze. Oni chcą 
stworzyć mit (III RP wciąż 
tak naprawdę nie ma mitu 
założycielskiego!). Wyrwać 
się z tego paskudnego ży-
cia, gdzie polityka jest doj-
mująco nudna, gospodarka 
beznadziejnie zglobalizowa-
na, korporacje – nie do na-
ruszenia, a podsłuchiwani 
ministrowie potrafią zasko-
czyć nie jakimś tajnym pro-
jektem planetarnego spisku, 
tylko co najwyżej paroma 
wulgaryzmami. Jak żyć 
z tym wszystkim? Wielbicie-
le teorii o zamachu tworzą 
fenomenalne scenariusze 
książek sensacyjnych, wielu 
z nich zdradza niepospolite 
talenty do tworzenia wyso-
kiej klasy fikcji literackiej.  
 Być może stąd się 
bierze literatura. Proza arty-
styczna jako lekarstwo na 
nieznośność prozy życia. 
Fikcja jako lekarstwo, kiedy 
już nie da się wytrzymać, że 
wszystko jest normalne 
i zrozumiałe. Istnieje zresztą 
przecież teoria, według któ-
rej eksplozja literatury fanta-
sy jest reakcją na totalną 
racjonalizację świata. Bo jak 
inaczej wytłumaczyć odruch 
pojawiający się za każdym 
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razem, kiedy trafia się na 
niewyjaśnione zjawisko? 
Niedawno pisano o „wędru-
jących kamieniach” w Doli-
nie Śmierci w USA. Kamie-
nie same przesuwały się po 
płaskim dnie wyschniętego 
jeziora. Ludzie wierzący 
w ciągu kilku sekund znaj-
dowali wyjaśnienie – robią 
to aniołowie lub demony. 
Ludzie mniej wierzący lub 

niewierzący – równie 
szybko stwierdzali, że to 
z pewnością UFO. 
Oczywiście mieli rację. 
Szatan tylko czeka, że-
by w jakimś odludnym 
miejscu poturlać pięcio-
kilowy kamień o dzie-
sięć metrów w bok. 
I zapewne zrobiłby to, 
gdyby go nie uprzedzili 
kosmici, szykujący w 
ten sposób inwazję z 
Aldebarana. W takie 
wyjaśnienia, jak lód pę-
kający w szczelinach po 

nocnym przymrozku prze-
cież nikt nie uwierzy. To nie 
może być prawda – że ka-
mienie turlają się w wyniku 
przymrozków, w Smoleńsku 
był zwykły wypadek, a życie 
jest ciężkie, zrozumiałe 
i kończy się śmiercią. Rura-
bomber być może do dziś 
czeka w więzieniu na zlece-
nie od wojska na rozbrojenie 
superbomby. Czeka na wy-
gnaniu, cierpliwie jak Jefte 
czy Aragorn. Zuzanna M., 
poetka mordująca „hołotę 
umysłową”, może ogłosić, 
że jest hybrydą Joanny d'-
Arc i Lady Makbet. A my, 
codziennie otwierając gaze-
ty i strony internetowe szu-
kamy nowego Szekspira, 
nowego Tolkiena, nowej 
opowieści o zbrodniarzach 
i bohaterach. Świat bez mi-
tu, świat prozy życia – jest 
światem nieludzkim. Jest 
piekłem.  

 
 

Sławomir Płatek 

Sławomir Płatek 
Ur. 1974. Debiutował w 
prasie („Dziennik Bałtycki”) 
w roku 1995. Na początku 
lat 90. związany 
z trójmiejską grupą poetyc-
ką Almanach. Po jej rozpa-
dzie epizodycznie współ-
działał z lokalnymi pod-
ziemnymi zjawiskami. Re-
aktywowany przez nieroz-
poznane czynniki po roku 
2006. Współzałożyciel por-
talu i stowarzyszenia Salon 
Literacki, publicysta. Autor 
książek poetyckich Bez 
imienia (2010), Prześwietle-
nie (2011, pod pseudoni-
mem Anna Kalina Modra-
kis), awaria migawki 
(2012), Wiersze dla Sophie 
Marceau i innych kobiet 
z którymi spałem (2013). 
Oprócz wielu wierszy i kilku 
próz jest także autorem 
niniejszej notki o sobie sa-
mym.     
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RAFAŁ GAWI 
 

 

Proza poetycka, czyli luka w systemie  

 
 

Najciekawsze w lite-
raturze – ba, w kulturze w 
ogóle – wydaje się to, co 
wydarza się pomiędzy, na 
pograniczu, co wymyka się 
wszelkim klasyfikacjom 
i systemom pojęć, zderza 
różne porządki i próbuje 
z nich zbudować – choćby 
i w chaosie – nową jakość. 
Tak też jest z prozą poetyc-
ką. Pierwsze problemy 
i jednocześnie wyzwania 
pojawiają się na poziomie 
ustalenia spójnej definicji. 
Przez jaki pryzmat najsen-
sowniej i jednocześnie roz-
patrywać ten synkretyczny 
rodzaj literacki? Prozy (w 
pewnym uproszczeniu – 
forma) czy poezji (w pew-
nym uproszczeniu – treść)? 

Jeszcze więcej za-
mieszania powoduje równo-
ległe istnienie – i wzajemne 
przenikanie się z prozą po-
etycką – takich gatunków, 
jak np. poemat prozą. 
W niniejszym tekście jednak 
odpuszczę sobie te mean-
dry, po których z dużym 
skupieniem i gracją podró-
żowała niedawno Agnieszka  
 
 
 

 
 
Kluba*. Skupię się na tych 
tekstach, które są lub mogą 
być uznawane za prozę po-
etycką. Literatura na ten 
temat przeważnie milczy, 
dlatego posłużę się subiek-
tywnie zaprojektowanymi 
szufladkami gatunkowymi. 

Większość definicji 
prozy poetyckiej podkreśla 
jej charakter refleksyjny lub 
liryczno-opisowy, zaznacza 
istotną rolę metafory w kon-
struowaniu tego typu utwo-
rów, wykorzystanie rytmu 
właściwego poezji, jak rów-
nież zastosowanie „wyszu-
kanego” słownictwa, czym-
kolwiek by ono było; zapew-
ne ma chodzić o szeroko 
rozumiany tzw. język literac-
ki, poza obszarami niszowej 
literatury pięknej praktycznie 
stopniowo zanikający. Tyle 
że dotyczący literatury 
w ogóle, nie tylko pograni-
cza dwóch największych 
rodzajów literackich. 

Pozwolę sobie, na 
potrzeby niniejszego tekstu, 
ale również żeby uwzględnić 
pewne tendencje w najnow-
szej poezji i prozie, zdefi-

                                                 
*
 A. Kluba, Poemat prozą w 

Polsce. Monografia, Toruń 2014. 
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niować prozę poetycką 
jeszcze raz, zdroworozsąd-
kowo. W takim rozumieniu 
proza poetycka to proza 
(w konstrukcji tego pojęcia 
rzeczownik pełni ważniejszą 
funkcję od przymiotnika) 
zbudowana przy wykorzy-
staniu poetyckich środków 
artystycznych i stylistycz-
nych, gdzie to, jak się opo-
wiada, jest istotniejsze od 
tego, co się opowiada (jeżeli 
w ogóle mamy do czynienia 
z opowiadaniem; dotych-
czasowe definicje najczę-
ściej jednak zaznaczają, 
moim zdaniem pochopnie, 
narracyjność prozy poetyc-
kiej jako jej cechę wyróżnia-
jącą). 

Ponadto, na podsta-
wie lektur książek poetyc-
kich z ostatnich kilkunastu 
lat (przyjmijmy rok 2000 jako 
symboliczny początek no-
wych poszukiwań) przyjął-
bym założenie, że jeżeli 
proza znajduje się w zbiorze 
wierszy, to przeważnie ma-
my do czynienia z prozą 
poetycką (np. w Kolażach 
kolarzy Samanthy Kitsch*), 
bardzo rzadko kiedy – 
z krótkim opowiadaniem 
(np. w Drzewostanach Ro-
berta Miniaka*). 

Definicja, powstała na 

                                                 
*
 S. Kitsch, Kolaże kolarzy, Dom 

Literatury w Łodzi, Łódź 2014. 
*
 R. Miniak, Drzewostany, 

Kwadratura, Łódź 2011. 

potrzeby tego opracowania, 
celowo jest szeroka, otwarta 
i niejednoznaczna. Prozy 
poetyckiej, moim skromnym 
zdaniem, nie da się, a nawet 
nie można zdefiniować 
wprost, zerojedynkowo. 
Sensowniej byłoby określić, 
czym proza poetycka nie 
jest: nie jest dramatem, 
wierszem ani utworem pro-
zatorskim nastawionym tyl-
ko i wyłącznie na opowiada-
nie historii. Mało który autor 
sięga po prozę poetycką, 
poemat prozą czy inny syn-
kretyczny gatunek z preme-
dytacją. Korzysta się z tych 
form, które akurat wydają 
się trafne do oddania pew-
nej treści (lub pewnego bra-
ku treści). Co więcej, rezy-
gnuje się z wersyfikacji 
w napisanych już utworach 
poetyckich, kiedy wersyfika-
cja niczego w nich nie wno-
si, lub wprowadza się po-
dział na wersy w tekstach 
formalnie prozatorskich, gdy 
przy takim podziale odbiór 
ich treści (lub jej braku) mo-
że w jakikolwiek sposób zy-
skać: okazać się czytelniej-
szy (podział na strofy), bar-
dziej wieloznaczny (prze-
rzutnie) czy bardziej zaska-
kujący (przerzutnie). To tylko 
pewien zabieg. Badacze, 
z perspektywy czasu, dora-
biają do niego ideologię – 
i tak autor po latach dowia-
duje się, co napisał. Ułatwia 
to odbiór – czytelnik lubi 
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zerojedynkowe etykietki – 
ale zbytnio upraszcza my-
ślenie o literaturze jako ca-
łości, na którą składają się 
również bardzo trudno defi-
niowalne i niedefiniowalne 
elementy. Teksty dzieliłbym 
przede wszystkim na dobrze 
i źle napisane i skonstru-
owane, biorąc pod uwagę 
(na równi) formę i treść. 

Mimo że proponuję 
w definicji gatunku podkre-
ślać, że chodzi o prozę, 
książki z tekstami, które 
można nazwać prozą po-
etycką, stawiałbym obok 
zbiorów wierszy. Zresztą, 
jak zaznaczyłem powyżej, 
prozy poetyckie bardzo czę-
sto są umieszczane w zbio-
rach obok tekstów poetyc-
kich. Wystarczy zajrzeć 
chociażby do klasyków: 
Czesława Miłosza czy Zbi-
gniewa Herberta, ale nie 
można pod tym względem 
zapomnieć i o Nowej Fali, 
zwłaszcza Jacku Bierezinie. 
Prozy poetyckie popełniali 
również Zbigniew Dominiak 
i patron jedynego obecnie 
konkursu na prozę poetyc-
ką*, Witold Sułkowski 
(w 2015 roku odbędzie się X 
edycja konkursu). Jak się 
okazało, wyłonił on całkiem 

                                                 
*
 W ostatnim piętnastoleciu 

jeszcze tylko redakcja „Wakatu” 
ze Staromiejskim Domem Kultury 
zorganizowała jedną edycję 
konkursu na prozę poetycką. 

silne nowe pokolenie po-
etów parających się tą for-
mą. Takich jak m.in. Prze-
mysław Owczarek, Justyna 
Fruzińska, Marcin Badura, 
Piotr Gajda, Joanna Lech 
czy Rafał Baron. Co cieka-
we, wśród nagrodzonych 
w konkursie znaleźli się też 
autorzy na co dzień zajmu-
jący się „normalną” prozą, 
jak np. Małgorzata Rejmer. 
Co jeszcze ciekawsze, na 
konkurs napływały najczę-
ściej dwa rodzaje prac: 
1) wiersze przepisane bez 
podziału na wersy, za to 
z podziałem na akapity; 
2) mniej oczywiste fabular-
nie opowiadania. To tylko 
pogłębia wieloaspektowy 
charakter prozy poetyckiej 
jako trudnego do zdefinio-
wania i pojęcia przez sa-
mych twórców gatunku. 

Owczarek opubliko-
wał zbiór próz poetyckich 
Cyklist*, przez niektórych 
badaczy*, z racji zwartej 
i spójnej formy (cztery pory 
roku po dziesięć próz-
podróży rowerem), klasyfi-
kowany jest raczej jako po-
emat prozą. Pozwolę sobie 
pozostać przy pierwszym 
gatunku, jakim określane 
były utwory Owczarka, jesz-
cze gdy zanim znalazły się 
w książce, gdy występowały 

                                                 
*
 P. Owczarek, Cyklist, Łódź 

2009. 
*
 Zob. A. Kluba, dz. cyt. 
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w kilkutekstowych zesta-
wach – i jako takie broniły 
się, wyjęte z szerszego kon-
tekstu, ba, jeszcze jego po-
zbawione. Zresztą osią 
kompozycyjną tomu jest 
zmieniająca się w rytmie pór 
roku rzeczywistość ze-
wnętrzna i wewnętrzna oso-
by mówiącej, która dzieli się 
swoimi obserwacjami z per-
spektywy siodełka roweru. 
Każdy z czterdziestu tek-
stów/fragmentów jest za-
mkniętą całością i może 
funkcjonować osobno jako 
pełnoprawny utwór. Zresztą 
w taki sposób powstawały – 
jako cykle dziesięcioelemen-
towe, którym kształt autor 
nadawał przez określone 
rozmieszczenie gotowych 
tekstów w cyklu. 

W czwartej książce 
okołopoetyckiej (czasem 
pada wręcz określenie po-
etycko-eseistycznej), ob-
szernym Mieście do zjedze-
nia*, Owczarek znowu się-
gnął po prozy poetyckie, tym 
razem m.in. zaprzęgając je 
do jeszcze bardziej synkre-
tycznych utworów: zderza-
jąc prozatorskie fragmenty 
z rymowanymi wierszami-
piosenkami i fragmentami 
opisów kulinarnych, przyj-
mującymi niekiedy formę 
przepisu kulinarnego, nie-
kiedy jadłospisu, jak również 

                                                 
*
 P. Owczarek, Miasto do zje-

dzenia, Mikołów 2013. 

(znowu) bardzo krótkich 
próz poetyckich. 

Orliński właśnie wy-
dał swój prozatorski debiut, 
Zabiegi*, co prawda na stro-
nie autorskiej przedstawia 
go jako „zbiór krótkich próz”, 
jednakże nietrudno zaklasy-
fikować je jako „poetyckie”, 
biorąc pod uwagę zastoso-
wane środki stylistyczne 
i sposób opisywania wyda-
rzeń „zewnętrznych”, a 
zwłaszcza wywoływanych 
przez te pierwsze „we-
wnętrznych”: książka doty-
czy pewnych wakacji, które 
jednak przede wszystkim 
rozgrywają się w głowie 
i metaforach osoby mówią-
cej, mającej więcej wspól-
nego z podmiotem lirycznym 
niż klasycznym pierwszo-
osobowym narratorem. 

Jest jeszcze Paweł 
Łęczuk, który w Delcie 
wstecznej* wykorzystuje 
prozę poetycką (w całości 
Sady Żoliborskie i Ladsberg; 
w dużej części utwór tytuło-
wy): teksty buduje z krót-
kich, numerowanych frag-
mentów, w konstrukcji przy-
pominających kawałki Darka 
Foksa, inspirowane amery-
kańskimi postmodernistami 
(bądź stanowiące przetwo-

                                                 
*
 M. Orliński, Zabiegi, Poznań 

2014. 
*
 P. Łęczuk, Delta wsteczna, 

Warszawa 2011. 
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rzenie ich utworów)*. Tyle że 
prozy Łęczuka są bardziej 
skupione, zawarta w nich 
melancholia jest bardziej 
oczywista i nie stanowią 
przeróbek tekstów innych 
autorów. 

Darek Foks, poetycko 
i prozatorsko, silnie patro-
nował debiutowi Piotra Ma-
kowskiego. W Soudtracku* 
pojawiają się teksty proza-
torskie, składające się z 
numerowanych akapitów, 
łudząco wręcz podobne do 
tych pisanych przez Foksa. 
Na ile jednak mamy tutaj do 
czynienia z prozą poetycką, 
na ile jednak z utworami 
stricte prozatorskimi? Swe-
go czasu sam Foks, w Or-
ciu*, zdefiniował poezję 
i prozę przez pryzmat formy 
i w samookreślaniu się jest 
konsekwentny, niezależnie 
od poziomu ironii, którą 
również posługuje się w bu-
dowaniu literackiego wize-
runku. Makowski tylko pod-
chwytuje ten sposób pisa-
nia, znajduje się na tym sa-
mym, pozadefinicyjnym ob-
szarze. 

                                                 
*
 Najwięcej ich znalazło się 

w Pizzy weselnej (Kraków 2000) 
i Merze z Betlejem (Legnica 
2003), w całości „prozatorskich”, 
ale w książkach bardziej 
poetyckich pojawiały się u Foksa 
często i gęsto. 
*
 P. Makowski, Soundtrack, 

Wrocław 2011. 
*
 D. Foks, Orcio, Wrocław 1998. 

A co zrobić z takimi 
autorami jak Justyna Bar-
gielska czy Bianka Rolan-
do? W przypadku Obsole-
tek* Bargielska wieszczyła 
powstanie nowego gatunku 
literackiego, „obsoletki”, co 
podchwyciła część krytyki, 
ale czy ten zbiór „krótkich 
tekstów o stracie i pamięci 
o niej” nie mieści się w poję-
ciu prozy poetyckiej? Bar-
gielska konstruuje co praw-
da prozę inaczej niż wier-
sze, tak jakby udzielała wy-
wiadu (jest w niej wyjątkowo 
gadatliwa), ale stosuje tyle 
środków artystycznych, 
skrótów myślowych i prze-
skoków skojarzeniowych, 
tak ją rytmizuje i uplastycz-
nia, że spokojnie można by 
ją postawić – przynajmniej 
gatunkowo – na jednym re-
gale z klasyczką prozy po-
etyckiej, Aglają Veteranyi. 
mam tutaj na myśli tylko 
Obsoletki, w mniej udanych 
Małych lisach* monolog we-
wnętrzny bohaterki osiąga 
niewyobrażalne rozmiary, 
przez co zbyt często popada 
ona w pospolity słowotok. 

Bianka Rolando już 
w pierwszym zbiorze opo-
wiadań, Rozmówkach wło-
skich* co najmniej romansu-

                                                 
*
 J. Bargielska, Obsoletki, Woło-

wiec 2010. 
*
 Taż, Małe lisy, Wołowiec 2013. 

*
 B. Rolando, Rozmówki włoskie, 

Warszawa 2007. 
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je z prozą poetycką – teksty 
aż kipią od metafor, inspira-
cje obrazami włoskich mala-
rzy stanowią jedynie punkt 
wyjścia do głębokiej i silnie 
nacechowanej poetycko 
wędrówki skojarzeń. Ostat-
nią książkę Rolando, Pod-
płomyki*, wydawca określa 
już poprzez fakt wydania jej 
w ramach serii „Biblioteka 
Poezji Współczesnej”*. Au-
torka zrezygnowała tutaj 
z wersyfikacji, budując tekst 
w oparciu o krótsze i bar-
dziej dosadne zdania, sięga-
jąc – jak w debiutanckiej 
Białej książce* – po narra-
cję. Bez większych kontro-
wersji można więc tę publi-
kację umieścić w koszyku 
z napisem „proza poetycka”. 

Agnieszka Mirahina 
w debiutanckim Radiowid-
mie* również czerpała z form 
prozatorskich; do tego stop-
nia, aż obawiała się, że juro-
rzy nagród poetyckich nie 
wezmą pod uwagę jej pro-
pozycji jako „tom wierszy”*, 
zresztą w serii poetyckiej 

                                                 
*
 Taż, Podpłomyki, Poznań 2012. 

*
 Zabiegi Orlińskiego ukazały się 

w serii „Biblioteka prozy 
współczesnej”. 
*
 B. Rolando, Biała książka, 

Poznań 2009. 
*
 A. Mirahina, Radiowidmo, Wroc-

ław 2009. 
*
 Wzięli i m.in. nominowali do 

Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
w SILESIUS w kategorii „debiut 
roku”. 

wydanej. Teksty w tym zbio-
rze zapisane prozą charak-
teryzują się inną dynamiką 
zdania i innym rozłożeniem 
akcentów znaczeniowych 
i rytmicznych. Nie rezygnują 
z poetyckich środków wyra-
zu, mieszczą się w pojęciu 
„prozy poetyckiej”, nawet 
węziej zdefiniowanej. 

Jest jeszcze Jakub 
Kornhauser, określany na-
przemiennie jako autor po-
ematów prozą lub tomów 
poetyckich. W jego Nieja-
snych istnieniach z podtytu-
łem (prozy poetyckie)* wy-
dawca jednak nie wyrównał 
tekstów również do prawej, 
mają więc one formę jakby 
zwersyfikowaną. Wyraźnie 
widać, że ich powstawaniu 
towarzyszyło myślenie pro-
zatorskie, nie tylko w kon-
tekście formy. I to niezależ-
nie od jakości tych utworów. 

Czy jednak można 
zastosować takie pojęcia, 
jak myślenie poetyckie lub 
myślenie prozatorskie? Jeśli 
tak, to w przypadku prozy 
myśli się fabularnie, w przy-
padku poezji: obrazowo albo 
językowo, z tym że ten 
pierwszy przypadek zawiera 
niejako w sobie drugi, bo 
przecież w ostatecznym roz-
rachunku chodzi o to, w jaki 
sposób zamknęło się (lub 
otworzyło) dany obraz w 

                                                 
*
 J. Kornhauser, Niejasne istnienia 

(prozy poetyckie), Sopot 2009. 
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słowach. Niby elementarne 
rozpoznanie, ale mogące 
być bardzo pomocne przy 
konieczności rozróżniania 
utworów poetyckich i proza-
torskich, zwłaszcza tych 
dziejących się na pograni-
czu obu rodzajów. 

Najbardziej znamien-
ne jest to, że warsztaty lite-
rackie prowadzą głównie 
poeci, dopiero do warszta-
tów prozatorskich zatrud-
niani są prozaicy. Gdzie 
wtedy pojawia się miejsce 
na prozę poetycką? Nie ma 
takiego miejsca, a nawet 
więcej – obawiam się, że – 
poza kilkoma wyżej wymie-
nionymi chlubnymi wyjątka-
mi – powstaje ona przez 
przypadek albo z niedostat-
ków: pomysłów fabularnych 
(proza) i warsztatu w ogóle 
(poezja). Biorąc pod uwagę 
fakt, że – jednak – najlepsza 
literatura to wynik braku, nie 
nadmiaru – jest tutaj pole do 
popisu, a przynajmniej do 
dalszego rozwoju gatunku. 

Nie będzie konkluzji. 
Luźna wycieczka po książ-
kach, jakie mogą służyć za 
przykłady prozy poetyckiej, 
dobiegła końca tylko w tej jej 
części. Można by się upo-
mnieć o jeszcze wielu auto-
rów, prozaików niepoetyc-
kich z krwi i kości (np. Nata-
sza Goerke) czy poetów 
wypinających się na wersy-
fikację. Stanąć i rozłożyć 
ręce. Z jednej strony – ścisłe 

podziały gatunkowe margi-
nalizują zjawiska najciekaw-
sze, najbardziej dla literatury 
ożywcze, z drugiej – uła-
twiają dostęp przeciętnemu 
czytelnikowi do utworów, po 
które bez wyraźnego wska-
zania palcem by nie sięgnął. 

Mój szkic nie ma pre-
tensji krytycznoliterackich, 
ani tym bardziej nie próbuje 
na nowo szukać w prze-
strzeni tekstów posiadają-
cych określone cechy. To 
próba przewodnika po utwo-
rach, które niekoniecznie 
dadzą się zmieścić w pro-
ponowanych klasycznie 
terminach, wymykających 
się zarówno poezji, jak 
i prozie, w przypadku któ-
rych pojęcie prozy poetyc-
kiej stanowi wygodny pre-
tekst do ich omówienia. Co 
niniejszym uczyniłem. 

Jednak pytania i wąt-
pliwości dalej się mnożą, 
dlatego nawet temu tekstowi 
nie mogę nadać zamkniętej 
formy. Nie obejdzie się bez 
peesów. 

 
PS A jak do powyż-

szych rozważań ma się 
twórczość Andrzeja So-
snowskiego? Inspirowane 
Rousselem Nouvelles im-
pressions d’Amerique* czy 
napisany z rozmachem 

                                                 
*
 A. Sosnowski, Nouvelles im-

pressions d’Amerique, Warszawa 
1994. 



 
 
 
 
 

_________________________________________Proza życia 
 

 

www.PismoInter.umk.pl_____25 
 

Rafał Gawin 

Ur. 1984. Poeta, okazjo-
nalnie krytyk, konferan-
sjer, reanimator kultury, 
redaktor i korektor „Arte-
rii”. Wydał arkusz Przy-
miarki (2009) i książkę 
poetycką WYCIECZKI 
OSOBISTE / CODE OF 
CHANGE (2011). Publi-
kował m.in. w „Gazecie 
Wyborczej”, „Odrze”, „Ty-
glu Kultury”, „Opcjach”, 
„Kresach”, „Frazie”, 
„Red.”, „Portrecie”, „Wy-
spie”, „Wakacie”, „Cegle”, 
oraz w antologiach: Na 
grani (2008), Połów. Po-
etyckie debiuty 2010 i 
Free Over Blood (2010). 
Mieszka w Łodzi.     
 

 

godnym poematu Konwój. 
Opera*? Teksty, których 
wznowienia sprytnie nie były 
określane gatunkowo przez 
pryzmat serii, w jakich je 
publikowało Biuro Literac-
kie*. 
 

 
 

                                                 
            *

 Tenże, Konwój. Opera,      

         Wrocław 1998. 
            *

 W przypadku Nouvelles… –   

         seria „Wielki kanon”, w  
         przypadku Konwoju… -  
        „Dożynki”. 

PS2 Jak odnieść się 
do twórczości takich auto-
rów jak Roman Misiewicz*, 
Tytus Żalgirdas czy Kata-
rzyna Michalczak*, którzy w 
części swoich utworów sto-
sują formę zapisu ciągłego, 
zaznaczając jednak wersy-
fikację „łamanymi”, również 
podwójnymi? W którym 
miejscu ich myślenie przełą-
cza się z poetyckiego na 
prozatorskie, lub odwrotnie? 
I na ile formę ciągłą można 
zawsze utożsamiać z pro-
zą? Pytania i wątpliwości 
będą się mnożyć, nam po-
zostaje czytać, czytać, czy-
tać. 

 
 

Rafał Gawin 

                                                 
*
 Np. Camera obscura, Rzeszów 

2009. 
*
 Książki Żalgirdasa i Michalczak 

planowo mają się ukazać w roku 
2015. 



 

 

„Wypić, poruchać, radia posłuchać”. 
Z Radkiem Wiśniewskim 
o prozie życia literackiego 

rozmawia Tomasz Dalasiński 
 
 
Tomasz Dalasiński: Radku, ta rozmowa, zgodnie z tematem 
„Inter-”, dotyczyć będzie prozy życia – literackiego i kultu-
ralnego. Zacznę od nawiązania do Twojego zasłużonego 
„Red.a”; w jego 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 kul-
tury, ale też zwykłych zjadaczy chleba. Ten szkic diagnozu-
je pewne mechanizmy lokalnego życia literackiego i kultu-
ralnego, mechanizmy – powiem to wprost – prowadzące do 
deprecjacji regionalności, która przecież sama w sobie jest 
bez wątpienia istotną wartością współtworzącą współcze-
sną polską kulturę. Spróbujemy sobie o nich krótko po-
rozmawiać? 
 
Radek Wiśniewski: Jasne. 
 
Ok. Wystartujmy wobec tego ze sprawą najjaskrawszą, jaką 
jest absurdalność niektórych zjawisk w lokalnym życiu kul-
turalnym wynikająca z gettowości tego ostatniego; Michał 
Igor (zgodnie z jego wolą posłużę się pseudonimem) opisał 
niedawno w „Fabulariach” przypadek poety, pisarza, tłu-
macza, badacza i krytyka literatury z Bydgoszczy, który 
najpierw opublikował pełen błędów przekład wierszy Ro-
berta M. Gianettiego, a potem za ten przekład, już nie jako 
tłumacz, a przewodniczący jury, przyznał sobie lokalną na-
grodę literacką. Jak to się stało, że tak niegdyś pożądana 
decentralizacja literatury i kultury doprowadziła do koteryj-
ności 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 
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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 decentralizacja, 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 idealistycz-
ną wizję polityki kulturalnej, która się nie podobała wielu, i miała 
swoje ciemne strony, jak każda polityka prowadzona z pozycji 
idealistycznych – np. obłożenie zakazem publikacji niewygod-
nych 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 ro-
dzajem 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 socja-
lizm, towarzysze, a jak go mamy, to coś musimy z tego mieć. 
I koślawo, nieudolnie, czasem trochę potwornie to państwo pró-
bowało równoważyć wpływy i jakoś społeczeństwo kształtować. 
Dlatego chyba wysoką rangę nadawano – centralnie – impre-
zom w prowincjonalnych ośrodkach takich jak Łańcut, Koło-
brzeg, Zielona Góra, Świnoujście. W tak zwanym terenie też 
bywało, że finały ważnych imprez na poziomie wojewódzkim 
wędrowały po lokalnych ośrodkach, zmuszając lokalnych wła-
dyków 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 nie-
udolną, koślawą i miejscami, jako się rzekło, spotworniałą za-
stąpił 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 okre-
ślały słupki oglądalności i koronny argument „z powszechności” 
– bo ludzie tego chcą. No cóż – ludzie chcą też pić wódkę i rzy-
gać 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 
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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 za-
braknie, 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 bra-
ku. 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 poezję dla konkretnego wiersza czasem, a nie po pro-
stu jakiś „wybór poezji”. To już przez pamięć dla Noblistki mo-
gliby sobie chociaż wziąć do ręki Jej tomik, no ale tak – zaraz 
potem ktoś mógłby zapytać w dociekliwym śledztwie dzienni-
karskim, jaki to wiersz Szymborskiej Anna Maria Jopek, Tomasz 
Majewski, Wojciech Waglewski czy Anna Komorowska ceni so-
bie najbardziej i dlaczego. Paris Hilton wpadła, kiedy wyznała, 
że, siedząc w więzieniu za posiadanie narkotyków, czytała Bi-
blię 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, odpowiadają: 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 prosta-
kami 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, 
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około 13. było ponadgodzinne 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 chy-
ba 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 obywa-
telom, a obywatele zrobili sobie misia na miarę swoich ambicji 
i aspiracji. To uproszczenie potrzeb widać na każdym kroku. 
Nawet projekty domów i mieszkań, zwróć na to uwagę, ja zwra-
całem, bośmy z żoną dwa lata temu się zakopali w kredyt na cel 
mieszkaniowy, nie przewidują przestrzeni dla spożywania kultu-
ry. Przykładowe projekty obejmują kuchnię łączoną z salonem, 
koniecznie z plazmą na ścianie, bywa w projekcie przewidziana 
garderoba, garaż, pomieszczenie gospodarcze, ale nie ma 
miejsca na biblioteczkę, miejsce do uprawiania czynnego mu-
zyki, czytania, spędzenia czasu na czymś innym niż jedzenie, 
spanie, mycie się, ubieranie. A z drugiej strony po chwili, u pro-
gu lat 90., po rządach ludzi reprezentujących jakiś poziom i kul-
turę intelektualną, wśród których tak zwana afera taśmowa by-
łaby nie do pomyślenia, bo używali innego języka polskiego, 
przyszła do władzy i innych miejsc społecznie i medialnie eks-
ponowanych fala ludzi nazywanych „Tera Kurwa My”. I została 
do dzisiaj. To ich aspiracje stały się aspiracjami większości spo-
łeczeństwa, bo już można sobie odpuścić, nie trzeba się spinać. 
Mam podejrzenie, że ta prymitywizacja, której towarzyszyła ab-
dykacja państwa – na wszystkich poziomach – jest jednak spe-
cjalnością 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 dworować i śmiać się 
z brzmienia ich języka, ten wynik to 83% czytających i 14 ksią-
żek kupowanych w ciągu roku przez przeciętnego obywatela. 
Ja tych Panów i Panie ze wszystkich partii od prawa do lewa 
rządzących Polską od 25 lat nawet jakoś rozumiem, oni dbają 
ponad podziałami o swoje posady. Solidarne wspieranie debili-
zacji Polski i Polaków ułatwia im utrzymywanie się i tasowanie 
u władzy – obywatel myślący to trudny partner do rozmowy. 
Obywatel, któremu wystarcza triada wymyślona przez mojego 
kumpla w liceum – wypić, poruchać, radia posłuchać – to wy-
śmienity obiekt wszelkiej manipulacji, dawca upragnionej kartki 
wyborczej co cztery lata legitymizującej udzielnych książąt na 
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włościach. 
 
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 an-
gażują mianowicie takich muzyków, wykonawców za pieniądze 
gminy do kolejnych edycji Dni Piździdołów Górnych. I tak pie-
niądze, które idą na godzinne dyganie komercyjnej kapelki 
w wyżej wzmiankowanych Piździdołach Górnych, mogłyby wy-
starczyć na roczną działalność nawet nie kwartalnika, ale mie-
sięcznika literackiego o poezji, jakiego w Polsce od lat nie ma. 
I mówi się ludziom, że „o mata kulturwę”. A ludzie to biorą i je-
dzą 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 decydenci spłycają rzeczy-
wistość kulturalną, traktując kulturę tak jak wiele innych 
rzeczy: jako element kształtowania PR. Prosty przykład: 
który z burmistrzów, prezydentów miast, starostów itp. nie 
lubi fotografować się w otoczeniu artystów, szczególnie 
młodych, szczególnie tych, którym wcześniej przyznał (nb., 
zwykle bardzo niskie) stypendia na działalność artystycz-
ną, i szczególnie przed wyborami, traktując to jako czynnik 
podnoszący własne notowania? 
 
Gdyby było tak, jak mówisz, nie byłoby źle, bo przyznawanie 
stypendiów to szlachetne zajęcie i nigdy go za wiele. Nie widzę 
też nic złego, by Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Bur-
mistrz, Wójt nie miał się fotografować w otoczeniu stypendy-
stów – byle potem nie ograniczał konstytucyjnie zagwaranto-
wanego prawa do dowolnych poszukiwań artystycznych sty-
pendystów. Z tego, co ja widzę na przykładzie mojego zadupia, 
to jednak nie kultura jest elementem PR, ale tani entertainment. 
Gala Disco Polo – jasne. Festiwal Literacki – raczej nie. I nie 
mówię – dla jasności – o meandrach organizowania literatury 
w małym mieście Brzeg nad Odrą, gdzie wiele udało się wydep-
tać przez lata. Tak ogólnie. Zresztą wystarczy zajrzeć do statu-
tów lokalnych instytucji kultury – w wielu jest zapis, że oprócz 
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wszystkiego centrum czy ośrodek kultury ma integrować lokal-
ną 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 stra-
ci pracy? No właśnie: trzeba zrobić masówkę, żeby Pani Wójt 
mogła się cmoknąć na wizji ze Steczkowską Justyną czy Krzy-
siem Cugowskim. Nikt tego wprost nie powie, ale uczestnicy 
wernisażu malarstwa abstrakcyjnego nie są żadnym elektora-
tem. A o prestiż nikt nie walczy, bo – jak wspomniałem wyżej – 
przy zrównaniu rozrywki i kultury na każdym polu, przy prymity-
wizacji życia społecznego i abdykacji państwa z polityki kultu-
ralnej – nie ma już czegoś takiego jak prestiż, nie ma rzeczy, 
które wypada wiedzieć, książek, co do których nie wypada na-
wet się przyznawać, że się ich nie przeczytało. A co do stypen-
diów – moja obserwacja jest jednak taka, że generalnie stypen-
diów się nie przyznaje, a jeżeli już, to dzieciom z biednych ro-
dzin, 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 Organizacji Pożytku Publicznego działających 
na rzecz kultury, odbudowy zabytków, wywalczenia ścieżek ro-
werowych – 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 odbior-
com kultury. Prosty przykład – zanurzanie hierarchii: w lo-
kalnych hierarchiach literackich wyżej jest nie ten, kto two-
rzy coś wartościowego, a ten, kto otrzymuje dotacje i zale-
wa 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 czy-
telnictwa i uczestnictwa w kulturze. Myślę, że gusta, popular-
ność – 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 potencja-
łu, 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 Re-
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gionalne w „Red.” 2/2012 (który zresztą mimo wysokiego po-
ziomu 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 czyta-
jących 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 wiel-
kiego oszustwa, które polega na tym, że szeroko komento-
wana aktywność lokalnych wspólnot nie istnieje, że jest 
tylko sztucznie podtrzymywana i imitowana? 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, któ-
re sobie zadaję, brzmi tak: jak wyglądałoby moje życie w Brze-
gu, gdybyśmy nie musieli w ciągu 20 lat istnienia Stowarzysze-
nia zmieniać z siedem razy lokalu i urządzać się na nowo. To 
wypada, tak średnio, co trzy lata. Dla organizacji, która nikogo 
na etacie nie zatrudnia – to spore wyzwanie organizacyjne. Za-
stanawiam się, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie mu-
sieli pisać piątych, szóstych korekt, pism z wyjaśnieniami na 
interpelacje radnych powiatu, którzy nie odróżniają terminu zło-
żenia 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 reali-
zacji projektu jest Pani Księgowa Fisia, to nie może być inaczej. 
Któregoś razu taka Pani domagała się wpisania do rubryki „zre-
alizowane cele” dokładnych parafraz gramatycznych sformuło-
wań z wniosku! Ta Pani, mając napisane dokładnie to samo 
innymi słowami niż we wniosku, wracała nam sprawozdanie 
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 po-
dróży i noclegi gości niewielkiej imprezy. I tak to wygląda od 
dołu. A do tego wredny partykularyzm, o którym wiele razy pisa-
łem, mówiłem i powiem jeszcze raz. Taki na przykład Juliusz 
Gabryel, poeta z Kluczborka, gdyby miał wydać książkę w Na-
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mysłowie – 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 or-
ganizacji 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 mini-
sterstwa – ale tam dostaliśmy czarną polewkę, no bo pewnie za 
bardzo lokalny projekt… Zatem – ta aktywność nie jest imito-
wana, moim zdaniem przynajmniej, ona jest hamowana. 
 
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 wła-
ściwie siedzi ta cała „lokalność”? Załóżmy, że siedzi w tym, 
co geograficznie „nasze”. Co wtedy? Ano: trudno jest wy-
chylić się ku temu, co ponadlokalne. Bo jeśli usiłujemy coś 
w kulturze zrobić, coś zorganizować, i pozyskać na to fun-
dusze lokalne, to warunkiem otrzymania dotacji jest regio-
nalność projektu – co prowadzi zresztą do kuriozalnej sy-
tuacji, w której władza usiłująca promować się na arenie 
ogólnopolskiej w rzeczywistości sama sobie do takiej pro-
mocji zamyka drogę, no bo kogo poza przysłowiowym 
Pcimiem Dolnym obchodzi festiwal literacki w Pcimiu Dol-
nym, 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. Mieszkań-
ców z całego serca przepraszam za przywołanie nazw oby-
dwu 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 
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regionalność, osobliwie regionalność opolska, nikogo nie ob-
chodzi w Sopocie ani Gdyni. Ta regionalność może obchodzić 
czytelnika, odbiorcę regionalnego, ale ten odbiorca regionalny 
nie będzie jechał do stolicy województwa czy zamawiał sobie 
pisma regionalnego w salonie empiku! On je musi dostać trochę 
pod nos. W ośrodku kultury, bibliotece, szkole, urzędzie. To 
wszystko, o czym sobie tak rozmawiamy luźno, wytworzyło 
jeszcze jedną uwierającą jakość; żyjemy w takich współcze-
snych 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 poje-
chał 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 multi-
lokalna, jakieś mniej lub bardziej przypadkowe związki zaścian-
ków, nisz. Tyle że to nie jest żadna wspólna przestrzeń, bo jest 
często nieprzepuszczalna na zewnątrz. Na przykład sponsoro-
wane związki miast/gmin partnerskich – ja nie do końca wiem, 
co z nich wynika sensownego 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 zatań-
czenie 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 wy-
borca i dawca posady jest tutaj, lokalnie, obok, i to do jego aspi-
racji władza musi równać. Bądźmy też sprawiedliwi – w demo-
kracji władza jest tylko na tyle głupia, na ile pozwala jej wybor-
ca. 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 śro-
dowiskach akademickich „Strony” Jana Feusetta, a w połowie 
2013 po wyjściu ostatniego numeru ze sprzedaży – hibernacja 
dopadła ogólnopolski tabloid literacki „Red.”. Gwoli sprawiedli-
wości 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 od-
dałem pieniądze, bo nie było szansy wydać za nie nawet jed-
nego numeru, to niech ktoś inny je weźmie w konkursie i coś 
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z nimi sensownego zrobi – pomyślałem. Po latach współpracy 
mogę powiedzieć, że pewnie sam burmistrz niewiele wie o lite-
raturze w swoim mieście, ale za to zastępca burmistrza 
w Brzegu to bardzo porządny, uczynny, czujący kulturę i życzli-
wy 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 arty-
stycznego, ale z konfrontacją ilościową – ważniejszym 
ośrodkiem na kulturalnej mapie kraju okazuje się ten, który, 
powiedzmy, wyda więcej książek, nieważne, że te książki są 
miałkie i przeciętne. Czy to nie zbyt pesymistyczna diagno-
za? 
 
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 któ-
rych 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 dzie-
dzinie turystyki i po trosze kultury (nic tak nie ożywia zabytko-
wego 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 lokalno-
ści, konkurowały, to myślę, że dostrzeglibyśmy być może więcej 
śmiałości, oryginalności, aby nie być takimi samymi jak ten czy 
inny, 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 zaryzyko-
wałby powiedzenie organowi prowadzącemu: pocałujcie się 
w dupę z tymi Dniami Gminy, w jeden dzień wywalacie pienią-
dze, za które mógłbym prowadzić świetlicę w każdej wsi, dać 
ludziom podwyżki, wyremontować dach ośrodka, kupić prze-
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woźną scenę, nagłośnienie i organizować co miesiąc konkurs 
w innej dziedzinie. Myślę, że w Domu Kultury może się nic nie 
dziać, ale jak będą dożynki, festyn gminny, dni miasta – dyrek-
torowi nic się nie stanie. Może w ogóle zamienić dom kultury 
w agencję impresaryjną i zburzyć do podstaw, a ziemię sprze-
dać deweloperowi, 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, poga-
dajmy 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 za-
zwyczaj za późno. Zanim powstał „Red.”, próbowaliśmy dołą-
czyć z siłami Stowarzyszenia Żywych Poetów z Brzegu do róż-
nych 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, stara-
liśmy się czynić je otwartym – na przykład zrąb nume-
ru „Gwieździstego” przygotowywał Piotr Siwecki i Pio-
trek Makowski, obaj z Olsztyna, i to był bardzo dobry 
numer. No, ale trudno być otwartym w pustym pokoju. 
Myślę na przykład nad porozumieniem małych wy-
dawców – wiem, że takie pomału powstają – które 
pomogłoby negocjować z hurtowniami, wspomagało-
by udostępnianie sobie nawzajem swoich sieci upo-
wszechniania książek, zinów, pism, płyt. Przecież 
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 komi-
sową z jakąś większą firmą, niekoniecznie Empikiem. 
Ale oczywiście sami z siebie za mali jesteśmy, by za-

Radek Wiśniewski 
Ur. 1974. Poeta, krytyk 
literacki; współzałożyciel 
i redaktor naczelny kwar-
talnika „Red.”, absolwent 
UJ w Krakowie. Współza-
łożyciel i aktywny członek 
działającej w Brzegu gru-
py poetyckiej Stowarzy-
szenie Żywych Poetów. 
Mieszka w Brzegu, pracu-
je we Wrocławiu.  
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gospodarować, powiedzmy, 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 nieza-
leżnie od ocen merytorycznych czy stricte estetycznych. To 
dwie płaszczyzny – jedną jest to, że powinniśmy sobie ułatwiać 
upowszechnianie tego, co robimy, solidarnie się nawzajem dys-
trybuować, a drugą – że możemy sobie sadzić ostre słowa mię-
dzy oczy na temat jakości w recenzjach, ale niechże sobie czy-
telnik kupi, przeczyta zjadliwą recenzję i sam oceni. Bo teraz 
jest tak, że udajemy poklepywanie, (czasem) obrażamy się cał-
kowicie na gruncie estetycznym i przenosimy to na grunt orga-
nizacyjny, 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) zna-
czenia w kontekście tego, że chętnie bym posprzedawał książki 
Instytutu Mikołowskiego i wstawił je do tych sześciu zaprzyjaź-
nionych 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. 
 
Dzięki. 
 
 

Tomasz Dalasiński 
 
 

 

Krzysztof Iwin, Nirwana 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(5)/2015_______________ 
 

 

38_____www.PismoInter.umk.pl 
 

 

wiersze 
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TOMASZ B ĄK__________________________wiersze 

 
 
 

Sinéad 
 
 
Zdzira, wiedźma. 
 
I ma rację miasto Wrocław, 
miasta prezydent i radni: 
niechaj brzemienni prawdą 
użytkownicy „Frondy” 
podłubią w przykazaniach. 
 
Nie drzyj papy, bo się zgrzejesz, dziecinko, 
spocona spadniesz z dachu i połamiesz nóżki; 
 
nie drzyj papy, dziecko, bo ci zmięknie kwadrat, 
wówczas chuj ci w dupę i woda do mieszkania; 
 
po trzecie i wreszcie: nie drzyj papy, cipcia 
– papa zanadto jest rozdarty między relikwiami. 
 
 
 

Shoegaze 
 

 
Opuszczam wzrok i drepczę w miejscu; pod stopami 
mgławice kontrolek. Kolejny fuzz ciska gruzem, 
wyburza meblościanki. Z tego wszystkiego 
nocą pocą się samochody, na wolnym ogniu 
strumienie powietrza. [mam kamerę w rynnie], 
 
śledzę papieros odbity od zawilgoconego parapetu. 
Niebo zadymione jest bardziej niż korytarz w akademiku, 
i jeśli miałbym tłumaczyć globalne ocieplenie, to tylko 
w ten sposób: smugi odrzutowców to tak naprawdę nitki 
ogrzewania na tylnej szybie merca Janis Joplin.  

http://www.youtube.com/artist/sin%C3%A9ad-o-connor?feature=watch_video_title
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Z tego wszystkiego lider Hell's Angels przesiada się  
                       [na Segwaya,  
by rozpocząć walkę o prawa kobiet; jak kompresor na białym koniu  
tnie górne pasmo, by rozdawać biednym. Dobry Boże święci noise 
na pożyczonym Thurstonie: z Jazzmasterem w dłoni wychodzi  
         [na scenę,  
uprzedzony energooszczędną zapowiedzią. Państwo pozwolą  
 
–mein Gott, Jazzgot. 
 
 

Interwencja 
 
 
00:21, wylegitymowany na fajce przed blokiem, 
wezwanie: szarpanina na Akc[ok. 23:40]. 
 
Nic nie widziałem, nic nie słyszałem i cudem uniknąłem śmierci, 
nie było mnie tam. 
 
 
 

Spłonka 
 
 
Bo to działa właśnie w ten sposób: saper myli krok 
w takt ładunków o małej mocy. Ekipa remontowa 
to wkręt w półkotapczan; lokalny rockstar 
nosi desperado plastik z guitar hero. 
 
Tylko na rubieżach cieszą takie rzeczy 
jak pożar i powódź; żółte, smagnięte klejem 
memento wlepiane przez Stwórcę. Chęć chcenia 
implikuje żywiołowość ognia. 
 
A ty, kim chciałabyś chcieć? Bo to działa 
właśnie w ten sposób: wyżej spadniesz, 
dłużej polecisz; ani się połamać, ani zrosnąć. 
 
Masz swój palec Billy Kida, drzwi otwarte 
gdy przestrzelisz zamek. 
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Wiersz współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

 
 
Korek? Rzucić psom miasto. 
Spuścić z łańcucha czerwone światło, 
niechaj suburbia rozogni barwą. 
 
Niechaj elewacje zgryzą co do cegły, 
rozkopią ogródki po sam fundament: 
w gruziane odpryski, między oczy świadków. 
 
Wieszać, psy, wieszać; niech się liczą 
w szczękach gięciuchne żebra brokerów, 
i niech matkom Polkom trzaskają miednice. 
 
Niech się wyliżą rany upokorzonych biedą, 
aż przeproszą za wszystko. 
[No, przeproś!] I od nowa, esz-en-u-er-e-ek. 
 
 

Tomasz Bąk 

Tomasz Bąk 

Ur. 1991. Autor tomu Ka-
nada (WBPiCAK, Poznań 
2011). Mieszka we Wro-
cławiu. 
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KAROL SAMSEL________________________wiersze 

 
 
 

Kikimora  
 
 

To tekst uległy. Upamiętnia bowiem świat, 

który wypadł z poderżniętego gardła 

ludzkiego rozumu, z okna niecodziennie 

przyozdobionej jaskini. Rzekłbyś:  

puchata kula ludzkiej gadatliwości, 

która starta na fantastyczną miazgę 

być może okazałaby się poezją. 

 

Dobrze, że jest z nami, gdy spada 

kołdra języka – po dziś dzień  

brudna i krwawa – i odsłania 

orzech – esencję marszu przez noc,  

Wielką Pardubicką po polanach  

ciemności. Bywa przecież i tak: 

 

rozchodnik ludzkich losów nagle  

gwałtownie spowalnia. Nie mieści 

już serce kredowe żalu po kikimorze. 

Przestajesz przyuczać ramiona 

do powinności piasecznic. 

 

 

 

Dzieci Kościuszki 
 

 

Witaj w kościele corridy – na rodeo języka. 

Zdejmij z siebie ubranie i zmyj bez wahań 

grzyb gwiazdy. Pokój ludziom woli, pokój  
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polskim dworkom i nazwiskom, pokój 

temu, co Koniecpolskie: jaskiniom 

mowy, wodom termalnym, polskich  

słowojadów gorączce – pokój.  

                                                      Pokój 

 

z nimi. Na co Bogu i kosmosowi  

nachył podrobionego świata?  

Dzieci Kościuszki, wały snów,  

barakowozy, krzyżówki piękna: 

 

ja zawsze, Panie, przy Tobie, 

zwaliste, krowie wskrzesiwo, 

spłonka zimnego liryku, 

rzygacz ludzkiej poświaty. 

 

 

Dawid 
 

 

Sam wiesz najlepiej, ile przegrałeś 

przez to hreczkosiejstwo w służbie 

ciemności. Było wrzeszczeć o życie, 

nie o sprawiedliwość. I życie sławić,  

nie Raskolnikowa, nie jemu Dawid 

potrzebny. Wieżom Dawid, klubom  

studenckim Dawid, sekretariatom,  

wnętrzom, czytelniom Dawid  

po trzykroć – do krwi ostatniej  

 

kropli z żył. 

 

W nim jednym, w Dawidzie  

odpoczniesz – Ty, obiekt  

jego opieki, jego kuracjusz, 

faworyt – w podróżach do  
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wnętrza dnia. W Dawidzie,  

w jednym Dawidzie 

 

biennale, domyślność 

uzgodnień i ja, Saul 

patrzący na Ciebie 

z łezki do tego tekstu, 

z jego nowego błotnika: 

 

meduza 

prawdy 

i piękna. 

 

 

Origami 
 

Po co złorzeczyć Bogu? (Hi 2, 9) 

 

Czy kiedykolwiek przebaczysz mi, mowo p  olska,  

mała, głużąca pindo? Złotem języka są jego 

peryferia. By je wypowiedzieć, schodzę 

pod cień dachu – i składam origami, 

origami z cnót na origami z grzechów.  

 

Wtedy mówię w Tobie, choć mówiąc, 

nie mówię przez Ciebie. Mówię wyraźnie 

i głośno, oddzielony starannie od spojrzeń 

bestii słowa. Bóg, pindo, obciążył mnie  

skazą podziwu większego niż śmierć.  

 

Dziwi mnie trasa w podziwie i to,  

co podziw opuszcza: orzeźwiająca  

pogoda – unik, wolta, riposta. 

 

Karol Samsel 

Karol Samsel 
Ur. 1986. Doktor filologii 
polskiej, adiunkt w Zakła-
dzie Literatury Romanty-
zmu Wydziału Polonistyki 
UW. Poeta i krytyk literac-
ki, autor siedmiu tomów 
wierszy, w tym najnow-
szych: Altissimum Abiec-
tum (2012), Dusze jedno-
dniowe (2013) i Więdnice 
(2014). Laureat nagrody 
im. Władysława Broniew-
skiego (2010) i zdobywca 
statuetki im. Wandy Kar-
czewskiej (2011). Jego 
wiersze zostały przełożo-
ne na języki bułgarski, 
serbski, czeski i słowacki. 
W przygotowaniu tom po-
etycki zatytułowany Praw-
dziwie noc (2015). 
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Filip Pręgowski, Ćwiczenia pamięci (1) 
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MAREK KONECKI______księga kpin (wybór) 

 
 

*** 
Aby rozwiązać tajemnicę jej duszy, rozwiązałem jej szlafrok. Od 
czegoś przecież trzeba było zacząć. 
 

*** 
Aby wydać debiutancką książkę, wziąłem kredyt hipoteczny na 
swoje mieszkanie w mieście. Teraz czytam te moje pięknie wy-
dane strofy na działce za miastem. 
 

*** 
A propos powstania wszechświata. Czystej wody akt twórczy, 
nieprawdaż. Godny uwagi, bo twórczością jest zrobienie czegoś 
z niczego – powiedziałem do niej. Tak, na przykład zrobienie 
z niczego kłótni – odpowiedziała, wieszając swoją nową sukien-
kę w szafie. 
 

*** 
Bardzo chciałem zrobić dobrego bałwana, ale trafiłem na nie-
sprzyjające warunki pogodowe. Nastała odwilż. Można było 
mówić prawdę i nie wygłupiać się w lepienie kłamstw. 
 

*** 
Bardzo lubię oglądać kolorowe pochody. Jak na przedzie idą 
mali i duzi, rozciągnięci i skurczeni. Za nimi postępują krzywi, 
prości i z przechyłem. Potem pokazują się kwadratowi, okrągli 
i ci pomiędzy. Ci nienagannie proporcjonalnie skrojeni i tamci 
o niewymuszonych żadnymi regułami konstrukcjach. Pod słoń-
cem miasta każda Parada Nierówności jest okazją do podzi-
wiania wszelkich form składających się na rozkład normalny. 
Z chodnika normalnie wszystko widać. Machamy chorągiew-
kami w takt bębnów przyjaznej stereometrii.  
 

*** 
Bardzo przepraszam cię za spóźnienie, mój przyjacielu. Wypa-
dła mi miłość. 
 

*** 
Bawimy się w Indian? – zapytał mnie, gdy wybiegliśmy całą 
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paczką dzieciaków z naszej kamienicy na podwórko dzikiego 
zachodu. Dobrze, bawimy się, ale jeszcze przed eksterminacją 
– napomknąłem. Chcę mieć udane wakacje. 
 

*** 
Bezsilność. Stan wyjątkowo przykry dla wrażliwego człowieka, 
gdy nic już nie można zrobić, by jej zapobiec. Sprawy po prostu 
zaszły za daleko. Zaniedbana profilaktyka, zbagatelizowane 
symptomy, poniechanie spraw nabrzmiewających. Pewnie 
wszystko naraz. Zawsze bezsilność wobec cudzego sukcesu 
jest dołująca. 
 

*** 
Będąc synem dyrektora parku zwierząt, wyrastałem w doskona-
łej harmonii z naturą. Pies mnie ubóstwiał, kot olewał, a żółw 
nie zwracał uwagi. Szybujący wysoko nad ogrodami orzeł, na 
szczęście dla mnie, był krótkowidzem i nie miał własnego zda-
nia. 
 

*** 
Bóg to konstrukcja myślowa, zamyślił się do mnie pewnego 
dnia zaraz po odmówieniu litanii do Apokalipsy. Wskazuje ona, 
jak postępować w przypadku, gdyby jej nie było – dodał. Kon-
strukcji, nie Apokalipsy. Ale skoro powiedziało się a.  
 

*** 
Brzydził się gór w niepogodę. Dlatego zawsze wspinał się 
w rękawiczkach. 
 

*** 
Budzi moją szczerą niechęć. Zresztą nigdy nie lubiłem tego 
niezależnego człowieka, bo nic nie mogłem dla niego zrobić. 
Aby go uwięzić w metaforze. 
 

*** 
Bujałem w obłokach długo. Po pewnym czasie okazało się, że 
oderwałem się od atmosfery. Swoją drogą była ona ostatnio 
trudna do zniesienia. 
 

*** 
Byłem dumny ze swojego małego kubełka pełnego różnych ko-
lorowych, nazbieranych przy samym brzegu świata, mądrości. 
Brodziłem nieświadomy dalej w stronę znanej płycizny i skąpa-
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łem się w niewiedzy po pas.  
 

*** 
Byłem na pokazie mody. W tym sezonie znowu najbardziej 
modne są kaftany bezpieczeństwa. 
 

*** 
Chciałam w końcu ułożyć sobie tu życie. On, szalony, wyciągnął 
mnie na długi spacer po parku zdrojowym. Tonęliśmy w zieleni, 
a ja nie umiałam pływać. Nawet te moje kijki były nieprzydatne. 
 

*** 
Chciałem pójść z nią do łóżka, dlatego opublikowałem tę książ-
kę. Wiedziałem, że ona czytuje w łóżku.  
 

*** 
Chmury opadały bezceremonialnie na przełęcze. W tej górskiej 
dolinie o tej porze było już zupełnie pusto. Ta prostota chwili 
przygniatała obszerny parasol zmierzchu do ziemi. Jedynym 
obecnym wędrowcem był padający gęsto deszcz. 
 

*** 
Choć moi fani używają, nie wiem dlaczego, czasu przeszłego, 
pogodne spojrzenie i serdeczne słowo są dla mnie zawsze nie-
zwykle ważne. Bezinteresowne wyrazy sympatii dodają mi 
skrzydeł. Mówiąc to, pochylił się lekko, do skoku. Po czym roz-
postarł ramiona na lekkim, pomyślnym wietrze, poddając mu się 
z ufnością w ramach zasad aerodynamiki dla amatorów. Pamię-
tał o grawitacji i zmiennych prądach bocznych. Zmiennych jak 
publika. 
 

*** 
Cierpiał. Najpierw była muzyka poważna i swingująca, potem 
teatr dramatyczny. W końcu, niejako na straszny deser, opera. 
Gęsty tłum otaczający miejsce kaźni, głośno szydząc z ofiary, 
domagał się nowych tortur. Wyzionął ducha porażony poezją 
współczesną. 
 

*** 
Cóż z tego, że nie wierzymy w Boga. Bogu nie przeszkadza to 
wierzyć w nas. 
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*** 
Cuda zdarzają się codziennie, w każdym miejscu, ale nikt w nie 
nie wierzy – powiedział do mnie, któregoś cudownego dnia. 
Świeciło słońce, śpiewały ptaki, samochody wydzielały z siebie 
zwyczajny dwutlenek węgla, a przechodnie patrzyli na siebie jak 
zwykle spode łba. I to był cud. Bo od wczoraj miało już mnie 
zwyczajnie nie być. 
 

*** 
Czasami udaje mi się powiedzieć więcej, niż rozumiem. I to jest 
właśnie kpina. I te zapisane kpiny panują nad tymi rozumnymi. 

 
*** 

Czas na założenie rodziny. Ciąłem przy samej ziemi. Ta trzcina 
pięknie wyrosła. Wybrałem z gatunku tych myślących. Dosko-
nale będzie nadawała się do ocieplenia ścian mojego domu.  
 

*** 
Człowiek zapada się w sobie, bo czuje w środku pustkę. Czło-
wiek wydmuszka. Świat jest bardziej próżny od nas, dlatego 
nas wysysa. Po prostu implozja duszy. Jeśli jej nie wypełnisz 
czymkolwiek, to po tobie. Ale spokojnie, powrót do punktu ma 
sens. Można wtedy wrzucić co tam chcesz, bez oglądania się 
na otoczenie, jak dobre rady, złote myśli, cudowne rozwiązania 
i inne mądrości. I tak wszystko zacznie się od początku, czyli od 
końca. 
 

*** 
Czułem się niespełniony jako artysta. Zaproś na wieczorek au-
torski kolegę, który czuje się bardziej niespełniony niż ty sam – 
powiedział do mnie. On się podciągnie, a ty przestaniesz być 
samotny. 
 

*** 
Dobrze, gdy jeszcze przed urodzeniem człowiek jest już kimś. 
To ułatwia  i przyspiesza wiele spraw. 
 

*** 
Dobrze jest, gdy nieszczęścia chodzą parami. Kiedy traci się 
wszystko, dobrze jest gdy jednocześnie traci się pamięć. 
 

*** 
Docenienie samego siebie, w ciągu dziejów, jest jednym z na-
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czelnych wyzwań geologii gatunku ludzkiego. Zbocze łupków 
karpackich, stanowiące ścianę wąwozu, było strome. Wspina-
łem się już dłuższą chwilę. Kawałki skał osuwały się spod nóg 
i spadały, koziołkując na samo uczęszczane dno. Przeglądałem 
dokładnie skalny mur. Szukałem, gdzie da się ją wetknąć. Tak, 
by pozostała trwale na miejscu, a jednocześnie była widoczna 
z daleka. Moja wizytówka. 
 

*** 
Domostwo było w opłakanym stanie. Spojrzałem po sobie. Za-
cząłem się porządkować. Serce ustawiłem bardziej po lewej. 
Przesunięty i obluzowany mózg zamocowałem u samej góry. 
Wątrobę cofnąłem nieco w prawo. Kiszki ułożyłem laminarnie. 
Płot naprawił się sam, wstawiły się szyby w okna, odnowiły się 
ściany i wymieniona została podłoga. Żona zaczęła ze mną 
rozmawiać, a młodszy syn przestał rzucać we mnie smoczkiem. 
Sprawy wskoczyły na właściwe sobie miejsca. 
 

*** 
Kiedyś można było sobie, idąc ulicą, splunąć do urządzenia do 
tego przeznaczonego, uwalniając swój organizm od miazmatów 
i zalegających za długo głupich myśli. Obecnie funkcję spluwa-
czek przejął internet. Rozwój technologiczny tego niewątpliwie 
przydatnego urządzenia polega na tym, że teraz można, nieja-
ko przy okazji, za jednym zamachem opluć wszystkich. 
 

*** 
Nie było wcale cicho, tu w tej mojej wiejskiej samotni. Przez 
szum przydrożnych wierzb słyszałem skrzypienie swej duszy, 
na wybojach ciała. Toczyliśmy się w nieznane poprzez kałuże 
błotnistej drogi. Wiatr wygrywał do ucha skoczne melodyjki. 
Dobrze nam się snuło razem, choć łupało w bok i ćmiło wspo-
mnieniami starych czasów, które są dobre. 
 

*** 
O, widzę, że jesteś dzisiaj w doskonałym humorze, mój drogi – 
powiedziała do mnie, przeglądającego w Internecie niusy z wy-
praw w Himalaje, przy porannej kawie. Czyżby nie zdołał osią-
gnąć szczytu kolejny twój znajomy. 
 

*** 
Pokazał mi go dyskretnie, gdy wychodziliśmy z biblioteki. To on, 
uważaj na niego. Radzę ci go śledzić, bywa nieobliczalny. To on 
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przeczytał twoją książkę – powiedział szeptem, zakrywając 
twarz połą płaszcza i oddalając się tyłem w kierunku wyjścia 
awaryjnego dla nieznanych poetów z dorobkiem. 
 

*** 
Po ogłoszeniu wyników konkursu straciłem zupełnie wiarę w to, 
co robię. Główną nagrodę przyznało mi gremium moich naj-
większych oponentów.  
 

*** 
Popatrzyła na mnie uważnie. Słuchaj, ty przechodziłeś już kry-
zys wieku średniego? Jasne – odpowiedziałem. Jakoś po tobie 
tego nie widać – powiedziała kpiąco. Jasne, ale dopiero w wie-
ku lat sześćdziesięciu. Powiedz, i jak się czułeś? Jak to jak, fa-
talnie, jak czterdziestolatek. Zapytałem ją, dlaczego pyta. Ba, 
myślałam, że to już, to znaczy dopiero. Obejrzałeś się za mną 
na ulicy, a przecież jestem twoją żoną. 
 

*** 
Popchnęła mnie w przejściu, tak że o mało się nie wywróciłem. 
Uśmiechnąłem się na wszelki wypadek. Kto wie, może to była 
właśnie ona. 
 

*** 
Przygotowywaliśmy się do tej ekspedycji miesiącami. Trzeba 
było dograć każdy najdrobniejszy szczegół. Załatwić wiele 
spraw urzędowych, aprowizacyjnych i sprzętowych. Nagłośnić 
całą sprawę w mediach. No i potrenować przed wyjazdem. 
Mówiąc krótko, pracy huk. Przed wyprawą w poszukiwaniu ci-
szy. 
 

*** 
Przyjechaliśmy do wielkiego miasta wprost z dżungli. Czuliśmy 
się jak u siebie w domu. Prawo to samo. 
 

*** 
Spieraliśmy się do późna w nocy. Poszło o ilustrację do smaku 
wschodzącego zachodu słońca. Czy zmierza w kierunku czys-
tych wątków bez fuzli, czy wprost przeciwnie, przełamuje się 
niezgrabnym cieniem wczesnosfermentowanych winorośli. Czu-
łem się niedoceniony. On nie chciał mnie słuchać. Wrzeszcząc 
na mnie, umieścił mnie w końcu, dla świętego spokoju, w swo-
im wierszu. W ten sposób przeszedłem do histerii literatury. 
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*** 
To był niezapomniany urlop na Hawajach. Urlop, który przecią-
gnął się w życie. Idealne warunki do serfowania. Najbardziej 
lubiłem ludzi, którzy serfują na podobnej fali co ja. Można ko-
rzystać z ich doświadczeń, jak fala idzie, która część sinusoidy 
lepiej bierze, jak i dzielić się wrażeniami z lotu na oślep 
w skrzącą się słońcem rozedrganą teraźniejszość. I wcale nie 
chodzi o krótkie rozmowy na powierzchni, gdy spacerujemy 
przy brzegu po kostki w wodzie w krótkich kolorowych szortach 
złudzenia, ale zanurzenie się głębiej, po sam pas, w boskiej 
energii glonów i wodorośli. 
 

*** 
To był całkiem niezły aktor. Nieistotne czy byłem moralny, czy 
nie. Ważne, co z tego wynikało dla całego przedstawienia zwa-
nego życiem – powiedział powoli, schodząc ze sceny. 
 

*** 
Wciągnął język do środka i z wysiłkiem zacisnął wargi. Przy 
stole nie wyglądało to przesadnie estetycznie, niestety. 
Szczególnie przy spożywaniu. Jego żona odciągnęła mnie 
dyskretnie na bok, gdy kończyliśmy deser. Cóż, dopadła go 
depresja humorysty, powiedziała z troską. Zestarzał się 
i nie trzyma żartów. Musi wstawać kilka razy w nocy. Opo-
wiada do lodówki. 
 
 

Marek Konecki 
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EMILIA WALCZAK_________hey, jude! (fragm.)  
 
 
Lecz powróćmy jeszcze do Berlina. Ich hab’ noch einen 

Koffer in Berlin, jak przekonująco śpiewała swym niskim, głębo-
kim głosem Marlena Dietrich. Mam tam wciąż walizkę pełną 
wspomnień… 

Czas, kiedy tam pojechałam na zaproszenie Szawła, nie 
był dobrym czasem w moim życiu. Trochę popijałam. Nie, że 
ciągle, ale że solidnie. Gdy już poszłam na jakąś imprezę, trzy-
mając się w miarę pionowo, zawsze wracałam z niej półleżąc 
na tylnym siedzeniu taksówki, choć do domu miałam z klubów 
bardzo blisko. Nierzadko w radiu leciała akurat ta ckliwa pio-
senka Frąckowiakowej z ’87 roku, Papierowy księżyc: „Papie-
rowy księżyc z nieba spadł, / umarł król, niech żyje król, / znów 
taksówką sama jadę w świat, / w którym nie liczy się nic / prócz 
paru szaleństw i bzdur”. 

Najczęściej wracałam do mieszkania sama, wieczór koń-
cząc w objęciach muszli klozetowej. Czasem wracałam z kimś 
– wówczas kończyłam w jego objęciach. Piszę „w jego”, bo to 
zwykle byli mężczyźni… 

Ale ten Berlin… Szaweł akurat wydał wtedy swoją pierw-
szą płytę, Froschgrün Lokus (czyli: Kibel zielony jak żaba albo 
dokładniej: Żabozielony sracz), pod pseudonimem Saul Bellow, 
i między innymi z tej okazji odbywała się wielka impreza w Do-
mu Sztuki Tacheles. Ta nazwa – „tacheles”, a w zasadzie „mó-
wić tacheles” – w języku jidysz oznacza: mówić otwartym tek-
stem, o trudnych sprawach, bez eufemizmów. Pasuje jak ulał 
do tego miejsca pełnego bezpruderyjności… 

Było mnóstwo ludzi, część z nich podobno „bardzo zna-
na”, jak zapewniał mnie jeszcze przed dotarciem na Oranien-
burger Straße 54 Saul Bellow. Nikogo jednak nie udało mi się 
później rozpoznać. Prawie nikogo… Było też mnóstwo alkoholu 
„na kartki”, których dostałam od Szawła dość pokaźny plik. Na 
kilku piętrach charakterystycznego, wczesnomodernistycznego 
żelbetowego budynku z elementami klasycyzmu odbywała się 
wielka ponowoczesna electrodyskoteka z elementami dada. 

Brat postanowił zostawić mnie samej sobie. „Znasz prze-
cież angielski”, powiedział charakterystycznym dla siebie tonem 
nieznoszącym sprzeciwu, gdy wcześniej poprosiłam go, by zo-
stał przy mnie. „Niemiecki zresztą też. No, siostra, poradzisz 
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sobie! Ja muszę ciekać, pogadać z jednym producentem”. 
Owszem, znałam również w stopniu komunikatywnym 

język francuski, a także jidysz, ale to wcale nie ułatwiało mi kon-
taktów z innymi ludźmi; bo mam te swoje lęki, że ktoś nie-
opatrznie wyprowadzi mnie z równowagi, ja się potem obrażę 
i ogólnie będzie niemiło. 

Najpierw byłam więc strasznie niespokojna, ale potem 
lekko się wstawiłam i wszystkie mrożące mnie lęki i fobie spo-
łeczne jakoś odpuściły. Zaczęłam przełamywać pierwsze lody 
i miło uśmiechać się do ludzi. A może nawet i mizdrzyć – kto 
wie, jak mogło to wyglądać… 

Gdzieś pośrodku całej tej imprezy, gdy zamieniałam swo-
je talony na kolejną już margaritę w szklance stylowo obrzeżo-
nej słoną crustą, a ludzie wkoło w teutońskim szale pląsali do 
starszego niż ja hitu zespołu Deutsch Amerikanische Freund-
schaft (D.A.F.) Der Mussolini, podeszła do mnie przystojna ko-
bieta po czterdziestce, w nabijanej dżetami czarnej skórzanej 
kurtce, zapinanej na ekspres i zbyt szerokiej w ramionach, i po 
angielsku przedstawiła się jako Merrill. Jej twarz wydawała mi 
się jakby znajoma, ale nie miałam pojęcia, skąd mogłabym ją 
znać… Powiedziała, że nigdy mnie tu nie widziała, i spytała, czy 
jestem Muzułmanką. Już prawie miałam jej powiedzieć, że ab-
solutnie nie, że jestem z Polski (zupełnie tak, jakby w Polsce nie 
mogły mieszkać Muzułmanki!), ale w tym nowoczesnym, tchną-
cym wolnością i swobodą miejscu wydało mi się to być straszli-
wym obciachem.  

(W sytuacjach takich jak ta zawsze przypomina mi się 
atlas geograficzny, który miałam w dzieciństwie. Na niedokład-
nie zarysowanych, pstrokatych połaciach kontynentów umow-
nymi symbolami zaznaczone były tam bogactwa, jakimi dane na 
owych kontynentach kraje mogą się poszczycić. I tak: ktoś miał 
diamenty, inny ktoś ropę naftową, ktoś tam znów węgiel – i tak 
dalej. Polska natomiast posiadała dwie rzeczy… ziemniaki 
i świnie. Możliwe zatem, że również kart tego atlasu sięgają 
początki mojego Polski-się-wstydzenia). 

Powiedziałam więc, zgodnie z prawdą zresztą: „I’m Je-
wish”. „You look just like Amy Winehouse!”, oznajmiła z entuzja-
zmem Merrill i pokazała coś na migi kelnerowi, a ten, z głupim 
uśmieszkiem pod nosem, nie wziął ode mnie kartki za kolejną 
już margaritę, a jej bez pytania podał kirsz. 

– Dziwne – pomyślałam. Do tej pory zawsze zdawało mi 
się bowiem, że jeśli w ogóle mogłabym komuś przypominać 
jakąkolwiek piosenkarkę, to mogłaby to być jedynie Sharleen 
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Spiteri z grupy Texas. Albo jeszcze ewentualnie ta laska z Ela-
stiki – Justine Frischmann – co najpierw była dziewczyną Bretta 
Andersona ze Suede, a potem Damona Albarna z Blur. I to przy 
zgaszonym świetle… Aż tu raptem: Amy! No – wow, wow! 

„What’s your name?” – kontynuowała swą, skądinąd mi-
łą, indagację Merrill, a ja cieszyłam się, że w końcu ktoś się 
mną zainteresował.  

„Czarna”.  
„CIARNA? What does that mean?”.  
„I think: just… Black”, powiedziałam.  
Mogłam dodać jeszcze, że w Łodzi jest to rodzaj krwistej 

kiełbasy, ale tego mogłaby nie zrozumieć.  
„Ha! Back to Black!” – i zaczęła się głośno śmiać z wła-

snego sytuacyjnego dowcipu, pokazując przy tym światu i mnie 
swoją nieskromną diastemę, która nadawała jej osobliwego 
charakteru i jakiejś trudno uchwytnej, frapującej nietuzinkowo-
ści. Może też wrażenia cwaniactwa? 

A później powiedziała coś takiego: 
 
Yes, I dropped you on your head 
But don’t be sad, come back to bed 
You’ll be singing back in black 
Back to black, back to back 
Black is black, blonde on blonde 
Little miss song, gonna take you on 
 
– Oho, raperka – pozbierałam myśli i uśmiechnęłam się 

przymilnie. 
Nadmieńmy, że ja potem, po powrocie do Bydgoszczy – 

czyli do tak zwanego małego Berlina – faktycznie stwierdziłam, 
iż mam w sobie jakiś zalążek wizualnego potencjału Amy Wine-
house (co prawda zasadzający się głównie na moim galantym 
orlim nosie, ale zawsze…). Trzeba się było tylko trochę odchu-
dzić. W tym celu zakupiłam później orbitrek, na którym do dziś 
codziennie się katuję, bo oprócz tego mojego nosa odziedziczy-
łam też w spadku po swoich przodkiniach tendencję do nieuza-
sadnionego, ni stąd, ni zowąd, zaokrąglania się tu i ówdzie. 

Zresztą, była nawet później taka akcja, że Amy Wineho-
use miała wystąpić w Bydgoszczy na jakimś letnim festiwalu. 
No ale akurat umarła. I wtedy ktoś powiedział mi, że z powo-
dzeniem mogłabym ją zastąpić… Oczywiście „śpiewając” 
z playbacku. 

Powróćmy jednak jeszcze na chwilę do Merrill. 
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Rozmowa z nią początkowo przysparzała mi trudności, 
ponieważ dawno nie używałam języka angielskiego, a po-
wszechnie wiadomo przecież, że „narząd nieużywany zanika”. 
No, może w tym akurat przypadku nie tyle narząd, co narzę-
dzie. Narzędzie komunikacyjne. Ale wkrótce potem i tak narzę-
dzia komunikacyjne zamieniły się w narządy: nie wiedząc nawet 
kiedy, zaczęłyśmy się całować. I stanowczo mogę stwierdzić, że 
angielski język Merrill bynajmniej nie znajdował się wówczas 
w stanie zaniku. 

(Później miało się okazać, że był to jednak język kana-
dyjski…). 

Złapała mnie za przegub lewej dłoni, na którym zawsze 
noszę zawiązaną czerwoną nitkę, i spytała: „Are you a cabalist 
or you have ejdżajwi?”. „I’m a cabalist”. „Come with me…”. Po-
szłam bez wahania. Poszłam z nią do toalety zrobić TO w bia-
łych rękawiczkach, a gdy potem już z tej Damentoilette wycho-
dziłyśmy, w głębokiej konspiracji rozchodząc się każda w przy-
padkowo wytyczoną naprędce „swoją” stronę, przy drzwiach 
spotkałam Szawła. O, przepraszam – tego wieczoru Saula Bel-
lowa. 

„No! Widzę, siostra, że sikałaś z Peaches!”, powiedział 
z uśmiechem (dlatego myślałam, że żartuje… Lecz – nie żarto-
wał). 

„To była Peaches?!”. 
„Tak. Przedstawić was sobie?”. 
„Nie, dzięki, już się poznałyśmy…”. 
Zaczęłam się chichrać pod nosem niczym jakaś zawsty-

dzona pensjonarka, chcąc dodać jeszcze: „…dość dogłębnie”, 
ale dałam sobie spokój w momencie, gdy Szaweł spojrzał na 
mnie z dezaprobatą, widząc mnie tak zalaną, potarganą i z roz-
smarowaną na twarzy karminową szminką, jakbym faktycznie 
była Amy… 

I tak oto Winehouse bis, w jakiejś ciasnej toalecie zawie-
szonej nad śródmieściem stolicy Niemiec, zrobiła TO z Pea-
ches. Muszę przyznać, że jakoś w tamtym momencie, w tam-
tych alkoholowo-imprezowych okolicznościach wydało mi się to 
wielce stosowne (nie mówiąc już zupełnie o palącym niczym 
kirsz pożądaniu). No, przynajmniej nie wydawało mi się to wte-
dy nie na miejscu. Przed wyjazdem do Berlina naczytałam się 
bowiem Aimée & Jaguar. Historii pewnej miłości, Berlin 1943 
Eriki Fischer i to nagłe i nieoczekiwane zbliżenie się Żydówki 
i Niemki (bo ja przecież myślałam wtedy, na tej imprezie, że 
ona, Merrill, jest Niemką) w mieście z Bramą Brandenburską 
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jawiło mi się chyba jako jakiś naturalny ciąg przyczynowo-
skutkowy tamtej lektury. 

Ostatecznie nie powiedziałam Szawłowi o mojej przygo-
dzie z Merrill Nisker, choć przecież wtedy, przed tym kiblem by-
łam już tego bardzo bliska. Ale to tylko dlatego, że zalałam się 
w trupa jak jakaś bałuciara bimbrem. Normalnie nigdy nikomu 
nie spowiadałam się ze swoich lesbijskich wyskoków, ekscesów 
albo takowych krótkich w moim życiu okresów. Nigdy nie mówi-
łam o nich nawet Em., choć strasznie tego chciałam, strasznie 
potrzebowałam. Ale nie. Bałam się go stracić. Wolałam za to 
egoistycznie – nie zaprzeczając nigdy w najmniejszym stopniu 
swojemu rzekomemu heteroseksualizmowi – podtrzymywać go 
w jego niemożliwej nigdy do spełnienia, fatalnej miłości do 
mnie.  

Tak, jestem złą kobietą, a Gmar Tikkun* coraz bardziej 
się oddala…  

Jak śpiewała Amy: 
 
I cheated myself 
Like I knew I would 
I told you, I was trouble 
You know that I’m no good… 
  
Ale nie przygoda z Merrill Nisker vel Peaches była po-

wodem mojego wtedy samoupokorzenia. Było nim to, co nastą-
piło później na tej całej electroimprezie… 

Upiłam się straszliwie. Siedziałam przy stoliku zabun-
krowanym gdzieś w ciemnym kącie Tachelesa wraz z Szawłem 
vel Saulem i jego międzynarodowymi znajomymi, nic nie mó-
wiąc; język plątał mi się już niemiłosiernie, a w dodatku trzeba 
było beblać po angielsku, co już w ówczesnym moim stanie 
upojenia alkoholowego było zgoła niemożliwe. 
 Nagle – wstałam. Wdrapałam się na jakiś podest, który 
wydał mi się być cokołem dla pomnika – a ja akurat chciałam 
być chyba pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy autor-
stwa Daniela Libeskinda (mimo że ten wcale nie ma cokołu 
i w ogóle przedstawia nie wiadomo co, a ja w najmniejszym 
nawet stopniu do tego nie wiadomo czego nie jestem podobna) 

                                                 
*
 W kabale luriańskiej rolą ludzkości jest dojście do stanu Gmar Tikkun, czyli 
końcowego naprawienia, co równa się ponownemu połączeniu wszystkich 
rozproszonych iskier boskiego światła, upodobnienie się każdego człowieka 
właściwościami do Stwórcy. 
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– i zaczęłam krzyczeć: „No i chuj! No i chuj!”. 
To była moja ówczesna knajacka opinia na temat tego, 

że nikt nie cierpi równie jak ja za miliony. Dokładnie: za te sześć 
milionów zgładzonych Żydów… I na temat tego, że beztrosko 
siedzimy sobie teraz i sączymy wyszukane drinki w miejscu, 
gdzie w latach trzydziestych ubiegłego, smutnego wieku urzę-
dowała Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotni-
ków… NSDAP. 

Szaweł zaczął mnie stamtąd ściągać siłą na ziemię 
i wtedy… I wtedy na oczach wszystkich puściłam na niego flu-
orescencyjnie opalizującego w świetle stroboskopu pawia 
w kolorze limonki. 

  
 

Emilia Walczak 
 
 

Emilia Walczak 
Ur. 1984 w Łodzi. Laure-
atka 1. edycji Konkursu 
Literackiego im. Henryka 
Berezy „Czytane w ma-
szynopisie”, czego pokło-
siem jest książka Fake, 
czyli konfabulacje zacho-
dzą na zakrętach wydana 
w kolekcji szczecińskiego 
pisma „eleWator”. Publi-
kowała w „Fabulariach” i 
„Dworcu Wschodnim”. 
Autorka wszystkich tek-
stów na płytę Ostatni 
dzień zespołu George 
Dorn Screams i jednego 
na album mean dry pro-
jektu Brda. W 2015 roku 
ukaże się jej książka Hey, 
Jude!. Mieszka, pracuje 
i kocha w Bydgoszczy. 

 

 Krzysztof Iwin, Przejście 
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przekłady 
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KALIN TERZIJSKI______________wiersze (z tomu  

Nowi stichowe. Sywsem w naczaloto, 2010) 
 
 
 

Rady 2 

 
 
 

Co jest lepsze –  
Zapytałem pewną małą dziewczynkę:  
Być pięknym, mądrym i bogatym  
Czy biednym, brzydkim i nieszczęśliwym?  
Mała mądra dziewczynka  
Zamyśliła się – na krótką chwilę  
I odpowiedziała mi następująco:  
Najlepiej jest być dobrym  
Bo najgorsze jest bycie złym  
Potem poklepała mnie po policzku… 
Lekko… 
O, jakoś tak… 
 
 

Chce mi się 

 
 

Chce mi się umieć  
Pisać jak Gogol  
Siadam, próbuję  
Ale nic z tego  
I wtedy  
Przychodzi mi do głowy  
Pewna zachcianka  
Chciałbym umieć pisać jak ja sam  
Ale kto może pisać jak ja?  
Osobiście tego spróbowałem – nie daję rady!  
Nie mam pojęcia co robić… 
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Ludzkość jest człowiekiem 

 
 
Ludzkość jest człowiekiem  
Który nie wie  
Czy jest na początku czy na końcu  
Swojej wędrówki  
Ludzkość jest człowiekiem  
Dopiero co się obudził i wstał  
Krew jeszcze go boli, kręci mu się w głowie  
Siedzi wystraszony i patrzy:  
Czy teraz trwa jego spazmatyczne dzieciństwo  
Czy to już może ta dziwna niedyspozycja  
Ciężka, ostatnia i naderwana  
Duszność  
Którą znamy  
Duszność przed śmiercią. 

 
 

Powinności mędrca 

 
 

Na skalistym brzegu  
Nad zimowym potokiem  
Wolno płynie  
Myśl  
Mędrca  
 
Siedzi mędrzec – łagodny człowiek  
 
Jego dusza jest brudna  
Bo potok jest brudny  
Pod jego nogami  
Rozpada się świat  
 
Wszystko jest złe i zagmatwane  
 
Mędrcowi brakuje sił  
Żeby krzyczeć z przerażenia  
I ostrzegać  
Przed nadchodzącą katastrofą  
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Która już dawno się zaczęła  
 
Tylko brud  
boleśnie znosi  
mędrzec – siedzi sobie  
 
Siedzi mędrzec nad zimowym potokiem  
Nie ma nic do powiedzenia – jest smutny  
Ogląda kawałki ludzkich śmieci  
Wymyśla Nowy Świat  
Z części tego poprzedniego  
 
Nie żeby chciał… powinien… 
 
 

My 
 

 
       My, stosunkowo nowi poeci,  
       Ogólnie rzecz biorąc  

Jesteśmy obwiniani za to  
Że piszemy strasznie, o ohydnych rzeczach  
Obrażamy szlachetne słowo  
Jesteśmy niepiśmiennymi i  
leniwymi, pożądliwymi, wiecznie pijanymi  
                [chłopcami  
(czasami trafi się i jakaś dziewczyna)  
I  
Nie tworzymy nic nowego, a wszystko stare  
Prostacko odrzucamy  
Pijacki bełkot umiemy tylko sylabizować  
 
Wulgaryzmami wszystkie świętości  
plugawie obrażamy (ojczyzny, bohaterów,  
                                                        [miłości,  
krajobrazy)  
A przede wszystkim  
Że na wszystko, co wydarzyło się przed    
                                [nami z odrazą plujemy  
Za to jesteśmy obwiniani  
Stosunkowo nowi poeci  
Ogólnie rzecz biorąc  

Kalin Terzijski 
Ur. 1970 w Sofii. Bułgarski 
poeta i prozaik. W roku 
2007 wyszła jego książka 
pt. Alkohol, która w roku 
2010 stała się w Bułgarii 
bestsellerem. W ciągu 
ostatnich lat wydał kilka-
naście książek, pięć razy 
był nominowany do buł-
garskiej literackiej nagro-
dy Helikon. W roku 2011 
zdobył nagrodę literacką 
przyznawaną przez Unię 
Europejską. 
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To prawda  
Ale kiedy o tym myślę, to nie jest dokładnie tak  
Pomijając wszystko wyżej wymienione (niepiśmienność, złość, 
brak umiejętności i plucie)  
Robimy też coś innego –  
Za umierającym, zabitym przez nas Sensem  
Zupełnie szczerze  
Tęsknimy 
 
 

Tragedia niewielkich poetów 
 

 
Tragedią niewielkich poetów  
Jest to, że: 
Podobnie jak od wielkich poetów  
Oczekuje się od nich  
Wierszy – pieczeni  
Przygotowanych specjalnie na wyjątkową okazję  
Wierszy – tortów  
Genialnych i wysokokalorycznych  
wstrząsających – jednorazowych  
Jak ślubne ubrania 
Wierszy – szampana, wierszy – pieczonych prosiąt  
A niewielcy poeci  
Pod ogromnym psychicznym napięciem produkują         

[pożywną,  
 

Grudkowatą, porządną kaszę  
Na którą nikt nie zwraca uwagi  
Wszystko w świecie bogini konsumpcji musi  
Być luksusowe  
Mieć ekskluzywną reklamę  
Inaczej po prostu być nie może  
Niewielcy poeci siedzą cicho  
Zazdroszczą wielkości  
Ich łzy nawet nie są wystarczająco gorzkie  
Po prostu tak, jak ich wiersze – 
Kapią do czar.  
 
 

przełożyła Anna Zajacová 

Anna Zajacová  
Ur. 1988 w Wieluniu. Tłu-
maczka. Studiowała filolo-
gię południowosłowiańską 
w Łodzi. Tam obroniła li-
cencjat, po czym wyjecha-
ła na kolejne dwa lata 
studiów do Czech. Na 
Uniwersytecie w Pardubi-
cach studiowała historię 
kultury, wciąż pozostając 
głównie w obrębie sło-
wiańszczyzny. 
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Nie ma Świata bez Człowieka. 
Z Kalinem Terzijskim 

rozmawia Anna Zajacová 
 
 
Anna Zajacová: Polscy czytelnicy, niestety, nie mieli 
jeszcze szansy lepiej zapoznać się z Twoją twórczością. 
Jako jaki autor chciałbyś być tu prezentowany? 
 
Kalin Terzijski: O, nie powiedziałbym „niestety”! Głównie 
dlatego, że dopiero teraz będą mieli szansę ją poznać. Jest to 
pewien nowy początek. A nowy początek oznacza wzruszenie 
i natchnienie. Osobiście bardzo lubię nowe spotkania. Początki. 
A jeśli chodzi o to, jakim chciałbym, aby mnie znali: zawsze 
widziałem siebie jako pisarza-humanistę. I chociaż może brzmi 
to pompatycznie i nieskromnie, naprawdę uważam, że od wielu 
lat tym, co piszę, staram się utwierdzać wartości Humanizmu. 
Człowiek… jak żałosny i niedoskonały się czasami wydaje, 
a jednak jest Miarą Wszechrzeczy. Nie zapominajmy o tym. Nie 
ma nic ważniejszego od Człowieka. Nie zapominajmy, że 
możemy doświadczać tego Świata tylko dzięki temu, że 
jesteśmy Ludźmi. Jeśli człowiek przestanie być człowiekiem – 
świat zniknie. Prawda? Bez człowieka koncepcja Świata znika. 
Zwierzę nie może sobie wyobrazić Świata! Widzi różne rzeczy 
i doświadcza ich. Ale nie dotyczy to koncepcji Świata. A poza 
tym - tylko Człowiek może wypowiedzieć to słowo „Świat”. 
I dzięki temu słowu Świat zaczyna istnieć. A więc – celebruję 
człowieka. Z wszystkimi jego brudnymi skarpetkami, głupimi 
uczuciami i nierozsądnymi myślami. Człowiek! 
 
Ale jak radzisz sobie z faktem, że ten sam człowiek 
w okrutny sposób zabija innych ludzi i zwierzęta, że nisz-
czy środowisko naturalne, że często jest egoistą i nie inte-
resują go inne stworzenia? 
 
Ja celebruję tego człowieka, którym sam chciałbym być. Wiem, 
że nigdy mi się to nie uda, ale właśnie do tej postawy dążę. 
I sławię ją. Taki człowiek jest dobry i łagodny, śmiały i spokojny. 
Budda. 
 
Tworzysz zarówno prozę, jak i poezję. Czy któryś z tych 
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rodzajów literackich jest Ci bliższy? A może każdy z nich 
rezerwujesz sobie dla innych emocji i historii? 
 
Piszę wszystko. Odpowiadając na to pytanie, uśmiecham się 
ukradkiem, ponieważ naprawdę pisałem także psychiatryczne 
badania i ekspertyzy – dopóki byłem psychiatrą; pisałem teksty 
do reklam i slogany – dopóki pracowałem w branży reklamowej; 
pisałem absurdalne opowiadania i etiudy – dopóki byłem pisa-
rzem undergroundowym; pisałem setki scenariuszy telewizyj-
nych – dopóki byłem telewizyjnym scenarzystą; i scenariusze 
radiowe; a także – bajki dla dzieci i bajki dla dorosłych; scena-
riusze noworocznych programów i niedzielnych show; nieskoń-
czoną ilość politycznych i społecznych esejów; powieści i opo-
wiadania; skecze dla humorystycznych programów telewizyj-
nych; dramaty i teksty dla one man show… Pisałem wszystko. 
Mam na koncie cztery powieści, dziewięć zbiorów opowiadań, 
trzy tomiki poezji. Poza tym w komputerze mam gotowe cztery 
kolejne książki – dwie eseistyczne, jedną z opowiadaniami 
i jedną z poezją. To znaczy, że jestem  niewolnikiem pisania. 
Panem pisania. Żyję, pisząc. I nie uważam, żeby pisanie po-
wieści było czymś istotniejszym od pisania esejów albo że po-
ezja jest ważniejsza od prozy. Po prostu – pisanie. Ważna jest 
myśl. I szczerość. Naprawdę – piszę dużo. Ale robię i wiele in-
nych rzeczy. Nawet jeszcze leczę ludzi. Jedyne, czego nie ro-
bię, to nie chodzę do pracy. I to mnie ratuje. Od piętnastu lat nie 
byłem w pracy, w której miałbym etat, pozycję i szefa! Piszę po 
kawiarniach. 
 
Parę lat pracowałeś jako psychiatra. Jak bardzo to do-
świadczenie i wnioski z niego wysnute wpływają na Twoją 
twórczość? Co to znaczy być pisarzem – psychiatrą? 
 
Tak, pracowałem jako psychiatra w największej klinice psychia-
trycznej w Bułgarii. Znajdowała się blisko Sofii. Wtedy – pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych – było to przerażające miejsce. 
Ale… w tym czasie w Bułgarii chyba wszystko było przerażają-
ce, cha, cha… Teraz, szczerze mówiąc, nawet tam – kiedy od-
wiedziłem to miejsce przez przypadek – nie było aż tak źle. 
Zrobiło się jakoś bardziej komfortowo. Fakt, że ludzie, którzy 
tam przebywają, są daleko od społecznego i politycznego nie-
ładu, sprawia, że miejsce to staje się czyste i piękne. Bułgaria 
jest zatrutym przez politykę państwem. Bycie pisarzem – psy-
chiatrą jest jak bycie malarzem, który uczył się anatomii. A mo-
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że według ciebie – malarz, który nie uczył się anatomii? 
 
Zarówno praca psychiatry, jak i pisarza zdaje się zmierzać 
ku jednemu: ku poznaniu człowieka. Poznałeś go już? 
 
Oczywiście, że nie poznałem człowieka. A wiesz dlaczego? Po-
nieważ istnieje możliwość, że jestem obojętny, prymitywny, zły 
i obraźliwy. Że jestem jednym z tych, którzy, gdy tylko rzucą 
okiem na jakieś Stworzenie, powiedzą: A, no jasne, to już znam. 
I ja mógłbym się tak zachować – prymitywnie i bez szacunku – 
spojrzeć na człowieka i powiedzieć: Hm, znam człowieka, przej-
rzałem go. Człowiek jest zepsuty, zły i sterowany instynktami. 
O tak, mógłby to powiedzieć. Wielu pisarzy robi właśnie to. 
Przyjmują, że dobrze znają człowieka, wyjaśniają go sobie po-
przez jakąś teorię… i gotowe. Na przykład opisują człowieka 
poprzez psychoanalizę. Mówią: Człowiek jest po prostu libidem, 
kompleksem kastracyjnym – i gotowe. Albo – jest wolą mocy. 
I koniec. Człowiek jest dla mnie jasny – tak twierdzą niektórzy 
pisarze, którzy go nie szanują. Takie postępowanie jest żałosne 
i smutne! Osobiście uważam, że człowiek jest strasznie skom-
plikowany. A takim czyni go przede wszystkim mój szacunek! 
Patrzę na niego – jak na obraz czy Stworzenie – całe życie 
i całe życie odkrywam w nim coś nowego. I nigdy nie powiem: 
„O, człowiek jest dla mnie jasny i przewidywalny, wiem, czym 
jest człowiek!”. 
 
Jak odkryłeś w sobie pisarza? Co skłoniło Cię do pierw-
szych literackich prób? 
 
Zrozumiałem, że jestem pisarzem, kiedy strasznie dużo piłem. 
Byłem alkoholikiem. Byłem na skraju śmierci. Byłem samotny. 
I taki okres mam za sobą. Trwał osiem lat. Po psychiatrii. Piłem, 
siedziałem w domu. Nie miałem żadnych przyjaciół. Nie miałem 
pieniędzy. Nic nie jadłem trzy czy cztery dni. Nie miałem sił, że-
by wyjść z domu. Zostało mi tylko pisanie. To cudowne, ma-
giczne, wspaniałe coś – Pisanie. Tworzenie świata słowami. 
Przytulnego, przedziwnego, pięknego, osobliwego, mrocznego, 
strasznego – jakiego chcesz! Realnego, dużo realniejszego od 
rzeczywistości. Pisanie mnie ratowało, a na koniec mnie urato-
wało. To działo się gdzieś między 2003 a 2008 rokiem. 
 
Czy kiedy piszesz – piszesz dla konkretnego adresata?  
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Nie, to nie jest tak do końca konkretny adresat. Piszę dla jakie-
goś zbiorowego obrazu. Dla jakiegoś Idealnego czytelnika, któ-
ry nosi w sobie wiele obrazów. Może to być piękna kobieta, 
bardzo krytyczna staruszka, mój strasznie mądry i bystry przy-
jaciel, pisarz ze starszego pokolenia (które wyraźnie podlizywa-
ło się dyktaturze). Piszę dla tego zbiorowego obrazu i nieustan-
nie  z nim rozmawiam. Chcę go natchnąć, sprawić, aby mnie 
lubił, chcę nim wstrząsnąć, wystraszyć go, obrazić, sprawić aby 
mnie kochał, aby mnie nienawidził. Chcę go doprowadzić do 
szału. Chcę z nim rozmawiać cichymi jesiennymi wieczorami. 
Jestem dzieckiem - manipulatorem. Chcę wywoływać silne 
uczucia. Chcę, aby ludzi po usłyszeniu mojego imienia, prze-
chodził dreszcz. Z powodu tych najlepszych albo najgorszych 
uczuć. Albo po prostu ze względu na sympatię. Obojętność na-
tomiast mnie zabija. 
 
Jesteś autorem pełnoetatowym. Jak wygląda codzienny 
tryb Twojej pracy? 
 
Wstaję bardzo wcześnie. O wpół do szóstej czy o szóstej. 
Uprawiam sport. Odkąd przestałem pić – trenuję z ciężarkami, 
biegam. Pisać zaczynam zazwyczaj około godziny 10. Piszę 
eseje do gazet i na strony internetowe – prawie codziennie pi-
szę po jednym. Około południa czy po południu piszę inne rze-
czy, które mam zaplanowane. Na przykład – jeśli zaczynam 
pisać powieść – najpierw przygotowuję esej do czasopisma, 
potem piszę (po godzinie przerwy i spacerze po Sofii) rozdział 
książki. Ale przynajmniej 80% czasu spędzam, robiąc zupełnie 
inne rzeczy – przede wszystkim biorę udział w wydarzeniach 
społecznych. Występuję w telewizji i programach radiowych, 
gdzie udzielam wywiadów, biorę udział w kampaniach dobro-
czynnych, pomagam ludziom z problemami. Mam dużo pracy, 
jak to się mówi po bułgarsku – starczyłoby jej dla całego chiń-
skiego narodu. Dużo pracy. I – cha, cha, cha – mało pieniędzy. 
 
Zdobyłeś m.in. nagrodę literacką przyznawaną przez Unię 
Europejską. Czy nagrody są dla Ciebie ważne? Widzisz je 
jako „zapłatę” za swoją pracę, czy może raczej wydarzenie, 
które jest powodem do święta? 
 
O, nagrody to coś przyjemnego. Tak jak śluby. Jest w nich tro-
chę dziecięcej, naiwnej radości. Są troszkę śmieszne. Człowiek 
czasami sobie mówi: Ach! Co to znowu za głupoty! Ale przyjmu-
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je je, bierze udział w grze. I zaczyna się z nich cieszyć – po 
tym, jak zgodził się uczestniczyć w Grze w Nagradzanie. Doro-
sły człowiek patrzy na nagrody ze zmęczonym uśmiechem. Ale 
jednak się uśmiecha, prawda? 
 
W Bułgarii jesteś jednym z najbardziej znanych autorów. 
Odnosisz wrażenie, że Bułgarzy CZytają (przez wielkie 
„CZ”)? W przypadku Polaków można mieć co do tego wąt-
pliwości – przynajmniej to sugerują statystyki.  
 
Mądrzy i wrażliwi ludzie czytają wszędzie na świecie. Oczywi-
ście, skoro istnieją i inne sposoby, jak dostać się do magiczne-
go świata obrazów i wyobrażeń – na przykład poprzez kino, 
telewizję (w dzisiejszych czasach każdy film i każdy program 
telewizyjny są dostępne przez komputer i to w ciągu kilku mi-
nut) – to jest jasne, że ludzie coraz mniej czasu będą poświę-
cać czytaniu. Może zaczęli czytać więcej tekstów w internecie, 
a nie z książek w tradycyjnej formie. Ja sam uwielbiam grzebać 
w historycznych dokumentach, które znajduję online. W ten 
sposób napisałem swój ostatni zbiór opowiadań Władcy (Vlade-
telite) – tylko na podstawie dokumentów, które znalazłem w in-
ternecie. Składa się on z psychologicznych etiud o wszystkich 
średniowiecznych bułgarskich władcach. Czytam także śre-
dniowieczną historię Azji Środkowej. Attyla, Tamerlan, Czyngis-
chan. Historia Europy zaskakująco silnie związana jest z tymi 
dziwnymi ludźmi. To znaczy – chcę powiedzieć, że w Bułgarii 
istnieje silna grupa, wręcz rasa ludzi, którzy czytają bardzo du-
żo. Także i my, pisarze w wieku 35-45-50 lat, zdołaliśmy na no-
wo zainteresować ich bułgarską literaturą. Myślę, że powód jest 
tu jasny: my piszemy o życiu bez obłudy. 
 
Chociaż może mniej czytamy, na pewno piszemy i wydaje-
my wiele wartościowych pozycji – kogo z polskich autorów 
znasz i cenisz? 
 
O, bardzo kocham polską literaturę. Ale nie wymienię ani jed-
nego nazwiska żyjącego autora, żebym nie obraził pozostałych. 
Mogę jednak zdradzić, że od najmłodszych lat moimi ulubień-
cami są Stanisław Lem i Henryk Sienkiewicz. Szczególnie Ijon 
Tichy utkwił mi głęboko w pamięci. Także Zbyszko z Bogdańca 
był bohaterem, z którym w wieku 10 lat budziłem się i zasypia-
łem! Chciałem być Zbyszkiem! Tak się jednak nie stało... To 
dziwne, ale polscy i czescy autorzy najwyraźniej mnie określili 
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jako pisarza, stanowili mój pisarski fundament – już od naj-
wcześniejszych lat (nie rosyjscy czy amerykańscy). Lem, Hašek 
i Čapek mieli na mnie większy wpływ niż na przykład Flaubert, 
Balzac czy Dostojewski. Chociaż, oczywiście, i oni na mnie od-
działywali. 
 
Myślisz, że w dzisiejszych czasach można jeszcze znaleźć 
prawdziwych mędrców? Twoi bohaterowie ich poszukują. A 
ty? Może już ich znalazłeś? 
 
Ja sam chcę zostać tym mędrcem. Myślę, że to właśnie jest 
życiowym celem człowieka – stać się mędrcem. To znaczy – 
móc akceptować życie takim, jakim jest, pokochać je po 
wszystkich wahaniach i nieporozumieniach. Być szczęśliwym, 
żyjąc to życie. To właśnie jest mędrzec. Mędrcem jest szczęśli-
wy człowiek. On nie walczy o jakieś inne życie, odmienne i nie-
osiągalne. On po prostu myśli, odkrywa, nadaje sens, uszla-
chetnia swoją refleksją. I w ten sposób staje się szczęśliwym 
człowiekiem. 
 
W opowiadaniu Żebrak (Prosjak) z książki Macie kogoś, kto 
was kocha? (Ima li koj da vi obicza?) główny bohater zdaje 
się być wyraźnie zmęczony i rozczarowany kondycją świa-
ta. Utożsamiasz się z jego postawą? 
 
Nie, to opowiadanie napisałem, kiedy miałem 32 lata, teraz 
mam 44. Chodzi o to, że Świat jest naprawdę okropny. Tak po 
prostu jest. Otaczają nas śmierć i ból. Ale jaką stratą i głupotą 
byłoby nie czuć się wesołym i szczęśliwym, mimo że świat jest 
wstrętny! I ja staram się tak żyć: co mogę, zmieniam na lepsze. 
Czego nie mogę – akceptuję takim, jakim jest… i cieszę się 
z tego, co jest. Mówiąc metaforycznie – pewna kobieta ma mę-
ża pijaka, może starać się odciągnąć go od picia. Ale jeśli jej się 
to nie uda, może po prostu nauczyć się kochać go takim, jakim 
jest – a więc pijaka. I jeśli jest dla niego miła i dobra – niech 
przeżyją razem na przekór wszystkiemu piękne dni! 
 
Wiem, że nie tylko literatura jest polem Twojego działania. 
Oprócz pisania również malujesz i rzeźbisz (Twoimi ilustra-
cjami była ozdobiona książka Twojego autorstwa 13 kawał-
ków rozbitego czasu [13 parczeta ot sczupenoto wreme]). 
Czy te dwie ostatnie dziedziny stanowią uzupełnienie dla 
literatury? Pozwalają wyrazić więcej?  
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Maarstwo i rzeźba są jednoznaczne z  rysowaniem słowami. 
Nie widzę między nimi żadnej różnicy. Pewnie jestem głupcem, 
ale po prostu nie ma tam dla mnie różnicy. Wyobraźmy sobie 
piękną kobietę. Bierzemy ołówek i kartkę papieru. Teraz może-
my ją narysować, ale możemy także opisać ją słowami. Ja robię 
i to, i to. Czasami podaruję jej kwiat i wtedy jest jeszcze pięk-
niej. Sztuka jest miłością. Szczęściem. Tym, dla czego warto 
żyć. Nie ma różnych rodzajów szczęścia. To powiedział Tołstoj 
na początku Anny Kareniny… 

 
I ostatnie pytanie: jakie ograniczenia ma według Ciebie lite-
ratura? 
 
Jej głównym ograniczeniem jest to, że musi używać słów. Sło-
wa nie mogą wyrazić nawet ułamka tego, co chcemy powie-
dzieć. Ale jednocześnie słowa tworzą nowe sensy i nowe bo-
gactwa, których – dopóki mówimy – o nic nie podejrzewamy. 
Ale myślę też – i to nie w tak filozoficznym sensie – że literatura 
może być ograniczona tylko trzema rzeczami: strachem, leni-
stwem i głupotą. To są trzy niedole literatury. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Dziękuję. 

 

 
Anna Zajacová 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(5)/2015_______________ 
 

 

72_____www.PismoInter.umk.pl 
 

TIBOR NOÉ KISS__________incognito (fragm.) 
 
 

Nazywam się Tibor Kiss, urodziłem się dziewiętnastego 
lutego 1976 roku. Adres zamieszkania, numer dowodu osobi-
stego, numer ubezpieczenia. Mężczyzna w białym kitlu siedział 
naprzeciwko, w białych skarpetkach i klapkach. Głęboko wzdy-
chał, spoglądał na zegarek. Rubryki formularza zapełniały moje 
dane. 

W gabinecie stare meble, brudne zasłony, odciski palców 
na szybie witryny. Za oknem park, kasztanowce, kosze na 
śmieci, ławki. Słońce rzucało na podwórko plamy w kształcie 
trapezów, między krzakami kroczyły zygzakiem ptaki, za murem 
fabryczny komin z trudem wypuszczał z siebie dym. Utkwiłem 
wzrok w złamanych uchwytach biurka. Lekarz w dalszym ciągu 
wzdychał, później wyciągnął z szuflady płócienną chusteczkę. 
Odłożył na blat okulary i zaczął czyścić szkła, wreszcie, jaki ma 
pan problem? 

Od tygodni układałem odpowiedź na to pytanie. Sporzą-
dzałem notatki, spisywałem całe wypowiedzi, redagowałem, 
poprawiałem, skreślałem. Chciałem dać jak najdokładniejszą 
odpowiedź, a jednak nie byłem w stanie wydusić z siebie ani 
słowa, milcząc patrzyłem przed siebie. Białe kafelki, białe kartki 
papieru, przekreślone linijki, przekreślone zdania, przekreślone 
strony, puste kartki w notesie, próby wyjaśnień, niekończący się 
brak zrozumienia. Niepokojący oddech lekarza. 

Chciałbym się dowiedzieć, czy jestem kobietą czy męż-
czyzną. Nie poznałem własnego głosu. Słowa bezwiednie wy-
chodziły mi z ust, zostawiając po sobie głęboką ranę, która po-
szerzała się z każdym oddechem, choć nie czułem bólu. Bicie 
serca wypompowywało ze mnie resztki zdań, kim jestem, dla-
czego czuję się lepiej w damskich ubraniach, czy konieczna jest 
operacja? Niemożliwe do wypowiedzenia pytania jedno po dru-
gim rozbijały się o kafelki. Uderzenie, pulsowanie. Spowolnione 
bicie serca, przyjemne mrowienie w okolicy rany. Wiatr wybrzu-
szył zasłonę, ale jej nie uniósł. 

 
Żebym tylko nie musiał spoglądać komukolwiek w twarz, 

żeby nikt mnie nie rozpoznał. Drzwi windy otwierają się z tru-
dem, ale przynajmniej nie skrzypią, zawiasy kleją się od smaru. 
Przeciskam się przez szparę, uderza mnie fala powietrza. Męż-
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czyzna w granatowym dresie schyla się między liśćmi palmy, 
wystające z plastikowych klapek palce dotykają marmurowej 
podłogi. Dozorca podlewa kwiaty. Sięgam do torebki, jakbym 
czegoś w niej szukał, żeby tylko nasze spojrzenia nie spotkały 
się. Całuję rączki, echo odbija się w holu. Odpowiadam uśmie-
chem. 

Park jest opustoszały, sponad koron drzew nawet księ-
życ nie widzi moich kroków. Innym razem dzieci gonią się do-
okoła pawilonów, między krzewami odbija się piłka, nastolatki 
moczą nogi w fontannie, na tarasie cukierni emeryci grają 
w karty, sklepikarz pali papierosa. 

Wiatr dmie, nad dachami domów piorun rysuje zygzako-
wane linie, na drugim piętrze sąsiedniego budynku ktoś stanął 
obok okna. Blaszane kosze, kocie łby, znaki drogowe, odcienie 
szarości. Dwa czerwone pasy światła w półmroku, tylne światła 
samochodu. Z każdym krokiem coraz bliżej. 

 
Kobieta stoi na molo. Patrzy w dal, jedną ręką chroni 

oczy przed słońcem, druga spoczywa na biodrze. W tle mewy, 
żagle. Uśmiecha się, podczas gdy wiatr mierzwi jej włosy 
i podwiewa sukienkę. Jedną nogę opiera na balustradzie, mię-
śnie jej ud napinają się. Sandale 24.99 DM, Jacke 34.99 DM, 
Leinentasche 19.99 DM. Kobieta stoi na molo, na trzydziestej 
siódmej stronie katalogu Quelle. 

Pociągnąłem za sobą furtkę. Zawiasy zaskrzypiały. Ru-
szyłem w kierunku przystanku, skały, żagle i mewy pozostały 
w katalogu. W kraciastej sukience, białej bluzce, czarnych san-
dałach i czarnej peruce wyszedłem na ulicę. Po raz pierwszy 
w damskich ubraniach. Zrelaksuj się, mówiła Kinga, nie stresuj 
się, nikt nie zwróci na nic uwagi, jeśli będziesz zachowywać się 
naturalnie. W słońcu był żar, cienie drzew skurczyły się do wiel-
kości kropek, makijaż palił mi twarz. Trzęsąc się na myśl, że 
ktoś mógłby mnie rozpoznać, szedłem wolno chodnikiem. Przy-
palone źdźbła trawy. Za ogrodzeniami warczące psy. Pozycje 
snajperskie za spuszczonymi roletami, szyderczy uśmiech kra-
snala ogrodowego. 

W tramwaju zmęczeni pasażerowie. Z przymkniętymi 
oczami dyszeli głośno. Gapili się na uwiązane przed knajpami 
psy, stacje transformatorowe, sklepowe budy. Motorniczy wy-
rzucił na tory peta i zamknął drzwi. Nikt nie zwracał na mnie 
uwagi, demaskacja znów się nie powiodła. 

Wszędzie blacha i beton. Po jednej stronie plac targowy, 
po drugiej blokowiska. Ktoś zagwizdał za nami z pachnącego 
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rybami zaułka, w wejściu do jadłodajni mężczyzna w średnim 
wieku przepuścił nas w drzwiach. Uspokoiłem się. Cheesebur-
gera, frytki i kolę zamówiła Kinga, ja zepsułbym wszystko swo-
im głosem. Uśmiechałem się tylko. Stałem jak marionetka, sia-
dałem, spacerowałem, Kinga całą drogę pociągała za sznurki, 
wciągnij brzuch, wyprostuj się, złącz kolana, rób mniejsze kroki. 
Usiedliśmy przy stoliku pod oknem. Zacząłem przyzwyczajać 
się do myśli, że inni widzą we mnie kobietę. Zacząłem też na-
śladować kobiety i robić to, czego się od nich oczekuje. Popra-
wiłem perukę zupełnie jakbym przeczesywał włosy, między pal-
cami poczułem sztuczny materiał. Wszedłem w rolę kobiety, 
a w tej grze czułem się coraz bardziej wyzwolony. Stoję na mo-
lo. Sukienka opina moje uda, dotykam włosów, uśmiecham się 
oparty o barierkę, kładę dłoń na biodrze, obserwuję przestrzeń 
w oddali. 

 
Kinga przysunęła do siebie kalendarz stołowy, trzeba 

ci znaleźć jakieś żeńskie imię. Zaczęła kartkować od pierw-
szej strony. Gyöngyvér nie podobało mi się, nie chciałem tak 
rzadkiego i praktycznie nic nieznaczącego imienia. Nie 
chciałem żadnego o surowym brzmieniu, jak Ingrid. Aranka 
nosi tandetną biżuterię. Julianna, Zsuzsanna, Edina, Lujza, 
Henriett, Karina, Hajnalka. Żadne mi się nie podobało. 
Z żadnych z nich nie potrafiłem się utożsamić. Doszliśmy do 
końca kwietnia, Noémi nie brzmiało źle. Przysunąłem się do 
Kingi, poczułem zapach szamponu dla dzieci. Nasze uda 
zetknęły się, puste filiżanki po kawie zatrzęsły się. Noémi, 
powiedziała Kinga. 

Później przez kuchenne okno zobaczyłem, jak ktoś na-
pełnia taczki liśćmi. O drzewo wiśniowe stały oparte grabie. Oj-
ciec ściągnął kalosze. Czas się przebrać, pomyślałem, już czas 
pożegnać się z Noémi. 

 
Noémi, wysiadka. Tibor zatrzaskuje drzwi, parkujemy na 

ulicy obok Głównej Hali Targowej. Posępna ściana uniwersytetu 
rośnie przed nami jak skała. Lampy migoczą, miasto otula 
zmrok. Stado wron zerwało się z drzew, nad Dunajem krążą 
ptaki. Czuję zapach wody. Przechodzimy przez jezdnię, zielony 
ludzik na światłach pojawia się, znika, pojawia się, znika. Stą-
pam tylko po białych pasach, przyspieszam kroku. Światło 
zmieniło się na czerwone, ludzik przeskakuje poziom wyżej. 
Zachowaj ostrożność, przyspiesz. 
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Turyści fotografują się na placu, lampa błyskowa roz-
świetla park. Kurz z wyłożonej makadamem ulicy Váci zmył 
deszcz, tylko nieliczni włóczą się między sklepami. Jeden 
z kupców zsuwa nylonowe pokrycie z lady, inny wylewa do ka-
nału wodę zebraną przed jego butikiem. Na półkach kubki, ko-
szulki, breloczki i pocztówki z napisem „Budapeszt”, na ścia-
nach powieszone pęczki czosnku i haftowane materiały. 

Staruszka o pomalowanych na czerwono ustach prowa-
dzi na smyczy pekińczyka, co dwa kroki zaciąga się dymem 
z papierosa. Pies podbiega do mojej nogi, drży mi kolano, od 
udawania drętwieje mi twarz. Pies wylizuje moje buty. Proszę 
się nie gniewać, panienko, Fifike jest bardzo przyjazny. Uspo-
kajam się, nie gniewam się. 

Omijam kałuże, stawiam krok po kroku, przyspieszam, 
kołyszę się na wietrze. Światła, kształty, labirynt kolorów, żółty 
pasek odbijający się w szybie, czerwona plama przeszyta białą 
kreską, pomarańczowa cegła z ciemną obwódką, ciemna sza-
rość, jasna szarość, siatka miejskich świateł, trapezy i trójkąty, 
księżyc okrągły jak piłka. Furkot, szczęk klucza w zamku, drzwi 
uchylają się ze skrzypieniem, jakaś postać w czarnym płaszczu 
wychodzi z bramy. Patrzy na mnie zdezorientowana. 

 
Dobry wieczór, panu, zatrzymała mnie kontrolerka bile-

tów. Makijaż zaczął spływać mi po twarzy, peruka zapłonęła 
i poparzyła skórę głowy. Pasek torebki zsunął się z ramienia, 
torebka niemal spadła na posadzkę. Kontrolerka schyliła się po 
nią, ale zdążyłem ją przytrzymać. Najchętniej skurczyłbym się 
i schował w środku, znajdując schronienie między szminką, pu-
drem i butelką z perfumami, zawijając się w pończochy i zasu-
wając za sobą zamek. Przepraszam panią, dziś cały dzień pra-
cuję z mężczyznami. Kontrolerka mamrotała zakłopotana, od-
dając mi legitymację. 

Tramwaj zadźwięczał na Placu Kálvina, we foyer hotelu 
strzelały korki od szampana, zabił kościelny dzwon. Idący z na-
przeciwka przechodnie nie interesowali mnie. Nie chciałem czy-
tać ich spojrzeń, oglądałem jedynie witryny sklepów. Posze-
dłem do kina, grali Przejrzeć Harry’ego z mało bystrym Robi-
nem Williamsem. Po filmie kupiłem pudełko czekoladek dla 
kontrolerki, ale nie było jej już na peronie. 

Z mamą umówiłem się pod biblioteką o dziesiątej. Usia-
dłem na ławce obok fontanny. Reflektory aut na zakręcie padały 
na moją twarz, w oknach biurowca odbijały się światła stacji 
benzynowej. Wiatr przybrał na sile, poczułem, że marzną mi 
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nogi. Minuty ciągły się w nieskończoność. Pięćdziesiąt cztery, 
pięćdziesiąt pięć, Škoda zaparkowała przy skwerze. Wsiadłem. 

Mama oparła dłonie na kierownicy. Na jej twarzy drgały 
zmarszczki. Nie stało się nic złego, prawda? Martwiła się 
o mnie, nie chciała, by Noémi włóczyła się późnym wieczorem 
po mieście. Nic się nie stało. Mama wyjrzała przez szybę. Ktoś 
toczył rower po chodniku. Patrzyła, jak pęknięta opona kręci się 
po asfalcie. Wręczyłem jej bombonierkę. 

 
Spękany tynk jak naczynka włosowate. Rzeki Syberii: 

Ob, Jenisej, Lena. Kształty kolorowych plam, wytłoczona mapa 
Rumunii, Niemiec, z drobnymi grudkami. Braszów, Torda, Ko-
lożwar, Krajowa, Drezno, Dortmund, Norymberga, Brema. 
Przypadkowa sieć wybrzuszeń, powiązana wyobrażonymi li-
niami, trójkąt, czworokąt, ośmiokąt, piramida, chata, baszta, 
korona, coraz bardziej skomplikowane formy na suficie. Leża-
łem z Kingą na dywanie, z przymkniętymi oczami słuchaliśmy 
muzyki, dźwięk gitary dobiegał spod szafki. 

Włosy, kłęby kurzu, kawałki papieru przyklejone do gu-
mowej podeszwy, szklane drzwi otwarte do połowy, raz w tygo-
dniu lekarz w sztucznym, skórzanym fotelu przy biurku pod 
oknem. Wykręcałem swoje dłonie, chciałbym wiedzieć, czy je-
stem kobietą czy mężczyzną. Wydech, sapanie, brak tchu. Pro-
szę wykupić tę receptę, słuchać muzyki relaksacyjnej, każdego 
dnia, co godzinę zadaję sobie ostateczne pytanie, wykręcam 
dłonie. 

Spletliśmy palce, Kinga zbliżyła się do mnie, moje ciało 
zawsze było cieplejsze. Taśma kręciła się. Gitara i skrzypce. 

Wydech, sapanie, brak tchu. Może ja coś poradzę, syn-
ku. Albo córeczko. Mama łkała i śmiała się równocześnie, pła-
cząc przytuliła mnie do siebie. Zapach perfum, woń nikotyny, 
milczenie, niemoc. 

But był za ciasny w palcach. Ściągnąłem go, głuchym 
tąpnięciem wylądował na dywanie. Palce u stopy zdrętwiały. 

Pedał, zboczony skurwysyn. Pluli nasionami dyni i krzy-
czeli. Nie wierzyli własnym oczom, kiedy przeszli przede mną, 
później wybuchli śmiechem. Piłka odbijała się od ziemi. Zacią-
gnąłem się dymem, położyłem nogę na nogę. Żuraw obrócił się 
wolno w stronę Dunaju, robotnicy gapili się z dachu, powinie-
nem był założyć spodnie. Czy syberyjskie kobiety znad Jeniseju 
i w Krasnojarsku noszą sukienki? Przede mną Most 
Lágymányosi, jesteśmy w dziewiątej dzielnicy, tutaj ich nie no-
szą. Niech wasz szlag trafi. Piłka odbijała się, coraz dalej. 
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Poprawiłem blezer, sukienkę, pasek od torebki. W szybie 
przy wejściu na stację metra twarz kobiety, moja twarz, moje czo-
ło, oczy, usta, nos, broda, uszy, włosy, szyja, zęby, wszystko to ja. 

 
Odcisk moich ust, ceglany ślad po szmince na porcela-

nie. Ceglany ślad po szmince, odcisk moich ust na porcelanie. 
Ceglany kolor moich ust, ślad po szmince na porcelanie. Ślad 
po szmince z moich ust, ślad na porcelanie koloru ceglanego. 

Co sekundę autentyczne twarze na przezroczach. Kokie-
teryjna Noémi, skromna Noémi, obojętna Noémi, męska Noémi, 
kobieca Noémi. Moje życie na ścianie, kadry wyświetlone na 
ceglanej ścianie, ślad kadrów, ceglany ślad kadrów, ślad moich 
ust, ślad po szmince na porcelanie. Uśmiecham się wypalony 
w octanie celulozy, skłaniam głowę, sięgam ręką do włosów, 
zginam palce. Jedna rola po drugiej, poza za pozą, wszystko to 
ja. 

Światło odbijające się w oczach wypchanego lisa, krążek 
cebuli na brzegu ceramicznego talerza, brzdęk naczyń spada-
jących na kuchenną płytę, gorzkawy smak piwa w ustach, rzu-
cony na boazerię cień postaci palącej papierosa. Zmieszana 
Noémi na przedostatnim przezroczu, na ostatnim. 

Słowo, słowo, słowo na słowo, możliwe do opisania, wy-
rażenia. Jestem kobietą czy mężczyzną? Odległe, nieznane, 
obce słowa, co sekundę autentyczne twarze, co sekundę praw-
dziwe słowa, jedno po drugim. Nie do zniszczenia, niemożliwe 
do odbudowania, niewyrażalne. Biorę ostatni łyk herbaty, gaszę 
papierosa. 

Odcisk moich ust, ceglany ślad po szmince na porcela-
nie. Ałtajski koń, sklep z mięsem piżmowca na oceanicznym 
sonarze. 

 
Kręte, wąskie, mroczne schody prowadzące do podzie-

mia. Wilgotne ściany, pomalowane na szarobiało metalowe 
skrzynki, kartoteki ze sztucznej skóry, filozofia, etnografia, poli-
tologia, socjologia. Przetarty perski dywan, wózek na gumo-
wych kółkach, półka nad półką, książka na książce. Nieustający 
syk neonowej lampy, skrzypienie parkietu. Dławiony kaszel. 

Siedziałem obwarowany pracami socjologicznymi i reli-
gioznawczymi. Litery stały prosto, w wojskowym porządku, od-
stępy między wyrazami tworzyły zygzakowate korytarze. Zżółk-
nięty papier, tłuste plamy na dole kartek. 

Nikt nie rodzi się kobietą, lecz się nią staje. Początek 
zdania zakreślony na pomarańczowo, pogrubione litery, wyróż-
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nione na tle tysięcy zdań. Kreskę pociągnięto zdecydowaną 
ręką, linia była prosta do przecinka, później schodziła w dół. 
Pomarańczowy kolor był ciemniejszy na końcu, zahipnotyzo-
wana dłoń nie odłożyła mazaka, farba wsiąkała w papier. 

Jeszcze raz i jeszcze raz. Maniakalnie powtarzałem sło-
wa. Kobietą, staje się. Na próżno czytałem dalej, o niczym in-
nym nie mogłem myśleć tylko o tych słowach, tylko o tym zda-
niu. Później się poddałem. Odchyliłem się i zamknąłem powieki. 
Krzesło zaskrzypiało. Przed oczami widniał pomarańczowy pa-
sek. 

 
Czarna królowa z trudem podnosi się z terakoty, ślad po 

czarnym królu przepadł. C5, d6, e7, f8, barman zmierza po 
przekątnej w kierunku lady i znika za nią. Odwracam od niego 
wzrok i zakładam płaszcz. Na zegarze ściennym dwadzieścia 
minut po północy. F2, g2, h1, pod moimi stopami kruszą się 
łupiny orzechów, przekraczam próg. Rajstopy są cienkie, kola-
na trzęsą się z zimna. 

 
Chciałbym żyć jako kobieta. Chciałbym prosić o płeć ko-

biety, o siebie. 
O ranek, kiedy budzę się jako kobieta. Leżę w łóżku, 

promienie słońca muskają moją twarz, czuję je też z zamknię-
tymi oczami, jestem kobietą. W parku śpiewają ptaki, nad Du-
najem trąbią auta, czuję zapach świeżej kawy, wszystko jest po 
staremu, wszystko jest bez zmian, ale czuję, że jestem kobietą. 
Zawijam się w kołdrę, głowę wciskam w poduszkę, budzę się 
kobietą.  

 
Różne formy beznadziei, różne stacje drogi. 
Pole lucerny, pole kukurydzy. Dwadzieścia pięć hektarów 

pszenicy. Topole chylące się na wietrze. Duszne letnie popołu-
dnie. Pasiasty pancerz stonki. Pustynia, stos kamieni. Czerwo-
ny horyzont. Łuk śladu po kołach. Łysa polana na zboczu góry. 
Ptaki na przewodach elektrycznych. Osy wokół ogrodowego 
kranu. Gniazdo jaskółki pod rynną. Zapach siana, zapach gno-
jówki. Silos zbożowy, przyczepa, młyn, pompka do roweru, na-
krętka. 

Rok suszy, tygodnik „Szabad Föld” o życiu prowincji. 
Mydło Amo, krem Fabulon, radioodbiornik Sokół, telewizor Vi-
deoton. Antena satelitarna, dym z komina. Ciepły wiatr, roz-
grzany piec. Płócienne torby w spiżarce. Nylonowe siatki na 
podwórzu. Kanister z benzyną. Trutka na szczury, kostka roso-
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łowa. Sflaczała piłka. Biała kropka, czerwone światło. Pasmo 
filmowe w sobotni wieczór. Bitwa o Ardeny. 

Cień zamku. Szlaban, koła traktora, pług obrotowy. Błę-
kitny Robur. Plamy oleju na powierzchni kałuż. Bramka do piłki 
nożnej sklecona z drewnianych belek. Babka, pokrzywy, chwa-
sty na wysokość pasa. Trawa sięgająca do nieba. Powykrzy-
wiane pnie drzew. Kieliszki na ścieżce. Prześcieradło popla-
mione krwią. W domu, w domu najlepiej. Koszulka ze sztucznej 
tkaniny, tenisówki ze sztucznej skóry. 

Porzucony wózek. Pety rzucone w błoto. Pięćdziesiąt fo-
rintów, do przyszłego tygodnia. Bar na kółkach, wytłoczyny wi-
nogronowe, brzoskwinie. Krzak dzikiej róży i trociny. Biały kitel, 
białe pantofle. Budka portiera, mortadela, czarny kot. Kobieta, 
mężczyzna. Mężczyzna, kobieta. Zakaz parkowania, zakaz 
wjazdu. Rakietki do ping-ponga na parapecie. Zapach kawy, 
tykający zegar ścienny. Pasy światła na kamiennej posadzce 
piwnicy. Lodówka, pokój siostry. 

Terapia hormonalna, proteza piersi. Testosteron, estro-
gen, progesteron. Z mężczyzny w kobietę, bez odwrotu. Estro-
fem, Androcur, Proviron. Operacja plastyczna nosa, operacja 
strun głosowych. Zmniejszenie jabłka Adama. Usunięcie jąder. 
Usunięcie prącia. Ukształtowanie pochwy. Samobójstwo jako 
efekt uboczny. 

W domu, w domu najlepiej. Odsłonięte okna. Cienie mię-
dzy drzewami. Na korytarzu, na balkonie. Szuranie. Haloperi-
dol, Anafranil, Noxyron, Rivotril. Paczka papierosów Priluki. 
Jeszcze raz, po raz ostatni. Cichy odpoczynek. Rozgrzana od 
słońca cysterna. Martwe muchy w kałuży moczu. 

Opalanie na łące. Gorzki smak trawy. Świerszcze i chra-
bąszcze. Plamy potu na koszulce. Skórzana piłka w rowie. 
Bramka do piłki nożnej sklecona z drewnianych belek. Szumią-
ce topole. Babka, pokrzywy, zawsze, zawsze to samo. 

Z operacji nici. A mogłem zostać piłkarzem. Najlepszą 
piłkarką na świecie. Mogłem, ale nie skorzystałem z okazji. Ja 
i moje ciało. Nic nie można zrobić, nienawidzimy siebie nawza-
jem. 

 
Na monitorze bladoróżowe tło z obłoczkami. Paczka pa-

pierosów, kieliszek trunku. Sześćdziesiąt pięć pytań, sześć-
dziesiąt pięć odpowiedzi, chciałbym się dowiedzieć, jestem ko-
bietą czy mężczyzną. Spokojne, głębokie wdechy. Moje palce 
tańcują na myszy, litery zlewają się przed oczami. Test nie jest 
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potwierdzony naukowo. Jego wynik może być jedynie wska-
zówką. Kliknąłem. 

Mój stosunek do matematyki jest skomplikowany. Lubię 
liczby. W dzieciństwie jeździłem na rowerze, grałem w piłkę, 
walczyłem na szable, strzelałem z łuku, bawiłem się klockami 
Lego. Budowałem zamki, nie śpiewałem. Spiderman mnie nie 
interesował w przeciwieństwie do Latającego Zajączka. Znałem 
nazwy stolic, pisałem wiersze. 

Nie potrafię parkować tyłem, nie umiem prowadzić sa-
mochodu. Zazwyczaj wyczuwam, gdy ktoś ukrywa swoje uczu-
cia. A także to, jakie to uczucia. Dostrzegam nitkę wystającą 
z czyjejś kieszeni. Zawsze dostrzegam, ale nie zawsze mi to 
przeszkadza. Zawsze przeszkadza, gdy ktoś obcy zbliża się do 
mnie. Obojętne, mężczyzna czy kobieta. Od jakiegoś czasu 
płaczę na filmach. Również w trakcie reklam, nie mam pojęcia, 
dlaczego. 

Podczas masturbacji podniecają mnie obrazy i historie. 
Najbardziej historie. Przebieram się nie tylko dla osiągnięcia 
seksualnej przyjemności. Po prostu lepiej czuję się jako kobie-
ta. Nie wiem, dlaczego. Znacznie lepiej czułbym się, gdyby inni 
zaakceptowali mnie jako kobietę. Nie martwi mnie zdemasko-
wanie, nawet nie próbuję ukrywać, że nie jestem kobietą. 

Nie poddałem się terapii hormonalnej. Samobójstwa nie 
planuję. Nie chcę, by jakiś lekarz bezboleśnie zmienił mnie 
w idealnego mężczyznę. Nie chcę, by odebrał mi chęć bycia 
kobietą. 

Chciałbym mieć czarodziejską różdżkę, którą mógłbym 
zmieniać płeć, kiedy tylko zechcę. Raz istniałbym w ciele kobie-
ty, raz w ciele mężczyzny. Zawsze tak, jak akurat mam ochotę. 
Możliwe też, że na zawsze zamieniłbym się w kobietę. Nie 
wiem.  

Przy ostatnim pytaniu kliknąłem na trzecią możliwość. 
Jestem i mężczyzną i kobietą. Transseksualistą. Jedno kliknię-
cie, jedno zaciągnięcie się dymem. Poruszyłem myszką, klep-
sydra migotała na monitorze. System ocenił moje odpowiedzi. 
Zdecydował, czy jestem mężczyzną czy kobietą. Wentylator 
brzęczał, żołądek palił, zgasiłem peta w popielniczce. 

145 punktów. Moja sytuacja jest poważna. Zaburzenie 
osobowości płciowej. W wysokim stopniu, już się z tym urodzi-
łem. Powinienem szukać pomocy specjalisty. Radzą dalsze ba-
dania. Moja płeć psychoseksualna jest kobieca, śladowo męska 
o cechach androgenicznych. Mogę odnaleźć siebie pod skalpe-
lem. A przecież mógłbym być przeciętnym mężczyzną, kobie-
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cym mężczyzną, androgynią, ale pewnie jestem transseksuali-
stą, w przedziale między 130 i 390 punktami. 

 
Jestem Noémi. Słyszę swoje imię, między ścianami 

brzmi czysto, zrozumiale. Ktoś je wypowiada. To mogę być 
tylko ja, Noémi. Stoimy na korytarzu, słyszę nowe imiona, Eve-
lin, Laca. Stoimy w czwórkę, Evelin, Laca, Évi, Noémi. Podaje-
my sobie dłonie. 

Godzina dwudziesta pierwsza, trzydzieści sześć minut, 
czerwony, plastikowy zegar na ścianie, na pomalowanej na 
pomarańczowo ścianie. Płaszcz z futrzanym kołnierzem na 
wieszaku. Damskie buty i kozaki wsunięte pod szafkę, schowa-
ne pod dywanem. Biała szafa w przedpokoju, tablica korkowa. 
Broszury, kolorowe pinezki. Zestaw do makijażu na kuchennym 
blacie. Butelki z wodą mineralną, toster, kostka masła, filtr do 
herbaty, pisak, świeczka, lakier do paznokci, kredka do oczu. 

Duże lustro ścienne. Różowy kardigan ze srebrnymi pe-
rełkami i kapturem. Różowy pasuje do Evelin, pasuje jej kolczyk 
w nosie. Pasuje rzucona na podłogę torebka, komórka z kolo-
rowym wyświetlaczem, płatki kukurydziane, batonik Túró Rudi. 
Laca ma modny balejaż, modne przetarte dżinsy i obojętność 
o zapachu trawy. Do Évi pasuje dom, w którym mieszka, i re-
stauracja wegetariańska, w której pracuje. Czarne kozaki, 
srebrny zegarek, pończochy we wzory. Wszystko pasuje, 
wszystko jest cool. 

Stoję zgarbiony, cześć, Noémi. Moje imię brzmi obco. 
Nie pasuję do niego, głowa nie mieści się w lustrze. Cofam się 
o krok, żeby zobaczyć swoją twarz. Widzę kogoś obcego. Nie 
pasuję do kolorów, nie pasuję do mebli. Nie pasuję do ździebeł 
trawy. Jestem obcy na łące i na ścieżce. Obcy we wsi i wśród 
blokowisk. Obcy nad Dunajem i na deptaku, w barze i na 
boisku. Obcy w domu i obcy w obcym. Jestem incognito, 
zawsze i wszędzie. 

 
Wskazówka zegara wybija minuty, Évi stoi w drzwiach, 

Évi uśmiecha się. Jej dłoń spoczywa na klamce. Szyba 
w drzwiach trzęsie się, dzwonek dźwięczy. Ominąć stojak 
z kwiatami, zrobić krok nad gazetami, na prawo, na lewo, pro-
sto. Nie ma dokąd dalej pójść, nadal stoję, ciężar ciała opieram 
na lewej nodze. 

Nigdy nie mógłbym być kobietą, co najwyżej kobietą 
z ciała mężczyzny. Z obcego ciała w obce ciało, tam, siam 
i owam. Zataczam się w kierunku okna, wokół żyrandolu kręci 
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się ćma, zupełnie jakby podrygiwała przywiązana do lampy. 
Godzina dwudziesta druga, dwadzieścia dwie minuty, pięćdzie-
siąt dziewięć sekund, wskazówka przeskakuje, jakby szczękały 
kajdanki. Uwierają mnie w nadgarstki. 

Zimne, białe kafelki, metal odbija światło. Rozpalone że-
berka kaloryfera. Kraty w oknie instytutu, pasy światła na lino-
leum. Kaloryfer wypala na mojej skórze pasy. Ojciec gasi papie-
rosa, mama odwraca się do ściany. Liczymy razem białe kafel-
ki, kajdanki nie puszczają. Liczymy do stu, do tysiąca, a później 
od nowa. 

Nie potrafię wyswobodzić się z własnego ciała. Nie mogę 
się ruszyć. Wskazówka przeskakuje dalej, dłoń Évi na 
kajdankach. Ćma miota się bez opamiętania. Melodia pianina 
cichnie, kręci mi się w głowie, słabnę. Opieram się o drzwi. 
Z ulicy dobiega syrena, trzęsę się. Nie potrafię zdecydować, 
czyje to życie. A jeszcze żyję. 

 
Istnieć, trzy litery, sześć pionowo. ŻYĆ. Symbol 

na rumuńskiej rejestracji, dwie litery, jedenaście 
poziomo. RO. Rodzina drukarzy z miasta Gyom, 
cztery litery, dwadzieścia jeden poziomo. KNER. 
Krzyżówka leży na stole. Na karykaturze kobieta 
z bluzką rozpiętą do połowy, w drzwiach mężczyzna, 
dowcip zostanie ułożony z szarych pól. Rozwiązanie 
należy przesłać do dwudziestego września. Termin 
już minął, jest drugi października, godzina dwudziesta 
druga, dwadzieścia trzy minuty, dwadzieścia cztery 
sekundy. 

Pozostaę sam sobie w pokoju, na placu, na 
ziemskim globie. Nie widzę żadnego rozwiązania, 
litery rozmywają się, czarne i białe kratki wirują. 

Jestem kobietą w ciele mężczyzny. Chciałbym 
żyć dalej jako kobieta. Proszę o kobietę, o siebie. 
O poranek, kiedy obudzę się jako kobieta. Chcę być 
kobietą, a nie mężcyzną, który przeszedł operację 
zmiany płci. 

 
Nie mam innego wyboru, szukam wygodnej 

pozycji we własnej skórze. Osiedlam się w okolicy 
serca, blisko płuc, gdzie znajdę schronienie wśród 
żeber. Ze zbędnych kości ciosam meble: szafę, 
biurko, łóżko piętrowe. Jak na tratwie pływam na 
czerwonych krwinkach, od płatu czołowego do kości 

Tibor Noé Kiss 

Ur. 1976 w Budapeszcie. 
Węgierski pisarz i dzien-
nikarz, z wykształcenia 
socjolog. Zagorzały fan 
piłki nożnej. Obecnie 
mieszka w Peczu, gdzie 
pracuje w redakcji mie-
sięcznika literackiego „Je-
lenkor”. W 2010 roku wy-
dał swoją pierwszą po-
wieść Inkognitó (Incogni-
to). Książka była nomino-
wana do Nagrody im. 
Sándora Bródy’ego. 
W 2014 roku ukazała się 
druga powieść Kissa 
zatytułowana Aludnod ke-
llene. 
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stóp. Zamiatam spiżarnię i sień, wpatruję się w siatkówkę 
swojego oka, obserwuję pionowy ruch języczka 
podniebiennego, skracam włoski w przegrodzie nosowej. 
Chciałbym się poznać, wybadać, od podstaw, jak tylko się da. 

W moje ciało wsiąka rozmyta melodia pianina, świszcze-
nie, dźwięk syreny, turkot. Stoję milcząco na miękkim dywanie 
w kręgu światła, kolano wwiercam w bok fotela, mamrotam mo-
je nieprawdziwe imiona. 

Nie potrafię się przedstawić, choć tak bardzo, tak bardzo 
bym chciał. Droga Évi, droga Karolu, drodzy zgromadzeni. Nie 
potrafię się przedstawić, choć tak bardzo chciałbym wszystko 
opowiedzieć. Od czego mam zacząć? 

 
 

przełożył Daniel Warmuz 
 
 

Daniel Warmuz 

Ur. 1987 w Krakowie. 
Tłumacz i badacz litera-
tury węgierskiej, doktorant 
na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Laureat konkursu 
translatorskiego Muzeum 
Literatury im. Sándora 
Petőfiego w Budapeszcie 
(2013), kilkakrotny stypen-
dysta Domu Tłumacza 
w Balatonfüred. 
 
 

 
  

Krzysztof Iwin, Tankowanie 
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„Kiedyś i do tego przywyknę”. 
Z Tiborem Noé Kissem 

rozmawia Daniel Warmuz 
 
 
Daniel Warmuz: Incognito było Twoim głośnym debiutem, 
w książce bardzo odważnie piszesz o problemach 
związanych z tożsamością płciową, transseksualizmem, 
transwestycyzmem. Co było przyczyną tak otwartego 
coming outu? 
 
Tibor Noé Kiss: Mniej więcej dziesięć lat temu dotarło do mnie, 
że muszę coś zrobić ze swoim transseksualizmem. Byłem pe-
wien, że nie mogę w dalszym ciągu tego ukrywać, że muszę 
pokazać światu, kim tak naprawdę jestem – w przeciwnym razie 
całe życie będę musiał udawać, kłamać i po prostu zwariuję. 
Jako że zawsze absorbowało mnie pisanie, tak stało się oczy-
wiste, że to na tym polu będę mógł „się wyzwolić”. W ten spo-
sób pisanie stało się dla mnie swoistą terapią. Dopiero po pozy-
tywnych reakcjach pierwszych czytelników zacząłem patrzeć na 

Incognito w pełni jak na tekst literacki, co 
korzystnie wpłynęło na kształt książki. 
 
Z jakim literackim i społecznym echem 
spotkało się na Węgrzech Incognito? 
 
Biorąc pod uwagę, po jaki „niebezpieczny” 
temat sięgnąłem, przyjęcie powieści było 
bardzo pozytywne. Obok życzliwości dla 
debiutującego autora – ze względu na te-
matykę – odczułem wyjątkową taktowność 

ze strony krytyków i dziennikarzy, obojętne czy mowa o recen-
zjach, spotkaniach autorskich czy wywiadach. Zresztą odzew, 
z jakim spotkała się książka, był raczej literacki, krytycy prze-
ważnie chwalili moją powieść. 
 
Jak po jej opublikowaniu zmieniło się Twoje prywatne 
i zawodowe życie? 
 
Moje życie prywatne zmieniło się diametralnie. Częściej i od-
ważniej pokazuję się światu w mojej „kobiecej postaci”. Stałem 
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się bardziej pewny siebie, wyzwoliłem się od niezliczonych fru-
stracji, a z innymi problemami udaje mi się radzić na bieżąco. 
Z zawodowego punktu widzenia wszystko też biegnie tak, jak 
powinno, regularnie otrzymuję zlecenia, zapytania i zaproszenia 
– zupełnie nie mam powodów do narzekania. 
 
Z notki biograficznej umieszczonej na obwolucie książki 
można dowiedzieć się jedynie, że urodziłeś się w 1976 roku 
w Budapeszcie, a obecnie mieszkasz w Peczu. Z kolei 
sama powieść, jak się zdaje, jest osnuta wokół Twoich 
osobistych doświadczeń. Jak bardzo bohater i fabuła 
Incognito są powiązane z Twoim prywatnym życiem? Gdzie 
przebiega ewentualna granica?  
 
Książkę można czytać jako autobiografię, opisane w niej zda-
rzenia są w większości prawdziwe, w takim znaczeniu Incognito 
można traktować jako powieść autobiograficzną czy powieść 
o tożsamości. Z drugiej jednak strony tekst jest w znacznym 
stopniu zredagowany, powstał ze złożenia drobnych elementów 
mozaiki mojej biografii, co znaczy, że w pierwszym rzędzie jest 
tekstem literackim, a nie historią mojego życia. 
 
Wspomniałeś, że pisanie Incognito pełniło dla Ciebie funk-
cję terapeutyczną. Z drugiej strony w jego wyniku powstał 
tekst literacki, który zdecydowałeś się opublikować. Czy 
wraz z tym zmienił się jego cel?  
 
Proces powstawania książki przebiegał w następujący sposób: 
najpierw był terapią, później zmierzałem w kierunku opisania 
przy pomocy tekstu wykluczenia i bezradności spowodowanej 
transseksualnością, by na końcu wyrazić nim „literacki manifest 
inności”. Choć była jeszcze jedna, ważna przyczyna, dla której 
zacząłem pisać tę powieść. Jako nastolatek na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych musiałem stawić czoła 
problemom związanym z tożsamością, z tym, że nie jestem „ty-
powym” mężczyzną. W tamtym czasie nie można było mówić 
o tych sprawach tak otwarcie, jak dzisiaj, ciężko było dotrzeć do 
informacji, otrzymać pomoc. Pisząc Incognito, chciałem pomóc 
innym ludziom, który dzielą los podobny do mojego. I to się udało. 
Nawet dziś, cztery lata po ukazaniu się książki, regularnie zwracają 
się do mnie obcy ludzie, którzy chcą podzielić się swoją opinią, 
opowiadają o swoim życiu lub proszą o radę. 
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A Twoi znajomi, przyjaciele zwracają się do Ciebie 
imieniem Noé czy Noémi? 
 
Ci, których poznałem po wydaniu książki, niemal wyłącznie 
zwracają się do mnie Noé, imienia Tibor używają tylko człon-
kowie rodziny i bardzo starzy znajomi, ale i wśród nich są tacy, 
którzy po pięciu-dziesięciu latach byli w stanie przestawić się 
z imienia Tibor na Noé, co jest ładnym gestem z ich strony. 
 
Literatura węgierska, patrząc na nią okiem zagranicznego 
czytelnika i krytyka, w bardzo niewielkim stopniu zajmuje 
się modnymi ostatnio tematami gender i queer. Skąd 
według Ciebie się to bierze? 
 
Nie potrafię tego ocenić. 
 
W książce obok transseksualizmu pojawia się wiele innych 
motywów, na przykład piłka nożna, która jako temat lite-
racki jest całkiem popularna na Węgrzech, weźmy chociaż-
by prozę Pétera Esterházy’ego. Jak ważną rolę w Twoim 
życiu odgrywa piłka nożna?  
 
Odgrywa coraz mniejszą rolę, choć nadal sprawia mi ogromną 
przyjemność. Z kolei zawodowa piłka nożna już nie znaczy dla 
mnie tego, co w dzieciństwie, nie mówiąc o tym, w jakim kiep-
skim stanie jest obecnie węgierski futbol. Równocześnie jednak 
za istotne uważam to, że w Pécsbánya, jednej z dzielnic Peczu, 
w której mieściła się dawniej kopalnia, prowadzę treningi dla 
młodzieży, głównie w wieku 14-20 lat. To niezwykle ciężka pra-
ca, trudno utrzymać dyscyplinę i zmotywować młodzież. Jednak 
i ja czuje się zdopingowany, kiedy widzę, jak wiele dla tych 
chłopaków znaczy piłka nożna, te półtorej godziny w tygodniu, 
kiedy świat zewnętrzny przestaje dla nich istnieć. 
 
Innym, obecnym w Incognito motywem, który równocześnie 
pełni funkcję metafory, są szachy oraz to, jak główny bohater 
porusza się po tablicy szachowej i wciela się w role głównych 
figur: króla i królowej. Czy w Twoim prywatnym życiu ów 
podział na czarne i białe ma jakieś szczególne znaczenie? Czy 
istnieje dla Ciebie coś, co nazwilibyśmy szarą strefą? 
Istnieje, zasadniczo żyję w szarej strefie. Jako mężczyzna i jako 
kobieta, w szarej przestrzeni, nigdzie.  
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Mieszkasz w Peczu (węg. Pécs), gdzie pracujesz jako 
dziennikarz i członek redakcji czasopisma literackiego 
„Jelenkor”. Dlaczego postanowiłeś zamieszkać na 
prowincji? Nie chciałeś nigdy powrócić do Budapesztu? 
 
Pecz, w porównaniu z Budapesztem, znacznie bardziej odpo-
wiada ludzkiej skali, to przyjaźniejsze, spokojniejsze miasto. 
Odnajduję w nim swoje miejsce, nie ma tu tyle stresu i hałasu, 
wszystko płynie jakoś wolniej. Mimo to raz w miesiącu jeżdżę 
do Budapesztu, który budzi we mnie nostalgiczne wspomnienia, 
choć nie potrafiłbym tam mieszkać na stałe. Na chwilę obecną 
to w Peczu czuję się dobrze, jedynie muszę uważać, by ko-
nieczna i wygodna prowincjonalność takiego małego miasta nie 
pochłonęła mnie bez reszty. 
 
Pecz to rzeczywiście małe miasto z niespełna 150-
tysięczną populacją. Czy jako pisarz jesteś jego rozpozna-
walnym mieszkańcem? 
 
Owszem, ale bardziej ze względu na moją transseksualność. 
Jednak coraz więcej ludzi zna mnie ze względu na pisarstwo. 
 

Latem tego roku ukazała się Twoja nowa 
powieść, tym razem nakładem presti-
żowego Wydawnictwa Magvető. Na spo-
tkaniu autorskim w Peczu pojawiłeś się 
w kobiecym ubraniu. Miało to jakiś kon-
kretny cel? 
 
Na oficjalnych wydarzeniach, gdzie robią 
zdjęcia i nagrywają filmy, niechętnie poja-
wiam się w damskich ubraniach. Na tym 
spotkaniu zdecydowałem się jednak uczy-

nić wyjątek, co było też pewnym gestem – tego dnia chciałem 
właśnie tak wystąpić. Wykształciła się we mnie swego rodzaju 
ostrożność, a nastroje panujące na Węgrzech nie są zbyt tole-
rancyjne. Z kolei inną kwestią jest to, że w Peczu niemal każ-
dego drugiego dnia noszę kobiece ubrania, ale to już część mo-
jego prywatnego życia – w kawiarni, podczas spacerów czy za-
kupów nikt mnie nie filmuje. 
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O czym opowiada Aludnod kellene (Powinieneś spać)? 
 
Akcja powieści rozgrywa się w pod budapeszteńskiej miejsco-
wości, której lata świetności gospodarczej minęły wraz ze 
zmianą ustroju. Mieszkający tam mężczyźni stoją w centrum 
zainteresowania fabuły. Wraz z nią odkrywamy ich przeszłość 
i wzajemne stosunki, ale powoli okazuje się, że rzeczywistym 
bohaterem książki jest Szandra, 17-letnia mieszkanka miejsco-
wości. Wszyscy mężczyźni są w jakiś sposób z nią powiązani, 
a los dziewczyny symbolizuje w rzeczywistości los jej współ-
mieszkańców. Pierwsze strony powieści to proza socjograficz-
na, a jej zakończenie przypomina thriller. 
 
Kogo zaliczyłbyś w poczet swoich ulubionych pisarzy? Są 
tacy, których traktujesz jako swój wzór? 
 
Z pewnością znajduję się pod wpływem moich ulubionych pisarzy, 
ale żadnego z nich nie traktuję jako wzór. Spośród dwudziesto-
wiecznych i współczesnych reprezentantów literatury węgierskiej 
jako najwybitniejszych traktuję Ádáma Bodora i Sándora Tara. 
Oprócz nich wpływ na mnie wywarli Thomas Bernhard, Raymond 
Carver i John Maxwell Coetzee. Ponadto niezwykle cenię twór-
czość Andrzeja Stasiuka, którego teksty zawsze czytam z przyjem-
nością. Jego książki są niesamowite, ich świat (kresowe prowincje 
Europy Środkowej, opisane z pewnym dreszczem emocji) przypo-
minają mi z wielu powodów prozę Ádáma Bodora. 
 
W 2010 roku jeszcze nie traktowałeś siebie jako pisarza. 
Obecnie masz na koncie dwie wydane powieści. Czy wraz 
z tym zmieniło się Twoje podejście do tej profesji? 
 
Odważniej nazywam siebie pisarzem, choć pozostaję przy 
określeniu „dziennikarz/pisarz”. Pochodzę z robotniczej rodziny 
i zawsze odczuwam pewną emfazę, kiedy miałbym zdefiniować 
siebie jako pisarza. Lecz kiedyś i do tego przywyknę. 
 
Dziękuję za rozmowę! 
 
Również dziękuję. 
 

 
Daniel Warmuz 
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wiersze 
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DANIEL MADEJ_________________________wiersze 

 
 
 

Synteza 
 
 
Przepaść jest zasypana śniegiem 
i zalana słońcem jak szklanka 
wrzątkiem. Szczyt – stromy i zimny 
niczym igła. Uszkodzone poszycie 
chmur. Ja na tym tle  
robię ci zdjęcie, myśląc o własnym  
pulpicie, o mnogości ikon i jedności 
pikseli, które zleją się w ciebie 
jak żubrówka, sok i cynamon. 
 
 
 

Epoka 
 
 
Gdy bawisz się komórką, twoja twarz 
to kamea – za chwilę 
będzie wisieć na mojej szyi 
i chlipać jak źródełko. Wyjustuj 
swoje ciało, rozlane na prześcieradle 
jak stearyna na lastryko 
niech przypomina kolumnę 
w gazecie, dźwigającą zdjęcie. 
 
 
 

Kapsel od piwa 
 
 
odciśnięty na skórze 
przypomina słońce. 
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Potrząsanie szklaną kulą 
 
 
Listopad żrący jak trema. Wrzawa na trybunach 
Sejmu i Senatu, więc oddajemy kolejne dni 
jak nieważne głosy, a sen jest urną, do której 
nas się wrzuca, byśmy opadali 
w rozpacz głęboką jak miseczka 
gwiazdy filmów dla dorosłych. 
 
 

Daniel Madej 

 

Daniel Madej 
Ur. 1989. Poeta, magi-
strant na Wydziale Me-
chanicznym Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej. Wiersze 
publikował w Internecie, a 
także w „Pressjach”, „Wy-
spie” oraz „Arteriach”. 
 

 
 
 

 
  

Krzysztof Iwin, Włóczka 
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ALEKSANDRA DAŃCZYSZYN_____________wiersze 

 
 
 

A-29. Sygnały świetlne 
 
 
Czesc. 
 
Jestem w kraju zabojadow, 
stad brak polskich znakow. 
 
Dorabiam jako niania. 
Dzieci spia, 
rodzice wyszli. 
 
Powiedzieli, ze moge  
brac z lodowki, co zechce – 
bylo tylko wino. 
 
W glowie szumi mi bardziej 
niz ocean za szyba. 
 
Napisz szybko, 
ze bardziej niz wszystkich kresek i ogonkow 
brakuje ci teraz mojej obecnosci.  
 
 
 

A-20. Odcinek jezdni 
o ruchu dwukierunkowym 

 
 
Być może jeszcze dopasujemy puzzle 
i nasze ciała ułożą się w dom na kurzej stopce. 
 
Założę wtedy kraciastą spódniczkę 
a nie czerwone sztruksy – 
bo to, że wkładasz komuś ręce w spodnie 
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jakoś tak głupio czytałoby się w wierszu. 
 
I będziesz mnie głaskał po czarnych rajstopkach, 
i będę cię całować, smakować, całować – 
aż do bólu  
podrapiesz mi brodę i całe policzki 
trzydniowym zarostem i bezczelnie spytasz, 
czy chcę mieć mężczyznę, czy raczej chłopaczka. 
 
Będę mieć obu, 
a nawet więcej – 
gdy zostanę matką. 
 
 
 

D-1. Droga z pierwszeństwem 
 
 
X pisze na fejsie, że czeka na mój tomik – 
nie pytam, co u niego,  
bo mnie nie obchodzi. 
 
V ma już synka – takiego podobnego do niej,  
a jeszcze niedawno  
zapewniał, że kocha. 
 
Y zaręczony. Gratuluję! Ja cię nie chciałam, 
będziesz miał żonę o wiele szybciej niż ja 
nią zostanę, 
 
a zostanę jeszcze przy M – 
poniekąd mi matkował, ucząc  
całować w krzakach,  
palić trawę. 
Za rok się przełamię i pójdę na jego ślub 
roztrzaskana jak kryształowa cukiernica po prababci 
(podobno szkło tłucze się na szczęście, 
którego mu życzę). 
 
I chyba naprawdę jestem zakochana 
w P, bo tata przestał pytać, 
kto teraz jest tym A. 
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A-11. Nierówna droga 
 
 
A P. wygląda jak rybka 
podskakująca żywo na patelni – 
gdy bierze prysznic, 
tak samo chwyta ustami powietrze, 
a krople gorącej wody jak łuski 
odpryskują od skóry przesiąkniętej 
olejem silnikowym. 
 
Jego ramiona są szerokie jak w harlequinie, 
a moja sukienka nie ma nawet jednego ramiączka, 
o które mogłabym wytrzeć policzek  
ochlapany światłem – 
na szczęście ma przecież dłonie 
fioletowe jak moje nogi, 
jeśli nie patrzeć na oczko tuż nad kostką. 
 
Oddaję mu po kawałku 
kolor paznokci, 
długość nocy jak spódniczki, 
szerokość matrioszkowych ud – 
a on bierze  
minutami, godzinami bierze 
prysznic  i mówi do słuchawki,  
myśląc, że go słyszę, 
 
oddalona w sieci  
komunikacji miejskiej. 
 
 
 

D-13a. Początek pasa ruchu 
 
 
Lubimy bawić się w nocnych klubach w kotka i myszkę, 
a w domu w ciuciubabkę, 
gdy zawiązuję ci oczy stanikiem, 
a ty próbujesz mnie złapać. 
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Stoimy w śniegu na przystanku, 
a potem pod prysznicem – 
w pianie po kostki i na wszystkich kostkach: 
moich, twoich, domina, czekolady, na gitarowych piórkach. 
 
Gramy w makao, statki i butelkę. 
Nabijasz mi guza – wiem, że niechcący – 
i przykładasz likier,  
bo jegermajster najlepszy schłodzony do minus dwudziestu, 
dlatego trzymamy go zimą na balkonie 
razem z popielniczką i sorbetem z malin. 
 
A  żebym już nie marzła, dokładasz do pieca 
i palimy w pokoju aż dywan w popiele, 

popiół na wargach i między wierszami. 
 
I już nie boję się ciemności, 
bo chrapiesz na wyciągnięcie ręki, 
ani ciasnych przestrzeni – 
nawet kiedy zajmujesz trzy czwarte łóżka 
i kurczą nam się mięśnie gładkie,  
                             [poprzecznie prążkowane 
jak rajstopki, sweterki, gdy mylisz program w pralce. 
 
Jest mi z tobą tak dobrze, 
że zatrzymuję cię w sobie 
i przelewam na papier – 
tak jakby na zapas. 

 
 

Aleksandra Dańczyszyn 
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„Torpedzie Ludu”, Literne-
cie oraz w almanachach 
pokonkursowych. W przy-
gotowaniu debiutancki 
tomik oraz druga książka 
radiowa w Polskim Radiu 
Zachód. 
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rozmowy 
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„Nie cenię fałszywego bezpieczeństwa”. 
Z Mariuszem Grzebalskim 

rozmawia Tomasz Dalasiński 
 
 
Tomasz Dalasiński: W roku 2014 po raz pierwszy i nie-
pierwszy otrzymałeś Silesiusa. Pierwszy raz jako autor, bo 
przecież jako wydawca masz ich, przynajmniej pośrednio, na 
koncie więcej. Czy nie czujesz, że ta kolejność jest ciut nie-
właściwa, że może lepiej byłoby najpierw dostać tego Sile-
siusa indywidualnie, a dopiero potem cieszyć się, że tę na-
grodę otrzymują poeci z Twojej stajni? 
 
Mariusz Grzebalski: W tej chwili nie ma to dla mnie większego 
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 potrafił-
bym wybrać spośród nominowanych tomów ten jeden – moim 
zdaniem wszystkie były interesujące. 
 
Teraz pytanie z gatunku „modnych” i „na fali”: jaki masz sto-
sunek do nagród literackich? Nobilitują, wprowadzają na 
Parnas, gruntują pozycję, a może zaciemniają obraz literatury 
i życia literackiego, a nawet są strzałami w stopę dla organi-
zatorów i jurorów? 
 
Na pewno nie są strzałami w stopę dla organizatorów i jurorów. 
Z pewnością przekładają się na liczbę sprzedanych książek, 
o czym przekonałem się jako wydawca. Nie tylko nagradzane, ale 
również nominowane tytuły cieszą zainteresowaniem ze strony 
księgarzy. Kilku pisarzy z pewnością wprowadziły na Parnas, wie-
lu 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 aplau-
zem. Myślę też, że raczej rozjaśniają niż zaciemniają obraz litera-
tury i życia literackiego. 
 
O strzał w stopę pytam w kontekście funkcji, jaką spełniają 
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nagrody w stosunku nie do autorów, ale do wszystkich 
uczestników życia literackiego; bo jest to, czy powinna być, 
funkcja prezentacji tego, co artystycznie wartościowe i co 
w jakiś sposób nowatorskie, poszerzające horyzonty. Tak mi 
się przynajmniej wydaje. Tymczasem ostatnio mamy do czy-
nienia 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 konkre-
tach, nie na poziomie ogólników. Ja, kiedy oglądam się na nagro-
dy za debiut dla moich autorów – Kiry Pietrek, Ilony Witkowskiej 
czy Tomka Bąka – widzę promocję książek niepodobnych do in-
nych i z pewnością nowatorskich. Nominacje do Paszportu „Poli-
tyki” 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. Kle-
mensa 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. Przejdźmy do 
Twojej poezji. Dlaczego W innych okolicznościach zdecydo-
wałeś się wydać w innych okolicznościach, 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 fa-
brycznym. Uznałem więc, że czas naszej współpracy dobiegł koń-
ca. Z perspektywy czterech lat, które upłynęły od tamtego momen-
tu, dochodzę do wniosku, że dobrze zrobiłem. Mam nowego wy-
dawcę, dzięki tej zmianie nie czuję wypalenia, tylko ciekawość 
tego, co będzie dalej.  
 
Karol Maliszewski napisał kiedyś, że Mariusz Grzebalski jest 
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jednym z najbardziej niedocenionych współczesnych pol-
skich poetów. Czy czujesz się niedoceniony, zwłaszcza 
w Polsce? Bo Twoje wiersze znakomicie funkcjonują na in-
nych rynkach, np. na rynku niemieckim. I od czego w zasa-
dzie 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 eksper-
tem w tej sprawie. 
 
Twoja poezja jest przede wszystkim liryką osobistą i to jest 
taki jej rys, który pozostaje cechą dystynktywną Twoich wier-
szy od debiutu aż do najnowszej książki. Jednak ta „osobi-
stość”, 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 – spoj-
rzenie 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 dowie-
dzieć, jak to ze mną jest – tu kłania się motto z Brechta, którym 
rozpocząłem W innych okolicznościach. Nie chciałem tworzyć 
rzeczywistości, 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 wsty-
dliwość nagiej egzystencji. W miarę upływu czasu to „na-
gość” stała się dla Ciebie najważniejsza. Poezja winna więc 
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być, mówiąc językiem O’Hary, pojedynczością, a nie np. wy-
razem zbiorowej aktywności, 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 se-
krety. Po prostu przestałem się bać nagości, o której wspomniałeś. 
Nie było to łatwe, bo wbrew pozorom człowiek nagi nie jest pocią-
gający. Literatura jest dla mnie przestrzenią poszukiwania, dowia-
dywania się czegoś o swoim tu i teraz. Nawet za cenę odkrycia 
rzeczy nieprzyjemnych. Musiałem zaryzykować, choć taki ekspe-
ryment mógł się okazać klapą. Nie wiem na ile to, co mówię, zbie-
ga się 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 przy-
czynkiem do rozmowy z czytelnikiem, podaniem mu ręki, jak po-
wiedziała 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 ba-
nalnych 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 melancholia 
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 komu-
nikacja. 
 
To, że studiowałem filozofię nie ma wpływu na to, jak piszę. Studia 
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nauczyły mnie logicznego myślenia i elementarnej odwagi intelek-
tualnej. Przy okazji tych pięciu lat spędzonych na WNS-ie w Po-
znaniu przyswoiłem sporo literatury filozoficznej i trochę żałuję, że 
po ukończeniu studiów coraz rzadziej do niej wracam. Kiedy stu-
diowałem, rzeczywiście czytałem głównie książki poświęcone 
hermeneutyce – od Dilthey’a, przez Gadamera i Ricoeura, po He-
ideggera. Interesowała mnie również filozofia języka. Ale pracę 
magisterską 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 praw-
dy? I „cóż to jest prawda”? 
 
Przywiązałem się do klasycznej definicji prawdy rozumianej jako 
zgodność myśli z tym, do czego się ona odnosi. „Veritas est ade-
aequatio 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 me-
tafora goni tutaj drugą, a jednocześnie nie ma w nich nic wymy-
ślonego. 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 do-
świadczenia, to będziemy mogli założyć istnienie porozumie-
nia autora z czytelnikiem. A co z wierszami programowo nie-
komunikatywnymi, 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 porozumienie 
nadawcy i odbiorcy jest celowo negocjowane, są interesujące pod 
warunkiem, że rządzi nimi jakaś reguła. Jeśli nie potrafimy jej opi-
sać, to chociaż powinna być ona odczuwalna. Jeśli jej nie ma, od 
razu mam problem. Nie jestem zwolennikiem totalnego ekspery-
mentowania, ale wydałem książki Romana Bromboszcza, Toma-
sza Pułki, Roberta Rybickiego. To nie jest łatwa poezja. Ba, ich 
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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 pu-
blikuję tylko to, co lubię. Nie cenię fałszywego bezpieczeństwa.  
 
Jesteś poetą „nieprojektowym”. Nie piszesz według założo-
nego programu, czym wyróżniasz się na tle rówieśników 
i poetów młodszych. Czy z tego względu nie czujesz się tro-
chę 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 kagańcem zakładanym na rzeczywi-
stość, a ta jest zbyt ciekawa, żeby ją w ten sposób krępować. Wy-
starczy uważnie się jej przyglądać – jest niekończącą się narracją. 
 
Ta osobność może być jednak walorem. Czytanie współcze-
snej poezji z jej wielojęzycznością i wielokontekstowością 
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 panującymi 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 miej-
sce na poezję „w stylu Grzebalskiego”: na pewno niegrafo-
mańską, na pewno wysoce artystyczną, a jednocześnie spon-
taniczną i zrozumiałą. Czy starasz się pisać tak, aby Twoje 
wiersze mogli bez trudu czytać ci, którzy nie mają żadnych 
specjalnych kompetencji, powiedzmy, „poetologicznych”? 
 
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 pi-
sać w sposób zrozumiały trzeba tak, żeby nie osunąć się w banał, 
dydaktyzm czy sentymentalizm. Dlatego swoje wiersze przed dru-
kiem 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. 
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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 formu-
ły. Przestawało być gazetą młodych, stawało się ponadpokolenio-
we, nie było wierne jednej estetyce. Niszowość „Nowego Nurtu” 
też jest dyskusyjna. Po zracjonalizowaniu nakładu do 5 tysięcy 
sztuk praktycznie nie mieliśmy zwrotów. Wysyłaliśmy trzysta grati-
sów, reszta się sprzedawała. To wynik obecnie nieosiągalny. 
W ciągu dwóch lat pismo było w całości sponsorowane przez An-
nę i Mieczysława Kurpiszów. Po nich nikt nie wyłożył z własnej 
kieszeni dużych pieniędzy na literaturę. Może gdyby pierwszy re-
daktor naczelny z mniejszym rozmachem wydawał pieniądze, pi-
smo ukazywałoby się dłużej. Reklamy w telewizji w czasie naj-
większej oglądalności czy początkowy nakład – pięćdziesiąt tysię-
cy 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, trud-
no było chyba oszacować, jaki jest prawdziwy popyt na litera-
turę w Polsce. Dziś sytuacja wydaje się 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 litera-
turą było w połowie lat 90. jakby większe niż obecnie… 
 
Ono nie było jakby większe, tylko po prostu większe. O nakładach 
już mówiłem, ale na nakładach się nie kończyło. Pamiętam spo-
tkanie 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 zaintere-
sowania literaturą. Nie mówię, że było ono powszechne, ale 
z pewnością było duże i miało naturalny charakter. A czy robiliśmy 
coś na ślepo… Na pewno nikt nie zajmował się szacowaniem ryn-
ku, bo nikt wtedy o rynku jeszcze nie myślał. Wiedzieliśmy, że jest 
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popyt na literaturę – rzeczywiście była ona znakiem nowych cza-
sów – i dorzucaliśmy drew do ognia. Miało się dziać i się działo. 
Literatura była fragmentem szerszej rzeczywistości, ale nie była 
substytutem czegokolwiek. 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 Eu-
ropejskiej – 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. Wspominałeś o frekwencji podczas 
spotkań autorskich – jakiś czas 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 „bruliono-
wych”? 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 – prowoko-
wał, 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 pa-
lenie książek i inne tego typu popisy. Miałem nadzieję, że będzie 
pismem dialogu literackiego – ponadpokoleniowym, otwartym inte-
lektualnie 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 młodolite-
rackiej centrali, a niektórzy nazywali go pismem gettowym”. 
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Otwarcie i gettowość to skrajności. Skąd te kontrowersje? 
 
Moje zdanie usłyszałeś, a hasła z Parnasu nie chcę komentować. 
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 zga-
dzam. „Nowy Nurt” nie był młodoliterackim gettem, chociaż był 
młodoliteracką centralą. Jedno nie przeszkadzało drugiemu.  
 
Z innej beczki: czy to prawda, że prowadziłeś hurtownię elek-
trotechniczną? 
 
Tak, zaraz po studiach, przez rok. O bateriach, żarówkach czy 
gniazdkach elektrycznych wiedziałem wtedy wszystko. Zrezygno-
wałem, kiedy się okazało, że jesteśmy tylko przykrywką, bo praw-
dziwą 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 działal-
ność i zaczął płacić podatki od tego, co faktycznie zarabiał. Wcze-
śniej, jeszcze przed studiami, pracowałem jako protokolant w Są-
dzie Rejonowym w Poznaniu i jako listonosz. Po likwidacji „Nowe-
go Nurtu” zarabiałem jako doradca ubezpieczeniowy, a później 
jako pracownik agencji reklamowej.  
 
To teraz o czasie teraźniejszym. Jesteś wydawcą książek 
z serii Biblioteka Poezji Współczesnej w WBPiCAK w Pozna-
niu, a także redaktorem „Dodatku LITERAckiego” Nagrody 
Literackiej Gdynia. Czy w związku z tymi funkcjami czujesz 
potrzebę (chęć?) doradzania młodszym, początkującym po-
etom? Bo jednak rola wydawcy m.in. na tym polega.  
 
Redaktorem „Dodatku LITERAckiego” już nie jestem. Gdynia po-
informowała 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 in-
nym moje rady na wiele się nie zdadzą, bo wszystko już wiedzą – 
przynajmniej we własnym mniemaniu. Ale oczywiście są tacy, któ-
rzy wciągają mnie w rozmowę o swoich wierszach i mamy z tego 
powodu wspólną przyjemność. 
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Bywasz jurorem w konkursach poetyckich? 
 
Bywam, nawet dość często. Zdecydowanie wolę konkursy, w któ-
rych nagrodą jest wydanie książki, zwłaszcza debiutu. Od dłuż-
szego 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 prze-
brnąć przez stosy grafomanii. Tę grafomanię da się 
określić dwojako – w przypadku starszych autorów przy-
pomina ona nieprzetrawioną młodopolszczyznę albo 
pseudo-awangardę, w przypadku młodszych są to nie-
kiedy 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 opraco-
wany i opatrzony posłowiem przez Pawła Kaczmarskie-
go. Zdecydowanie bogate będzie drugie półrocze, jeśli 
chodzi o moją oficynę – wydamy wybory wierszy Jerze-
go Ficowskiego, Darka Foksa i Dariusza Sośnickiego, 
prozę Marcina Orlińskiego, pracę zbiorową poświęconą 
twórczości Stanisława Barańczaka oraz Listy Kazimiery 
Iłłakowiczówny. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Ja również.  
 

Tomasz Dalasiński 

Mariusz Grzebalski 
Ur. 1969. Poeta i prozaik, 
autor ośmiu zbiorów wier-
szy. Laureat m.in. nagrody 
literackiej im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny (za zbiór 
wierszy Negatyw, 1994), 
nagrody Polskiego Towa-
rzystwa Wydawców Ksią-
żek (za zbiór Ulica Gno-
stycka, 1997), nagrody 
Ericha Burdy (2001), na-
grody Silesiusa za najlep-
szą książkę poetycką roku 
(za zbiór W innych oko-
licznościach, 2014). Na-
grodzony również przez 
Poznański Przegląd No-
wości Wydawniczych. By-
ły redaktor naczelny 
Ogólnopolskiego Dwuty-
godnika Literackiego 
„Nowy Nurt”, były redaktor 
artzina „Już Jest Jutro”. 
Obecnie pracuje jako re-
daktor w Wydawnictwie 
WBPiCAK.  
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Poezja, proza, performance. 
Z Adamem Kacznowskim 
rozmawia Anna Dwojnych 

 
 
Anna Dwojnych: W tym roku Krytyka Polityczna wydała 
Twoją najnowszą powieść Topless. Tytuł kojarzący się 
z prasą brukową, a na plakacie reklamującym spotkanie 
promocyjne książki… fotografia z Tobą rozebranym do pa-
sa. Zadrwienie z seksualizacji współczesnej kultury?  
 
Adam Kaczanowski: Bohaterką powieści jest dziewczyna z te-
lewizyjnego programu z rebusami. Zupełnie przypadkowo oka-
zuje 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 pozio-
mie tekstu możemy mówić o komentarzu do seksualizacji 
współczesnej kultury, bo ona jest taką współczesną sexi-świętą. 
Natomiast 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 swoich 
performance. Wygoda czy manifestacja? 
 
Chyba jednak wygoda. I dodanie sobie odwagi. Manifestacja 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.  
 
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 bra-
tu: »utop pieniądze w inwestycję w samego siebie skończ 
kursy jak najlepiej skończyć ze sobą pnąc się po szcze-
blach« […] 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?  
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Wiem, że to może być odebrane jako naigrywanie. Nie mogę 
mieć o taki odbiór pretensji – większość moich wystąpień wy-
gląda 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 poważne tematy można się wypowiadać jedynie 
ze śmiertelnie poważną miną. To, że minę mam niepoważną, 
nie znaczy, że nie mówię na poważnie. Co do polskich absur-
dów – 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 jakiegokolwiek „życiowego” kontek-
stu. I cała zabawa polega na tym, że takie abstrakcyjne zdjęcia 
też mogą być komentarzem do prawdziwego życia. Odpowiada-
jąc więc na pytanie – tytuł tego bloga nie ma wskazywać na 
nieprawdziwość życia innych ,a raczej dopominać się o uznanie 
prawdziwości własnej. Ma mówić, że „prawdziwe życie” nie jest 
tylko w fotografii reporterskiej, filmach dokumentalnych i pro-
gramach Elżbiety Jaworowicz.  
 
Na przywołanym blogu zamieszczasz fotografie swojego 
autorstwa, które przedstawiają różne scenki z udziałem za-
bawek. Na jeden z nich widzimy bohaterkę serialu dla dzie-
ci Świnka Peppa, Mamę Świnkę, która odpoczywa na leża-
ku, 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 spo-
łecznie zabawa. Bo też popularne zabawki dla dzieci mó-
wią bardzo dużo o społeczeństwie. Ja ustawiam je tylko 
w przekornych konfiguracjach. 
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Gdy spoglądam na Twoje instalacje z klocków Lego, przy-
chodzi 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 audiowi-
zualnych? Żeby te fotografie (albo instalacje, złożone z uję-
tych 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 dzie-
dziny sztuki, szczególnie w te, do których nie mam przygotowa-
nia. Później dochodzi do takich nieszczęśliwych sytuacji, jak 
artysta wizualny, który nagle stara się zostać pisarzem i nawet 
sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo mu to nie wychodzi i dlacze-
go. 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?) mate-
riałem na performance? 
 
Obawiam się, że im bardziej tego typu złota myśl jest zręczna 
i efektowna, tym bardziej jest nietrafiona. Czytając wiersz, oce-
niam wiersz. Opowiadania zatopionego w wierszu prawdopo-
dobnie bym nie zniósł. Powieść na podstawie opowiadania naj-
prawdopodobniej byłaby zbyt przegadana. 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 twór-
czym odgrywa dla Ciebie poszczególna dziedzina? Mam na 
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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 kolej-
ności, interpertowaniem tego pisania podczas spotkań z czytel-
nikami, publicznością. W każdym razie – można to jeszcze ze-
brać do jednego mianownika.   
 
Przyznam, że bardzo intryguje mnie Twoja aktywność per-
formera. Chciałabym w związku z tym zapytać Cię 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 archaicz-
nym świecie kultu „Autora”. Lepiej w tym czasie po prostu po-
czytać 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 miniatu-
rowej dziewczynki we własnej interpretacji, ktoś zaczął chrapać. 
To było fajne, bajki są w końcu od tego, żeby usypiać, szcze-
gólnie w ciemności. 
 
Wykonując performance, wchodzisz z publicznością w inte-
rakcję. W Głodzie osoby z publiczności muszą odpowiadać 
w odpowiednich momentach tekstu uderzaniem sztućców 
o naczynie. W występie podczas Podwodnego Wrocławia 
pozwalasz się o(b)lać widzom. Czy wyobrażasz sobie stwo-
rzenie performance pozbawionego udziału publiczności? 
Tym samym interesuje mnie, jakie znaczenie ma dla Ciebie 
widownia? 
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Nie wyobrażam sobie. Tak jak powiedziałem wcześniej, perfor-
mance to kontakt z widzem, z jego żywymi reakcjami.  
 
Zadałam to pytanie, ponieważ bardzo często performance, 
zwłaszcza taki, jak Twój Człowiek-Małpa wymagają od arty-
sty odwagi. W jaki sposób rodzaj publiki, przed którą wy-
stępujesz, decyduje o wyborze performance? Czy przewi-
dując, że możesz spotkać się z mniej otwartą publiczno-
ścią, wybierasz „grzeczniejszy” 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 niekomunikatyw-
nego, 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. Wte-
dy 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, wykonywa-
łem go, przedstawiałem fabułę – ale z poziomu właśnie małpy, 
małpim językiem i małpimi możliwościami. A dlaczego małpa? 
Człowiek jest taką koślawą małpą. Jest zwierzęciem nie pogo-
dzonym ze swoją zwierzęcą naturą. Nieakceptującym jej, wy-
myślającym 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, performance 
może stanowić ratunek dla poezji? Oswojenie z nią młode-
go pokolenia? Wypchnięcie jej do mainstreamu? 
 
Myślę, że mainstream nie jest odpowiednim miejscem dla po-
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ezji. W tym znaczeniu poezji nic nie uratuje. Poezja współcze-
sna ma zbyt skomplikowany przekaz, by iść z nim do ludu. I nie 
ma sensu tego zmieniać. By wejść do mainsteramu, poeci mu-
sieliby 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 wier-
sze zebrane. Teraz chcę mieć kilka lat spokoju, pracować bez 
ciśnienia nad dłuższymi, trudniejszymi projektami. 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 kobieta. Drugi projekt (też długodystansowy) to 
reinterpretacja, tym razem nie baśni, lecz amerykańskiego ko-
miksu z początku XX wieku, stworzonego przez Winsora Mc-
Caya, jednego z moich największych mistrzów, Slumberlandu. 
Piszę dla niego nowe odcinki. Tu opowiadam o niedojrzałym 
emocjonalnie mężczyźnie. Zarówno fragmenty Calineczki, jak 
i Slumberlandu, publikowałem, również w Sieci, ale do za-
mknięcia całości jeszcze daleko. Calineczki w wersji mówionej 
można posłuchać tutaj: https://www.youtube.com/ wa-
tch?v=EY6b3HWOyaE. Początek Slumebrlandu moż-
na poczytać tutaj: http://kaczanowski.word press.com. 
 
Dzięki za rozmowę. 
 
Dziękuję. 
 
 

Anna Dwojnych 
 

Adam Kaczanowski 
Ur. 1976. Poeta, prozaik, 
performer. Debiutował w 
1994 roku w „FA-arcie”. 
Autor pięciu tomików po-
ezji i trzech powieści. Pu-
blikował między innymi w 
„brulionie”, „Czasie Kultu-
ry” i „Twórczości”. Przez 
pewien czas występował 
jako Człowiek-Małpa. 
Mieszka w Poznaniu. 
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Filip Pręgowski, Ćwiczenia pamięci (2) 
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 WOJCIECH PANASIUK_________szczęśliwi do 
końca 

 
 
OSOBY: 
MAŁGORZATA GARTEN – 24 lata (w ostatniej scenie 44 lata), 
prowadzi audycję Muzyka i słowa w Radiu Propaganda 
FAUSTYN DROMSKI – 47 lat (w ostatniej scenie 67 lat), szef 
programu Szczęśliwi do końca 
ONA – kobieta piękna jak senne marzenie, dosłownie 
SPIKER – czytający serwis informacyjny 
SEN – jedyny naprawdę głęboki bohater 
ŻOŁNIERZYK – zabawka 
LEKTORZY – biorący udział w recytacji, reklamach 
i opracowaniu dźwiękowym audycji Muzyka i słowa 
 
 
Dźwięki poszukiwania stacji w radiu: szumy, głosy, urywki me-
lodii. Trafiamy na audycję, w której aktor czyta fragment wiersza 
Seamusa Heaneya „Gardłowa muza”. 
 
[…] i o północy 
Czułem jeszcze zapach dziennego upału: 
W moim oknie nad hotelowym parkingiem 
Wdychałem błotne, nocne opary znad jeziora 
Patrząc na młody tłum wylewający się z dyskoteki.  
 
Ich głosy wznosiły się gęste i krzepiące 
Jak oleiste pęcherzyki żerujących linów wysyłane  
Tego wieczoru w zmierzch – lina z powodu jego śluzu 
Nazywano kiedyś „rybą doktorem”, ponieważ, jak wierzono, 
Ryby, dotykając go, goiły swoje rany.  
 
Między samochodami dziewczyna w białej sukience 
Do której właśnie się ktoś przystawiał:  
Kiedy jej głos się wzbijał, a potem skraplał w kałuże śmiechu 
Poczułem się jak jakiś stary, odznaczony wieloma ranami szczupak 
Pragnący płynąć i stale czuć dotyk miękkich ust życia*.  
 
                                                 
*
 Przeł. Autor. 
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Dźwięki poszukiwania stacji w radiu. Przez kilka chwil słychać 
piosenkę Bee Gees „Staying alive”. Zaraz potem – fragment 
duetu „Ange adore” z Potępienia Fausta Berlioza (kilka, może 
kilkanaście taktów z początku partii Fausta). Po kolejnej porcji 
szumów pojawia się dżingiel rozpoczynający audycję „Muzyka 
i słowa”. Do melodii wyśpiewany zostaje tekst: „muzyka i sło-
wa”. Jedną ze składowych autoreklamy rozgłośni jest tykanie 
budzika, który dzwoni w finale.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pobudka! Wstaje nowy, piękny dzień życia! Do godziny ósmej 
pozostały niespełna trzy minuty, jest wtorek 31 stycznia 2068 
roku. Nazywam się Małgorzata Garten, witam w porannej audy-
cji Radia Propaganda Muzyka i słowa. Muzyki dzisiaj będzie 
niewiele, w zamian przygotowaliśmy naprawdę niezwykły mate-
riał. Będę rozmawiała z panem Faustynem Dromskim, który 
kieruje wciąż budzącym sporo emocji programem Szczęśliwi do 
końca. Jak państwo wiedzą i, mam nadzieję, wierzą, zwykle 
z naszymi gośćmi rozmawiamy na żywo. Tym razem będzie 
inaczej. Pan Faustyn Dromski cierpi na narkolepsję, rzadką 
chorobę, która wciąż pozostaje dla medycyny zagadką. Choro-
ba objawia się nagłymi, niekontrolowanymi atakami senności, 
które mogą pojawić się w każdej, czasem najmniej odpowied-
niej chwili, na przykład podczas jedzenia zupy, prowadzenia 
samochodu czy snu (ostatni przykład może nie był najlepszy, 
ale dobrze, że państwo uważają). Z powodu choroby nasz gość 
poprosił o nagranie rozmowy w jego mieszkaniu. Czy zaskoczę 
państwa, jeżeli powiem, że w czasie nagrania pan Faustyn 
Dromski nieoczekiwanie zasnął, dosłownie w pół zdania? 
A gdybym powiedziała, że podczas dwugodzinnego spotkania 
sen zaatakował dwa razy? Opracowując materiał, uszanowali-
śmy rytm tej tajemniczej przypadłości. Dlatego nasza audycja 
będzie miała trzy części. Chciałoby się powiedzieć „trzy części 
z przerwami na sen”. I byłoby to nadzwyczaj trafne, bo – uwaga 
– w przerwach rozmowy – i to jest dopiero prawdziwa niespo-
dzianka – wysłuchamy relacji z marzeń sennych pana Fausty-
na! Tak jest! Szef programu Szczęśliwi do końca kolekcjonuje 
sny i upoważnił nas do emisji na antenie Radia Propaganda 
tego, co przyśniło mu się podczas rozmowy! Szczerze? Od-
ważna decyzja! Zapytałam go, jak zbiera materiał do swojej fan-
tastycznej, w każdym tego słowa znaczeniu, kolekcji. Podobno 
to proste. Poproszę o fragment nagrania… 
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FAUSTYN DROMSKI  
To, co zostaje zapisane na moim iLifie, konwertuję na plik audio 
i za pomocą kilku aplikacji, głównie TotalIntuition, opracowuję, 
no, nazwijmy to „literacko”, w edytorze InsideActor z pakietu 
Soundee.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Mówiłam, że proste! Zachęcam, aby zostali państwo z nami. 
Cały materiał wyemitujemy zaraz po krótkim serwisie informa-
cyjnym i reklamie.  
Dżingiel z autoreklamą stacji Radio Propaganda (inny niż za-
powiadający audycję Muzyka i słowa). Spiker czyta wiadomości 
na tle pulsującego rytmu. 
  
SPIKER  
Dzień dobry. Jak już wspominała moja koleżanka, jest wtorek 
31 stycznia 2068 roku, właśnie minęła 8:00. Słońce wzeszło 
ponad czterdzieści minut temu, ale zajdzie szybko, w końcu to 
styczeń. Koniec stycznia, mówiąc precyzyjniej. Mam jednak 
dobrą wiadomość – każdy dzień jest dłuższy od poprzedniego 
trzy czy cztery minuty i wszystkie bałwany w końcu przegrają, 
to nieuniknione. Zapraszam na flesz informacyjny Radia Propa-
ganda.  
Pogłośnienie podkładu muzycznego i puenta muzyczna. 
  
SPIKER  
Wczoraj o godzinie 4:30 czasu polskiego dwa lotniskowce i nie-
znana liczba rosyjskich atomowych okrętów podwodnych roz-
poczęły manewry na Morzu Filipińskim w pobliżu wybrzeży 
Chin. Władze w Pekinie odpowiedziały depeszą protestacyjną 
do ONZ. Eskalacja konfliktu na linii Moskwa – Pekin niepokoi 
tym bardziej, że nowy, urzędujący od tygodnia rząd Indii zapo-
wiedział zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją i wysła-
nie w rejon konfliktu swoich wojsk, jeżeli manewry nie zostaną 
przerwane dzisiaj do godziny 13:00 czasu polskiego. 
Na 2 sekundy pogłośnienie podkładu muzycznego i puenta mu-
zyczna. 
  
SPIKER  
Sytuacja na Morzu Filipińskim odbiła się echem podczas wczo-
rajszej debaty w polskim sejmie na temat poszerzenia progra-
mu pomocowego dla pogrążonych w kryzysie Niemiec i przy-
znania na ten cel dodatkowych funduszy z tegorocznego bu-
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dżetu. „Zwiększanie pomocy dla Niemiec, na których terytorium 
znajdują się chińskie bazy wojskowe, jest w obliczu aktualnej 
sytuacji na świecie skrajnie nieodpowiedzialne i godzi w polską 
rację stanu” – argumentowała posłanka Lepszej Polski Zuzanna 
Świdzińska. „W czternastym roku nieprzerwanych rządów cen-
trolewicy Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek, także dzięki 
odważnej polityce międzynarodowej, której filarami są dążenie 
do ponownej integracji Europy i dalsze zacieśnianie współpracy 
gospodarczej z Chinami” – ripostowała z sejmowej mównicy 
pani premier Anna Grzyb przy owacjach znakomitej większości 
parlamentarzystów. 
Na 2 sekundy pogłośnienie podkładu muzycznego i puenta mu-
zyczna.  
 
SPIKER  
Pogoda. Dzisiaj w całym kraju błękitne niebo, słońce i siarczy-
sty mróz, nawet do 24 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiada-
ją, że taka pogoda utrzyma się przez co najmniej kolejne dwa 
dni.  
Pogłośnienie podkładu muzycznego i puenta muzyczna. Na-
tychmiast po niej kobiecy głos zapowiada reklamę. 
  
LEKTORKA  
Reklama! 
Początek reklamy. Dynamiczny podkład muzyczny plus efekty 
z pola bitwy – serie z karabinów maszynowych, świst lecących 
pocisków, wybuchy, krzyki żołnierzy. 
  
LEKTOR  
Soldier 4.0. Najlepiej sprzedająca się gra 2062 roku. Realizm, 
który zapiera dech w piersiach. Dosłownie, bo gra wyposażona 
jest w funkcję Real Death i każdy „śmiertelnie” postrzelony 
gracz na minutę traci przytomność. Poczuj wiatr wojny na twa-
rzy, chłodny ciężar broni, przeszywający ból ran i euforię walki. 
Soldier 4.0. Strzelanka, za którą dałbyś się zabić. Teraz w ce-
nie, która nie wykrwawi twojego konta. 
Koniec efektów z pola bitwy i zmiana tła muzycznego na spo-
kojne i pogodne. 
  
LEKTORKA  
Klientom, którzy teraz pomyśleli „tak” i aktywowali swojego iLi-
fe’a, gratulujemy dobrego zakupu.  
Koniec reklamy.  
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LEKTORKA  
I po reklamie!  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
A teraz zapraszam już na zapowiedzianą rozmowę z Fausty-
nem Dromskim, który od blisko dwóch lat kieruje programem 
Szczęśliwi do końca. Kiedy program wprowadzano, wielu z nas 
nie chciało wierzyć, że to się dzieje naprawdę. Powszechna 
była opinia, że to krótkotrwały, ekscentryczny eksperyment rzą-
du i wierzono, że szybko upadnie - na przykład wraz z rządem. 
A dzisiaj? Właśnie, jak jest dzisiaj? Miałam okazję zapytać o to 
u źródła.  
Dżingiel – reklama Radia Propaganda – wersja skrócona. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Witam w programie. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Dłu-
go chciałby pan żyć? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Dzień dobry. Jak najdłużej, myślę, że tak samo jak pani.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Czy zdecydował się już pan na wariant umowy?  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Pani mówi o Deklaracji E? Na jakiej podstawie zakłada pani, że 
w ogóle mam zamiar przystąpić do programu? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Zakładam, że jako twórca programu… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Współtwórca.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
…jest pan przekonany, że to dobry produkt, świetna oferta. Jest 
pan twarzą tego programu. Pana udział uwierzytelniałby to 
przedsięwzięcie. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
To wyjątkowa oferta i to wyjątkowa w sensie ścisłym, nie rekla-
mowym, bo nie ma takiego drugiego programu na świecie. Fakt, 
że to dobry program nie oznacza jednak, że to oferta dla mnie. 
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Ponadto jak każdy człowiek, w kwestiach tak fundamentalnych 
i intymnych jak decyzja o eutanazji czy życie miłosne, mam 
prawo do zachowania tajemnicy. Pani pyta, jak długo chciałbym 
żyć. Takie pytanie zawsze jest wyzwaniem i prowokacją dla in-
stynktu samozachowawczego. Wolę życia widocznie mamy za-
pisaną w genach. To pragnienie, co może nie jest znowu takie 
oczywiste, dotyczy także znakomitej większości osób obłożnie 
i nieuleczalnie chorych. W Holandii i Belgii, gdzie wprowadzono 
ograniczone prawo do eutanazji na początku dwudziestego 
pierwszego wieku, zaskakująco niewiele osób terminalnie cho-
rych decyduje się na ten krok. Sukces programu Szczęśliwi do 
końca, jak pani doskonale wie, nie polega tylko na liberalizacji 
prawa… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Jak daleko posuniętej? Nie ma żadnych ograniczeń? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
W żadnym innym państwie na świecie prawo nie zezwala na 
eutanazję bez mocnych i dobrze udokumentowanych powodów 
zdrowotnych. W polskim prawie jedynym ograniczeniem jest 
wiek. Każdy, kto ukończył 60 lat, ma prawo do eutanazji opła-
canej przez państwo, a osobom młodszym przysługuje prawo 
ograniczone na wzór holenderski. Powtórzę jednak, że sukces 
naszego programu polega na czymś innym… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
To transakcja. Śmierć za miłość, a raczej – za seks. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Prawda, że wciąż brzmi to dość szokująco? Czy nie mówi się, 
że ktoś jest gotowy umrzeć dla miłości? Transakcja? Tak, choć 
ja wolę porównanie do odwróconej hipoteki. Taki termin na 
określenie naszego programu, jak słyszałem, funkcjonuje – 
„odwrócona hipoteka życia”, bo i tu dostaje się przecież pewne 
dobra na kredyt spłacany nie tyle po śmierci, co samą śmiercią, 
samym faktem nieobecności i niepobierania dalszych świad-
czeń. Z elementami odwróconej hipoteki w sensie finansowym 
nasz system jest zresztą sprzęgnięty, to jedno ze źródeł finan-
sowania każdego indywidualnego programu. Tylko nie jest to 
odwrócona hipoteka bankowa, bo pożyczkodawcą jest skarb 
państwa. System jest w gruncie rzeczy prosty. Każdy pełnoletni 
obywatel naszego kraju… 
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MAŁGORZATA GARTEN  
I obywatelka… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
…i obywatelka może wypełnić Deklarację E i w ten sposób 
przystąpić do programu Szczęśliwi do końca. Deklaracja jest 
zobowiązaniem, że określonego dnia w przyszłości po ukoń-
czeniu 60 lat deklarujący podda się eutanazji, a część jego ma-
jątku (jaka, to zależy od wariantu umowy) przejdzie na rzecz 
skarbu państwa. W zamian przez ostatnich dziesięć lat życia 
deklarujący będzie mógł otrzymywać wyższą emeryturę oraz 
korzystać z państwowej opieki medycznej w standardzie pre-
mium, w tym z usług seksualnych świadczonych przez zatrud-
nione przez nas kobiety, głównie studentki… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
I studentów… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
I studentów. Głównie jednak studentki.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
To jakiś upiorny recykling… życia! Zorganizowany sponsoring 
seksualny. Zorganizowany przez państwo dla korzyści związa-
nych z wcześniejszą śmiercią… usługobiorców, to znaczy oby-
wateli. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
A nie myśli pani, że to raczej śmierć jest „jakimś upiornym mar-
notrawstwem”? Co do korzyści. Tak, to oznacza korzyści dla 
państwa, dla, jak ich pani określiła, usługobiorców, oraz dla za-
trudnionych przez nas młodych osób. Co ma z tego państwo? 
Wrócę do wspominanej już odwróconej hipoteki. Bez względu 
na wariant deklaracji fiskus nigdy nie zabiera więcej niż 20% 
wartości nieruchomości zastawionej w umowie. Po śmierci po-
życzkobiorcy państwo staje się wraz z rodziną współwłaścicie-
lem mieszkania, gruntu czy domu zmarłego. Rodzina ma za-
gwarantowany bardzo korzystny kredyt, który pozwala jej odzy-
skać pełnię praw do przedmiotu umowy, ale może też odsprze-
dać nieruchomość skarbowi państwa po realnej cenie rynkowej. 
Korzyści dla państwa wynikają też z szeregu innych elementów. 
Po dziewiętnastu miesiącach od uruchomienia program odniósł 
sukces frekwencyjny. Liczba osób podpisujących Deklarację E 
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rośnie z miesiąca na miesiąc w postępie niemal geometrycz-
nym. Zakładaliśmy, że program będzie potrzebował dofinanso-
wania z budżetu przez pierwsze dziesięć lat. Z najnowszych 
symulacji wynika, że już po pięciu latach zacznie przynosić zy-
ski. Coraz wyraźniej widzimy też, że ten innowacyjny i, podkre-
ślę raz jeszcze, unikalny w skali świata projekt społeczny, już 
teraz dał odczuwalny impuls gospodarce. Każde przedsięwzię-
cie biznesowe to żywy organizm, bo w każdy zaangażowani są 
ludzie. W tym jednak wypadku szczególnie trudno oddzielić ko-
rzyści materialne od niematerialnych, bezpośrednie od pośred-
nich. Tu walutą jest życie i szczęście, i miłość, i śmierć. I nie są 
to puste metafory. Wcześniejsza śmierć obywatela oznacza – 
jak przed chwilą pani zauważyła – mniejsze obciążenie dla 
państwa, a więc i zyski dla ogółu społeczeństwa. Ta zaplano-
wana nieobecność ma swoją realną wartość. Realną wartość 
dla państwa ma też zmiana jakościowa, jaka zachodzi w życiu 
beneficjentów programu po podpisaniu deklaracji. Żadna 
z wcześniej prowadzonych akcji mających na celu aktywację 
zawodową ludzi po czterdziestym piątym roku życia nie przy-
niosła promila tych efektów, które dało Szczęśliwi do końca. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Nie nadużywa pan wielkich kwantyfikatorów? Żadna, wszystkie. 
Macie na to badania? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
I badania, i długookresowe symulacje biznesowe. W celach ba-
dawczych prowadzimy też stały monitoring sporej grupy osób, 
które już podpisały deklarację, ale jeszcze nie uczestniczą 
w programie. Ci ludzie czekają na ostatnie lata życia z nadzieją 
i radością. Lata oczekiwań, a potem dziesięć lat trwania pro-
gramu, może oznaczać w sumie kilkanaście, niekiedy nawet 
ponad dwadzieścia lat przedłużonej produktywności, obudzonej 
energii, zaangażowania i kreatywności. Jeszcze niedawno oso-
by po czterdziestym piątym roku nie miały takich możliwości, 
traciły życiowy impet, wypalały się, cierpiały na depresję i sa-
motność, nie potrafiły współpracować z młodszymi pokoleniami, 
uaktualniać swojej wiedzy, asymilować do swojego warsztatu 
pracy nowych technologii. Ich życiowa sytuacja nie mogła nie 
odbijać się na ich produktywności. Ich leczenie, programy akty-
wacji zawodowej, przeciwdziałanie syndromowi wypalenia za-
wodowego generowały bardzo wysokie koszty, a przecież to był 
dopiero początek wydatków, bo tuż za rogiem czekała coraz 
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bardziej intensywna i coraz bardziej specjalistyczna opieka 
zdrowotna, a co się z tym wiąże i znacząco podnosi kwotę na 
ostatecznym rachunku – coraz dłuższa emerytura. „Mieć sto 
złotych i nie mieć stu złotych to jest razem dwieście złotych” 
mówi żydowskie przysłowie. Podobną arytmetykę można za-
stosować do naszego programu – mieć to, co obecnie dostaje-
my od osób po czterdziestym piątym roku życia, które podpisały 
Deklarację E, korzystać na efektach płynnej wymiany pokoleń 
w firmach, gdzie doświadczenie z jednej strony i młoda energia 
z drugiej z entuzjazmem i otwartością wspierają się nawzajem 
i j e d n o c z e ś n i e stale zmniejszać pulę problemów i wydat-
ków, to jest razem dużo, nawet bardzo dużo, i, jak już wspomi-
nałem, z miesiąca na miesiąc coraz więcej. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
To wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić, ale proszę mi 
powiedzieć, na czym polegają korzyści dla tych młodych ludzi 
zatrudnionych w programie. Często zarzuca się wam usankcjo-
nowanie i upaństwowienie prostytucji.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Z tym, że „często” to nie do końca jest prawda, w każdym razie 
znacznie częściej słyszymy pochlebne opinie o programie i to 
ze wszystkich stron. Korzyści młodych i tych zatrudnionych 
w programie, ale i tych niezatrudnionych, wynikają między in-
nymi z faktu, że w wielu firmach, zarówno państwowych, jak i 
prywatnych, zniknął szklany sufit blokujący drogę kariery. Już 
nie trzeba przeciskać się przez tłum niechętnych zmianom di-
nozaurów, żeby dojść do wodopoju. Dinozaurów jest po prostu 
mniej, a ci, którzy uczestniczą w programie i zbliżają się do kry-
zysowego wieku, w znacznie mniejszym stopniu niż kiedyś po-
strzegają młodszych jako rywali. Środowisko pracy stało się 
daleko bardziej przyjazne, autentyczne i zintegrowane. Do ob-
sługi programu zatrudniamy głównie studentów, to niemal 80% 
ogółu osób, które dla nas pracują. Siłą rzeczy program najlepiej 
funkcjonuje w dużych miastach. Większość to kobiety, ponad 
70%. Dzięki naszemu programowi ci ludzie mogą zarobić na 
studia, a potem znaczenie łatwiej niż dotychczas znaleźć 
pierwszą prawdziwą pracę na uczciwych zasadach. I to nie tyl-
ko ze wspomnianego wcześniej powodu, to jest rewolucji ka-
drowej w przedsiębiorstwach i firmach, która była jednym 
z efektów przemian. Właśnie przemian, bo nasz program zapo-
czątkował przecież głębokie przemiany społeczne, choćby 
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związane z równouprawnieniem kobiet, do czego może jeszcze 
potem wrócę. Młodzi ludzie mają możliwość uzyskania teraz 
czegoś więcej niż tylko wykształcenia. Zyskują kontakty, wiedzę 
i doświadczenie, bo nic tak nie uczy jak żywa, emocjonalna 
więź z kimś, kto dłużej żyje i lepiej rozumie świat i rządzące nim 
mechanizmy… 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Czy mi się wydaje, czy słyszę echa Uczty Platona. Współcze-
sna mentalność jest inna. Parę rzeczy wydarzyło się w ciągu 
ostatnich kilku tysięcy lat, na przykład chrześcijaństwo. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
„Wydarzyło się”, właśnie. Dobrze pani wie, że nazwanie obec-
nej sytuacji Kościoła kryzysem byłoby eufemizmem. W Bazylice 
Mariackiej w Krakowie od prawie dziesięciu lat, odkąd przejął ją 
Uniwersytet, mieszczą się sale wykładowe i muzeum Stwosza. 
W Europie Kościół umarł. Ostatnie miejsca na świecie, gdzie 
trzyma się jeszcze w miarę mocno, to Brazylia i Meksyk. Może 
jeszcze w kilku krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
A Pan dobrze wie, że nie o tym mówię. Wieki funkcjonowania 
chrześcijaństwa na starym kontynencie miało ogromny wpływ 
na naszą świadomość, ukształtowało moralność. Podstawy na-
szej etyki są chrześcijańskie. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Nie będę dyskutował na temat moralności, bo chyba nie czuję 
się na siłach, a jeśli chodzi o etykę chrześcijańską, to ma ona 
tyle samo ze Świętego Augustyna, co właśnie z Platona. Młode 
kobiety mogą tylko zyskać na relacjach z dojrzałymi mężczy-
znami i ani nie trzeba na to naukowych dowodów, ani filozofii 
czy ornitologii.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Feministki muszą was kochać za to, jak instrumentalnie traktu-
jecie kobiety w tym programie. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Nonsens, nie traktujemy kobiet instrumentalnie. O ile dobrze 
pamiętam, ze strony feministek nie spotkało nas też jedno-
znaczne potępienie. Kobiety, które przychodzą do programu, 
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same dokonują takiego wyboru. I pod każdym względem – bez-
pieczeństwa, zarobków, kariery, i w każdym aspekcie – ochrony 
zdrowia, praw obywatelskich, funkcjonowania społecznego jest 
to, i jestem o tym przekonany, lepszy wybór niż na przykład 
sponsoring. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Feministki na pewno krytykowały ten projekt, bo pamiętam takie 
głosy, a sprowadzanie możliwości awansu kobiet do alternatywy 
– wasz program lub sponsoring jest nieporozumieniem. Poza 
prostytuowaniem się młode kobiety mają chyba jeszcze jakieś 
możliwości?  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Bycie nianią? Kelnerką w barze? Sprzedawczynią na pół etatu? 
Nie powiedziałem, że kobiety nie mają innych możliwości niż 
prostytuowanie się. Nie mówiłem o wszystkich kobietach, a tyl-
ko tych, które decydują się na pracę w naszym programie. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pracowałam jako kelnerka na pierwszych latach studiów, potem 
znalazłam płatny staż w radiu.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Brawo, gratuluję. Proszę jednak zauważyć, że zawdzięcza to 
pani nie tylko swojej wiedzy czy talentowi, ale w dużej mierze 
także szczęściu.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pan nie zawdzięcza swojej kariery „w dużej mierze także 
szczęściu”? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Oczywiście, że tak. Szczęście w życiu jest potrzebne. Tylko 
mężczyźni potrzebują go znacznie m n i e j. Proszę sobie przy-
pomnieć, ilu jeszcze dziewczynom z pani roku się w życiu po-
wiodło? A ilu kolegom? To się teraz szybko zmienia. Postęp 
w równouprawnieniu kobiet, i mówię tu o faktycznych sukce-
sach, jeszcze nigdy nie był tak gwałtowny jak w ciągu ostatnich 
lat i śmiem twierdzić, że nasz program niemało się do tego 
przyczynia. Statystyki są obiektywne i bezwzględne. Bez-
względne dla feministek, nie dla kobiet. Kobiety dostają więcej 
szans na starcie, szybciej awansują, lepiej zarabiają, wcześniej 
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dojrzewają do odpowiedzialnych zadań i funkcji. Feministki 
zajmują się promocją feminizmu. Nasz program już teraz wpły-
wa na życie tysięcy kobiet i realnie poprawia ich sytuację, 
a proszę pamiętać, że projekt wciąż jest w fazie rozruchowej. 
Poza tym, kiedy w grę wchodzą rzeczy najważniejsze, jak życie 
i śmierć, miłość i sens naszych działań na tej pięknej planecie, 
to co zostawiamy następnym pokoleniom, to jak potrafimy się 
kulturowo przeorganizować i redefiniować cele naszego istnie-
nia – to kwestia równouprawnienia kobiet, przyzna pani sama, 
zaczyna nieco tracić na znaczeniu. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Nadal uważam, że to demagogia, a pana ostatnia myśl o kultu-
rowej… Jak pan powiedział? Reorganizacji? Jest dla mnie, pan 
wybaczy, intelektualnie nie do przyjęcia. Głównym zarzutem 
formułowanym nie tylko przez środowiska prawicowe jest 
usankcjonowanie zjawiska sponsoringu. Wciąż nie odniósł się 
pan do tej kwestii.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
To nie jest demagogia. Mam wrażenie, że pani koniecznie chce 
mi przypiąć łatkę seksisty. Dlaczego ciągle rozmawiamy o ko-
bietach? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Bo, jak sam pan przyznał, to głównie one obsługują program? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Głównie, ale nie tylko. W systemie zarejestrowana jest spora 
grupa młodych mężczyzn. Spora, ale wciąż za mała, w stosun-
ku do rosnącej liczby dojrzałych kobiet, które są zainteresowa-
ne skorzystaniem z programu. Dlaczego nikt nie chce rozma-
wiać o prawach tych młodych mężczyzn? Dlaczego nikt nie po-
tępia kobiet, które podpisały Deklarację E?  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Nadal nie odniósł się pan… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Do sponsoringu. To zjawisko było dla twórców programu inspi-
racją, i problemem, z którym chcieliśmy się zmierzyć. Badania 
prowadzone na początku dwudziestego pierwszego wieku po-
kazały, że prostytuuje się blisko 25% studentów. W czasach 
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wielkiego kryzysu gospodarczego 2020–2027 statystyki te gwał-
townie wzrosły. Nie prowadzono wtedy dokładnych badań, ale 
na podstawie wielu przesłanek ocenia się, że prostytuowała się 
wtedy co najmniej połowa młodzieży z uczelni wyższych. 
Przedmiotem kilku socjologicznych analiz stał się jednak feno-
men, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze przez wiele lat po 
kryzysie, kiedy wskaźnik prostytucji wśród młodzieży uczącej 
się wciąż utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie około 
40%. Jednocześnie wciąż obniżał się wiek młodzieży parającej 
się prostytucją i coraz większy odsetek w tej grupie stanowili 
uczniowie szkół średnich. Głęboki namysł nad taką sytuacją, 
głęboka… 
Chlupanie wody, bulgotania, szumy, stłumione echa. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
(niepotrzebnym szeptem) W tym miejscu rozmowy pan Faustyn 
Dromski zasnął po raz pierwszy. Oto jego sen. 
Początek snu.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Mój śluz pachnie słoną wodą. Tak myślę. Bo chyba nie mogę 
tego czuć. Płynę szybko. Rozcinam głębię jak giętki, srebrny 
nóż. Oddycham i jakbym znikał, rozpływał się z każdym odde-
chem. I chociaż zniknąłem na dobre dziesiątki oddechów temu, 
wciąż jeszcze, nieobecny, odczuwam znikanie. Płynę i jest tylko 
ten ruch. Głębinowy prąd bez poruszającego się podmiotu. Za-
nurzony w wodzie cień. Niewidoczny na tej głębokości. Żadne-
go oporu. Może odrobina grawitacji. Gdyby nie mimowolne sra-
nie od czasu do czasu, zupełnie straciłbym poczucie siebie. 
Zresztą całe to morze jest jakieś zasrane. Z całą pewnością nie 
jest to prześwietlony słońcem lazur z reklamowych folderów. 
Mętnie, prawie zupełnie ciemno, przenikliwie zimno. Musiałem 
przebyć co najmniej kilka kilometrów i nie napotkałem żadnego 
stworzenia. Boję się tego spotkania i im bardziej się go boję, 
tym bardziej nie mogę oprzeć się tej myśli, staje się ono realne. 
Coraz wyraźniej odczuwam ruchy wody wokół siebie. Unosze-
niu i opadaniu wody towarzyszą nieznaczne zmiany temperatu-
ry. Tęsknię do światła. Kiedy to sobie uświadamiam, robi mi się 
niedobrze. Pojawia się ból, który gwałtownie narasta. Po chwili 
robi się jasno. Widzę moje białe ręce szamoczące się w pełnej 
powietrznych bąbli wodzie. Wypływam przez ekran, w którym 
wciąż wirują strugi zielono-srebrnych bąbli. Przez długą chwilę 
patrzę na nie, próbując zebrać myśli po przebudzeniu. Filiżanka 
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po kawie jest pełna niedopałków. Po dłuższej chwili udaje mi się 
wstać. Otwieram okno i wysypuję jej zawartość z dziesiątego 
piętra na uśpione miasto. Wiatr bierze popiół w obroty. Za dwa-
naście piąta. Z dziesiątego piętra. Wychodzę do kuchni po wo-
dę. Po powrocie do pokoju zauważam kraty w oknie. Przypomi-
nam sobie, że mieszkam na parterze. Po chwili za oknem prze-
latuje grad petów, a niedługo po nim opada mgiełka srebrzące-
go się w świetle latarni popiołu. Siadam przed ekranem kompu-
tera. Bąble tańczą i układają się we wciąż nowe wzory. Po ja-
kiejś minucie widzę wyraźnie swoją twarz, moje serce bije jak 
oszalałe. Jeszcze chwila, a obudzę się naprawdę.  
Koniec snu i „podwodnych” efektów dźwiękowych. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Zna pan prace Jeffa Walla? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Chyba nie.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
To głośny kanadyjski fotograf z początku wieku, który robił zdję-
cia aranżowane jak kadry filmowe. Zatrudniał aktorów, budował 
scenografie. Kompozycje tych zdjęć są precyzyjne i wysmako-
wane jak w obrazach klasycznego malarstwa. Kiedy słuchałam 
pana snu miałam przed oczami jego słynną fotografię Zatopiony 
grób, która przedstawia panoramę cmentarza w pochmurny, 
wietrzny dzień z rozkopanym grobem na pierwszym planie. 
Grób jest pełen granatowej wody i kolorowych morskich stwo-
rzeń. Wygląda jak brama, przejście w inny wymiar. Wracając do 
naszej rozmowy. Mówił pan o zjawisku sponsoringu, o tym, co 
się działo przed rozpoczęciem programu Szczęśliwi do końca. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Ciekawe, że właśnie tak zinterpretowała pani mój sen. Tak… 
ponuro. Na szczęście ja się jednak w nim budzę. To znaczy 
w tym śnie, nie w grobie. Nie jest to może szczęśliwe przebu-
dzenie, ale jednak przebudzenie. Sny, w których śni mi się, że 
się budzę, uważam za najcenniejsze w mojej kolekcji. Sponso-
ring, no właśnie, mówiliśmy o sponsoringu. Tak, ujarzmiliśmy 
ten problem i zaprzęgliśmy do naszych celów. Bo czy państwo 
nie powinno wsłuchiwać się w potrzeby obywateli? Czy nie po-
winno pomagać w organizowaniu życia społecznego, nie we-
dług arbitralnie narzuconych, najczęściej dawno nieaktualnych, 
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norm moralnych czy światopoglądowych, ale według auten-
tycznego rytmu wewnętrznych przeobrażeń społeczeństwa tu 
i teraz? Oczywiście są rzeczy możliwe i niemożliwe. Elementy 
rzeczywistości społecznej funkcjonują w przeróżnych układach. 
Przesunięcie czy zniszczenie jednego z klocków, albo odwrot-
nie, pojawienie się jakiegoś nowego trybiku, wpływa na cały 
układ. To, co zrobiliśmy, pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie 
sytuacja Kościoła, o której już rozmawialiśmy, głęboki kryzys 
gospodarczy z trzeciej dekady tego wieku, wypalenie się pew-
nych idei politycznych niedługo później, zwłaszcza anihilacja 
prawicy i ugrupowań centrowych będąca wynikiem absurdalnej 
„krwawej symbiozy” układu, w którym oba te obozy utkwiły po-
nad pół wieku temu na ponad dekadę, przyspieszająca rewolu-
cja technologiczna, zmiany w obyczajowości, które wyniknęły 
na przykład z legalizacji miękkich narkotyków w 2039 roku, czy 
pojawienia się czwartej generacji leków stosowanych w terapii 
zaburzeń erekcji, prawdopodobnie długo można by jeszcze 
wymieniać. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Chyba nie wymienił pan najważniejszego. Mam na myśli zani-
kanie instytucji małżeństwa i pojawienie się wielu alternatyw-
nych form partnerstwa.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Z naszych badań wynika, że małżeństwa może nie są popular-
ne, ale wciąż istnieją. Ich liczba ustaliła się na poziomie około 
60 tysięcy i od kilku lat nie maleje. 60 tysięcy w 20-milionowym 
kraju to niezły wynik, choć oczywiście w porównaniu z ilością 
małżeństw w Polsce na początku stulecia to śmiesznie mało. 60 
tysięcy par. Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku 60 tysięcy 
par małżeńskich się rozwiodło! To daje wyobrażenie o skali 
zmian, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu kilku następnych 
dziesięcioleci. Tak jak już powiedziałem, wszystkie elementy 
funkcjonują w siatce zależności. Proszę zwrócić uwagę, że 
małżeństwa przetrwały stosunkowo długo. Z roku na roku ich 
liczba się zmniejszała, ale to był powolny proces. Gwałtowne 
przyspieszenie nastąpiło, kiedy jednocześnie zaczął ulegać 
zmianom model wychowania dzieci, co z kolei było wynikiem 
wielkiej reformy edukacji z 2035 roku.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Z charakteru wymienionych tu przed chwilą zaledwie kilku zja-
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wisk społecznych wynika, że dominantą współczesności jest 
raczej anarchia, dążenie do pełni wolności jednostek i grup spo-
łecznych. Instytucje państwowe i wszelkie tradycyjne modele 
społeczne od lat są w odwrocie. Skąd w takim razie rosnąca 
popularność kierowanego przez pana programu, który jest, 
bądź co bądź, częścią państwowego systemu emerytalnego?  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Może było to możliwe właśnie dlatego, że przejęliśmy ten po-
mysł z całym dobrodziejstwem inwentarza, a więc i z tkwiącym 
w nim elementem anarchii i zdefiniowaliśmy go na nowo. Za-
gwarantowaliśmy młodym ludziom legalne zajęcie, które wlicza 
się do ich stażu pracy, opiekę medyczną, pomoc prawną, 
świetne zarobki. Kiedyś kobiety zajmujące się sponsoringiem 
otaczało odium rodziny lub środowiska. Teraz to po prostu je-
den z możliwych życiowych scenariuszy, jedna z dróg kariery. 
Wartości, z jakimi kojarzony jest program, to patriotyzm, bo 
sprzyja polskiemu przyspieszeniu gospodarczemu, i humanita-
ryzm, bo przynosi ulgę w cierpieniu.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Sporo trzeba było chyba wydać na kampanie reklamowe i pijar, 
żeby wypracować taki wizerunek marki Szczęśliwi do końca? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Powinna pani jeszcze podkreślić, że z budżetu, z pieniędzy po-
datników.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Chyba lepiej grzeszyć małostkowością niż popadać w śmiesz-
ność.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Podejrzewam, że obawa przed śmiesznością ma na sumieniu 
więcej wizjonerskich projektów, niż nieśmiałość czy ogranicze-
nia finansowe. W programie Szczęśliwi do końca zmaterializo-
wały się idee i przeczucia obecne w literaturze, filmie, filozofii 
od bardzo dawna, może od zawsze. Czy u podstaw mitu wam-
pirycznego nie leży pożądanie młodości, miłosnego spełnienia, 
które pozwala wyzwolić się z objęć śmierci? Czy w micie fau-
stycznym nie chodzi między innymi o zapanowanie nad ucieka-
jącym czasem, o intensywność teraz, o spełnienie teraz, bez 
oglądania się na cenę, którą trzeba będzie zapłacić w przyszło-
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ści? Stary, nieśmiertelny bóg współżyjący z młodziutką śmier-
telniczką to przecież jeden z ulubionych motywów mitologii 
greckiej. Szczęśliwi do końca to spełniony sen, senne marze-
nie, które stało się jawą. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
To mity patriarchalne, sny i marzenia mężczyzn.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Naprawdę chce się pani odciąć od dziedzictwa kulturowego 
Greków? Goethego? Dwudziestowiecznej popkultury? Czy to 
nie są uniwersalne sny, które wszyscy śnimy, niezależnie od 
płci i przekonań? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Od niczego się nie odcinam, chyba że od prymitywnych inter-
pretacji mitów i literatury. A skoro jesteśmy przy literaturze. Nic 
na to nie poradzę, ale autentycznie mnie rozbawiło, że w mate-
riałach reklamowych daliście kilka stron z Możliwości wyspy 
Michela Houellebecqa. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Może dzięki naszemu programowi nie spełni się czarna wizja 
przyszłości zawarta w tej książce? Czytała pani Houellebecqa! 
Niezwykłe, że ta proza zainteresowała panią w tak młodym wie-
ku. Uwielbiam Houellebecqa i wszystkie jego książki przeczyta-
łem po kilka razy, a ostatnią, Ryby i ludzie, mam nawet w wy-
daniu papierowym, ale, widzi pani, pesymizm jest łatwy, powie-
działbym nawet, że pesymizm jest sexy, znacznie trudniej stwo-
rzyć program pozytywny. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Houellebecq dał kilka propozycji pozytywnych. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Jego „propozycje pozytywne” to raczej były utopie. Nie dostrze-
gła pani zawartej w tych pomysłach ironii? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Zdarzają się u niego obrazy autentycznej miłości i nie wyczu-
wam w nich ironii czy cudzysłowu. 
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FAUSTYN DROMSKI  
I każda z jego miłosnych historii, o ile dobrze pamiętam, bez 
wyjątku, kończy się źle. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Może po prostu dlatego, że życie jest złe i kończy się śmiercią? 
Może zostawmy już Houellebecqa i wróćmy do tematu. Intere-
suje mnie ta różnica jakościowa pomiędzy programem Szczę-
śliwi do końca a sponsoringiem, którą cały czas pan tu sugeru-
je. Mówił pan, że zatrudnione w programie studentki korzystają 
z doświadczenia osób, którymi się zajmują, że łatwiej im zna-
leźć pierwszą pracę, że zyskują kontakty, poznają realia bizne-
su. Kontakty to nie są prezenty, które daje się prostytutkom, 
nawet prostytutkom na stałej pensji. Skąd pewność, że to, co 
się zdarza między zatrudnionymi w Szczęśliwych do końca 
i korzystającymi z oferty, to rodzaj prawdziwej więzi? Nawiasem 
mówiąc, czy pan naprawdę myśli, że to, co łączy partnerów 
w układzie typu sponsoring, to zawsze tylko i wyłącznie seks za 
pieniądze? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Łączyło, bo sponsoring właśnie przechodzi do historii. W każ-
dym razie stał się zjawiskiem marginalnym. Nasz program oka-
zał się nie tylko silnym magnesem dla tych młodych ludzi, któ-
rzy myśleli o podobnym sposobie na życie, ale zainspirował też 
rzesze tych, którym taki pomysł nigdy nie przyszedłby do głowy. 
Sponsoring nie umarł śmiercią naturalną, ale został pokonany. 
Przegrał i na rynku stricte biznesowym, i rynku idei. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pan nie odpowiada na moje pytanie. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
A pani unika słowa miłość. W ramach sponsoringu miłość się 
zdarzała, na pewno, nikt przy zdrowych zmysłach temu nie za-
przeczy. W naszym programie miłość jest niemal standardem, 
tak został wymyślony. Osiągnęliśmy to za pomocą kilku elemen-
tów. Po pierwsze mamy najlepszą w sensie i jakościowym, 
i ilościowym bazę danych studentów i młodych osób zaintere-
sowanych tego typu pracą oraz rzecz jasna uczestników pro-
gramu. Po drugie nasz program do kojarzenia par uważany jest 
za najdoskonalszy w historii. Niewiele przesadzając, mogę po-
wiedzieć, że ten program wie o zarejestrowanych w nim lu-
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dziach więcej niż oni sami o sobie. Dane czerpie między innymi 
z historii profili na portalach społecznościowych, kont medycz-
nych, pamięci komunikatorów, a do wyliczeń stosuje wyjątkowo 
subtelne algorytmy. Ten program wie nawet to, o czym osoby 
wpisane do systemu będą marzyły za rok czy piętnaście lat, jak 
będzie zmieniał się ich system wartości, jak będzie zmieniało 
się ich myślenie o świecie w kontakcie z takimi, a nie innymi 
ludźmi. Programów do tego celu było bez liku. Ten trudno nawet 
nazwać kontynuacją tamtych czy wypadkową ich najlepszych 
cech. To zupełnie nowa filozofia myślenia o kobiecie, mężczyź-
nie i tym, co może między nimi się wydarzyć. Trudno przecenić 
też kontekst, w którym dochodzi do spotkania kobiety i mężczy-
zny w Szczęśliwych do końca. To spotkanie, które ma w per-
spektywie śmierć, bardzo realną, bo z wyznaczoną datą. Z je-
den strony są więc bodźce finansowe, i te doraźne, i te związa-
ne z karierą, z drugiej emocjonalne, i to związanie wartościami 
ogólnoludzkimi i osobistymi, czyli możliwością, niemal gwaran-
cją autentycznej więzi… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Chciał pan powiedzieć – miłości… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Miłości, oczywiście miłości. I jeszcze ta trzecia strona, związana 
z uczestnictwem w, cóż, proszę wybaczyć patos, misterium ży-
cia i śmierci. Śmierć wymusza, żeby o relacjach myśleć z po-
wagą i zaangażowaniem. Powie pani, że śmierć istnieje w real-
nym życiu, poza programem. Zatem na czym polega nowość? 
Z realnego życia śmierć dawno wyparowała, została wyrzucona 
poza obszar naszych planów, poza naszą wrażliwość, poza 
kontekst życia. To paradoks, ale ten sztuczny twór, „urzędowy” 
program przywrócił nam doświadczenie śmierci. I uczy jej wstę-
pujące pokolenia. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
To rzeczywiście niezwykłe. Chwilami prawie panu wierzę, a mo-
że po prostu chciałabym wierzyć. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Pani wątpliwości to naturalna reakcja i doskonale je rozumiem. 
Ten system nie jest idealny, ale jestem przekonany, że w bilan-
sie zysków i strat przeważają zyski. Uważam, że wszelkie dzia-
łania, dzięki którym ludzie mogą być bliżej siebie, są ważne 
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i potrzebne. Pani nie może pamiętać rewolucji technologicznej 
sprzed prawie dwudziestu lat. Ja pamiętam ją doskonale i pa-
miętam też nadzieje, które rozbudziła. Rozwój bioelektroniki 
wspierany przez nowatorskie rozwiązania z zakresu użyteczno-
ści, a raczej „używalności” urządzeń, doprowadził w końcu do 
sytuacji, że każdy, niezależnie od wieku i wcześniejszych do-
świadczeń mógł w bardzo krótkim czasie nauczyć się posługi-
wania nową technologią z taką sprawnością, jakby się z nią 
urodził. Bardzo szybko okazało się jednak, że te nowe zdoby-
cze wcale nie sprzyjają integracji pokoleń. Stało się raczej od-
wrotnie. Ludzie pochłonięci nowymi możliwościami zaczęli się 
od siebie oddalać szybciej niż kiedykolwiek. Nam udało się 
stworzyć coś, co na pewno nie jest idealne, ale nad wyraz sku-
teczne w hamowaniu procesów dezintegracji społeczeństwa. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Kiedy po raz pierwszy, prawie dwa lata temu, usłyszałam o pro-
gramie, miałam wrażenie, jakbym przeniosła się w czasie do 
jakiegoś koszmarnego ustroju w przyszłości. Przyznam, że 
miesiąc później myślałam już o Szczęśliwych do końca jako o 
oswojonym elemencie społecznego krajobrazu. Przyszłość na-
deszła i któregoś dnia doszłam do wniosku, może bardziej po-
czułam, bo dopiero teraz próbuję to ubrać w słowa, że chociaż 
wszystko to jest dość dwuznaczne, to jednak nie aż tak szalo-
ne, jak mi się wcześniej wydawało. To prawda, że w Szczęśli-
wych do końca udało wam się wyhamować rozpędzoną rze-
czywistość. Odwrócić ludzi od monitorów i postawić naprzeciw-
ko siebie, jednak mój stosunek do programu jest nadal co naj-
mniej ambiwalentny. Nie potrafię pogodzić się z tym, że cały ten 
układ jest tak otwarcie interesowny. Poza tym wciąż mam ocho-
tę zadawać pytania, bo ciągle trudno mi uwierzyć, że cały ten 
system działa i że ludzie tak do niego lgną. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Powiedziała pani, że program jest „otwarcie interesowny”. Czy 
dlatego, że „prawdziwa miłość”, która zdarza się w naturze, jest 
interesowna nieotwarcie? Przenikliwe spostrzeżenie. A może – 
proszę spróbować otworzyć się na takie spojrzenie – to właśnie 
bardziej uczciwe powiedzieć, że chodzi o seks, że chodzi o pie-
niądze, że chodzi o jakieś korzyści? Tradycyjne małżeństwa też 
są i zawsze były układami biznesowymi, co ludzie na ogół 
uświadamiają sobie w pełni dopiero przy rozwodzie. Co do 
kwestii technicznych, to sam mógłbym wskazać na wiele dziur 
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w naszym systemie – prawnych, finansowych, organizacyjnych 
i Bóg wie jakich jeszcze. Wspominałem już, że program jest 
cały czas badany, monitorowany i udoskonalany w każdym 
z tych aspektów. To, że działa tak dobrze, zawdzięcza w takim 
samym stopniu swojej niezwykłej idei, co wysokiej elastyczno-
ści. Rozwiązaliśmy wiele bardzo trudnych problemów. Na przy-
kład to, że oferta jest dostępna finansowo praktycznie dla każ-
dego. Po pierwsze można wybrać jeden z czterech standardów. 
Po drugie można różnicować stopień, w jakim realizację pro-
gramu będzie bilansowała odwrócona hipoteka, o której sporo 
mówiłem na początku naszej rozmowy. Po trzecie mamy kilka 
przedziałów wiekowych, od których można zacząć korzystanie 
z usług. Wyznaczyliśmy trzy progi emerytalne: 50, 60 i 70 lat. 
Nasi uczestniczy najczęściej wybierają pierwszy próg, dlatego 
najwięcej eutanazji mamy w okolicach 60. roku życia, chociaż 
im później rozpoczyna się realizację oferty, tym wyższy stan-
dard, czyli także emeryturę, można otrzymać. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
A gdyby ktoś jednak chciał zrezygnować z eutanazji? Wycofać 
się w którymś momencie? Przyznam, że mocno mnie to niepo-
koi.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Każdy ma prawo przerwać realizację programu na każdym eta-
pie, nawet na koniec, a zwłaszcza podczas procedur przygoto-
wujących do eutanazji. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od 
takich sytuacji. Proszę mi jednak wierzyć, niewielu się wycofuje. 
A to oczywiście dobrze wpływa na ceny ubezpieczeń, ale, ale 
i… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Zapraszam na zakończenie rozmowy po krótkiej przerwie na 
sen naszego gościa. 
Cichy szum silnika. Czasem słychać też śpiew ptaków – samo-
chód ze snu musi mieć otwarte okna i jechać przez jakieś wiej-
skie czy podmiejskie tereny. 
Początek snu. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Jedziemy samochodem. Ty prowadzisz, choć wyaje się – nie 
potrafisz. Siedzę obok i zdaję się na ciebie, zupełnie spokojny. 
Prawie w ogóle nie słychać silnika, jakbyśmy lecieli szybow-
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cem. Lipiec? Sierpień? Początek września? Zbliża się wieczór. 
Światło staje się miękkie. Wciąż jest intensywne, ale już nie ja-
skrawe. Mijane drzewa rzucają granatowe, pierzaste cienie. 
Śpiew ptaków śpiewnieje. Gęstnieją przydrożne trawy. Szosa 
błyszczy jak po deszczu, choć przecież nie padało. Nie wypo-
wiadamy słów, bo właśnie w tej chwili straciliśmy do nich całe 
zaufanie. Jednocześnie. Przez moment jesteśmy nawet obu-
rzeni, że słowa mają nas w nosie, że nie służą prawdzie. Po-
patrz, już się śmiejemy z trywialności tej prawdy na temat słów 
i prawdy. Ale czy tak nie jest? Słowa znają tylko te historie, któ-
re już się stały. Opowiadają tylko te historie, które już się wyda-
rzyły. A, że opowiadają wszystkie historie, które wydarzyły się 
od początku świata, wciąż na nowo ulegamy złudzeniu, że to 
nowe historie. Oryginalne, niezwykłe, ciekawe jak pierwsza wi-
zyta w zoo lub w ogrodzie botanicznym, tuż przez zamknięciem, 
kiedy kończy się życie. A przecież nasza historia się nie wyda-
rzyła. I nie wydarza się teraz. Więc rezygnujemy ze słów, a sło-
wa rezygnują z nas. Zostaje auto i ciemniejąca droga. Zostają 
ptaki, które same sobie śpiewają do snu. Bez biologicznego 
celu, dla samej zmysłowej przyjemności, wibracji, transu. Zosta-
je sen, wyrozumiały, niemy świadek z tylnego siedzenia, który 
w odpowiedniej chwili zamknie nam oczy i otuli ciepłym szep-
tem: 
  
SEN  
„Dzieci, dzieci” 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Zostają obojętne gwiazdy teraz jeszcze ukryte w morelowym 
blasku wieczornego słońca. Zostaje auto, iskry, spaliny, oleista 
noc, która spływa z gorącego nieba na szosę kilka godzin drogi 
przed nami. Na skrzyżowaniu zapala się zielone światło, więc 
nawet nie musisz hamować. Chociaż mogłabyś. Bo chyba 
umiesz? Zresztą nie jedziemy zbyt szybko. Jedziemy? Tracę 
pewność, że jesteś tutaj. Zapala się zielony panel radia. Jakiś 
odwrotny rodzaj emisji. Z głośników płynie surowa cisza, która 
pochłania wszystkie napotkane dźwięki. Wszystko milknie: sil-
nik, ptaki, szum opon, odgłosy miasta. Śmiejesz się, myślisz: 
  
ONA  
„To opowieść o śmierci?” 
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FAUSTYN DROMSKI  
Pojawiam się. Powraca dźwięk. Myślę: „Masz piękny głos”. My-
ślisz: 
  
ONA  
„Chcesz mnie przestraszyć?” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Myślę: „Nie, przeciwnie, uspokoić”. Myślisz: 
  
ONA  
„Uspokoić?” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Myślę: „Pomyślałem złym słowem, miałem na myśli uodpornić”. 
Myślisz: 
  
ONA  
„Uodpornić? Na co?” 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Myślę: „Na bezsens, na brak, na to, że ta kupa złomu nas prze-
żyje”. Śmiejesz się: 
  
ONA  
„Ok, i tak jednym głupim zniknięciem chcesz mnie uodpornić na 
bezsens?” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Sen z tylnej kanapy, myśli: 
  
SEN  
„Skoro każdy głupi sen, każdej nocy, jest szczepionką na do-
świadczenie śmierci, to dlaczego nie to głupie zniknięcie, prze-
cież dużo bardziej przekonujące niż zwyczajny sen?” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Myślę: „Mógłbyś się nie odzywać?”. 
 
SEN  
„Ja w ogóle mogę zniknąć – myśli sen – tylko gdzie wy się wte-
dy podziejecie?” 
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ŻOŁNIERZYK  
„Tra-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta!” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
„Kim jesteś? – myślę. Kto tu pomyślał to trąbienie?” 
  
ŻOŁNIERZYK  
„Kiedy znikam sprzed oczu twojego dziecka, też mu daję 
przedsmak końca zabawy, uodparniam go na utratę, na mrok, 
na zagadkę” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Sięgam pod fotel i wyciągam zabawkę: zielonego, plastikowego 
żołnierzyka. 
  
ŻOŁNIERZYK  
„Jak myślisz –  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Myśli żołnierzyk… 
 
ŻOŁNIERZYK  
– dlaczego mówi się, że zabawki giną? Bo tak się mówi i tak 
jest. Prawda?” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
„Ty się znalazłeś” – myślę do żołnierzyka i zamykam go 
w schowku obok radia. Moja ręka wraca na kierownicę. Nie! 
Nie! To ja prowadzę?! Więc wszystko wymyśliłem. Więc ciebie 
tu nie ma? 
  
ONA  
„Jestem!” 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Słyszę twoją myśl i otrząsam się z zamyślenia. Patrzę na ciebie 
jak prowadzisz. Krótko, bo boję się, że znikniesz. Ok, jeszcze 
raz patrzę. Prowadzisz pewnie. Jesteś piękna. Wiesz, że 
w każdej chwili możesz oddać mi kierownicę, ale nie chcesz. 
Uśmiechasz się, milczysz. Odwracasz do mnie twarz – wyraź-
nie słyszę, co myślisz: 
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ONA  
„Czy ja oby nie za dużo się uśmiecham i nie za dużo milczę?” 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Teraz ja się śmieję. 
  
ONA  
„Daj mi cieszyć się jazdą – przecież po to mnie tu zaprosiłeś” 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Zmieniasz bieg i dziwisz się tej umiejętności. Auto przyspiesza. 
Dotykasz ebonitowego przycisku i otwierasz całkowicie okno od 
swojej strony. Pęd powietrza wypełnia twoją dłoń, studzi ramię, 
wślizguje się do rękawa, dotyka piersi. Delikatnie hamujesz. 
Czujesz pod butem, jak auto cię słucha. Posłuszne, prawie ży-
we. Jak płynący nad łąką delfin albo chiński smok podczas kar-
nawału. Droga znika pod kołami jak na napisach początkowych 
w Zagubionej autostradzie Lyncha. Nastawiasz radio dokładnie 
w momencie, kiedy rozpoczyna się preludium Szopena.  
Rozpoczyna się preludium e-moll, opus 28. Szopena. Dźwięk 
z radia samochodowego. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Gałęzie drzew pochylają się do samochodu i prawie głaszczą 
jego srebrną łuskę. „Chwilo trwaj. Niech ten sen nigdy się nie 
skończy” – myślę.  
Po minucie muzyki pojawia się narastający szum silnika. Od tej 
chwili głosy bohaterów powinny brzmieć nieco inaczej. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Nie śpisz już? Obudziła cię muzyka? Przepraszam, wyłączę.  
Koniec preludium. Zostaje szum silnika. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Nie. Tak. Nie musisz wyłączać. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Wiesz, że zasnąłeś podczas słuchania naszej audycji. Tej naszej 
audycji sprzed dwudziestu lat, od której się wszystko zaczęło? 
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Nie śpij już. Szkoda życia na sen. Jest trzecia, za mniej niż go-
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dzinę będziemy w klinice, za trzy godziny będzie po wszystkim. 
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pobudka! Przed tobą najdłuższy sen, jaki tylko może się przyśnić. 
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Przepraszam cię, to nerwy. Boże, jak ty możesz spać.  
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
W końcu nigdy mi nie powiedziałeś, kim była kobieta z twojego 
snu. Byłam o nią zazdrosna już podczas pierwszego odsłucha-
nia tego materiału. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
O ile dobrze pamiętam, nikim konkretnym. Przez całe lata nie 
miałem urlopu, a w miastach można było jeździć tylko jako pa-
sażer swojego samochodu, już wtedy wszystko działało na On-
lineDrivie. Może dlatego marzenie o jeździe samochodem miało 
w moim śnie erotyczne zabarwienie. Samochód prowadziła ko-
bieta, nie automat. Kobieta, która n i e potrafiła prowadzić. Cu-
downie erotyczna nieprzewidywalność. Wyzwalająca bliskość 
śmierci. To miłe, że mówisz, że byłaś, jesteś zazdrosna. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Dżentelmen do końca. I kłamca. Cholera. Na tym skrzyżowaniu 
w prawo czy w lewo? Samochód chce skręcać w prawo. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Skręć w lewo. Chcę pojechać obok jeziora. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Tak myślałam. Wyjdziemy przejść się nad wodę? 
  
FAUSTYN DROMSKI  
To tutaj jutro nakarmisz mną ryby? Nie, nie chcę, żebyś się za-
trzymywała.  
(Pauza). 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Ma jutro padać. Zabrałaś płaszcz? 
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MAŁGORZATA GARTEN  
Słuchaj, dzisiaj jeszcze usłyszysz to pytanie co najmniej dwa 
razy od lekarza… 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Tak, chcę. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Daj mi skończyć. Masz prawo zmienić zdanie. Masz prawo nie 
być pewnym tej decyzji. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Tak, chcę. Chce tego każda komórka mojego ciała. Buntuje się 
chyba tylko flora bakteryjna, bo kremacja to dla niej koniec balu. 
Zresztą za rok miałbym Alzheimera, lekarze są tego pewni. To 
nie jest najważniejszy powód, ale on przeważa szalę. Nie wa-
ham się. Bądź pewna. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Ok, nie zapytam już.   
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Pamiętasz, jak na drugi dzień po emisji programu zaprosiłeś 
mnie do restauracji? 
  
FAUSTYN DROMSKI  
To a propos Alzheimera? 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Nie wiem, czemu dałam się zaprosić. Wydawałeś mi się nadę-
tym dupkiem. Generalnie się z tobą zgadzałam, ale strasznie 
mnie drażniłeś. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Bardziej podobała mi się redaktorka programu, ale ona nie dała 
się zaprosić. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Nieudany żart. Redaktorka programu miała wąsy i prawie tyle 
lat co ja teraz. 
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FAUSTYN DROMSKI  
Ale jakie miała cycki!  
 
MAŁGORZATA GARTEN 
Błagam. Myślę, że największe wrażenie zrobiło na mnie twoje 
zaangażowanie, to, że wierzyłeś w to, co mówisz. Zakochałam 
się w tobie rozdrażniona – to możliwe? – więc nawet tego nie 
poczułam. Przy deserze pokazałeś mi, jak działa program do 
kojarzenia par w Szczęśliwi do końca.  
 
FAUSTYN DROMSKI  
A ty dałaś mi swoje dane, które wprowadziłem do systemu, i co 
się okazało? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Że ty i ja dostaliśmy najwięcej punktów w skali – 15 na 15 możliwych. 

  
FAUSTYN DROMSKI  
Takich perfekcyjnie skojarzonych z tobą facetów system wyrzu-
cił jeszcze ze dwie setki… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Powinnam teraz powiedzieć „dusza romantyka!” i, że „za to ko-
chałam cię najbardziej”. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Kochałaś? 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Jestem z ciebie dumna. Podobno to ważniejsze słowa dla face-
ta niż przezroczyste „kocham”. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Boję się, że więcej napsułem, niż zrobiłem. Nie czuję dumy, 
uwierz. Ale doceniam, że nie umieram w zapomnieniu, że pró-
bowałem. I że spotkałem ciebie. 
  
MAŁGORZATA GARTEN  
Umierasz jako twórca systemu, który zmienił świat na lepsze 
miejsce do życia. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Do umierania. Współtwórca. Cieszę się, że umieram, bo w ten 
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sposób umrą moje wątpliwości.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Jak możesz mieć wątpliwości? Liczby mówią same za siebie. Już 
prawie we wszystkich krajach Europy działają klony Happy Endu. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
W Europie program się nazywa… 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
…ale i tak wszyscy mówią Happy End. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Mam w nosie, co mówią liczby. Na końcu zawsze jest się tylko 
sam ze sobą i ważne jest tylko to, tylko to, co się wtedy myśli 
i czuje. A raczej wie, bo wtedy się już wie. Życie z jego durnym 
zgiełkiem zostaje w tyle. Teraz, kiedy wszystkie chwile są poli-
czone, kiedy niemal fizycznie czuję pulsowanie czasu, widzę, 
jak z mroku wyłania się odpowiedź. Jeszcze parę godzin i zo-
baczę jasno, czy ten program przyniósł więcej dobra, czy zła. 
Czy ludzie rzeczywiście umierają bardziej szczęśliwi, czy może 
idą na rzeź pełni wstydu, że zgodzili się na taki układ.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Rzeczywiście zaczynasz mówić taką frazą, że nie jestem pew-
na, czy to nie jeden z twoich snów. „Z mroku wyłania się odpo-
wiedź”! Dobrze się czujesz? 
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Ok, na końcu, na samym końcu na pewno jest się tylko sam ze 
sobą i na pewno wszystko widzi się ostrzej. Ale to właśnie dzię-
ki twojemu programowi ludzie nie umierają tak strasznie samot-
ni. Mogą wybrać inne zakończenie. Bez bólu i udręk. Ludzie 
i świat nie zmieniają się aż tak szybko, jak nam się kiedyś wy-
dawało. Szczęśliwi do końca odniosło sukces, bo ludzie szybko 
zrozumieli, że nie chodzi w nim o „seks i śmierć”, ale raczej o 
bliskość i samotność, a podział na tych, którzy ofiarowują bli-
skość, i tych, którzy ofiarowują życie, jest tymczasowy, jak 
wszystko. Pojutrze program przerejestruje mnie do nowej roli, 
tej, która ofiarowuje życie za trwające dwadzieścia kilka lat 
znieczulenie. Będzie młody, pełen uroku, na pewno inteligentny. 
Na pewno go pokocham. Potem ja nakarmię ryby, choć, na-
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wiasem mówiąc, bardzo wątpię, żeby ryby były zainte-
resowane czymś tak niskobiałkowym jak ludzki popiół. 
  
FAUSTYN DROMSKI  
Powinienem powiedzieć: „I made a monster”. Naprawdę w 
to wierzysz. 
(Pauza). 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Czegoś chcesz? Zatrzymać się gdzieś na obiad? 
Chcesz się czegoś napić? Zapalić?  
 
FAUSTYN DROMSKI  
Nie zatrzymuj się. Tak, dziś trochę żałuję, że dwadzie-
ścia lat temu rzuciłem palenie. 
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Seks? 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Kuszące, ale mój anioł gdzieś tu obok na mnie czeka i 
pewnie bym się krępował. Skusiłbym się na wino, ale 
musiałoby być naprawdę dobre.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Mam najlepsze. Za tobą w pudełku jest twoja ulubiona 
rioja, kieliszki w schowku. Mi też nalej.  
Brzęk szkła i otwieranej butelki. 
 
FAUSTYN DROMSKI  
Pomyśleć, że kiedyś ludzie nie mogli pić, prowadząc sa-
mochód.  
 
MAŁGORZATA GARTEN  
Nastawić jakąś muzykę?  
 
FAUSTYN DROMSKI  
O ile nie będą to nokturny Szopena. 
Rozpoczyna się „Staying alive” Bee Gees i trwa około 
minuty. 

 
 

Wojciech Panasiuk 

Wojciech Panasiuk 
Teatrolog, absolwent UJ. 
Publikował recenzje ksią-
żek i spektakli teatralnych, 
relacje z festiwali teatral-
nych, szkice o dramatach 
(„Didaskalia”), artykuły o 
związkach sztuki i reklamy 
(„Fragile”) oraz opowiada-
nia („Fragile”, „Fuss”, „Fa-
bularie”). Laureat konkur-
su Haiku dla Warsza-
wy (2009) organizowane-
go przez Instytut Książki 
i British Council. Autor 
tekstów punkowych pio-
senek wykonywanych 
w latach 80. na festiwalu 
w Jarocinie. Od kilkunastu 
lat copywriter. Współautor 
kilkudziesięciu kampanii 
reklamowych, w tym wielu 
społecznych, między in-
nymi dla Amnesty Interna-
tional na temat przemocy 
wobec kobiet (projekt wy-
różniony publikacją w mo-
nografii polskiej reklamy 
niekomercynej Szlachetna 
propaganda dobroci). 
Ostatnio (2014) w Turcji 
ukazały się dramaty Doro-
ty Masłowskiej z jego 
wstępem. Publikowany 
dramat był recenzowany 
w 4. numerze Dialogu z 
2013 roku. 
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krytycznie 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(5)/2015_______________ 
 

 

146_____www.PismoInter.umk.pl 
 

RAFAŁ RÓŻEWICZ 
 

 

Za późno na eksperyment. 
Człowiek z brudnopisu 

Mariusza Jagiełły
 
 
Późny debiut Mariu-

sza Jagiełły (rocznik 1977) 
wbija się klinem w zaku-
rzone opracowania kry-
tycznoliterackie, bowiem 
to, co wydawało się już 
skatalogowane, z powro-
tem musi zostać przejrza-
ne w celu dołączenia po-
etyckiego anek-
su, jakim są 
wiersze z tytu-
łowego brudno-
pisu. 

 
Rówieśnik 

tegorocznego lau-
reata Nagrody 
Kościelskich – 
Krzysztofa Siw-
czyka – serwuje 
czytelnikowi zestaw plam i 
poprawek z własnego życia, 
ujmując je w zgrabne, ryt-
miczne formy. Acz gładkość 
tych tekstów, porównywalna 
z giętkością papierowego 
wydania, może budzić po-
dejrzenia. Ot, teksty dobrze 
się czyta, czy równie dobrze 
można o nich zapomnieć? 
To pytanie jest niejedno-
znaczne; wielbiciel ekwili-

brystycznej poezji z pewno-
ścią uzna je za zbyt dosłow-
ne, ubogie w językowy nad-
datek. Wrażliwiec z kolei 
zatrzyma się, doceniając 
ładunek emocjonalny w pi-
saniu autora mieszkającego 
w Warszawie.  W tekstach 
bowiem wiele jest tzw. „pry-

waty”, nawet jeśli 
Jagiełło chowa 
się za murem 

wzniesionym 
przez podmiot 
liryczny; wiele 
jest o relacjach 
ojca z córką, in-
nymi słowy, walki  
słowem o usank-
cjonowanie tych-
że stosunków. W 

moim mniemaniu część 
zbioru zatytułowana Władza 
absolutna, traktująca wła-
śnie o owych relacjach, jest 
najbardziej udana – zarów-
na pod względem warszta-
towym i merytorycznym. Ale 
po kolei, wszak człowiek ma 
dopiero wyłonić się z brud-
nopisu. 

Tomik wydała Funda-
cja Duży Format z Warsza-
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wy. I faktycznie, graficznie 
przypomina zeszyt w kratkę, 
który został wykradziony 
autorowi trzymającemu swo-
je teksty w niezbyt pilnie 
strzeżonym miejscu. Czytel-
nik otrzymuje więc na pozór 
intymny świat zapisków, 
wprawek aspirujących do-
piero do czegoś ponad; jak 
mylne jest to uczucie, niech 
świadczy kompozycja tomu 
składającego się z czterech 
części: Samiec alfa,  Jenga, 
Władza absolutna, Dygre-
sje. Już tenże fakt sytuuje 
Jagiełłę wśród poetów trak-
tujących pisanie jako akt 
spowiedzi przed czytelni-
kiem, który otrzymuje uważ-
nie skomponowaną całość, 
będącą wyrazem sporej 
samoświadomości autora. 
Jak na tytułowy brudnopis – 
całkiem sporo. Nie jest to 
jednak jedyna zaleta książki. 
Mariusz Jagiełło wyraźnie 
stawia na komunikację  
z odbiorcą; inaczej niźli Siw-
czyk, próbuje wychłostać 
swój intymny świat. Nie jest 
więc on poddany dehumani-
zacji, przeciwnie – na kart-
kach tomiku możemy odna-
leźć całą masę dobrze zna-
nych nam detali świata ze-
wnętrznego: członków ro-
dziny, pamiątek, słowem, 
Jagiełło konstytuuje prze-
strzeń nie z odpadów, a ra-
czej dobrze spełniających 
swoją rolę produktów –  
właśnie poprzez ich bli-

skość. Jest przy tym obda-
rzony przyzwoitym poczu-
ciem humoru, który w ko-
operacji z płynną frazą na-
daje ów utworom kształt 
przyjemnie skonstruowane-
go tekstu – nawet jeśli trak-
tuje o rzeczach minionych. 
Poeta jednak broni się przed 
sentymentalnymi, mdłymi 
wycieczkami w przeszłość 
pozbawionych wdzięku i 
dystansu. Tutaj królują za-
dziorność oraz lekkość : 
 
Pamiętam, jak mazałem szlaczki  

[w jej zeszycie, 
w myślach ściągając kolorowe  

[rajstopy. 
 
Romantyzm poznawaliśmy  

[z dłońmi na kolanach, 
a inwokację w przerwach 
między ustami i pieprzykiem na  

[piersi. […] 
 
Pozytywizm był pracą od podstaw.  

[Na kanapie 
rodziców przy głośnej muzyce  

[grała 
lalkę, a ja Bartka zwycięzcę. […] 
Nikt się nie spodziewał, 
 
że tak szybko przerobimy młodą  

[Polskę 
z pieluchami w rękach. 
 

[Lekcja polskiego,  s. 23] 
 

Fakt faktem, ten dy-
stans do życia i świata ob-
jawia się zatem w postaci 
takiej, a nie innej językowej 
palety. Jagiełło widać, nie 
chce stawiać słownego 
rusztowania, po którym 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(5)/2015_______________ 
 

 

148_____www.PismoInter.umk.pl 
 

miałby chodzić zdezorien-
towany czytelnik, raz po raz 
potykając się o puszki z far-
bą; warstwą nadrzędną jest 
dla niego treść, więc nie 
pomylę się zbytnio, jeśli 
Człowieka z brudnopisu 
uznam za dość bezpieczny 
debiut, któremu daleko do 
odchyleń, tak charaktery-
stycznych dla najnowszej 
poezji polskiej; da się wy-
czuć, iż autor nie zamierza 
i nie chce eksperymentować 
– to już nie ten wiek, nie ta 
idealistyczna wizja świata – 
a do pisania podchodzi na-
der ironicznie, aczkolwiek 
z poświęceniem. Stawia na 
typowość obrazów i, o dzi-
wo, wygrywa na tym polu, 
dzięki umiejętnie dawkowa-
nym emocjom. Gdy bowiem 
zaczyna igrać z językiem, 
skutki są nieprzewidywalne, 
jak w tekście Kiedy znikasz 
(s. 29), który otwiera nie-
udana fraza, psująca dalszą 
część tekstu: „mówisz 
chromosom Y to sprawca 
braku empatii”. Na szczę-
ście Jagiełło dość rzadko 
potyka się o językowe nie-
równości. Mimo niedocią-

gnięć jest to więc całkiem 
udany tomik, mówiący o 
rzeczach powszechnie zna-
nych jednakże na tyle prze-
konywująco, że z chęcią 
przeczytam kolejną książkę 
autora. Niemniej, nasuwa 
się pytanie: czy ta kiedykol-
wiek zostanie napisana, jeśli 
tematyczna szafka została 
opróżniona już przy pierw-
szym jej otwarciu? Odnoszę 
wrażenie, że zbiór zamyka 
ważny rozdział w życiu po-
ety, na tyle ważny, iż można 
byłoby nazwać Jagiełłę 
twórcą okolicznościowym, 
który potrzebował rozlicze-
nia z samym sobą przy uży-
ciu pióra. Mnie, recenzen-
towi, pozostaje wierzyć, iż 
autor nie przeżył jeszcze 
w całości swojego 
życia i pojawią się 
kolejne okoliczno-
ści, każące usiąść 
mu za biurkiem. 
Oby były jednak 
szczęśliwsze, a 
twórca nie stracił 
nic ze swojej lek-
kości. 
 

 
Mariusz Jagiełło, Człowiek z brudnopisu, Fundacja 
Duży Format, Warszawa 2014. 

 
Rafał Różewicz 

Rafał Różewicz 

Ur. w 1990 r. w Nowej Ru-
dzie. Twórca tekstów po-
etyckich, dziennikarz, fe-
lietonista. Laureat konkur-
sów poetyckich, publiko-
wał również w pismach 
literackich m.in. artykuły o 
najmłodszej poezji pol-
skiej. Autor zbioru wierszy 
Product placement („Ze-
szyty Poetyckie”, Gniezno 
2014). W piśmie „Inter-” 
prowadzi dział Kronika 
Wybiórcza. Obecnie 
mieszka we Wrocławiu. 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

„Las ten co gorsza był zielony”. 
Wspomnienia rzekome o Poprawinach 

Marty Kapelińskiej
 
 

Poniedziałek – jesień, 
wtorek – jesień, środa – 
jesień, czwartek – ja, 
piątek: 

 
...Marta Kapelińska. Poro-
biłem stosowne rachunki: 
spośród trzydziestu czte-
rech wierszy z tomu Po-
prawiny prawie 
dwie trzecie 
wszystkiego – 
bo dwadzieścia 
jeden – poetka 
ostemplowała 
jesienią i zimą, 
przy czym w 
całości części 
przeważa prze-
silenie wrze-
śniowo-
październikowe. 
Reszta (powiedzmy, że 
osiem) to lato + pięć wra-
żeń wiosennych; oprócz 
tego jest motto ze Ślubu 
Gombrowicza, wyimek 
z pierwszego listu do Ko-
ryntian (1 Kor 13, 12), 
fragmencik z Miłosza 
i ułomek z Herberta. Żeby 
wszystko nam zagrało 
pięknie i przyjemnie, do-

rzucę od siebie jeszcze 
jeden z Ferdydurke: 
„W połowie drogi mojego 
żywota pośród ciemnego 
znalazłem się lasu. Las 
ten co gorsza był zielony”. 
  

Tyle od Gombrowi-
cza; tyle od rzeczy, taki oto 

skład. Gdybym 
mówił językami 
aniołów, to bym 
został cymbalistą. 
Gdybym miał hu-
lajnogę, to bym się 
odepchnął. Tu i 
tam się trochę wy-
klepie; będzie git. 
 Jasne? 
 No przecież. 
 Poetka Mar-

ta Kapelińska nie pozosta-
wia mi wiele wątpliwości, 
odpowiadając fragmentem 
„nawet nie wiem czy cokol-
wiek to znaczy / czy coś 
jeszcze znaczy cokolwiek”* 
(Prąd wsteczny, s. 11), po 
czym, rzecz jasna, jestem 

                                                 
*
 „Ale ale! Przecież to takie 
różewiczowskie!” [X.Y.] „To bez 
znaczenia” [M.P]. 
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wdzięczny. Kilka chwil póź-
niej cały jestem wdzięczno-
ścią (cały z wdzięczności się 
składam i kłaniam), albo-
wiem czytam: „takie wiersze 
moglibyśmy pisać na akord 
dlatego / nie braliśmy zleceń 
ani nie spisywaliśmy umów” 
(Gniazdowanie, s. 18) i cały 
jestem z przekonania, że 
prawie każda fraza z Po-
prawin, jak kolejna chińska 
laleczka spod taśmowej igły, 
jest niczym więcej niż łami-
główka Ax + Bx*C = 0, gdzie 
A to coś z jesiennej melan-
cholii (lecą z deszczem li-
ście / jak rzewnie / jak rzęsi-
ście), B to coś z wizyjności 
czy innej kliszy, a C to do-
wolna metafora oparta na 
szarości lub ustępie z ana-
tomii człowieka; najlepiej 
zresztą jedno z drugim 
(„pierwiastki cienia”, „grafi-
towe karki” „śnieg ciała”, 
„gotyk limfy”, „uroczyska 
tkanek” „obce papilaria two-
jej skóry” [!] itd.). Obawiam 
się, że niezależnie od tego, 
jak wyznaczylibyśmy iksa, 
wynikiem równania będzie 
zero. 
 Zbiór pusty. 
 Nie znaczy to wcale, 
że poezja Marty Kapelińskiej 
nic nie znaczy. Przeciwnie. 
Dowodzi na przykład, że nie 
wystarczy naprodukować 
kilkadziesiąt notatek z wie-
czorowych przykrości (zim-
no mi w stopy/ co za ponura 
/ szarobura jesień noc), a 

później dopełnić to wybujałą 
refleksyjnością i skompliko-
wanym farszem potoczystej 
frazy (zimno mi w stopy / co 
za ponura / szarobura jesień 
noc // „w taką pogodę moż-
na chodzić długo i daleko // 
[…] po opustoszałych wy-
schniętych szczelinach / 
karmiąc sobą jedynie echo” 
(Przesilenie, s.14)). Dowo-
dzi też, że mówienie o in-
tensywnych i bez wątpienia 
trudnych przygodach nawet 
w połączeniu z pewną eru-
dycją, jakąś tam umiejętno-
ścią zyskiwania splendoru 
na konkursach literackich 
i zdolnością konstruowania 
historii – Poprawiny bowiem 
chcą opowiedzieć jakąś hi-
storię – to nie wszystko, że-
by napisać dobrą rzecz, 
a już na pewno za mało, 
żeby chciało się o tym po-
wiedzieć coś dobrego. Co 
z tego właściwie, że pomimo 
całej niechęci, jaką żywię do 
poezji tego rodzaju, na upar-
tego mógłbym powiedzieć: 
ostatni wiersz to solidny, 
tłusty akord na koniec i na-
wet motto od Pawła z Tarsu 
nie trąci myszką za mocno. 
Reszta weselnego miksu – 
owszem. 
 Aha, bym zapomniał. 
 Poprawiny to debiut 
książkowy Marty Kapeliń-
skiej. 
 Chciałbym wiedzieć 
(uprzejmości!), że od czasu 
debiutu powstały lepsze 
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wiersze. Albo że to cenzura 
przyszła i porobiła takie dzi-
wy. Albo że się nie znam. 
Albo chociaż tyle, że warto 
pisać o książce z innego 

względu niż ten, że ukazała 
się w serii WBPiCAKu.  

A przecież to taka 
fajna seria. 

 
 
Marta Kapelińska, Poprawiny, WBPiCAK, Poznań 2014. 
 

Michał Pranke 
 
 

Michał Pranke 

Ur. 1991 w Pile. Student 
filologii polskiej w ramach 
MISH na UMK w Toruniu, 
muzykant bez zespołu, 
twórca tekstów oczekują-
cych na publikację, dużo 
jeździ koleją i jej nie lubi. 
 
 

 
  

Filip Pręgowski, Ćwiczenia pamięci (4) 
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JAKUB OSIŃSKI 
 

 

Rytmy, rymy i inne znaleziska. 
O Rytmach Jesiennych 
Jacka Łukasiewicza

 
 

Do poezji łatwo jest 
się przywiązać, choć to 
przywiązanie bez mała 
paradoksalne. Z jednej 
strony repetujące się „od 
zawsze” środki artystycz-
ne, motywy czy konstruk-
cje, z drugiej zaś nowator-
stwo, koncep-
tyzm, do których 
nie sposób nie 
przywyknąć – ot 
cała ambiwalen-
cja zawarta 
w płynnej mate-
rii poetyckiego 
słowa.  
  

Jackowi 
Łukasiewiczowi 
w jego najnowszej książce 
niejako udaje się wyjść poza 
tę sprzeczność. W tomie 
poetyckim nic nie jest, 
a przynajmniej nie powinno 
być, przypadkowe, stąd 
i swoista klamra spinająca 
Rytmy jesienne rości sobie 
uwagę każdego, kto wolu-
min ten chociażby  
przekartkuje. Nie tylko ryt-
my, ale i rymy, ponadmiaro-
wość i dopracowana forma  

 
 
bez wątpienia zwracają na 
siebie uwagę czytelnika 
przyzwyczajonego do wier-
szy wyjętych spod wszelkich 
reguł. I choć forma ta nazbyt 
często przesłania wszystko 
inne, co w poezji istotne, 
albo i ją tego całkiem po-

zbawia, jest za-
biegiem interesu-
jącym z psycho-
logicznego punktu 
widzenia. Zasta-
nawia, irytuje, 
nawet drażni – 
przynajmniej na 
pierwszych stro-
nicach.  
 Tom, po 
raz kolejny należy 

to podkreślić, to jednak 
spójna całość, stąd dalsza 
lektura pozwala dojrzeć, że 
wybór właśnie tych utworów 
– czasami patetycznych, 
niekiedy niewymagających 
dla czytelnika – oddać ma 
więcej niż ogólny charakter 
twórczości poety. W końcu 
docieramy do końca i na 
skrzydle okładki czytamy: 
„Jacek Łukasiewicz – urodził 
się w 1934 roku we Lwo-
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wie…”, znów spoglądamy 
na okładkę – Rytmy jesien-
ne. Jesień – życia? Twór-
czości? Oznaka wyczerpa-
nia? Pogodzenia się z nad-
chodzącą „zimą”? Zapewne 
nic z tych rzeczy. Ten tom 
nie jest podsumowaniem 
dorobku poety, ale dorobku 
poezji, można rzec, w 

świetle jej historii. Od 
młodzieńczych prób do-
brania odpowiednich 
stóp do dojrzałego mini-
malizmu – wszystko to 
się tu przeplata. Gdzie-
niegdzie data, w innym 
miejscu imię i nazwisko – 
to w dedykacji, to w 
wierszu – dają odczuć 
autobiografizm tych 
utworów. Stąd, poza lite-
rackim, zyskują one 
jeszcze jeden wymiar – 
wspomnieniowy, w do-
datku niezwykle konkret-
ny, niczym kartka wy-
rwana z dziennika. To 

ekfrazy, zarówno ujmując 
rzecz definicyjnie, jak i trak-
tując zapamiętane sceny 
z życia jako obrazy, dzieła 
sztuki. Zachwyt i zaduma, 
pragnienia i wspomnienia 
nie opuszczają żadnego 
z tych utworów, czyniąc mi-
mo to ich nastój spokojnym, 
a czytelnika jednocześnie 
zdystansowanym do pod-
miotu i niemal „porwanym” 
brzmieniami jego słów. 
 Łukasiewicz bez wąt-
pienia jest poetą charakte-
rystycznym, który w języku 
odnalazł własną formę. W 
Rytmach jesiennych obronił 
ten swój indywidualizm. 
Choć twórczości jego wiele 
można zarzucić, bodajże nie 
znajdzie się odbiorca, do 
którego nie przemówiłby 
choć jeden utwór z tego to-
mu. 

 

 
 
Jacek Łukasiewicz, Rytmy jesienne, Biuro Literackie, Wro-
cław 2014. 

 
 

Jakub Osiński 

Jakub Osiński 
Ur. 1995. Student Między-
obszarowych Indywidual-
nych Studiów Humani-
styczno-Społecznych na 
UMK w Toruniu, słuchacz 
kursu Literatura i psycho-
analiza w IBL PAN. 
Uczestnik międzynarodo-
wych i ogólnopolskich 
konferencji naukowych, 
autor kilku artykułów na-
ukowych i popularnonau-
kowych. Interesuje się 
teorią i historią literatury, 
w szczególności literaturą 
polską doby romantyzmu i 
dwudziestowieczną twór-
czością emigracyjną. Kon-
takt: jakubosinski@vp.pl. 
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KLAUDIA WAWRZYNKIEWICZ 
 

 

Wszystko jest poezją? 
O tomiku .byłem 

Krzysztofa Jaworskiego
 
 

O Krzysztofie Ja-
worskim krytycy literaccy 
piszą rzadko, o czym 
wspomniał już Grzegorz 
Hetman w 2006 roku, upa-
trując jego, jak i innych 
hiperrealistów, nikłej po-
pularności właśnie w po-
etyce ich tek-
stów. Z czasem 
ten niegdyś naj-
bliższy o’harys-
tycznej estetyce 
poeta doczekał 
się opinii „podta-
tusiałego enfant 
terrible”. Czy naj-
nowszy tomik Ja-
worskiego rów-
nież zasługuje na 
tak surową krytykę? 
 
 Z całą pewnością 
.byłem jest dopełnieniem 
poprzednich tomów autora, 
a mówiący w jego wierszach 
podmiot liryczny nadal jest 
głosem samego Jaworskie-
go, który z ironią komentuje 
otaczającą go rzeczywi-
stość. Już sam tytuł świad-
czy o zapisie, który preten-
duje do bycia świadectwem.  

 
 
Nie niknie więc zamiłowanie 
poety do podkreślania au-
tentyczności tworzonych 
przez niego wierszy, stawia-
nia siebie w pozycji tego, 
który wiele już widział i jesz-
cze więcej zobaczy („Za-
schnięta wydzielina. / Czyż-

by naprawdę nie 
dotarła / do kanali-
zacyjnego odpły-
wu? / Ja dotrę tam 
z pewnością” – 
.byłem). W podob-
nym tonie Jawor-
ski wypowiadał się 
już wcześniej, 
choćby w wierszu 
Poczekam jesz-
cze, gdzie podmiot 

liryczny wyznaje: „ale to 
ważne cholernie ważne / bo 
przytrafiło się mnie”. Ta 
skrajna subiektywizacja, 
wręcz autobiograficzne za-
pędy autora nadają tomiko-
wi spójności; znajdziemy 
w nim takie utwory jak Za 
moich czasów, Świadectwo, 
ale także wspomnienie 
słodkich lat 90. czy zapis 44 
lata i 33 miesiące. To, co 
łączy te wiersze, oprócz te-
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go, że są swego rodzaju 
świadectwami, to przedsta-
wienie świata jako postępu-
jącej degrengolady.  
 Jaworskiemu kryty-
kowanie jednak nie wystar-
cza. W wierszu widok 
z okna pisze, że „Każdy ma 
taki widok z okna, / na jaki 
zasłużył” i nie są to jedyne 
„prawdy objawione” w jego 
tomiku. Podobne frazesy 
widać również w utworze 
myślenie pozytywne, który 
uderza banalnością: „Świat 
jest pełen cierpienia, / lecz 
Ty stawisz mu czoła. / Nie 
załamuj się. / Zawsze myśl 
pozytywnie. […]”. Nawet 
jeśli wiersz ma mieć w zało-
żeniu ironiczny wydźwięk, 
trudno zrozumieć tę próbę 
zamiany rozmowy motywa-
cyjnej w liryk, skoro autor 
nie nadaje całości żadnej 
wartości artystycznej. Jako 
czytelnik czuję się zawie-
dzona tym, że ironii nie 
znajduję w języku, a w sa-
mej obecności liryku w tomi-
ku.  
 Część tzw. o’harys-
tów wyrastała z przeświad-
czenia, że „wszystko jest 
poezją” jak mawiał Stachu-
ra. Ewidentnie z takiego za-
łożenia wychodzi także Ja-
worski, publikując w tomiku 
dwuwersowy liryk: „Ostry 
seks. / Wielokrotne, głębo-
kie orgazmy” (Onkologia, 
6:30). Zapewne jeszcze wie-
le godzin po napisaniu ni-

niejszego tekstu będę za-
stanawiać się, czym ma być 
powyższy wiersz. Ironią, 
prowokacją, zlepkiem przy-
padkowych słów, które mają 
na celu zaskoczenie czytel-
nika? Utrzymanie całego 
tomiku w podobnym nastro-
ju sprawia, że jako odbiorca 
czuję się zaprowadzona 
w ślepą uliczkę sensów. 
Mieszanka krytyki współ-
czesności z równoczesnym 
czerpaniem z niej powoduje, 
że takie działanie kończy się 
często interpretacyjnym pa-
radoksem. W utworze za 
moich czasów podmiot li-
ryczny krytykuje zachowania 
oraz język dzisiejszej mło-
dzieży („Za moich czasów, 
nie mówiło się / »wyjebi-
ście«, a laski, zwane dziś 
pieszczotliwie »świniami«, / 
nie potrafiły wypić dwóch 
półlitrowych piw […] / Za 
moich czasów, / wszystko 
było inne”), natomiast tuż 
obok (w sensie dosłownym, 
bowiem oba wiersze sąsia-
dują ze sobą w tomiku, 
przez co paradoks urasta do 
rangi groteski), w wierszu 
adoracja czytamy: „powiedz 
kochanie, / chcesz się ze 
mną pierdolić, / czy chcesz 
się ze mną zestarzeć?”. Ta 
opozycja obu liryków spra-
wia, że tracą one na wiary-
godności w oczach czytelni-
ka. Kim bowiem jest pod-
miot liryczny mówiący 
w wierszach poety? Czy stoi 
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w opozycji do dzisiejszego 
świata i jego kultury, czy 
przez naśladownictwo pró-
buje się w nim odnaleźć? 
Biorąc pod uwagę fakt, że 
autentyzm przekazu kre-
owany u Jaworskiego jest 
na każdym kroku, część 
wierszy wydaje się być pi-
sana na siłę.  
 Odpowiadając na 
pytanie zawarte w tytule 

recenzji, tomik .byłem nie 
jest dla mnie synonimem 
poezji. Widzę w nim raczej 
zbiór myśli i anegdot. Ja-
worski nie skłania mnie do 
refleksji, nie zachwyca języ-
kiem. Zamiast czuć wiersze 
Jaworskiego, ja je po prostu 
rozumiem. Także nie, nie 
wszystko jest poezją.  
 

 
 
Krzysztof Jaworski, .byłem, Biuro Literackie, Wrocław 2014. 

 
 

Klaudia Wawrzynkiewicz 
 

Klaudia 
Wawrzynkiewicz 

Ur. w 1991 roku w Słup-
sku. Studentka filologii 
polskiej na UMK, absol-
wentka archiwistyki z za-
rządzaniem dokumentacją 
tamże. Mieszka w Toruniu. 
Mogłaby dużo o sobie na-
pisać, ale woli spotkać się 
przy kawie. 
 

 

 
  

Filip Pręgowski, Ćwiczenia 

pamięci (5) 
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MARCIN WŁODARSKI 
 

 

Nie dać się wersom przyprzeć 
do muru i uwiędnąć. 

Więdnice Karola Samsela
 
 
 Karol Samsel, mło-
dy poeta z dużym już do-
robkiem, najmłodszy dok-
tor nauk humanistycznych  
w okolicach Ostrołęki, po-
eta, krytyk literacki, tłu-
maczony między innymi 
na serbski, publikujący, 
współpracują-
cy, słowem zło-
te dziecko pol-
skiej literatury, 
chciałoby się 
powiedzieć nie-
co ironicznie, 
nieco poważnie. 
Więdnice to 
tom wierszy 
składający się z – w pew-
nej części – już publiko-
wanych w sieci (dokładnie 
na blogu autora) tekstów. 
 

Więdnice kojarzą mi 
się z więdnięciem. Tego 
skojarzenia nie mogłem się 
pozbyć podczas czytania 
kolejnych wersów. Słowo 
wydaje się być w tym tomie 
grotem, który dorasta do 
włóczni. Literatura występu-
je tu jako zbyt ciasny kaftan, 
by mogła dać swobodę, po-

znać prawdę, jakąś tam 
prawdę, do której być może 
każdy, nie wyłączając czy-
telnika, dąży. 
 
panie mój, wyobraziłem sobie  

[śmierć 
w wilgotnej daczy elegii i przeraziłem  

[się. 
tylko tyle ma z nas  

[pozostać? 
 
[…] wyobraziłem sobie  

[śmierć 
w starej wozowni 
[poematu i nie mogłem 
uwierzyć: ten koniec  

[przyniosły nam 
rzeki początku? ten 

[znak stylusem? 
                                     

[Brnam Wood] 

 
Czyżby literatura, ga-

tunek to mało? O tym jest 
przede wszystkim ta książ-
ka, tak ją czytam.  Karol 
Samsel napisał tom o sła-
bości słowa, marności 
wszelkich naszych przed-
sięwzięć. To heroiczna (a 
może kokieteryjna) próba 
dyskusji z samym sobą, jak 
sądzę. 

Osobny jest język 
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Więdnic. Nagromadziło się 
tu wiele odniesień, wiersze 
są przede wszystkim inter-
tekstualne do granic wy-
trzymałości. Tworzy on bar-
dzo hermetyczny język, 
trudno dostępny, ponieważ 
operuje raczej przypadko-
wymi odniesieniami i udziw-
nieniami leksykalnymi. Jest 
w tym szaleństwie metoda, 
przyznaję, dowodem niech 
będzie wiersz Kacper Ma-
coch, w którym autor zwraca 
się do owego Kacpra, jak 
się dowiedziałem z Google 
– zakonnika, zabójcy i zło-
dzieja. Osoba mówiąca 
w wierszu, że tak się gimna-
zjalnie wyrażę, chowa się za 
„polami firnowymi”, „harmo-
rzędami”, perseidami, kwo-
ką apostrofy, no, kto używa 
dziś takiego języka? Na 
szczęście, przynajmniej w 
tym wierszu, forma, teatr 
języka jest dla mnie do prze-
łknięcia, a nawet pozwala 
uwierzyć, że kreacja w po-
ezji jeszcze nie zdechła. 
Oby tylko nie udusiła. 

Hermetyczność tej po-
ezji polega na zamykaniu 
się w pojęciach, nazwach 
wsi, przedmiotów nieco-
dziennych, rzadko dotyka-
nych i odwiedzanych. Ro-
zumiem: Karol Samsel mówi 
nam, że nie będzie łatwo, 
nie poczytamy sobie wynu-
rzeń nastolatka, wynurzeń 
w pierwszej osobie. I przy-
znam, że mi też znudziła się 

poezja polegająca na emo-
cjonalnym wyciśnięciu tubki 
do końca na biały papier.  

Tylko czy mam ochotę 
kopać w tej twardej glinie 
jaką jest języka Samsela? 
Próbuję. Przygoda jest 
w dechę. Metafory takie jak: 
„Podziemna aria w jajowo-
dach łąk” zniechęcają, ale 
brnę dalej. Czytam kilka ra-
zy jeden wiersz, czytam na 
zebraniu, czytam w łazience 
i na fotelu. Pławię się w tym 
języku stylizowanym na 
mowę do Boga, w tej zacnej 
stylistyce prawie fantasy. 
Widzę Karola Samsela 
odzianego w skórzany strój, 
z mieczem w prawej ręce 
i tarczą w lewej jak powiada, 
stojąc na łące w kierunku 
słońca: 
 
Nie wiem, gdzie jest moje miejsce 
na Ziemi, lonie. Słowo, 
Którym od miesięcy chcę oddać 
niepełność, wciąż jest 

[stroszeniem 
Grotu. W dobie wersu ty, koźlarz 
powożący zmasakrowaną 
Głową akatystu, nawis nad 

[napisem przedzierzgnię-
tym w zarys. 

 
[Ion Antonescu] 

 
W zacytowanym 

wierszu podmiot zwraca się 
do Antonescu – rumuńskie-
go dyktatora współpracują-
cego z Hitlerem. Oczywi-
ście, że to naturalne dla tej 
książki. Samsel nie daje 
wytchnienia, ciągle podsta-
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wia nogi ludziom zadowolo-
nym. Przypomina, nie pusz-
cza w niepamięć, zło jest tu 
obecne. 

Denerwują mnie te 
wiersze. Z jednej strony 
mówią o tym, o czym śni się 
po nocach, co nawiedza 
przy śniadaniu, kiedy to 
oczy nagle stają słupem. 
Lubię stylizację, teatr, lubię 
być wciągany w grę, ale 
często miałem wrażenie, że 
Więdnice chcą, bym sam 
uwiądł. Udana stylizacja, ale 
może przedobrzona? Pa-
trząc na to z daleka, po 
trzech dniach wydaje się ta 
mowa zbyt ciężkim mru-
gnięciem oka do publiczno-
ści, ciężkim, ale jednak 
mrugnięciem, ciężkim i mo-
że za ciężkim. Przesuwa się 
ta mowa w rejony handlu 
paciorkami. Na szczęście 
tak mało popularnego w 
bezmyślnej kulturze ma-
sowej.  

Jedno przecież au-

tor osiągnął na pewno: wy-
soko postawił poprzeczkę 
i leniwi nie będą mierzyć się 
z tym słowem. Czy nagroda 
jest soczysta, nie wiem, nie 
wyrokuję, nie umiem wyro-
kować. Proszę ubrać się w 
to osobiście, pochodzić w 
tym i zdecydować. 

Zwykle nie przekonu-
ją mnie poeci sypiący z rę-
kawa nazwiskami postaci 
historycznych i nazwami, 
terminami, nie interesuje 
mnie moc erudycyjna poety. 
Cieszę się jednak, że cza-
sem mogę utopić się w tro-
pach podrzucanych prze 
Samsela i łudzę się, że to 
krzyk poety mówiącego 
o tym, że życie to za mało, 
poezja musi je czymś nad-
gonić, jakoś to życie opo-
wiedzieć. 

Czytajcie, a znajdzie-
cie. 

Ubierajcie się, a bę-
dzie wam ciepło. 
 

 
 
Karol Samsel, Więdnice, Forma, Szczecin 2014. 
 
 

Marcin Włodarski 

Marcin Włodarski 
Ur. 1976. Opublikował 
dwie książki z wier-
szami: Sommy i Po 
własnych śladach. 
Współpracował z pi-
smem „Portret”. Publi-
kuje recenzje na 
http://czytaniewpiwnicy.
blogspot.com/.  
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BARBARA TROKOWSKA 
 

 

Ciemność widzę, ciemność. 
Opowiem ci mroczną historię 

Stefana Dardy
 
 

Stefan Darda nie jest 
znanym pisarzem. Na face-
booku jego profil „lubi” 
nieco ponad 3000 fanów. 
Ale za to jakich! „Oby ciągle 
w towarzystwie najlepszych 
Czytelników na świecie”*. 
Tak, bo Stefan Darda ma 
najlepszych Czy-
telników na świe-
cie. Praktycznie 
bezkrytycznych, 
takich, którym 
wszystko się po-
doba. Takich, któ-
rzy zachwycają 
się wszystkim, co 
napisze. I pewnie 
dlatego Stefan 
Darda nie widzi 
„pęknięć” w świecie przed-
stawionym swoich utwo-
rów. Albo to ja nie umiem 
czytać. „Dłuższe obcowanie 
z literaturą zabija przyjem-
ność, którą można z niej 
czerpać”... Doprawdy? 

 
Opowiem ci mroczną  

                                                 
*
  Stefan Darda, Posłowie, [w:] 
Opowiem ci mroczną historię, 
Chorzów 2014, s. 325.  

 
 
historię to pierwszy w twór-
czości Stefana Dardy zbiór 
opowiadań. Sam autor przy-
znaje, że teksty ułożone są  
chronologicznie, od najstar-
szego. Muszę przyznać, że to 
odważne posuniecie. Tym 
bardziej że nie widać większej 

różnicy między 
pierwszym i ostat-
nim opowiada-
niem. 
 Zbiór roz-
poczyna się od 
Ostatniego telefo-
nu. Nie trudno do-
myślić się, co sta-
nie się z głównym 
bohaterem, dzien-
nikarzem radio-

wym… w końcu zlekceważył 
telefon od desperatki… 
 Opowiem ci mroczną 
historię kończy się opowiada-
niem pt. Pierwsza z kolei. Po 
przeczytaniu trzech stron 
utworu wiedziałam, co będzie 
dalej. Tylko ta głowa oderwa-
na od ciała… czy nikt z Was 
nigdy nie wychylał się przez 
okno w pociągu? Jeśli to robi-
cie, to przeczytajcie opowia-
danie. Ku przestrodze po-
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dróżnym!  
 Jeśli pierwsze opowia-
danie w zbiorze jest niedo-
rzeczne, to ostatnie jest nie-
wiarygodne (poza głową…). 
I choć utwór Pierwsza z kolei 
jest utrzymany w interesującej 
narracji, to odpowiedź na py-
tanie, które będzie chodzić po 
głowie każdego czytelnika, 
brzmi TAK! Tak, tak i jeszcze 
raz tak! 
 Opowiadanie Dwie 
dychy na gwiazdkę przypomi-
na Gracza Dostojewskiego… 
Ale tylko przypomina… W 
posłowiu autor nie wspomniał 
o inspiracji rosyjskim pisa-
rzem. Przecież każdy nieza-
leczony  hazardzista kończy 
podobnie… I wcale nie są 
potrzebne do tego duchy. Ale 
w końcu cykl nosi tytuł Opo-
wiem ci mroczna historię.  
 W Rowerzyście wy-
stępuje motyw zbrodni, za 
którą musi być kara. Nieko-
niecznie w potocznym rozu-
mieniu tego słowa. To najlep-
sze opowiadanie zbioru, jeśli 
chodzi o możliwość refleksji 
czytelnika po przeczytaniu 
utworu. Jakie znaczenie ma 
przyjęcie odpowiedzialności 
za swoje czyny, aby kiedyś, w 
dalekiej przyszłości, móc żyć 
z czystym sumieniem? Stefan 
Darda ma rację, zdarza się, 
że żadne. Bo czasem prze-
znaczenie nie dotyka nas, 
a ludzi wokół. I to nie my po-
nosimy odpowiedzialność za 
to, co kiedyś zrobiliśmy, a ktoś 

dla nas bliski… Na przykład 
dziecko. Czy wierzysz w 
przeznaczenie? I to, że każdy 
człowiek ma własną drogę? 
A czy wiesz, że świat nie kręci 
się wokół ciebie? 
 Tytułowe opowiadanie 
jest najlepszym w tym zbio-
rze. Za jego pomocą autor 
apeluje do czytelnika o zwró-
cenie uwagi na to, że każdy 
człowiek ma własną historię. 
Czasem warto posłuchać czy-
jejś opowieści: 
  

Chciałbym coś przekazać 
młodym, początkującym autorom: 
nie wymyślajcie niestworzonych 
opowieści o duchach, zjawach czy 
upiorach. Gdy idziecie ulicą, spójrz-
cie w twarz starca niedołężnie 
zmierzającego w przeciwnym kie-
runku. Spójrzcie w jego oczy, 
w wielu wypadkach wyczytacie 
w nich mroczne historie, że trudno 
wam będzie zasnąć wieczorem. 
A gdy już wam się uda, to śnic bę-
dziecie koszmary o czasach, w 
których – za jakieś kilkadziesiąt lat 
– będziecie sunąc pod murami 
kamienic, ustępując drogi młod-
szym. 

Pamiętajcie, Bóg jest do-
skonały. Wiedzcie, że skoro wymy-
ślił istnienie takich ludzi jak ja, 
o których już godzinę po pogrzebie 
nikt nie będzie pamiętał, to wy nie 
jesteście w stanie wymyślić nic 
lepszego. Zamiast ślęczeć z piórem 
nad kartką papieru czy przy monito-
rze komputera, idźcie w świat, aby 
rozjaśnić waszą historię najmniej-
szym choćby promykiem. 

 
Opowiem ci mroczną 

historię to pełna niepokoju 
opowieść, z której płynie na-
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uka o przebaczeniu…  
 Pozostałe opowiada-
nia są przeciętne. Niezbyt 
interesujące i nie bardzo wia-
rygodne. Przede wszystkim 
autor przedstawia w nich sza-
blonowe postaci, które chyba 
nie mogą poruszyć żadnego 
czytelnika. A machnięcie ręką 
nad opowiadaniem to  najgor-
sze, co może spotkać autora.  
 Wydaje mi się jednak, 
że Dardzie lepiej wychodzą 
dłuższe historie. Na przykład 
powieść Dom na wyrębach 
trzyma czytelnika 
w niepewności od początku 
do końca. Podobnie jest z 
cyklem Czarny wygon. 
Wspominam o nim nie bez 
powodu. Liczę, że ktoś (bo 
sam autor nie potrafił…) wy-
tłumaczy mi, jak ludzie znaj-
dujący się  przez kilka lat w 
równoległej rzeczywistości, 
trafiający tam przypadkiem, 
wiedzą dokładnie, kiedy jest 
Wielkanoc? W prywatnej wia-
domości na facebooku Darda 
stwierdził, że „gdyby autor 
(zwłaszcza literatury zawiera-
jącej wątki fantastyczne) za-

czął rozwodzić się nad takimi 
szczegółami, to Czytelnicy 
zjedliby go za to, że »leje wo-
dę«, która nikomu nie jest do 
niczego potrzebna”. Bo ja się 
czepiam. I znajduję „pęknię-
cia”, których, moim zdaniem, 
nie brakuje także w Opowiem 
ci mroczną historię. Na przy-
kład w opowiadaniu pt. Re-
trowizje. Nie wiem, jak to się 
stało, że kobieta z darem od-
czytywania przeszłości nie ma 
go przez cały czas, a dopiero 
wtedy, kiedy bohater pomy-
ślał, że warto byłoby ukryć 
swoje przewinienia.  
 Choć w utworach Ste-
fana Dardy często pojawiają 
się wątki fantastyczne, w zbio-
rze Opowiem ci 
mroczną historię nie 
są eksponowane; a 
jeśli już się zdarzają, 
są po prostu słabe. 
Opowiadania w tym 
cyklu nie są strasz-
ne, ale momentami 
rzeczywiście 
mroczne.  
 

 
Stefan Darda, Opowiem ci mroczną historię, Vide-
ograf, Chorzów 2014. 

 
Barbara Trokowska 

Barbara Trokowska 

Ur. 1986. Absolwentka 
prawa i studiów 1. stopnia 
filologii polskiej na UMK. 
Publikowała niewiele, ale 
stara sie to nadrobić. Jest 
w trakcie pisania pracy 
licencjackiej na temat toż-
samości dzieła literackie-
go w świetle ingerencji 
cenzury. Nie śni o Ingar-
denie. 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

Borejkowe kanikuły. 
Wnuczka do orzechów 

Małgorzaty Musierowicz
 
 

Niedawno zakoń-
czono w Polsce emisję 
Mody na sukces. Małgo-
rzata Musierowicz nie bie-
rze jednak przykładu z za-
rządu telewizji i nieustan-
nie dokłada nowe cegiełki 
do swojej niekończącej 
się sagi. 

 
U Musie-

rowicz, podobnie 
jak u rodziny For-
resterów, mnó-
stwo zawirowań, 
z których w za-
sadzie nic już nie 
wynika. Sflaczała 
fabuła absolutnie 
się nie broni, a 
poznańska au-
torka chyba za mocno bie-
rze sobie do serca hasło 
„Show must go on” i nie za-
myka Jeżycjady. 

Najnowszy tom 
Wnuczka do orzechów 
przenosi czytelników na 
wielkopolską wieś. Wieś to 
piękna i wesoła, hoża i ru-
miana dziewczyna (o zna-
czącym nazwisku – Dorota 
Rumianek) jeździ bryczką,  

 
 
a młodzi chłopcy ze wsi 
spędzają czas pod sklepem, 
mając za nic szkołę i pracę. 
Na tę sielską wieś przybywa 
kiedyś najciekawsza, dziś 
najbardziej irytująca boha-
terka – Ida Pałys. Przybywa 
oczywiście przez przypadek, 

po małżeńskiej 
kłótni (swoją drogą 
trudno o bardziej 
infantylnych mał-
żonków niż pań-
stwo Pałysowie, 
którzy mają albo 
ciche dni, albo 
obrzucają się „cię-
tymi” ripostami) i 
postanawia „wy-
biegać” stres, nie-
stety upada, w 

czasie wypadku traci przy-
tomność. Po pewnym czasie 
odnajduje ją rzeczona już 
Dorota (dziewczyna z me-
dycznym zacięciem) i zabie-
ra do domu, który dzieli 
z babciami. Tak zaczyna się 
historia borejkowej wiejskiej 
kanikuły. Po tym wybuchu 
oczywiście napięcie już tylko 
rośnie… 

Bohaterka idealna – 
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Dorotka radzi sobie sama ze 
wszystkim, jej mama prze-
bywa na emigracji, pracuje 
jako pielęgniarka (tu Musie-
rowicz pochwalić można za 
dobry, życiowy wątek, nie-
stety – nienakreślony zbyt 
wyraźnie), ojciec to łotr, któ-
ry z matką nigdy się nie 
związał; dziewczyna musi 
zatem zadbać o babcie, 
z którymi mieszka i o siebie, 
bryczką wozi jajka i drób do 
sklepu, gdzie zaradna wła-
ścicielka robi na nich inte-
res, dziewczę racjonalnie 
wydaje to, co przyśle jej 
mama, nie stroi się, ani na-
wet nie stroi fochów. Tacy 
ludzie istnieją tylko na kar-
tach powieści. Wracając 
jednak do fabuły – wieś, na 
której postanawia zostać na 
wakacje Ida, odwiedza 
przemądrzały rywal jej syna 
(Józefa), syn Gabrysi – 
Ignacy Grzegorz. Niestety, 
Ignaś i Dorotka choć zupeł-
nie inni, nie przyciągają się. 
Ba, młodego intelektualistę 
odstręcza swoista prza-
śność panny Rumianek. 
W dość skomplikowanych 
okolicznościach Dorota po-
znaje (tu nastąpi spojler) 
Józinka, a tu – wiadomo – 
musi wybuchnąć uczucie. 
Oczywiście w międzyczasie 
na ponad stu stronicach 
dziesiątki perypetii, niedo-
mówień etc., ale jest happy 
end, mamy nową parę, ma-
łomówny, pracowity matu-

rzysta Józef Pałys i Dorota 
Rumianek. 

Inni bohaterowie są 
równie nierealistyczni. Ma-
rek Pałys, lekarz, ordynator, 
leczy dla społecznego po-
klasku, a funkcję przyjmuje 
wyłącznie dla prestiżu. Stry-
bowie – mają więcej wolne-
go niż pracy, Gabrysia nie 
kala rąk niczym innym niż 
praca na uczelni (gdzie musi 
zarabiać krocie, patrząc na 
standard jej życia). Józinek 
nie idzie na medycynę, bo 
chce mieć czas dla przyszłej 
żony (tak, to ma być przy-
kład sposobu myślenia lice-
alisty). Mężczyźni są silni, 
jak Florek, który sam chyba 
wybudowałby nawet wieżo-
wiec, a kobiety zaradne 
i gospodarne jak jego mał-
żonka Patrycja, perfekcyjna 
pani wiejskiego domu. Tacy 
bohaterowie sprawiają, że 
czytelnik ma wrażenie, iż 
tylko oni zachowują się tak, 
jak trzeba, ich styl życia wi-
nien być naśladowany, 
a wszystko, co odbiega od 
schematu – jest niedobre 
i nieciekawe. A tak w po-
przednich tomach nie było. 

Co do języka i stylu 
powieści – tu od lat nic się 
nie zmienia, zmianą in plus 
jest to, że autorka rezygnuje 
z patosu na rzecz humoru. 
Tu wraca do korzeni, do do-
brych początków – Idy 
sierpniowej czy Kwiatu Kala-
fiora. Nadal do czynienia 
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mamy z wyjątkowo popraw-
ną polszczyzną, w tej kwe-
stii Musierowicz jednak nig-
dy nic nie można było za-
rzucić. 

Prawda jest jednak 
taka, że większość czytelni-
ków Małgorzaty Musiero-
wicz przy kolejnym tomie 
postąpi pewnie tak samo jak 
ja – pobiegnie do księgarni 

i natychmiast zabierze się 
za lekturę. Chociaż Musie-
rowicz nie umie już zawład-
nąć moją wyobraźnią i nie 
jest już Panią Małgosią, to 
i tak poczekam na kolejny 
tom – Feblik, żeby oddać się 
lekturowej kanikule. 

 
 

 
 
Małgorzata Musierowicz, Wnuczka do orzechów, Akapit 
Press, Łódź 2014. 
 
 

Aleksandra Szwagrzyk 

Aleksandra Szwagrzyk 
Ur. 1989. Sekretarz redak-
cji pisma „Inter-” i redaktor 
naczelna „ProLogu. Inter-
dyscyplinarnego Pisma 
Humanistycznego”. Absol-
wentka toruńskiej poloni-
styki i Podyplomowego 
Studium Nauczania Języka 
Polskiego jako Obcego, 
doktorantka z zakresu lite-
raturoznawstwa, laureatka 
stypendium Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 
(2012). Publikowała w cza-
sopismach i tomach zbio-
rowych, jest autorką książki 
(O)powieść (z) pogranicza. 
O Weselu hrabiego Orgaza 
Romana Jaworskiego 
(2014). Współpracuje z 
WSG w Bydgoszczy jako 
lektor.  
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DAWID KUJAWA 
 

 

„Nie możesz zagrozić demokracji 
twojego kraju”. 

García. Resztki świata 
pod redakcją Doroty Semenowicz 

 
 

Podczas debaty zaty-
tułowanej Kto potrzebuje 
wolności?, która odbyła 
się 27.06.2014 roku w ra-
mach poznańskiego festi-
walu Malta, Michał Mer-
czyński – w internecie 
okrzyknięty już „DJ-em 
episkopatu” – 
wyraźnie zanie-
pokojony sytu-
acją, w jakiej 
został posta-
wiony jako or-
ganizator im-
prezy, starał się 
uzasadnić swo-
ją decyzję 
o odwołaniu 
spektaklu Gól-
gota Picnic. 

 
To nie silne naciski ze 

strony kościoła katolickiego 
i liczne groźby kierowane do 
Merczyńskiego przez człon-
ków grup skrajnie prawico-
wych zmusiły go do poczy-
nieniu takiego kroku, ale 
całkowity brak wsparcia ze 
strony władz miasta i służb 

mających obowiązek za-
pewniać bezpieczeństwo 
mieszkańcom Poznania; 
w takich okolicznościach 
o bezpieczeństwie widzów 
pomyśleć musiał on sam, 
choć wcale nie należało to 
do jego obowiązków – 

w tym tonie wypo-
wiadało się wielu 
uczestników deba-
ty, między innymi 
Filip Berkowicz, 
dyrektor festiwali 
Sacrum Profanum 
i Misteria Pascha-
lia, który czyn or-
ganizatora Malty 
nazwał wręcz ak-
tem odwagi, w 

związku z faktem, iż Mer-
czyński naraził się w ten 
sposób na krytyczne głosy 
opinii publicznej, które zde-
cydowanie wpłynęły na pre-
stiż imprezy od lat cieszącej 
się coraz większą popular-
nością. 

W dyskusji wziął udział 
również Rodrigo García, 
który postanowił uczestni-
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czyć w festiwalu, mimo iż 
jego spektakl został usunię-
ty z programu (na Malcie, 
poza tym, że miał zaprezen-
tować swoją sztukę, pełnił 
on również funkcję kuratora 
idiomu Ameryka Łacińska: 
Mieszańcy). Jedna z jego 
wypowiedzi, co chyba niko-
go nie powinno dziwić, 
wzbudziła spory entuzjazm 
publiczności: „Nie możesz 
wystraszyć się gróźb, nie 
możesz zagrozić demokracji 
Twojego kraju. […] Bronie-
nie decyzji dyrektora festi-
walu i nazywanie tego od-
wagą to tchórzostwo”*. Choć 
zamieszanie wywołane 
przez konserwatywne śro-
dowiska wokół spektaklu 
Gólgota Picnic bez wątpie-
nia zadziałało na korzyść 
dramaturga i stało się do-
wodem na to, że sztuka 
wciąż może dziś aktywnie 
wpływać na przestrzeń pu-
bliczną i aktywizować społe-
czeństwo, nie da się ukryć, 
że usunięcie realizacji 
z programu było ogromną 
porażką zarówno dla festi-
walu jak i dla miasta Pozna-
nia. García, zapytany o to, 
czy podobnego rodzaju sy-
tuacje zdarzały się również 
w innych miejscach na 
świecie, które odwiedzał, 
odpowiedział, że protesty 
przeciwko wystawianiu jego 

                                                 
*
 Zob. https://www.youtube.com/w 
atch?v=gyEpcYXAgUM 

sztuk pojawiały się zawsze, 
nigdy jednak nie wpłynęły 
one na decyzję o zdjęciu 
spektaklu przez organizato-
ra imprezy – w Poznaniu 
zdarzyło się to po raz pierw-
szy. 

Choć polskiemu od-
biorcy w czasie trwania fe-
stiwalu nie było dane zapo-
znać się z twórczością jed-
nego z najważniejszych 
współczesnych reżyserów 
teatralnych na świecie, dziś 
może on zrobić to w nieco 
innej formie, bowiem za 
sprawą Fundacji Malta 
i Korporacji Ha!art ukazała 
się właśnie książka zatytu-
łowana Resztki świata, 
w której sylwetka dramatur-
ga przedstawiona została 
z kilku różnych perspektyw.  

Na pierwszą część to-
mu, Konteksty, składają się 
artykuły teoretyczne, w któ-
rych artystyczna działalność 
Garcíi omówiona została 
z uwzględnieniem jej naj-
ważniejszych wątków oraz 
okoliczności, w jakich rozwi-
jała się ona przez lata – 
okoliczności, które bezpo-
średnio wpłynęły na poli-
tyczną świadomość reżyse-
ra i oddziaływały na stop-
niową krystalizację jego 
specyficznego idiomu. 
Szczególną uwagę należy tu 
poświęcić publikacji José 
Antonio Sáncheza Ameryka 
łacińska: historia nieobiek-
tywna, w której autor w skró-
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towej formie opisuje poli-
tyczną sytuację Ameryki 
Południowej w XX wieku, 
punktem wyjścia czyniąc 
kwestię wyniszczających 
eksperymentów gospodar-
czych inspirowanych kon-
cepcjami Miltona Friedma-
na, na początku prowadzo-
nych w Chile – po przewro-
cie junty wojskowej pod 
przywództwem Augusto Pi-
nocheta – za sprawą Chica-
go Boys, oczywiście przy 
wsparciu rządu Stanów 
Zjednoczonych. Ekspery-
menty te z jednej strony 
przyczyniły się do drastycz-
nego spadku poziomu życia 
obywateli zmuszonych nie-
raz do egzystowania w 
skrajnym ubóstwie, z drugiej 
zaś strony do znacznego 
wzrostu nastrojów rewolu-
cyjnych i umożliwiły społe-
czeństwu wypracowanie 
silnych postaw wspólnoto-
wych, opartych na ideach 
solidarności, sprawiedliwo-
ści i wzajemnego zaufania. 
Sánchez wspomina o połu-
dniowoamerykańskich gu-
erillach i o represjach, któ-
rym poddawani byli obywa-
tele, o Zapatystowskiej Armii 
Wyzwolenia Narodowego 
działającej w meksykańskim 
Chiapas, o obrońcach praw 
Indian w Gwatemali czy 
o protestach argentyńskich 
matek, które straciły swoich 
synów i córki w czasach 
krwawej dyktatury Jorge 

Rafaela Videli Redondo. 
Wszystkie te kwestie, choć 
większości czytelników są 
zapewne znane, warte są 
przypomnienia przy okazji 
omawiania twórczości 
Garcíi: reżysera, którego 
sztuki w radykalny sposób 
krytykują neoliberalne spo-
łeczeństwa zachodnie z ich 
skrajnym konsumpcjoni-
zmem, fetyszyzmem towa-
rowym i hipokryzją posunię-
tą do granic możliwości. Aby 
zrozumieć niepohamowaną 
agresję wyrażaną w utwo-
rach autora Daisy, pojąć 
musimy, że na późnokapita-
listyczne społeczeństwa 
patrzy on z zupełnie innej 
perspektywy, niż żyjący 
w dostatku – dostatku wręcz 
niewyobrażalnym w porów-
naniu z warunkami, w jakich 
wychowywali się Latyno-
amerykanie z pokolenia ar-
tysty – Europejczycy. 

Tutaj też należy szu-
kać źródła ambiwalentnego 
stosunku do widza, jaki od-
czuć możemy podczas od-
bioru sztuk Garcíi: mieszka-
niec świata Zachodniego, 
który jest w stanie pozwolić 
sobie na luksus kupienia 
biletu na spektakl popular-
nego artysty, w czasie tego 
samego spektaklu jest bezli-
tośnie atakowany, bowiem 
nawet jeśli podziela on po-
glądy reżysera, po powrocie 
do domu nadal budować 
będzie neoliberalny świat, 
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czerpiąc pełnymi garściami 
z dóbr konsumpcyjnych, do 
których ma dostęp kosztem 
jednostek wyzyskiwanych, 
represjonowanych, żyjących 
niepojętej dla niego nędzy.  

 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz 
w Lizbonie, 
idziesz w niedzielę do McDonal-
da. 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz na 
Kubie, 
robisz laskę włoskiemu turyście. 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz 
w Brukseli, 
idziesz w niedzielę do McDonal-
da. 
Jeśli żyjesz w Boliwii, idziesz na 
minę 
dla Amerykanów. 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz we 
Florencji, 
idziesz w niedzielę do McDonal-
da. 
Jeśli żyjesz w Afryce, 
szyjesz piłki dla Nike. 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz 
w Nowym Jorku, 
idziesz w niedzielę do McDonal-
da. 
Jeśli masz dziewięć lat i żyjesz 
w Tajlandii, 
dajesz się wyruchać Australijczy-
kowi. 
Potem dwa samoloty wpadają 
w dwa wieżowce 
i ludzie się dziwią

*
. 

 
García nie stawia jed-

nak siebie w pozycji morali-

                                                 
*
 R. García, La historia de Roland 
el payaso de Mc Donald, cyt. za: 
J.A. Sánchez, Ameryka Łacińska: 
historia nieobiektywna, [w:] Gar-
cía. Resztki świata, red. D. Se-
menowicz, przeł. A. Stachurska, 
Poznań-Kraków 2014. 

sty, człowieka bez skazy, bo 
choć sam dorastał w Argen-
tynie podporządkowanej 
reżimowi Videli, nie ukrywa, 
że i on zanurzony jest dziś 
po szyje w realiach zwyrod-
niałego systemu, w którym 
wszelkie wartości podpo-
rządkowane są zasadzie 
akumulacji kapitału. Celem 
autora Versus nie jest 
oskarżanie widza, ale wywo-
ływanie niepokoju, z którym 
wszyscy musimy się zmie-
rzyć. 

Drugi segment tomu 
zawiera zdjęcia z realizacji 
poszczególnych spektakli, 
następny zaś teksty czte-
rech dramatów: Ludzkie 
ogrodnictwo. 49 fragmentów 
i 3 listy, Agamemnon. Wró-
ciłem z supermarketu i spu-
ściłem synowi lanie, Wolę, 
żeby sen z powiek spędził 
mi Goya niż pierwszy lepszy 
skurwysyn oraz Daisy. Każ-
dy z tych tekstów wypełnio-
ny jest po brzegi ostrą kryty-
ką konsumpcjonizmu, która 
zawsze idzie tu w parze 
z opisami fizycznej przemo-
cy i z balansowaniem na 
granicy politycznej popraw-
ności, jednocześnie jednak 
skrajne emocje rozładowy-
wane są tu niezwykłym, peł-
nym absurdu i grozy poczu-
ciem humoru (sam García 
przyznaje się zresztą do 
fascynacji prozą Thomasa 
Bernharda, uchodzącego za 
mistrza zaczepnego żartu). 
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Doskonale widać to na 
przykładzie sztuki Wolę, 
żeby sen z powiek spędził 
mi Goya…, w której główny 
bohater postanawia wybrać 
z konta bankowego wszyst-
kie oszczędności i pojechać 
na nocną wycieczkę do Mu-
zeum Prado (gdzie, rzecz 
jasna, będzie musiał się 
włamać), aby pooglądać 
obrazy Goi, Velázqueza czy 
Zurbarána. Protagonista 
zabiera ze sobą dwójkę 
dzieci, butelkę Macallan, 
kanapki z tortillą i „kupę ko-
ki”, to jednak nie wszystko: 
drogę taksówką umilić ma 
bohaterom rozmowa z Pete-
rem Sloterdijkiem – „filozo-
fem i to filozofem modnym”. 

 
Mój sześcioletni syn śledzi 

refleksje Sloterdijka ze wszystkimi 
szczegółami i rzuca mu riposty po 
niemiecku, zapewne cięte, bo 
Sloterdijk milknie na kilka sekund, 
po czym odpowiada pełen entu-
zjazmu. Poruszyliśmy najróżniej-
sze tematy, zrobimy z tego książ-
kę, bo w plecaku, w kokainie 
schowaliśmy dyktafon. Nie jeste-
śmy w ciemię bici. Sloterdijk jest 
w modzie. Napiszemy książkę, 
zarobimy kupę kasy, a on nawet 
się nie zorientuje

*
. 

 
Na dwie ostatnie czę-

ści książki składają się wy-
kład, który García wygłosił 
w listopadzie  2004 roku w 
                                                 
*
 R. García, Wolę, żeby sen 
z powiek spędził mi Goya niż 
pierwszy lepszy skurwysyn, [w:] 
Resztki świata…, s. 174. 

Rennes, oraz dwa wywiady 
z artystą. Szczególnie 
pierwszy z wymienionych 
tekstów zasługuje na wy-
szczególnienie, jest to bo-
wiem zapis odczytu nie tylko 
wyjątkowo interesującego 
i przekonującego, ale i zdu-
miewająco odważnego. Wy-
starczy wspomnieć, że w 
jednym z przypisów García 
odnotowuje, iż referat ten, 
w czasie gdy był prezento-
wany publicznie na spotka-
niu Mises en scène du 
monde, w którym uczestni-
czyli artyści oraz przedsta-
wiciele rządu, nie posiadał 
tytułu – w okolicznościach 
jego publikacji autor Ludz-
kiego ogrodnictwa zdecy-
dował się jednak na zatytu-
łowanie go słowami, jakimi 
jeden z polityków obecnych 
na zgromadzeniu skomen-
tował wystąpienie reżysera: 
Nie chcemy już więcej wi-
dzieć tego typa.  

Tekst ten pozwala 
spojrzeć na argentyńskiego 
dramaturga z innej perspek-
tywy: krytyka kapitalizmu, 
znana nam z jego sztuk, 
przybiera tu oczywiście zu-
pełnie inną postać, ale – co 
najistotniejsze – wcale nie 
traci na ostrości, do jakiej 
García przyzwyczaił nas 
jako artysta. Podczas konfe-
rencji w Rennes zasiadł on 
do stołu z ludźmi, których 
bez najmniejszych wątpli-
wości współobwinia on o 
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kształt współczesnego świa-
ta, w którym bogata Północ 
zanurza się coraz głębiej 
w konsumpcjonizmie kosz-
tem biednego Południa.  

Dramaturg jawi się tu 
jako – choć pewnie zabrzmi 
to zbyt górnolotnie – czło-
wiek autentycznie zatroska-
ny o losy ludzkości, w swo-
ich działaniach osamotniony 
i zdesperowany, bo, jak sam 
mówi, nie wierzy już w poli-
tyczną moc teatru. „Żeby 
mieć sprawiedliwe rządy, 
potrzebny jest światły naród, 
który wie, kogo wybiera. 
Żeby mieć światły naród, 
potrzebne są sprawiedliwe 
rządy. Proszę mnie nie py-
tać, jak dotarliśmy do takie-
go stopnia dezorientacji. 
W rezultacie mamy rządy, 
które próbują rządzić: bezu-
żyteczne istoty, bezlitosne 
skurwysyny”*. 

Czy sztuka rzeczywi-
ście nie może zmieniać rze-

czywistości politycznej? 
Z pewnością nie jest 
ona narzędziem, które 
pozwoliłoby bezpośred-
nio wpływać na kroki 
podejmowane przez 
decydentów wysokiego 
szczebla, nie zapomi-
najmy jednak, że zaw-
sze będzie ona posia-
dała moc oddziaływania 

                                                 
            *

  R. García, Nie chcemy już       
        więcej widzieć tego typa, [w:]  
        Resztki świata…, s. 220. 

społecznego, pokazywania 
tego, co dotychczas pozo-
stawało, jak ująłby to Ja-
cques Rancière, poza za-
sięgiem wzroku większości, 
a zatem nigdy nie przesta-
nie ona być inspiracją dla 
wszelkich oddolnych inicja-
tyw. Istotne zmiany w po-
rządku świata rozpoczynają 
się od zmiany społecznej 
świadomości, dlatego każdy, 
nawet najmniejszy akt opo-
ru, każdy gest kontestacji – 
również prowadzony z wnę-
trza systemu, przez tych 
bardziej lub mniej uwikła-
nych w dominujące struktury 
– musi być przez nas doce-
niany. 

 
 

García. Resztki świata, 
red. Dorota Semenowicz, 
przeł. Agnieszka Stachur-
ska, Fundacja Malta / Wy-
dawnictwo „Ha!art”, Poznań-
Kraków 2014. 
 
 

Dawid Kujawa 
Dawid Kujawa 

Ur. w 1989. Doktorant na 
Wydziale Filologicznym 
UŚ. Stale współpracuje 
z „Opcjami”. Trochę po-
eta, okazjonalnie gitarzy-
sta. 
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EWA FRĄCZAK 
 

 

Jak nie infantylizm, to Krzysztof Varga, 
czyli Arystotelesie, wróć! 

 
 
Otóż ze wszystkiego, co 
jest ciągłe i podzielne, 
można wziąć [pod uwagę] 
część większą, część 
mniejszą i część równą 
[…] to zaś, co jest równe, 
jest czymś w pośrodku 
pomiędzy nadmiarem a 
niedostatkiem […]. Tak 
np., jeśli „dziesięć” jest za 
dużo, a „dwa” za mało, to 
ze względu na przedmiot 
przyjmuje się „sześć” jako 
środek. 

 
Arystoteles, Etyka  

nikomachejska 
 

Mam problem z prasą 
na tak zwaną drogę. Dużo 
jeżdżę pociągiem. Wiem, że 
brak posiłku zacznie mi do-
kuczać po trzech i pół godzi-
nach jazdy, brak wody po 
godzinie, brak zajęcia – po 
piętnastu minutach. Oczywi-
ście: mogę czytać książki, a 
nie prasę. W porywach na-
miętności umysłu mogę na-
wet wozić ze sobą najnowsze 
eseje Stephana Hawkinga 
albo posnobować się trochę 
wracającą do łask klasyką 
poezji a la Rilke. Ale ja cza-
sem po prostu chcę poczytać 
kobiecą prasę. Artykuł o spo-
sobach na rozdwajające się  

 
 
paznokcie, albo o tym, że 
odpowiednie ćwiczenia klatki 
piersiowej opóźniają proces 
wiotczenia biustu. 

W czym problem? Ano 
w tym, że tak jak jedni mie-
wają nerwice natręctw i rysa 
na blacie biurka uniemożliwia 
im pracę, tak ja nie umiem 
nie omijać artykułów idiotycz-
nych, nawet jeśli jest ich tylko 
kilka w danym magazynie. 
Podobnie dzieje się, gdy 
oglądam telewizyjne wiado-
mości, powiedzmy (dobrze, 
przyznam się) Fakty. Czy 
raczej: chcę oglądać, bo w 
efekcie nie mogę, gdyż oto 
pojawia się Renata Kijowska 
z reportażem dotyczącym tak 
zwanych ludzkich spraw. 
Konkretniej luki w prawie, 
jeśli chodzi na przykład o 
opiekę chorych rodziców nad 
niepełnosprawnymi dziećmi. 
I zamiast podejść do hanieb-
nej luki merytorycznie, przez 
osiem-dziesięć minut wyda-
nia głównego jednego 
z ważniejszych (powiedzmy) 
dzienników telewizyjnych 
w Polsce, pokazywana jest 
rodzina oglądająca zdjęcia, 
niepełnosprawny chłopiec, 
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matka targająca wózek po 
schodach na górę, matka 
znosząca wózek ze schodów, 
chłopiec nad książkami, 
chłopiec mówiący „kocham 
cię, mamo”, łzy kobiety, łzy 
raz jeszcze, kolejne zdjęcia 
z dzieciństwa, wywiady z są-
siadami i tak dalej. I wówczas 
ja się poddaję. Wiedząc jesz-
cze, że ostatnią wiadomością 
będzie spreparowany podob-
no na śmiesznie, napakowa-
ny tanimi skojarzeniami fra-
zeologicznymi reportaż 
Abrmowicza/Mazura, to ja 
obiecuję sobie, że jutro o 
19.00 będę akurat brała 
prysznic. 

Podobnie jest z prasą 
kobiecą. Jej nie ma, ona nie 
istnieje w formie strawialnej. 
Gdy tylko chcę znaleźć me-
tody na ujędrnianie poślad-
ków, znajdę je, owszem, ale 
tylko w towarzystwie pseu-
dopsychologicznego bełkotu. 
O tym, że jesteś tego warta i 
każda z nas ma prawo wy-
glądać pięknie. Kupiona ga-
zeta będzie w 70% nadawała 
się do wypychania butów, no 
i nie kupię jej następnym ra-
zem, znów skazując się na 
snobistyczne książki. Bo nie 
dam rady. Nie dam rady czy-
tać o tym, że my, kobiety, 
powinnyśmy być dumne 
z Doroty Wellman, bo prze-
szła się po wybiegu udowad-
niając, że osoba puszysta 
również może być… No, i tak 
dalej. 

Dobrze zatem. Nie 
muszę oglądać Faktów. Nie 
muszę czytać kobiecej prasy. 
Nie muszę mieć telewizora 
i wchodzić na popularne por-
tale, z których dowiem się, że 
kolejny niewidomy bez nóżek 
z najbiedniejszego bloku 
łódzkich Bałut wygrał piętna-
stą edycję „Śpiewaj i bądź 
śpiewany”, a publiczność 
i jurorzy tryskali wspólnie 
łzami do najbliższego ujścia 
wody. Ale muszę przecież 
żyć, prawda? I żyjąc, nie mu-
szę niczego oglądać, nie mu-
szę chodzić do psychologa 
ani coacha, ale muszę na 
przykład mieć pracę, praw-
da? 

Właśnie. Rozmowy o 
pracę. Raz, po rozmowie 
rekrutacyjnej, zaproszona 
zostałam na „szkolenie połą-
czone z ostatnim etapem 
rekrutacji”. Praca miała doty-
czyć organizowania kreatyw-
nych zajęć pozalekcyjnych 
dla uzdolnionej młodzieży – 
a że jak dotąd nawet moje 
korepetycje z historii bywały 
skromnym popisem eduka-
cyjnej kreatywności, pomy-
ślałam, że może oto znalazła 
się dziedzina, jakże nieliczna, 
w której pracować mogę 
(z racji – tu już będzie 
skromnie – ograniczonych 
umiejętności praktycznych, 
i to ograniczonych do zera). 

Na ostatnim etapie re-
krutacji chętnych zostało 
dziewięć osób. Na początku 



 
 
 
 
 

_________________________________________Proza życia 
 

 

www.PismoInter.umk.pl_____175 
 

mieliśmy się przestawić, to 
było łatwe. Potem, po kolei, 
dokończyć zdanie: „Można 
mnie lubić, bo...”. Wymiękłam 
(co chyba oczywiste) właśnie 
na zadaniu drugim. Coś od-
burknęłam. Brakowało mi jaj, 
by wstać i wyjść, więc czeka-
łam na pytanie trzecie. Trze-
cie pytanie dotyczyło kontak-
tów z dziećmi i młodzieżą. O, 
z młodzieżą mam akurat bar-
dzo dobry, takiej jednej, 
młodszej o dziesięć lat, po-
mogłam zdecydować się na 
tabletki antykoncepcyjne, 
a inną, maturzystkę, namówi-
łam, by zaczęła przyzwycza-
jać się do stanów depresyj-
nych wywołanych brakiem 
zaakceptowania świata ta-
kim, jaki jest (na które to sta-
ny się skarżyła), gdyż one już 
jej nie miną, lecz będą coraz 
silniejsze, więc im szybciej 
się do nich przyzwyczai, tym 
zasadniczo lepiej dla niej. Ale 
tym nie pochwaliłam się na 
„szkoleniu” vel „rozmowie”, 
tylko też coś burknęłam. Dla-
tego podejrzewam, że w 
efekcie zatrudnili blondi, która 
natchnionym głosem rzekła: 
„Kocham pracować z dzieć-
mi, bo każde dziecko jest 
inne, niepowtarzalne, bo od 
każdego można się tyle na-
uczyć, bo to one nas uczą, 
a nie one ich”. 

No właśnie. Choć sły-
szałam o gorszych przypad-
kach (na przykład o animato-
rze, który na pewnym szko-

leniu, na dzień dobry naka-
zał uczestnikom, oso-bom w 
wieku lat 40 i 50, na trzy-
cztery krzyknąć głośno swoje 
imię, a następnie urządził 
zabawę niemalże gimna-
styczną w stylu „Nie wstając 
ze swoich miejsc, niech każ-
dy przywita się uściśnięciem 
dłoni z jak największą ilością 
obecnych tu osób”), to przy-
znać muszę, że nie do stra-
wienia są dla mnie nawet 
coachingowe wzmianki w 
gazetach. Co robić? Jak tu 
żyć, skoro nie możesz bez 
wewnętrznego szyderstwa 
funkcjonować 
w społeczeństwie? Jak żyć, 
skoro dobrze wiesz, że owo 
wewnętrzne szyderstwo po-
woli zmienia cię w socjopatę 
i w osobę myślącą na serio 
o odłączeniu prądu na zaw-
sze?  

Jak? Cóż. Najlepiej 
zostać Krzysztofem Vargą 
albo Łukaszem Najderem. 
Będziesz wtedy mieć na ogół 
zły humor, ale będziesz po-
czytny/poczytna, będziesz 
ćwiczyć styl, twoja inteligen-
cja będzie podziwiana przez 
setki, może tysiące i ogólnie 
będziesz... no właśnie, kim? 
Czy gdy świat tak dręczy, tak 
nieznośnie frustruje swoim 
infantylizmem, gdy nie mo-
żesz w nim znaleźć miejsca 
dla siebie, czy opcja być jak 
Varga/Najder (przy czym ten 
drugi jest tu zdecydowanie 
bardziej reprezentatywny) nie 
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wprowadzi nas w błędne koło 
frustracji? Czy nie jest tak, że 
jedyne lekarstwo ma świecie, 
jakim czasami wydaje się być 
ironia, przechodzi już same-
go siebie i jako ta rewolucja 
zżera własne dzieci? 

Dla przykładu. Nie 
dziwi fakt, że przedmiotem 
drwiny jest korporacyjny 
świat. Tu Varga, z Trocin: „Ile 
ja już widziałem w czasie 
moich wędrówek nadętych 
chłopców i nabzdyczonych 
dziewczynek pędzących uli-
cami z papierowym kubkiem 
w ręku, jakoby gdzieś bardzo 
się spieszących, podążają-
cych na niewymownie wręcz 
ważne spotkania […] jeszcze 
nie wiedzą, że za dwadzie-
ścia lat nadal będą się spoty-
kać w sieciowych kawiar-
niach jako pięćdziesięcioletni 
frustraci i pięćdziesięcioletnie 
nienawistnice, i to jest scena-
riusz optymistyczny, bo być 
może będą już co najwyżej 
rozmontowywać na podwór-
kach stare pralki i lodówki lub 
włamywać się do kontenerów 
Czerwonego Krzyża po stare 
ubrania, czego zresztą ser-
decznie im życzę”.  

Nie dziwi, że równie 
prześmiewczo traktuje się 
bezmyślność bractwa współ-
zależnych od siebie dzienni-
karzy i czytelników tak zwa-
nej prasy specyficznej. Znów 
Trociny i Varga:  „Przy każdej 
wstrząsającej zbrodni wystu-
kują bezmyślnie swoimi 

brudnymi paluchami ta bez-
sensowna śmierć, co nie 
świadczy wcale, że owi wy-
robnicy informacji wierzą w 
śmierć sensowną, która nie 
nadawałaby się na czołówkę, 
ale że ich pisaniu nie towa-
rzyszy żadna myśl, a jedynie 
mechaniczna tępota człowie-
ka odpracowującego swoją 
pańszczyznę przed ekranem 
komputera z takim samym 
zaangażowaniem, z jakim 
chłop pańszczyźniany szedł 
tępo za pługiem”.  

Albo celebrytów, prze-
starzałych lub nie, tu już Naj-
der ze swojego bloga: „nie-
szczęśliwy celebryta to były 
celebryta […]. To jest tragedia 
założycielska wszystkich po-
staci z szoł-bizu – że nie 
ogarniają momentu, gdy nad-
chodzi koniec. Eksceleb nie 
wyczuwa, że stał się passe. 
Niby ci sami ludzie wokół 
niego emitują uśmiechy o 
takim samym rozwarciu co 
kiedyś, wciąż wpadają zapro-
szenia na otwarcie Studia 
Ceramicznego czy piątą 
rocznicę ekskluzywnej marki 
kosiarek spalinowych YLA-
KA, nadal zdarza mu się puk-
nąć hostessę, zaliczyć jedyn-
kę w tabloidzie, ściągnąć ze 
stołu rolkę darmowego sushi. 
Lecz to już nie to”. 

Ok, dużo tych cytatów, 
ale przydadzą mi się w puen-
cie, dlatego jeszcze jeden 
Najder o wieczorku poetyc-
kim: „W minioną środę, nie 
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bacząc na dwucyfrowy mróz i 
ogólną marskość rzeczywi-
stości, wybrałem się do 
Łódzkiego Domu Kultury na 
spotkanie autorskie poetek 
[…] [Jedna z nich] czytała 
swoje erotyki – tak erotyczne, 
że mocniejsza aura wyuzda-
nia i swawoli bije z oblicza 
Józefa Glempa […] Frekwen-
cja jak na pogrzebie polityka 
niższego szczebla, który, nim 
zwisł na własnym stryszku, 

rozjechał wycieczkę 
przedszkolaków. Czyli ci, 
co muszą i kilku amato-
rów perwersji”. 

Uff, już. I co? Faj-
ne? Wow, jakie błyskotli-
we? Niby ta-ak (no do-
brze, moim zdaniem: 
Varga, tak, zresztą to 
proza; u Najdera już za 
dużo efekciarstwa, choć 
nie powiem, że czasem 
mnie nie bawi, bo cza-
sem bawi, ale naprawdę 
czasem), ale… Ale 
zgubne. Złe. W takiej 
konwencji, taka na przy-
kład Anna Dymna staje 
się obiektem takiej samej 

drwiny jak niejaka Anna Mu-
cha. W takiej konwencji rów-
nie żałosne stają się: spro-
wadzanie sensu życia do 
serialu i koloru paznokci oraz 
umiłowanie tradycyjnego czy-
tanie młodopolskich poetów 
przy świecach. Taka kon-
wencja to śmierć nie tylko 
infantylizmu, ale przy okazji 
i śmierć delikatności, wyrzu-
canie na margines ludzi, któ-
rzy nie wspinają się może na 
wyżyny erudycji, ale po pro-
stu są inteligentni, sympa-
tyczni i lubią być odbiorcami 
dobrej kultury. 

I cóż, skoro nie ma 
złotego środka między nega-
cją rzeczywistości przez 
drwinę a traktowaniem jako 
mądrości absolutnej rubryk 
publikowanych w „Pani do-
mu” przez „psychologa”, to ja 
się wypisuję. Albo czekam na 
powrót Arystotelesa jak Es-
tragon i Vladimir czekali na 
Godota. Na powrót złotego 
środka. Niech już nawet nie 
będzie złoty, byleby był, byle 
nadszedł…

 
 

Ewa Frączak 

Ewa Frączak 

W życiu zawodowym ba-
lansująca między nauką 
a kulturą, w życiu prywat-
nym między Warszawą 
a Lublinem. Z wykształce-
nia filozof i historyk, z ser-
ca właściwie też. Cecha 
charakterystyczna: nieak-
ceptowanie świata takim, 
jaki jest. Cel: między in-
nymi nie przesadzać 
z nieakceptowaniem świa-
ta takim, jaki jest. Miłość: 
literatura. Publikuje w 
Kwartalniku Literacko-Ar-
tystycznym „Szafa”. Pisze 
też poezję.  
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KRZYSZTOF BABICKI 
 

 

Seksualność w polskim rapie 
 
 

Jednym z zarzutów 
wobec rapu jest rzekomy 
brak szacunku wobec ko-
biet1. Po zapoznaniu się 
z tekstami niektórych utwo-
rów można odnieść wraże-
nie, że kobiety traktowane 
są jedynie jako obiekty sek-
sualne. Do podobnych 
wniosków może prowadzić 
również analiza leksyki 
związanej z seksualnością, 
opisanej w Hip-hop słowniku 
Wydawnictwa Naukowego 
PWN2; język ten jest często 
wulgarny i uwłaczający dla 
kobiet. Należy jednak za-
znaczyć, iż takie podejście 
nie stanowi reguły w subkul-
turze hip-hopowej3.  
 Trudno się zgodzić ze 
zdaniem Macieja Bernasie-
wicza, który twierdzi, że „po-
jęcia miłość i seks występu-
ją niezmiernie rzadko 
w dyskursie hip-hopowym”4. 
Badacz trafnie jednak za- 

                                                 
1
 R. Pawlak, Polska kultura hip-

hopowa, Poznań 2004, s. 31. 
2
 P. Fliciński, S. Wójtowicz, Hip-

hop słownik, Warszawa 2008. 
3
 R. Pawlak, dz. cyt., s. 31. 

4
 M. Bernasiewicz, Młodzież i pop-

kultura. Dyskursy światopoglą-
dowe, recepcja i opór, Katowice 
2009, s. 114. 

 
 
uważa, iż (pomimo obecno-
ści kobiet wśród raperów) 
hip-hop jest subkulturą re-
prezentującą głównie męski 
punkt widzenia. Dziewczyna 
widziana oczami reprezen-
tantów omawianej subkultu-
ry – jak pisze Bernasiewicz 
– stanowi zagrożenie dla 
spokojnego życia, burzy ład, 
kusi mężczyzn oraz wyma-
ga pieniędzy5. 
 Niniejszy artykuł, co 
oczywiste, stanowi jedynie 
pobieżną próbę przedsta-
wienia problematyki zasy-
gnalizowanej w tytule. 
Ograniczona objętość tekstu 
zmusza do daleko idącej 
selekcji artystów, będących 
przedmiotem opisu. W szki-
cu przybliżono twórczość 
artystów, u których tematyka 
seksualna jest jednym z mo-
tywów przewodnich tekstów 
(jak u Tymona6 czy Gospe-
la) lub przedstawiona zosta-
ła w nietypowy sposób 
(przykładem jest tu Słoń 
i jego obrazowania rozma-
itych dewiacji seksualnych). 

                                                 
5
 Tamże, s. 115. 

6
 Najważniejsza jest tu płyta 

Świntuszenie, na której Tymon 
posługuje się pseudonimem 
Świntuch. 
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Dobór wykonawców może 
wydawać się kontrowersyj-
ny, jednak tekst traktujący 
o obrazach seksualności 
w polskim rapie byłby uboż-
szy bez przedstawienia dzieł 
muzyków tak często poru-
szających tematykę ciele-
sności. Całość uzupełnia 
fragment dotyczący po-
strzegania homoseksuali-
zmu przez polskich raperów. 
 
„W głowie mej znajdziesz 
tylko seks”. Twórczość 
Świntucha vel Tymona 

 
 Wiele miejsca seksu-
alności poświęcił w swej 
twórczości Tymon (wł. Ty-
mon Smektała, ur. 1977 r.)7. 
Już na pierwszej produkcji 
Smektały (późniejszego ab-
solwenta wrocławskiej Aka-
demii Ekonomicznej i dokto-
ra ekonomii), wydanej poza 
oficjalnym obiegiem kasecie 
Szelma z 1999 r. pojawiły 
się utwory poruszające 
omawianą w niniejszym tek-
ście tematykę: od zdawko-
wych napomknień, którym 
daleko do kontrowersyjności 
(jak w Muzycznych wspo-
mnieniach, gdzie opisane 
zostały dźwięki towarzyszą-
ce ludziom w różnych mo-
mentach życia: „To, co sły-
szałeś za ścianą, gdy po-

                                                 
7
 A. Buda, Historia kultury hip-hop 

w Polsce 1977-2013, [b.m.w] 
2013, s. 148. 

znałeś seks”, czy w Tyle 
słońca, gdzie kobiety przed-
stawiono jako „kotki”, które 
postanowiły „pozostawić jak 
najmniej dla wyobraźni” au-
tora tekstu; w nagraniu tym 
pojawia się również opis 
wieczornej imprezy, w trak-
cie której „kotki znajdą swo-
ich kocurów, a kocurom uda 
się zdobyć dostęp do mysiej 
dziury”; warto zaznaczyć, że 
artysta przypomina również 
o konieczności stosowania 
prezerwatyw jako ochrony 
przed chorobami przeno-
szonymi drogą płciową), 
przez fragmenty dosadniej-
sze (w utworze Wszyscy 
najpierw pojawia się opis 
ludzi zebranych w klubie 
muzycznym podczas wystę-
pu rapera: „Co my tutaj 
mamy? […] cipek amatorzy 
[…] i babki – na udach i ło-
patkach tatuaże, biust duży 
i niewielki, siksy i modelki, 
[…] spódniczki mini, nagi 
pępek kołyszą się w tempie, 
w tańcu wyglądają tak za-
bójczo jak modliszki”; w dal-
szej części natomiast autor 
przedstawia swoje działania: 
„Dziś jestem tu na łowach – 
mów do mnie Pampalini”8, 
„Łapiemy babek talie, w ty-
łek im dajemy klapsy”, „Za-
kładamy klub P.P.C. w cza-
sie każdej bibki. Nie wiesz, 

                                                 
8
 Pampalini łowca zwierząt – 

tytułowy bohater serialu ani-
mowanego dla dzieci.  
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co to znaczy? Potrzebne 
Pilnie Cipki; do nich każdy 
jest szybki”; w Biurze podró-
ży również mamy do czy-
nienia z wersami opisują-
cymi przedmiotowe trakto-
wanie kobiet: „Patrzę na 
conchity9, mamacita10, que 
pasa11? Pokażę ci magiczną 
sztuczkę: jedźmy do mi ca-
sa12, […] złapię tyłek, wiesz, 
co dalej? Pytasz gdzie ta 
sztuczka? To kwestia oczy-
wista – po wszystkim znik-
niesz, hasta la vista13!”), aż 
po Sij pałę14, parodiujący 
Zakręconą Reni Jusis (przez 
podobieństwo refrenów; 
w nagraniu wrocławskiego 
rapera brzmi on: „Ciągnij 
laskę w jednym tempie, kie-
dy słyszysz tą piosenkę; nie 
chcesz ciągnąć? Twoja 
sprawa, inna będzie ssać do 
rana”), utwór niemal w cało-
ści „poświęcony” seksualno-
ści (w którym autor porów-
nuje się do Larry'ego Flynta, 
założyciela czasopisma 

                                                 
9
 Conchita (hiszp.) – muszelka; 

również imię popularnej w latach 
30. XX wieku aktorki, Conchity 
Montenegro. 
10

 Mamacita (hiszp.) – mamuśka; 
pieszczotliwe określenie używane 
przez mężczyzn wobec ich 
partnerek. 
11

 Que pasa? (hiszp.) – co jest, co 
się stało? 
12

 Mi casa (hiszp.) – mój dom. 
13

 Hasta la vista (hiszp.) – do 
zobaczenia! 
14

 Zachowano oryginalną pisownię 
tytułu. 

„Hustler” oraz stwierdza, iż 
w jego „typie” są „blazy”, 
które „nieważne, gdzie i jak 
– dają dupy tak, czy siak”). 
 W kontekście oma-
wianego problemu, z albu-
mu Szelma na uwagę za-
sługuje jeszcze utwór Tyle 
snów (występujący w dwu 
wersjach), będący tzw. dis-
sem (czyli tekstem krytyku-
jącym, obrażającym innego 
rapera lub raperów15), skie-
rowanym przeciwko zespo-
łowi Wzgórze Ya-Pa 3. Ra-
per nie omieszkał odwołać 
się do seksualności, by po-
grążyć swych rywali: twier-
dzi nie tylko, że kielecki ze-
spół „ssie pałę”, ale również, 
iż ich album „nie sprzedałby 
się nawet, gdyby gratis do-
dawali do niego dziwkę 
z paczką prezerwatyw”. 
 Należy stwierdzić, iż 
na płycie Zmysłów 5 Tymon 
odciął się od niektórych tek-
stów z Szelmy: w utworze 
Co wy na to? mówi wprost: 
„Ja ocenię swoje błędy – na 
płytę „Klanu” dałem złe ka-
wałki z Szelmy: Sij pałę, 
Tyle snów miast Pianisty 
i Wspomnień, a niełatwo 
zapomnieć zdanie o kimś 
tak ustalone”. 
 W 2000 roku Smekta-
ła, tym razem posługując się 
pseudonimem Świntuch, 
nakładem wytwórni T1 wy-
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 P. Fliciński, S. Wójtowicz, dz. 
cyt. 
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dał płytę Świntuszenie16. 
Można uznać to wydawnic-
two za typowy album kon-
cepcyjny. 
 W poligrafii wyczytać 
możemy, iż autor dziękuje 
m.in. Internetowi za strony 
WWW z pornografią, pierw-
szym raperom podejmują-
cym tematykę seksu: Too 
Shortowi, Uncle Luke'owi 
czy zespołowi 2 Live Crew, 
klasykom literatury erotycz-
nej (takim, jak Vladimir Na-
bokov czy James Joyce), 
„Wszystkim gwiazdom kina 
porno” (wiele z nich zostało 
wymienionych z nazwiska 
lub pseudonimu), propaga-
torom erotyki: Hugh Hefne-
rowi i Larry'emu Flyntowi. 
Warstwa graficzna okraszo-
na jest również zdjęciami 
roznegliżowanych kobiet, na 
niektórych fotografiach zo-
baczyć możemy również 
samego wykonawcę. Warto 
także zwrócić uwagę na 
stwierdzenie Smektały: 
„Przypominam – wszystkie 
sytuacje opisane na tej pły-
cie zdarzyły się naprawdę. 
Wiecie – »Keep It Real«”. 
 Choć wszystkie utwo-
ry na płycie osnute są na 
tematyce seksualnej, opisy-
wane sytuacje są różnorod-
ne, by wymienić tylko nie-
które: wizyta u psychologa 
(notabene związana z nad-
miernym zainteresowaniem 
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 A. Buda, dz. cyt., s. 148. 

seksualnością), zakończona 
stosunkiem z młodą lekarką, 
położenie członka na stoli-
ku, przy którym w nocnym 
klubie siedziały nieznane 
kobiety, z zapytaniem „Wa-
cek, widzisz tu znajome?”, 
pierwsze doświadczenia 
związane z onanizowaniem 
się w wieku sześciu lat, od-
mowa współżycia, umoty-
wowana przez kobietę oba-
wą przed „przecięciem [jej] 
na dwie połowy” przez zbyt 
duży członek muzyka, roz-
mowa z prostytutką, która, 
zachęcona rzekomymi roz-
miarami penisa Świntucha, 
postanowiła pożyczyć mu 
pieniądze, by ten mógł sko-
rzystać z jej usług, sen 
o skoku na bank nasienia, 
zakończony zmuszeniem 
pracującej tam kobiety do 
połknięcia „życiodajnego 
płynu” (należy zaznaczyć, iż 
słuchacz dopiero pod koniec 
utworu dowiaduje się, iż ar-
tysta rymuje o banku nasie-
nia; wcześniej odnosi wra-
żenie, iż idzie o „zwyczajny” 
bank), orgia z udziałem są-
siadek, dostawcy pizzy 
i innych ludzi (łącznie szes-
nastu).  
 W nagraniu Zrób to 
sam, nawiązującym do tytu-
łu popularnego w latach 60. 
i 70. XX wieku programu 
Adama Słodowego, Smekta-
ła oraz gościnnie występu-
jący członkowie zespołu 
Afro Kolektyw: Afrojax i Ne-
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stor mówią o fakcie onani-
zowania się, wręcz obnoszą 
się z tym – w refrenie sły-
szymy, iż wie o tym cała 
Polska. Podkreślony jest 
„zastępczy” charakter auto-
erotyzmu (traktowanego 
jako substytut stosunku 
z kobietą); wskazano rów-
nież pewne zalety tej czyn-
ności – jeden z raperów 
oświadcza iż, masturbując 
się, ma pewność uzyskania 
satysfakcji. Warto przyto-
czyć w tym miejscu słowa 
Afrojaxa, który rapuje: „Tak 
widzę wszystkiego efekt 
i finał, że ciągle nieudolnie 
biję kapucyna, bo to jedyne 
dostępne szczęście i ten 
stan jeszcze do dziś ma 
miejsce”. 
 Na kształt utworu 
Seksmisja wpływ miało 
brzmienie podkładu, który, 
jak pisze Świntuch, „nadaje 
się do opisu działań wojen-
nych w XXI wieku”; tekst 
nasycony jest militarną lek-
syką; raper posłużył się 
również odpowiednimi meta-
forami. Kobieta przedsta-
wiona została na dwa spo-
soby: jako przeciwnik oraz 
jako teren do opanowania. 
Prezerwatywy określono 
jako „gumowy ekwipunek”, 
chroniący przed atakami 
biologicznymi, kobiecy biust 
jest tu, wycelowanymi w 
podmiot mówiący, „stume-
gatonowymi bombami typu 

DD17”, makijaż oraz fryzura 
to „najnowsze osiągnięcia 
sztuki kamuflażu”. Sam akt 
płciowy opisano natomiast 
za pomocą następującego 
sformułowania: „Już po kło-
potach – znalazłem się 
w delcie; dżungla gęsta 
i wilgotno wielce, […] za-
bezpieczony wchodzę, a 
gdy wcisnę się głęboko za 
przeciwnika linię zrzucam 
napalm – przecież po to to 
czynię”. 
 W dwu utworach 
Świntucha wspiera wokalnie 
kobieta, skrywająca się pod 
pseudonimem Bluszcz. 
Pierwsze z tych nagrań, Ja 
ci lepiej zrobię, opisuje 
sprzeczkę między kobietą 
i mężczyzną, podczas której 
obie strony starają się prze-
konać adwersarza, iż są go 
w stanie lepiej zaspokoić 
seksualnie. Bluszcz twierdzi, 
że gdyby wszystkie kobiety 
były takie, jak ona, nie po-
wstałaby viagra, a także ra-
puje wprost: „Aerodyna-
miczna jestem – oporu nie 
stawiam”, na co Świntuch 
replikuje mówiąc, iż jemu 
i tak żadna kobieta nie od-
mawia, po czym zaczyna 
swoje przechwałki, stwier-
dzając, iż nawet lesbijkę jest 
w stanie namówić do odby-
cia z nim stosunku płciowe-
go, a także porównuje się 
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 DD – jeden z rozmiarów 
biustonoszy. 
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do kawy, gdyż – jak utrzy-
muje – dziewczyna nie mo-
że przy nim zasnąć, a on 
sam „zostawia śmietankę na 
ustach”. Bluszcz również 
posługuje się porównaniem, 
tym razem do nauczycielki, 
gdyż „na początku stawia 
pałę, a potem pieprzy przez 
trzy kwadranse”. Ostatecz-
nie jednak raperka stwier-
dza wyższość Tymona, za-
powiada jednak, że postara 
się doszkolić, by móc lepiej 
zadowalać mężczyzn. 
 Drugim utworem 
z gościnnym udziałem ra-
perki jest Hip-hop i seks. 
Posłużono się w nim kon-
ceptem, by relacje damsko-
męskie opisać za pomocą 
intertekstualnych odwołań 
do polskiej sceny hip-
hopowej, w tym do nazw 
zespołów i pseudonimów 
artystów (Bluszcz natomiast 
wprost opisuje swoje poten-
cjalne relacje seksualne 
z różnymi wykonawcami). 
Dla przykładu, Świntuch 
rymuje: „[…] łóżkowych po-
zycji poznała chyba z Ty-
siąc; Się przyjęło, że 
zawsze, kiedy u niej na noc 
jestem budzi się ze Snu 
z myślą o seksie” [podkr. 
oryginalne] – należy wyja-
śnić, iż Tysiąc (a właściwie 
1000) to częstochowski ze-
spół rapowy, który w 2000 
roku wydał album zatytuło-
wany …Się przyjęło; Snuz 
natomiast to szczecińska 

grupa hip-hopowa. Smekta-
ła nawiązuje również do in-
nych twórców, by wymienić 
choćby zespoły: Trzyha, 
Kaliber 44, Płomień 81, 
Wzgórze Ya-Pa 3, Głębia 
Głów, Hocoos Pocoos, Mo-
lesta Ewenement, 17, Ideo. 
Bluszcz z kolei rapuje mię-
dzy innymi: „Krótko i na 
temat – tak będzie z Giei-
Gie – Gan z taką ksywą 
pewnie trafi w mój punkt G. 
Jedynie Małolat usłyszy 
moje V.E.T.O.” [podkr. 
K.B.] - GieiGie, czyli Głębia 
Głów, to zespół, w skład 
którego wchodził raper Ga-
no, a efektem działalności 
był, między innymi, utwór 
Krótko i na temat. Małolat to 
warszawski raper, V.E.T.O. 
natomiast to nazwa kielec-
kiego zespołu. 
 Istotnym z punktu 
widzenia rozważań nad 
seksualnością fragmentem 
płyty jest, podzielony na trzy 
części, Leksykon, w którym 
Świntuch próbuje dokonać 
podziału kobiet na różne 
„typy”, biorąc pod uwagę ich 
stosunek do spraw intym-
nych lub temperament. Do-
datkowo dokonuje krótkiej 
charakterystyki każdego 
„typu”, ze szczegółowym 
wskazaniem wad i zalet re-
prezentujących go kobiet. 
Wyróżniono następujące 
podgrupy: kobiety kosztow-
ne, kobiety tanie (jak utrzy-
muje Smektała, zazwyczaj 
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są to po prostu aktualne 
partnerki), dziewice, nimfo-
manki, kobiety oziębłe, pro-
stytutki, kobiety poznane na 
różnego rodzaju imprezach 
czy przyjęciach.  
 W tekstach z albumu 
Świntuszenie odnaleźć 
można wiele (jak twierdzi 
autor – skutecznych) spo-
sobów na zdobycie kobiety, 
a większość z tych metod 
opiera się na dobraniu od-
powiednich słów. Przykła-
dowe formułki to „Masz wy-
strzałową bluzkę, ale lepiej 
wyglądać będzie na podło-
dze pod mym łóżkiem”, 
„Każda część ciała podoba 
mi się w tobie, szczególnie 
moja: fiut, język albo palce”, 
lub (zdaniem Świntucha naj-
lepszy sposób) „Uśmiechnij 
się, jeśli chcesz się pie-
przyć!” (połączone z obser-
wowaniem nieskutecznych 
prób powstrzymania uśmie-
chu). 
 Na płycie odnaleźć 
można również nawiązania 
do dobrze znanych moty-
wów (takich jak np. znane 
związki frazeologiczne), 
oczywiście zmodyfikowane 
na potrzeby przyjętego kon-
ceptu; dla przykładu wymie-
nić można następujące 
fragmenty: „Słowa mają 
większą moc od miecza, 
więc wkładam miecz do po-
chwy gdy słowami je pod-
niecam”, „Jestem Indiani-
nem z dzidą – Minnetou jest 

moją ksywą” oraz „Że co? 
Że myślę fiutem? O nie! Ja 
myślę jajami – co dwie gło-
wy, to nie jedna”. 
 Na płycie nie zabra-
kło również, charaktery-
stycznych dla rapu, prze-
chwałek; oprócz wspomnia-
nego utworu Ja ci lepiej zro-
bię, pojawiają się inne frag-
menty podkreślające umie-
jętności artysty, np.: „Jestem 
z tych, co mogą doba za 
dobą w pościeli bawić się 
z tobą", „Wysyłam na dietę 
babek obyczaje – przy mnie 
stają się lekkie”, „Będziesz 
po dziesięciu szczytach 
w dziesięć minut”. Smektała 
mówi nawet o tym, iż rze-
komo to on zainspirował (za 
pośrednictwem Internetu) 
Billa Clintona do wykonania 
opisanej przez Monicę Le-
winsky czynności, polegają-
cej na włożeniu cygara 
w miejsce intymne kobiety. 
 Jak utrzymuje Smek-
tała, „W tych czasach zbo-
czonych babek moc"; na 
potwierdzenie tej tezy opisu-
je nie tylko rozwiązłe za-
chowania niektórych kobiet, 
ale również arsenał gadże-
tów wykorzystywanych 
w trakcie zbliżeń (np. kaj-
danki, herbata, wiśnie, miód, 
ananasy, bita śmietana, lo-
dy, krem toffi) oraz różne 
niekonwencjonalne praktyki, 
takie jak sadomasochizm 
czy pissing. 
 W charakterze cie-
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kawostki należy wspomnieć 
o tym, iż charakterystyczny 
styl Świntucha został sparo-
diowany w utworze Free o 4 
MC rapera O.S.T.R. Łodzia-
nin usiłował naśladować w 
nim czterech innych wyko-
nawców, w tym Smektałę; 
fragment poświęcony wro-
cławianinowi opierał się 
przede wszystkim na jego 
utworze On jest za duży. 
 Należy w tym miejscu 
podkreślić, że sam Tymon 
w późniejszej twórczości 
odnosił się do zarzutów pod 
adresem płyty Świntuszenie. 
W, wymienionym wcześniej, 
nagraniu Co wy na to? po-
wiedział: „Myślisz, że 
o dupach głównie gadam, 
bo nie słyszałeś Szelmy” 
oraz „Co do Świntucha – 
musisz go inaczej słuchać, 
to nie płyta o ulicy, ziom-
kach, dymu buchach […] 
Nie znieważyłbym dziew-
czyny nigdy, niestety tak 
mówią o mnie ci, co za 
dziwki mają kobiety”. Smek-
tała nie zrezygnował jednak 
z metaforyki seksualnej; 
w jednym z późniejszych 
utworów mówi o sobie: „Go-
towy do akcji jak fiut obcią-
gnięty gumą”. 
 Należy zaznaczyć, iż 
często krytykowany za tek-
sty z krążka Świntuszenie18 
Tymon posłużył się jedynie 
pewną artystyczną koncep-
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 A. Buda, dz. cyt., s. 148. 

cją (która była jednak moc-
no kontrowersyjna), okra-
szając całość dużą dawką 
humoru. Na uznanie zasłu-
guje rzadko spotykana kon-
sekwencja – wszystkie na-
grania odnoszą się do tema-
tyki seksualnej. Płyta Świn-
tucha jest jednym z niewielu 
w polskim rapie przykładów 
tzw. albumu koncepcyjnego. 
 
Twórczość Gospela, czy-
li amatora zwierząt i pu-

szystych kobiet 
 
 Kolejnym wykonaw-
cą, poświęcającym w swej 
twórczości wiele miejsca 
tematyce seksualnej, jest 
pochodzący z Łomianek 
Krzysztof Gos, pseudonim 
Gospel. W świadomości 
słuchaczy rapu zaistniał po 
udanych występach w bi-
twach freestylowych (czyli 
takich, w których artyści, 
posługując się improwizacją, 
rapują tekst, który nie został 
wcześniej przygotowany19), 
w trakcie których bardzo 
często odwoływał się do 
cielesności, od proponowa-
nia stosunków homoseksu-
alnych swym przeciwnikom 
aż po (co stało się jego 
„znakiem firmowym”) opisy 
rzekomych zbliżeń seksual-
nych z różnymi zwierzętami, 
np. świniami, kozami, a na-
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 P. Fliciński, S. Wójtowicz, dz. 
cyt. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 1(5)/2015_______________ 
 

 

186_____www.PismoInter.umk.pl 
 

wet rybami. Podobnie jak w 
przypadku Świntucha, takie 
nawiązania były częścią 
konceptu artystycznego, 
pewną przyjętą pozą. Go-
spel jest twórcą dwu płyt, 
wydanych poza oficjalnym 
obiegiem wydawniczym: 
Piski, zyski i wytryski z 2012 
roku oraz Pizdy, blizny, 
smród bielizny z roku 2013.  
 Gos sam określił 
swoją pierwszą płytę jako 
„patologiczną”, a siebie jako 
„zboka”. Raper nie omiesz-
kał w swej studyjnej twór-
czości użyć nawiązań do 
sfery seksualności; w utwo-
rze Realia wsi jednym z 
elementów roztaczanego 
krajobrazu są kopulujące 
zwierzęta, wspomniano 
również o dosyć liberalnym 
podejściu mieszkańców wsi 
do kwestii erotyki. W nagra-
niu Chciałbym być mówi 
wprost, że jednym z jego 
celów jest, by „niedorżnięte 
feministki wkurwiał sam 
dźwięk jego ksywki”. 
 Metaforyka seksualna 
służy również do opisu sy-
tuacji niezwiązanych z sek-
sualnością; dla przykładu 
przytoczyć można fragment 
gościnnej zwrotki Dużego 
Pe z utworu Nienawiść, 
w którym raperzy podzielili 
się swoją, pełną frustracji, 
wizją sytuacji politycznej 
i społecznej: „Chuje na gó-
rze, chuje w mundurze, chuj 
w dresie ugaduje się z chu-

jami w garniturze. Gdy je-
steś chujem – przeżyjesz tu 
najdłużej, może zostaniesz 
nawet chujem kutym 
w marmurze”. 
 Gospel jedno ze 
swych nagrań poświęcił eja-
kulacji (Wypłacz mi Wisłę; 
kobieta została tu przedsta-
wiona z jednej strony jako 
osoba, która wykorzystuje 
seksualnie wokalistę, a z 
drugiej strony – jako obiekt 
seksualny: „Nie chcę cię 
słuchać – wolę cię ruchać”). 
Warto również wspomnieć 
o freestylu zatytułowanym 
Free 2011, który, jak mówi 
Gos, miał udowodnić, iż ra-
per potrafi rymować nie tyl-
ko o, jak to sam określił, 
„ruchaniu”; na zakończenie 
utworu stwierdził jednak, iż 
nie potrafi tego uczynić – 
mimo woli podczas nagrania 
poruszył kwestię seksualno-
ści. 
 Kolejny utwór, W ma-
łej piwnicy, poświęcony zo-
stał Josephowi Fritzlowi, 
który przez 24 lata więził 
i gwałcił swoją córkę. Gos 
określił poczynania prze-
stępcy jako „Dar Austriaków 
dla świata”. Cała historia 
przedstawiona została w 
prześmiewczy sposób, zaś 
refren brzmi wręcz jak prze-
róbka piosenek znanych 
z bajek dla dzieci.  
 Łomiankowski raper 
nie stronił jednak od subtel-
niejszych ujęć, jak w nagra-
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niu Mam lot, które śmiało 
można określić mianem peł-
nego specyficznego polotu 
erotyku. Uwagę zwracają 
wersy: „Jak masz na imię? 
Może przyjemność? Nie 
wiem, ale tak dałbym ci na 
pewno”, „Ciekawe tylko – 
jak wyglądasz rano? Pewnie 
w najgorszym wypadku tak 
samo”. Kobieta porównana 
została m.in. do fatamorga-
ny oraz świtu nad Sekwaną. 
Raper nie ustrzegł się jed-
nak wulgaryzmów ani natu-
ralistycznych opisów, choć – 
tym razem – nie dotyczą 
one sfery intymnej. 
 Na albumie znajduje 
się także Pioseneczka o 
miłości, której tekst – jak 
utrzymuje autor – pochodzi 
z listu, jaki napisał do swej 
„byłej ex niedoszłej żony”, 
utrzymany w tonacji pesy-
mistycznej i zakończony 
stwierdzeniem, iż cierpienia 
(w domyśle – miłosne) kie-
dyś się skończą, by przejść 
w jeszcze cięższe męki. 
 Druga płyta to, w 
pewnym sensie, kontynu-
acja wcześniejszej twórczo-
ści. W utworze Norweski 
ogrodnik (traktującym o po-
staci Andersa Breivika) po-
jawia się teza, iż jedną 
z możliwych przyczyn za-
chowania zamachowcy była 
jego abstynencja seksualna. 
W innych nagraniach z al-
bumu raper znów porusza 
swoje „ulubione” tematy: 

zoofilię oraz puszyste kobie-
ty. Parodiuje on również 
znany przebój Ai Se Eu Te 
Pego Michela Telo. Z pozo-
stałych, podjętych przez 
rapera motywów, wymienić 
można m.in. wspomnienie o 
tym, iż w dzieciństwie chciał 
zostać sutenerem (autor 
opisuje również w czasie 
teraźniejszym swoją karierę 
„super alfąsa”20, a swoją 
postać na tym stanowisku 
utożsamia z superbohate-
rem),  
 Również na swej 
drugiej płycie raper zamie-
ścił utwór bardziej stonowa-
ny – Kiedy wstanie świt. Au-
tor deklaruje w nim wierność 
i chęć trwania przy wybran-
ce oraz podkreśla różnice 
między nim, a innymi męż-
czyznami (których przed-
stawił jako myślących jedy-
nie o seksie); chce zatrzy-
mać czas, by za wszelką 
cenę uniknąć nadchodzące-
go świtu. Sam siebie nazy-
wa „dżentelmenem wątpli-
wej reputacji”. 
 Opisując twórczość 
Gospela, warto przytoczyć 
dotyczące go słowa rapera 
Flinta, który wystąpił go-
ścinnie w utworze Dlaczego 
jestem…: „Jesteś najnor-
malniejszym z moich rapo-
wych braci”, co tylko po-
twierdza, iż artystyczne po-

                                                 
20

 Zachowano oryginalną pisow-
nię. 
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czynania Gosa należy trak-
tować jedynie jako pewien 
koncept.  
 
„Gwałcę mózg, mikrofony 
i trzy rzędy pod sceną”. 

Twórczość Słonia 
 
 Nietypowe podejście 
do tematu seksualności pre-
zentuje poznański raper 
Słoń (wł. Wojciech Zawadz-
ki, ur. w 1983 r.). W jego 
tekstach (szczególnie z al-
bumu Demonologia z 2010 
r.) gęsto od różnorakich na-
wiązań do cielesności czło-
wieka; najczęściej są to opi-
sy przypadkowych kontak-
tów seksualnych oraz róż-
nego rodzaju parafilii. Nale-
ży stwierdzić, iż również 
w tym przypadku mamy do 
czynienia z artystycznym 
konceptem i obraniem spe-
cyficznej drogi twórczej, któ-
rą najczęściej określa się 
mianem horrorcore’u (Hor-
rorcore jest podgatunkiem 
rapu, w którym teksty traktu-
ją głównie o przemocy, sa-
dyzmie, morderstwach, sek-
sie, śmierci, narkotykach, 
samobójstwach, kanibali-
zmie, torturach, gwałtach21). 
 Słuchacz Demonolo-
gii doświadczy m.in. opisów 
pedofilii i kazirodztwa (przy-
toczono historie dziewczyn 
gwałconych przez dziadka 

                                                 
21

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ho-
rrorcore [dostęp: 17 III 2014 r.]. 

lub ojca, które w dorosłym 
życiu zostały prostytutkami 
oddającymi się mężczy-
znom za niewielkie kwoty 
lub alkohol), pissingu, ko-
profilii (jedna z „bohaterek” 
tekstu miała przydomek 
„ludzka toaleta”), zoofilii 
(„Jeden typ przychodził do 
niej nawet z psem na trój-
kąt”), sadomasochizmu, 
morderstw na tle seksual-
nym. 
 Utwór Love forever to 
historia mężczyzny, który w 
klubie nocnym ujrzał piękną 
kobietę, której ciało „mógł 
mieć jedynie w myślach”. 
Gdy próbował nawiązać 
z nią kontakt, ta przejęła 
inicjatywę i zaprosiła go do 
swojego domu. Doszło mię-
dzy nimi do zbliżenia, pod-
czas którego partnerka zo-
stała związana. Kochanko-
wie wprowadzili do swych 
igraszek elementy asfiksjofi-
lii i sadomasochizm, co 
skończyło się śmiercią ko-
biety. Oszołomiony mężczy-
zna przewiózł ciało do swe-
go mieszkania, gdzie pielę-
gnował zwłoki, myjąc je 
i traktując kosmetykami. 
Podczas sobotniego obiadu 
zabójca oświadczył się swej 
ofierze (jak opisuje Słoń, 
„Komediodramat – wyobraź 
sobie tę scenkę: jakiś poje-
baniec właśnie poprosił tru-
pa o rękę”; warto odnoto-
wać, iż Zawadzki określił 
śmierć, czy raczej spersoni-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Horrorcore
http://pl.wikipedia.org/wiki/Horrorcore
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fikowaną Śmierć, mianem 
swatki, a opisany przez nie-
go mężczyzna jest później 
nazwany już nie „pojebań-
cem”, a „niepoprawnym ro-
mantykiem” oraz „zakocha-
nym dewiantem”). Następ-
nie bohater utworu ubrał 
zwłoki w suknię ślubną swej 
matki, po czym doszło do 
udawanego zawarcia mał-
żeństwa. Słoń nie stroni tu 
od naturalistycznych opisów 
– nadmienia m.in., iż z natu-
ralnych otworów ciała de-
natki „wypełzały tłuste lar-
wy”. Po zaślubinach, męż-
czyzna przystąpił do ćwiar-
towania zwłok, zaczął rów-
nież zjadać organy we-
wnętrzne dziewczyny, a jej 
głowę umieścił w słoiku 
z formaliną. Pozostałe czę-
ści ciała spalił w piecu, po-
zostawiając jedynie wycięty 
fragment skóry, z wytatu-
owanymi nań dwoma kru-
kami. Następnie uwiecznił 
siebie i głowę swej kochanki 
na fotografii. Nie wiadomo, 
jak zakończyła się ta historia 
– w końcowym fragmencie 
utworu słyszymy jedynie 
„zakochana para, której nikt 
nie widział więcej – został 
tylko napis »Love forever« 
pod ich zdjęciem”. 
 Inne nagranie, zatytu-
łowane Syfilis składa się 
z trzech części (określanych 
przez autora mianem „baje-
czek”); pierwsza z nich opi-
suje prostytutkę, która pra-

cuje już szesnastą noc 
z rzędu, a od kilku dni nie 
myła się. Korzystający z jej 
usług klient jest określony 
jako „nieczuły”, natomiast 
jego zachowanie wobec niej 
przedstawiono za pomocą 
sformułowania „rżnie ją jak 
pług”. Kobieta cierpi na 
grzybicę, szkorbut, kiłę. I w 
tym przypadku nie obeszło 
się bez naturalizmu, by 
przytoczyć choćby fragment 
dotyczący bohaterki: „wene-
ry wypełzają z jej rozrodczej 
dziury”). Kolorytu opisowi 
nadaje dodatkowo fragment 
„Nie dotkniesz jej kijem, 
wiem to na stówę, a są tacy, 
którzy płacą za jedzenie jej 
gówien”. 
 Druga historia doty-
czy pary narkomanów; jak 
możemy usłyszeć, „jej syfilis 
miesza się z jego tryprem”22. 
Kobieta kilkukrotnie poroni-
ła. Trzeci fragment opisuje 
natomiast „starszego pana” 
- nekrofila, którego słuchacz 
„zastaje” w chwili, gdy „wy-
ciera w rękaw spermę” po 
odbyciu stosunku z nieżywą 
od trzech tygodni kobietą. 
Mężczyzna przedstawiony 
został jako nieomal czuły 
kochanek, który głaszcze 
swą wybrankę po policzku. 
Jak rapuje Słoń, „martwa 
kochanka – szczyt jego ma-
rzeń; nocami zwiedzał po-
bliskie cmentarze”; miej-

                                                 
22

 Tryper – rzeżączka. 
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scowi grabarze urządzili 
jednak zasadzkę na osobę 
bezczeszczącą groby. Gdy 
schwytali dewianta wyszło 
na jaw iż, cytując, „lokalnym 
trupojebem okazał się wika-
ry”. 
 Zawadzki wykorzy-
stuje również metafory na-
wiązujące do seksualności 
w innych kontekstach. 
Określając swoją twórczość 
mówi przykładowo, iż „gwał-
ci mózg, mikrofony i trzy 
rzędy pod sceną”, a dziew-
czyny słuchające jego na-
grań zachodzą w ciążę. 
Swój rap nazywa swoim 
fetyszem, twierdzi również, 
że słuchają go tylko męż-
czyźni, gdyż kobiety się go 
boją. Często również nawo-
łuje swe słuchaczki do roz-
negliżowania się. 
 

Polscy raperzy o homo-
seksualizmie 

 
 Na osobną uwagę 
zasługuje stosunek raperów 
do osób homoseksualnych 
(przy czym należy zazna-
czyć, iż w polskich utworach 
rapowych omawiane są 
prawie wyłącznie przypadki 
miłości gejowskiej). Zasad-
niczo wyróżnić można dwie 
postawy wobec homosek-
sualizmu. 
 Raperzy podejmujący 
temat stosunków płciowych 
między osobami tej samej 
płci odnoszą się do nich za-

zwyczaj w sposób jedno-
znacznie negatywny. Można 
wymienić wiele utworów, 
w których nieprzychylnie 
odnoszono się do gejów, w 
niniejszym tekście przed-
stawione zostaną jedynie 
trzy z nich. 
 Nagranie Gejsong 
zespołu Projektor w całości 
poświęcone zostało przed-
stawieniu opinii raperów na 
temat homoseksualnych 
mężczyzn. Geje są tu 
przedmiotem ataku, jak 
twierdzi Miuosh „nikt nie lubi 
ich”. Muzyk posunął się na-
wet do stwierdzenia, że „gej 
jest zły”, nie wahał się także 
utożsamić swoich poglądów 
ze zdaniem reszty społe-
czeństwa gdy zasugerował 
(mówiąc o nienawiści do 
homoseksualistów), że 
„wszyscy tak mają”. 
 Innym przykładem 
nieprzychylnej wypowiedzi 
o gejach jest nagranie Wali 
mnie poznańskiego zespołu 
52 Dębiec, w którym Deep 
rapuje: „Wali mnie, czy je-
steś gejem, jeśli tylko nie 
wchodzisz mi w drogę, bo 
gdy widzę już jakiegoś, to za 
siebie nie mogę i nic na to 
nie mogę, że pedały obrzy-
dzają mnie jak widok sekcji 
na wpół zgniłych zwłok”. 
O obrzydzeniu wywoływa-
nym widokiem homoseksu-
alnych mężczyzn mówi tak-
że Eripe w utworze Apo-
geum wkurwienia, w którym 
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słyszymy: „To bardzo piękne 
jak całują się pedały, ale 
wolałbym obejrzeć sextape 
moich starych”. 
 Rzadszą (czy raczej 
rzadziej reprezentowaną, 
należy bowiem pamiętać, iż 
wielu raperów po prostu 
w żaden sposób nie odnosi 
się do homoseksualizmu) 
postawą jest obojętność lub, 
w pewnych przypadkach, 
tolerancja. Na uwagę zasłu-
guje tu stwierdzenie Hansa 
z zespołu  52 Dębiec, który 
w utworze Powiem rapuje 
wprost, że „homoseksualizm 

to nie jest choroba”. 
Częste jest postrzega-
nie orientacji seksualnej 
jako prywatnej sprawy 
każdego człowieka,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pogląd taki jest reprezento-
wany między innymi przez 
rapera o pseudonimie Laiki-
ke1 (który w nagraniu 
Nędznicy przestrzega: „Je-
den gość ma niunię23, jeden 
gość ma typa, nie wpierdalaj 
się w ich życie, póki ciebie 
nie dotyka!”) oraz Majkela 
(w jednym ze swych utwo-
rów, Poznaj Majkela, poru-
sza on kwestię wysuwanych 
pod jego adresem oskarżeń 
o homoseksualizm, by póź-
niej stwierdzić: „Niezależnie 
jaką masz orientację – jak 
moją masz gdzieś, no to 
masz […] rację”). 
 
 

Krzysztof Babicki 

                                                 
23

 Niunia – dziewczyna. 

Krzysztof Babicki 
Ur. 1991 w Bielsku-Białej. 
Student polonistyki (Aka-
demia Techniczno-Huma-
nistyczna w Bielsku-Bia-
łej). Brał udział (ze zmien-
nym szczęściem) w kilku-
dziesięciu bitwach freesty-
lowych na terenie całej 
Polski, czasem również 
coś pisze. Działa także 
naukowo, między innymi 
badając polski rap (rów-
nież z zamiłowania) i pró-
bując wprowadzić ten ga-
tunek muzyki do obiegu 
naukowego.     
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WYRÓŻNIENIE – MICHAŁ PRANKE, Gwiezdne wojny 
 
 

Imperial March – FDD 1.44 
 

Dawno, dawno temu deszcz i na niebie tańczy chmara 
nieprzyjemnych nóg: do tej pory prognoza pogody nie 
zawracała w głowie wcale, a jeśli już w ogóle, dopiero 

 
po sporcie. Strasznie pięknie wiedzieć już dziś, że jutro 
znowu odbędą się igrzyska! I jeszcze te urocze petardy! 
Mimo to, to co padło wcześniej nieprawda. To co padło, 

 
muślinowe bydło, to tylko lży niebo złotym zaprzęgiem, 
bo opakowania po blistrach rozrzucone wkoło bistro, bo 
blichtr jeszcze zastępuje powietrze a trawa tak siąpi. Gra 

 
koło różnych leśnych, śmiesznych stworzeń. Oto kamyk 
przede mną. Prowadzę go w drodze, a jeśli doprowadzę, 
zanim znów stanę przed twoim domem – – zwyciężyłem. 
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od a. do k., od k. do a. 

kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 
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Andy Scott, 
Faith it Strangers 
 

Szymon: Okładka skoja-
rzyła mi się z takim fran-
cuskim filmem dokumen-
talnym z lat 50. o kolonia-
lizmie francuskim… 
 
Bartek: Jak te głowy 
z Wyspy Wielkanocnej. Za-
czyna się świetnie. W 
brzmieniu jest mnóstwo 
przestrzeni. Jak powiedzia-
łeś, że to jest techno, to by-
łem trochę przestraszony, 
ale… 
 
Ktoś napisał, że techno to 
jedyny naprawdę kre-
atywny i artystyczny ga-
tunek muzyki elektronicz-
nej. Dobrze, że ten ktoś 
nie wspomniał o progre-
sywnej elektronice, bo to 
takie trochę oszukaństwo. 
 
To jest straszna pułapka. Bo 
jak nazwiesz „poszukiwania 
muzyczne”? Progresywny  

 
rock kombinuje z akor-
dami, polirytmią itd. Nie 
można dać się zwario-
wać. Kiedyś grałem w 
„progresywnej” kapeli. 
Mieliśmy w jednym nu-
merze taki motyw: pau-
zy. W muzyce to rzecz 
normalna, np. między 
zwrotką a refrenem. 
I mają one określoną 

wartość, ale wartość ryt-
miczną. A my ustaliliśmy, że 
pauza będzie trwała zawsze 
dwie sekundy, niezależnie 
od tego, w jakim tempie za-
gramy. Ćwiczyliśmy to prze-
rażająco długo, bo to nie 
jest łatwe, żeby zgrać taki 
chwyt. W końcu się udało, 
bardzo miłe doświadczenie, 
choć jednocześnie bardzo 
niepraktyczne. 
 
Dlatego właśnie ja bym 
raczej nie oceniał rocka 
progresywnego pozytyw-
nie, bo on może odegrał 
jakąś rolę do połowy lat 
70., ale potem nie zrobił 
już nic nowatorskiego. 
Zobacz, że to, co się dzia-
ło w Japonii, Niemczech, 
było o wiele ciekawsze, 
bardziej miało związek 
z poważną muzyką dwu-
dziestowieczną, niż te kla-
sycyzujące zespoły pro-
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gresywne, które popadły 
w formalizm. Rock pro-
gresywny bywa bardzo 
przeceniany. Zresztą na 
ten temat powinniśmy te-
raz rozmawiać przy no-
wym Pink Floyd, haha! 
Chociaż nie wiem, czy by 
było o czym... 
 
Chodzi o to, że nie było re-
wolucji? Jak ktoś ma tak 
wypracowany styl i próbuje 
to zmienić, jest to problem. 
Tak jak Bob Dylan wycho-
dzący z gitarą elektryczną. 
Masa ludzi wyszła z koncer-
tu. Historyczny moment. 
 
Ale jak myślisz, co ma do 
tego Pink Floyd AD 2014? 
Oni może wypracowali 
jakiś styl pod koniec lat 
60. (te dwa psychodelicz-
ne albumy), a potem inny 
styl do połowy lat 70., ale 
od tego czasu wszystko 
raczej kopiują. Więc 
wszystko się rozbijało o 
oczekiwania publiczno-
ści… ale gdzie byś widział 
ten rozwój własnego stylu 
w Pink Floyd od końca lat 
70.? Po, no może, The 
Animals ja tego nie widzę. 
 
Przy okazji The Endless 
River tak sobie przypomina-
łem i codziennie słuchałem 
kolejnych albumów. Bardzo 
polecam taki eksperyment. 
Czujesz te zmiany, które 
następują. I rzeczywiście w 

pewnym momencie krystali-
zuje się ten styl, ale to nie 
jest tak, że oni się zamyka-
ją. Po prostu idą w bardzo 
konkretnym kierunku. Jeżeli 
znajdujesz swój styl, zaczy-
nasz się wyrażać w sposób 
bardzo twoim zdaniem ade-
kwatny do tego, co chcesz 
powiedzieć. Nie ma nic złe-
go w tym, że idziesz w kon-
kretnym kierunku. Choć po-
szerzanie jednej estetyki 
niejednokrotnie sprawia, że 
zamykasz się jednocześnie 
na inne opcje. Zgoda, mo-
żesz szukać, jakoś tam się 
rozwijasz, ale tak jak Chy-
lińska – dla niej to pewnie 
było ożywcze, bo zmieniła 
dużo rzeczy, ale masa ludzi 
była rozczarowana. Endless 
River to w pewnym sensie 
przedłużenie świetnej The 
Division Bell. 
 
To co tak dobrego widzisz 
The Division Bell? 
 
Dla mnie ona jest w jakimś 
stopniu genialna. Najbar-
dziej lubię przestrzeń, która 
tam się pojawia. Wydaje mi 
się, że przestrzeń jest tym 
wyznacznikiem ich stylu, 
który rozkwita z płyty na pły-
tę. Są coraz dłuższe wstaw-
ki muzyki konkretnej, czyli 
dźwięków świata rzeczywi-
stego.  
 
Ale zrobiliśmy dobre 
przejście od tej płyty, 
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o której mówimy, do mu-
zyki, która była kreatywna 
w całkiem innym momen-
cie. Wracając – podoba mi 
się w tym beacie to, że on 
nie jest taki gładki, taki, 
jaki mógłby się kojarzyć 
ze współczesną elektroni-
ką. Jest bardzo interesu-
jący fakturalnie. Ciekawe, 
że to już jest druga płyta 
tego człowieka w tym ro-
ku, poprzedni był raczej 
stricte jungle’owy, a na-
grał go z człowiekiem, któ-
ry w innym zespole gra 
dark jazz… kojarzysz ten 
gatunek? Np. Bohren and 
the Club of Gore. Bardzo 
dobry zespół, świetną pły-
tę wydali w tym roku. 
A samo to brzmienie na-
szej płyty kojarzy mi się ze 
starością, analogowością. 
 
Bo jest ziarniste, jak zdjęcia 
przy zbyt wysokim ISO. Po-
doba mi się, że to nie jest 
przeładowane, te wszystkie 
dźwięki tkwią zawieszone w 
próżni, a z drugiej strony 
doskonale sobie z nią radzą. 
To nie tak, że jest pusto. 
Jest pięknie i oszczędnie 
wypełniona przestrzeń. 
 
Tak, cały czas uwaga jest 
na coś zwracana. Może 
gdyby te brzmienia były 
bardziej wygładzone, to 
cały utwór wydawałby się 
bardziej pusty i jednostaj-
ny, a tu mamy kilka rzeczy 

naraz. W ostatnich latach 
był w muzyce techno, ale 
także w innej muzyce, cały 
wysyp takich czarno-
białych okładek, takie sta-
nięcie w opozycji do tego 
wcześniejszego boomu 
tanich fotoszopowych 
efektów, które często się 
pojawiają przy okazji mu-
zyki komercyjnej. Zobacz, 
że nawet jeżeli oglądasz 
fotosy z filmów z lat czter-
dziestych, pięćdziesią-
tych, to czujesz, że jest to 
jakiś inny świat, mniej re-
alny od naszego, barwne-
go. Tak samo te okładki, 
nazwijmy to, mitologizują 
tę muzykę. Są w pewien 
sposób ikoniczne. 
 
To jest bardzo ciekawa per-
spektywa, gdy oglądasz w 
kolorze zdjęcia, które do tej 
pory widziałeś tylko jako 
czarno-białe. Tak jak mówi 
się, że często zapominamy 
o przeszłości, że nie jest 
czarno-biała. Dobrze powie-
działeś, kiedy widzimy czar-
no-białą okładkę, następuje 
odrealnienie. 
 
Tak, przy takim „koloro-
wym” spojrzeniu przyjmu-
jesz to jako żywą historię. 
Jako coś, co przeżyłeś. 
 
Jest tutaj bardzo ciekawy 
rytm. To są podziały z mu-
zyki tradycyjnej, w zasadzie 
indyjskiej: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 
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2. Czyli wychodzi 8. W mu-
zyce indyjskiej jest mnóstwo 
podziałów tego typu i one 
czasem dochodzą do mon-
strualnych rozmiarów. To 
fajnie buja. Dlatego jest te-
raz modne. Bawią mnie ze-
społy rockowe, które grają 
na 7, bo to nie jest takie in-
nowacyjne, jak im się wyda-
je. To, że gramy na 7 albo 
stosujemy inne chwyty, to 
nie jest wartość sama w so-
bie, coś jeszcze musi z tego 
wynikać. Dla mnie wielkim 
dziełem były kompozycje 
zespołu Printempo. Dopiero 
po jakimś czasie słuchania 
jakiegoś utworu zorientowa-
łem się, że on jest na 13/8. 
Oni grali to tak lekko, deli-
katnie i dobrze, że można 
było to równie dobrze poli-
czyć na cztery. Sama struk-
tura była taka, że to 13/8 nie 
miało znaczenia. Znaczenie 
miało to, co się działo 
w utworze, a metrum to była 
taka wisienka właśnie nie na 
torcie, tylko ukryta gdzieś 
wewnątrz. 
 
Czyli mówisz, że obok 
samych kombinacji ryt-
micznych powinien być 
jakiś sens? 
 
Tak jakbyś stworzył komiks 
impresjonistyczny. O mary-
narzach. No fajnie. Tylko po 
co ten impresjonizm. Jak 
tylko po to, żeby pokazać, 
że umiesz, to brawo. A jak 

ma to głębszy sens, to wte-
dy jest piękne. Nie chodzi 
o wyścig zbrojeń. 
 
I teraz porównaj to do 
większości rocka progre-
sywnego, w którym panu-
je taki właśnie formalizm, 
granie po to, żeby poka-
zać, że się umie. I tak sa-
mo, żeby pokazać, że tra-
dycyjny rock jest gorszy, 
bo my jesteśmy lepsi 
technicznie. 
 
Trzeba być ostrożnym. Bar-
dzo lubię płyty Riverside. To 
nie jest wyścig zbrojeń, tylko 
jakaś droga. Ale Dream 
Theater już tak. Nie chcę im 
umniejszać, bo to są fanta-
styczni muzycy, ale wiesz. 
 
Tak, tam jest rzeczywiście 
tylko solówka za solówką. 
 
Oczywiście nie chcę teraz 
powiedzieć, że tylko odrzu-
cenie umiejętności gry po-
zwoli coś stworzyć. To była-
by bzdura, chodzi o równo-
wagę. Steve Lukather 
w jednym wywiadzie powie-
dział, że godzinami ogląda 
gitarzystów na Youtube. 
Powiedział, że to nie są mu-
zycy, ale to są gitarzyści. Bo 
grają bardzo szybko 
i sprawnie, ale nic tam wię-
cej nie ma. Ja bym dodał: 
gitarzyści-cyrkowcy. 
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Takiego podejścia niena-
widzę w muzyce. Tak, tacy 
ludzie potrafią zagrać 
wszystko, ale tylko na fil-
mikach. Potrafią lepiej za-
robić, grając na ulicy, niż 
mieliby coś nagrać i zro-
bić z tego koncert. 
 
Ale świetny utwór! Musimy 
go opisać. Znikające klawi-
sze. Tak jakby przerywało ci 
sygnał. A w tle wszystko 
dalej brzmi. To jest niesa-
mowite. Świetne. Po prostu 
WYMUSZA uwagę. Zagada-
liśmy się, a tu pobudka. Na-
stępny numer już nie za-
chwyca. Znam te dźwięki, to 
syntezator Rolanda. 
 
W takim stylu powstał 
osobny gatunek muzycz-
ny. Waporwave. Wyobraź 
sobie, że bierzesz utwór 
popowy z lat 80., spowal-
niasz go, dokładasz różne 
dźwięki z epoki, rekla-
mówki, jingle, i masz 
utwór. Do tego dokłada 
się sztuka okładkowa tego 
gatunku, wczesne grafiki 
komputerowe, okładki 
czystych płyt CD-R, kaset 
wideo… Te brzmienia są 
bardzo podobne. 
 
Reasumując: te utwory, któ-
re do tej pory usłyszeliśmy, 
to dużo powtarzalnych mo-
tywów, a nawet natrętnych. 
Jest dużo przestrzeni, brud-
ne, organiczne brzmienia i 

rozwiązania budzące uwa-
gę. Mamy 9 utworów, a 
w piątym, czyli dokładnie w 
połowie jest właśnie hayd-
nowskie uderzenie w kocioł. 
Dobrze przemyślana kolej-
ność utworów. 
 
To brzmi jak spowolnienie 
płyty, glitch… I trochę 
brudu – organiczność 
brzmienia, czyli zanego-
wanie tej powszechnej 
muzyki elektronicznej. 
 
Ale nawet te brudy, które się 
pojawiają, są elektroniczne. 
To są te niedoskonałości, 
tak zwane artefakty, które 
powstają podczas obróbki. 
Na przykład ten elektronicz-
ny przydźwięk jest efektem 
ubocznym spowalniania 
ścieżki. A reszta to jest ziar-
nistość, czyli jakość próbki. 
Dobrze, że nie jest to takie 
plastikowe.  
 
Takie metaliczne brzmie-
nie, czyli jeszcze trochę 
industrialu wchodzi tutaj. 
 
Pierwsze utwory bardziej mi 
się podobały. O, utwór tytu-
łowy, Wiara w nieznajo-
mych.  
 
Ale czy na świecie, 
zwłaszcza po kryzysie fi-
nansowym ostatnich lat, 
nie odezwała się popular-
ność takich zimnych, 
mrocznych brzmień, ale 
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także ludzie w czasie pro-
blemów nie przyjęli, że 
świat jest takim zimnym, 
mrocznym miejscem i że 
drugiemu człowiekowi nie 
warto ufać? Spójrz na po-
pularność dubstepu. Albo 
na trap: mroczne brzmie-
nie muzyki, spowalnianie 
do przesady wokali i sku-
pienie się na pieniądzach i 
seksie. Z drugiej strony 
mamy eskapistyczny, cu-
kierkowy świat muzyki 
popularnej. 
 
Schodzimy dzięki technologii 
możliwie najniżej i przez to 
brzmienie jest takie twarde.  
 
Techniczne sprawy chyba 
nie… nowe technologie 
pomogłyby może raczej w 
wygładzaniu, unikaniu 
rzeczywistości. 
 
Może rzeczywiście ucieka-
my od rzeczywistości… Co 
sądzisz o utworze finałowym? 

Ciekawy ambient, miłe 
dźwięki. 
 
Z jednej strony jestem tro-
chę znużony tymi barwami, 
a z drugiej strony podoba mi 
się to. Stanowi bardzo 
zgrabną korespondencję 
z pierwszymi utworami. Na 
ile byś ocenił tę płytę? 
 
Dałbym cztery albo pięć, 
muzycznie bardzo cieka-
wa i stylowa. 
 
Ja bym dał 4. Nie jestem fa-
nem gatunku i choć płyta jest 
bardzo ciekawa i na pewno 
warta przesłuchania, to psują 
wrażenie te utwory wpadają-
ce w sztampę. 
 
Ale typowe ele-
menty na szczę-
ście nie domino-
wały. 

 
 

Ocena: 
 

 
 

 

Bartłomiej Alberski 
Doktorant na UMK, zwią-
zany z pismem „AVANT”, 
członek artystycznej grupy 
ż.U.b.r., gitarzysta i basi-
sta, współpracował z Big 
bandem Walentyna Kur-
żewa, zespołem Veres, 
Kore i innymi.  
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Kayo Dot, 
Coffins on Io 
 

Bartek: Lecimy z Kayo Dot. 
To już brzmi bardziej znajo-
mo. Sama obecność instru-
mentów uspokaja. 
 
Szymon: Jest to jakiś sta-
ry, uznany zespół, wyglą-
da na to, że jest znany w 
Polsce, bo w maju wyszła 
oficjalnie ich koncertówka 
z Krakowa. 
 
Wokalista wchodzi w górne 
partie i ma olbrzymi pogłos. 
Ciekawe, że na poszczegól-
nych instrumentach jest inny 
pogłos. Na basie jest bardzo 
duży, na stopie i werblu tro-
chę mniejszy. Ale na wokalu 
to jest w ogóle obłęd. Ze 
cztery sekundy.  
 
Na początku brzmiał ten 
utwór jak jakieś dziedzic-
two Pink Floyd, typowa 
progresywne granie, ale 
jednak jest to jakieś inne,  

 
wykoślawione. I te wy-
sokie wokale. 
 
Interesujące, że wszyst-
kie instrumenty są przy-
tłumione. Na gitarze po-
głos jest mniejszy. Dzięki 
temu mogą nie grać gę-
sto, a cały czas jest taka 
smuga. 
 

Cały czas jest wypełnienie 
wszystkiego, to się fajnie 
zgrywa.  
 
A wokal jest bardzo wyraź-
ny, taki odcięty. 
 
Tak, wokal jest na przedzie. 
Nawet pomimo tego, że jest 
on jakiś odrealniony, to 
i tak nawiązuje o wiele bar-
dziej kontakt ze słuchaczem 
niż instrumenty. Teraz jak 
tego słucham, znów kojarzy 
mi się ten dark jazz, ostat-
nio dużo tego słucham do 
czytania. Oglądałeś Twin 
Peaks? Pamiętasz, jaka tam 
była muzyka, taka snująca 
się, mroczna, ale jednak 
przystępna. I to właśnie jest 
cały ten dark jazz. Jest niby 
tylko kilka zespołów, które 
się z tą muzyką identyfikują. 
Jeden z nich nazywa się 
nawet Dale Cooper and his 
Singing Dictaphones. 
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Niezłe, ja to kupuję. A tu, zo-
bacz – ósma minuta utworu. 
Jeszcze dochodzą klawisze. 
 
Znów pojawiają się tutaj 
jakieś echa progresywy.  
 
Trochę tak, ale to barwy są 
takie. No i cały czas jest po-
głos. Ładnie, w porównaniu 
do poprzedniej płyty. Tu jest 
lepsze połączenie utworów, 
bo są bardzo spójne 
i zarazem nie są schematycz-
ne. Wokal to spaja. 
 
Tak, brzmieniowo jest ina-
czej. A teraz przez to połą-
czenie tych gitar, elektroniki 
i dziwnych brzmień kojarzy 
mi się to z jednym zespo-
łem: Radiohead. Około 2000 
roku, może nawet z tych 
późniejszych płyt.  
 
Nie no, ale korzystają z po-
dobnych środków. Ale nie 
nazwałbym ich kopią.  
 
O nie, tak to nie. 
 
To nie jest piosenkowe. Przy-
pomina bardziej opowiadanie 
historii. Naprawdę ciekawe 
barwy: smyki, klawisze, bar-
dziej hammondowe brzmie-
nia. 
 
Na okładce widać, że jest 
sześć osób w zespole, każ-
da robi coś sensownego. 
A sama okładka też jest 
ciekawa, mroczna, niepoko-

jąc, także przez samą faktu-
rę. W okładkach ostatnich 
lat da się nawet zauważyć 
ze trzy takie dominujące 
trendy: okładki czarno-
białe, czyli jak mi się wydaje 
próba mitologizacji tej mu-
zyki. Druga to zdjęcia z (tak, 
jak mówiłeś) dużą ziarni-
stością albo ciekawą faktu-
rą. Następnie wielu arty-
stów dawało na okładkę 
koło – w różnych przetwo-
rzeniach, barwach, wielko-
ściach, ale centralnie uło-
żone koło. Wydaje mi się, że 
tu chodziło przede wszyst-
kim o to, że pomimo no-
wych środków dostępu do 
muzyki, tak naprawdę sym-
bolem nośnika muzycznego 
jest płyta, czyli koło. Czyli 
powrót do przeszłości, 
a jednocześnie zaznaczenie 
swoich korzeni. 
 
Czyli czerpanie z korzeni, ale 
idziemy już w inną stronę. Tak 
jak reklamy banków. Zawsze 
mnie to bawi. Nowoczesna 
bankowość w tradycyjnym 
stylu… Dobrze się Kayo Dot 
słucha. To się tak leniwie to-
czy, a zarazem dużo tam się 
dzieje. O, to ciekawe: na sto-
pę i na hi-hat w ogóle nie ma 
pogłosu. A na tomach masz 
duży. Jest taka szkolna zasa-
da, że generalnie powinno się 
dbać o to, żeby żaden z in-
strumentów nie odstawał po-
głosem. Bo wtedy powstaje 
wrażenie nierealności nagra-
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nia. Tak jakbyś patrzył na ze-
spół grający w hali koncerto-
wej i tylko jeden koleś brzmi, 
jakby siedział w piwnicy. 
I wtedy to nie pasuje. Tu wła-
śnie te instrumenty są nie-
spójne i daje to bardzo intere-
sujący efekt. 
 
Przez tę perkusję wydaje mi 
się, że jest zbytnio konwen-
cjonalnie. Ta elektronika 
tutaj kojarzy mi się z takim 
kosmicznym ambientem, 
także ogólnie z kosmiczną 
muzyką z czasów wyścigu 
kosmicznego… 
 
To nie jest eksperyment eks-
tremalny. Jakoś to łączą. 
O, harmonia się poszerza.  
 
Tak, te klawisze tutaj jako 
jedyne odstają od schema-
tu. Chyba było jakieś przej-
ście na perkusji na końcu. 
 
Ale też ciekawe, że klawisze 
są odpowiedzialne za taki 
hardcore, że coś się zaczyna 
dziać. Wprowadzają ten nie-
pokój, ale też i trochę zamęt.  
 
Krótki utwór… może na 
singla!  
 
To wersja radiowa po prostu. 
A na poważnie: jeśli traktować 
to jako sztampę… w świetle 
standardów to w ogóle nie 
jest sztampa! Jest bardzo 
ciekawy beat, ciekawa linia 
melodyczna, barwy i te pogło-

sy. Tak na marginesie, to wo-
kalista śpiewa jakby miał bar-
dzo wybujałe ego. 
 
No tak, bolączka muzyki 
progresywnej. 
 
Ale ma przyjemną barwę, 
bardzo przyjemną. O, Peter 
Steele jak na zawołanie. To 
jest to brzmienie.  
 
O, znowu, powrót metalu. 
Kolejny dowód na to, co 
mówiłem: czasy sztuki nie-
pokoju.  
 
Zwróć uwagę na to, jakie filmy 
teraz powstają. Dobre filmy są 
często zawiłe i trudne w od-
biorze. Filmy o miłości są 
oglądane często jako lekka 
rozrywka. Teraz, żeby film 
obejrzeć z prawdziwa uwagą, 
to musi być to film bardzo 
dyskusyjny, nierzadko skan-
dalizujący. Ale myślę, że to 
jest pokłosie internetu, gdzie 
mamy przedawkowanie im-
pulsów, jak w filmie Vide-
odrome. 
 
Zmienił się także odbiór 
filmów. Kiedyś szło się na 
filmy do kina, i to na takie, 
na które miało się iść. Ale 
każdy film obiecywał Ci coś 
i był jakiś. A teraz filmy są 
bardziej przeciętne. Chyba 
za bardzo przenieśliśmy się 
na formułę serialu. Zobacz, 
że w każdym serialu, czy 
jest to kryminał, lekarski, 
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czy komediowy, każdy z 
nich przyzwyczaja cię do 
bohaterów i wprowadza te 
same wątki: związek, roz-
stanie itd. I ludzie zaczęli 
bardziej zauważać schema-
ty i formuły, które zresztą 
im pasują. Teraz, żeby coś 
się wyróżniało, musi być 
zdecydowanie inne. Może 
nawet nie szokujące, ale 
jakoś przemyślane i pomy-
słowe. Był taki odcinek Se-
infelda, w którym wszyscy 
mówili, że muszą iść do 
kina na biografię Ponce de 
Leona. Wyobrażasz sobie 
coś takiego teraz? To bę-
dzie chyba mroczna edycja 
naszej kolumny. 
 
I jak ten ostatni utwór? 
 
Teraz ogólnie to samo do 
końca. Mogliby skrócić. 
Jeszcze a propos okładek: 
czytałem teraz w „Noise 
Magazine” wywiad z Pola-
kiem, który robi okładki płyt 
metalowych zespołów, 
w stylu rycin Dürera itd. 
Spytano go, komu jeszcze 
nie robił okładek, a by 
chciał. I powiedział, że Type 
O Negative, ale chyba tylko 

zmarli im teraz robią okład-
ki. I na początku nie wie-
działem, o co chodziło, mo-
że mają oryginalnego Dü-
rera na okładce? 
 
Bardzo klimatyczny utwór. 
Brak wokalu podziałał na 
plus. Na ile oceniasz tę płytę? 
 
Ja bym dał tej płycie dwie 
i pół lub trzy gwiazdki, była 
bardzo dobra brzmieniowo, 
ale jednak chyba za mało 
kreatywna, jeżeli chodzi 
o utwory i za mało awan-
gardowa w swojej progre-
sywności, żeby mi się po-
dobać.  
 
Ja chyba też 3, chociaż wa-
ham się też między 4. Dużo 
fajnych motywów. 
Warto wielokrotnie 
przesłuchać od a do 
zet. Kompozycje 
bardzo długie. Ten 
ostatni utwór zacho-
wam ma pewno. 
Jest naprawdę do-
bry. I podobał mi się 
ten początek w stylu 
Petera Steele’a, któ-
ry wyskoczył jak dia-
beł z pudełka. 

 
 

Ocena: 
 
 

 
 

Bartłomiej Alberski, Szymon Kobyliński 

Szymon Kobyliński 
Studiuje kulturoznawstwo 
na UMK. Całe życie słu-
cha muzyki, choć sam jej 
nie wykonuje. Na uniwer-
sytecie założył Koło Ba-
daczy Kultury Muzycznej, 
w którym każdy może po-
rozmawiać na wiadome 
tematy.    
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        Przepraszam za ten 
potworny misz-masz. Bo nie 
ma już we mnie dawnej 
jasności czy pewności. 
Czytam nowe tomiki, ale 
jeszcze chętniej wracam do 
tych starszych. Poza tym nie 
przeczytałem wszystkich 
zbiorków, które wyszły 
w 2013 roku. Niektóre mi, 
owszem, przysłano. I spoś-
ród tych niektórych zwró-
ciłem uwagę na niektóre. 
Wiem, że większość z nich 
była zauważona przez 
gremia nominujące i nagra-
dzające, więc nie chcę się 
powtarzać. Pozwolę sobie 
dorzucić Miasto do zje-
dzenia Przemysława Ow-
czarka, choć nie rozumiem, 
jak można kochać tak 
wielkie miasto. Całe życie 
kochałem tylko małe. Ow-
czarek na szczęście także 
nienawidzi. I ta huśtawka 
nastrojów, mieszanina emo-
cji, rozhuśtanie form i 
sprzeczka dykcji najbardziej 
zaciekawiły. W ogóle Łódź 
staje się jakimś fenomenem, 
wyspą dziwactwa, fermentu 
i eksperymentu. Bo jeszcze 
Szymon Domagała-Jakuć, 
którego tomik był dla mnie 
przeżyciem i nadal nim jest, 
to coś na krawędzi sza-
leństwa, a wtedy w poezji 
wychodzą najlepsze rzeczy; 
ale zaczynasz się bać 
o tego ryzykanta, wiernie 
mu towarzysząc (recenzji 
jednak nie napisałem, nie 

śmiałem). I Kacper Bart-
czak, całkowite przeci-
wieństwo neurotycznego 
życiopisania, zaciekła dłu-
banina w słowach i ideach 
(szczególnie w idei repre-
zentacji), sztuczność celeb-
rowana i podkreślana, 
„nicość na cacy” jak sobie 
tłumaczę jeden z ważnych 
wątków jego książeczki 
(chodzi o tom Przenicacy 
wydany w Poznaniu). 
Wreszcie mój ukochany nurt 
poezji naiwnej i sentymen-
talnej, czyli potwornie zrozu-
miałej – za co właśnie ją 
kocham – idącej szlakiem 
Podsiadły, a niekiedy całko-
wicie obok. Tu wskazuję na 
Krzysztofa Śliwkę (Budda 
show) oraz Janusza Rad-
wańskiego (Chałwa zwycię-
żonym). Dlaczego? A bo 
„kilka punktów na niebie 
łączy mi się w zapis nutowy 
nowego, lepszego hymnu”. 

Najciekawsze są jednak 
powroty do czegoś wcześ-
niej czytanego, lecz – jak się 
okazuje – nieprzeczytanego. 
Dlatego Gawin i Szereme-
ta. Nie wiem, dlaczego 
gotowość pisania o tomiku 
Rafała Gawina spada na 
mnie przy lekturze utworu 
Kot, hochsztaplerka i spró-
chniała komoda. Zapew-
niam, że nie z powodu 
skojarzenia z książką Lewi-
sa Lew, czarownica i stara 
szafa. Uderzyły mnie pierw-
sze słowa. Zapachniało 
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Przybosiem. „Kolejne 
wcielenie – pożycie”. Bo raz: 
wiosenne odrodzenie się 
organizmu, jakby życie po 
życiu, a dwa: akt seksualny 
(pożycie) jako wejście w ciało, 
wcielenie. I jeszcze byłoby 
jakieś trzy, zostawmy to na 
razie. Zaintrygowało mnie, jak 
ten poeta głęboko wchodzi w 
język. W pierwszej chwili 
chciało się powiedzieć 
„schodzi”, ale po drodze 
napatoczyło się również 
„wychodzi”. Jest wizja 
schodzenia po schodach 
w głąb ciemnej piwnicy 
i wyszukiwania w niej czegoś. 
Ale jest też epitet „scho-
dzony”, bo np. schodzone 
palto czy buty. Tego autora 
wycieczki osobiste w głąb 
języka i rozprawa z tym, co 
schodzone, ale jeszcze na-
dające się do ponownego, 
zaskakującego użycia, inte-
resują najbardziej. I zaraz za 
tym, czy obok tego, myśl, że 
nieraz coś mu dodatkowo 
wychodzi (jakieś nadzna-
czenie), że w języku  przy 
znacznym jego poruszeniu 
coś wychodzi samo. Wy-
chodzi z języka i domaga się 
ponownej lokalizacji, re-
konstrukcji. Bardzo lubię 
występujące tu błyskotliwe 
„ponowne rekonstrukcje”, 
babranie się w czystym 
liryzmie za pomocą nieczys-
tych zbitek i zagrywek, całych 
ich litanii. Bo współcześnie już 
chyba nie ma czystego li-

ryzmu. Najczystszy jest wte-
dy, gdy oblepiony, przy-
brudzony. Czytelnik musi wy-
łuskiwać go sobie sam. Na 
własną odpowiedzialność. 
Taka odbywa się w procesie 
lektury utylizacja, taki od-
biorczy recykling. Próbujemy 
segregować starannie wyło-
żone śmieci, odpadki z poezji 
współczesnej i życiowych 
przypadków. Te zrzynki. Zbiór 
rozpoczyna utwór zatytuło-
wany Antykwariat. Dom 
publiczny wyraźnie podsuwa-
jący wizję globalnego „second 
handu” wymieniających się 
ciał i słów. A w Pogotowiu 
fraza: „Od samego początku / 
być zbieraczem. Poznać się 
na złomie”. 

Wiersze robione są z co 
ciekawszych znalezisk, ze 
złomków cudzych wierszy, 
lecz również z żywej, pełnej 
utajonych kruszców, mowy 
potocznej. Od idiomu do 
idiomu, jak do czegoś 
własnego (domu?). Oto 
przestrzeń pierwotnych ge-
stów tych wierszy. Czy to 
postmodernizm? Jeżeli tak, 
to jaki? Ten spod znaku 
ironicznie przywoływanego 
Foksa, który „Kradnie, / 
zabija, mówi fałszywe świa-
dectwo”? Myślę, że spod 
żadnego znaku. Samorodny. 
Taki, który, igrając i drwiąc, 
dąży do czegoś oczysz-
czającego. Tak, jakby chcia-
ło się w wyniku wielo-
krotnych operacji słownych 
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wydestylować coś trwałego. 
Jakieś „miejsca, istoty, 
rzeczy”. Ale nie mam na to 
żadnych dowodów. Czysta 
(a więc już zanieczysz-
czona) intuicja. Być może 
rzeczywiście tkwię „w tym 
zawodzie kilka lat / za 
długo”. Przy okazji dziękuję 
za dedykację. Arogancko 
wyobraziłem sobie, że 
wiersz rozpoczynający to-
mik, dedykowany „K.M”, 
skierowano w moją stronę. 
Czy kiedyś wyrwę się 
z obłędu czytania współ-
czesnej poezji, której boję się 
o wiele bardziej niż 
współczesnej kobiety? Nie 
wiem, panie podmiocie. 
Obawiam się, że będę jej 
towarzyszył do końca. Wiem, 
to przykre. Dla obu stron. 

Nowy dokument teksto-
wy (mowa o tomiku Krzysz-
tofa Szeremety) jest tytułem, 
ale i nim nie jest; wpisano 
weń gest ucieczki od 
klasyfikowania i szufladko-
wania. W końcu wiersz w 
komputerowym sensie jest 
tylko dokumentem teksto-
wym. Cały tomik mieści się 
w pliku. Tu chyba ważne jest 
słówko „nowy”. Poeta ma 
nadzieję na nowość. Wydaje 
mu się, że do jakiejś 
nowości doszedł, że wypra-
cował. Owszem, wyróżnia 
się spośród kilkudziesięciu 
ostatnio wydanych tomików. 
Nie tylko tytułem. Jakby 
nonszalanckim w stosunku 

do tradycji poezji wysokiej. 
Nie „jakby”, na pewno 
nonszalanckim, szyder-
czym. To pokolenie tak ma. 
Albo inaczej: niektórzy z 
tego pokolenia. W tym 
momencie przypomina się 
Tomasz Bąk i jego 
„szydera”, która „się rozbija”. 
W tym pokoleniu trudno 
zadebiutować, nie podważa-
jąc celebry debiutowania. 
Swój chłopak z wierszy 
czuje się nieswojo w 
narzuconym przez historię 
literatury garniturku debiu-
tanta, robi wszystko, żeby 
wyrwać się z tej konwencji 
tak, jak wyrywa się wcześ-
niej z konwencji zakocha-
nego nadwrażliwca. Na to 
wszystko, na każdy rodzaj 
widzenia, załamania i zakła-
mania nakłada filtr dystansu. 

Wystawiwszy fakt „de-
biutowania” na próbę, idzie 
się dalej, rzuca się następną 
kartę na stół. W takim gąsz-
czu zastrzeżeń wszystko 
staje się umowne. Gra się 
więc dalej. Na przykład w 
zaangażowanie. Na przy-
kład religijne. Z tym, że reli-
gię rozumie się co najmniej 
na dwa sposoby. Klasycz-
nie, że tak powiem, i pono-
wocześnie. Jeśli chodzi o to 
pierwsze, to wyraża się w 
dającym się odczuć piętnie 
katolickiego wychowania. 
Odcisnęło się na świadomo-
ści, na języku, a przede 
wszystkim na czymś, co 
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nazwałbym predylekcją do 
określonych przekonań ob-
razowo-symbolicznych. 

Struktura mszy świętej, 
logika jej poszczególnych 
części odbiła się na kompo-
zycji tomiku. I to, co rządziło 
się w debiutanckim arkuszu 
dialektyką odjazdów, dojaz-
dów i przyjazdów, tu stało 
się przestrzenią realizacji 
poszczególnych faz mszy. A 
fazom towarzyszą frazy, 
zresztą często przypomina-
jące, że słowo „faza” może 
być rozumiane różnie, czę-
sto dość bluźnierczo. Te 
religijne zaśpiewy i święte, 
nieraz podawane w łaciń-
skiej wersji, frazy, nie zaw-
sze służą postmoderni-
stycznej manipulacji i zaba-
wie, niekiedy usiłują brzmieć 
stanowczo i poważnie. Bo-
hater, nie przebierając w 
słowach, wadzi się z bogac-
twem tradycji, którą go ob-
ciążono, lecz najciekawiej 
jest wtedy (i stosunkowo 
najmniej modnie w pokole-
niowym sensie), gdy traktuje 
to niezupełnie ironicznie, 
oświadczając, że te symbo-
liczne pozostałości jeszcze 
coś znaczą czy wyznaczają. 

Jeżeli chodzi o drugie 
rozumienie religii, to opiera 
się na kulcie sportu i na tym, 
co z niego współcześnie 
robią media. I tu podobnie – 
Szeremeta raz kpi, to znowu 
przywołuje na poważnie, 
czyniąc z idiomatyki sporto-

wo-kibicowskiej stały skład-
nik świadomości bohatera,  
niemal gorące źródło wzbo-
gacania jego języka i tak już 
dość mocno zanurzonego w 
slangu i pop-kulturze. Sport 
bywa tu zwornikiem wielu 
sytuacji lirycznych. Głównie 
boks i piłka nożna. Zwróćmy 
uwagę – sporty kontaktowe, 
agresywne, z ciałem i jego 
siłą, sprytem, szybkością na 
pierwszym planie. To dziś 
orientuje młodego poetę 
w przestrzeni pozornych czy 
papierowych gestów kultu-
rowych. To wydaje się aż do 
krwi prawdziwe. Ciało i jego 
przypadki. Ale nie tylko. 
Również walka idiomów: 
wzniosłego z popkulturo-
wym, ten ring wolny tradycji 
poetyckiej i religijnej zde-
rzonej z rozmigotaną rze-
czywistością, uciekającą 
starym znakom i znacze-
niom, codziennością całą 
w obrazkach pełnych inten-
sywnego napięcia, wrza-
skliwych barw. I obserwacja 
atakujących się, a nieraz 
zgryźliwie dogadujących się 
języków, choćby tak, jak 
w tym fragmencie: 

 
Na początku wyjścia było Słowo, 
wyjście. Przepisując kod z obrazka, 

[przepisuję hymny; 
heban; piłka; katol; boks; obrazek  

[strzeże dostępu 
do bramki. Mam na sobie rodzaj pisma, 
olewam obronę, pismo jest strzeżone 
przez trzeciego nad nami, przy  

[którym nie można 
zamykać się na połowie, który  

[zadaje dyktando 
nie w tempo. To znaczy; podanie; piłka, plecy, 
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pieprzony katolik jako dobry koncept 
przyjmuje akcję uppercut plus dwa lewe 
proste, 
nowy dokument tekstowy 

[powstaje przy linach […]. 

 
Jak się odnaleźć w tym 

chaosie? Szeremeta zdaje 
się sądzić, że najpewniej 
przez jego pomnożenie. 
Dlatego „nowy dokument 
tekstowy”, bo i tekst zwielo-
krotniony od natłoku bodź-
ców, bełkotu replikujących 
się nowości, a zarazem 
dokument jednej chwili dzie-
jowej, jednej młodości i 
dojrzewania. Do czego? A 
może i do tego, żeby mieć 
odwagę wypowie-dzenia w 
żartobliwym wierszu kilku 
poważnych zdań: „W roku 
pańskim dwa tysiące / 
dziesiątym jestem dwu-
dziestoletnim rzymskim 
katolikiem, / w pełni zdrowym, 
silnym”. 

Ta nowość największa 
dotyczy intencji. Czytelnik 
musi się czegoś uczepić, 
nici wijącej się pomiędzy 
żartem a powagą. Dogady-
wanie się bohatera z sobą 
samym w świecie, a potem 
ze światem i zalecanymi 
formami (w tym językowymi) 
bycia w nim, oddziałuje na 
czytelnika, który z tymi 
sprzecznymi intencjami też 
się musi jakoś dogadać. 
Dogadywanie się jest z góry 
skazane na ironię, tekst 

osuwa się w grzęzawisko 
podtekstów. Słowa są tak 
giętkie i wieloznaczne, że 
przestają solennie znaczyć. 
Bohater uświadomiwszy 
sobie tę sytuację, zaczyna 
kpić z siebie i ze swego 
wzniosłego dojrzewania. Bo 
na czym właściwie miałoby 
ono polegać? Na znalezie-
niu odpowiedniego zestawu 
słów, na umiejętności dopa-
sowania odpowiednich słów 
do każdej zaskakującej sy-
tuacji? A może jest odwrot-
nie, może to słowa „robią”, 
organizują i tworzą sytu-
ację? Słowa, które tak wiele 
znaczą i w tym 
trzecim rodzaju 
religii, organizując 
przyrodzone mu 
rytuały, rytmy i bity 
rwanej modlitwy, 
bo „poza oficjal-
nym // mam własny 
obrządek”. Chodzi-
łoby na koniec o 
religię młodości, o 
ten pięknie przed 
nami rozpostarty 
barwny kilim, folk-
lor studenckiego 
życia od imprezy 
do imprezy, od 
meczu do meczu, 
od gongu do gon-
gu. I jeszcze dalej. 

 
 

Karol Maliszewski 

Karol Maliszewski 
Ur. 1960 w Nowej Rudzie, 
gdzie mieszka do dzisiaj. 
Pracuje w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 
Prowadził warsztaty po-
etyckie w Studium Literac-
ko-Artystycznym przy 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Absolwent filozofii. 
Doktor nauk humanistycz-
nych. Poeta, prozaik, kry-
tyk literacki. W „Inter-” re-
daguje Przegląd literacki.  
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kronika wybiórcza 2014 

rafała różewicza 
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Maj 
Tymczasem w Toruniu było bombowo – za sprawą kolejnej, 15. 
edycji Majowego Buumu Poetyckiego; cyklicznej imprezy lite-
rackiej nawiązującej do spotkań odbywających się  na przeło-
mie lat 70. i 80. w klubie studenckim Od Nowa, gdzie swego 
czasu debiutowała legendarna Republika. W tym roku, 
w dniach 12-15 maja, wybuchł m.in. slam poetycki, który wygra-
ła Paulina Gotshlitz, inkasując znaczną część wypłaty dzisiej-
szego magistra. Ponadto festiwal obfitował w liczne prezentacje 
poetyckie, dyskusje (m.in. o sytuacji czasopism i ruchu wydaw-
niczego w Polsce) czy kiermasze. Na Buumie pojawiła się wy-
bitna poetka Urszula Kozioł, dla której zagrali zespół Variété 
i Kazik Staszewski. Nie wiadomo jednak, czy jej się podobało; 
podobno była rozczarowana, że nie przyjechała wokalistka Ur-
szula… 
Tydzień później we Wrocławiu odbyło się coroczne rozdanie 
Nagrody Poetyckiej Silesius. Oprócz Darka Foksa, który otrzy-
mał ją za całokształt twórczości, w kategorii „debiut roku” Kapi-
tuła Konkursu postanowiła uhonorować Martynę Buliżańską za 
zbiór Moja jest ta ziemia. Po Julii Szychowiak, Kirze Pietrek 
i Ilonie Witkowskiej po raz kolejny okazało się, że jest to nagro-
da przeznaczona dla kobiet… Tak czy inaczej, nie zapomniano 
nagrodzić jeszcze Mariusza Grzebalskiego za książkę W innych 
okolicznościach, który był wyraźnie ucieszony faktem, iż znalazł 
się w takich a nie innych. Lublin natomiast tak pozazdrościł in-
nym imprez, że postanowił pójść na całego. I zostać Miastem 
Poezji, a co! (w dniach 19-23.05). 
 
Czerwiec 
Trwa rozdawanie nagród. W Gdyni przyznano kolejne wyróż-
nienia. „Nagroda literacka Gdynia” powędrowała po raz dzie-
wiąty do: Marcina Świetlickiego (świetna zagrywka pijarowa; 
zrezygnować z nominacji do NIKE, ażeby otrzymać „Gdynię”), 
Jerzego Pilcha, Wojciecha Nowickiego i Jerzego Czecha. Po 
tym wydarzeniu należałoby chyba wznieść poprawkę do powie-
dzenia „Tańcowały dwa Rafały”. Od teraz mówmy „Tańcowały 
dwa Jurki do spółki z Marcinem, wszak i Wojciech otrzymał też 
Gdynię”. Warszawa z kolei zorganizowała dwudniowy Big Book 
Festiwal” (14 i 15.06), w ramach którego odbył się pierwszy 
w Polsce sparing literacki, konkretnie sportowo-literacki. 
W ogrodzie Ambasady Szwecji naprzeciw siebie stanęły dwie 
drużyny złożone z tłumaczy amatorów, które w kilku rundach, 
pod presją czasu próbowały poradzić sobie ze szwedzkimi stro-
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fami Augusta Strindberga oraz prozą Henninga Mankella i Astrid 
Lindgren. Czy Szwedzka Akademia Noblowska wysłała na spa-
ring swojego agenta? Z pewnością nie na Festiwal „Złotego 
Środka Poezji”, konkretniej do Kutna – pierwszy bez tragicznie 
zmarłego Artura Fryza. Tam książkę Szymona Słomczyńskiego 
(z tych Słomczyńskich) uznano za najlepszy debiut poetycki 
roku, ale Szymon nie spoczął na laurach – wszak dopiero nad-
jechał. 
 
Lipiec 
Łódź to miasto, do którego nie tylko trzeba dowiosłować, ale 
skierować wszystkie drogi niczym do starożytnego Rzymu, bo 
oba te miasta mają wiele wspólnego, mianowicie za sprawą 
Forum Romanum, które od 2013 roku powinno nazywać się 
Forum Lodzianum. W lipcu zorganizowano bowiem w tej ziemi 
obiecanej II Forum Młodej Literatury, w ramach którego Zbi-
gniew Dominiak ponownie powstał z martwych i rozstrzygnął 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Moje świata widzenie”. Miał 
miejsce także panel dyskusyjny, w którym czołowi łódzcy poeci 
(m.in. Przemysław Owczarek, Rafał Gawin, Szymon Domagała-
Jakuć, Izabela Kawczyńska) zastanawiali się nad tym, na ile są 
łódzcy i czy ul. Piotrkowska puka również do mieszkania Piotra 
Macierzyńskiego – poety, który wolał pisać o kupie Janusza 
Stycznia niespuszczonej w toalecie noworudzkiego internatu 
(Miasto schodów z tomiku Odrzuty) niźli o swoim rodzinnym 
mieście. 
 
Sierpień 
Szkoda, że tego lata Sopot zasłynął głównie z szalonego rajdu 
po molo, wskutek którego mogliśmy zaobserwować nagłe prze-
niknięcie się epok: od romantyzmu, pełnego sopockich tragarzy 
i sprzedawców róż po oświecenie, objawiające się nagłym tur-
bodoładowaniem w nogach przypadkowych przechodniów ucie-
kających przed potrąceniem. Mimo to Literacki Sopot 2014 
można uznać za udaną próbę ocieplenia wizerunku miasta. 
Tematem tegorocznej, 3. już edycji, była więc literatura rosyjska 
(a czy tajne kursy języka rosyjskiego na wypadek inwazji z Kali-
ningradu również przewidziano w programie?). Jednocześnie 
miał miejsce debiut dodatku do pisma „Inter.-Literatura-Krytyka-
Kultura” pod nazwą „2-mieSIĘcznik”. Dlaczego nie miesięcznik 
– ktoś by zapytał? Ano, miesięcznice zostały już zarezerwowa-
ne przez inne środowisko literackie – bajkopisarzy. 
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Wrzesień 
Kampanię wrześniową czas zacząć, jak i X Jubileuszowe Mani-
festacje Poetyckie. A było co manifestować: świetny catering 
Konrada Góry, który przyjechał do Warszawy z paletą kulinar-
nych sprzętów, czy legendarny już Slam Poetycki, podczas któ-
rego śpiący Robert „Ryba” Rybicki z utworem Cisza przeszedł 
do ćwierćfinału, zdobywając 14 głosów, nie powiedziawszy przy 
tym ani słowa. Intersująca była także konferencja o trashu – 
tzw. literaturze śmietnikowej. Słuchacze mogli dowiedzieć się 
z niej, że istnieje książka pt. Masy kałowe oraz ruch poetycki, 
którego członkowie używają penisów jako środków artystycznej 
ekspresji – pisząc nimi po piasku. Ale najważniejsze ostrzeże-
nie, jakie można było wynieść z tegoż Festiwalu: warszawska 
straż miejsca potrafi spisać za patrzenie na Wisłę… Słowem: 
niezły stuff, jak pewien tekst na podryw: „lubisz historię?”, 
„a dlaczego pytasz?”, „bo mam w spodniach powstanie”. Pyta-
nie: listopadowe, styczniowe, czy może warszawskie? Odpo-
wiedź znajdziecie w SDK-u.  
 
Październik 
Literacki Nobel dla Patricka Modiano, które powiedział, iż pisze 
tak krótkie książki, ponieważ na grubsze nie pozwala mu pra-
ca… a Adam Zagajewski znów obszedł się smakiem, dlatego 
podobny tekst o nim umieszczam już któryś rok z rzędu… Tak 
czy inaczej w przededniu rozdania „polskiego Nobla”, czyli Na-
grody NIKE, gruchnęła informacja, że znana pisarka i feminist-
ka Kinga Dunin rzekomo wielokrotnie gwałciła geja – Ignacego 
Karpowicza, którego orientacji miały dowieść intymne kontakty 
z sekretarzem tejże Nagrody. Stad już dziś wiadomo, że tytuło-
we Ości oznaczają najzwyklejszy kac moralny autora budzące-
go się w nieswoim łóżku, lecz w łóżku lewicy. W Radomsku 
tymczasem miał miejsce pierwszy pośmiertny Różewicz Open 
Festiwal, podczas którego rozstrzygnięto kolejną edycję kon-
kursu poetyckiego im. Janusza Różewicza. Zwyciężyła Anna 
Grabowska. 
 
Listopad 
W Kaliszu odbył się kolejny festiwal poświęcony Wandzie Kar-
czewskiej. W łyżce mleka wykąpało się wiele gorących nazwisk, 
jak również tych, dla których dopiero są rozgrzewane piece. 
Wśród młodych zdolnych znaleźli się przybysze z Trójmiasta: 
Anna Mochalska (która zaprezentowała swój książkowy debiut 
pt. Syndrom obcej ręki), Dominika Kaszuba oraz Marcin Kle-
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inszmidt. Oby tak świetne pokolenie nie zostało nowym pokole-
niem Kolumbów… Tymczasem 29-30.11. w Warszawie wszyscy 
wyszli poza format w ramach 2. edycji Festiwalu Dużego For-
matu, gdzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu poetyckie-
go m.in. na debiutancką książkę. Zwyciężyli Tomasz Smogór i 
nasz redakcyjny kolega – Radosław Sobotka. Warto także 
wspomnieć o I festiwalu „Fala poprzeczna” w Gdańsku, organi-
zowanym przez stowarzyszenie Salon Literacki, który zalał nas 
pod koniec listopada. Słowem, dzieje się, a imprezy literackie 
pomału zaczynają na siebie nachodzić. A to Polska właśnie. 
 
 

Rafał Różewicz 
 
 

Filip Pręgowski, Ćwiczenia pamięci (3) 
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JAKUB OSIŃSKI 
 

 

Ostatnim tchem. 
O Stanisławie Barańczaku (1946-2014) 
  
 

Dla jednych Szczęsny Dzierżankiewicz, Barbara Sta-
wiczak czy Feliks Trzymałko, dla innych N. Zbawca-
Sarłatański, R. Tabczan-Sławińska, Tarzan Bańcwał-Siksa, 
niektórym też zdarzało się nazywać go Stanisławem Barań-
czakiem. Zmarł, jak to bywa zazwyczaj, nagle i, tak jest 
zawsze – za wcześnie.  
  

Nie dalej niż miesiąc temu dyskutowaliśmy nad pomy-
słem zorganizowania sesji naukowej poświęconej polskiej po-
ezji najnowszej. Pomijając trud organizacyjny, który miał nas 
dopiero czekać, podjęliśmy się zadania niewątpliwie najbardziej 
wymagającego – wyboru przedmiotu i podmiotu naszego zain-
teresowania. Nie trzeba wspominać, że giełda nazwisk ruszyła 
jeszcze nim hasło „Kto?” zabrzmiało niczym giełdowy dzwon. 
Pominąć można także całą tę szamotaninę o to, dlaczego taki 
to a taki poeta wart jest naszej uwagi. W końcu dobiegł nas głos 
rozsądku: „Barańczak”. I to był kompromis. 
 Pojęcie to Barańczak rozumiał jak mało kto. Rozumiał 
jako tłumacz, lecz jako poeta pojęcia tego zdawał się nie znać. 
Jego słynne słowa: „Gdyby brać pod uwagę wyłącznie propor-
cje czasowe, można by powiedzieć, że jestem właściwie tłuma-
czem, natomiast poetą tylko bywam, i to znacznie rzadziej niż 
zapewne miał na myśli Norwid” w tym kontekście uznać należy 
wyłącznie za świadectwo, poetom często obcej, skromności. 
Pierwsze pióro pokolenia ’68, piewca wartości, spośród których 
na czele stała zawsze zwykła ludzka przyzwoitość, był swego 
czasu głosem młodych, słusznie zbuntowanych. Kilkanaście lat 
później także młodzi próbowali odciąć się od poezji, jaką Ba-
rańczak uprawiał – społecznie zaangażowanej, bliskiej choćby 
najbardziej trywialnym aspektom egzystencji, sięgającej po ję-
zyk kolokwialny, niekiedy styl kancelaryjny; zawsze „tu i teraz”. 
Nie były to jednak nigdy wiersze pisane jednorako, wtórne 
względem siebie, a w konsekwencji epigońskie. Poeta zaskaki-
wał. Teraz znów zaskoczył… 
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Mieszkać kątem u siebie (cztery kąty a  
szpieg piąty, sufit, z góry przejrzy moje  
sny), we własnych czterech  
cienkich ścianach (każda z nich pusta,  
a podłoga szósta oddolnie napiętnuje  
każdy mój krok), na własnych śmieciach,  
do własnej śmierci (masz jamę w betonie,  
więc pomyśl o siódmym,  
o zgonie,  
ósmy cudzie świata, człowieku). 
 
[Mieszkać]  

 
Kształtował kolejne pokolenia. Wspominam dziś czule 

mój pierwszy kontakt z jego twórczością. Tom Jednym tchem 
z 1970 roku poruszył mnie, choć „tamtej” rzeczywistości nie 
znam, bo znać nie mogę. Pamiętam, jak te wiersze brzmiały – 
tym już poeta zdobył moje serce. Później przychodziła refleksja, 
kolejne skojarzenia faktograficzne, kroniki telewizyjne, dawno 
usłyszane opowieści; wszystko zaczęło się składać w spójną 
całość. Dla mnie to była lekcja historii, dla innych – historia ży-
wa. 
 
Pan tu nie stał, zwracam panu uwagę,  
że nigdy nie stał pan za nami  
murem, na stanowisku naszym też  
pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele  
nie stał pan nigdy, pan tu nie stał, panie,  
nas na to nie stać, żeby pan tu stał  
obiema nogami na naszej ziemi, ona stoi  
przed panem otworem, a pan co,  
stoi pan sobie na uboczu  
wspólnego grobu, panie tam jest koniec,  
nie stój pan w miejscu, nie stawiaj się pan, stawaj  
pan w pąsach na szarym końcu, w końcu  
znajdzie się jakieś miejsce i dla pana 
 
[Pan tu nie stał] 

 
 W kraju czy na emigracji: Miłosz, Szymborska, Mrożek, 
Różewicz, teraz Barańczak. Kończy się pewna epoka w dzie-
jach polskiej literatury. Jednak twórcy ci rozpoczęli już dawno 
historii tej nowy rozdział. Jaki? Na odpowiedź przyjdzie nam 
pewnie jeszcze trochę poczekać. 
 
 

Jakub Osiński 
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Stanisław Barańczak urodził się w Poznaniu w roku 1946 i od 
razu doszedł do wniosku, że w tym mieście i w tych czasach po 
prostu nie sposób nie być humorystą-absurdystą. W latach 
przedszkolnych, szkolnych i uniwersyteckich uprawiał jednak 
twórczość nonsensowną – z uwagi na reputację rodziny – 
w ścisłej konspiracji. Również po ukończeniu studiów usiłował 
przez dłuższy czas robić na pozór normalną karierę jako po-
ważny autor, krytyk i badacz literatury. W efekcie opublikował 
dotąd ponad 70 książek poważnych (oryginalnych i tłumaczo-
nych), przez długie lata gorączkowo starając się zatrzeć rosną-
ce wrażenie niepowagi, jakie budziły jego ukrywane, ale wykra-
dane i krążące w odpisach wiersze humorystyczne. Zapalenie 
wyrostka robaczkowego w roku 1991, które zmusiło go do spę-
dzenia kilku dni w szpitalu i tym samym dało okazję do przemy-
ślenia dotychczasowego systemu priorytetów, stało się momen-
tem przełomowym. Postanowiwszy ujawnić publiczności całą 
prawdę o sobie… 
 
[Pegaz zdębiał] 
 
Film dokumentalny z serii „Wybitne postacie Uniwersytety” 
(UAM, Poznań 2013) poświęcony Stanisławowi Barańczakowi:  
https://www.youtube.com/watch?v=moLA42R0_Fo 
 

 
 

Stanisław Barańczak, Całe życie przed tobą 
 
Całe życie przed tobą, spójrz; cały świat czeka  
na ciebie tą poczekalnią, twarzą tego człowieka,  
który zasnął nad stołem z rozlaną kałużą piwa,  
 
nieogolony i zmięty; przed tobą całe i obce  
życie, na stos śpiącego ciała zwalone w poprzek  
twego spojrzenia – i jest; i żyje; i żyjąc – wzywa  
 
ciebie. Czy to jest właśnie to, czegoś się spodziewał?  
Czy rodząc się, mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł  
życie – że cała reszta czeka cię, obca i żywa? 

https://www.youtube.com/watch?v=moLA42R0_Fo
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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

 

Tomaž Šalamun (1941-2014) 
 
 

Z wierszami Tomaža Šalamuna w naprawdę dużej dawce 
spotkałem się w pewien grudniowy wieczór, kiedy to mój współ-
lolaktor-poeta (ekswspółlolaktor, ekspoeta?) podarował mi 
w prezencie urodzinowym Jabłoń. Wcześniej Šalamuna znałem 
bardzo wyrywkowo, by nie powiedzieć: za bardzo wyrywkowo. 
Kojarzyłem go głównie z kilkoma tekstami, nad którymi unosił się 
duch rozliczeń z komunizmem, a że pierwsze zetknięcie z poezją 
zwykle na długo determinuje jej ogląd, przez jakiś czas nie za 
bardzo udawało mi się przekonać samego siebie, że ta twórczość 
to o wiele, wiele więcej. Dzięki Jabłoni to się jednak wreszcie uda-
ło. 

Dzięki Jabłoni udało się też coś innego: oto Šalamun stał 
się dla mnie z jeszcze jednego poety słoweńskiego (obok przede 
wszystkim Uroša Zupana), którego dzięki wytężonej pracy garści 
tłumaczy można czytać w naszym języku, poetą ważnym – może 
nawet nie jako pisarski mistrz, ale jako autor oddziaływujący na 
twórczość poetów w Polsce. Bo nie ulega wątpliwości, że Tomaž 
Šalamun wiele znaczy dla poezji, zwłaszcza dla nowej poezji pol-
skiej; jest jej ukrytym kołem napędowym, punktem odniesienia, jej 
dalekim krewnym. Tak, nie piszę tego przypadkowo; wydaje mi 
się, że wiersze autora Ameryki są niepokojąco bliskie czytelnikowi 
w Polsce. Może to przez zbieżność wrażliwości, może przez po-
dobieństwo doświadczeń, może przez równoległość języków, mo-
że przez coś jeszcze innego, a może przez wszystko naraz – 
trudno stwierdzić. Niezaprzeczalne jednak pozostaje, że Šalamun 
jest tak samo ich, jak nasz, że jest (był! – i będzie…) poetą po-
nadnarodowym, poetą ważnym dla literatury w ogóle, a dla litera-
tury polskiej w szczególności. Z tego też powodu tę krótką notę 
ośmielę się zamknąć konstatacją: 

27. grudnia 2014 roku umarł słoweński poeta polski. 
 
 

Tomasz Dalasiński 
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Wybory wierszy Tomaža Šalamuna w języku polskim  
 

Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979. 
Straszne święta, Agencja Wydawnicza Zebra, Kraków 1996. 
Poker (kompletne tłumaczenie debiutanckiego tomu), Ars 
Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 2002. 
Czytać: kochać, Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 
2002. 
Jabłoń, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004. 
Pora roku, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013. 
 
 
 

Tomaž Šalamun, Valdoltra 
 
Ludzie umierają z rozstawionymi oczami. 
Śmierć drapie w gardło stojących dokoła, 
nigdy w gardło umierającego. 
Myślę o poduszkach. Stojący dokoła mi 
przeszkadzają. Myślę, dlaczego nie ma zieleni. 
Jak dam radę bez zieleni? Do pracy 
chodziłem piechotą, po drodze, gdzie rosły 
zielone krzewy. Kiedy byłem młody, 
jeździłem rowerem po tej drodze, nie licząc zimy, 
kiedy nic nie było zielone. Stojący dokoła 
mi przeszkadzają. Nikt mnie nie 
rozumie. Będziesz do mnie pisał? Będziesz ze mną 
rozmawiał? Jak dam radę bez zieleni, 
do której przez całe życie byłem przyzwyczajony. 



 
 
 
 
 

_________________________________________Proza życia 
 

 

www.PismoInter.umk.pl_____221 
 Filip Pręgowski, Bez tytułu 

 


