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TOMASZ DALASIŃSKI 
 

 

Literatura kobieca a „kobiece” literatury  

 
 

1 
Ilekroć ktoś mówi do 

mnie lub pisze (obojętnie 
w jakim ideologicznym czy 
artystycznym kontekście) 
o tzw. „literaturze kobiecej”, 
tylekroć nie wiem, co on 
(ona) ma na myśli i co jest 
właściwym przedmiotem 
rozmowy. No bo niby 
wszystko wydaje się oczy-
wiste: literatura kobieca to 
literatura tworzona przez 
kobiety, jak niegdyś literatu-
ra chłopska tworzona była 
przez chłopów, literatura 
postkolonialna przez przed-
stawicieli społeczności daw-
nych kolonii, a obecnie – 
literatura LGBT przez lesbij-
ki, gejów, biseksualistów 
i osoby transpłciowe. Gdy 
jednak przyjrzymy się temu 
terminowi nieco bliżej, napo-
tkamy szereg elementar-
nych wątpliwości. Co zrobić 
bowiem z literaturą pisaną 
przez kobiety, która w ogóle 
nie dotyczy spraw z nimi 
związanych? Czy to nadal 
literatura kobieca? Dalej: co 
zrobić z literaturą, której ad-
resatami (adresatkami) są 
kobiety (tj. z tzw. „literaturą 
dla kobiet”)? A co z literaturą 
tylko (aż?) operującą „gło- 

 
 
sem żeńskim”? Wreszcie: 
jak podchodzić do literatury 
o kobietach (dotyczącej ko-
biet), niejednokrotnie pisa-
nej przez mężczyzn? 
 

2 
Mój problem z litera-

turą kobiecą nie jest, jak 
sądzę, jedynie moim pro-
blemem. Wiąże się to z tym, 
że – co wynika z poprzed-
niego ustępu – określenie 
„literatura kobieca” nie ma 
konkretnego desygnatu, czy 
raczej: konkretnych desy-
gnatów ma zbyt wiele, by 
wszystkie one traktowane 
łącznie mogły oznaczać je-
den, spójny przedmiot dys-
kursu. Sposób postrzegania 
„literatury kobiecej” zależny 
jest bowiem tak naprawdę 
od tego, co rozumiemy pod 
pojęciem „kobiecy”, a więc 
od tego, jak zdefiniujemy 
drugi człon interesującego 
nas terminu, jakie przyjmie-
my kryteria selekcji jego 
cech dystynktywnych i przez 
jaki pryzmat (opisowy, anali-
tyczny, ideologiczny etc.) 
będziemy go rozpatrywać. 
Nie istnieje wszak – i to jest 
pierwsza konkluzja tego 
szkicu – jakaś jedna, kohe-
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rentna i konkretna „literatura 
kobieca”; istnieją „literatury 
kobiece”, a każdorazowe 
posługiwanie się terminem 
„literatura kobieca” należy – 
o ile chce się być pełno-
prawnym, czyli rozumianym, 
uczestnikiem dyskursu – 
opatrywać komentarzem 
przybliżającym aktualny 
kontekst jego użycia. 

 
3 

Jak więc widać, oma-
wiane pojęcie nie jest ani 
specjalnie fortunne komuni-
kacyjnie, ani wyjątkowo uży-
teczne opisowo. Z tego też 
względu terminem „literatura 
kobieca” posługujemy się 
najczęściej jako krytycznolite-
racką łatką, etykietą i skrótem 
myślowym. Dodajmy – takim 
skrótem, którego cechą cha-
rakterystyczną jest nieneu-
tralność, łatwe poddawanie 
się waloryzowaniu, a przez to 
– ideologizacji. Nie jest prze-
cież tajemnicą (a jeśli jest, to 
poliszynela), że zwykle odno-
szenie się do terminu „litera-
tura kobieca” niesie ze sobą 
albo wyodrębnienie, autono-
mizację i aprobatę przedmio-
tu (krytyka feministyczna 
i postfeministyczna), albo 
jego wyodrębnienie i margi-
nalizację (krytyka „tradycyj-
na”), albo jego wyodrębnienie 
w celu zepchnięcia poniżej 
poprzedniego poziomu i zde-
finiowania „literatury kobiecej” 
jako eufemizmu literatury 

artystycznie słabej (krytyka 
„szowinistyczna”). Dzieje się 
tak z powodu tego, że, doko-
nując elementarnego rozróż-
nienia na nie-kobiece 
i kobiece, ten drugi pierwia-
stek – zgodnie z regułami 
dualizującego sposobu ar-
gumentowania – traktujemy 
jako element naddany, opo-
zycyjny, a przede wszystkim 
– wtórny w stosunku do tego, 
co standardowe, normatywne 
(a standardem jest w tym 
wypadku nie-kobiecość). 
Niestandardowość i nienor-
matywność (terminologicz-
na!) „literatury kobiecej” ska-
zują ją na pozostawanie 
w sferze liminalnej: niby jest 
to literatura, ale jednak jakaś 
inna, lokalna, peryferyjna, 
często wręcz gorsza. Może-
my się na jej temat wypowia-
dać, możemy ją również wy-
soko oceniać, ale zawsze – 
w odniesieniu do czegoś: 
albo do niej samej (wówczas 
nawet najlepsze pozycje lite-
ratury kobiecej będą tylko 
najlepszymi pozycjami tej 
właśnie literatury), albo do 
literatury nie-kobiecej (wów-
czas najlepsze pozycje litera-
tury kobiecej będą nobilito-
wane poprzez włączanie ich 
do kanonu literatury nie-
kobiecej, a ów akt włączania 
będzie miał charakter – czę-
ściowego przynajmniej – jej 
„odkobiecenia”, a więc mar-
ginalizacji sedna przedmiotu: 
„kobiecego”). Czyżbyśmy 
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więc wciąż mieli do czynienia 
z fallogocentryzmem (resp. 
„vaglogocentryzmem”!), przy-
najmniej na poziomie języka 
krytyczno-naukowego? Być 
może. 

 
4 

Niezależnie od tego, 
jakie są rzeczywiste przyczy-
ny tak fatalnej w gruncie rze-
czy kariery terminu „literatura 
kobieca” i takich problemów 
z jego przedmiotem, sam 
termin proponuję zapisywać 
ze skreśleniem, jako literatu-
rę kobiecą – a to z dwóch 
powodów: po pierwsze, 
z powodu jego wyżej udoku-
mentowanej niefortunności, 
a po drugie, z powodu peł-
nienia przez niego funkcji 
swego rodzaju symbolu 
(symbolu nieprzepracowane-
go braku, tęsknoty „kobiece-
go” do emancypacji, której 
jednak poprzez pojęcie „lite-
ratury kobiecej” zadośćuczy-
nić się nie da). 
 

5 
Czy jeśli przyjmiemy, 

że literatura kobieca jest lite-
raturą kobiecą, będzie to 
oznaczać konieczność po-
stawienia (jak niegdyś, choć 
w innym kontekście, uczyniła 
Luce Irigaray) tezy, iż o ko-
biecości w literaturze w ża-
den sposób nie da się mówić, 
a jeśli się da, to tylko stosując 
dychotomiczne podziały? 
Bynajmniej. Sądzę, że jeste-

śmy w stanie wyodrębnić 
pokaźny zestaw cech literac-
kiego „kobiecego”. Pytanie 
jednak: czym te cechy się 
charakteryzują, do czego się 
odnoszą? Czy są to cechy, 
powiedzmy, językowe? Wy-
daje się, że nie. Innowacyj-
ność i idiomatyczność języ-
ków współczesnych pisa-
rzy/pisarek oraz po-
etów/poetek nie ma naj-
mniejszych związków z kwe-
stiami płci; większa czy 
mniejsza, by posłużyć się 
pięknym starym pojęciem, 
emfatyczność literackiej frazy 
jest raczej kwestią smaku, 
talentu, wyczucia, lektury 
i nauki niż sprawą deklaracji 
płciowych. W takim razie – 
czy są to cechy pozajęzyko-
we, związane np. z tematyką, 
problematyką, wykorzysty-
wanymi tropami, toposami 
i motywami? A jeśli tak, to co 
te zjawiska determinuje: bar-
dziej sex czy bardziej gen-
der? Jeśli przyjmiemy, że to 
pierwsze – bez trudu bę-
dziemy mogli znaleźć trwałe, 
biologiczne wyznaczniki lite-
rackiego „kobiecego” (np. 
menstruację, macierzyństwo, 
menopauzę). Jeśli będziemy 
obstawać przy gender – 
stwierdzimy, że kulturowa 
determinacja płci wyklucza 
możliwość istnienia ponad-
czasowych, uniwersalnych 
wyznaczników „kobiecego” 
w literaturze, bo to, co jesz-
cze choćby w okresie Młodej 
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Polski i dwudziestolecia mię-
dzywojennego uznawane 
było za kobiece, dziś za takie 
wcale uznawane być nie mu-
si. 

 
6 

Którą z tych dwóch 
ścieżek należy pójść? Jak 
zdefiniować „kobiece”, aby 
można było uczynić z niego 
użyteczne i fortunne narzę-
dzie służące rozumieniu dys-
kursu literackiego? Moim 
zdaniem, aby „kobiece” mo-
gło być w ten sposób po-
strzegane, winno być ono, po 

pierwsze, wyznacza-
ne przez to, co biolo-
giczne, a po drugie –  
oświetlane przez kon-
strukcjonistyczny pry-
zmat genderowej 
tymczasowości. In-
nymi słowy – „kobie-
ce” musi, z jednej 
strony, uwzględniać 
własną od-biologiczną 
specyfikę, a z drugiej 
strony – uznawać kul-
turowe determinowa-
nie jego zmiennych 
w czasie reprezenta-
cji. Co więcej – „ko-
biece” nie może mieć 
charakteru konfronta-
tywnego, ponieważ w 
takiej sytuacji stanie 
się ono z definicji nie-
normatywne, gdyż 

usytuuje się w opozycji do 
tego, co nie-kobiece; nie 
można „kobiecego” rozumieć 
tak, jak swego czasu zrobiła 
to Julia Kristeva – jako „ma-
triarchalnego” (przeze mnie, 
w odniesieniu do samego 
języka, żartobliwie nazwane-
go „vaglogocentrycznym”), tj. 
jako żeńskiego odpowiednika 
tego, co patriarchalne. „Ko-
biece” nie może być odpo-
wiednikiem czegokolwiek – 
musi być ponadnormatywne, 
prezentatywne; musi być, 
podobnie jak „męskie”, „zwie-
rzęce”, „hetereoseksualne”, 
„homoseksualne” itp. auto-
nomicznym, neutralistycznym 
elementem niedualizująco 
pojmowanego zbioru, jaki 
stanowi literatura. 

 
7 

Jak sądzę, jedynie 
w podobny sposób definio-
wane „kobiece” może być 
uznawane za typ dyskursu 
literackiego poddający się 
opisowi na poziomie krytyki 
literackiej i analizie na pozio-
mie badań naukowych oraz 
za termin, którym posługiwać 
się można bez obaw o to, że 
nie zostanie się właściwie 
zrozumianym i/lub popadnie 
się w krzywdzące i niebez-
pieczne schematy myślowe, 
a nawet stereotypy. 
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SŁAWOMIR PŁATEK 
 

 

Najbardziej kobiece rzeczowniki  
 
 

Talia? Intuicja? Mózg? 
Usłyszałem kiedyś o 

sobie, że jestem kobietą, bo 
lecę na mózg. Problem 
w tym, że „mózg” jest rodza-
ju męskiego, a mamy modę 
(„moda” jest rodzaju żeń-
skiego) na równouprawnie-
nie rzeczowników. „Rze-
czownik” jest rodzaju mę-
skiego. 

Sprawa jest tyleż po-
ważna, co humorystyczna, 
ten wątek wróci jeszcze pa-
rę akapitów niżej. Nie 
wszystko bowiem odmienia 
się z równym wdziękiem, co 
kobieta odmieniająca się 
przez przypadki swojej sza-
fy. A że nie uciekniemy od 
literatury (bo rzeczownik jest 
częścią mowy, a pismo „In-
ter-” jest pismem literackim), 
prędzej czy później trafimy 
na kobiecość słownikową. 
„Słownik” jest rodzaju mę-
skiego. 

Są słowa, w których 
feminizacja końcówek jest 
prosta. „Poeta” – „poetka”. 
Nie jest to nieodzowne, ale 
przynajmniej wykonalne. 
Z innych: „minister” – „mini-
sterka”. Brzmi idiotycznie  
(i dlatego usiłowano nadać 
żeńskiej formie więcej po- 

 
 
wagi, tworząc słowo z błę-
dem – „ministra”). Słowo 
znowu – zupełnie niepo-
trzebne, ale wykonalne. 
A co ze słowem „kierowca”? 
Może „kierowczyni”? Mu-
siałby się wypowiedzieć ję-
zykoznawca, ale mamy tu 
do czynienia z rosnącą ska-
lą trudności, zachodzi pyta-
nie, czy skórka jest warta 
wyprawki. 

Problem nie jest no-
wy. Dawno, dawno temu, 
jeśli dobrze pamiętam już 
w latach 70., Zenon Wiktor-
czyk zmagał się z tym 
w jednym ze skeczy z serii 
Marszelówna do tablicy (au-
dycja Podwieczorek przy 
mikrofonie). Skecz zaczynał 
się od próby wytworzenia 
żeńskiej formy nazwy pew-
nego zawodu, wysiłki do-
prowadziły do wyrazu „chi-
rurżanka”. Pasował do ka-
baretu znakomicie. Sam 
śmiałem się przez dłuższą 
chwilę (dziecięciem będąc 
wówczas). Stajemy teraz 
wobec takich dylematów 
zupełnie na poważnie (choć  
wciąż są śmieszne). Jak 
zwykle życie dogania kaba- 
ret. 
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Kobiety walczące o 
rzeczowniki powinny być 
konsekwentne. Jeśli już 
wszystkie tego typu okre-
ślenia mają mieć rodzaj mę-
ski i żeński, to kobieta nie 
jest człowiekiem, tylko czło-
wieką. Należałoby też wpro-
wadzić kilka drastycznych 
zmian w gramatyce. Na 
przykład słowo „ludzie” 
(„człowiek” w liczbie mno-
giej) – jeśli mamy być kon-
sekwentni – nie może wy-
stępować tylko w formie „ci 
ludzie”, ale również „te lu-
dzie”. Wyobraźmy sobie 
teraz, co się dzieje w zda-
niach, w których rozróżnia-
my „ludzie” i „ludzie” w od-
mianie przez przypadki, 
w związkach z orzeczeniem 
i dopełnieniem. A co zrobić, 
jeśli mowa o zbiorowości, 
w której są zarówno „ci lu-
dzie”, jak i „te ludzie”? Pisać 
„tłum ludzi oraz ludzi”? I czy 
nie wypadałoby dla spra-
wiedliwości oddzielić rodza-
ju żeńskiego od nijakiego, 
co w tym wypadku nie za-
chodzi? Skutki dla języka, 
które posypałyby się po ta-
kiej operacji, są trudne do 
przewidzenia. Dlaczego ro-
bić wyjątek i siłowo femini-
zować „ministra”, a nie fe-
minizować „człowieka”? My-
ślę, że kilkanaście słów po 
zmianie ich rodzaju, rozwali-
łoby całą polszczyznę i wca-
le nie czuję, że przesadzam. 
Trafiam na przykład, reda-

gując notkę na spotkanie 
z poetką (to słowo ładnie się 
odmienia, jakby samo z sie-
bie), na zwrot „jest jednym 
z założycieli stowarzyszenia 
[…]”. Nie napiszemy prze-
cież „jedną z założycielek”, 
bo byli tam i mężczyźni. 
Więc jak to zrobić, żeby nie 
uciekać w prowizorkę nad-
budowy imiesłowów zamiast 
rzeczowników lub żeby nie 
rozbudowywać takiego zda-
nia do głupio-poprawnych 
politycznie, monstrualnych 
rozmiarów w stylu „jest jed-
ną z osób zakładających”, 
„jest jedną wspólnie z jed-
nymi z zakładaczy oraz za-
kładaczek” itd.? Dodam, że 
słowo „osoba” jest rodzaju 
żeńskiego, dotyczy także 
mężczyzn i nikt jeszcze nie 
postulował wyprowadzenia 
z niego rodzaju męskiego 
w imię równouprawnienia 
mężczyzn, którzy mogliby 
się poczuć nie-osobami 
z powodu gramatyki. 

Myślę, że jeśli w ogó-
le zabierać się za taką prze-
budowę języka, to powinni 
się tym zająć językoznawcy 
i kulturoznawcy z profesjo-
nalnego punktu widzenia, a 
nie dyletanci z pozycji kom-
pleksu płci. Zajmują się jed-
nak ci drudzi, stąd nie mamy 
„tej człowieki”, ale mamy „tę 
ministrę”. Zamiast cokolwiek 
uporządkować, tworzy się 
jeszcze większy bałagan, na 
czym znowu traci język 
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i w ogóle kultura polska 
(nasz język bywa uznawany 
za najtrudniejszy na świecie 
ze względu na jego niepoję-
tą dla obcokrajowca niekon-
sekwencję i liczbę wyjątków 
– właśnie feminizacja koń-
cówek pomnaża ten pro-
blem). 

Jestem pewien, że 
istota kobiecości nie polega 
na kwestionowaniu kobieco-
ści. Co ciekawe, sam kiedyś 
przez rok byłem kobietą 
i jakoś zupełnie bokiem ob-
szedł mnie cały rumor walki 
płci. Wręcz przeciwnie, śla-
dy wrogości (do których 
wrócę za momencik) były 
marginesem. Po ujawnieniu, 
że to ja jestem Anną Kaliną 
Modrakis spotkałem się z 
zastanawiającymi reakcjami. 
Część pań po przeczytaniu 
tych wierszy stwierdzała, że 
to musi być fałszerstwo, bo 
„żaden facet by tak nie na-
pisał”. Inna część, równie 
poirytowana, orzekała, że to 
marna podróbka, bo „żadna 
kobieta by tak nie napisała”. 
Oczywiście przeważały inne 
reakcje, nazwijmy je na uży-
tek tego tekstu „normalny-
mi”. Warto też zauważyć, że 
„kobiecość” tej poezji oce-
niały panie, które na co 
dzień jeżą się, kiedy mówi 
się o „poezji kobiecej”. Jeśli 
jednak te wiersze były fak-
tycznie „kobiece”, to powi-
nienem się martwić czy cie-
szyć? 

Sam nie wiem. Wio-
sną 2014 roku odbył się 
w Częstochowie festiwal 
Poezja [nie] święta. Istotną 
częścią jego programu było 
spotkanie z poetkami na 
temat poezji kobiet. Udział 
wzięły Magdalena Gałkow-
ska, Daria Dziedzic, Marta 
Kucharska i Krystyna Mysz-
kiewicz. W pewnym mo-
mencie padło pytanie – dla-
czego poezja kobiet jest 
mniej ceniona od poezji 
mężczyzn. Wynikła dłuższa 
dyskusja. Do dziś nie wiem, 
czy to była kpina, czy roz-
brajająca szczerość, ale 
padła jednomyślna odpo-
wiedź uczestniczek – bo jest 
słabsza. 

W komedii Godziny 
szczytu jeden z policjantów 
jest czarnoskóry. Wchodzi 
(razem z partnerem granym 
przez Jackie Chana) do 
swojego zaprzyjaźnionego 
baru, w którym ma informa-
torów, i zwraca się do nie-
których obecnych per „czar-
nuchu”. Nikomu to nie prze-
szkadza. Parę ujęć dalej, 
przy innej okazji, ale w po-
dobnej sytuacji Jackie Chan 
(to znaczy – jego postać) 
używa tego samego zwrotu 
„czarnuchu” i omal nie zo-
staje zlinczowany. To cał-
kiem niegłupi film. Widzę to 
tak: pięć czy więcej poetek 
może sobie mówić do woli, 
że poezja kobiet jest słab-
sza od poezji mężczyzn, ale 
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gdybym ja napisał coś ta-
kiego od siebie, musiałbym 
uciekać za granicę z widłami 
w plecach.  

A czy rzeczywiście 
jest słabsza? Przysiadłem 
i policzyłem. Najpierw fla-
gowy okręt polskiej literatu-
ry, czyli presitżowe nagrody. 
Jesteśmy tuż po ogłoszeniu 
wyników do najbardziej hoj-
nie finansowanej z nich – 
nagrody im. Szymborskiej. 
Ze zgłoszonych 211 książek 
(trzy pozostałe to tłumacze-
nia), kobiety są autorkami 
75. Wypada 2,8 mężczyzny 
na jedną kobietę. W pozo-
stałych nagrodach jest po-
dobnie. Niemal tak samo 
rozkłada się udział w kapitu-
łach jury. Jednak zupełnie 
nie odbija się to w nomina-
cjach, w których proporcje 
drastycznie rosną na rzecz 
mężczyzn. Wśród tegorocz-
nych nagród (Nike, Gdynia, 
Silesius, M. st. Warszawy, 
Szymborskiej) proporcje 
wyglądają tak: na 29 nomi-
nowanych tomików 23 auto-
rów to mężczyźni, 6 to ko-
biety. Przeciętnie na jedną 
damę przypada czterech 
dżentelmenów. Niesprawie-
dliwość czy obiektywna 
ocena? Obawiam się, że nie 
da rady tego rozstrzygnąć. 
Oczywiście nie samymi na-
grodami poezja żyje. Pró-
bowałem na przykład poli-
czyć, ile jest kobiet recen-
zowanych i piszących re-

cenzje w stosunku do męż-
czyzn. Nie udało się, mate-
riału jest za dużo, ale 
wstępne rozpoznanie wska-
zuje na bardzo zbliżone ilo-
ści po obu stronach. Zupeł-
nie inaczej wygląda to na 
festiwalach literackich. Tam 
zwykle przypada jedna pani 
na 8-15 panów. Wziąłem 
szacunkowe dane z sześciu 
festiwali, które odwiedziłem 
w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Trudno to policzyć dokład-
nie, bo nie wiadomo, czy 
osoba, która przyjdzie np. 
tylko na turniej jednego 
wiersza jest uczestnikiem – 
czy nie. Poza tym są pro-
blemy jak policzyć przyjezd-
nych i miejscowych. Efekt 
uboczny jednak jest taki, że 
panie bardzo rzadko roman-
sują, wystarcza im masowa 
adoracja rywalizujących pa-
nów, będących w sytuacji 
dość niekomfortowej. 

To oczywiście tylko 
dygresja. Ważniejsze jest 
coś innego. Otóż na hasło 
„kobiece”, będące ideé fixe 
tego numeru „Inter-”, jeśli 
chodzi o tematy powiązane 
z literaturą, przychodzi mi 
do głowy w pierwszej kolej-
ności feminizm i rywalizacja 
płci, w drugiej – jedwabne 
bluzki i lateksowe spodnie 
(o czym postanowiłem jed-
nak się nie rozpisywać), a w 
trzeciej – nic. Kto mi wmó-
wił, że hasło „kobiece” ma 
się na tym kończyć? Kto mi 
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pozamykał te klapki? Kto 
mnie „zafiksował” na wątek 
porównywania poetek z po-
etami do znudzenia, do iry-
tacji, do bezsensu? Zasta-
nawiam się – czy to jest ten 
model kobiecości, który miał 
powstać po zrewolucjonizo-
waniu stosunków społecz-
nych i zrównaniu płci? 

Powiem coś w tajemnicy, 
ale nie mówcie nikomu, bo 
będę musiał uciekać na 
Marsa z widłami w plecach: 
otóż ja lubię kobiece wier-
sze. Takie naprawdę kobie-
ce. Czasem mogą być na-
wet trochę sentymentalne. 
Bardzo łatwo się wzruszam. 

 
 

Sławomir Płatek 
 
Ur. 1974. Debiutował w prasie 
(„Dziennik Bałtycki”) w roku 1995. 
Na początku lat 90. związany 
z trójmiejską grupą poetycką Al-
manach. Po jej rozpadzie epizo-
dycznie współdziałał z lokalnymi 
podziemnymi zjawiskami. Reak-
tywowany przez nierozpoznane 
czynniki po roku 2006. Współza-
łożyciel portalu i stowarzyszenia 
Salon Literacki, publicysta. Autor 
książek poetyckich Bez imienia 
(2010), Prześwietlenie (2011, pod 
pseudonimem Anna Kalina Mo-
drakis), awaria migawki (2012), 
Wiersze dla Sophie Marceau 
i innych kobiet z którymi spałem 
(2013). Oprócz wielu wierszy 
i kilku próz jest także autorem 
niniejszej notki o sobie samym.     
 

 

a 

Maria Kuczara, Do-czekanie 
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Kobiecość zza katedry. 
O „kobiecym” (i nie tylko) w literaturze 

z Anną Nasiłowską 
rozmawiają Aleksandra Szwagrzyk 

i Jakub Osiński 
 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Kobieta powinna być pisarką czy 
kobietą-pisarzem? Jak Pani widzi to rozgraniczenie? 
 
Anna Nasiłowska: Słowo „pisarka” nie przysparza większych 
problemów, podobnie jak z słowo  „poetka”. Oba się przyjęły, są 
używane od dawna, czego nie da się powiedzieć o  „ministrze”.  
Ani lekarka, ani nauczycielka także nie już budzą niczyjego 
zdziwienia, choć kobiety zaczęły pracować jako lekarki dopiero 
na początku XX wieku. Kłopot jest z „krytyczką literacką”, bo to 
okropnie brzmi, toteż ja, gdy się przedstawiam, czasem mówię 
o sobie „pisarka, badaczka literatury, krytyk”... Trochę androgy-
nicznie i tak mi się podoba. Nasz język mocno podkreśla  rodzaj 
gramatyczny (czyli: gender) i nie zawsze jest tu pełna symetria, 
co powoduje   niedogodności. Angielski jest dużo bardziej neu-
tralny, nie wymaga za każdym razem ścisłego określenia, jakiej 
płci jest lekarz, profesor czy kierowca.  
 
A.S.: Czy to lepiej?  
 
Systemy języków indoeuropejskich zwykle traktują jako pod-
stawowe formy męskie i to  stanowi  poważniejszy problem, 
gdyż może wzmacniać zjawisko nazywane językową niewi-
docznością kobiet. Proponuję mały test. Gdy zapytamy o pisa-
rzy polskich, to kto przyjdzie nam do głowy? Prus, Sienkiewicz, 
Żeromski... i kto jeszcze? A Zofia Nałkowska i Maria Dąbrow-
ska? A jeśli zapytamy o „poetów polskich”, to jaką uzyskamy 
odpowiedź? Zapytajmy znajomych, zapewne okaże się, że na-
wet nazwisko Szymborska nie pojawi się wśród pierwszych od-
powiedzi. Automatycznie nastąpi kategoryzacja pod wpływem 
gramatyki: poeci=zbiór osób, do którego wchodzą piszący wier-
sze mężczyźni. Ale np. język chiński jest pozbawiony kategorii 
rodzaju gramatycznego i jakoś trudno byłoby powiedzieć, by 
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dawna kultura chińska była mniej patriarchalna, skoro tam wią-
zało się stopy dziewczynkom, żeby miały urocze, małe stópki. 
One potem nie mogły normalnie chodzić, trzeba było je nosić 
w lektykach. Język – to nie wszystko.   
 
Jakub Osiński: Z „panią profesor” i „profesorką” jest chy-
ba większy problem… 
 
Tak, bo to nie to samo znaczy. „Profesorka” to jakby trochę 
mniej, sprawia to sufiks -ka. Za to „ministra” brzmi dostojnie 
[śmiech], choć zarazem sprawia kłopot, bo to 
jest neologizm bardzo świeżej daty. Trochę więc 
„kłuje”. Ale może to dobrze, zwraca uwagę na 
problem obecności kobiet w życiu publicznym. 
 
J.O.: Podkreślanie „kobiecego pióra”, „kobie-
cego doświadczenia”, „kobiecego punktu wi-
dzenia” jest wśród krytyków częste, wręcz na-
gminne, choć statystycznie – zupełnie nieuza-
sadnione. Czy jest to przejaw wartościowania, 
dyskryminacji, uznania „męskiego doświad-
czenia” za powszechne, uniwersalne? 
 
Akurat kategoria doświadczenia, którą Pan wy-
mienił, może być mocno związana z płcią. Fran-
cuska pisarka i filozofka, przyjaciółka Derridy, 
Helene Cixous, której manifest Śmiech Meduzy 
tłumaczyłam na polski, uczyniła z tego program. Według niej 
kobiecość to coś rewolucyjnego. W jej ujęciu kobiece pisarstwo 
mogłoby doprowadzić do przezwyciężenia  dystansu między 
tekstem a elementarnym poziomem egzystencji, powinno dążyć 
do zgody między poziomem ciała, a więc wewnętrznym rytmem 
oddechu, odczuwaniem emocji i zapisem. Ale ma Pan rację, że 
to nie jest proste. Cixous dla tej awangardowej praktyki przywo-
łuje przykłady – monolog Molly z Ulissesa Joyce'a, utwory Ge-
neta… a więc napisane przez mężczyzn. Mnie się wydaje, że 
w mojej twórczości literackiej dotknęłam takich sfer doświad-
czenia, które mogły być poruszone tylko przez piszącą kobietę. 
Mam tu na myśli Czteroletnią filozofkę ale przede wszystkim 
Księgę początku (2002), utwór o pierwszych miesiącach bycia 
z nowonarodzonym dzieckiem. Jestem bardzo przywiązana do 
formuły, którą wobec mojej książki zastosowała nieżyjąca już 
poetka Małgorzata Baranowska. Napisała, że to utwór uniwer-
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salny, bo każdy się przecież urodził....  Proste: jak jajko Kolum-
ba. Żeby na to wpaść trzeba jednak uniezależnić się od stereo-
typu literackiego, który skazuje taki temat na marginalność, jeśli 
na nieistnienie.  
 
A.Sz.: Co dla Pani oznacza „kobiece”, co jest w literaturze 
kobiece, czym jest kobiecość w literaturze i czy w ogóle 
istnieje coś takiego jak literatura kobieca i jaki jest jej sto-
sunek do literatury dla kobiet? 

 
W wydanej w 2014 roku Encyklopedii gender jest 
moje hasło „powieść kobieca”. Jest ono zapisem 
wahania: z jednej strony „powieść kobieca” to zwy-
kłe czytadło, coś stereotypowego i komercyjnego, 
mało ambitny utwór o ambicjach bestselleru, 
z drugiej – tkwi tu bardzo interesujący potencjał do 
wykorzystania.  
 
J.O.: Czy to, co w literaturze „kobiece”, jest Pa-
ni zdaniem dla mężczyzn w pewien sposób nie-
dostępne?  
 
O, można by wysnuć kilka ciekawych teorii. Na 
przykład wg Junga wewnętrzną postacią, która za-
pewnia napęd dla twórczości mężczyzny jest jego 
Anima, a więc postać kobieca. To by się nawet 
zgadzało, zdumiewająco wielu pisarzy angażowało 
się w stworzenie pełnowymiarowych psychicznie 
postaci kobiecych… jak Pani Bovary czy Anna Ka-
renina. Jednocześnie według Junga postacią, 
z której pośrednictwa musi korzystać kobieta – ar-
tystka,  jest jej Animus. I tu jest gorzej, bo on jest 
dużo gorszym pośrednikiem, nie daje łatwego  do-
stępu do głębokich, intuicyjnych warstw podświa-
domości. Teoria jest interesująca, ale czy prawdzi-
wa? Nie dałabym za nią głowy. Tym bardziej, że 
jestem historykiem literatury. I skoro ja jako ktoś 
odpowiedzialny za takie wielkie, uniwersalistyczne 
syntezy jestem w stanie poradzić sobie z ich two-
rzeniem, to nie sądzę, aby  „kobiece” było  niedo-
stępne dla mężczyzn. Literatura gejowska nie jest 
tylko dla gejów, prawda?  Literatura w ogóle jest 
taką otwartą przestrzenią znaczeń, ona zajmuje się 

 
Anna Nasiłowska 

 
Ur. w Warszawie, ukończyła polo-
nistykę na UW (nagroda im. Wa-
cława Borowego, Primus Inter Pa-
res, dyplom z wyróżnieniem). Pra-
cowała jako dziennikarz, następ-
nie: na studium doktoranckim IBL 
PAN. Od 1987 roku pracownik na-
ukowy IBL PAN, od 2010 roku pro-
fesor zwyczajny. Od 1990 roku 
w redakcji dwumiesięcznika „Tek-
sty Dru-gie”. Od 2007 kierownik 
studium creative writing (pracowni 
literackiej) przy IBL PAN. Debiuto-
wała w prasie literackiej w 1977 
roku. Pisała wiersze, prozę po-
etycką, miniatury prozatorskie, 
opowiadania, reportaże, eseje, 
szkice, recenzje, hasła encyklope-
dyczne, artykuły publicystyczne 
i naukowe. Próbowała także mie-
szać różne gatunki ze sobą, co 
powoduje trudności w klasyfikacji 
wielu tekstów. Ostatnio opubliko-
wała książki: Konik szabelka 
(2011), Wolny agent Umeda i dru-
ga Japonia (2013), Żywioły (2014). 
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„psuciem” różnych porządków dyskursu, w których na przykład 
to, co męskie i to co kobiece mogłoby być traktowane jako opo-
zycja bez pola wspólnego.   
A.Sz.: W wywiadach zawsze wypada zapytać się o ulubio-
nych autorów, ale pomińmy to na rzecz czegoś ciekawsze-
go – jakich autorek Pani najbardziej nie lubi? Kto Panią lite-
racko drażni i dlaczego? 
 
W tej chwili literaturę najnowszą czytam wyrywkowo, często 
wydaje mi się, że jak coś jest nagle wychwalane i nawet nagra-
dzane z powodu jakiś mód i trendów – to nie ma powodu, że-
bym ja się na to rzucała, albo czytam i bywam rozczarowana. 
Poza takimi miejscami jak bydgoski „Kwartalnik Artystyczny”, 
który ma specyficzne oczekiwania, prawie już nie uprawiam 
krytyki literackiej, a jeśli pisze się mało, to poświęcanie czasu 
na „zjeżdżanie” czegoś, co jest niedobre, byłoby marnowaniem 
wysiłku. Może tam jest coś ciekawego, a tylko ja tego nie wi-
dzę? Krytyk powinien nieustannie pracować nad swoją własną 
wrażliwością, nie poprzestawać na: „dobre”, albo „niedobre”, bo 
mi nie smakuje…  
 
A.Sz: A co z literatury kobiecej 
Pani czyta? 
 
Ostatnio przeczytałam prawie 
wszystkie powieści Marii Rodzie-
wiczówny. To spore poświęcenie, 
ona żyła dość długo, pisała naj-
pierw po dwie powieści rocznie... 
Zebrała się długa półka. Dochody 
inwestowała w prowadzony przez 
nią majątek Hruszowa na Polesiu, 
potrzeby były duże, więc napisała 
całą półkę powieści. Uważam, że 
to było ciekawe doświadczenie 
lekturowe. Rodziewiczówna ma 
okropną opinię, uważa się, że to 
musi być jakiś straszny kicz, ona 
się zwykle myli z Mniszkówną. 
Miłosz jednak pisał o Rodziewi-
czównie z pewną dozą sympatii, 
jego babka czytała jej powieści, 
poza tym ona dobrze znała Litwę 

 
 

Aleksandra Szwagrzyk 
 

Ur. 1989. Sekretarz redakcji pisma „Inter-” i re-
daktor naczelna „ProLogu. Interdyscyplinarnego 
Pisma Humanistycznego”. Absolwentka toruń-
skiej polonistyki i Podyplomowego Studium Na-
uczania Języka Polskiego jako Obcego, dokto-
rantka z zakresu literaturoznawstwa, laureatka 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (2012). Publikowała w czasopismach 
i tomach zbiorowych, jest autorką książki 
(O)powieść (z) pogranicza. O Weselu hrabiego 
Orgaza Romana Jaworskiego (2014). Współ-
pracuje z WSG w Bydgoszczy jako lektor. 
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i Polesie. To było bardzo ciekawe z powodów poznawczych. 
Rodziewiczówna była solidną realistką, uprawiała dość sche-
matyczną dydaktykę społeczną. Ale jak coś poznała z autopsji 
albo z drugiej ręki, to jej obraz jest interesujący. Oczywiście na-
pisałam o Rodziewiczównie szkic, który ukazał się w „Dekadzie 
Literackiej” i wejdzie w skład tomu o tradycji powstania stycz-
niowego. Rodziewiczówna była poniekąd „pogrobowcem” po-
wstania, jej matka, będąc w ciąży, przenosiła broń, co zakoń-
czyło się zesłaniem rodziców na Syberię. W jej surowości mo-
ralnej i kulcie pracy odbija się  doświadczenie biedy, wynikają-
cej utraty źródeł utrzymania. Hruszowa – to był nagły dar losu, 
umarł bogaty wuj… Pewnie przed przyswojeniem sobie pokaź-
nej dawki feminizmu byłabym mniej skłonna zainteresować się 
pisarką uważaną za  mało ambitną dostarczycielkę sentymen-
talnych historii dla mniej wykształconej kobiecej publiczności. 
Po pierwsze, ona nie jest sentymentalna, po drugie – takie po-
glądy warto sprawdzać. Mogą być krzywdzącą etykietką.  
 
J.O.: A co z bohaterkami literackimi? Darzy Pani szczegól-
ną sympatią niektóre postaci właśnie dlatego, że to kobie-

ty? Ponieważ uosabiają bliskie Pani 
wzorce artystyczne, postawy życio-
we itd. 
 
Jak się już jest zawodowcem, to nie 
można zdać się na „lubię” czy „utoż-
samiam się”. Czy Telimena da się lu-
bić? Okazuje się, że tak, bo dobrze się 
o niej pisze. Zosia – to mniej ciekawa 
bohaterka. Wspominam o tym, gdyż 
Encyklopedia gender, owoc pięciu lat 
pracy sporego zespołu, w zamyśle 
miała mieć kontynuację w postaci 
przeglądu figur i bohaterek literackich 
i ja napisałam hasło poświęcone Teli-
menie. Kiedy nasz  projekt zostanie 
zamknięty – nie wiem, na razie zostały 
zebrane materiały i trzeba by jeszcze 
w to włożyć trochę pracy. 
 
A.Sz., J.O.: Dziękujemy za rozmowę. 
 
Dziękuję.  

 
 

Jakub Osiński 
 

Ur. 1995. Student Międzyobszarowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych 
na UMK w Toruniu, słuchacz kursu Literatura 
i psychoanaliza w IBL PAN. Uczestnik między-
narodowych i ogólnopolskich konferencji na-
ukowych, autor kilku artykułów naukowych 
i popularnonaukowych. Interesuje się teorią 
i historią literatury, w szczególności literaturą 
polską doby romantyzmu i dwudziestowieczną 
twórczością emigracyjną. Kontakt: jakubosin-
ski@vp.pl. 
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ZOHA KAZEMI_________________________________usg 
 
 

Siedemnastego rabi’ al- awwala miał dobiec końca drugi 
miesiąc mojej ciąży*. Jako że zostaliśmy zaproszeni na obiad 
do mojej matki, postanowiliśmy podzielić się ze  wszystkimi na-
szą tajemnicą. Najpierw jednak, poprzedzając falę dziwacznych 
dywagacji i przypuszczeń, chciałam sama dowiedzieć się, jaka 
jest płeć dziecka. 

Poprzedniego wieczora wyciągnęłam moje broszury 
i foldery, do których nikt nie miał prawa zaglądać, z samego 
dna szuflady, gdzie były schowane, i zaczęłam je przeglądać. 
Następnego ranka, po odprawieniu porannego namazu, nie 
położyłam się już spać, tylko wziąwszy do ręki Koran i resztę 
swoich rzeczy zamknęłam się w pokoju przeznaczonym dla  
oczekiwanego dziecka*. 

Gdy wyszłam, zobaczyłam Alego, który podekscytowany 
czekał pod drzwiami: 

– No i…? – zapytał. 
– Dziewczynka – odpowiedziałam. 
Z radości padliśmy sobie w ramiona.  
Droga do domu matki upłynęła na wyborze imienia.  
Gdy tylko skończyła się ich radość, zaczęły się repry-

mendy:  
– Co wam się tak spieszyło, żeby tak prędko mieć dzie-

ci? 
– Teraz to już nie ma o czym mówić.  
Następnie posypały się głosy dezaprobaty 

i pytania, czy było zaplanowane, czy nie: 
– No to teraz będziecie mieć za swoje…  

                                                 
*
 Rabi’ al-awwal – trzeci miesiąc księżycowego kalendarza mu-
zułmańskiego, używanego przede wszystkim do celów religij-
nych ( w Iranie oficjalnie używa się kalendarza słonecznego, wg 
którego obecnie mamy rok 1393 ) w świecie arabsko-
muzułmańskim. Pierwszym rokiem tego kalendarza jest rok 
daty emigracji Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medy-
ny – 622 n.e. Wspomniany w opowiadaniu 17 dzień miesiąca to 
święto narodzin proroka Mahometa, w Iranie dzień świąteczny, 
radosny i pomyślny.  
*
 Namaz – obowiązkowa modlitwa każdego muzułmanina. 
Szyici (w Iranie jest ich ponad 90 % ) modlą się trzy razy 
dziennie, w przeciwieństwie do sunnitów, odprawiających modły 
pięć razy dziennie. 

 
 

Zoha Kazemi 
 
Ur. 1982. Pisarka, tłumaczka, 
krytyczka literacka. Mieszka w 
Teheranie. Skończyła inżynierię 
materiałową i anglistykę. Wydała 
trzy powieści: Początek pory 
chłodu (2012), Słodka cisza 
(2014) i Rok drzewa (2014) oraz 
zbiór pięćdziesięciu czterech 
flash fiction Ułóż swoje buty do 
pary (2013).  
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– Dobrze zrobiliście.  
Koniec końców wszystkie zgromadzone kobiety jedno-

myślnie zawyrokowały, że mające urodzić się dziecko 
niewątpliwie będzie płci męskiej.  

Następnego tygodnia zadzwoniła moja przyjaciółka. 
Usłyszawszy o ciąży, orzekła, że zapewne urodzę chłopca, 
gdyż dopiero co umarł mój teść.  

USG z trzeciego miesiąca pokazało, że na świat praw-
dopodobnie przyjdzie chłopiec.  

Kiedy byłam w czwartym miesiącu, babcia ze strony 
matki, która obrzucając spojrzeniem ciężarną potrafiła określić 
płeć jej przyszłego dziecka i nigdy się nie myliła, stwierdziła, że 
to dziewczynka. 

Teściowej się śniło, że będzie miała wnuka.  
USG z piątego miesiąca potwierdziło, że 

dziecko rozwija się prawidłowo, nie ujawniło jednak 
jego płci, zlecając kolejne badanie w następnym mie-
siącu. 

Siostra ojca stwierdziła, że skoro pierwsza była 
córeczka, to tym razem na pewno urodzę chłopca. 
Wszystkie kobiety z rodziny, obserwując kształt mo-
jego brzucha i rozkwitłą w czasie ciąży urodę, zawy-
rokowały, że niewątpliwie urodzę chłopca.  
Kupiłam wyprawkę dla dziewczynki. 

USG z siódmego miesiąca ciąży pokazało, że 
na świat przyjdzie dziewczynka.  

Kobiety w rodzinie sprzeciwiły się, twierdząc, 
że to niemożliwe, bo przecież ma urodzić się chło-
piec. USG również nie dały wiary. Najstarszej kuzyn-
ce teściowej USG pokazało chłopca, a urodziła się 
dziewczynka.  

Kiedy nasza córeczka przyszła na świat, każ-
dy, komu mówiliśmy, jak ma na imię, ze zdziwieniem 
pytał:  

– Jak to, to wy nie macie chłopca? 
 
 

Z perskiego przełożyła Dorota Słapa 

 
 

Dorota Słapa 
 
Ur. 1984. Iranistyka z wykształce-
nia i zamiłowania. Absolwentka 
Wydziału Orientalistycznego UJ. 
Tłumaczka z języka perskiego. 
Skoncentrowana przede wszyst-
kim na współczesnej literaturze 
perskiej, którą pragnie przybliżać 
polskiemu czytelnikowi. Jej prze-
kłady ukazały się m.in. w „Biulety-
nie Iranistycznym” oraz na stro-
nach: www.literaturaperska.com, 
www.artpapier.com, www.szufla-
da.net. Artykuły poświęcone twór-
czości irańskich pisarek: Zoji Pi-
rzad, Fariby Vafi i Goli Taraghi 
publikowała m.in. w „Oriencie”. 
Obecnie pracuje nad przekładem 
zbioru opowiadań My jesteśmy 
tutaj autorstwa kurdyjskiego pi-
sarza Beroża Akreji. Pisze wier-
sze po persku i po polsku.  
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ATOUSA AFSHIN NAVID ___ostatni wieczór  
(fragm.) 

 
 

Kiedy z głębi korytarza podniósł się krzyk, powiedziały-
śmy sobie, że znów Mahnaz zaczęła rozrabiać. Sudabe położy-
ła na środku sofre garnek z dami i od czasu do czasu coś 
z niego podjadała*. Od początku semestru ustaliłyśmy, że posił-
ki będziemy jeść wspólnie. W ten sposób noce, dłużące się 
w nieskończoność na tym bezludziu, stawały się nieco bardziej 
znośne. Obok przygotowanego do kolacji sofre, owinięta w mo-
dlitewny czador Zahre czytała Koran. Mnie takie rzeczy specjal-
nie nie interesowały, ale zadziwiająca, charyzmatyczna wiara 
Zahre kusiła mnie czasem, aby przysiąść gdzieś nieopodal 
i zasłuchać się w jej recytacje. Sahar była mniej więcej takich 
samych poglądów jak ja, ale po samobójczej śmierci Szabnam 
całkowicie się załamała. Stopniowo utraciła dziewczęcą radość 
i energię, szukając ratunku w modlitwie. Czasem zwierzała mi 
się, że dzięki przyjaźni z Zahre odnalazła swoje miejsce w życiu 
i nawet już coraz mniej obawia się śmierci.  

Ja zaś kułam dniami i nocami. Uzyskując dobre oceny 
z egzaminów, miałam szansę wyrwać się z tego piekła i konty-
nuować licencjat w Teheranie*. Oczywiście, nie chodziło tylko 
o sam Teheran. Ali od przeszło sześciu miesięcy pisał do mnie 
z Kanady, każdy list rozpoczynając od zajmującego całe dwie 
linie, ogromnego słowa: „Głupia”: „Głupia, kochana siostrzycz-
ko! Co tam słychać w dziurze zabitej dechami?”. Pisałam mu 
o wyczynach Mahnaz, a także o łażących po ścianach wężach, 
jaszczurkach i pająkach, przez które musiałyśmy wszystkie 
szpary pozatykać watą. Za każdym razem, kiedy wspominałam 

                                                 
*
 Sofre – rodzaj nakrycia, obrusu rozkładanego na ziemi, na którym stawia 
się garnki z jedzeniem, sztućce i talerze. Irańczycy (zwłaszcza 
w tradycyjnych rodzinach) jedzą na ziemi, rozsiadając się wokół sofre. Dami 
– potrawa z rozgotowanego do miękkości i niecedzonego ryżu, przyrządza-
na i podawana z różnymi dodatkami.  
*
 Mowa tu o egzaminie zwanym w Iranie kardani be karszenasi. W Iranie 
zdarza się, że słabsi uczniowie, którzy nie są w stanie zdać od razu na 
studia licencjackie, najpierw uczestniczą w trwającym dwa lata kursie, na 
zakończenie którego odbywa się egzamin zwany kardani; po jego 
pomyślnym przejściu mogą kontynuować studia pierwszego stopnia i po 
upływie kolejnych dwóch lat uzyskać tytuł licencjata karszenasi. Studia 
licencjackie w Iranie trwają cztery lata.  
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Alemu o wyczynach Mahnaz, odpisywał mi, że tam wszystkie 
dziewczyny są takie jak ona i jeżeli my nie jesteśmy szczęśliwe, 
to przez to tutejsze, pełne problemów i zgryzot pieskie życie, 
które odebrało nam możliwość przeżywania jakiejkolwiek rado-
ści. I kiedy czytałam jego listy, gotowałam się w środku z za-
zdrości i rozgoryczenia. Byłam gotowa na wszystko, aby tylko 
uciec z tego pustkowia i dotrzeć do ziemi obiecanej mojego bra-
ta. 

W zeszłym tygodniu, kiedy z zamiarem zakupu walizki 
wybrałam się na zakupy, nie zdawałam sobie sprawy z ilości 
drobiazgów i różnych bambetli, które zamierzałam wziąć ze so-
bą do krainy eldorado.  Ali radził: „Nie zabieraj ze sobą zbyt du-
żej ilości rzeczy, tutaj jest wszystko. Dokładnie wszystko to, co 
i w Iranie, począwszy od koncentratów pomidorowych firmy 
1&1, a skończywszy na dżinsach Patan Jameh”. I kiedy zaglą-
dałam do sklepów znajdujących się na ulicy Manuczehriego, 
myślałam sobie, że poza kilkoma ubraniami i zestawem do ma-
kijażu właściwie niczego nie potrzebuję. I z tego właśnie powo-
du zakupiłam walizkę o rozmiarach niewiele większych od mę-
skiej aktówki.  

Tupot Mahnaz, która biegiem zbliżała się do naszego 
pokoju, ożywił nas wszystkie.  Mahnaz była wyższa ode mnie 
o głowę i kiedy pędziła korytarzem, cały budynek aż trząsł się 
w posadach. Sudabe dopadła drzwi, od których przed chwilą 
odsunęła się Zahre i kiedy odgłos stóp był już całkiem blisko, 
szybko je otwarła. Mahnaz, niczym kula gradowa, wpadła na 
środek pokoju, siadając tuż za mną. Niedługo potem zjawiła się 
też Sahar, trzymając w dłoniach fotografię narzeczonego i pisz-
cząc z radości: 

– Czekaj no, lafiryndo, niech cię tylko dostanę – Mahnaz 
zza moich pleców robiła głupie miny – Panno młoda, panno 
młoda, uważaj na dziecko! 

Sahar chwyciła pokrywkę od garnka i zamierzyła się, 
zwracając się w stronę Mahnaz. Dźwięk pokrywki zderzającej 
się z głową Mahnaz gubił się na tle jej nieprzerwanego śmie-
chu, i kiedy ja próbowałam uniknąć ciosów Sahar, Sudabe ko-
rzystając z okazji sięgnęła po dami.  

Im Sahar mocniej uderzała, tym Mahnaz śmiała się gło-
śniej. Tego wieczora dopiero co przyszedł list od Alego: „Jeżeli 
chcesz tu przyjechać, musisz wszystko zapomnieć, wyobraża-
jąc sobie, że urodziłaś się na nowo, w zupełnie innym kraju, 
z odmienną kulturą, problemami i radościami. Inaczej nigdy nie 
osiągniesz szczęścia, którego poszukujesz”. Kiedy dziewczęta 
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weszły do pokoju, właśnie rozmyślałam nad słowami Alego 
i nad tym, których to wspomnień powinnam się pozbyć. Wraz 
z wybuchem śmiechu Mahnaz zdecydowałam, że ją z pewno-
ścią pozostawię w swej pamięci, aby nie zapomnieć, w poszu-
kiwaniu czego wyjechałam z tego miejsca. 

Nikt nie brał na poważnie słów i zachowania Mahnaz. 
Wiedziałyśmy doskonale, że gdyby jej zabrakło, noce w aka-
demiku byłyby strasznie ponure. Jej pokój znajdował się na 
końcu korytarza, jednak od śmierci Szabnam noce spędzała 
w dyżurce portiera. Akademik przypominał więzienie. O ósmej 
zamykano wejściowe drzwi, a światła gaszono przed północą. 
Miałyśmy zakaz tańca i śpiewu, nie wolno nam było też  prowa-
dzić nocnego życia, ani nawet ubierać się w to, co zdaniem 
strzegących obyczajowości strażników „pokazywało za dużo 
ciała”*. Najmniejsze odstąpienie od obowiązujących zasad po-
ciągało za sobą ostre konsekwencje, a jedyną osobą, która się 
ich nie obawiała, była Mahnaz. 

Zahre zatrzymała Sahar na kolację. Do tego wieczora 
żadna z nas nie miała okazja zobaczyć narzeczonego Sahar. 
Przystojny był z niego mężczyzna. Sahar miała na sobie dopa-
sowany różowy strój, a za ucho założyła trzy różyczki w tym 
samym kolorze. Proste złote obrączki błyszczały pomiędzy ich 
splecionymi palcami. Sahar patrzyła w obiektyw kamery, a jej 
narzeczony spoglądał na nią zakochanym wzrokiem. 

Zdjęcie przechodziło z rąk do rąk. Nie chcąc uzewnętrz-
niać swoich uczuć, skomentowałam: 

– Bardzo do siebie pasujecie. Zupełnie jak brat i siostra. 
Mahnaz odezwała się, nie podnosząc głowy znad tale-

rza: 
– Znowu opowiadasz głupoty. Widzisz jakieś 

podobieństwo między gruszkowatym nosem Sahar a nosem jej 
wybranka?  

Zahra walnęła Mahnaz w plecy: 
– Zamknij się wreszcie. Popatrz się sama do lustra, za-

miast czepiać się ciągle innych.  
Mahnaz wyprostowała nogi wzdłuż rozłożonego sofre, 

kładąc sobie talerz na udach: 

                                                 
*
 Od początku lat 80-tych XX wieku przy wejściach do urzędów i na 
uniwersytety znajdowali się strażnicy bądź strażniczki, którzy pilnowali 
przestrzegania zasad zgodnych z islamem w kwestii obyczajowości np. 
w sytuacji, kiedy kobieta nosiła zbyt mocny makijaż, strażniczki nie 
wpuszczały jej do urzędu, jeśli go wpierw nie zmyła). 
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– Ja nie mówię, że sama jestem piękna. Mówię, że Sa-
har ma szkaradny nos. Poza tym, chodzi o to, żeby rybka po-

łknęła haczyk, a to się już stało – i, pstrykając palca-
mi, zaczęła podśpiewywać – Gorzko, gorzko...!  

Sahar sczerwieniała na twarzy. Mahnaz, której 
właśnie o to chodziło, usadowiła się obok niej, zamie-
rzając rozpocząć swoje rozmowy „poniżej pasa”. Po-
denerwowane,  podnosiłyśmy rwetes, jak to miałyśmy 
w zwyczaju. Gdyby nie to Mahnaz zawsze kierowała-
by rozmowy na tematy, jak je sama określała 
„z podtekstem”.  

Na temat Mahnaz krążyło wiele plotek. Powia-
dano, że jest kochanką bogatego inżyniera, pracują-
cego gdzieś na południu kraju. Często wyjeżdżała do 
Bandar-e Abbas, nie pokazując się przez cały ty-
dzień*. Uwielbiała pociągi. Twierdziła, że pusty prze-
dział nie ma sobie równych, jeśli chodzi o miejsce na 
romantyczną dwuosobowa wycieczkę. Dlatego wła-
śnie przykleiło się do niej określenie: lafirynda. Nie 
miała specjalnie nic przeciwko temu. Mówiła: 

– Wszystkie jesteśmy lafiryndami, tylko niektó-
re z nas odkrywają to wcześniej.  

Za każdym razem, kiedy Zahre próbowała 
udzielić jej jakiegoś napomnienia, Mahnaz siadała po 
turecku i, kładąc sobie dłonie na kolanach, odpowia-
dała chropawym kazwińskim dialektem*: 

– Złotko, jeśli chcesz powiedzieć komuś, że to, 
co robi, jest złe, najpierw sama musisz się upewnić, 
czy to rzeczywiście jest złe, a potem dopiero mieszać 
się w życie innych*.  

A potem, dotykając zamka u spodni, pytała: 
– Więc co, Złotko, mam rozpiąć?  
Nigdy nie nadarzyła się okazja, abym mogła 

spytać Mahnaz, jak to jest, że nie boi się słów, spoj-
rzeń i osądów ludzi. Właśnie ta obojętność i dystans 
uczyniły z niej boga w moich oczach. Ali pisał: „Tutaj 
nikt nie interesuje się życiem innych. Czternastoletnie 

                                                 
*
 Bandar- e Abbas – miasto położone na południu Iranu.  

*
 Kazwin – miasto w północnym Iranie.  

*
 Nakłanianie innych do czynienia dobra i odwodzenie ich od zła 
jest jednym z obowiązków muzułmanina względem 
społeczeństwa (amr be ma’ruf va nahi az monkar). 

 
 

Atousa Afshin Navid 

 
Ur. 1975 roku w Teheranie. 
Ukończyła studia licencjackie 
w zakresie fizyki, kontynuując 
edukację na Studiach Kulturo-
wych i pracując nad wykorzy-
staniem twórczości pisarskiej 
w edukacji w szkołach śred-
nich. Przeniosła się do Londy-
nu, gdzie w 2010 uzyskała sto-
pień magistra w zakresie nauk 
humanistycznych w Instytucie 
Studiów nad Cywilizacją Mu-
zułmańską w Londynie. Jej 
pierwszy zbiór opowiadań – 
Generał – wydany został w roku 
2011 przez teherańskie wydaw-
nictwo Czeszmeh. Motywem 
przewodnim zbioru jest problem 
tożsamości we współczesnym 
Iranie. Zbiór ten został uhonoro-
wany w 12 edycji Konkursu Lite-
rackiego im. Huszanga Golszi-
riego, a także nominowany do 
nagrody Ketab-e Fasl. Jej druga 
książka nosi tytuł Krok po kroku. 
W październiku 2015 roku ukaże 
się pierwsza powieść pisarki za-
tytułowana Kawałek kredy i ku-
bek wystygłej herbaty, w której to 
autorka skonfrontuje ze sobą 
dwa pokolenia teherańskich na-
uczycielek. 
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dziewczęta zachodzą w ciążę i nikt ich nie pyta, dlaczego tak 
się stało, ani nie mówi, czy mają zachować ciążę, czy nie”. 
Właśnie takiej wolności szukałam. Wtedy mówiłam sobie, że jak 
tylko zdejmę nogę z tego, jak mawia ojciec, „naftowego kota”, 
skończą się wszystkie moje lęki*. Będę mogła robić, co tylko 
zechcę. Tak jak czyniła to Mahnaz. Teraz jednak, gdy mój wzrok 
padł na tę przeklętą kasetkę, zaczynam już wątpić we wszystko. 
W siebie. W przyszłość. Jestem taka niepewna, że nie mogę 
sobie nawet odpuścić głupiego pudełka z cieniami i kilku 
przedartych zdjęć. 

W ciągu tych ostatnich dni czasem rozmyślam o Mahnaz. 
W miejscu, gdzie nikt nie interesuje się życiem innych, jaką 
wartość ma bycie kochanką nieznanego inżyniera? Czy nawet 
rozmowy „poniżej pasa”, które dla obcokrajowców są jak bułka 
z masłem i możesz, rozsiadłszy się przed telewizorem, wszyst-
kie te rzeczy, o których nie masz odwagi pomyśleć nawet 
w samotności, zobaczyć z największymi szczegółami; precyzyj-
niej niż chciałaś i bałaś się sobie wyobrazić? 
 
 

Z perskiego przełożyła Dorota Słapa 

                                                 
 
* Mapa Iranu niejednokrotnie przypomina samym Irańczykom siędzącego 
na dwóch łapach kota. 
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Teheran i Londyn. 
Z Zohą Kazemi rozmawia Dorota Słapa 

 
 

Dorota Słapa: Jak często przedstawione w Pani wybranych 
flash fiction zachowania bohaterów (zwłaszcza składanie 
Bogu przyrzeczenia – nazr – przez wykształconą lekarkę 
w zamian za wysłuchanie prośby, ingerencja bliższej rodzi-
ny i dalszych krewnych w życie młodego małżeństwa ocze-
kującego dziecka oraz zależność nastolatki od ojca) są 
spotykane we współczesnym Teheranie? 
 
Zoha Kazemi: Moim głównym celem było przedstawienie kultu-
rowych i powszechnie występujących problemów wynikających 
ze współistnienia ze sobą tradycji i modernizmu. Te opowiada-
nia powstały w oparciu o rzeczywistość, której nadałam formę 
flash fiction, starając się ustosunkować do przedstawianych 
w nich sytuacji poprzez krytykę albo pytanie. Tak naprawdę te-
go typu zachowania spotyka się jeszcze w Iranie bardzo często.  
 
Ma Pani za sobą doświadczenie życia w Anglii i w Iranie. 
Czy mogę zapytać Panią o podobieństwa, jakie zauważyła 
Pani między tymi dwoma krajami? 
 
W Londynie mieszkałam ponad dziesięć lat temu, kiedy byłam 
nastolatką, toteż moje porównanie może nie być zbyt precyzyj-
ne. Iran jest krajem, w którym nie ma emigrantów, a tradycja 
i religia odgrywa bardzo ważną rolę. Wszyscy reagują na wyda-
rzenia polityczne i wszyscy uważają się za ekspertów w każdej 
dziedzinie. Np. kierowca taksówki z łatwością wydaje sądy na 
temat polityki zagranicznej czy gospodarki, nie mając żadnego 
wykształcenia ani przygotowania w tych dziedzinach. Londyn 
jest pełen emigrantów. Wypełniony jest różnorodnością 
i sprzecznościami. Można się tam wciąż spotkać z rasizmem. 
Ludzie nieświadomie i pochopnie oceniają muzułmanów, Irań-
czyków i inne nacje, nie uważają się jednak za znawców 
wszystkich dziedzin. Londyn jest bardzo stabilny, prawo decy-
duje tam o wszystkim. Iran jest dużo mniej uporządkowany. 
Najważniejszą teraz kwestią jest spojrzenie na kobietę i jej pra-
wa; to jeszcze wciąż temat, na który nie zwraca się uwagi. 
W Londynie wyznawana wiara i tradycja to sprawy osobiste, 
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a 

Monika Mausolf, Pocałunek 

w Iranie natomiast są to kwestie społeczno-polityczne. Kobieta 
w Iranie ma mniejsze prawa, a ludzie wciąż jeszcze balansują 
pomiędzy tradycją, religią a nowoczesnością. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Również dziękuję. 
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„Tempo zmian zachodzących w Iranie 
jest ogromne”. 

Z Atousą Afshin Navid 
rozmawia Dorota Słapa 

 
 
Dorota Słapa: Bohaterkami Pani opowiadania Ostatni wie-
czór są dziewczęta zamieszkujące żeński akademik w jed-
nym z irańskich miast. Obraz ich życia, nakreślony w opo-
wiadaniu, jest niezwykle wyrazisty. Jako że pracuje Pani 
z młodzieżą, chciałabym prosić, aby podzieliła się Pani 
swoim doświadczeniem bycia nauczycielką w Teheranie. 
W jakim stopniu przedstawiony w Ostatnim wieczorze spo-
sób myślenia i zachowania dziewcząt odpowiada temu, 
z czym styka się Pani na co dzień? 
 
Atousa Afshin Navid: Swoją przygodę z nauczaniem w teherań-
skich szkołach rozpoczęłam trzynaście lat temu. Z uwagi na to, 
że z wykształcenia jestem fizykiem, zostałam zatrudniona jako 
nauczycielka tego przedmiotu w jednej z teherańskich szkół 
należących do SAMPED*. Szkoły te każdego roku organizują 
ogólnokrajowy egzamin, włączając najinteligentniejszych chłop-
ców i dziewczęta w swój szczególny system nauczania, a na-
stępnie, mając na uwadze ich naukowy potencjał, opracowują 
dla nich specjalny program nauczania różniący się od tego re-
alizowanego w pozostałych szkołach. W pierwszych latach mo-
jego nauczania doszłam do wniosku, że nawet najbardziej roz-
legła inwestycja w system edukacji sama w sobie nie jest wy-
starczająca. Biorąc pod uwagę szybkość zachodzących w spo-
łeczeństwie zmian oraz pojawiające się na rynku coraz to now-
sze technologie usprawniające komunikację, młode pokolenie, 
jak niczego dotąd potrzebuje odpowiedzieć sobie na pytania 
związane z tożsamością, a ta kwestia, nawet dla niezwykle inte-
ligentnych dzieci, które miałam okazję nauczać, wymaga pew-
nej edukacji i nie rozwiąże się sama, choćby przy pomocy spe-
cjalnie ułożonych, amatorskich programów czytelniczych. W ten 

                                                 
*
 Gimnazja i szkoły średnie przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych 
uczniów. Pieczę nad tymi szkołami sprawuje Sazman-e Melli-je Parvaresz-e 
Este'dadha-je Derachszan (Narodowa Organizacja ds. Rozwoju Talentów).  
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sposób kilka lat później weszłam do Zarządu Nauczania 
Twórczego i Krytycznego Myślenia i Pisania, przedstawiając 
nowy program nauczania w tej dziedzinie. W programie reali-
zowanym przez moją klasę uczniowie w pierwszej kolejności 
piszą o sobie, swojej rodzinie, mieście i kraju, koncentrując się 
szczególnie na tym, kim są i kim pragną się stać. W drugiej ko-
lejności udzielają odpowiedzi na bardziej kluczowe pytania, za-
wierając je w formie opowiadań. Piszą o etyce, miłości, śmierci, 
ojczyźnie, a także o życiowych celach i tym podobnych prioryte-
towych zagadnieniach, a potem rozmawiają ze sobą na te te-
maty. Moim zdaniem tempo zmian zachodzących w Iranie jest 
ogromne. Zwłaszcza środowisko kobiet podlega dużym zmia-
nom. Dziewczęta, które opisałam w opowiadaniu Ostatni wie-
czór, to osoby urodzone w latach 70-tych XX wieku i należące 
do mojego pokolenia. Wtedy dziewczęta pokroju Mahnaz po-
strzegane były jako dziwne zjawisko i stanowiły temat tabu. 
Klasy,  w których nauczam dzisiaj, pełne są takich Mahnaz, tyle 
że bardziej pewnych siebie, butnych i swobodnych. W moim 
pokoleniu emigracja wymagała walki na dwóch frontach: z jed-
nej strony należało dowieść swoich umiejętności na uniwersy-
tecie zagranicznym, aby zostać przyjętym i otrzymać stypen-
dium, a z drugiej strony toczyć boje z rodziną, aby przekonać ją 
do takiego wyjazdu. Wielu, podobnie jak Nazi [zdrobnienie od 
imienia Nazanin – przyp. tłum], posiadając krewnych za grani-
cą, miało większe szanse na wyjazd. Dziś sytuacja się zmieniła. 
Wiele rodzin nie tylko podtrzymuje w swoich córkach pragnienie 
emigracji, ale i dopinguje i mobilizuje te, które się wahają, 
chcąc, aby wyjeżdżały i doświadczały świata. Podsumowując: 
w porównaniu z pokoleniem sprzed trzydziestu lat, dzisiejsze 
dziewczęta są bardziej radosne, niezależne i lepiej wiedzą, 
czego chcą, choć ten wzrost pewności siebie ma też swoje inne 
strony. Młode dziewczyny są bardziej stanowcze: nie wahają 
się, aby walczyć o swoje i są obdarzone większą świadomo-
ścią.  
 
Główna bohaterka opowiadania Ostatni wieczór planuje 
rychłą emigrację. Zamierza udać się do Kanady, w której 
mieszka już jej brat, i tam rozpocząć wszystko od nowa. 
Mówi: „Tutaj nie ma niczego, co łączyłoby mnie z życiem”. 
Czy wielu młodych Irańczyków zamierza wyjechać? Jak 
wyobrażają sobie emigrację? Czy ich wizja Zachodu różni 
się od wyobrażenia, jakie miało Pani pokolenie?  
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Fala emigracji tak w Iranie, jak i w przypadku innych krajów 
rozwijających się, jest silna. Pragnienie opuszczenia ojczyzny, 
a nawet sama emigracja nie dotyczy jedynie młodzieży, ale zda-
rza się również wśród ludzi w średnim wieku. Ludzie poszukują 
lepszego życia, a pieniądze i wolność należą do największych 
pragnień. Hollywoodzka Ameryka jest światem, za którym po-
dążają wyjeżdżający. Trudy emigracji i cena, którą się za nią 
płaci, nie są rozważane w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, 
że obraz Zachodu, w poszukiwaniu którego Irańczycy opusz-
czają ojczyznę, nie zmienił się wiele w stosunku do wyobraże-
nia, jakie miało o nim moje pokolenie. Sądzę, że na taki stan 
rzeczy wpłynęły dwie kwestie. Po pierwsze: ci, którzy wyjechali, 
rzadko kiedy opisywali ciemną stronę emigracji. Być może ży-
czyli sobie, aby rodziny, które zostały w Iranie, wyobrażały so-
bie ich jako szczęśliwych lub myślały że pisanie i mówienie 
o ogromnej różnicy pomiędzy tym, czego się oczekuje a zasta-
ną rzeczywistością będzie równoznaczne z przyznaniem się do 
porażki. Po drugie: pragnienie wyjazdu jest tak silne, że te nie-
liczne głosy wspominające o trudnościach życia na emigracji 
nie mają w ogóle szans, aby się przebić i być usłyszanymi. 
 
Nazanin, pakując się przed planowaną podróżą do Ameryki, 
każdą rzecz waży w dłoniach przed spakowaniem, rozważa-
jąc, czy ją zabrać ze sobą, czy nie: „Ciężkie rzeczy nie są 
potrzebne nikomu”. To może być jakieś zobrazowanie filo-
zofii wyznawanej obecnie przez młodych, prawda? „Życie 
powinno być łatwe i lekkie”. Albo: „Z trudnego życia nie ma 
żadnych korzyści”. Co stanowi wartość dla irańskiej mło-
dzieży?  
 
Odpowiedź na drugą część tego pytania może okazać się nieco 
problematyczna. Co zaś do jego pierwszej części: bardziej od-
powiednie wydaje się stwierdzenie, że z obfitujące w trudy życie 
nie niesie ze sobą żadnych korzyści. Chcemy, aby wszystko 
przyszło do nas samo. Praca nie posiada żadnych wartości 
etycznych. Ludzie pracują, bo nie mają innego wyjścia, a nie 
dlatego, że czerpią ze swojej pracy satysfakcję. Taki sposób 
myślenia w dużym stopniu  rozpowszechniony jest w całym Ira-
nie i dotyczy sporej części młodzieży, choć nie wszystkich. Po-
wróćmy do drugiej części pytania. Najlepszą odpowiedzią, jakiej 
mogę udzielić jest ta, że… nie wiem. Społeczeństwo irańskie 
znajduje się w fazie przejściowej pewnego etapu kulturowego, 
dlatego wartości wyznawane przez różne klasy nie tylko różnią 
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się od siebie, ale i podlegają ciągłym zmianom.  
 
Ostatni wieczór pochodzi z wydanego po raz pierwszy 
w 2011 roku zbioru opowiadań Generał. Nad czym teraz 
Pani pracuje? Czy zechciałaby Pani uchylić nieco rąbka 
tajemnicy i opowiedzieć, jakiej kwestii w głównej mierze 
dotyczyć będą Pani nowe książki?  
 
Jedna z moich powieści oczekuje właśnie na pozwolenie na 
publikację z Ministerstwa Kultury i Przewodnictwa Islamskiego. 
Powieść ta stanowi narrację irańskich nauczycielek należących 
do dwóch, całkowicie odmiennych pokoleń: przed- i porewolu-
cyjnego. Traktuje o wiodących dylematach i problemach tych 
dwóch generacji, zwracając także uwagę na istniejące między 
nimi różnice światopoglądowe. Kończę też pracę nad inną po-
wieścią, w której zajęłam się wewnętrznymi zmaganiami  mło-
dej kobiety, która dziesięć lat wcześniej wyemigrowała do Anglii. 
Moja bohaterka starała się przez całą dekadę nie zważać na 
wynikające z doświadczenia rewolucji pouczenia swojego ojca, 
ale, dowiadując się o śmierci jednego z krewnych, powraca do 
przeszłości, aby opowiedzieć historię ludzi, których wielkie idee 
nie tylko się nie urzeczywistniły, ale zostały odrzucone i osą-
dzone przez ich dzieci.  
 
W imieniu czytelników „Inter-” dziękuję za poświęcony 
czas i za to, że zechciała Pani udzielić odpowiedzi na po-
wyższe pytania.  
 
Ja również dziękuję za prezentację obrazu literatury oraz at-
mosfery kulturowej Iranu.  
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KACPER PŁUSA________________________wiersze 

 
 
 

wiek klęski 
 
 
spłodzić syna wybudować dom i posadzić drzewo – 

[to normalne sposoby spędzania wolnego czasu. 
choć to jeszcze nie wiek chrystusowy jedynym drzewem moim 

[jest drzewo krzyża na szyi 
i na apteczce samochodowej. 
 
jestem na randce z kobietą pierwszego  kontaktu. zamienia się  

[w słup soli gdy spojrzę 
w jej stronę. brak powtórnego przyjścia to złamanie obietnicy 
z przemieszczeniem 
 
narzeka na ból głowy. idzie niż znad skandynawii, niż  

[demograficzny. dostanę naganę 
z wpisem w kalendarzyk. w tej sytuacji od momentu poczęcia  

[mamy do czynienia z ciążą urojoną. 
odcinam pępowinę. wychodzę z mieszkania. bóg i tak zagląda  

[do mnie przez judasza.  
 
 
 

wesele. sequel 
 
 
we śnie przyszła do mnie kobieta, ektoplazma. miała kształt kuli  

[wypełnionej helem.  
byłem owadem i każdy pocałunek kończył się śmiercią,  

[ukąszeniem. bliscy mówili, 
że wstępuję na nową drogę. miejsce po żądle się zagoi lub  

[rozwinie w zgorzel. 
na podwórzu był sznur na bieliznę,  sznur weselników ciężki od  

[koszul. 
utkwił mi w pamięci ten obraz. żywi wisielcy.  
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biegałem tam jako mały chłopiec. bawiłem się w przyszpilanie  
[insektów, sklejanie modelu 

rodziny. przed kościołem goście rzucali garść ryżu i życzeń. 
widać było musztrę. stali w szeregu jak pluton.  

[z odbezpieczonymi kwiatami. 
ja – król pszczół, byłem nagi, wystawiony jak eksponat  

[w salonie, wśród igrzysk chleba i soli. 
trzymałem w dłoni jarmarczny balonik.  
 
 
 

barwy klubowe 
 
 
jest nas troje. nastroje szampańskie, jazz sączy się jak alkohol  

[powolnym strumieniem. 
bramkarz był dzisiaj bezrobotny. dostaliśmy u niego najwyższe  

[noty za styl i stylizację: 
hipsterskie okulary, nic się nie stało na jego humory, błękitne  

[koszule zapięte pod szyję.  
 
spoglądam na kobiety. trzeba cierpliwości by wyjść sam  

[na sam, nie spalić wieczoru. 
dialog może się przerodzić w grę wstępną, mecz ostatniej  

[szansy, spotkanie o honor. 
gram na czas. kolorowe drinki zastępują tej nocy sen. pozoruję  

[taktycznie wycofanie. 
między nami kontakt na granicy faulu, rozmowa pełna śmiechu,  

[wirtuozeria zwodów.  
 
proponuję bardzo korzystne warunki, by przenieść się do mnie,  

[czmychnąć mimochodem. 
oddajmy głos ekspertom. niech rysują na świetlnej tablicy nasze  

[chwiejne, taneczne kroki.  
wywalczyłem mistrzostwo. zapewniłem sobie wyjście z tobą na  

[trzy kolejki przed końcem. 
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kołysanka 
 
 
powstrzymujemy burzę. w powietrzu zasiewa się zmierzch  

[z ziaren zgaszonych żarówek. 
leżysz na łóżku przykryta stertą książek. ty – oprawione 

[w ludzką skórę mięso. 
zziębnięta na kość grzejesz ręce przy ogniu tak starym jak ten  

[strych, jak język, 
który ugrzązł w gardle. przeszczepiamy na szorstkie ściany  

[mieszkania różowawy szpik. 
 
przygotowujemy wieczerzę z używek. przyprawiamy szczyptą  

[strachu gorzką jak narkotyk. 
zdejmuję z  ciebie płaszcz. jesteś miękka w dotyku niczym  

[zamsz. 
okiennice nie przepuszczają bodźców, prześwitów czerwca.  

[pokój to ciemnia. 
przez rozszerzone źrenice sączy się obraz światłoczułej kliszy.  

[ze szpuli zrywa się film. 
 
śpij, śpij. 
 
 
 

zostaw wiersz po sygnale 
 
 
grzbiety książek przyczajone na półkach jak zwierzątka.  

[naprężony nerw, przekrój przewodu 
zamiast pieczywa. wychodzi mi pisanie na czysto, ale czy  

[dotyczy to także niepisanych umów 
o dzieło zniszczenia? czytać lepiej jest z ruchu warg, smsów,  

[gigabajtów tekstu i podtekstów. 
 
sto minut, które przechodzą na następny miesiąc, to już  

[zakrzywienie? kto daje wskazówki? 
czas biegnie. ja, by biec, musiałbym rzucić palenie. dzielą nas  

[mosty, państwa, miasta, rośliny 
halucynogenne. z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. nie  

[obrócę. co najwyżej na pięcie. 
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napięcie każe pozostawać w związku. w związku z czym mamy  
[problem, żeby się zrozumieć. 

odłóż to na bok. daj się prowadzić uczuciom jak w tańcu,  
[automatycznie piszmy bieg historii. 

nie rozłączaj się jeszcze. zaczynam od słów. od słowa do słowa  
[będziemy wchodzić w zakręt,  

 
aż linia stanie się przerywana, wyczerpią impulsy elektryczne.  

[dojdziemy do punktu wyjścia.  
niczego nie odkładaj na później, nie odkładaj słuchawki. twoja  

[sekretarka mówi monotonnie: 
po sygnale zostaw swoją kobietę, zanim zrobi to za ciebie.  

 
Kacper Płusa 

 
Poeta. Uczestnik Festiwali Manifestacje 
Poetyckie 2013, Forum Młodej Literatu-
ry w Łodzi 2013, FAMA 2014. Publiko-
wał w „Arteriach”, „Akancie”, „Szafie”, 
„Arkadii”, „Gazecie Wyborczej”, „Waka-
cie”, „Agorze”, „Toposie”. W 2012 r. uka-
zała się jego debiutancka książka Ze 
skraju i ze światła (Łódź 2012),  która 
zdobyła główną nagrodę im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny (2012), była wyróżniona 
na Festiwalu Złoty Środek Poezji w Kut-
nie (2013) oraz nominowana do Nagro-
dy Literackiej Gdynia (2013). Stypendy-
sta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne (2014).     
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JOANNA LECH__________________________wiersze 
 
 
 

Jakby z rozpędu  
 

Berlitz 
Seam 

 
W spektaklu tym odgrywam wszystkie role, kolejno 
ściągam słuchawki, ociekam żywicą i mówię o deszczu.  
Stoję tak nieruchomo, jakbym parzyła, mówię o deszczu,  
bo jestem rzeką, mówię, że upał, bo lepisz się do mnie  
oczami, ale nocą, mówiłeś, śniło ci się, jak wyłam.  

 
I to, jak wbijałam gwoździe w śliwki (kamieniem).  
Klęczałam na śniegu, chciałam wyssać ci szpik (z łopatek) 
(chciałbyś) (z łopatek czy z bioder?) Zataczałam łuki  
w powietrzu (rękami?) i wyłam. Zagrażałam światu. 
 
 
 

Piski 
 

Someday 
The Strokes 

 
Pójdę za tobą, gdziekolwiek chcesz, mówi Monika  
i mówi to w słońcu. I nie wiem tylko, czy to wyznanie,  
wyzwanie, czy ostrzeżenie, ale ostatnio niczego nie jestem  
pewna, ostatnio jestem sztywna jak pośliniony na mrozie 
koniuszek sznurka i noszę w sobie pęknięcie.  

 
(Nabierz mnie, nabierz)   

 
To może już zacznę wychodzić, opierając czoło  
o twój chudy, wystający kręgosłup? Dzwoniąc monetami,  
a język będzie się kleił. A one będą brzęczały (drobniejsze, 
drobne) w kieszeni, upał też będzie i Avila będzie  
śpiewała I walk the line. Ale że ze mną, to co? 
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Kiss Kiss Bang Bang 
 

The Kill 
Dresden Dolls 

 
Gdyby tylko twój smutek mógł połączyć się z moim, 
powstałoby piekło i od razu by pękło.   
 
Wszyscy byliśmy w wielkim zanadrzu. 
 
 

 

There is too much pepper 
on my paprikash 

 
          Drive it all over me 

My Bloody Valentine 

 
A to, że gdy nocą drętwieje mi ramię, śni mi się atak  
malutkich ludzików w trawiastych spódniczkach,  
z malutkimi włóczniami (są jeszcze drobniejsi 
i upierdliwsi od mrówek). 

 
A to, że gdy chcesz mnie zostawić, wyruszasz  
w podróż czarną łodzią podwodną prawym brzegiem  
Wisły i nie przestajesz spluwać. 
 
 
 

Dziś także jestem za brakiem 
 

Candy says 
The Velvet Underground 

 
Albo inaczej: nie mam gdzie iść, żeby zapytać cię  
o godzinę. Chciałam zawinąć się w stary dywan i stoczyć  
do Wisły. Miałam plan, mogłam zatańczyć na szczycie.  
Wywróżyć deszcz, oglądać niebieskie ptaki nad ramionami.  
Ale teraz mam płaszcz, na peronie stoję sama  
i wieje tak strasznie.  
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Nie mam gdzie iść, a może wiem tylko, gdzie nie chcę  
już wracać. To, że trzymasz mnie w garści, ale 

[musiałabym  
chyba upaść na głowę. Ciemno tymczasem i nie mam  
ani jednej zapałki, niedopałka, papierka, monety,  
żeby w razie czego podrzucić i zatkać.  

 
Sweet black sugar on a licked up sky. Wiesz, co to 

[znaczy:  
tak bardzo, bardzo na nic nas nie [stać, że niemal 

[wypada  coś stracić. 

 
  

 
 

Joanna Lech 
 
Ur. 1984 r. Poetka, autorka tomów Zapaść 
(Łódź 2009) i Nawroty (Poznań 2010). Za 
debiutancki tom otrzymała nagrodę w X edycji 
konkursu literackiego PTWKsiążek  w kategorii 
„debiut roku”, nominację do nagrody Silesius 
oraz wyróżnienie w VI Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji 
w Kutnie. Nominowana do Nagrody literackiej 
Nike w 2011 roku za tom Nawroty. 
Stypendystka Miasta Krakowa i Fundacji 
Grazella (2011). Laureatka wielu ogólno-
polskich konkursów poetyckich (m.in. nagroda 
główna w XIII konkursie im. Jacka Bierezina). 
Publikowała prozę w „Ricie Baum”, „Wyspie”, 
„Redzie”, „Elewatorze”, „FA-arcie” i „Pogra-
niczach” oraz w antologii Once Upon 
a Deadline (Off_Press, Londyn 2012) i Anto-
logii współczesnych polskich opowiadań 
(Szczecin 2014). Wiersze publikowała m.in. 
w „Opcjach”, „Studium”, „Tyglu Kultury”, 
„Wyspie”, „Arteriach”, „Portrecie”, „Toposie”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Czasie Kultury”, „Tygod-
niku Powszechnym”, „Kresach”, „Frazie”, „Ra-
darze”, „FA-arcie”, „Chimerze”, „Przekroju”, 
„Lampie”, „Twórczości” oraz w antologiach, 
m.in. Poeci na nowy wiek (Wrocław 2010) 
i Free Over Blood (Londyn 2011). Jej wiersze 
były tłumaczone na język angielski, niemiecki, 
ukraiński, rosyjski i czeski. Pochodzi 
z Rzeszowa, od wielu lat mieszka w Krakowie. 
Prowadzi stronę autorską: www.joannalech.pl. 
 
 

 



 
 
 
 
 

____________________________________________Kobiece 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____43 
 

TERESA RADZIEWICZ___________________wiersze 
 
 
 

Lekcja anatomii: budowa ucha 
 
 
Tym razem skupię się na środku; odszukaj błonę bębenkową 
i kosteczki słuchowe: młoteczek, strzemiączko, kowadełko. 
Przeczytaj głośno – czy to nie czysta poezja? Ludzkie ciało 
 
ma miejsca, które są jak ślimak we wnętrzu ucha; 
znajdujesz je i nie potrafisz utrzymać równowagi. 
Twoja siostra Psyche czuje się jak gołąb na parapecie, 
gdy śliskie podłoże ucieka spod pazurów. Pamiętasz 
 
to uczucie? Łapiesz jakąkolwiek deskę, szukasz koła, 
sięgasz po telefon. Jeśli Bóg istnieje – słychać 
za ścianą znany kawałek. 
 
 
 

wiosną znów ruszają sny 
 
 
nieprawda że najważniejsze 
jest znikanie śniegu 
wolę gdy dzieje się to jednocześnie 
budzę się i wyglądam przez okno – sny 
 
mnożąc się jak wszy w ostatnim 
wypierają bezbarwne noce 
 
pozwalam byle tylko skończyło się zapadanie 
byle wchłaniać tak jak ziemia spija biel 
 
teraz niech będzie co ma być 
ogień i lód 
wojna i trzęsienie ziemi 
siedem lat chudych 
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dziewięć plag – wszystko 
 
tylko nie szmer 
nie łagodność 
 
 
 

Lipce 
 
 
Wszystko jest jak co roku: przekwitły dziewanny, 
a dziki szczaw sypie nasionami jak rdzą. Sierpień 
 
sięga po nas parzącą ręką, łąki karleją. Idziemy 
w świat namalowany wyrazistą plamą: niebo 
 
wygładza się jasną smugą błękitu, w oddali las 
wyostrzony szorstkim ruchem szerokiego pędzla, 
 
niżej sieną paloną podkolorowana pszenica. Gęsto 
od koniczyny i babki. Wszystko jak co roku: słońce 
 
wciska się w każdy skrawek nieosłoniętego ciała, 
a na językach osiada powietrze ciężkie od kurzu 
 
i żaru. Wszystko jak co roku, jedynie droga 
jakby dłuższa, czas krótszy, a poranki 
 
coraz większymi podarunkami.  
 
 
 

Świat nie może dojść do ładu 
 
 
Właśnie to próbuję powiedzieć: świat nie może 
dojść sam ze sobą do ładu – zamachy stanu i przewroty, 
wojny i rewolucje – rozpycha się w sobie, cierpi 
na niedostatek terytorium, chciałby przeżuwać i trawić,  
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a wiecznie pożera tylko własny ogon – najsłabszą cząstkę, 
w której znikają codzienne rytuały, słowa niosące otuchę, 
ciche przemijanie i wypełnione życzliwością gesty.  
Co powróci do nas z tej czarnej otchłani? Świat  
nie może dojść do ładu, potrzebuje ludzkiej pomocy:  
 
zapachu kawy i goździków, wierszy i obrazów, 
spacerów za rękę nad jeziorem w kiczowatym świetle 
zachodzącego słońca, niemodnej życzliwości i zamieszania, 
że jestem, że jesteśmy – właśnie to próbuję powiedzieć, 
 
wytłumaczyć. 
 
 
 

wiersz, który nie powinien 
się wstydzić 

 
 
najtrudniej bywa z ubieraniem kobiet – bo rozbieranie 
to co innego, w rozbieraniu jesteśmy tacy bezwstydni, 
w tym rozplątywaniu sznurków, w rozpinaniu guzików, 
tacy ludzcy w wysuwaniu z rękawów i nogawek,  
w licytowaniu się nieosłoniętą skórą. rozbieranie 
 
jest proste: zdjąć i stać się ciałem, mniej lub bardziej 
zużytym. trudniej bywa z ubieraniem – czasami 
w zawstydzeniu, w popłochu, w ukrywaniu się 
czasami we wzruszeniu, w rozpaczy, w irytacji; 
 
nieważne: naciągasz różowe śpioszki, do sukienek 
dobierasz kokardy, uczysz wiązać sznurówki 
po włożeniu bucików, szal podajesz, rękawiczki, 
płaszcz zakładasz, w czerń otulasz, 
 
czy na zmęczone stopy wsuwasz pantofle 
na ostatnią drogę. płaczesz, że trudne to 
ubieranie.  
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Jestem słońcem, jestem końcem 
 
 
Więc nic nie jest święte, każdą rzecz można wykręcić, 
strzepnąć i zużyć zamiast ścierki. Już nic nie mam, nic 
nie potrafię, w głowie ostatnie dni moszczą legowisko 
i puchną – brakuje miejsca na myśl, na jakąś nadzieję; 
czasem nawet się śmieję, że droga w samych zakrętach. 
Wchodzę na poręcze mostów, przyglądam się, patrzę, 
 
patrzę. Gasnę. Wieże coraz wyżej i dalej, śpiewają 
– nie dla mnie, śpiewają – kto usłyszy, kto wróci, 
aby odpowiedzieć? Przez lipowe, ciemne gałęzie 
skrzy się zachód, złoty pigment w plamach liści 
gaśnie. Jestem tym słońcem, jestem końcem, 
jeszcze jestem. Coraz mniej mnie w słowach, 
 
w pamięci, coraz mniej w innych, 
świat nieustannie dziwny obchodzi  

[mnie 
z daleka. Co z tego, że jeszcze się  

[czeka 
na wielką zmianę – cisza –  

[wszystko już 
przebrane, przez palce  

[przepuszczone, 
 
mosty płoną, słońce się chowa, 
płonę, chowam się w głowie, 
poza słowa. 

 
 

 
 

Teresa Radziewicz 
 
Nauczycielka, instruktor teatralny, poetka. 
Absolwentka Studium Doktoranckiego Insty-
tutu Badań Literackich PAN, redaktorka dzia-
łu krytyki literackiej kwartalnika literacko-
artystycznego sZAFa. Autorka książek po-
etyckich: Lewa strona (Łódź 2009 – Literac-
ka Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku 
im. W. Kazaneckiego), Sonia zmienia imię 
(Łódź 2011), Samosiejki (Olkusz 2011 – no-
minacja do w/w Nagrody) oraz rzeczy pospo-
lite (Warszawa 2014 – nominacja do w/w 
Nagrody). Mieszka na Podlasiu, ma także 
swoje miejsce w sieci: www.reteskowo. 
blogspot.com. 
 
 

http://www.reteskowo.blogspot.com/
http://www.reteskowo.blogspot.com/
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proza 
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IAN KEMP___________________________________bank 

 
 
od dwóch godzin szukasz zegarka i gdy w końcu znajdujesz go 
pod pościelą, okazuje się, że nie działa. szukasz więc baterii, 
ale jej też nie ma. przecież nie kupowałeś zapasowej. idziesz 
do sklepu znajdującego się po drugiej stronie ulicy i kupujesz 
nową, wracasz do domu, siadasz na kanapie i wymieniasz starą 
na nową. oczywiście nie wiesz, która jest godzina. sprawdzasz 
na komputerze, jest dziewiąta, dwudziesty trzeci maja, dwa ty-
siące piętnasty rok. ustawiasz datę i godzinę.  
 
jesteś tym facetem, który nigdy nie chciał zrobić czegoś, z cze-
go mógłby być dumny. nawet nie dlatego, że się obraziłeś na 
cały świat albo że chciałeś iść pod prąd, udawać kogoś, kim nie 
jesteś, nawet nie dlatego, że miałeś za dużo testosteronu. po 
prostu nigdy o tym nie myślałeś. co to znaczy być z siebie 
dumnym? jakie to uczucie? radość? kto wie, być może.  
 
siedzisz w pokoju, trzy metry na cztery, masz dwa materace, 
czerwoną kanapę, mały stolik i szafkę. za ścianą wynajmujesz 
drugi pokój, by opłacić czynsz. mogą w nim zamieszkać tylko 
kobiety, bo nie znosisz facetów. trochę się ich boisz, a trochę 
nie lubisz ich sposobu bycia. za rzadko myślą o myciu kibla 
i nie wierzysz im, gdy mówią, że nie będą się upijać do nieprzy-
tomności. pracujesz w domu, więc musisz mieć ciszę. skończy-
łeś trzydzieści lat i nie masz już ochoty na zabawy ze studen-
tami i chłoptasiami pracującymi dorywczo.  
 
nad twoją głową lata mucha, więc najpierw ją strącasz zrasza-
czem do kwiatów, a potem jej ciało wyrzucasz do kosza 
w kuchni. do kuchni z pokoju trzeba przejść dwadzieścia me-
trów w linii prostej. może się w niej zmieścić tylko jedna osoba, 
z kuchni można wejść do łazienki, również jednoosobowej. pró-
bowałeś się kiedyś w niej kochać z dziewczyną, ale wam nie 
wyszło, więc wróciliście do pokoju i ona krzyczała, a ty myśla-
łeś, co czuje druga dziewczyna, której wynajmowałeś pokój. 
dopiero następnego dnia zorientowałeś się, że nie widziałeś jej 
od kilku dni. wyjechała na weekend, zawsze wyjeżdżała na 
weekend.  
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po powrocie do pokoju wracasz do kuchni, zapomniałeś zapa-
rzyć kawę. masz stary ekspres ciśnieniowy (dostałeś go od bra-
ta), kuchenkę mikrofalową (dostałeś ją od właściciela mieszka-
nia), elektryczny piecyk (kupiłeś go sam), toster i elektryczny 
czajnik (kupione na raty). z reguły nie używasz tych sprzętów, 
ale lubisz samą myśl, że kiedyś mogą się przydać. w zasadzie 
to jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, która potwierdziłaby 
zasadność tego przypuszczenia. nie wierzysz, by było coś złe-
go w przezorności. idziesz z powrotem do pokoju.  
 
masz trzydzieści tysięcy długu w banku. siedem na karcie kre-
dytowej. jedenaście na linii kredytowej, pozostała suma to nie-
opłacone ubezpieczenia emerytalne, społeczne i zdrowotne. 
AHA – omal zapomniałeś – masz przecież jeszcze dwa kredyty, 
różnej wysokości. suma twoich miesięcznych zobowiązań sięga 
tysiąca. najgorsze jest spłacanie odsetek z linii kredytowej. dwie 
stówy, tyle właśnie płacisz za to, że nie musisz spłacać jedena-
stu tysięcy jak normalnego kredytu. podpisując umowę, nie ro-
zumiałeś, w jakie gówno się pakujesz. pierwsze spłacone dwie 
stówy wcale nie obniżyły twojego długu do poziomu dziesięciu 
tysięcy ośmiuset. nadal byłeś winny bankowi jedenaście tysięcy. 
w ciągu roku tracisz w ten sposób dwa tysiące czterysta. ta sy-
tuacja trwa już dwadzieścia jeden miesięcy. nie znajdziesz słów 
na swoje usprawiedliwienie, ktoś powiedział ci, że miałeś pe-
cha, nie przeczytałeś uważnie oferty. starasz się obniżać wyso-
kość linii kredytowej, ale różnie ci to wychodzi. nikomu nie mó-
wisz o swoich problemach, bo to nie ma sensu.  
 
zaczynasz nowy dzień pracy. dzwoni telefon, wyjątkowo odbie-
rasz połączenie, bo to twój stały klient. gordon. 
 

– dzień dobry, panie albercie – zwraca się do ciebie, jak 
zawsze miło, ale wiesz, że zaraz będziesz musiał mu tłuma-
czyć, w jaki sposób wydajesz jego pieniądze. zarządzasz kam-
panią reklamową – gordon spodziewa się jeszcze większych 
zysków, choć już wychodzi na tym całkiem dobrze. co miesiąc 
wydaje na reklamę dwadzieścia pięć tysięcy. jakbyś go okradł, 
musiałbyś tylko skołować pięć tysięcy i znów byłbyś wolnym 
człowiekiem. ale nie robisz tego, bo prowadzisz firmę, zatrud-
niasz samego siebie, podpisałeś umowę, a gordon widział trzy-
krotnie twoją twarz, gdy jadłeś z nim lunch, gdy piłeś z nim ka-
wę i gdy spotkaliście się przelotnie za pierwszym razem – co 
słychać? 
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– bardzo dobrze. dziękuję.  
– dawno nie rozmawialiśmy.  
– tak, ale wszystko idzie naprawdę dobrze. 
– cieszę się. panie albercie… 
– przepraszam, że panu przerywam, ale nie chcę zapo-

mnieć, dziś zasilę kampanię, pieniądze jeszcze od pana nie 
doszły. ale jak będzie trzeba założę z własnych środków – kła-
miesz, bo nie masz aktualnie na koncie żadnych pieniędzy. bę-
dziesz musiał pożyczyć – kłamiesz nie pierwszy raz i nie raz 
musiałeś już za niego zakładać. pożyczałeś pieniądze z kilku 
źródeł. w kwestii pożyczek krótkoterminowych możesz liczyć na 
kilka osób, choć pięciu tysięcy nikt ci nie pożyczy, ale tysiąc już 
tak.  

– świetnie. bardzo dziękuję. wracając… 
 
rozmawiacie siedem minut, dwoisz się i troisz, by nie wyszło na 
jaw, że zupełnie się nie przykładasz do prowadzenia jego kam-
panii. mówiąc wprost, masz go w dupie. i tak ma znaczący 
zwrot z inwestycji, inaczej by nie współpracował z tobą. czasa-
mi, gdy robi się naprawdę niebezpiecznie, przykładasz się i po-
święcasz gordonowi cały dzień. tuszujesz niekorzystne dane. 
W końcu żegna się i odkłada słuchawkę. sprawdzasz stan 
kampanii. za dwie, trzy godziny nie będzie środków na jej kon-
tynuowanie. potrzebujesz pięciu tysięcy na jej zasilenie – za-
pewne dojdą po godzinie dwunastej, najpóźniej podczas kolej-
nej sesji po szesnastej. czujesz nieprzyjemny niepokój.  
 
martwą muchę zastępuje kolejna żywa. rozglądasz się po poko-
ju w poszukiwaniu zraszacza. nie ma go, AH TAK, pamiętasz, 
zostawiłeś go w kuchni. dwadzieścia metrów pokonujesz w kilka 
sekund. O JEST. napełniasz go gorącą wodą. biegniesz do po-
koju, ale nie słyszysz trzepotu skrzydeł. siadasz przed kompu-
terem. nie na długo, wymierzasz, zraszasz, druga mucha po-
dziela los pierwszej. wracasz do kuchni. ciekawe, ile dziś przej-
dziesz metrów, może kilometr? 
 
dostajesz wiadomość tekstową: ostatnio pisałam o twoim życiu, 
a dziś mam REWELACJE, w które możesz wierzyć lub nie, ale 
wkrótce staną się faktem. odpowiedz FAKTY. co kilka dni auto-
mat udający wróżkę chce naciągnąć cię na dwa pięćdziesiąt. 
tym razem nie odpowiesz, ale wiesz, że mógłbyś to zrobić. to 
dziwne, wiesz jak działa ten biznes, a jednak fakt, że automat 
ma dostęp do wiedzy o twoim życiu, kusi cię. jeśli rzeczywiście 
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wie coś, co powinieneś wiedzieć? w obronie przed kuszeniem 
zablokowałeś możliwość wysyłania wiadomości PREMIUM. 
nawet jeśli się skusisz, na wyświetlaczu przeczytasz, że usługa 
nie może być wykonana. będziesz mieć czas na ochłonięcie. 
nie jesteś aż tak pojebany, by dzwonić na infolinię i zmieniać 
ustawienia twojego konta. tylko po to, by poczuć to straszne 
rozczarowanie. myślisz sobie, że ten cały mechanizm to od-
wrotność kopa, jaki czują goście walący herę. dla nich czekanie 
jest nieprzyjemne. w wiadomościach od wróżki czekanie jest 
przyjemne, potem pojawiają się wyrzuty sumienia. zamiast na-
grody, kara. trudno się nie zgodzić, to bardzo katolicki mecha-
nizm.  
 
nad twoją głową krążą kolejne muchy. tym razem je olewasz. 
zabierasz się do pracy. po kilku godzinach masz dość. nie mo-
żesz już tego dłużej robić, ale nie wiesz, jak znaleźć inną pracę, 
czasami wysyłasz aplikacje, bywa, że zapraszają cię na spo-
tkanie, ale nigdy cię nie przyjęli. zakładasz, że przyczyną jest 
posiadanie własnej firmy. być może nie umiesz się zaprezento-
wać. chuj z tym, mówisz sobie, gdy znów nie otrzymujesz żad-
nej informacji o wyniku rekrutacji.  
 
idziesz do kuchni. zaglądasz do lodówki, w zamrażalniku masz 
trochę mielonego mięsa, które uformowałeś w średniej wielko-
ści kule. zjadasz kanapkę z pastą. robisz sobie jeszcze jedną 
i wracasz do pokoju. zabijasz kolejne muchy, sprzątasz ich ciała 
i siadasz przed komputerem. zjadasz kanapkę.  
 
gordon dzwoni po raz drugi. jego reklama jest słabo widoczna, 
prosi, byś coś zmienił. pozostało niewiele środków, dlatego re-
klamy są rzadziej wyświetlane. jest jedenasta trzydzieści. pie-
niądze będą na koncie najwcześniej za godzinę. zaczynasz się 
denerwować. uspokajasz gordona, wciskasz mu jakiś kit. 
W końcu odpierdala się od ciebie i odkłada słuchawkę.  
 
napięcie staje coraz bardziej przykre. czujesz, że musisz coś 
zrobić. nie możesz stracić gordona. boisz się, że nie będziesz 
wiedział, co zrobić. założenie firmy było szaleństwem, przed 
którym nikt cię nie powstrzymał. za pomocą komunikatora pi-
szesz do osób, które pożyczają ci pieniądze. pierwsza nie od-
powiada. druga odzywa się po chwili. nie masz czasu, więc 
przechodzisz do rzeczy. czujesz, że sytuacja została opanowa-
na. zasilisz kampanię, a po południu oddasz pieniądze. wszyst-
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ko będzie dobrze. w pokoju pojawiają się kolejne muchy. ole-
wasz je, bo nie masz czasu na bezmyślne zabijanie. logujesz 
się na konto. 
 

– co to znaczy, że zostały zajęte? 
– urząd skarbowy przesłał do nas pismo o zajęciu środ-

ków na pana koncie. 
– ale dlaczego? 
– wykonujemy tylko nasze ustawowe obowiązki. nie je-

stem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. proszę zasię-
gnąć informacji w urzędzie skarbowym. 
 
dzwonisz do urzędu. udaje ci się uzyskać połączenie z jędzą, 
która rozlicza twoją firmę.  
 

– tłumaczę panu po raz kolejny. wysłaliśmy pismo o za-
jęciu środków do banku, bowiem spóźnił się pan z płatnością 
podatku. 

– uregulowałem już tę płatność, dlaczego więc bank zajął 
środki na moim koncie? 

– nim przelew do nas doszedł, musieliśmy wysłać pismo 
do banku.  

– ale to było dwa tygodnie temu. mają państwo już te 
pieniądze.  

– wyślemy ponownie pismo o uchylenie zajęcia, tylko tak 
mogę panu pomóc. 
 
na koncie nic się nie zmienia, a ty nie możesz już dłużej cze-
kać. następnego dnia pożyczasz kartę kredytową od dziewczy-
ny. doładowujesz kampanię gordona. reklamy nie wyświetlały 
się przez piętnaście godzin. gordon wpadłby w szał, gdyby się 
o tym dowiedział. liczysz, że arogancka cipa, która notorycznie 
sprawdza wyświetlanie reklam, zajmowała się przez te piętna-
ście godzin malowaniem paznokci. jest dwunasta. gordon nie 
dzwoni, sprawdzasz co kilkanaście minut konto, bo chcesz jak 
najszybciej oddać pieniądze. jest czternasta gordon nie dzwoni. 
po szesnastej możesz olać jego telefony, możesz ich bez 
uszczerbku na wizerunku nie odbierać. po szesnastej w końcu 
odpoczniesz. 
 
w kolejnych dniach dzwonisz do banku. twoje konto jest mar-
twe, pomimo że są na nim środki. dziś kolejny przelew prze-
wyższył kwotę zajęcia i masz do dyspozycji kilka stów. możesz 
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je wydać na cokolwiek, na przykład na jedzenie lub zwrot poży-
czonych pieniędzy.  
 
zabijanie much urosło ze zwykłej czynności higienicznej do 
rangi sportu. zastanawiasz się, skąd się ich tyle bierze.  
 
konto jest zablokowane od ponad tygodnia. pieniądze wydałeś 
na jedzenie. opowiadając o swoim problemie wierzycielom, wy-
chodzisz na kompletnego idiotę.   
 

– dlaczego nie może mi pani powiedzieć, czy to pismo 
z urzędu już wpłynęło? 

– na infolinii takich informacji nie udzielamy. 
– proszę mnie przełączyć do działu windykacji. 
– proszę pozostać na linii.  

 
czekasz, słuchasz tandetnej melodyjki, której wydzwaniając do 
banku, nauczyłeś się na pamięć. w głowie huczą ci dźwięki syn-
tezatora.  
 

– dział windykacji. w czym mogę pomóc? – tłumaczysz 
babie po raz kolejny sytuację. ustaliłeś w urzędzie, że pismo 
uchylające zostało już dawno do nich wysłane. i teraz chcesz 
się tylko dowiedzieć, czy już do nich doszło. 

– może to pani sprawdzić? 
– niestety nie. 
– jak to nie? – baba milczy. 
– więc kiedy zostaną odblokowane pieniądze na koncie? 
– w przeciągu dwóch dni roboczych od wpłynięcia pisma.  
– proszę pani to niemożliwe, by ono jeszcze nie dotarło. 

chyba może pani sprawdzić… 
 
nie, nie może. zaczyna za to pierdolić bankowym żargonem, 
jest uprzejma, ale nie jest pomocna. ma cię w dupie. czujesz, 
że pismo od dawna leży u jakiegoś złamasa na biurku, który ma 
dużo złej woli i jeszcze więcej władzy. wydzwaniasz w kolejnych 
dniach. bycie miłym nie pomaga, krzyk i straszenie także. ma-
rzysz o zmianie banku. fantazjujesz o rzeczniku praw konsu-
mentów, izbie nadzoru bankowego, arbitrażu, prawniku, na któ-
rego cię nie stać. jedyne co jesteś w stanie zrobić, to skutecznie 
zabijać muchy w pokoju. każdego dnia bilans świadczy o twoim 
zawodowstwie w tej dyscyplinie. cieszysz się na widok każdego 
strąconego i rozgniecionego na miazgę owada.  
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– mija dwadzieścia dni odkąd pismo z urzędu zostało do 
państwa wysłane, co więcej wysłano kolejne pismo. jak to moż-
liwe, że one jeszcze do państwa nie doszły?  

– mogę tylko panu powiedzieć, że pieniądze na pana 
koncie będą dostępne w ciągu dwóch dni roboczych od wpły-
nięcia pisma.  

– jak to możliwe, że wydzwaniam tutaj do państwa od ty-
lu dni, rozmawiam z konsultantami, przełożonymi konsultantów 
i nikt do cholery nie chce mi odpowiedzieć na najbardziej proste 
pytanie: czy pismo doszło? 

– przykro mi takie są procedury. nie udzielamy takich in-
formacji. 

– więc kto ich udziela? proszę mnie z nim połączyć. 
– przykro mi, nie mogę tego zrobić. 

 
masz w dupie ich procedury. w tym pojebanym kraju, dzwoniąc 
na infolinię, nie możesz uzyskać odpowiedzi na proste pytanie. 
składasz reklamacje, ale to i tak nie ma sensu, bo bank ma 
trzydzieści dni na jej rozpatrzenie, a tobie się spieszy, jakbyś 
umierał. zabijasz muchy i szukasz kontaktu z kimś wyżej. bank 
pozwala ci na kontakt z pracownikiem infolinii lub jego przeło-
żonym. do osób z wyższego szczebla nie masz dostępu. wła-
ściciel tego burdelu nawet nie wie, że istniejesz, że próbujesz 
naskarżyć na jego pracowników. zostałeś odcięty od świata. 
w twoim banku nie ma klamek.  
 
któregoś dnia instalujesz w pokoju kilka plastrów na muchy. już 
nie masz ochoty ich zabijać. wąchasz jeden z nich, ale nie 
pachnie gównem, lecz czymś znajomym. muchy jednak nie ła-
pią się na taką zasadzkę. 
 

– jak mogę się nie denerwować, to trwa już ponad mie-
siąc. cały czas muszę pożyczać pieniądze na zasilenie kampa-
nii gordona, na rachunki. i nie mogę nic zrobić. mam już dość 
tego banku i tego kraju. 

– we FRANCJI musiałbyś pisać pismo w każdej sprawie, 
w banku i na infolinii dowiedziałbyś się jeszcze mniej.  

– ale może poczta szybciej by działała. 
– kochanie, nie martw się. pożyczę ci pieniądze, jak bę-

dzie trzeba.  
 
dziewczyna cię kocha i martwi się o ciebie. ale to nie ona 
wpadnie na pomysł, by znaleźć rzecznika banku, jakiegoś chu-
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a 

Maria Kuczara, Dziewczyna z perłą 

ja, który jest dyrektorem odpowiedzialnym za niezadowolonych 
klientów. ty go w końcu znajdujesz w internecie. piszesz do nie-
go długiego, pełnego żalu i ubolewań maila. i ten fiut odpowiada 
ci już po godzinie. po dwóch godzinach odbierasz telefon, pra-
cownik banku informuje cię, że pismo wpłynęło. sprawdzasz 
konto chwilę po rozłączeniu. cyfry są koloru niebieskiego, za-
miast czerwonego. pracownikom banku udało się uwolnić twoje 
pieniądze szybciej niż w ciągu dwóch dni roboczych. kilka minut 
później dzwoni gordon i prosi o drobne zmiany w kampanii, któ-
re zajmą ci jedną dobę, potem znów będziesz mógł go olać 
i skasować prowizję. 

 

 
 

IAN KEMP 
 
Ur. 1987 roku w Sztokholmie. 
Publikował prozę w „Lam-pie”, 
„Arteriach”. Autor powieści PE-
TROL oraz dramatu THE 
AMUSEMENT. Aktualnie nie-
związany na stałe z żadnym 
miastem. 
 
 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(6)/2015_______________ 
 

 

56_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

MAJA STAŚKO_______________________________brud  

 
 

Grunt był dla niej niepodatny. Bruk dawał znać moczem, 
że nie jest dobrze. A jej było okej. Podniosła przyschnięty mro-
zem do ziemi kawałek beki, kawałek bułki od vege-hot-doga 
i powąchała. Roztopny nos otarł się o czosnkową szorstkość. 
Kobieta na przystanku stała i wybierała monofoniczną melodyj-
kę w telefonie z tysięcy dostępnych, a wszystkie takie same. 
Wydęła wargi i zassała się w bułkę. Szron zasyczał w zderzeniu 
z językiem i zaczął parować z rozwartych ust. Drobinki potu 
skraplały się w powietrzu i opadały na brodę w butelkę. Za-
mknęła usta, zmiękczyła masę w maskę i przeżuwała. Kapki 
bułczanej brei ściekały na rozchrzanione ubrania. Nagle na ho-
ryzoncie pojawił się autobus. Zza zaparowanych szyb miągwiły 
języki. Pospiesznie zaczęła rozgryzać czosnkowego loda. Ko-
bieta na przystanku stała i wybierała monofoniczną melodyjkę 
w telefonie z tysięcy dostępnych, a wszystkie takie same. Chru-
pała i syczała z bólu. Zęby rozjadały ją na strzępy. Chrupała 
i syczała z bólu i namiętności. Przyspieszone tętno zaszczyciło 
wjazd autobusu. Zaszczytowała. Zawyła. Z nagrzanej puszki 
wydobyły się szturmem ciała z pozamienianymi nogawkami, 
rękawkami, kieszonkami i portfelkami. Nikt nie był sobą. W wy-
niku totolotkowego potrząsania w miejskim transporcie z tostera 
wyskakiwały same patchworki. Jeden miał w brzuchu sto kie-
szonek. Podbiegła do niego, podbiegła do niej i zamachała nie-
znajomej. A ona szła dalej, udawała, że nic to, póki nie nadep-
nęła na charka. Zatrzymała się. Zwielokrotniony echem odgłos 
spłukiwanej wody zatrząsnął posadami rzeczywistości. Z płó-
ciennej siatki wypadły tabletki. Kobieta na przystanku stała 
i wybierała monofoniczną melodyjkę w telefonie z tysięcy do-
stępnych, a wszystkie takie same. Tabletki w śniegu zaczęły 
rozmnażać się na potęgę. Schyliły się, by ratować ostatki wol-
ności, schyliły się równocześnie, i zderzyły się głowami. Chwy-
ciły się z jękiem za guzy (każda za swojego), a drugą ręką 
(każda swoją) macały resztki niezamężnych tabletek. Opuszki 
paluszków-zmarzluszków zetknęły się ciepłem i dobrocią. Prąd 
popłynął przez każdorazową rękę aż do drugiej ręki, a dalej 
przez guza do całej niezagojoności, czyli flaków. Wnętrzności. 
Oczy im zabłyszczały, usta oblizały. Wilgoć wchłonęła się w cia-
ła. Na roztopy wodne zakapała świeca i ułożyła się w prawdzi-
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wy znak. Symbol. Powstały. Zaczęła jej opowiadać o perfor-
mansie z usuniętych dzieci, który zorganizuje z jej usuniętych 
dzieci. Przytakiwała głową, a z każdym przytaknięciem guz 
przesuwał się nieznacznie. Wędrował w kierunku piersi, by do-
brnąć do szyjki macicy. Położyła ją delikatnie na ziemi. Wstrzą-
sały nią drgawki podczas snu, jęczała. Odebrała poród, z które-
go zrezygnowała. Usunięte dziecko wprawiła w folder jednej 
z kieszonek. Kobieta na przystanku stała i wybierała monofo-
niczną melodyjkę w telefonie z tysięcy dostępnych, a wszystkie 
takie same. Obtoczyła się w winnym śniegu i zlizała resztki krwi. 
Położyła je na czosnkowej bułce vege-hot-doga i tak przygoto-
wany strupek wystawiła na światło dzienne. Słońce gorące 
zmieniło się w wielką chmurę, poza którą nie było ich, strupka, 
taplaniny ani nienarodzonych dzieci. Poza którą nie było nic. 
Chmura zmniejszała się aż do chmurki. Chmurka to oko. Za 
wzgórkiem. Zza wzgórka wydarły pingwiny. Całe stado. Czy 
znasz niebezpieczeństwo stada pingwinów? Uniosły rozmiękłe 
w wodzie piersi ku górze. Z rozmiękłych w wodzie piersi też 
można zrobić performance. Kobieta na przystanku stała i wybie-
rała monofoniczną melodyjkę w telefonie z tysięcy dostępnych, 
a wszystkie takie same. Dziewczyna na zakręcie sprzedawała 
własne artykuły naukowe na sprzedaż, ale nie dawała sobie 
rady z konferencją i konkurencją z artykułami spożywczymi. 
Zza guza rozległ się wybuch. Opadły na ziemię i wstrzymały 
powietrze. Zatkały nosy. Odgórne oko roztrwoniło gromki, mo-
kry kaszel. Wydmuchy po wybuchach dały się we znaki. A im 
było slim. Zaczęły wzajemnie łuskać z włosów, z bród i z ubrań 
białe płaty mydła, jedzenia i zaschniętych wydzielin, po czym 
wzajemnie zaczęły się nimi myć i dzielić. Wydmuchiwały nosy 
we wzajemne dłonie, strząsały resztki płynu na podłogę. Kobie-
ta na przystanku stała i wybierała monofoniczną melodyjkę 
w telefonie z tysięcy dostępnych, a wszystkie takie same. 
Dziewczyna na zakręcie sprzedawała własne artykuły naukowe 
na sprzedaż, ale nie dawała sobie rady z konferencją i konku-
rencją z artykułami spożywczymi. Roztopy podczas wydmu-
chów kazały im przykucnąć. Z jednej waginy potoczył się ciepły 
strumień, druga wzięła szmatę do podłogi i zaczęła rozsmaro-
wywać płyn po chodniku w celu dezynfekcji. Pastowała asfalt. 
Opary siarczyście wznosiły się nad naoczną chmurę i odpadały. 
Przyklasnęły sobie, bagienko zawtórowało. Przystawiła oko do 
wylotu, z drugiej waginy potoczyła się książka. I druga. I trzecia. 
W końcu wypadła cała biblioteka. Kobieta na przystanku stała 
i wybierała monofoniczną melodyjkę w telefonie z tysięcy do-
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stępnych, a wszystkie takie same. Dziewczyna na zakręcie 
sprzedawała własne artykuły naukowe na sprzedaż, ale nie 
dawała sobie rady z konferencją i konkurencją z artykułami 
spożywczymi. Zaczęły nawoływać. Bagno powoli pochłaniało 
zaniedbane zbiory. Ostatkiem sił wepchnęły półkę z powrotem, 
zgodnie z otworem i wylotem. Zapisały w jednej z kieszonek, 
przejrzały zawartość. Rozwarte usteczka domagały się żarcia. 
Kartki nie mogły służyć nawet za przykrycie. Spojrzały sobie 
w oczy przeciągle, chwyciły się za dłonie i pociągnęły za sznur-
ki. Nagle na horyzoncie pojawił się autobus. Zza zaparowanych 
szyb miągwiły azjatyckie języki. Kobieta na przystanku stała 
i wybierała monofoniczną melodyjkę w telefonie z tysięcy do-
stępnych, a wszystkie takie same. Dziewczyna na zakręcie 
sprzedawała własne artykuły naukowe na sprzedaż, ale nie 
dawała sobie rady z konferencją i konkurencją z artykułami 
spożywczymi. Przykucnęły waginą w waginę. Syczały z bólu. 
Syczały z bólu i namiętności. Przyspieszone tętna zaszczyciły 
wjazd autobusu z turystami. Zaszczytowały. Zawyły. Z przykuc-
niętych złóż nóg wydobyły się lawy ropy naftowej. Wytrysnęły 
w ekstazie pod niebiosa, uderzając w oko. Oko odruchowo 
przymknęło się, a lepka magma skleiła powiekę. I tak już zosta-
ło. Reszta ropy naftowej zapisała się w ich prywatnej wspólnej 
chmurze. Wysypani z autobusu turyści zaczęli klaskać i bić 
brawo. Taplały się w ropie ustami. Produkowały flegmę. Wystą-
pienie zakończyło się sukcesem. Każde usunięte dziecko 
z każdej zasapanej kieszonki zostało zaadopto-
wane. Kobieta na przystanku wybrała mono-
dzwonek w telefonie. Dziewczyna na zakręcie 
sprzedała wszystkie swoje artykuły naukowe na 
sprzedaż. Wreszcie miały czas i możliwości roz-
woju artystycznego. Szły pod rękę ze świeżymi, 
mięsnymi vege-hot-dogami i pożerały czosnko-
we kryształy z godnością. Grunt był dla nich po-
datny. Bruk dawał znać ropą, że jest spoko. A im 
było wszystko jedno. 

 
 

Maja Staśko 
 
Hipostaza. Studiuje MISHiS 
w Poznaniu. Publikowała mię-
dzy innymi w „Ha!arcie”, „e-
CzasieKultury”, „EleWatorze”, 
„Przystani!”, „Arteriach”, „Ce-
gle”, „sZAFie”. 
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przekłady 
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PETR ŠTENGL_________________________wiersze 
(z tomu Co mówił Zouplna, 2005) 

 
 
 

Miki był najsilniejszy 
 
 
i jednocześnie najstarszy bo dwa razy nie zdał 
nie umiał wymówić er ale nikt się z niego nie śmiał 
kiedy nam opowiadał: 
ja mam w domu motolek ten dopielo zapieldala! 
wiedzieliśmy że kręci 
skąd by niby ten motorek wziął 
w szkole na przerwie wymieniał 
gotowaną kukurydzę za chleb z kiełbasą 
miał szklane oko 
– w domowej szafie akurat kiedy ją otwierał 
wybuchła mu mieszanka karbidowa – 
dało się je wyjąć 
zazdrościliśmy mu 
bo przy nim wymiękała 
nawet ta najpiękniejsza kulka 
którą każdy chował na samym dnie 
kieszenie od dresów 
jak tylko trafił do dołka oko gapiło się w niebo 
Miki zebrał wszystkie kulki 
wsadził sobie oko 
i powiedział: 
ale was kletyni zlobiłem! 
 
 
 

Pani doktor ogłosiła 
konkurs literacki 

 
 
temat brzmiał: Trzy życzenia 
kocham konkursy literackie 
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więc wszystko z siebie wyrzuciłem 
– w rysowaniu na przykład zawsze byłem najlepszy – 
przy ogłaszaniu wyników pani doktor powiedziała: 
Niektórzy z was mieli naprawdę nieskromne  
życzenia. 
Na przykład stać się Bogiem… 
zamilkła i długo mi się przyglądała 
…a więc nasz konkurs wygrała Iva Léblová. 
Jej życzenia były skromne i jako jedyna z was… 
pani doktor zamilkła ponownie  
i tym razem długo przyglądała się nam wszystkim 
…życzyła sobie, aby wszyscy pokonali swoje uzależnienie,  
aby wszyscy ludzie byli zdrowi i szczęśliwi… 
To było jasne 
Léblova dała nogę 
 
 
 

Miałem dwa kwadraty 
 
 
jeden okropny 
i drugi po dziadku 
jedwabny ze smokiem 
oba zerwały mi się przy wieszaniu 
normalna rzecz, która może zdarzyć się każdemu 
mówił Zouplna 
który przecież nigdy nie nosił krawatów 
 
 
 

W przyszłym życiu 
 
 
chciałbym być skamieliną 
echem 
pani Münzer opowiadała 
że jej mąż stał się małą rybką 
ale sama nie wiedziała  
co ma o tym myśleć 
w przyszłym życiu chciałbym być kamykiem 
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trilobitem 
co wałęsa się po prawieku 
ale Zouplna myśli 
że w przyszłym życiu będę apokalipsem 
 
 
 

Czułem winę również za to 
 
 
że zakład znajdował się na zamku 
pewnego razu dwa autobusy niezależnych 
przyjechały popatrzeć na zamek pełen uzależnionych 
szedłem zapalić do ubikacji 
dwaj niezależni sikali do muszli 
nie widzieli mnie 
oni chleją, potem się byczą na zamku 
a my im za to płacimy 
stałem tam i czekałem aż sobie pójdą 
w ubikacji nie wolno było palić 
za palenie w ubikacji 
groził 1 punkt karny 
 
 
 

W poczekalni jest kilka osób 
 
 
Palacze stoją przy uchylonym oknie i wydmuchują 
dym na zewnątrz 
Przez okno ciągnie chłód 
Na ścianie wisi obraz 
Koresponduje z otoczeniem 
Połowę czekających tworzą ci, którzy nie są 
wariatami 
Ale jednocześnie twierdzą, że są 
Drugą połowę tworzą prawdziwi wariaci 
Ci natomiast twierdzą, że nimi nie są 
Dołączam do tej właściwej grupy 
Gapię się na obraz 
Czekam na swoją kolej 
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Wreszcie wchodzę do środka 
Doktor milczy i bada mnie 
Na pewno nie dołączyłby do żadnej grupy 
Ale i tak go przejrzałem 
Z język 

 
 

Z czeskiego przełożyła Anna Zajacová

 
 

Petr Štengl 
 
Ur. 1960. Żyje w Pradze. 
Z zawodu jest drukarzem, 
działa również jako poeta, 
prozaik i wydawca. W 2005 
roku w edycji czasopisma  
„Psí víno” wyszedł jego tomik 
Co říkal Zouplna (Co mówił 
Zouplna), następnie  wydaw-
nictwo Petr Štengl wydało 
jego zbiór wierszy 3+1 
(2010), a wydawnictwo  No-
vela bohemica prozę To si 
vypiješ! (Za to zapłacisz!, 
2014). W latach 2006-2011 
był redaktorem naczelnym 
czasopisma poświęconego 
współczesnej poezji „Psí ví-
no”. W 2006 roku zaczął rów-
nież współpracować z interne-
towym czasopismem „Dobrá 
adresa”. 

 

 
 

Anna Zajacová 
 
Ur. 1988 w Wieluniu. Tłu-
maczka. Studiowała filologię 
południowosłowiańską w Ło-
dzi. Tam obroniła licencjat, 
po czym wyjechała na kolej-
ne dwa lata studiów do 
Czech. Na Uniwersytecie w 
Pardubicach studiowała hi-
storię kultury, wciąż pozo-
stając głównie w obrębie 
słowiańszczyzny. 
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ONDŘEJ ZAJAC ________________________wiersze 
(z tomu Bajki o zwierzątkach, 2014) 

 
 
 

O kurczątku 
 
 
rosnę i dzień za dniem jestem 
większy silniejszy okrąglejszy 
dużo lepiej zbudowany niż chłopaki z sąsiedztwa 
głos mam jak dzwon 
a gdybym do tego miał jeszcze dziób 
śpiewałbym tak 
że aż by się w klatkach zazieleniło 
 
jestem dużym i silnym kurczakiem 
żadnym kurczątkiem! 
żyję już prawie czterdzieści dni 
ale męczą mnie ukryte choroby 
stąd te antybiotyki 
witaminy jeszcze rozumiem 
prewencja jest najważniejsza 
i na pewno boli mniej 
niż przycinanie skrzydeł 
albo tępienie dzioba 
tendencje do samookaleczania  
są po prostu wstrętne 
 
jestem dużym chłopcem 
już nawet nóżki mnie nie uniosą 
na szczęście skrzydła podpierają mnie 
naprawdę dobrze a czołgać się 
to nie wstyd 
 
ci duzi zawsze odchodzą  
do lepszego świata to jasne 
codziennie modlę się o koniec 
albo przynajmniej o dziób żebym 
to zakończył sam 
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O wielorybie, któremu 
sprzykrzyło się życie 

 
 
myślę, że mam depresję 
nie taką zwyczajną chandrę 
jaką od czasu do czasu ma każdy 
dorastający wieloryb ale porządną 
głęboką smutną niemijająca depresję 
 
w ogóle nic mnie nie ciekawi 
plankton stracił smak 
sen nie dodaje mi sił 
nawet skoki nad powierzchnię wody 
już mnie ani trochę nie cieszą 
 
nie jest temu winna miłość 
tj. fakt że inny wieloryb 
mnie odrzucił ponieważ 
na pewno miał do tego prawo biorąc pod uwagę 
że jestem wielorybem brzydkim 
bez talentów i sam sobie 
się nie podobam i też bym 
siebie odrzucił gdybym  
sobą samym był zainteresowany 
 
po prostu nic mnie nie bawi 
w ogóle nic 
nie jestem w stanie się nawet zmusić 
żeby popłynąć gdzieś z innymi 
tylko włóczę się cały dzień po oceanie 
tam i z powrotem i czekam na jakąś łódź 
ale one podobno polują tylko na ławice 
a ja się w grupie nie czuję dobrze 
 
szkoda że świat zwierząt nie zna  
terminu samobójstwo 
pod tym względem nie jesteśmy wystarczająco rozwinięte 
nasz mózg a przede wszystkim instynkt 
samozachowawczy nie pozwolą nam 
z własnej woli opuścić tego świata 
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który jest najlepszy z możliwych 
 
tak się zamyśliłem 
że nagle znalazłem się na mieliźnie 
ludziątka krzyczą niektóre płaczą 
chyba się im podobam oblewają mnie wodą 
to miłe z ich strony ale już gorzej mi się oddycha 
najlepszy dzień mojego życia 
 
 
 

O zajączku, który lubił biegać 
 
 
jestem małym zajączkiem 
lubię się ścigać 
zawsze udaje mi się uciec całej 
rodzinie tata wtedy musi krzyczeć 
żebym poczekał na resztę 
ale ja się tylko śmieję i pędzę dalej 
nie czekam ani na jednego 
z siedmiu braci ani na mamę 
ani na tatę a co dopiero na cztery siostry 
one biegają najwolniej 
 
nagle dziwny huk i mama leży 
znowu huk – leży najmłodsza siostra 
a potem szczekanie straszne szczekanie 
jak ja tego szczekania nienawidzę 
to nie są psy to są mordercy bez litości 
i najwyraźniej bez płuc co do cholery biorą 
że biegają tak prędko i wytrwale 
 
jestem przed nimi szybkie spojrzenie do tyłu 
już mają tatę i wszystkie siostry 
dwóch braci też już leży a 
teraz trafili następnego za mną jest pies 
nie ma czasu na łzy i przemyślenia 
kto biegnie ten żyje krzyk brata 
biegnę więc żyję pies zostaje w tyle 
żaden śrut koło uszu 
nic już jestem poza zasięgiem 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(6)/2015_______________ 
 

 

68_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

uratowany i jest szansa 
że trzej bracia też uciekli 
przecież prędkość mamy we krwi 
jesteśmy szybcy 
poczekam na nich na naszej miedzy 
zapada zmrok a nikt nie nadchodzi 
mgliście przypominam sobie jak tata 
w niedzielę przy obiedzie czytał w gazecie 
wywiad z facetem 
który przeżył pogrom 
ale z całej rodziny 
udało się to tylko jemu 
spróbuję go znaleźć 
 
 
 

O kurce niosce 
 
 
moja klatka jest przytulna 
takiej nie miał 
nawet święty Franciszek 
a on podobno umiał tę 
swoją izdebkę pięknie urządzić 
 
już parę tygodni staram się 
wyściełać sobie podłogę 
ale jest pochyła 
więc całe pierze 
które sobie wyrywam 
spada na dół ześlizgując się 
lekko za jajkami 
 
moje życie to samo szczęście 
mieszkam sobie w swoich 
55 centymetrach kwadratowych 
a to jest półtora razy większy obszar 
niż kartka książki 
którą właśnie czytasz – a ile 
się w niej zmieściło dobrego 
 
cały dzień nie muszę nic robić 
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a 

Monika Mausolf, Baranki 

tylko siedzę i patrzę 
czasami przeciągnę sobie skrzydła 
najpierw kawałek lewego 
potem i prawego później 
wystarczy tylko znieść jajko 

cud życie naprawdę 
 
czasami odnoszę wrażenie że 
ludzie zazdroszczą mi tego  
jak dobrze się tu mam 
i nie chcą nic więcej 
tylko też tak siedzieć 
i jeść i czasami wypuścić coś pod siebie 
a niech mi zazdroszczą 
to nie takie łatwe 
dobrze się urodzić 
to trzeba umieć 

 
 

Z czeskiego przełożyła Anna Zajacová 
 
 
 
 

 
 

Ondřej Zajac 
 

Ur. 1982 w Pradze. Studio-
wał filologię bułgarską 
i serbską na Uniwersytecie 
Karola w Pradze. W latach 
2010-2012 pracował jako re-
daktor w czasopiśmie „Psí 
víno”. Tłumaczy z języków 
słowiańskich (2009 – Lapi-
darium G. Gospodinowa, 
2013 – Sutrinta na karto-
igracza K. Dimitrowej; w 
przygotowaniu zbiór opo-
wiadań K. Terzijskiego Ima li 
koj da wi obicza? oraz Anto-
logia wierszy ss-mańskich 
P. Macierzyńskiego). Jego 
autorski debiut Pojmen-
ovaná (Nazwana) został 
wydany przez Literární salon 
w roku 2010. Następnie 
WPŠ wydało jego książki 
Kafegrafie (Kafegrafia, 
2011) oraz Pohádky o zvíř-
átkách (Bajki o zwierząt-
kach, 2014). 
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Poezja i reszta. 
Z Petrem Štenglem i Ondřejem Zajacem 

rozmawia Anna Zajacová 
 
 
Anna Zajacová: Petře, jak wpadłeś na pomysł założenia 
własnego wydawnictwa i co  Was odróżnia od innych cze-
skich wydawców? 
 
Petr Štengl: Pomysł założenia wydawnictwa zrodził się w głowie 
Honzy Těsnohlídka. Ja, jako ówczesny redaktor naczelny cza-
sopisma literackiego „Psí víno” (Pv), zacząłem wydawać z każ-
dym jego numerem samodzielnie niedostępny dodatek – tomik 
poezji. A ponieważ Pv jest czasopismem kwartalnym, szybko 
się okazało, że interesujących tekstów jest dużo więcej niż tylko 
cztery w roku. Właśnie dlatego powstało wydawnictwo. Później 
poróżniliśmy się z Honzą w kwestiach poglądowych, ja go spła-
ciłem, a on założył własne wydawnictwo. A jeśli chodzi o to, 
czym się różnimy od innych wydawców… Kiedyś mój znajomy 
dość dowcipnie przedstawił mnie pewnym ludziom: „To jest Petr 
Štengl, również wydawca”. „Aha, a co wydaje?” – dopytywali. 
„No, głównie to, czego nikt inny by nie wydał”. Wydawnictwo 
Petr Štengl (WPŠ) w ciągu tych paru lat wyrobiło sobie charak-
terystyczny i indywidualny profil (przynajmniej tak się o nas pi-
sze). Wydajemy tylko te pozycje, które wyraźnie nam się podo-
bają, które współbrzmią z naszym gustem (a ten mamy z Ondrą 
bardzo podobny). Nie wydajemy tytułów, które by na nas zara-
biały. Obaj zarabiamy na siebie w inny sposób, więc nie jeste-
śmy finansowo uzależnieni od wydawnictwa  (na szczęście, 
w przeciwnym wypadku pewnie umarlibyśmy z głodu). 
 
Ondro, a jak to było z Tobą? Jak rozpoczęła się Twoja 
współpraca z Petrem? 
 
Ondřej Zajac: Pierwszy raz spotkałem się z Petrem, kiedy 
chciałem – jako tłumacz – rozpocząć współpracę z Pv. Wtedy 
Petr był tam redaktorem naczelnym. W tamtym czasie miałem 
na swoim koncie książkowe wydanie wierszy Georgi Gospodi-
nowa i jeden własny tomik. Atmosfera Pv była wtedy bardzo 
inspirująca. Odpowiadała mi zarówno pod względem literackim, 
jak i „ludzkim”: oprócz Petra byli tam wtedy Honza Těsnohlídek 
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i Ondřej Buddeus, później dołączyła do nas również Jana Si-
eberová. Miałem wrażenie, że robimy coś, co ma sens. W Pv 
zostałem redaktorem tłumaczeń. Na czeską scenę literacką 
udało nam się wprowadzić współczesną poezję z Polski, Bułga-
rii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii itp. Później redakcję Pv 
opuścił Honza, potem Petr i na końcu ja. W WPŠ zacząłem, 
oczywiście, pracować w sekcji tłumaczeń. Moim głównym ce-
lem jest  „sprowadzanie” do Czech tej najlepszej zagranicznej 
poezji, zwłaszcza poezji tzw. „mniejszych języków”. 
 
Których konkretnie autorów masz na myśli? Co z zagra-
nicznej poezji już Wam się udało wydać, a co macie w pla-
nie na najbliższe miesiące? 
 
OZ: Jeszcze zanim zacząłem pracować dla WPŠ, Petrowi uda-
ło się wydać bardzo dobry tomik Květy krve Austriaka Christia-
na Futschera oraz tomik żyjącego w Pradze Australijczyka  
Louise Armanda. Potem „wypłynęło” moje zainteresowanie Buł-
garią. Wydaliśmy poezję  Dimitra Kenarowa i Georgi Gospodi-
nowa oraz prozę  Adriana Teodory Dimowej. Jej doskonałą po-
wieść Matki zamierzamy wydać jeszcze w tym roku. Wydajemy 
również teksty kontrowersyjnego słowackiego poety Vlada Ši-
mka i żyjących w Pradze zagranicznych pisarzy: Białorusina  
Maxa Ščura i Rumuna Dana Duty. Udało nam się opublikować 
także antologię słoweńskiej poezji, a oprócz tego czterech ru-
muńskich poetów w jednej książce. Wielkim sukcesem z ostat-
niego okresu było wydanie przez nas znanego ukraińskiego 
poety Serhija Żadana! W tym roku chcemy rozszerzyć „nasze 
języki” o albański i polski. Planujemy wydać  Ylljeta Aliçkę oraz 
Piotra Macierzyńskiego. 
 
Skoro – jak mówisz, Petře – obaj macie inne zatrudnienia, 
jak dajecie radę dbać o wydawnictwo? A może raczej po-
winnam się zapytać: jak dają sobie z tym radę dwaj poeci? 
Jesteście w stanie zajmować się księgowością, finansami 
i innymi „przyziemnymi” kwestiami, czy, wbrew nim, inte-
resuje was sam tekst? 
 
PŠ: Pracą wydawniczą zajmuję się po tej codziennej, normalnej 
pracy, czyli w swoim wolnym czasie. Przede wszystkim troszczę 
się o czeską prozę i poezję. Czytam wszystkie otrzymane teksty 
i staram się na bieżąco kontaktować z autorami. Ondra, jak to 
już zostało powiedziane, zajmuje się tłumaczeniami (i poetyc-
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kimi, i prozatorskimi). Kwestię tekstów i tak zazwyczaj omawia-
my razem. W tej sferze pomagają nam również zaoczni współ-
pracownicy (Max Ščur i Miroslav Pech). Oczywiście, wydawnic-
two nie może funkcjonować bez księgowej (również zaoczna 
współpraca) i bez skutecznego działania organizacyjnego. Tą 
sprawą zajmuje się moja żona – Blanka. Współpracujemy rów-
nież z profesjonalną redaktorką językową, korektorką oraz 
z grafikami. Na szczęście moja żona i Ondra mają talent marke-
tingowy, więc nasz bilans finansowy nie jest ujemny, ale jedno-
cześnie nie zarabiamy. Wszystkie zyski pokrywają koszty. Cza-
sami w wydawnictwie dzieje się tego tak dużo, że ledwo dajemy 
sobie radę, np. każdą wydaną książkę promujemy na wieczorku 
autorskim. Czasami się zastanawiam: „co ja właściwie robię?”, 
ale, jak dotąd, zawsze zwyciężały optymizm i wiara, że ta praca – 
w odróżnieniu od tej, która zapewnia mi utrzymanie – ma sens. 
 
OZ: Ja mam łatwiejsze zadanie. Zajmuję się przede wszystkim 
tłumaczeniami, których jest po prostu mniej. Prowadzenie wy-
dawnictwa tylko we dwie osoby to naprawdę harówka, np. 
w ciągu jednego roku wydaliśmy 12 książek, a to oznacza 
ogrom pracy. Przydałby się nam jeszcze jeden redaktor, ale 
wiadomo… Profesjonalni redaktorzy, którzy pracowaliby dla nas 
za darmo, nie rosną na drzewach, więc nie pozostaje nam nic 
innego, tylko zakasać rękawy. Poza tym zajmuję się również 
grantami, bez których nie bylibyśmy w stanie wydawać tłuma-
czeń. W każdym razie pierwsze miejsce zajmują u nas teksty, 
dopiero potem zastanawiamy się, czy mamy na nie środki. 
 
Petře, twierdzisz, że ty i Ondra macie podobny gust wy-
dawniczy. Przekłada się to również na wasze autorskie tek-
sty? Łączy je jakiś wspólny rys? 
 
PŠ: Gust mamy jak najbardziej podobny. Tego samego nie 
można jednak powiedzieć o stylu. W tej kwestii obaj zajmujemy 
inne pozycje. Nie widzę tu żadnego wspólnego rysu, może 
z wyjątkiem faktu, że bliskie są nam teksty bardzo ironiczne, 
„szorstkie”, które nie stronią ani od humoru, ani od aktualnych 
społecznych czy politycznych tematów. Pod tym względem 
mamy wspólne wszystko, co każdy czeski gorliwy, tradycyjny 
liryk uznałby za niegodne Poezji. 
 
Ondro, obaj z Petrem jesteście poetami realizującymi tema-
ty aktualne pod względem społecznym i politycznym. Czy 
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według Ciebie w literackim świecie jest jeszcze miejsce dla 
„klasycznych liryków“? 
 
OZ: Oczywiście, że tak! My po prostu dbamy o różnorodność. 
Walczymy o to, żeby „zaangażowana poezja” miała w literackim 
świecie swoje miejsce, a nie o to, żeby była jedynym czy wio-
dącym kierunkiem. Tradycyjna liryka wydaje nam się lekko 
zwietrzała i w kółko wałkowana, dlatego zdecydowana część 
lirycznej „produkcji” dziś nam nic nie mówi. Ale nie zamierzam 
się bronić przed dobrą liryką. A poza tym, nie można wykluczyć 
przeplatania się liryki z zaangażowaniem. To połączenie bywa 
często bardzo interesujące – tylko obrońcy tradycyjnej liryki go 
nie popierają, a więc zaangażowana liryka jest dla nich tylko 
„zaangażowana”. Jeśli dany wiersz jest dobry, nieważne jest dla 
mnie, czy jest liryczny, zaangażowany itp. 
 
Petře, zastanawia mnie, czy czujecie się – ze względu na to, jak 
i o czym piszecie – poza główną sceną literacką? Kto 
w Czechach – oprócz Was – zajmuje się podobnymi tematami? 

 
PŠ: Jeżeli masz na myśli polityczne tematy i ironiczny styl, to 
dziś zajmuje się nimi co drugi poeta, nawet ci, którzy jeszcze 
przed paroma laty śmiertelnie poważnie twierdzili, że to właśnie 
polityka i ironia nie mają z poezją nic wspólnego. Muszę przy-
znać, że właściwie funkcjonuję poza główną sceną literacką, ale 
uważam to za dobry stan rzeczy, ponieważ nie chciałbym stać 
na niej obok tych najważniejszych. Nie oznacza to, że nie 
chciałbym być autorem sławnym. Raczej – sławnym, marginal-
nym, odrzuconym – to tak! Można powiedzieć, że rywalizujemy 
z Ondrą o miano najbardziej ignorowanego i odrzucanego po-
ety. Moja proza To si vypiješ! (Za to zapłacisz!) doczekała się 
jednej recenzji w internecie. Pohádky o zvířátkách (Bajki 
o zwierzątkach) Ondry do tej pory nie doczekały się ani jednej. 
Ondra prowadzi. 
 
OZ: Tak, prowadzę. Petr nie powinien też zapomnieć o tym, że 
dostał się do antologii Nejlepší české básně roku… (Najlepsze 
czeskie wiersze roku…), która systematycznie pokazuje to, co 
„najlepsze” w czeskiej poezji. Był w niej już każdy czeski poeta, 
z wyjątkiem mnie. Pod tym względem jestem, przynajmniej tak 
mi się wydaje, niepokonany. 
 
Ondro, chociaż nie znajdziemy Cię w żadnym roczniku Naj-
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lepszych czeskich wierszy roku…, twoja poezja wydaje mi 
się warta zauważenia, choćby ze względu na to, jak organi-
zujesz swoje tomiki. Wyraźną rolę gra w nich koncept. My-
ślisz, że jest to Twój nowy, uniwersalny sposób na poezję? 
Wiem, że Twoja pierwsza książka miała inny charakter, bar-
dziej liryczny, lapidarny… 
 
OZ: Mój pierwszy wydany zbiór poezji był dosłownie „zbiorem”. 
Stanowiły go moje wiersze, które pisałem jeszcze jako młody, 
literacko nieokreślony poeta. A jeżeli człowiek nie jest Szymbor-
ską (a naprawdę nikogo takiego w Czechach nie mamy), nie da 
rady napisać co roku 20-30 genialnych tekstów. Zatem widzę to 
raczej odwrotnie – moja droga nie prowadzi przez gromadzenie 
przypadkowych tekstów, z których następnie jakiś skrupulatny 
redaktor wybierze najlepszych X i „siup”, tomik jest na świecie. 
W ogromnej większości takie tomiki mnie nudzą, a wydaje się je 
nieustannie. To tak, jakby poezja tkwiła tylko w chwilowym 
uchwyceniu spontanicznej inspiracji. To jest droga prowadząca 
do piekła egocentryzmu. W tej chwili koncept jest mi zdecydo-
wanie najbliższy, ale nie jestem w stanie stwierdzić, jak będę 
pisać za 5-10-20 lat. Teraz natomiast jest to dla mnie najlepszy 
sposób, jak powiedzieć coś ważnego. Lubię, kiedy wszystkie 
części tomiku są ze sobą powiązane, kiedy nie ma w nim ani 
jednego zbytecznego wersu, po prostu kiedy nieodłączną czę-
ścią książki jest także okładka, ewentualnie ilustracje, ale rów-
nież nota autorska czy fotografia autora. Koncept ma w sobie 
coś magicznego, ale jednocześnie jest podstępny, ponieważ 
wymaga czytelnika, który w trakcie czytania myśli. Niestety, 
większość czytelników poezji tego nie robi, ponieważ „poezję 
należy przecież czuć”. Takie uczucia nas w WPŠ nie interesują. 
Poezja, według mnie, przekracza granice tylko przypadkowo 
zebranych wierszy. 
 
Petře, czy fakt, że Twój utwór pojawił się w roczniku, o któ-
rym mówimy, jest dla Ciebie osobistym sukcesem? Przy-
chodzi mi też do głowy, czy nie mógłbyś powiedzieć nam 
czegoś o czeskich nagrodach literackich? Macie na tym 
polu wydawnicze sukcesy? 
 
PŠ: Opublikowanie mojego wiersza we wspomnianej antologii 
nie jest dla mnie żadnym sukcesem. Wręcz przeciwnie, wstydzę 
się za swoją zarozumiałość, skutkiem której wyraziłem na nie 
zgodę. Rozumiem, że coś takiego może działać, i to  całkiem 
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logicznie i pomyślnie, w Ameryce, ha, ha, w której biznes opa-
nował już również podniosłą Poezję. A swoją drogą: mają coś 
podobnego w Rosji? Problem polega na tym, że ten projekt po-
jawił się w czeskim środowisku. Przecież już nawet nazwa tej 
antologii wywołuje wrażenie totalitarnej selekcji: „Jesteś w rocz-
niku? Super, witaj w klubie! Aha, Ciebie tam nie ma? W takim 
razie dla nas nie istniejesz”. To jest odrażające. Gdyby idea tej 
antologii brzmiała następująco: „Edytor XY razem z poetą XY 
wybrali z tego, co wyszło w zeszłym roku w poezji, według wła-
snego gustu i mniemania, sto wierszy”, byłoby to w porządku. 
Antologia Najlepszych czeskich wierszy roku… świadczy tylko 
o braku gustu i rozsądku sędziego i jego edytora. Starają się 
działać obiektywnie, ale to, oczywiście, jest kłamstwo. A jeśli 
chodzi o nagrody literackie… Magnesia Litera skończyła się dla 
mnie w roku, kiedy wyszła kompozycja Lubora Kasala Dvanáct 
(Dwanaście), a Magnesię otrzymał Radek Fridrich za Kroa Kro-
a. Członków komisji postawiłbym za to przy imaginacyjnej Ścia-
nie Płaczu, w którą musieliby tłuc głową, dopóki by nie przejrzeli 
na oczy. Natomiast Ortenka (nagroda Jiřího Ortena) przestała 
mnie interesować w roku, kiedy otrzymał ją Vratislav Maňák za 
Šaty z igelitu (Foliowe ubrania). Za to już nawet nie warto wysy-
łać komisji pod Ścianę Płaczu… Poza tym, z wyprzedzeniem 
wiadomo, kto zostanie zwycięzcą, więc o jakim znowu konkur-
sie tu mówimy… Kto chce rywalizować, niech idzie na olimpia-
dę. Faktem jest, że Honza Těsnohlídek dostał nagrodę Ortena 
za swój pierwszy tomik Násilí bez předsudků (Przemoc bez 
uprzedzeń), a Ondřej Buddeus został za swoich 55 007 znaků 
včetně mezer (55 007 znaków ze spacjami)  nominowany do 
Magnesii. Obie książki wyszły w naszym wydawnictwie. Poza 
tym w tym roku nagrodę Jiřího Ortena dostała nasza autorka 
Alžběta Stančáková. Dla mnie te nagrody nic nie znaczą, więc 
właściwie nie da się tu mówić o wydawniczych sukcesach na 
tym polu. Jest wielu autorów, którzy na nie zasługują, a nawet 
nie zostaną nominowani. Nagrody literackie są w czeskiej litera-
turze bardzo smutną kwestią. 
 
A jaką rolę gra tu fakt, że wydawnictwo Petr  Štengl działa 
właśnie w Pradze? Myślisz, że takie skromne przedsiębior-
stwo mogłoby równie skutecznie działać, powiedzmy, 
w małym miasteczku na północy Czech? Mnie osobiście 
wydaje się, że stolica wam w tym troszkę pomaga… Dzięki 
niej jesteście blisko tej głównej literackiej akcji, prawda? 
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PŠ: To, że jesteśmy w Pradze, ma, oczywiście, wiele plusów, 
jesteśmy – jak mówisz – w centrum wydarzeń (chociaż nie 
wiem, jaką wizytówką jest bycie w centrum wydarzeń najmniej-
szego wielkomiejskiego ośrodka na świecie), z wieloma ludźmi 
możemy się spotkać osobiście. Prawdą jest również to, że 
w Pradze ma miejsce najwięcej wydarzeń literackich, a my mo-
żemy brać w nich udział, dostawać wszystkie informacje 
„z pierwszej ręki”. Ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę niegdysiejszą teplicką scenę literacką, to należy przyznać, 
że kiedyś (nie wiem, jak to wygląda teraz) była bardzo wyraźnie 
widoczna. Podobnie rzecz wygląda z ostrawskim wydawnic-
twem Protimluv Jiřího Macháčka – w ogóle tu nie przeszkadza 
fakt, że nie jest w Pradze. 
 
Miałam okazję być na ostatnim wieczorze autorskim WPŠ. 
Była to promocja czterech utworów prozatorskich. Bardzo 
zainteresował mnie ich język, który we wszystkich czterech 
pozycjach był dość eliptyczny, kolokwialny i skrótowy. Dla-
tego zastanawiam się, jakie znaczenie ma dziś dla was język? 
Te same zasady obowiązują w przypadku prozy i poezji? 
 
OZ: Ciężkie pytanie… Zasługuje na szczegółową analizę, na 
którą tutaj raczej nie ma miejsca… Ale spróbuję odpowiedzieć 
w miarę zwięźle. Myślę, że język jest jednym ze znaków rozpo-
znawczych naszego wydawnictwa. To właśnie używany przez 
autorów potoczny, mówiony język czeski, wulgaryzmy (proble-
matyczne zjawisko, ja wiem… ciężko powiedzieć, kiedy są ko-
nieczne), po prostu żywy język jest dominujący w większości 
wydawanych przez nas książek. W przypadku prozy jest to 
dość oczywisty proces, ale w przypadku poezji jesteśmy pod 
tym względem dość wyjątkowi, i to zarówno w pozytywnym, jak 
i negatywnym sensie. Nasze utwory prozatorskie często doty-
czą odrzuconych przez społeczeństwo jednostek czy specy-
ficznych grup komunalnych. Punki, bezdomni, przedstawiciele 
undergroundu, samotni nastolatkowie po prostu nie posługują 
się językiem wzorowego ucznia i byłoby komiczne, gdyby auto-
rzy w ten sposób to zapisywali. Oczywiście, między punkami 
znajdziemy nauczycieli języka czeskiego, z ludźmi z undergro-
undu spotykał się Václav Havel, a między bezdomnymi może 
skończyć również profesor fizyki. Język zbliża nas z ich rze-
czywistością i to uzasadnia wybór danej stylistyki. W przypadku 
poezji sytuacja jest dużo trudniejsza. Podczas gdy do prozy 
żywy język przeniknął (także dzięki tłumaczeniom) już w cza-
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sach socjalizmu, poezja jeszcze długo była zamknięta w swojej 
specyfice. Obrońcy muzy Poezji walczą z nami w imię swojej 
bogini, tylko oni mają rację, tylko oni wiedzą, co jest właściwe. 
My staramy się uwolnić poezję od takiego jej zaszufladkowania. 
Nie istnieje dla nas: „to z poezją nie ma nic wspólnego, tego 
tam być nie może”. Według mnie nie istnieje ani jeden (w zna-
czeniu „właściwy”) język poezji. Jej piękno nie pochodzi prze-
cież tylko z słów. Gdyby tak było, wszyscy poeci siedzieliby nad 
Biblią Kralicką i uczyli się jej na pamięć. Dobra poezja nie musi 
(ale, oczywiście, może) używać deminutiwów, oksymoronów 
i archaizmów w co drugim wersie. Odnajdywanie poezji w co-
dziennym języku jest przecież fantastyczne, prawda? Ja staram 
się osiągnąć to (oraz wiele innych rzeczy) w każdej książce 
i mam wrażenie, że autorzy WPŠ widzą to podobnie. Może naj-
lepiej byłoby pokazać „poetyczność” żywego języka na podsta-
wie jakiegoś przykładu. Georgi Gospodinow w wierszu Miłość 
pisze: „Każdej nocy / śnić o kobiecie / obok której leżysz”. Są to 
zwyczajne, codziennie używane słowa, ani jedno samo w sobie 
nie jest „wyjątkowe”. Ale i tak, według mnie, jest to najlepszy 
wiersz o miłości w ostatnich dekadach. Mówiąc krótko, tak, jeśli 
chodzi o język, jestem za tym, że te same zasady obowiązują 
w prozie i poezji. Dla mnie osobiście język jest bardzo ważny, bez 
względu na to, jaką formą piszę. Podstawą całej beletrystyki jest 
przecież umiejętność „wyrażania czegoś”. Trzeba wybrać odpo-
wiednie słowa, dobrze je ze sobą połączyć, posługiwać się odpo-
wiednim stylem (w tym duchu można wymieniać jeszcze długo) – 
to właśnie odróżnia dobrego pisarza od pozostałych twórców. 
 
Ondro, a jak sobie tłumaczysz  fakt, że już dwaj poeci ze 
środowiska Pv (dałoby się też powiedzieć WPŠ) – mam na 
myśli Ciebie i Honzę Těsnohlídka – związali się częściowo  
z Polską? Przypadek? Powinniśmy oczekiwać kolejnych 
odwiedzin z Czech? 
 
OZ: Grały tu rolę kwestie osobiste, ale poza tym żadnego z nas 
nic przesadnie silnie nie trzymało w domu. Nie mogę mówić za 
Honzę, ale ani jeden z nas nie został przyjęty w Czechach przez 
poetycki mainstream, a więc gdybyśmy obaj zgodnie twierdzili, że 
przekroczyliśmy granice z powodu poetyckich represji, bylibyśmy 
początkiem artystycznej emigracji (tu, oczywiście, hiperbolizuję), 
a to na pewno dobrze by wyglądało w notach autorskich naszych 
książek [śmiech]. Może nawet moglibyśmy zacząć wydawać tu 
książki niechciane „w domu”. Ale przecież to właśnie robi WPŠ.  
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WASIL GEORGIEW____________opowiadania 
(z tomu Buddyjska plaża, 2008) 

 
 

Tam, gdzie człowiek jest wolny 

 
 

Hundertwasserhaus znajduje się blisko Kanału Dunaj-
skiego w Wiedniu. Jest to dom, który został zbudowany przez 
Hundertwassera. Artysta pomalował fasadę, kolumny, ściany, 
ramy okienne, posadził drzewa na tarasach i dachu i powie-
dział: „Oto dom, w którym człowiek będzie wolny!”. 

Hundertwasser, jak wiadomo, umarł, ale jego dzieło jest 
wciąż żywe, śmieje się, czasami płacze, kocha, rośnie i, kiedy 
zrobi mu się smutno, wznosi się do niebios, żeby mogło zoba-
czyć swego twórcę. Kiedy przyłoży się do niego ucho, można 
poczuć niemożliwą, ale odwzajemnioną miłość, którą do niego 
czuje. 

Na jednym z tarasów stoi rzeźba lwa. Pewien kot nie-
ustannie próbuje przybrać jego postawę. Pośrednicy twierdzą, 
że metr kwadratowy kosztuje tu ponad dwa tysiące euro, ale to 
właściwie nie ma znaczenia, ponieważ w Hundertwasserhaus 
nie ma metrów kwadratowych. Podłogi i ściany są tu nierówne, 
co wprawia agentów z ich kwadratowymi mózgami w cichy 
i nieuleczalny koszmar. Prawdopodobnie z tego względu budy-
nek należy do miasta. Hundertwasserhaus jest przylepiony do 
innych, zwyczajnych, wiedeńskich kamienic. W jednej z nich, na 
drugim piętrze, żył niejaki Günther. Część ściany fasadowej je-
go mieszkania upiększył właśnie Hundertwasser, co pozwalało 
mu czasami popisywać się przed dziewczynami. Druga część 
natomiast przedstawiała sobą zwykłą wiedeńską kamienicę, 
jedynie dotkniętą ręką Artysty.  

Któregoś majowego wieczoru Günther wyszedł z przyja-
ciółmi do baru na jedno czy dwa piwa. Oglądali mecz Juventusu 
i za każdym razem, kiedy Zambrotta dobierał się do piłki, wszy-
scy krzyczeli: „Ale, Zambrotto, co robisz, Zambrotto!” i zanosili 
się śmiechem. 

W drodze powrotnej Günther złapał tramwaj, jak na razie 
nie dzieje się nic dziwnego, pewien tramwaj, pewien majowy 
wieczór, pewien Günther i piwo za trzy lewy. 

Nagle poczuł jednak, że dziewczyna, która siedzi na-
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przeciwko niego, obserwuje go przez odbicie w oknie. Była 
średniego wzrostu, włosy w kolorze ciemnego blondu miała za-
plecione w warkocz, a jej jaskrawoniebieskie oczy świeciły odbi-
tym światłem nawet w szybie brudnego okna. Günther także 
spojrzał na nią w odbiciu, uśmiechnął się do niej, uśmiechnęła 
się i ona i tak oboje uśmiechali się do siebie – odbicie odbicia 
w pewnym odbitym świecie.  

Nie wiem, jak długo tak na siebie patrzyli. Po dwóch 
przystankach Günther był przekonany, że stali się sobie bardzo 
bliscy, w końcu tyle rzeczy można sobie powiedzieć, kiedy pa-
trzysz na kogoś z boku, bez przeszkadzania sobie bezsensow-
nym dogadywaniem. Niestety, była to zwyczajna iluzja Günthe-
ra, rozczarowanie, flirt – nieszczęsny, tramwajowy, milczący, 
jedyny. Powinien naprawdę spojrzeć jej w oczy i coś powie-
dzieć: „Nazywam się Günther” – głupio, „Jak masz na imię?” – 
głupio, „Ale się dzisiaj śmialiśmy z Zambrotty, co?” z kogo?, 
aha, ty nie oglądasz meczów? – bardzo głupio, wręcz bezna-
dziejnie – myślał Günther i zaczynał się denerwować, że nie 
wypił jeszcze jednego piwa, przynajmniej palnąłby teraz cokol-
wiek i nie zawracałby sobie głowy tym, co i jak powiedzieć, jak 
bardzo jest ładna, i że nigdy już jej nie zobaczy, nigdy więcej!  
Günther był dość zmęczony i kiedy wydało mu się, że odbicia 
dziewczyny i jego własne wysiadły z autobusu trzymając się za 
ręce, przypisał to wyczerpaniu i niespełnionym pragnieniom, 
w duchu machnął na to ręką i na następnym przystanku wy-
siadł. Wrócił do domu. Podłoga w jego mieszkaniu była płaska, 
ponieważ żył w najzwyklejszej wiedeńskiej kamienicy. Zamienił 
parę słów ze swoją mamą. Wspomniała coś o jego dziewczynie. 
Güntherowi było już głupio wyjaśniać po raz kolejny w ciągu 
dwóch ostatnich lat, że nie ma dziewczyny, że nawet nie umie 
zagadać do żadnej w tramwaju i że strasznie go to męczy, że 
dlatego Freud stał się w Wiedniu wielkim człowiekiem, tu bo-
wiem pacjenci chodzą po ulicach tam i z powrotem, że wyjedzie 
do Europy Wschodniej i tam znajdzie sobie żonę, takie głupoty 
napierały na niego od środka, ale nic nie powiedział, tylko zmę-
czony uśmiechnął się i poszedł do swojego pokoju.  

Jednak kiedy następnego ranka w łazience skierował 
obowiązkowe spojrzenie w zaparowane lustro, nikogo w nim nie 
było. Nikogo, kto patrzyłby na niego z oddaniem i miłością. 
Günther, jak przez mgłę, przypomniał sobie wczorajsze spotka-
nie w tramwaju, ale czy dlatego, że już był spóźniony, czy ze 
względu na jego instynkt miejskiego kowboja, który podpowia-
dał mu, że bez odbicia można żyć, ale bez pracy – raczej cięż-
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ko, nie przywiązał do tego wydarzenia wielkiej wagi. Wszystko 
to wina tego starego lustra, może już nawet nie działa jak nor-
malne zwierciadła, trzeba iść, inaczej Stefan znowu się będzie 
pieklił. 

Po drodze do pracy Günther spoglądał w witryny skle-
powe na Rotenturmstrasse, ale wciąż nie dostrzegał w szkle 
swojego odbicia. Dopiero przechodząc obok arabskiej knajpy, 
zauważył w lustrze swój obraz, był to ten sam Günther, ale 
szedł dokładnie w przeciwnym kierunku, wydawało mu się na-
wet, że kiedy odbicie zobaczyło Günthera, popadło w zakłopo-
tanie i przyspieszyło kroku. Günther, chcąc je dogonić, wpadł na 
nie, ku wzburzeniu faceta od kebabów rzecz jasna, i skończył 
z rozcięta brwią i policyjnym protokołem.  

Günther twierdzi, że kiedy, wracając z pracy, jechał 
tramwajem do domu,  przyczepił się do niego jakiś jego sobo-
wtór, sam Günther mi to powiedział. Siedział przytulony z blond 
dziewczyną z wczorajszego tramwaju, tak byli sobą zachwyce-
ni, że w ogóle nie zwracali na niego uwagi. Wysiedli na jego 
przystanku i pewnie ruszyli w stronę jego mieszkania. Günther 
zdecydował się spać na strychu, stwierdził, że wrócić drugi raz 
do domu, byłoby dziwne. Czuł się niepotrzebny i zbędny. 

„Teraz, pomyślał sobie, jeśli zniknę i nigdy już się nie po-
jawię, jeśli pozwolę temu drugiemu, żeby wracał do mojego 
domu każdego dnia z tą blond dziewczyną, może zostawią 
mnie w spokoju, niech od teraz on zajmuje się banałami, który-
mi normalnie muszę zajmować się ja”. I uśmiechnął się złośli-
wie na myśl o tym, jak ten drugi poci się na egzaminie ze staty-
styki.  Günther – metafizyczne marzenie z dziewczyną, Günther 
– którego miał kto kochać,  Günther – ulubieniec swoich rodzi-
ców; każdego wieczoru obserwował go, jak wraca do jego do-
mu, do jego rodziców, z dziewczyną, teraz miałby sobie znaleźć 
jakieś mieszkanie, nawet Stefan jest z niego zadowolony, da mu 
awans na stanowisko kierownika i drugi Günther – zostanie na 
strychu i każdego ranka, jak zawsze, będzie sobie kupował na 
śniadanie nektar morelowy. Ten Günther, którego nawet nie po-
dejrzewacie o istnienie – to jego powinniście widzieć, jest ich 
dwóch, już drugi tydzień wracam do domu tylko wtedy, kiedy 
jego nie ma, odpowiadam krótko, czasami nawet nie odpowia-
dam na pytania mamy, bo już ich nie rozumiem, jakieś imiona, 
nieznajomi, rozważałem nawet opcję, żeby w ogóle nie wcho-
dzić do domu, kiedy ktoś w nim jest.  Günther – słońce, które 
zstąpiło na ziemię, z którym wszyscy sympatyzują i cieszą się 
z każdego jego sukcesu,  Günther i lustro,  Günther – który jest 
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wielkim piłkarzem, nieuznanym genialnym artystą, tytanem, ha-
słem. To wszystko opowiadał mi Günther tamtej czerwcowej 
nocy i w pewnym momencie zacząłem się bać, że robi z siebie 
szaleńca po to, żeby nie musiał mi oddawać tych dwustu euro, 
ale jednocześnie promieniowało z niego takie blade, fioletowe 
światło, nawet się wystraszyłem, że zacznie płonąć, kiedy nie-
chcący polałem go wódką.  

Wszyscy bardzo się zmartwili, kiedy któregoś wieczoru 
Günther nagle zniknął. 

A przede wszystkim ja. Wiecie, nie znałem go aż tak do-
brze. Wszystko zaczęło się od tych dwustu euro, które mu po-
życzyłem, żeby mógł sobie kupić odtwarzacz MP3. Kiedy za-
cząłem go szukać, każdy twierdził, że Günther jest tutaj, no, 
teraz tu był, przed chwilą wyszedł i inne takie brednie. Na po-
czątku myślałem, że go po prostu kryją. W czwartek był na im-
prezie u Suzany. Pojawił się tam z jakąś blond laską, rozmawiali 
o czymś w kącie, a ona nie zwracała na nikogo uwagi, nawet 
kiedy Günther poszedł do toalety, nie podobała się nikomu.  

Po tym, jak Günther zniknął, poszedłem do Stefana, jego 
szefa z firmy komputerowej. Stefan pokazał mi bardzo niewia-
rygodny niedopałek papierosa, którego dopiero co wypalił Gün-
ther, jeśli chcesz, czekaj sobie na niego, ja mam inną pracę.  

Notatki Günthera, które dał mi do przeczytania jego tata 
(dwie strony przymocowane do lodówki za pomocą magnesu-
biedronki), były lekko niejasne. Okłamałem jego ojca, mówiąc, 
że jestem najlepszym przyjacielem Günthera. Nie ma na świe-
cie kreatywniejszej i nudniejszej istoty od durnego wierzyciela, 
miałem nawet nadzieję, że w notatkach znajdę coś o moich 
pieniądzach (nie miałem żadnego pokwitowania, takim głupcem 
jestem od zawsze). Ale nic takiego tam nie było. 

Według zapisków, pewnego poranka Günther zszedł ze 
strychu, „wszyscy, wszyscy przyjęli mój obraz, Günthera – 
rzeźnika, Günthera – fryzjera, Günthera – agenta nieruchomo-
ści, wszyscy tacy jak ja, tacy sami jak śmierć”. Nawet bolończyk 
pani Breme, którego tak nienawidził, mrugnął do niego porozu-
miewawczo mądrym spojrzeniem Günthera. 

Günther pisze, że raz zobaczył swoje odbicie w lustrze, 
ale stało ono jakoś z boku i daleko, a blond dziewczyna stała 
obok niego i trzymała go za rękę tak, jak trzyma się kogoś, kto 
wiele znaczy. Miał wrażenie, że zapraszają go do siebie, wyda-
wało mu się nawet, że szeptali: „Na drugą stronę, przejdź na 
drugą stronę”. Günther zaczął robić miny i wykonywać niesko-
ordynowane ruchy, prawdopodobnie chciał przyłapać swoje od-
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bicie, ale ono stało nieruchomo i z boku, patrzyło na niego 
smutnym spojrzeniem przegranego mentora. 

Jego tata twierdzi, że po zniknięciu Günthera, kiedy za-
dzwonił na informację, żeby dowiedzieć się, która dokładnie jest 
godzina, głos Günthera z drugiej strony odpowiedział: „Godzina 
szósta, trzy minuty i…”. „Güntherze, dlaczego nie wrócisz do 
domu, co!?” a on – godzina, godzina szós… 

„Mój obraz chce, żebym robił to, co robi on, a nie od-
wrotnie. On czuje się szczęśliwy. Ja też chcę przejść na drugą 
stronę. On osiągnął wiele bez żadnego wysiłku, bez mojej po-
mocy. Przypadkiem byłem z nim raz w tramwaju. Obserwował 
mnie i mam wrażenie, że było mu z mojego powodu ciężko na 
sercu. Odchodzę! Idę na drugą stronę. Jestem szczęśliwy! Czu-
ję, że wszystko kocham, że wszystko kocha mnie, że jestem 
wszystkim i wszystko jest miłością, którą obdarzam wszystko!”. 
To właśnie napisał Günther, zanim zniknął, przyczepił swoje 
notatki zieloną biedronką do lodówki i wszystko wskazywało na 
to – że przepadł. 

Czy przeszedł na drugą stronę? Nie wiem. Mnie w każ-
dym razie nie oddał dwustu euro. 

Pewnego ranka, cztery miesiące później, przechodziłem 
koło Hunertwasserhaus. Usiadłem na jednej z ławek, dokładnie 
naprzeciwko domu Günthera. W pewnym momencie podeszła 
do mnie jakaś dziewczyna, miała włosy koloru ciemny blond 
i błyszczące, niebieskie oczy. Uśmiechnęła się i usiadła obok. 
Długo tak siedzieliśmy jedno obok drugiego, kotka obserwowała 
nas przybierając królewską pozę, wokół nas biegały setki gün-
terowców, śpieszących się do pracy, mijali się, czasami zderzali 
się ze sobą, przepraszali się i ruszali dalej, a ja na zawsze uto-
nąłem w niebieskich oczach obok mnie. 
 
 

 

Syndrom Szurliego 

 
 

Dzień dobry, ukochana, to wspaniale, że tego ranka po 
raz pierwszy widzę cię śpiącą w moim łóżku. Powód, dla które-
go tu jesteś, i jego rezultat – tj. fakt, że leżysz w moim łóżku, jak 
i ta zupełnie niezauważalna, ale wręcz nie do wytrzymania sexy 
ślina, gromadząca się na twojej poduszce, znikają w pochłania-
jącej wszystko wczorajszej listopadowej mgle. Pomimo to, 
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chciałbym ci opowiedzieć o Szurlim, moim przyjacielu ze szkoły. 
Dopóki będę opowiadał ci jego historię, zajmę się jednocześnie 
przygotowywaniem naleśników z cukrem i cynamonem, którymi 
sprawię ci radość, kiedy się obudzisz. 

W trzeciej klasie, klasie, która upłynęła pod znakiem figu-
rek żołnierzyków i czarno-białych zdjęć Boby Fetta i, oczywi-
ście, lorda Vadera ze Star wars, podwórko Szurliego sąsiado-
wało z podwórkiem naszej szkoły, w wyniku czego znała ona 
każdy szczegół z życia codziennego rodziny Szurliewich. Była 
to szkoła elitarna, muszę dodać, ponieważ zastępczyni dyrekto-
ra, została jednogłośnie wybrana na delegata trzynastego kon-
gresu BPK. 

A zatem na czym polegał syndrom Szurliego, o którego, 
moje drogie dziecko, po tym, jak się obudzisz i niewinnie wy-
trzesz cieknącą ci na poduszkę ślinę, smutno zapytasz? 

Jak już powiedziałem, Szurli żył tuż obok naszej szkoły. 
Lekcje zaczynały się o ósmej, a my przychodziliśmy już 
na siódmą trzydzieści pięć. Teraz na pewno powiesz: 
„Dobrze, ale jak ty, miłości moja (mam nadzieję, że tak 
mnie nie nazwiesz), dawałeś sobie radę przy tym twoim 
chaotycznym niezorganizowaniu przez dwanaście lat 
pod rząd być w szkole tak wyraźnie przed ósmą?”. Wca-
le mi się to nie udawało, miłości moja, koniec końców 
właśnie na tym polega różnica między prawdą literacką a 
historyczną. Prawdziwy jest tylko Szurli, pozwól mi opo-
wiedzieć sobie tę historię do końca, a  potem cię pocału-
ję, obudzę i zaatakuję swoją miłością i naleśnikami, a to 
wszystko jeszcze zanim się w ogóle zorientujesz, gdzie 
jesteś. Szurli miał kibel na dworze. 

I tak każdego ranka Szurli, chłopak z domu obok 
szkoły, za piętnaście ósma w japonkach i piżamie szedł 
po ścieżce wyłożonej płytami do kibla, który był ze-
wnętrzny dla niego, zewnętrzny dla szkoły i zewnętrzny 
dla całego okolicznego wszechświata. Każdego ranka, 
my gnojki z okolicy, chodziliśmy do szkoły dziesięć minut 
przed tym, zanim Szurli wstał i krzyczeliśmy razem przez 
okno: „Hej Szurli, no dalej, szybciej, sraj, sraj, bo nie 
zdążysz na wiedzę o ojczyźnie!”. 

Umiesz sobie wyobrazić, miła moja, być na miej-
scu Szurliego, kiedy krzyczymy: „Hej, Szurliiii...”. To tro-
chę tak, jak z twoją śliną, ale nie tak przepełnione miło-
ścią, oczywiście. Syndrom Szurliego oznacza, że nie 
masz żadnej szansy na życie osobiste, a nawet jeśli już 

 
Wasil Georgiew 

 
Ur. 1975 w Sofii. Bułgarski 
pisarz i adwokat, autor zbio-
rów opowiadań Budistki plaż 
(2008, Buddyjska plaża) – 
w 2009 roku książka ta była 
nominowana do nagrody 
Helikon – i Degrad (2011), 
powieści Aparat (2013) oraz 
książki Ulicznik. Istorii na 
sofijskite ulici (2010, Ulicz-
nik. Historie sofijskich ulic) – 
pozycja ta jest zbiorem naj-
lepszych tekstów autora pu-
blikowanych w czasopiśmie 
„Edna sedmica w Sofija” 
(„Tydzień w Sofii”), w którym 
od 2006 r. autor przedsta-
wiał portrety wybranych so-
fijskich ulic. 
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Aut. Rafał Karcz  
 

je masz, to musi ono konkurować z życiem innych ludzi, których 
osobisty los zaczął się długo przed tym, zanim się obudziłaś. 
Nie zapominaj o tym, jak piękna teraz jesteś. Wiedz, że zanim 
się obudzisz, obudzi się jakaś piękniejsza od ciebie i prawdo-
podobnie odczujesz jej ironię – albo dlatego, że z jej punktu 
widzenia twoja ubikacja znajduje się na dworze, albo dlatego, 
że twoja ślina ściekła po poduszce.  
Obudziła się i przytuliła mnie. Naleśniki z cukrem i cynamonem 
robiłem od zawsze, ale od niedawna nauczyłem się obracać je 
na gorącej patelni posypane cukrem, dzięki czemu karmelizują 
się tak, jak wspomnienie Szurliego. 

 
 

Z bułgarskiego przełożyła Anna Zajacová 
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SEWERYN GÓRCZAK___________________wiersze 

 
 
 

Translacja 

 
 
Nie mam pretensji do tronów. Lubię gdy 
przemawiają z pełną uniżoności pogardą. 
Lubię księcia, który potrafi przekonać, 
że sam zdania nie ma poza waszym, poddani. 
W okopach przeważa pogląd, że prawdą 
może być wszystko z wyjątkiem druku. 
Książę przemawia z radia 
w towarzystwie miedzianego jabłka 
i tablic statystycznych, a w mowie jego 
smocza słodycz. W okopach przeważa 
opinia, że książę może być prawdą, 
a przynajmniej jej agentem. 
Książę przemawia. Ustanawia prawa 
i podatki na poczet czasów ciężkich. 
Co książę rozsądza nasza powaga umacnia. 
U jego stóp zwłoki świętego próbują uciec. 
 
 
 

Powroty 

 
 

Wyjdź więc na pole oblężony sierpniowym słońcem, 
które nie daje okazji na złapanie oddechu – 
oddech ucieka ku rozczłonkowanym chmurom, 
drwią sobie symetrią z zapachu młodego zboża, 
z rozmytej odbitki wspomnienia, które nie zdążyło 
się ziścić i męczy siatkówkę, osiada na jej dnie. 
 
Stój więc na pustej ulicy i bezradnie obserwuj 
jak rozpada się ona kawałek po kawałku, płyta 
po płycie, odsłaniając martwą ziemię, na której 
nie wyrośnie nawet beton, bo wypowiedziałeś 
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prawdy zbędne, czekające tylko na moment obawy, 
drżenia przeradzającego się w sfałszowaną melodię. 
Wybrzmieć czysto mogła tylko w dotyku 
swobodnym jak krok w stronę domu, nawet jeśli 
nigdy się nie udało zbudować go do końca 
i nagie fundamenty zadają pytania przechodniom. 
 
Siedź więc w czarnej sali, pisz wersy prowadzące 
donikąd. Zewsząd jest teraz donikąd. Błyszczą czerwone fotele. 
Aaa, coś piszesz – i rozlewa się mimowolny bezsens. 
 
Jak to dobrze jest być w domu. 
 
 
 

Today we cancel the Apocalypse 
 
 
Fani na całym świecie są rozgoryczeni po ogłoszeniu decyzji 
o kolejnym odwołaniu premiery Apokalipsy przez organizatorów. 
Internet eksplodował od sarkastycznych komentarzy, na Twitterze 
trenduje hashtag #ApocalypseNow, w którym internauci 
w kreatywny sposób dają do zrozumienia ekipie odpowiedzialnej 
za projekt, że może się pierdolić.  
Następna data nie jest jeszcze podana – nikt z organizatorów 
nie skomentował jeszcze dla prasy sytuacji, odsyłając  

[do suchego oświadczenia. 
 
Organizatorzy tłumaczą się skalą logistyczną przedsięwzięcia. 
Problemy ze zgraniem między zespołami z całego świata  

[wywołane są – 
między innymi – różnicami w proponowanych scenariuszach, 
brakiem zgody w castingu, kwestionowaniem autorytetu, 
kompetencji i samego istnienia reżysera oraz różnicami  
w warsztacie aktorskim obsady, do czego producenci przyznają  

[się półgębkiem.  
Nieoficjalnie mówi się też, że w dobie kryzysu nie wypada  
organizować zabaw na skalę iście bizantyjską i wypadałoby 
poczekać na lepsze czasy. 
Scenariusz, mający przeszło ponad dwa tysiące lat, jest chwalony 
przez krytyków za niezwykłą plastyczność, monumentalną wizję 
i fascynujących czarnych charakterów, dzięki czemu 
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mimo upływu tylu lat Apokalipsa nadal jest najbardziej  
[oczekiwanym 

wydarzeniem w historii ludzkości. Jedyną jego wadą, 
według niektórych z nich, jest niejasność niektórych scen. 
 
„The Economist” zwraca uwagę, że potencjał marketingowy,  
jaki udało się wypracować całym pokoleniom zaczyna się  

[wyczerpywać – 
nastroje są jasne, lud nie chce ani chleba, ani igrzysk, nie  

[wiadomo jednak 
jak długo ten stan się utrzyma. Organizatorzy ryzykują, że gdy  
wreszcie premiera jakimś cudem dojdzie do skutku  

[zainteresowania 
publiki już nie będzie i nikt na nią nie przyjdzie. 
 
 

Portret II 
 
 
Słuchaj chłopcze, stoisz w miejscu, a tło 
się przesuwa i to nie jest płótno 
w dwuwymiarze a na nim farba, 
płótno leży na twojej atrofii, a sam 
jesteś dwuwymiarem na farbie, krok w przód, 
krok w tył zdarza się tańcem, szkoda tylko, 
że nigdy nie słyszałeś o rytmie, tło się przesuwa 
po twoim cieniu – jedyną twoją wizją 
w high definition i staje się oczywiste 
dlaczego takie wrażenie na tobie wywarło 
cięcie na płótnie które wyglądało jak farba, 
krok w przód, krok w tył zderza się z celem 
lecz czy możemy mówić o celu gdy przesuwa 
się cięcie i pośrodku rośnie cień, wysoki 
z definicji, czy masz papier zamiast języka 
czy wyrwałeś język bo zabrakło papieru w drukarce, 
dlaczego płótno wciąż jest puste 
jeśli w tle leżą zużyte farby, dlaczego 
odwlekasz nieuniknione i wlecze się cień 
po twoim sumieniu, przesuwa się 
ciężarem, które rozrywa skórę i wyłania 
się płótno we wszystkich barwach, o których starałeś się  

[zapomnieć. 
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Retardacja 

 
 
Czynniki są obiektywne, a ja jestem stronniczy i tak samo 
skóra biała i cienka na nagim, wykoślawionym 
ciele, ono bezimiennie się trzęsie i oddycha. Dzwonić? 
Trzy dziewiątki, szczegóły, przyjęte. Na mikrofalówce 
przesuwa się jedna minuta obleczona w ciężki, 
bezimienny świst dobiegający z ciała i przypomina się 
początek dnia, uśmiech rzucony na pusty korytarz o trzeciej 
bo wydawało ci się bardzo, że chyba jednak 
przyszłość będzie uprzejma, tak jak i uprzejmy 
miał być tego właśnie dnia wczesny wieczór, okazało się 
że bardzo i już na pewno drga żuchwa, a na mikrofalówce 
przesuwa się piąta minuta, wlecze się po rozbieganym wzroku 
ciężkim ruchem, przekształca się z trudem w szóstą, krzyczysz 

do ciała, nie – ciało pozostaje bezimienne i tylko próbuje zakryć się 
rozmytą ręką, a na swoim czujesz chłód, choć powinieneś już 
być przyzwyczajony, ledwie trochę ponad tydzień wcześniej

 
 

Seweryn Górczak 
 
Ur. 1991, poeta i tłumacz, 
uczestnik Połowu 2013, jego 
wiersze publikowane były 
w m.in. „Odrze”, „Lampie”, 
„Wakacie”, „BiteTheDust”. 
W 2013 ukazała się nakła-
dem Staromiejskiego Domu 
Kultury jego debiutancka 
książka pt. Konstytucja. 

płaciłeś za kremację swojego psa, na mikrofalówce 
przesuwa się jedenasta minuta, niecierpliwie patrzysz na listę 
połączeń, co jest kurwa, w tle oddech coraz cięższy, i ciało, z którego 
twoje i krew, z której twoja, i cień, z którego twój, i ból 
bez adresu, i dekada upadania na właśnie tę podłogę 
tego właśnie dnia, w tej właśnie szesnastej minucie gdy 
skręcasz kolejnego papierosa dla towarzystwa, każde się przyda 
nawet jeśli rakotwórcze, będzie ci cieplej na krtani 
i zwolnią ci nerwy, koncentracja na jak najwolniejszym schodzeniu 
ognika, byleby zagłuszyć szelest bezimiennych ust, byleby 
na chwilę ten oddech był w tle (mój biedny pies, utopił się, 
utopił się, widziałeś jak ciężko było mu oddychać?), z popielniczki 
zrobił się jeż, dwudziesta minuta i dzwonek domofonu, pomarańczowi 
panowie podnoszą ze mną ciało, proszę poszukać dowodu, dzwonisz, 
nie możesz, ciało leży (podajcie mu tlen), krzyczycie na siebie przez 
słuchawki bezsensownie, na stole gdzieś, podajesz, proszę za godzinę 
przyjechać, przyjeżdżasz trochę później, wracasz do domu, 
jest pusty. Warszawa się bawi. Ty (to nie Bahama ) 
jedziesz na Banacha, (echa bitu uderzają o ścianę czaszki) 
chwila cię przeżuwa dokładnie i z czułością, puste korytarze 
szpitala, puste zapachy szpitala, operacja wciąż trwa, 
 
nie liczę już minut. 
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JAROSŁAW KAPŁON____________________wiersze 

 
 
 

głód 
 
 
w miłości jest coś mdłego jak w ciastkach  
a przy tym ckliwe rozmowy które rozpływają się w ustach  
patrzysz jej w oczy i widzisz płynne ruchy bioder  
 
wyjadam krem ze środka wbijam widelczyk w samo serce  
czuję jak wycieka z niej cała słodycz bo kiedy mówi 
co jej ślina na język przyniesie i rozpaczliwe szuka 
przepisu zastanawiam się którą wybrać  
to jak odwieczny antagonizm między  
napoleonką a kremówką  
 
 
 

lotnisko 
 
 
kilka zapewnień przez megafon i herbata z automatu  
robi się o wiele smaczniejsza bardziej wyrazista  
tkwimy tu już tyle godzin jakbyśmy nie wiedzieli dokąd iść  
powracając jedynie myślami do miejsc po których  
utracie człowiek zostaje bezdomnym  
 
z biletami w dłoniach czekamy na głos z samej góry 
na życie a ono za wielkimi szybami przemyka swoim rytmem  
przez głośniki wlewa więcej ciszy bo przecież  
moglibyśmy zadać sobie to pytanie i zadawać 
regularnie siedząc przy pustym stoliku w poczekalni 
 
patrząc jak inni odlatują ku światłu a my tkwimy  
w dużej klimatyzowanej sali jak umarli oczekujący  
na bezwarunkową propozycje ostatecznie odgrywając 
te same scenki co żywi z tym że w niezrozumiałym języku 
 



 
 
 
 
 

____________________________________________Kobiece 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____91 
 

droga 
 
 
księżyc nad głowami jak lampka permanentnie jaśnieje 
nabiera znaczenia niczym tekst powtarzany pod nosem  
wchodzimy w zakręt niezrozumiałe wyrazy 
pozostają za nami noc przywołuje wspomnienia 
 
suniemy naprzód asfalt niczym dywan w dziecięcej zabawie 
przypomina te wszystkie przedmioty i nie ma w tym nic dziwnego  
nic co wymaga założeń każde mrugnięcie powiek  
przybliża nas ku temu przybiera więcej kształtów  
 
bo kiedy śmiejesz się przez sen i nucisz znaną mi melodię 
puszczam wodzę fantazji tylko tak tam dotrzemy 
więc wciągam brzuch okrywam cię swetrem 
podnoszę pokrywę maski po chwili eksploduje świt 
 
unosimy się trzymając za ręce a nasz samochód  
jak oddalony punkt w kosmosie migoce niczym gwiazda 
to co widzimy jest przeszłością 
 
 
 

rozstanie 
 
 
to nie boli tak bardzo nie dolega omijam park zakochanych 
bulwar nad rzeką kino przy rondzie chodzę głównymi ulicami  
wdycham więcej zanieczyszczonego powietrza zapuściłem brodę 
kupiłem trampki i przestałem czytać ckliwe wiersze  
pracuję w sklepie a popołudniami wymyślam mściwe piosenki 
 
słucham niemieckiej muzyki z lat osiemdziesiątych i podpatruję 
przez judasza sąsiadki nocą przychodzi do mnie studentka  
z pierwszego piętra i bez słów kładzie mi się do łóżka  
mówi trzeba mieć więcej optymizmu 
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a 

Monika Mausolf, Bad weather 

ciążenie 
 
 
nasłuchuję radia niskie tony pełne są niuansów jak papieros  
wypalony do cna lub zapowiedź złej pogody czarna  
plama kawy rozlewa się po stole tworzy małą kropkę  
 
wszystko co nazywamy wszechświatem znika w szczelinie  
wydłubanej z nudów w lustrze twarze pochwycone  
między szpalerem stołów jak ciała niebieskie poukładane  
 
według gwiazdozbiorów pomiędzy którymi wolno przemieszcza się  
kobieta z długim warkoczem kilka głosów przy barze  
nakłada się na siebie tworząc chaos przerzucam spojrzenie  
 
w kąt na podświetlone reklamy pod którymi tętni jeszcze  

[życie  
choć grawitacja w tym miejscu oddziałuje nieco inaczej  

nieznacznie przybiera na sile  
 
 
 
 

 

 
 

Jarosław Kapłon 
 
Ur. 1972 we Wrocławiu. Au-
tor trzech tomików wierszy: 
Sprawy przyziemne (2012), 
Grawitacja  (2013) i Projek-
cja (2013). Laureat ogólno-
polskich konkursów poetyc-
kich. Jego wiersze publiko-
wane były w „PKPZin”, „Mi-
gotaniach”, „Szafie”, „Nesto-
rze”, „Salonie Literackim”, 
„E-tygodniku Pisarze.pl”, 
internetowym magazynie 
kulturalno-literackim „Szu-
flada.net” oraz na portalach 
internetowych. Mieszka 
w Zamościu.  
 
 



 
 
 
 
 

____________________________________________Kobiece 
 

 

www.PismoInter.wordpress.com_____93 
 

MARCIN MARCHWICKI__________________wiersze  
 
 
 

I dance but I’m ill of dancing 
(tańczę tym strudzony) 

 
 
w linii prostej między barkiem babki 
a zakładem ceramicznym wujka  
dosłownie przez kilka centymetrów  
tam to właśnie grano 
 
 
 

20Hz 
 
 
mając porywacza tracimy czas  
na dywagacjach o cudzych zakładnikach 
o radiestetach i samopoczuciu własnym 
układzie planetarnym i kanalizacyjnym 
bo niestety ale rura sąsiada przechodzi 
przez naszą ubikację i nic intymnego 
o sobie nie wiemy poza porą posiłków  
jedynie tak zachowujemy chłodne stosunki 
wymijamy spotkania w których możemy 
stroić się w powitania albo przyjąć  
paczkę od listonosza przecież to życiowe 
loty balonem przez babie lato geometrii 
kwitną wśród komód i świerków  
gotowe do zapamiętania czekają 
aż nauczymy się decybeli 
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Z deski i gwoździ powstaje 
wyobrażenie podłogi a konstrukcję 

pociągu zaczynasz od pary 
 
 
To prawda. Umrzemy od regularności 
Przejeżdżających pod blokiem autobusów 
I mów co chcesz ale tak będzie 
 
 
 

* (chwilę temu byłem 
o chwilę za późno) 

 
osiemnaście minut temu byłem tam  

teraz wydaje się tym samym  
 
sekundy wyznaczają momenty zatrzymania 
na polach zauważam ten bezruch  
w nich nie ma nic do powiedzenia  
od kilku dni zamyka mnie to nic 
w głębinach linii  
dochodzę 
 
w tym stanie 
nie zmieni się nic 
wyczekujesz ruchu 
w dłoniach  
zdania  
można by wyrysować 
bez krajobrazów 
  
czyli: oddech pociągu odwraca pojęcie 
usnąwszy w przedziale 
(szyny splotły się w sen) 
posuwam się dalej, dream 
dreamin’ 

 
 

Marcin Marchwicki 
 
Ur. w 1983 w Gliwicach, od 
urodzenia syn swojej matki 
i swojego ojca. Publikował 
wiersze w Salonie Literac-
kim oraz w Pocztówkach 
literackich, obecnie mieszka 
w Bytomiu na ostatnim pię-
trze.  
 
 
. 
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rozmowy 
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Waciki a sprawa polska. 
Z Kazimierą Szczuką 

rozmawiają (w biegu) Jakub Osiński 
i Aleksandra Szwagrzyk 

 
 
[Rozmowa odbywa się na korytarzu toruńskiego ACKiS „OdNowa” 
w trakcie XVI Majowego Buumu Poetyckiego, chwilę po opusz-
czeniu toalety przez Kazimierę Szczukę i Aleksandrę Szwagrzyk] 
 
Aleksandra Szwagrzyk: Czy zawsze zapomina Pani 
wacików z łazienki? 
 
Kazimiera Szczuka: [śmiech] Nie, to mi się zdarzyło chyba 
pierwszy raz.  
 
Jakub Osiński: Czym jest według Pani kobiecość? 
 
To pytanie takie jak: „czym jest człowiek”?  
 
A.Sz.: To może inaczej: trzy synonimy kobiecości? 
 
Ciało – moc – duchowość. Chyba tak. 
 
J.O.: Romantycznie… 
 
Nie do końca. Na pewno też polityka. 
 
A.Sz.: Jako czwarta? 
 
Myślę, że wszystkie są równie ważne. 
 
J.O.: Z „męskością” byłby ten sam problem? 
 
Oczywiście! Powstają kolejne tomy poświęcone tym właśnie 
zagadnieniom, tak z perspektywy historycznej, poniekąd zatem 
praktycznej, jak i antropologicznej, kulturoznawczej. Dystynkcja 
płci jest w tym kontekście dla mnie fundamentalna. Wszystko 
zaczyna się na ciele, a kończy na podziale władzy. 
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A. Sz.: Jeśli już o opasłych tomiszczach i płci mowa: czy 
kanon, chociażby ten szkolny, dość – przyznajmy – 
sztampowy, wymaga Pani zdaniem rewizji? 
 
Jak najbardziej! 
 
J.O.: A co by Pani wyrzuciła z tego kanonu? 
 
Oj, dużo… jest w nim przecież pełno tekstów anachronicznych, 
których chyba nie sposób tu wymienić. Kanon odzwierciedla 
zasadę: „historię piszą zwycięzcy”. Historię literatury też! 
Tymczasem potrzeba nam różnorodności. 
 
A.Sz.: Więcej kobiet do kanonu? 
 
Zdecydowanie! 
 
J.O.: Na zasadzie parytetu, czy raczej biorąc pod uwagę 

wartość literacką? 
 
Wartość literacka też jest rzeczą względną! 
Potrzebne nam są nowe odczytania, takie jak 
chociażby prace Krystyny Kłosińskiej o Gabrieli  
Zapolskiej. Kłosińska pokazała nową, inną 
Zapolską, Zapolską nowoczesną. To, moim 
zdaniem, najlepszy przykład tego, jak historia 
zmusza literaturę do udzielania nowych 
odpowiedzi. Czasami są to odpowiedzi wbrew 
utartemu rozumieniu poszczególnych dzieł, ale to 
właśnie aktualizuje kanon. Najgorsze, co może się 
zdarzyć, to sytuacja, w której nie mielibyśmy 
żadnych pytań do kanonu. W literaturze 
fascynujące jest właśnie to, że można teksty 
wprowadzać w nowe konteksty. Rozumienie 
kanonu jako skansenu jest mi zupełnie obce. Ale 
zdaje się, że muszę już lecieć… Cześć! 
 
Do zobaczenia! 

 
 

Kazimiera Szczuka 
 

Ur. 1966. Historyczka literatury 
i krytyczka literacka, dziennikarka 
telewizyjna i działaczka femini-
styczna. Wykładowczyni Gender 
studies w Instytucie Badań Lite-
rackich PAN i wydziału reżyserii 
Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Współzałożycielka Porozumienia 
Kobiet 8 marca, współorganiza-
torka warszawskich Manif. Jedna 
z założycielek (i była członkini) 
partii Zieloni 2004, członkini ze-
społu „Krytyki Politycznej” i Femi-
noteki. Autorka dwóch książek 
i kilku programów telewizyjnych. 
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a 

Maria Kuczara, Syreny 
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„Oszczędzam dzieci i staruszki”. 
Z Martą Syrwid 

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

 
 

Marta Syrwid 
 

Pisarka, autorka zbioru opo-
wiadań Czkawka, powieści 
Zaplecze i Bogactwo oraz 
zbioru felietonów Koktajl 
z maku. Publikowała m.in. 
w „Ha!arcie”, „Undergruncie” 
i „Zoopie”. Stypendystka 
Funduszu Pomocy Młodym 
Talentom Jolanty i Aleksan-
dra Kwaśniewskich i pro-
gramu Homines Urbani. Ab-
solwentka filmoznawstwa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
i Krakowskiej Szkoły Scena-
riuszowej. 
 

a 

Maria Kuczara, Kobieta 
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O historycznej już, XVI edycji 
Majowego BUUM-u Poetyckiego, 

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

z Wojciechem Brzoską rozmawia 
Przemysław Kuliński 

 
 
Naszą rozmowę chciałbym zacząć odrobinę nietypowo. 
Kim jest właściwie Wojciech Brzoska, a kim czuje się naj-
bardziej? Poetą, tekściarzem, melorecytatorem, oficerem 
Służby Więziennej, animatorem kultury? 
 
Najbardziej lubię czuć się poetą, potem wokalistą, na trzecim 
miejscu jest animator kultury. 
 
Za nami XVI Majowy BUUM Poetycki, którego byłeś w tym 
roku gościem. Wrażenia? Wnioski? Coś szczególnego wy-
niosłeś z tego festiwalu (poza masą makulatury, którą 
skrzętnie chowałeś do swojej torby)? 
 
Dla mnie czytanie na BUUM-ie było przede wszystkim powro-
tem do klasycznej formuły prezentowania swoich wierszy. Przez 
ostatnich kilka lat dużo częściej bowiem występowałem  z ze-
społem, wykonując teksty z muzyką, w różnych wokalnych for-
mach ekspresji. I muszę przyznać, że wciąż to lubię najbardziej. 
To daje mi dużo więcej adrenaliny i energii, zarówno podczas 
samego występu, jak i po nim. Chociaż zdaję sobie sprawę, że 
niektórzy słuchacze wolą tradycyjny sposób odbioru poezji na 
spotkaniach. Podczas BUUM-u bardzo interesujący wydał mi 
się „Odczyt dźwięku”, czyli poetycko-muzyczne spotkanie poezji 
Mariusz Grzebalskiego i muzyki Kuby Ziołka – spotkanie za-
aranżowane przez pomysłodawcę cyklu, Szymona Szwarca. 
Oczywiście, organizacyjnie trudno mieć coś samej imprezie do 
zarzucenia. Raczej zazdroszczę, że macie w Toruniu taki festi-
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wal, z wieloletnią tradycją, że interesują się nim ludzie – zarów-
no publiczność, jak i media. I cieszę, że po latach mogłem 
uczestniczyć w nim po raz drugi. Zresztą Śląsk miał w tym roku 
naprawdę silną „reprezentację” w osobach Bartka Majzla 
i Krzyśka Siwczyka. 
 
Porozmawiajmy więc o Twojej niedawno wydanej książce 
poetyckiej W każdym momencie, na przyjście i odejście. 
Tomikowi towarzyszy płyta, która jest owocem Twojej trwa-
jącej współpracy z Dominikiem Gawrońskim. Opowiedz 
trochę o tym, jak to wszystko wyglądało od strony tech-
nicznej. W jaki sposób na pomysł płytomiku zareagował 
wydawca, bo przecież należy dodać, że to Twój debiut wy-
dawniczy w WBPiCAK? 
 
Kiedy zwróciłem się do Mariusza Grzebalskiego z wydawnictwa 
WBPiCAK w sprawie wydania tomiku, od razu zapytał, czy by-
łaby szansa na wydanie go z płytą. Do tej pory jedynymi płyto-
mikami w poetyckiej serii tego wydawnictwa były dwie pozycje 
duetu Kopyt/Kowalski. Dla mnie ta propozycja była optymalna, 
ponieważ już wtedy, z tego, co pamiętam, pracowaliśmy z Do-
minikiem nad materiałem na nasz drugi album. Po krótkich kon-
sultacjach z zespołem zgodziłem się więc od razu. 
 
Można powiedzieć, że sam tomik potwierdza pewną jakość 
Twojej dykcji poetyckiej, stosunkowo dobrze rozpoznawal-
nej przez czytelników i krytykę. Natomiast sama płyta – 
Słońce, lupa i mrówki – wydaje mi się znacząco różna od 
debiutanckiego krążka nagranego z Dominikiem, zatytuło-
wanego Nunatak. Na nowej płycie aż gęsto od mocnych, 
momentami nawet mrocznych brzmień, ale przy tym także 
sporo tu świeżych muzycznie eksploracji. Co wyznaczyło 
taki kierunek aranżacji: teksty, które wybraliście do skom-
ponowania płyty czy może właśnie nieustające, muzyczne 
poszukiwania Waszego duetu? 
 
Dość trudno porównywać mi obie nasze płyty, choć oczywiście 
zdaję sobie sprawę  z pewnych różnic wynikających już z nieco 
innego systemu pracy. Podczas pracy nad krążkiem Nunatak 
słowa i dźwięki lepiliśmy ze sobą dosyć intuicyjnie, co zresztą 
też dawało czasami interesujące efekty. Słońce, lupa i mrówki 
to często już bardziej świadome tworzenie przez Dominika mu-
zycznych aranżacji do konkretnych, wybranych przeze mnie 
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(lub przez nas) wierszy. Tak właśnie było z utworem annie le-
ibovitz fotografuje niebo dla susan sontag, pierwszym i jak do-
tąd jedynym zresztą zaśpiewanym solo przez naszą wokalistkę, 
Asię Małankę. Na tej płycie myślę też, że widać pewną ewolu-
cję – przede wszystkim muzyczną Dominika, ja z kolei pewniej 
poczułem się jako wokalista. Kolejną nowością jest nasza 
współpraca z innymi muzykami przy tworzeniu albumu. Na pły-
cie Nunatak poza elektronicznymi dźwiękami wygenerowanymi 
przez Dominika i gitarą elektryczną Wojtka Bubaka nie pojawiły 
się żadne „żywe” instrumenty. Teraz zaprosiliśmy do współpracy 
znakomitego, doświadczonego Mikołaja Trzaskę, który do 
dwóch utworów dograł klarnet basowy, a także młodego, utalen-
towanego muzyka z Katowic, Andrzeja Teofila na akordeonie. 
A nasz skład koncertowy będzie jeszcze inny: Dominika, Asię 
i mnie wspomogą inni świetni muzycy m.in. Przemek Borowiec-
ki (perkusista jazzowy związany m.in. z takimi zespołami jak 
100nka czy Aladdin Killers) oraz gitarzysta Michał Karbowski 
(lider zespołu Moon Hoax, kiedyś związany z Robotobibokiem). 
 
Kilka lat temu powiedziałeś w jednym z wywiadów, że 
w Polsce kogoś, kto próbuje wykonywać na scenie utwory 
poetyckie, wkłada się do jednej z dwóch możliwych szufla-
dek: „poezja śpiewana” albo „Świetliki”. Powiedz mi, w jaki 
sposób – z perspektywy kilku lat na scenie oraz paru wy-
danych płyt – zdefiniowałbyś swoją drogę artystyczną? Jak 
to, co robisz – udzielając się w różnych projektach mu-
zycznych – odnosi się do tych dwóch wspomnianych przez 
Ciebie emblematów? 
 
Myślę, że słowem, które powinno być kluczem do oceniania 
naszej poetycko-muzycznej przygody, jest „eksperyment”. Mam 
tu na myśli zarówno płyty Brzoski i Gawrońskiego, jak i absolut-
nie pozagatunkową i eksperymentalną płytę nagraną w tym ro-
ku do moich wierszy przez śpiewaczkę operową Iwonę Kar-
bowską i freejazzowego perkusistę Przemka Borowieckiego. 
„Wiersze na operę i perkusję” zaskoczyły nawet mnie jako auto-
ra tekstów, choć początkowo byłem nieco przerażony wizją po-
łączenia mojej poezji z operą i jazzem. Jeśli jednak robi się coś 
z pomysłem, to tego rodzaju muzyka podkreśla tak naprawdę 
wymowę tekstów, nadając im jeszcze większą moc. Niestety, 
jeśli ktoś w Polsce zamiast śpiewać, gada swoje wiersze, od 
razu nasuwa to skojarzenia ze Świetlickim. A jak mówię komuś, 
że łącze w zespole poezję z muzyką, słyszę w odpowiedzi: 
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„Czyli poezja śpiewana?” Tłumaczę wtedy, że nie, że to poezja 
elektroniczna, poezja krzyczana. Żadnych szufladek, tylko prze-
łamywanie schematów i poszukiwania. 
 
W 2013 roku zapowiadałeś wydanie nowego tomiku po-
etyckiego Zabawa w pochowanego, który miał się ukazać 
nakładem Instytutu Mikołowskiego. Niestety, do publikacji 
nigdy nie doszło. We W każdym momencie, na przyjście 
i odejście znajduje się wiersz wakacje, a w nim pada klu-
czowa fraza: pierwsza zabawa w / pochowanego. Jakie 
więc były losy tamtej książki? Czy w jakiś sposób ocalała 
w Twoim najnowszym zbiorze wierszy? 
  
To w dużej mierze ta sama książka, która ukazała się właśnie 
teraz. Jej losy były właśnie takie jak wspomniałeś: pod tamtym 

tytułem miała ukazać się w Instytucie Mikołow-
skim. Potem było trochę perturbacji finansowo-
wydawniczych, o których nie ma sensu za dużo 
mówić. Mogę tylko powiedzieć z perspektywy 
czasu, że dzisiaj cieszę się, że „tamta” rzecz po 
gruntownej redakcji Romka Honeta ukazała się 
właśnie teraz w poznańskim wydawnictwie. 
 
Powiedziałeś kiedyś, że pisanie wierszy za-
wartych chociażby w zbiorze Przez judasza 
było zjawiskiem nie do końca kontrolowa-
nym przez Ciebie. A jak dziś wygląda Twoja 
praca nad wierszami? Więcej samodyscypli-
ny czy nadal obowiązuje dyktat językowego 
żywiołu? 
 
Myślę, że dzisiaj jest mniej więcej pół na pół. 
Tom Przez judasza jest z więc z kilku powodów 
moją najbardziej wyróżniającą się na tle innych 
książką. Quasi-biblijny język poniósł mnie na 
zaskakujące manowce, zarówno powagi, ale 
także ironii. 
 
Sporo się mówi o Twoich zainteresowaniach 
filmem, sztuką, szeroko pojętą kulturą. Za-
uważyłem jednak, że w wywiadach z Tobą 
rzadko pada pytanie o Twoje ściśle literackie 
inspiracje. Ty sam jedynie przyznałeś kiedyś, 

 
 

Przemysław Kuliński 
 

Ur. 1991 w Złotowie. Student poloni-
styki. Publikował różnej maści teksty 
m.in. w kwartalniku kulturalnym „Kozi-
rynek”, „Szafie”, „Rzeczpospolitej Kul-
turalnej”, „Kwartalniku”, „Migota-
niach”, „Inter-”, „2-MieSIĘczniku”, 
„Odrze” oraz na stronie Fundacji im. 
Tymoteusza Karpowicza. Laureat X 
Ogólnopolskiego Konkursu im. Ag-
nieszki Bartol (w kategorii: poezja), 
a także kilku innych konkursów po-
etyckich. W 2012 roku został nagro-
dzony za jedną z trzech najlepszych 
recenzji książkowych roku 2011 
w Polsce, w konkursie organizowa-
nym przez Instytut Książki w ramach 
projektu obejmującego Dyskusyjne 
Kluby Książki. 
. 
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że fascynowały Cię takie nazwiska jak 
Wojaczek czy Świetlicki. Chciałbym 
więc zapytać, jacy autorzy wpłynęli 
(a może nadal wpływają) na Twoją po-
etycką wyobraźnię? 
 
Należy tu chyba rozgraniczyć mój czytelni-
czy gust od ściśle literackich inspiracji. 
Tych drugich mam niewiele, autorzy, o któ-
rych wspomniałeś, faktycznie otworzyli mi 
oczy i uszy na pewien bliski mi język, za 
pomocą którego można w poezji powie-
dzieć coś ważnego o sobie i od siebie. 
Później literatura nie inspirowała mnie tak 
bardzo, starałem się szukać własnego ję-
zyka, własnego, w miarę rozpoznawalnego 
kroju pisma. Koniec lat 90-tych, kiedy za-
cząłem interesować się poezją, to był cie-
kawy poetycki ferment, ścieranie się czy 
może raczej współistnienie kilku dominują-
cych poetyk, nurtów opartych na wyobraź-
ni lub języku. Mnie zawsze była i jest bli-
ska ironia. 
 
Twórczość własna twórczością własną, 
ale przecież już od wielu lat wyrastasz 
także na patrona innych autorów, a do-
kładniej więźniów piszących, dla któ-
rych organizujesz Ogólnopolski Kon-
kurs Poetycki im. Jeana Geneta. Swoje 
autorskie propozycje uczestnicy kon-
kursy sygnują wprost – własnym imie-
niem i nazwiskiem. Nie bałeś się nigdy, 
że jeśli którykolwiek z jurorów znałby 
danego sprawcę, to mógłby oceniać 
nieobiektywnie, kierować się nie walo-
rem literackim nadesłanych utworów, 
lecz zarzutami, które ciążą na danym 
przestępcy? 
 
Hmm, nigdy o tym nie myślałem… Mam 
nadzieję, że nawet jeśli kojarzone (medial-
nie) przez jurorów osoby przyślą wiersze 

 
 

Wojciech Brzoska 
 

Ur. 1978.Poeta, autor książek po-
etyckich Blisko coraz dalej (2000), 
Niebo nad Sosnowcem (2001), Wier-
sze podejrzane (2003), Sacro casco 
(2006),  Przez judasza (2008), Drugi 
koniec wszystkiego (2010), W każ-
dym momencie, na przyjście i odej-
ście (2015). Publikował m.in. w 
„Lampie”, „Przekroju”, „Gazecie Wy-
borczej”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Czasie Kultury”, „Odrze”, „FA-arcie”, 
„Kwartalniku Artystycznym”, „Kre-
sach”, „Studium”, „Ricie Baum”, „Po-
graniczach”, „Sodobnost” (Słowenia), 
„Zeichen&Wunder” (Niemcy), „Cordi-
te Poetry Review” (Australia) oraz w 
licznych antologiach, w kraju i zagra-
nicą. Laureat poetyckiej Nagrody 
Otoczaka (2007). Jego wiersze tłu-
maczone były na: angielski, niemiec-
ki, czeski, słowacki, słoweński, serb-
ski i hiszpański. W 2015 roku muzycy 
Iwona Karbowska i Przemysław Bo-
rowiecki do jego wierszy nagrali płytę 
Wiersze na operę i perkusję. Współ-
założyciel i wokalista zespołu Brzo-
ska i Gawroński, z którym wydał płyty 
Nunatak (2012) oraz Słońce, lupa 
i mrówki (2015). Mieszka w Katowi-
cach, gdzie pracuje jako „kaowiec” 
w tamtejszym więzieniu. Współorga-
nizator i pomysłodawca adresowane-
go do więźniów OKP im. Jeana Ge-
neta. W przygotowaniu kolejny tomik 
pod roboczym tytułem Jutro nic dla 
nas nie ma. 
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na konkurs, nie będą miały znaczenia ich przestępcze czyny, 
a liczyć się będzie jedynie poezja. A jeśli nie, będzie to więc 
znak  konieczności wprowadzenia do więziennego konkursu 
tzw. godeł zamiast nazwisk. 
 
Temat przewodni tego numeru „Inter-” brzmi: KOBIECE. 
Chciałbym więc na koniec zapytać Cię o to, co uważasz. za 
szczególnie kobiece w płci przeciwnej? Co Cię najbardziej 
fascynuje  w kobietach, pociąga, nie tylko zresztą pod 
względem artystycznym? 
 
Jak to co? Oczywiście inteligencja i duże poczucie humoru. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 
 
 
 

a 

Monika Mausolf, El abrazo 
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JAKUB OSIŃSKI 
 

 

Outro. 
Intro Julii Szychowiak

  
 

Nowy tom Julii Szy-
chowiak to nowe otwarcie. 
Otwarcie na słowo, jakim 
by ono nie było, przyjęcie 
go z pełnym bagażem jego 
semantyki, a także do-
strzeżenie, jak niewiele 
mu potrzeba, żeby stało 
się owo słowo skrzydlate, 
rześkie, rumiane.  

 
Słów kila, 

co Szychowiak 
niejako odkryła 
w Intro, to wobec 
tego spotęgowa-
ne znaczenie, któ-
re w swojej oka-
załości poruszyć 
może więcej niż 
jest w stanie 
unieść kwiecisty przemarsz, 
batożonych w szeregach 
wersów, licowanych wyra-
zów. Nie konstrukcja, ale 
właśnie sens w wierszach 
tych zaskakuje czytelnika, 
odciąga jego uwagę od bła-
hych, utartych fraz i przeno-
si ją w stronę nieodkrytych 
dotychczas przestrzeni daw-
no zatartych myśli. Tak cho-
ciażby w wierszu o incipicie 
[Zwracam honor…]: 

„Zwracam honor, 
Boga 
i Ojczyznę”. 

 
To zapis zmagań z 

rzeczywistością taką, jaka 
ona jest, a nie – jaką ją opi-
sują słowa. Zmagań tragicz-
nych, kiedy głos więźnie 

w gardle. Złe 
przeczucia okazu-
ją się niechcianą 
niespodzianką od 
losu, niewypowie-
dziane obawy sta-
ją się dokonanymi 
stratami, wyob-
raźnia wyjałowia-
ła, a samotność 
bujnieje. Chciało-
by się rzec: życie 
w pełnej krasie. 

I jak to w życiu, pozostaje 
niesłyszalny lęk oraz obawy, 
że nie ma o czy mówić. Bo 
i nic się nie stało, nie ma 
o czym mówić. Wszystko 
dzieje się gdzie „w”, a więc 
nie ma o czy mówić. 
 Sen przedziera się 
w wierszach Szychowiak 
przez złudzenie jawy, które 
toczy się niby nigdy nic. 
Ludzkie, nieludzkie, nieważ-
ne. Okrucieństwo świata, 
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przemoc życia. Nie pozosta-
je nic, żadnej ostoi na hory-
zoncie. Sen i sens, ułuda po 
której toczą się losy czło-
wieka, i która nie zgaśnie, 
tak jak człowiek po przebu-
dzeniu. Przyjdzie niechcia-
ny, a może upragniony 
dzień, brzask zgasi niedo-
gaszone nadzieje, a słowa 
mimo to nie stracą sensu. 
 Wszak chciałoby się 
zawołać: „Świat nie ma sen-
su, sens ma sztuka!”. Po-

ezja? Zdaje się pytać Szy-
chowiak, z niedowierzaniem 
krygując kolejne proste sło-
wa: 
 
„Piszę o tym, bo wabi mnie  
ryzykowna szczerość”. 
 

Adrenalina, emocje, 
dreszcze… dawno minęły. 
Pozostali oni, „mocno sko-
munikowani, | jak rzęsy na 
powierzchni”. Takie outro. 
Polecam. 

 
 
Julia Szychowiak, Intro, Biuro Literackie, Wrocław 2014. 
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DAMIAN SKAWIŃSKI 
 

 

Co po drugiej stronie? 
Wokół tomiku Andrzeja Wołosewicza 
Każdy Twój krok prowadzi nad Styks 

 
 

 

Rozrachunkowe re-
fleksje o śmierci nie od 
dziś stanowią istotny mo-
tyw literatury. Zdaje się to 
potwierdzać najnowszy 
tomik wierszy poety, kry-
tyka i filozofa Andrzeja 
Wołosewicza pt. Każdy 
Twój krok prowadzi nad 
Styks. 

 
Autor, 

choć zbliża się 
dopiero do 60. 
roku życia, pa-
trzy już na nie 
z pewnego dy-
stansu, mając 
świadomość, że 
„mężczyzna po 
pięćdziesiątce 
powinien być 
spakowany, bo już mu bliżej 
niż dalej”, jak stwierdza 
w dość osobistym Wstępie. 
Zwraca także uwagę na 
swój skromny dorobek – 
jednak „lepiej mniej, ale le-
piej”. Przywołuje ponadto 
w długim cytacie Edwarda 
Stachurę postulującego, iż 
poezja musi wynikać z prze-
żyć i mieć „dobroć, bez któ-

rej w poezji, i nie tylko, nie 
ma największych osiągnięć”. 
Wiersze poprzedza jeszcze 
cytat z listu Rainera Marii 
Rilkego do Lou Andreas-
Salome, w którym słynny 
poeta niejako przyznaje się 
do tego, iż „rzeczy stały mu 
się rzeczami”, czyli – mó-

wiąc inaczej – za-
czął patrzeć na 
świat w sposób 
bardziej pragma-
tyczny, dosłowny, 
konkretny; nauczył 
się prostoty i mó-
wienia o rzeczach 
prostych, gdyż do 
tego się dojrzewa. 
I taki jest też klimat 
wierszy Wołosewi-
cza – stanowią one 

świadectwo poetyckiej doj-
rzałości do mówienia o rze-
czach prostych, w prosty 
sposób. 
 Już sam tytuł tej 
książki (i tytuł jednego 
z wierszy) jest jednoznaczny 
– wskazuje, że każda kolej-
na chwila życia jest zbliża-
niem się do śmierci. Nie 
można nic z tym zrobić, 
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trzeba po prostu się z tym 
pogodzić, skupić na pozna-
niu siebie i świata. Podmiot 
tych wierszy szuka odpo-
wiedzi na różne egzysten-
cjalne pytania, docieka rów-
nież istoty i kształtu śmierci, 
a także tego, co po niej… 
Zauważa, że jesteśmy za-
wieszeni na swoistej grani-
cy, a  

 
„każdy Twój krok prowadzi 
               [nad Styks 
zostawiając niewyraźne  
                            [kleksy na życiu” 

 
 Życie w zaprezento-
wanych wierszach jawi się 
jako droga do umierania. 
Poeta godzi się z tym fak-
tem, godzi się także ze 
światem, apeluje: „nie obie-
cuj sobie zbyt wiele – zaw-
sze jest za późno”. Depre-
cjonuje wykształcenie i wie-
dzę filozofa jako niewystar-
czające w obliczu prób wy-
jaśnienia spraw ostatecz-
nych. Wie, że „Sowa Miner-
wy już nie przyleci”, „bo-
wiem filozofowie wcale się 
na niej nie znają”. Autor, 
wierzący niegdyś w siłę filo-
zofii, jej oświeceniową i mo-
ralistyczną rolę, teraz prze-
jawia postawę pełną scepty-
cyzmu. Życie zweryfikowało 
entuzjazm i pasję, z jaką 
zdobywał i przekazywał 
wiedzę. Do tego, teraz, czu-
jąc bliskość końca żywota, 
bez ogródek stwierdza, że 

pewne jego momenty by 
zmienił.  
 Wołosewicz często 
przywołuje poetów, którzy 
odeszli – przyjaciół, jak 
i mistrzów, których czytał 
i którzy stanowili dla niego 
inspirację. Pojawiają się tu 
takie nazwiska jak Krzysztof 
Gąsiorowski, Zbigniew Je-
rzyna, Kazimierz Ratoń, 
Edward Stachura, ale i 
prawdziwe tuzy – Czesław 
Miłosz i Tadeusz Różewicz. 
Autor wykazuje emocjonalny 
stosunek nie tylko do ich 
twórczości, ale i osobowo-
ści. Związane z nimi wiersze 
oscylują oczywiście wokół 
życia i śmierci, przemijania, 
poeta patrzy na tych poetów 
z perspektywy faktu, iż nie 
ma ich już wśród żywych… 
Ale pozostała po nich po-
ezja i jej przesłanie. Woło-
sewicz zauważa, że niedłu-
go sam do nich dołączy. 
Czuje swoisty dyskomfort 
wynikający z faktu bycia 
świadkiem odchodzenia ko-
lejnych ważnych osób 
w jego życiu: „teraz Krzysz-
tof któremu składam tomik 
jakbym zbijał trumnę / wedle 
wymogów Ludowej Spół-
dzielni Wydawniczej”. Od-
chodzą, często nagle, kolej-
ni poeci. Autor wyraża 
ogromny żal z tego powodu, 
nie tylko dlatego, że umiera-
ją koledzy, znajomi. Umiera-
ją mistrzowie pióra, którzy 
w tym Złym sezonie na 
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umieranie – „miast nowych 
metafor i przenośni / sami 
się przenoszą”. Ból jednak 
łączy się ze spokojem – 
w końcu życie prowadzi do 
śmierci, która na swój spo-
sób fascynuje poetę – wyra-
ża on ogromną ciekawość, 
co jest pod drugiej stronie 
Styksu. W Pytaniu do 
Zbyszka Jerzyny, zmarłego 
przyjaciela i poety, pyta: 
„przeszedłeś za Kurtynę 
Niewiadomego / powiedz 
więc – są tam wiersze?”. 
Śmierć nie jest wcale koń-
cem, być może jest począt-
kiem innej formy bytu, swo-
istą granicą między kolej-
nymi stadiami rozwoju. 
Ważne jest, co znajduje się 
po drugiej stronie. 
 Motywika wanitatyw-
na, szeroko pojęte przemi-
janie u autora połączone 
jest z akceptacją i zrozu-
mieniem. Postawę tyrtejską, 
buntowniczą w pewnym 
wieku, zastępuje stoicyzm, 
gotowość przyjęcia tego, co 
przyniesie los. W ciekawie 
skonstruowanym wierszu 
Stary człowiek patrzy na 
dziecko doświadczony eg-
zystencją starzec nie ma rad 
dla dziecka. Wie tylko, że 
życie potrafi być bolesne, 
zdradliwe. Wiedza wynika-
jąca z doświadczeń jest 
ważniejsza od tej książko-
wej. Stałym atrybutem 
przemijania jest Lusterecz-
ko, świadek przemian czło-

wieka i jego przeżyć emo-
cjonalnych. Inny przedmiot 
ważny dla wanitatywności 
w tej poezji to Stare buty 
wojskowe przypominające 
naukę „starej sztuki zabija-
nia”, czy też znaleziony pa-
miętnik starej kobiety, świa-
dectwo nagłego odejścia – 
„jakby czas nie wszystko 
chciał / dla nas zachować”. 
 Wielkie idee poeta 
zastępuje często w swoich 
tekstach pochwałą codzien-
nych czynności, jak w utwo-
rze Trzeba, gdzie wskazuje, 
jak istotne jest codzienne, 
szare życie i towarzyszące 
mu zadania, tak niepoetyc-
kie: „sprawdzić teczkę przed 
wyjściem do pracy / spraw-
dzić wyłączony gaz i żelaz-
ko”. Kulminacyjnym punk-
tem wiersza (i dnia) jest to, 
by „wrócić i przeżegnać się / 
przed położeniem do trumny 
snu”, będącego dla poety 
namiastką śmierci, jej ską-
pą, pokazową wręcz formą. 
A sama modlitwa, metafi-
zyczny, mistyczny kontakt 
z Bogiem, jest tutaj tym 
momentem – najistotniej-
szym – w którym codzien-
ność zejść może na dalszy 
plan, ustępując miejsca du-
chowemu przeżyciu. A gdzie 
miejsce na piękno? Właśnie 
wśród dnia powszedniego – 
warto zatrzymać się i do-
strzec je, bo 
 
„liczy się niebo na pięć minut  
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[przed deszczem 
zimowe widoki na Izerkę pod  

[Chatką Górzystów 
i coraz bardziej zamglone widoki  

[na przeszłość” 

 
 Istotną część rozwa-
żań Wołosewicza stanowią 
te poświęcone słowom. Po-
eta z godnym filozofa zacię-
ciem zauważa, jak są dziś 
nadużywane, bez namysłu 
i pokory łączone w różne 
koniugacje. Używa się ich 
na wyrost albo lekceważy je, 
wykorzystując nawet wtedy, 
gdy zdają się nie mieć de-
sygnatu: 
 
„słowo wołające 
o pomstę do nieba 
ale nieba nie ma!” 

 
Są jednak jego 

„sprzedawcy”. Niebo jest 
trywializowane, stanowi na-
miastkę szczęścia, sprze-
dawaną w „spray’u, aerozo-
lu” czy „po kawałku”. Ci, któ-
rzy najgłośniej mówią o nie-
bie, często mają najmniej 
z nim wspólnego – „w sa-
kwach mają / oprócz srebr-
ników / gwoździe”. Poeta 
zdaje się mówić, że dziś 
słowa kierowane do nieba, 
do gwiazd, nic nie znaczą, 
potrzebny jest konkret; za-
miast przydawać świętości, 
służą manipulacji, zakłamy-
waniu świata. A nie po to 
istnieją, w końcu „słowo jest 
światem / świat jest ogro-
dem”. Używanie słów wy-

maga więc świadomości, 
pokory i – chciałoby się rzec 
– wyjątkowych zdolności, 
nieobcych poecie. Językową 
refleksję stanowi także 
wiersz Języki obce, gdzie 
autor postuluje uczenie się 
ich dla tych dzieł, które są 
wartościowe – „nauczyć się 
niemieckiego / dla Cierpień 
młodego Wertera”. Istotne 
jest właściwe postrzeganie 
autorów – Heideggera jako 
„dobrego filozofa”, a nie 
„profesora nazistowskiego 
uniwersytetu”. Wołosewicz, 
znany także ze swojej dzia-
łalności krytycznoliterackiej 
i naukowej, jest świadomy, 
że w literaturach innych ję-
zyków jest wiele wartości, 
piękna i… bólu. W swoich 
rozważaniach nawiązuje do 
poetów wyklętych (Rim-
baud, Verlaine, Villon, Ra-
toń), by pokazać, że poezja 
może wynikać z trudnego, 
brutalnego, nieprawego cza-
sem życia, z Niepoetyckich 
zajęć poetyckich przyjaciół, 
jak zatytułował jeden z wier-
szy. Żeby pisać wartościową 
poezję, trzeba wiele prze-
żyć, „wychodzę więc na 
ciężkiego idiotę powtarzając 
w kółko / że ręka zajęta pió-
rem nie trzyma broni lub 
maczugi”. Życiopisanie, za-
cierające granicę między 
życiem a twórczością, łączy 
się z przekonaniem o tym, 
że może ona być symbolem 
powolnego umierania, auto-
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degradacji, zapisem egzy-
stencji człowieka i zbliżania 
się do jej końca – tak jak 
było u zaliczanego do „po-
etów wyklętych” Kazimierza 
Ratonia: 

 
„idzie Kazik ulicą jak przez 

[cmentarz 
zostawiając krwawe ślady 
zawiedzionej miłości do życia” 

 
 Wołosewicz doskona-
le chwyta mechanizmy życia 
i poezji przywołanych twór-
ców. Współodczuwa ich 
słowa, przekuwa pozosta-
wione przez nich idee 
i przesłania na własne re-
fleksje, zwłaszcza w lirykach 
poświęconych śmierci. 
W napisanym ku pamięci 
Krzysztofa (Gąsiorowskie-
go?) wierszu Deszcz pada 
na bródnowski cmentarz 
w przejmujący i brutalny 
wręcz sposób zauważa, że 
„umarli nie odżyją więc skąd 
te dreszcze? / można by 
powtórzyć za Tobą – ten 
deszcz się marnuje”. Prag-
matyczne podejście do tego 
elementu natury w obliczu 
śmierci jest kolejnym pod-
kreśleniem tego, jak specy-
ficzny i jasno określony jest 
stosunek do niej poety – 
tutaj nie ma wręcz miejsca 
na optymizm, złudną na-
dzieję. Biologia pozostaje 
nieubłagana. Należy po pro-
stu dojrzeć do pogodzenia 
się z tym faktem i mimo jego 

świadomości po prostu żyć 
dalej. 
 Silny kontekst histo-
ryczny dla tego tomiku sta-
nowi II wojna światowa. Au-
tor ma bolesne poczucie 
tego, że wielu żołnierzy, jak 
i zwykłych ludzi poległo 
w piecach Auschwitz lub na 
polach bitewnych, a on żyje 
w wolnym kraju, w względ-
nie spokojnych czasach. 
Człowiek, choć ma niezby-
walna wartość, jest kruchy, 
płonie tak samo jak książki – 
„dwie rzeczy warte zachodu 
[…] obie tak samo ł a t w o p 
a l n e”. Kryzys wartości ży-
cia i sztuki pokazała właśnie 
wojna, doprowadzając do 
przewartościowania czło-
wieczeństwa, które wysta-
wione zostało na wielką 
próbę. Po Oświęcimiu bo-
wiem nic nigdy nie będzie 
już takie samo. W kontekst 
II wojny światowej wpisuje 
się wiersz Rozmyślania nad 
sceną z zegarkiem, nawią-
zujący do filmu Pianista Ro-
mana Polańskiego. W sce-
nie tej „Szpilman płaci dro-
gim zegarkiem / za marne 
resztki jakiegoś jedzenia”. 
Ta poetycka wypowiedź to 
głęboka refleksja nad warto-
ścią czasu wobec życia, 
przetrwania. 
 Jednym z ciekaw-
szych elementów poezji Wo-
łosewicza jest częste wyko-
rzystywanie liryki inwokacyj-
nej, czasem też apelatyw-



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(6)/2015_______________ 
 

 

120_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

nej. Stoi on, mimo sceptycy-
zmu do filozofii, na straży 
idei, wartości, właściwego 
podejścia do życia, nie wa-
ha się przed bezpośrednimi 
zwrotami w formie nakazów: 

 
„bądź orędownikiem 
ciemnych operacji ducha 
poprzedzających intelekt” 

 
Autor wskazuje, jak 

istotna jest w drodze nad 
Styks właściwa postawa 
życiowa, aprobata ducho-
wości, mistycyzmu, prymatu 
zmysłów czy oddanie się 
odczuwaniu świata, sztuki 
i temu wszystkiemu, co nie-
koniecznie jasne i zrozumia-
łe, ale odmienne, nietypowe, 
wymykające się zdolno-
ściom poznawczym.  
 Wobec śmierci 
wszystko traci znaczenie, 
deprecjonuje ona wartości 
materialne i metafizyczne. 
Dlatego nie warto od życia 
wymagać zbyt wiele – trze-
ba po prostu przyjmować je 
takim, jakim jest, i spoglą-
dać, a raczej zastanawiać 
się, co jest po drugiej stronie 
Styksu. Ta swoista podróż, 
jaką jest egzystencja, ma 

także swoje drugie dno: po-
dróż wewnętrzną, poszuki-
wanie sensu bytu wobec 
nieubłaganego jego końca.  
 Poetyka wierszy Wo-
łosewicza jest wyważona, 
skromna, oparta na harmo-
nii. Unika on wymyślnych 
ozdobników, choć czasem 
potrafi zaskoczyć metaforą 
czy porównaniem; niekiedy 
posługuje się liryką zwrotu 
do adresata czy też apela-
tywną, sięga po pytania re-
toryczne. 
 Każdy Twój krok pro-
wadzi nad Styks to tomik 
przemyślany, dobrze skon-
struowany, dowodzący po-
etyckiej dojrzałości, filozo-
ficznej sprawności i krytycz-
nego oglądu poety na rze-
czywistość. Zwracając się 
ku codzienności, 
tak naprawdę 
porusza zagad-
nienia metafi-
zyczne; podej-
mując tematykę 
śmierci, mówi on 
de facto o życiu. 

 
 
 

 
 
Andrzej Wołosewicz, Każdy Twój krok prowadzi 
nad Styks, Zaułek Wydawniczy POMYŁKA, 
Szczecin 2014. 

 
Damian Skawiński 

 
Inowrocławianin. Absolwent 
filologii polskiej na Uniwersy-
tecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Poeta, proza-
ik, zajmuje się także twórczo-
ścią dziennikarską. Interesuje 
się historią najnowszą, litera-
turą i muzyką rockową. 
Uwielbia reportaże Ryszarda 
Kapuścińskiego i Jacka Hu-
go-Badera. 
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DAMIAN SKAWIŃSKI 
 

 

Nie do uchwycenia. 
Totamea Leszka Żulińskiego

 
 

Korespondencja 
sztuk to zagadnienie bę-
dące niełatwym tworzy-
wem dla poety. Łączenie 
poezji z malarstwem, nie 
tylko poprzez ekfrazy, sta-
nowi trudne zadanie, za-
danie wymagające szcze-
gólnych umiejętności 
warsztatowych, 
a nade wszystko 
– plastycznej 
wyobraźni. Tym 
bardziej docenić 
trzeba wysiłek 
znanego poety 
i krytyka Leszka 
Żulińskiego, któ-
rego tom po-
etycki Totamea 
stanowi nie tylko 
przykład słowno-plastycz-
nej syntezy, ale także, 
a może przede wszystkim, 
dowód na to, że można 
wejść w skórę i umysł ma-
larza, w nietypowy sposób 
uchwycić meandry proce-
su twórczego i stany emo-
cjonalne towarzyszące ar-
tyście w czasie działań 
przy sztaludze. 
 
 Totamea to dzieło je-

dnolite, wszystkie wiersze 
krążą wokół zagadnienia 
relacji podmiotu-malarza 
i jego muzy/modelki oraz 
skomplikowanego zadania, 
jakim jest próba jej uwiecz-
nienia na płótnie. Większość 
tekstów to bezpośrednie 
wypowiedzi artysty skiero-

wane do muzy, 
przeplatane oso-
bistymi refleksja-
mi, ekfrastycznymi 
opisami i zwerba-
lizowanymi emo-
cjami. Wszystko 
to suto okraszone 
jest niezliczonymi 
kontekstami ma-
larskimi i literac-
kimi podkreślają-

cymi erudycyjność tomu 
i samego poety, którego 
znajomość sztuki jest wręcz 
ogromna.  
 Atmosfera zaprezen-
towanych wierszy jest nie-
zwykle intymna – wszystko 
rozgrywa się między artystą 
a modelką, którą ten próbuje 
namalować. Szuka różnych 
sposobów przedstawienia, 
popadając w coraz większe 
zawirowania psychiczne. 
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W Portretowaniu Esmeraldy 
odwołuje się do kobiet uję-
tych przez Boticellego, Sta-
rowieyskiego i Picassa, po 
czym stwierdza, że „one 
zresztą wszystkie stoją, sie-
dzą lub leżą – / ty biegniesz 
i pozbywasz się konturu”. 
Dowiadujemy się więc, że 
muza jest dynamiczna, co 
także utrudnia jej sportreto-
wanie. Malarz przeżywa 
liczne kryzysy prowadzące 
do zwątpienia w siebie, 
sztukę i możliwość uchwy-
cenia piękna czy do stawia-
nia niełatwych pytań – 
„wciąż nie wiemy, czy sztu-
ka wyrasta z obłędu / czy 
obłęd ze sztuki”. Podmiot 
liryczny jest jednostką 
o skomplikowanej psychice, 
w jego umyśle zderzają się 
różne idee, wyobrażenia, 
przeżyte albo wyśnione sy-
tuacje. Prowadzi dialog 
z modelką, z samym sobą, 
z kulturą i filozofią. W inspi-
rowanym obrazem francu-
skiego realisty Jeana-
Baptisty Corota Orfeusz wy-
prowadzający Eurydykę 
z podziemi wierszu Spacer 
do sklepiku obdarowuje nas 
sentencją: „wędrówka mitów 
jest szukaniem prawdy. reli-
gia jest / jej umacnianiem. 
filozofia pomnażaniem. 
a sztuka – domysłem”.  
 Podczas lektury tomi-
ku czytelnik może zadać 
sobie pytanie, co tak na-
prawdę łączy artystę i mo-

delkę? Najprawdopodobniej 
jest to relacja daleko prze-
kraczająca sztukę… Proces 
uwieczniania pięknej kobiety 
zdaje się być niemożliwy nie 
tylko z powodu trudności 
o charakterze artystycznym, 
ale także uczuciowym. Arty-
ście brakuje dystansu, 
chłodnego spojrzenia, po 
prostu – czuje do swojej 
modelki za dużo:  
 
„nie, nie mogę pracować. 

[chodzisz po pokoju nago, 
patrzę, jak sutki wyznaczają 

[azymut tych przemarszów, 
jak kołyszesz biodrami, a żarna  

[pośladków mielą 
odległość między nami. wiem, co  

[zrobisz za chwilę –  
położysz się niedaleko mnie,  

[rozsuniesz uda i będziesz 
kusiła" 
 

Erotyczna, sensuali-
stycznie przedstawiona sy-
tuacja jest impulsem do 
zwrócenia uwagi, że pożą-
danie często przewyższa 
sztukę, wygrywa z nią – „są 
sprawy, które nie ustępują 
sztuce”. Zbliżenie się artysty 
i modelki, przekroczenie 
pewnej granicy powoduje, 
że nie może on już patrzeć 
na nią jak na przedmiot 
twórczości – postrzega ją 
jako kobietę w pełnym tego 
słowa znaczeniu, jego myśli 
wobec plastycznego niepo-
wodzenia udają się w kie-
runku czystej cielesności, 
perspektywa artystyczna 
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odchodzi na dalszy plan. Ma 
miejsce swoiste Kuszenie, 
którego efektem jest pra-
gnienie artysty: „wbij mi pa-
znokcie w plecy, niech na 
płótnie zostanie pięć bruzd – 
zapis tego szału”. Popęd 
i pożądanie są po prostu 
silniejsze od zmysłu sztuki, 
uniemożliwiając pracę nad 
dziełem. 
 Malarz w różnorodny 
sposób zwraca się do swojej 
muzy – raz używa tonu czu-
łego i wrażliwego, innym 
razem bezwzględnego, 
oschłego, władczego. Robi, 
co może, aby usprawnić akt 
tworzenia, znaleźć drogę, 
którą mógłby podążyć, by 
uchwycić we właściwy spo-
sób modelkę. Niestety, nie 
udaje się to, pracę paraliżu-
ją kolejne wątpliwości, roz-
terki: 
 
„od kilku dni stoję przy sztaludze. 
niczego nie udaje mi się 

[namalować. paraliż decyzji, 
ręka niepewna, chaos myśli. 

[najgorzej z doborem farbki” 

 
Trudność sprawia ar-

tyście nie tylko nieumiejęt-
ność wypracowania odpo-
wiedniej koncepcji dzieła, 
ale także wyboru techniki 
(wspomina o akwareli, gwa-
szu, sztychu – przy tym 
ostatnim tocząc ciekawą 
polemikę z samym Herber-
tem) czy kolorów. Problemy 
warsztatowe prowadzą w 

końcu do z lekka turpistycz-
nego zakończenia wywodu: 
„może w ogóle / nie istnie-
jesz, a przecież dobrze 
wiesz, że nie jestem / abs-
trakcjonistą. maluję mięso, 
nie jego ideę”. Malarz zdaje 
sobie sprawę z tego, że 
znane mu środki wyrazu są 
po prostu niewystarczalne 
wobec specyficznej relacji, 
łączącej go z modelką. Ona 
z kolei, uosobienie nie-
uchwytnego piękna i subtel-
ności, wykazuje coraz to 
większe zmęczenie całą 
sytuacją, na co podmiot re-
aguje kategorycznym stwier-
dzeniem: 

 
„i nigdy już więcej nie mów, 

[żebym dał sobie spokój. 
to nie twoja sprawa; to kwestia  

[tego, czy w końcu 
oboje z tego obrazu będziemy   

[patrzeć w ich zdziwione oczy 
i powodować skurcz gardła na  

[myśl o cenie, jaką przyszło 
zapłacić Sztuce” 

 
Wiemy o muzie, że 

jest piękna fizycznie, ale 
jaka jest jej prawdziwa natu-
ra? Może właśnie przez 
brak rozeznania w tej mate-
rii stworzenie jej właściwego 
portretu jest niewykonalne? 
A przecież artysta próbuje 
różnych sposobów. Mówi jej, 
co ma robić, jakich gestów 
unikać. W Tak tylko patrzę 
dokładnie tłumaczy, jaka ma 
być i co pragnąłby uchwycić. 
W końcu jednak daje za wy-
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graną – „albo lepiej już idź! 
pędzle pozbieram jutro, pod-
łogę umyję”. Po wielu pró-
bach, przemyśleniach, re-
fleksjach mistrz w końcu 
uświadamia sobie, że naj-
prawdopodobniej nie uda 
mu się zrealizować jego 
zamiaru. Dochodzi do wnio-
sku, czemu tak jest: „chyba 
zaczynam rozumieć, dla-
czego nie będzie / tego por-
tretu: zderza się we mnie 
trywialność z sacrum”. Znaj-
dowanie się pomiędzy tymi 
dwoma zjawiskami unie-
możliwia działalność twór-
czą, nie jest możliwe uchwy-
cenie ciała i duszy: 
 
„kiedy malowałem ciało, 

[wychodziła mi z tego martwa  
natura. równie dobrze mogłem  

[obok kiści winogron ułożyć 
raka lub rybę. kiedy malowałem  

[duszę, wymyślałem metafory 
szeleszczące papierem lub 

[zalatujące pudrem” 

 
Artysta przyznaje się 

więc do porażki – nie ozna-
cza ona jednak braku talen-
tu, niewystarczającego war-
sztatu, nieudolności. Jest 
ona świadectwem niemoż-
ności uwiecznienia muzy, 
której się do końca nie ro-
zumie, która przekracza 
świadomość podmiotu, znaj-
duje się na dwóch końcach 
Mostu zwodzonego. 
 Pomiędzy bezpo-
średnie zwroty do modelki 
poeta wplótł liczne refleksje 

o charakterze teoretyczno-
artystycznym, które dotyczą 
sensu i celu tworzenia. Do-
szedł na przykład do wnio-
sku, że „chcemy zaspokoić 
pragnienie pisząc, rzeźbiąc, 
malując; / chcemy doznać 
to, czego nie mamy albo 
mieć to, co śnimy”. Traktuje 
sztukę jako sposób na urze-
czywistnienie marzeń, pra-
gnień, idei; dzięki niej moż-
liwe jest wykreowanie alter-
natywnej rzeczywistości lub 
wybranych przez artystę 
elementów. W ciekawym 
tekście Viva la muerte po-
święconym postaci francu-
skiego poety, pisarza i pla-
styka Fernanda Arrabala, 
rozważa wpływ przeżytych 
tragedii, widzianych śmierci 
na sztukę i sugeruje, że 
 
„gdyby nie dramatyczne 

[dzieciństwo 
Fernanda, mógłby nie zostać 
artystą. tragedia wyzwala demony, 
rodzi w głowie chimery i koszmary  

[senne […]” 
 

A więc sztuce po-
trzebne są przeżycia emo-
cjonalne, zwłaszcza te tra-
giczne, wstrząsające. Otwie-
rają one niedostępne wcze-
śniej obszary psyche, sta-
nowią klucz do tworzenia 
wizji, obrazów, stymulują 
potrzebę utrwalania, czy to 
na papierze czy na płótnie 
zobaczonych sytuacji. Istotę 
tworzenia literatury i sztuki 
zawarł także poeta w Pozo-
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waniu do aktu, gdzie suge-
ruje, że „pisanie, malowanie 
to błądzenie w mroku, / nie-
pewne odwijanie z kokonu 
gorączki nitki”. Proces twór-
czy to próba dotarcia tam, 
gdzie nie dotarł nikt inny, 
obwarowana niebezpie-
czeństwem zagubienia się, 
artystycznej porażki, wypeł-
niona niepewnością i ko-
niecznością ostrożnego ob-
chodzenia się z kruchą ma-
terią sztuki.  
 Wyobraźnia plastycz-
na Leszka Żulińskiego reali-
zuje się w istotnej roli barw, 
światła i kształtów, które nie 
tylko opisuje, co po prostu… 
maluje słowami. Jest dro-
biazgowy, werystyczny. Sto-
suje nierzadko specjali-
styczną leksykę z zakresu 
plastyki. Angażuje wszystkie 
zmysły odbiorcy, stosując tu 
i ówdzie synestezję, miesza-
jąc wrażenia zmysłowe. 
Dzięki temu odbiorca może 
wręcz znaleźć się w atelier 
mistrza pędzla, poczuć pa-
nującą tam atmosferę, po-
znać specyfikę trójkąta ma-
larz – muza – sztaluga. Ma-
lowaniu jako próbie uchwy-
cenia (i zrozumienia) piękna 
oraz uczynienia go stałym 
poeta przeciwstawia wszę-
dobylskie przemijanie – „va-
nitas vanitatum et omnia 
vanitas – cały ten Real. / 
całe to życie przesypujące 
się przez palce jak piasek”. 
Obcowanie ze sztuką i two-

rzenie jej, łączenie się za-
pamiętanych obrazów, po-
zwala uciec od codzienności 
sygnowanej przemijaniem, 
emocjonalną pustką – „ten 
łańcuch spuszcza nas 
z przywiązania do ziemi”. 
 Wiersze zaprezento-
wane w tym tomiku pod 
względem formalnym wy-
różniają się szerokością fra-
zy, plastycznością obrazo-
wania, licznymi zwrotami 
bezpośrednimi, szeregiem 
nawiązań i kontekstów, 
a także dopracowaną war-
stwą brzmieniową. Poza tym 
warto zwrócić uwagę na 
tendencję poety do używa-
nia cytatów i – czasem – 
neologizmów. Zresztą, nie 
tylko one czynią język tej 
pozycji bogatym. Składają 
się na niego także plastycz-
ne metafory, częste porów-
nania, wykrzyknienia i pyta-
nia retoryczne. Wydaje się, 
że mankamentem jest – 
w niektórych chwilach - 
zbytnia  wylewność poety, 
który w swoich wywodach 
zdaje się niekiedy posuwać 
po prostu o słowo albo 
i zdanie za daleko – chcąc 
dopełnić dzieła, często zo-
stawia za mało czytelnikowi, 
wyjawia za dużo, zabierając 
szansę na doznanie przy-
jemności dopowiedzenia 
sobie tego, czego nie po-
wiedział autor… 
 Nierozerwalnym ele-
mentem tej książki są jej 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(6)/2015_______________ 
 

 

126_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

ilustracje opracowane spe-
cjalnie na potrzeby tomu 
przez znaną artystkę Teresę 
Babińską, doskonale kore-
spondujące z wierszami Żu-
lińskiego, wpasowane w ich 
klimat, wzbogacające treść 
i wymowę. Niektórzy krytycy 
(np. Beata Golacik) porów-
nują te ilustracje do twór-
czości Marca Chagalla. 

Generalnie, Totamea 
to pozycja doskonale opra-
cowana edytorsko: okładka 
oraz układ tekstów i grafik 
prezentują się zachęcająco. 
Już samo trzymanie tej 
książki w ręku daje este-
tyczną przyjemność. Tota-
mea to niezwykle interesu-

jące i momentami zaskaku-
jące dzieło oparte na cieka-
wym pomyśle autora, do-
skonale wykorzystujące jego 
talent i warsztat. Wejście 
przez niego w skórę i umysł 
malarza okazało się dobrym 
posunięciem, udanie odkrył 
on przed czytelnikiem arty-
styczne i emocjonalne me-
andry walki z procesem 
twórczym i własną psychiką. 
 Poetycko-malarska syn-

teza czyni to dzieło jeszcze 
bogatszym i wartościow-
szym, takim, z którym po 
prostu warto – a ceniąc 
twórczość Żulińskiego wręcz 
wypada – zapoznać się bli-
żej.  

 
 
Leszek Żuliński, Totamea, Zaułek Wydawniczy POMYŁKA, Szcze-
cin 2013. 
 
 

a 

Aut. Rafał Karcz 
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JANUSZ RADWAŃSKI 
 

 

Wkalkulowane ryzyko. 
Misterium solitera Beaty Patrycji Klary
 
 

Misterium solitera to 
przedsięwzięcie ryzykow-
ne dla autora. Pomysł na-
dania książce poetyckiej 
formy mającej odwoływać 
się do misteriów różnych 
kultur, poświęcenie śmier-
ci znacznej części książki, 
użycie (jeśli można tak 
powiedzieć) re-
kwizytorium 
związanego 
z Holokaustem – 
wiele mogło się 
tu nie udać. 
 

Misterium, 
jak na misterium 
przystało, podej-
muje tematy pod-
stawowe i osta-
teczne, mówi o śmierci, 
przekraczaniu jej granicy, 
utracie, ale również o kobie-
cości, mówi też o samej po-
ezji i kondycji poety. Podej-
mowanie tematów zgranych 
w poezji do granic możliwo-
ści jest największym ryzy-
kiem podjętym przez Beatę 
Patrycję Klary, stąd też za-
biegi formalne – żeby po-
wiedzieć po raz kolejny 
o sprawach podstawowych,  

 
 
autorka musiała spróbować 
język poetycki odnowić. 

Taką próbą odnowy 
jest odniesienie się do mi-
steryjności – zarówno w 
warstwie odwołań (które 
zresztą w tej książce są nie-
zwykle różnorodne – od 
Marcina Świetlickiego po 

Emily Dickinson, 
od Heideggera po 
Kochanowskiego), 
jak i warstwie for-
malnej. Klary kon-
sekwentnie rezy-
gnuje z wersyfika-
cji nawet w wy-
padku tekstów, 
które z powodze-
niem dałyby się 
wydrukować w wer-

sji z graficzne zaznaczonymi 
klauzulami, wersy numeruje. 
Te zabiegi są  oczywiście 
w jakiś sposób ważne, sta-
nowią sygnał dla czytelnika, 
że książka proponuje mu 
pewną grę w wyjście z przy-
zwyczajeń czytelniczych wy-
rabianych przez poezję 
współczesną. Nie stanowią 
jednak sedna „misteryjności” 
tego tekstu. Ono leży w pro-
ponowaniu czytelnikowi dro-
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gi przez poszczególne czę-
ści, czegoś na kształt sza-
mańskiego tripu. Oczywi-
ście, ta szamańskość jest 
brana w nawias miedzy in-
nymi przez współczesne 
odniesienia kulturowe, także 
poprzez nieufne, autoironicz-
ne traktowanie samego języ-
ka poetyckiego, ale chodzi 
o to, o co w szamańskiej po-
dróży chodzi, o wyjście poza 
swoją zwyczajną kondycję 
i zajrzenie za granice świata. 

Z wykonaniem karko-
łomnych założeń nie jest 
źle, chociaż trudno oprzeć 
się wrażeniu, że Misterium 
solitera jest książką nierów-
ną. Może wynika to stąd, że 
poszczególne części różnią 
się od siebie znacznie pod 
względem formalnym, raz 
mamy do czynienia z iro-

niczną grą cytatami (część Ars 
poetica), raz intymną kore-
spondencję z umarłymi (La-
to martwych zabawek). Kla-
ry bardzo swobodnie poru-
sza się w różnych konwen-
cjach i zderza je ze sobą, 
z podobną swobodą prze-
strajania czytelniczego od-
bioru po drugiej stronie kart-
ki może już być różnie. To 
chyba było jednak wkalku-
lowane w ryzyko związane 
z wyjścia poza konwencję 
książki poetyckiej takiej, 
z jaką mamy do czynienia 
zazwyczaj. Wrażenie nie-
równości może też się brać 
stąd, że część użytych mo-

tywów nie zagrała chyba 
tak, jak powinna. Morder-
stwo i kanibalizm z części 
OKO-ŚCIANA-ŚCIANA-OKO 
czy obóz koncentracyjny 
z części NOCNE CZUWA-
NIE W BARAKU, jakkolwiek 
językowo opowiedziane bez 
zarzutu, sprawiają ważenie 
motywów zbyt zgranych.  

Pod względem języka 

najbliżej Misterium solitera do 
nurtu w polskiej poezji ma-
jącego źródła poetyckim 
idiomie wypracowanym przez 
Honeta, znajdujemy tutaj po-
dobny oniryzm, budulcem 
metafor są pojęcia związane 
z fizjologią, często-porodem 
(„Położnica zjada swoje ciało. 
Ukrwiony narząd spożywa / 
Na surowo. Skrapia tylko li-
monką. To zaklęcie przeciw 
depresji”) – Koktajl z łoży-
ska; „Kiedy już będziesz 
szczupły, podobny do innych 
/ Weźmiesz ostatnią tabletkę. 
Urodzisz solitera, co może / 
Być końcem, tak jak i począt-
kiem” – KATHARSIS). Ale 
Misterium solitera nie jest 
kolejnym wytworem honeto-
idalnym w polskiej poezji, 
Beata Patrycja Klary ma 
własny język, wyrastający 
z linii Sosnowskiego czy 
wspomnianego Honeta, ale 
zdecydowanie indywidualny 
i odrębny. Co więcej, jest to 
język, który poetka jest 
w stanie w zależności od 
potrzeby dowolnie kształto-
wać. To pozwala na oddanie 
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czytelnikowi do rąk książki 
stylistycznie zróżnicowanej, 
polifonicznej, a jednocze-
śnie takiej, w której każda 
stylistyczna wolta nie pozo-
stawia wątpliwości co do tego, 
że była celowa i precyzyjnie 
przeprowadzona. 

Swobodę Beaty Klary 
najlepiej można docenić 
zwłaszcza w częściach jakoś 
od głównego nurtu książki od-
stających. Mowa tu o części 
LATO MARTWYCH ZABA-
WEK. LIST DEDYKOWANY 
EMILY DICKINSON. Poetka 
przechodzi w niej od ciemnej, 
fizjologicznej metaforyki do 
bardzo intymnego listu. To 
zderzenie języków w obrębie 
jednej książki daje niezwykły 
efekt. Spójrzmy na fragment 

poprzedzającej LATO 
MARTWYCH ZABA-
WEK części MANEKI-
NY DO TESTÓW 

ZDERZENIOWYCH  
(„Autoliza rozpoczyna 
się wcześniej i wcze-
śniej toruje drogę gni-
ciu. / W efekcie obu 
procesów następuje 
rozpad związków do 
wytworzenia prostszych 
połączeń. Na końcu 
powstaje / metan, amo-
niak, dwutlenek węgla. 
Hemolizowana krew /  
przenika przez większe 

pory w ścianach naczyń i pod-
barwia tkanki na brunat-
no”) i zestawmy go z fragmen-
tem interesującej nas czę-
ści „Siostro moja w pisaniu. W 
zderzaczu hadronów (proszę, 
nie pytaj! Tego nawet ja Ci nie 
wytłumaczę) odkryto nową 
elementarną cząstkę. Ponoć 
sięgnięto początku... Emily, a 
jak jest z końcem?”. To zesta-
wienie pokazuje, jak Klary gra 
poetykami, jak z różnych stron 
podchodzi do tematu. 

Warto też zwrócić 
uwagę na część ARS PO-
ETICA. Część poświęcona 
jest poezji i dwuznacznej 
kondycji poety jako tego, kto 
jest zawieszony między 
dwoma biegunami: między 
wszechmocą twórcy a nie-
mocą tego, kto może jedynie 
operować słowami, między 
wzniosłością a wpisaną w tę 
sytuację śmieszność. „Poeci 
skaczą z mostów. Za każdym 
razem tak / Samo wierzą, że to 
coś zmieni, że przestanie bo-
leć, a / Krew nie pobrudzi rąk. 
Jakby nikt im nigdy nie / Po-
wiedział, że na rany pomaga 
tylko świeża ruta / Zerwana 
z początkiem września” – pi-
sze poetka.  

Misterium solitera  to 
ryzyko, które się raczej opłaci-
ło. Powstała książka inna, pi-
sana głosem odrębnym, do 
której czytelnik może wracać.  

 
 
Beata Patrycja Klary, Misterium solitera, Zaułek Wydawni-
czy POMYŁKA, Szczecin 2014. 

 
 

Janusz Radwański 
 
Ur. 1984 roku w Kielcach. 
Mieszka w Kolbuszowej Gór-
nej. Tata Hani, Franka, Łucji 
i Kaliny. Wydał dwie książki 
z wierszami: Księga wyjścia 
awaryjnego (Brzeg 2012) 
i Chałwa zwyciężonym (Ol-
kusz 2013). Opublikował tro-
chę wierszy i przekładów 
z ukraińskiego w prasie lite-
rackiej. Jest współtwórcą au-
dycji Wszystko jest folkiem 
w radio Studnia i basistą gru-
py Hadra. 
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MICHAŁ PRANKE 
 

 

C’est la vie? Errata przy 
Bezpowrotnych wakacjach Tourette’a 

Marcina Sasa
 
 

Niech za wstęp słu-
ży nam dziś tylko powie-
dzenie: przejdźmy do rze-
czy. 

 
Rzecz pierwsza (A). 

Nowa książka Marcina Sasa 
to „rozkład wspo-
mnień, skrawki 
obrazów, cielesna 
obsesja wydrapy-
wania słów, które 
mają oswoić roz-
kład i gnicie, mają 
złożyć te odpryski 
doznań i obser-
wacji we względną 
całość” (1). „Cały 
świat zdaje się 
podlegać tej samej, okrutnej 
regule: puchnie, ropieje, u-
miera” (2), „twórca łączy 
bowiem dociekliwe pytania 
o jutro ze staranną obser-
wacją tu-i-teraz” (3). „Z jed-
nej strony ma się wrażenie, 
że to słabo kontrolowany 
chaos, z drugiej – na odwrót 
– że to pozorowany chaos 
poddany autorytarnej kon-
troli piszącego” (4), „który do 
pisania podchodzi nader 
ironicznie, aczkolwiek z po- 

 
 
święceniem” (5). „Mimo to 
lektura tych tekstów pozo-
stawiła we mnie osobliwy 
smutek” (6), „bo choć autor 
konsekwentnie kroczy po 
linie we własnej ciemności” 
(7), „to zdania ciągną się i 

lepią jak rozgrzany 
asfalt, zachowując 
przy tym wszystkie 
jego artystyczne 
właściwości” (8). 
„Bezpowrotne wa-
kacje Tourette’a to 
książka przez 
wzgląd na zapis – 

przejmujących 
dość –  przeżyć 
bohatera tych wier-

szy tyleż intrygująca, co 
przewidywalna, nudna wręcz, 
a to wszystko przez kula-
wość gestów, dryfowanie 
w poetyckim flow nie-wia-
domo-dokąd bez ambicji ani 
stawiania pytań, ani choć 
próby odpowiedzi na nie – 
jedynym usprawiedliwieniem 
jest tu: »i tak nie będzie 
z tego pewnej siebie literatu-
ry« (s. 38) – oraz niekoń-
czące się, a wcale nie wy-
trwałe, wyciąganie na stół 
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tych samych, wyświechta-
nych rekwizytów właściwych 
raczej »wierszom nastolet-
niego niepokoju moralnego i 
hormonalnego« (cyt. za: 9) 
niż – nie unikniemy tu po-
zornej fanfaronady takiego 
określenia sprawy – po pro-
stu poezji. Na tym skończmy 
pierwszą część uwag” (10), 
„bo tak już można w nie-
skończoność, bardzo dzię-
kuję” (11). 

Rzecz druga (B). Wy-
stąpili: Karol Maliszewski 
(1), Marcin Orliński (2), Mo-
nika Kocot (3), Przemysław 
Rojek (4), Rafał Różewicz 
(5), Marta Podgórnik (6), 
Bartłomiej Majzel (7), To-
masz Pułka (8), poewiki.org 
(9), Recenzent (dalej: Re.) 
(10) oraz Marcin Świetlicki 
(11). Założenia teoretyczne 
powyższego fragmentu są 
dwa, mianowicie: a) wymu-
sić powiedzenie o Bezpow-
rotnych wakacjach Touret-
te’a więcej niż jedno zdanie, 
oraz b) poprzez niezbyt wy-
szukany i niedoskonały miks 
powiedzieć coś o jałowości 
próby „przełożenia” słabej 
książki poetyckiej na rozma-
ite języki dyskursu krytycz-
noliterackiego, która to pró-
ba prowadzi jedynie do za-
ciemnienia obrazu owej sła-
bej książki poetyckiej. 
 Kwestia trzecia – 
wzbogacenie indeksu cyto-
wań wyżej wymienionych 
postaci ze świata literatury 

(dalej: ŚL) – nie należy do 
założeń tekstu, a jedynie, by 
rzec, jest konsekwencją 
praktyczną losowego zasto-
sowania przez Re. okrą-
głych zdań autorstwa szcze-
rze cenionych i szczerze 
lubianych postaci z wyżej 
wymienionego ŚL. Wybór 
zdań (dalej: WyZd) pocho-
dzących z rozmaitych re-
cenzji promocyjnych (dalej: 
RePr), blurbów (dalej: Bl), 
tekstu poetyckiego (TP) 
oraz pewnego rodzaju tek-
stów (dalej: PRT), zależał 
od czynnika losowego (CzL) 
i jest czysto przypadkowy 
(CzPrzyp), a wszelkie podej-
rzenie (WszP) celowych 
zabiegów stojących za wy-
borem jest niezamierzone 
w intencji Re. 
 W myśl powyższego, 
Re., chcąc pomyślnie zreali-
zować zadanie postawione 
przed nim przez autora, 
CzL, oraz ŚL, zobligowany 
jest do utworzenia WyZd, 
RePr lub PRT w oparciu 
o określoną liczbę TP za-
wartych w dziele literackim 
(DzL). ŚL ma zadanie 
wchłonąć WyZd, RePr lub 
PRT oraz zastosować wy-
mienione z tą samą swadą, 
z jaką pomija WszP o niskiej 
jakości wydawanego DzL 
(promocja DzL – patrz: Bl, s. 
1200, w.11-44). W wypadku 
wystąpienia objawów CzPrzyp 
niechęci Re. do konty-
nouwania bełkotu na temat 
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Bezpowrotnych wakacji To-
urette’a, Re. ma możliwość 
porzucenia swojego zadania 
i tym samym sposobność 
zajęcia się tzw. innymi rze-
czami […]. 

Rzecz trzecia (C). … 
co właśnie postanawiam. 
Nie da się ani tak, ani tak, 
więc może na poważnie. 
Łatwo znaleźć inne recenzje 
Bezpowrotnych wakacji…, 
łatwo wyczytać, że tomik 
raczej nie spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem, 
i tak samo łatwo stwierdzić, 
że zdania uchylające się od 
podstawowej, jak sądzę, 
powinności recenzji – czyli 
próby oceny, a tym samym 
rekomendacji lub jej braku – 
prowadzą do niczego więcej 
jak zaciemnienia obrazu 
literatury. I gra gitara, bo już 
możemy się spodziewać, że 
jako recenzent nie będę 
uciekał od oceny właśnie, 
więc wszystko powinno być 
w porządku. Tylko co w sy-
tuacji, kiedy bardzo dobre 
(a już na pewno ciekawe, 
ale nieoczywiste) książki 
poetyckie zostają prawie że 
pominięte przez recenzen-
tów i krytyków, a przeciętne, 
słabe tomiki otrzymują ko-
lejne poświęcone im teksty? 
Pisać? Nie pisać? Długo? 
Krótko? 
 Jak dla mnie, Bez-
powrotne wakacje... to 
książka nieciekawa, wtórna, 
a na dodatek wydana z nie-

chlujstwem – mam na myśli 
erratę dołączoną przez pac-
nięcie dwóch kleksów, przy 
tym wciąż jeszcze niepo-
zbawioną błędów. Nie miał-
bym nic do erraty – wyobra-
żam sobie, że małe wydaw-
nictwo, choć nie powinno, 
może przecież popełniać 
błędy. Ale co po erracie, któ-
ra poza drobiazgiem niewie-
le zmienia? 
 W nocie biograficznej 
Marcin Sas uniknął określe-
nia siebie poetą, Marcin Sas 
„pisze – głównie wiersze. 
Zdarza się prozaiczna i upo-
etyczniona fraza, bo chociaż 
nie lubi długich form – takie 
jest – c’est la vie”. Zanim 
jednak padnie au revoir, 
oddajmy głos Sasowi raz 
jeszcze, niech mówi sam za 
siebie. Fragmenty: 
 
„Wychodzę i palę, patrzę znów  

[czerwone się świeci, wychodzę 
palę, obok religijnie wypełnione  

[łóżko. Patrzę na czerwone 
papierosy wiosny, już ostatni –  

[wulgaryzm, mułu czarnej kawy 
[s.7]. 

 
Jakieś dwadzieścia osiem minut  

[do końca, 
musisz, no kurwa musisz zdążyć. 

[s. 8]. 
 
Trzeba wyjść, albo chociaż nie  

[spać przy oknie, wyglądać 
dobrze, raz dziennie na zdrowego  

[– podpierając ręką głowę.  
[s.9]. 

 
Był niewielki wypadek, ślady po  

[śmiertelności – uosobienie 
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nieważnych wyrazów i pustych  
[butelek. 

[s.12]. 
 
Sprzątnąć popiół, wyłączyć 

[światło, 
później robić w poezji. 

[s. 17]. 
 
To automat, więc wrzucić monetę  

[i ponownie 
nie kończyć, a wyciągać – jak  

[portfel – wiersze 
autotematyczne. 

[s.18]. 

 
I tak dalej. Proszę mi 

wierzyć: i tak dalej. 
 Nie ukrywam, że lek-
tura książki Sasa wywołała 
we mnie trochę przykrości, 
bo nic to miłego znaleźć się 
w towarzystwie autentycznej 
– a i chyba prawdziwej – 
pustki, bezradności i cier-
pienia zapisanego na jej 
stronach. Może w tym wła-

śnie ukryte są walory 

Bezpowrotnych wakacji…? 
Może. Tylko dlaczego autor 
tak natrętnie i nieelegancko 
(chorobliwie?) nawiązujący 
do Marcina Świetlickiego nie 
pamięta pytania ze Złego 
ptaka w Zimnych krajach? 
Całe szczęście nie mam 
obowiązku odpowiadać. Tak 
samo zresztą nie mam 
obowiązku być na tyle ma-
łostkowym czytelnikiem, aby 
szukać w literaturze tego, co 
zaoferował mi Sas. Szkoda 
czasu. Niestety, w roli re-
cenzenta trzeba było powie-
dzieć trochę więcej niż po-
wiedziałbym jako czytelnik: 
– No, wszystkiego dobrego, 
ale au revoir i nara, c’est la 
vie. 

 
 
Marcin Sas, Bezpowrotne wakacje Tourette’a, Zaułek 
Wydawniczy POMYŁKA, Szczecin 2013. 
 

 
 

Michał Pranke 
 
Ur. 1991. Poeta. Publikował 
m.in. w „Arteriach”, „Fabula-
riach” i „Inter-”. Laureat Poło-
wu 2013 i XX OKP im. Biere-
zina (nagroda specjalna). 
Debiutancka książka b w dru-
ku. Mieszka w Toruniu. 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 
 

 

Miasto poezji i inne skrawki. 
Piąte Rafała Derdy

 
 
Tekst ten powstał 

kilka dni po tym, kiedy już 
ogłoszono listę książek 
zgłoszonych do tegorocz-
nej edycji Wrocławskiej 
Nagrody Poetyckiej Sile-
sius. Wśród propozycji 
debiutantów walczących o 
wcale niemałą gratyfikację 
finansową, uzna-
nie w środowisku 
i... uznanie w śro-

dowisku, znalazł 
się tomik piąte 
Rafała Derdy. 

 
Autor znany 

i lubiany, jeśli 
można tak powie-
dzieć, zważywszy 
na jego dotych-
czasowy dorobek 
publikacyjny. Redaktor na-
czelny „Instynktu” to jednak 
nie taki młodzieniaszek 
wśród wchodzących na po-
etycki rynek, bowiem w me-
tryce autora widnieje rocznik 
’78. Debiut nieco spóźnio-
ny? Przeciwnie: posługując 
się stosowną nomenklaturą, 
należałoby powiedzieć, że 
Derda „odpalił we właści-
wym momencie”. 

Enigmatyczny tytuł 
przywodzi na myśl różne 
konotacje. Już po pierwszej 
lekturze można jednak do-
strzec, w jaki sposób cyfra 
pięć konstytuuje kompozy-
cję całej książki: tomik skła-
da się z odpowiednio zatytu-
łowanych pięciu części, 

w każdej z nich 
po pięć wierszy. 
Nawet liczba strof 
kilkunastu utwo-
rów została pod-

porządkowana 
stosownej regule 
ilościowej (szcze-
gólnie dobrze ob-
razują ten stan 
wiersze z rozdzia-
łów: Mitologie oraz 
Podania i legendy). 

Ze znaczeń, jakie w różnych 
kulturach przypisuje się tej 
cyfrze, najczęściej pojawiają 
się objaśnienia, według któ-
rych jest ona numerycznym 
symbolem wędrowców, pi-
sarzy [sic!], kolekcjonerów 
doświadczeń. Dlaczego jed-
nak w tytule pojawia się li-
czebnik porządkowy? O ja-
ką frazeologię zahacza Der-
da? Trudno jednoznacznie 
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rozstrzygnąć. 
Użyte jednak wcze-

śniej sformułowanie „kolek-
cjoner doświadczeń” jest 
doskonałą egzemplifikacją 
postawy lirycznego „ja” tych 
wierszy, przypominającej 
poetycki sejsmograf, reje-
strujący najdrobniejsze po-
ruszenia w głębi i na po-
wierzchni miasta, przywoły-
wanym jako „czarnym rzy-
mem”. Skala tych rejestrów 
jest bardzo zróżnicowana: 
od dźwięków wydobywają-
cych się z lokalu miejskiej 
dyskoteki aż po industrialny 
łomot firmowany przez nie-
miecką nową falę. Derda 
przepuszcza miejską prze-
strzeń, z całym jej zgiełkiem, 
mitologią i historią przez 
soczewkę własnej wyobraź-
ni, co owocuje kapitalnymi 
strofami w części zatytuło-
wanej Rzeczpospolita, chy-
ba najlepszej w całym zbio-
rze. Zachwyca tutaj precyzja 
frazy, a przy tym oryginalne 
dobudowywanie sensów na 
motywach przejętych z wiel-
kiej historii: „dwadzieścia 
osiem co zmierzch dotyka 
trzydzieści / dwa bloki połą-
czone w nierozerwalnej unii 
// dwie części rzeczpospoli-
tej korona i litwa” (jak czar-
necki).  

W kilku wierszach 
Derdy ujmuje sposób, w jaki 
przepracowuje motywy za-
czerpnięte z innych kultur, 
zarówno europejskiej, jak 

i orientalnej. I nie mam tu na 
myśli np. wakacji z duchami, 
czy w ogóle utworów 
z pierwszej części zbioru, 
lecz wiersze o wiele „kame-
ralniejsze”, ale jakże przej-
rzyste w swojej wymowie, 
jak np. wybudza, gdzie ja-
pońska demonologia miesza 
się z rodzimą, „mieszczań-
ską”. Mam zresztą problem 
z niektórymi „przydługimi” 
tekstami Rafała Derdy. 
W moim mniemaniu praw-
dziwa jakość jego twórczo-
ści ujawnia się w „skraw-
kach”, precyzyjnie przemy-
ślanych strofach, jak 
w przywoływanej już części 
zatytułowanej Rzeczpospoli-
ta. Oczywiście, nie mam 
zamiaru wcielać się w rolę 
redaktora, który „tu skreśli, 
tam dopisze”, i dyktować, 
jak długie powinny być tek-
sty autora. Chciałbym jedy-
nie zasygnalizować, że oso-
biście chciałbym czytać pią-
te jako zwięzłą, nierozbu-
chaną propozycję poetycką, 
stanowiącą – że się zapoży-
czę u autora – „czystą reto-
rykę”.  

Piąte Rafała Derdy – 
na przekór luźnym skoja-
rzeniom – nie jest debiu-
tancką paplaniną piąte 
przez dziesiąte. Tomik za-
skakuje (a może nie zaska-
kuje?) artystyczną dojrzało-
ścią autora, który ma już za 
sobą młodzieńcze grzechy 
poetów debiutantów (konte-
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stację, melancholię, „co-
dzienny wkurw”), które za 
Woroszylskim lubię nazy-
wać „przywilejem młodych 
poetów”. Nie jestem przeko-
nany, co do tego, aby piąte 
znalazło się w ścisłym gro-
nie finalistów Silesiusa 
[przeczucie słuszne – przyp. 

red.], ale sądzę, że na tle 
pozostałych nominowanych 
Rafał Derda jawi się jako 
poeta, który ma dziś sporo 
atutów, żeby nie utonąć 
w tym poetycko-rynkowo-
koleżeńsko-konkursowym 
szlamie. 
 

 
 
Rafał Derda, piąte, Stowarzyszenie Salon Literacki, Warszawa 2014. 

 
 

 

a 

Maria Kuczara, Dokąd? 
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JANUSZ RADWAŃSKI 
 

 

Literatura niewagonowa. 
Przemyśl-Szczecin 

Karola Maliszewskiego
 
 

Trasa Przemyśl-Szcze-

cin to jedna z najdłuż-
szych tras, jaką można 
w Polsce przejechać po-
ciągiem. Pośpieszny je-
dzie około 16 godzin, za-
czynając w orbicie cywili-
zacji bizantyjskiej, a koń-
cząc w orbicie cywilizacji 
krasnala ogro-
dowego i beem-
ki prawie nie 
bitej. 

 
Po drodze 

mija Kraków, 
Śląsk, jednym 
słowem – przez 
całą Polskę może 
się tym pocią-
giem nie jedzie, 
ale przez jej największe 
skrajności i kontrasty  tak. 
Jednocześnie te 16 godzin 
w zamkniętej przestrzeni, 
z pasażerami, którzy (o tym 
będzie jeszcze niżej) coraz 
rzadziej chcą nawiązywać 
jakieś krótkotrwałe więzi 
i tworzyć jakieś przedziało-
we mikrowspólnoty, to dobra 
okazja do zagłębienia się 
w siebie.  

 Podróż przez Polskę 
i podróż do ludzkiego wnę-
trza to dwie płaszczyzny 
książki Karola Maliszew-
skiego Przemyśl-Szczecin. 
Tytuł może jednak być my-
lący, bo na pierwszy rzut 
oka wydaje się zapowiadać 
prozę, nazwijmy to umow-

nie, podróżniczą. 
Proza Maliszew-
skiego nie ma jed-
nak nic wspólnego 
z Siódemką Szczer-

ka czy tekstami 
Stasiuka. Pociąg, 
w którym rozgrywa 
się cała akcja, je-
dzie, ale nie bar-
dzo wiadomo, co 
mija, nazwy topo-

graficzne w książce prawie 
się nie pojawiają. Wszystko 
dzieje się nie w przestrzeni 
realnej, a emocjonalnej, 
w ludziach i między ludźmi. 
Trasa Przemyśl-Szczecin 
jest dla autora pretekstem 
do pisania o Polsce, ale 
pojmowanej jako wspólnota. 
Polska interesująca autora 
Przemyśl-Szczecin to coś, 
co dzieje się między ludźmi. 
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Diagnoza stawiana 
przez Maliszewskiego jest 
niepokojąca. Jakkolwiek poj-
mowana wspólnota w tej 
książce nie istnieje. W dużej 
mierze Przemyśl… jest dla 
mnie o niemożności nawią-
zania więzi. Wszelkie próby 
podejmowane przez bohate-
rów są skazane na niepo-
wodzenie, niezależnie od 
tego, czy chodzi o zwykłą 
pociągową przelotną znajo-
mość (Doktor Z. i licencjatka 
Daria, student i ksiądz), czy 
o sprawy ważniejsze, takie 
jak choćby wspólna wypra-
wa ojca z synem, która ma 
pomóc im uporządkować po 
rozwodzie relacje, a dopro-
wadza jedynie do powstania 
między nimi pęknięcia. Bo-
haterowie Maliszewskiego 
są skazani na samotność.  

 
„Chciał się wymienić swo-

im obrazkiem, ale nie miał z kim. 
[…] Gość pod oknem na pewno 
użyczyłby sprzętu. Każdy by sobie 
obejrzał i podzielił się swoim od-
czuciem. Nie byłoby takiej pustki. 
Działoby się coś między ludźmi” 

 
– myśli jedna z postaci. Czy-
telnik wchodzi w światy bo-
haterów, ale zawsze są to 
światy pojedyncze. Nie sca-
lą ich w jakąś wspólnotę 
nawet, mające przecież taką 
właśnie funkcję mity. Za-
równo przywołany przelotnie 
mit smoleński, jak i wielki 
mit narodowy, pojawiający 
się przy końcu, w scenie, 

w której bohaterowie recytu-
ją fragmenty Ksiąg narodu 
i pielgrzymstwa polskiego. 
Księgi… nie pomagają, po-
wstała dzięki nim na krótko 
mała wspólnota (sekta? 
sektka dwuosobowa?) roz-
pada się po groteskowym 
gwałcie na księdzu.  

Drugim głównym te-
matem Przemyśla… jest 
pisanie. 

 
„Pax vobiscum, czyli chuj 

z wami. Idźcie, ofiary, gra skoń-
czona. No to idziemy. Piszemy. 
Nie załapawszy się do telewizji 
ani innych kasorodnych instytucji, 
piszemy dalej, wypacamy, co się 
jeszcze da z siebie wypocić. Nie 
dla wydawców, bo ci właśnie ślą 
siódmy list z uprzejmą odmową. 
Dla wąskiego grona koneserów 
kwaśno-gorzkiej prozy, dziennika 
pisanego w niszy” 

 
to jest jedna strona medalu 
ukazywanego w książce. 
Pisanie jest w jakimś sensie 
zajęciem skazanym na cią-
głą klęskę. Z drugiej jednak 
strony Przemyśl-Szczecin to 
książka pokazująca wiel-
kość literatury. Pisarz to 
w tej powieści demiurg, 
a światy tworzone przez 
piszące postaci przenikają 
się ze światem realnym tak, 
że trudno czytając stwier-
dzić, gdzie jest głos odau-
torskiego narratora, a gdzie 
są głosy narratorów pisa-
nych przez postaci tekstów, 
gdzie są ich głosy. To pisa-
nie wprawia w ruch postaci, 
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pozwala nam zajrzeć do 
światów poszczególnych 
bohaterów, co samo w sobie 
nie jest przecież niczym za-
skakującym, bo dzieje się 
tak przecież w każdej prozie 
fabularnej. Ale Przemyśl-
Szczecin to powieść o nie-
zwykłej budowie, zwracają-
cej uwagę czytelnika na ten 
właśnie aspekt pisania. Poli-
foniczność i szkatułkowość 
tej prozy zostały wyekspo-
nowane i podkreślone, jak 
się wydaje, w tym celu. Ka-
rol Maliszewski pokazuje 
pisarza jako kogoś, kto jest 
na marginesie, ale jedno-
cześnie jako że ma tego 
świadomość i narzędzia do 
opisu swojego stanu, stoi 
trochę ponad resztą społe-
czeństwa, które go na tym 
marginesie umieściło. 
 

„[Poezja] to jest raczej 
uniesienie drobiazgów życia dro-
biazgów życia na wyższy poziom, 
a podczas unoszenia odpada pył, 
proch, śmieci, zostaje lśniące 
tworzywo, coś, co uprzędło się na 
krosnach pojedynczego życia, ale 
tworzy tkaninę odpowiednią dla 
każdego” 

 
– czytamy.  

Od strony pisarskiej 
techne Przemyśl-Szczecin 
robi wrażenie. To proza peł-
na fraz poetyckich, celnych 
i gorzkich. To też, jak już 
wyżej wspominałem, książ-
ka o bardzo ciekawej kon-
strukcji, postaci wymyślają 
w niej postaci, a bywa, że te 
postaci również wymyślają 
własne historie (jak choćby 
Lusia), wspominają, analizu-
ją. To także tekst pełen od-
niesień do literatury współ-
czesnej, cytatów, przywołań 
czasem wypowiedzianych 
wprost, jak choćby Marta 
Podgórnik, a czasem sub-
telnych dialogów, takich jak 
scena nieudanego wieczoru 
autorskiego w wagonie 
WARS-u będąca parafrazą 
(żartobliwą/ironiczną pole-
miką?) sceny wieczoru au-
torskiego w WARS-ie w Ży-
ciu, a zwłaszcza śmierci An-
geliki de Sance Jacka Pod-
siadły.  

Podsumowując, Prze-
myśl-Szczecin to nie litera-
tura podróżnicza, raczej lite-
ratura tripowa. Pisana nie ku 
rozgoryczeniu serc. I bardzo 
dobra.  

 
 
Karol Maliszewski, Przemyśl-Szczecin, Fundacja im. Tymote-
usza Karpowicza, Wrocław 2013. 
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PIOTR SOBOLCZYK 
 

 

Trup trzyma w szafie nazistowski  
karabin. Portret trumienny 

Kuby Wojtaszczyka
  

 
 
Wystawa Młodzi ar-

tyści na portrecie tru-
miennym: małe miastecz-
ko, znane z przedwojennej 
żydowskiej przeszłości. 
Może być Sieradz albo 
Lubartów. Może wyglądać 
trochę jak z Idy. Młodzi 
artyści przeczytali też Fe-
stung Warschau 
Elżbiety Janic-
kiej i znają 
urbanistyczne 
sposoby poloni-
zowania miejsc 
pożydowskich, 
ale nowe ten-
dencje w zarzą-
dzaniu sztuką 
nie są centrali-
styczne, a najle-
piej, aby angażowały spo-
łeczność lokalną, która 
z nową sztuką styka się 
rzadko. 

 
Dlatego ostatnio spo-

łeczność lokalna wystawiała 
Hamleta, a może Pakujemy 
manatki (komedia na osiem 
pogrzebów) Hanocha Levi-
na z głośnym reżyserem- 

 
 
laureatem. Młodzi artyści 
ustawiają program czarno-
biały w lustrzankach (niektó-
rzy w aparatach na kliszę), 
ustawiają mieszkańców pod 
dworcem („W czasie wojny 
którejś zimy Szwaby gnały 
Żydów na ten dworzec”), 
inni wybierają „wielgachne 

wille z czerwonej 
cegły […] między 
pożydowskimi bu-
dynkami”, ale po-
nieważ nie widać, 
że „pożydowskie” 
kiedyś były „ży-
dowskie”, to spra-
yują tam gwiazdę 
Dawida bez szu-
bienicy, podobnie 
z budynkiem daw-

nej szkoły, „później zwożono 
do niej okolicznych Żydów 
przed zagnaniem na stację 
kolejową”. Współcześni 
mieszkańcy otrzymują opa-
ski z gwiazdą Dawida – a 
niejaka Papiórkowska, której 
„syn zostawił żonę i dziecko 
i został pedałkiem”, dodat-
kowo nosi różowy trójkąt. 
Na znak, kiedy światło jest 
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dobre, a to znaczy, że nie 
ma nadmiernie dużo słońca, 
które jest radosne, lecz tak-
że nie wieje wiatr, co utrud-
niałoby trupom zachowanie 
kamiennej powagi, miesz-
kańcy zamierają. Trzask 
migawek zagłusza nawet 
klekot bocianów.  
 W Portrecie trumien-
nym Kuby Wojtaszczyka 
sceny takiej nie ma. Ale sko-
ro „tematem przewodnim 
ma być portret trumienny 
interpretowany w każdy 
możliwy sposób, oczywiście 
zarówno przez artystę, jak 
i przez widza”, jak marzy 
główny bohater tej krótkiej 
powieści, Aleksander, 26-
letni kurator sztuki, to czemu 
i czytelnik nie mógłby inter-
pretować pomysłu na wy-
stawę „w każdy możliwy 
sposób”, pomysłu, który po-
zostaje w powieści zaryso-
wany tylko jako hasło; 
a jednak czytelnik, poznaw-
szy świat bohatera, jego 
rodzinne miasteczko, nie 
wykazuje się aż taką dowol-
nością, suplementując auto-
ra wizją podobną jak ta za-
rysowana przeze mnie wy-
żej. (Może tylko, będąc 
mną, czytelnik taki jest nieco 
złośliwszy).  
 Zrazu kiedy pozna-
jemy Aleksa, jego fascyna-
cja śmiercią ma nas pewnie 
dziwić. Choć, jeśli dobrze 
policzyłem, adolescencja 
Aleksa przypadała w okoli-

cach apogeum kultury emo, 
a po tym fenomenie dziwić 
nas może raczej już tylko to, 
że w ten sposób przeżywa 
świat nie 14-latek, a 26-latek 
(który przecież się dziwi 
oglądając swój pokój adole-
scencyjny – „jakieś nasto-
letnie bzdury o satysfakcji 
z picia, palenia i wagarów 
[…] plakaty, wyblakłe i mało 
rockowe jak na mój ówcze-
sny bunt”; muzykę „nowego 
emo”, powstającą koło 2000 
roku, określano jako „po-
ppunk”). „Wolę przespać 
podróż”, myśli Aleks, jadąc 
pociągiem do rodzinnego 
miasteczka ze średniej wiel-
kości miasta polskiego 
(Łódź? Poznań?), „niż przez 
nią całą myśleć o bliskości 
nieciekawej śmierci w pło-
mieniach lub przez zgniece-
nie”. Ale to nie jest lęk przed 
śmiercią w ogóle, tylko 
przez śmiercią „w prozaicz-
ny sposób. Na razie musi 
wystarczyć mi ciągłe gada-
nie o ukatrupieniu i profil na 
wirtualnym cmentarzu w 
necie. Portal społeczno-
ściowy dla trupów z klasą, 
stworzony z myślą o mnie. 
Za niewielką opłatą kupiłem 
tam mogiłę”. Clou zatem jest 
(odpowiednia) estetyzacja 
śmierci. Podczas (fantazjo-
wanego) pogrzebu „widzę 
całą mą rodzinę na stylizo-
wanych na gotycyzm zdję-
ciach: mą matkę i mego oj-
ca, zapuchniętych od łez, na 
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tabletkach, coby niespo-
dziewanie nie pomdleli przy 
świeżo wykopanym dole; za 
mymi rodzicielami burzowe 
chmury, ciemność, rzędy 
nagrobków i obowiązkowo 
szpadel wbity w kupę ziemi 
[…] oczywiście w odpo-
wiedniej scenerii grozy i po-
wszechnego smutku”. Ta 
„odpowiedniość” i „stosow-
ność” jest najbardziej zdra-
dziecka, bo pokazuje ogra-
niczenia tej wyobraźni, 
przywiązanie jednak do ry-
tuału i tradycji, żadne czarne 
humory, kampowa śmierć, a 
nawet Albertynek-Aleksynek 
nagi wstający z trumny. Być 
może – ja co prawda takich 
osób bodajże nie znam, ale 
mówiono mi – wiele dziew-
czyn marzy o kościelnym 
ślubie nie (tylko) z miłości, 
lecz dla estetyki, chcą sukni, 
ołtarza i otoczki. To przyjęty 
już archetyp – Cztery wese-
la i pogrzeb – by estetyzację 
heteroseksualną wiązać 
z ceremoniami ślubnymi, 
a gejowską (w najlepszym 
wypadku) z żałobnymi. 
Świat rodzinnego miastecz-
ka Aleksa, jego ciotek, ro-
dzeństwa, sąsiadów, to 
świat estetyki ślubów. Skoro 
bohater czuje się z niego 
wykluczony, być może brnie 
w dostępną mu (nie tyle 
z wyboru, co dostępną 
„strukturalnie”, tj. systemo-
wo, „przewidzianą”) fanta-
zję. Ale jednak, podkreślam, 

konwencjonalną.  
 Stopniowo zaczyna-
my rozumieć, że trupie fan-
tazje mają być metaforą 
nieujawnionej homoseksu-
alności głównego bohatera 
przed rodziną, klasycznym 
„trupem w szafie”, atmosfera 
życia bez ujawnienia jest 
„trupia”, bo to „połowiczne 
życie”, „styl życia” (wielko-
miejski, artystyczny) jest na 
prowincji „trupem”, bo nie 
jest tam wypowiadalny, nie 
interesuje, pomija się go, jak 
gdyby zapobiegając „powie-
dzeniu zbyt wiele”. Aleks tak 
komentuje decyzję pozo-
stawienia jego pokoju przez 
rodziców w nienaruszonym 
stanie: „takie sanktuaria 
w hollywoodzkich filmach 
zostawiają rodzice, gdy ich 
dziecko nieszczęśliwie 
umrze”. I tylko czasami ktoś 
z uczestników urodzin matki 
z pewnym zdziwieniem za-
pyta, czemu Aleks nic nie 
mówi. Trupy nie gadają. Co 
mówić, gdy cała wybrana 
egzystencja albo zostałaby 
niezrozumiana, albo prze-
milczana, albo wypowiedź 
stłumiono by w razie nad-
miernego rozkwitu. Czy fak-
tycznie nikt w rodzinie nie 
wie? Dlaczego więc wypły-
wa wzmianka o synu Pa-
piórkowskiej? Balon próbny, 
aby Aleks głośno wyraził 
oburzenie i obrzydzenie, 
a tym samym  p o k a z a ł, 
że jego to nie dotyczy? Ta 
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chłopsko-mieszczańska gro-
teska Wojtaszczyka nie jest 
szczególnie odkrywcza, 
echem pobrzmiewa tu (dużo 
ostrzejsze satyrycznie) Fu-
tro, obudowany wokół im-
prezy pierwszokomunijnej 
film Tomasza Drozdowicza, 
również z „trupem” geja w 
rodzinie, sam zresztą na-
wiązujący do klasycznego 
już Wesela Wojtka Sma-
rzowskiego. Pewnie też 
i Senność Kuczoka (i Pie-
korz). Wojtaszczykowi na-
tomiast udało się – i to nie 
ma być z mojej strony szpila 
– ukazanie nudy takiej wizy-
ty, męczenia się w rodzin-
nym domu i przy stole, coś, 
co trudno połączyć z gagami 
i ostrymi pointami. (W Fu-
trze ten wątek zresztą także 
został zarysowany w postaci 
Roberta, granego przez 
Grzegorza Damięckiego, 
który najpierw nie chce 
wyjść z samochodu, na-
stępnie usiłuje się wraz 
z dziećmi schować pod sto-
łem, po czym idzie „odpo-
cząć” do sypialni, gdzie za-
pada w alkoholowy letarg).  
 Scena, w której Aleks 
postanawia wymordować 
swoją rodzinę z pistoletu 
MP40 też nie jest bardzo 
oryginalna – nawiązuje do 
wydarzeń w liceum Colum-
bine (Gus van Sant w osnu-
tym na tej tragedii Słoniu 
przypisał dwóm bohaterom 
delikatnie zarysowane mo-

tywacje niemożliwego do 
spełnienia pożądania ho-
moerotycznego), do sztuki 
Amok, moja dziecinada 
Thomasa Freyera, czy – ze 
względu na to, że masakra 
rozgrywa się w wyobraźni 
Aleksa – do krwawej gejow-
skiej love story Fernanda 
Vallejo, Matki boskiej płat-
nych morderców. Tu jednak 
chodzi o coś więcej niż tylko 
o metaforę (rodzinnego) 
trupa, który staje się nim, bo 
go zmuszono i postanawia 
się zemścić (to nie on bę-
dzie trupem, tylko wszyscy 
inni, którzy go zmuszają). 
Aleks, jako się rzekło, marzy 
jako młody kurator o wysta-
wie nowoczesnych portre-
tów trumiennych. Pragnie 
„dużego strzału”, który uczni 
go kuratorem głośnym 
i uważa, że do tego po-
trzebna jest „genialna narra-
cja”, projekt, rama: „jedna 
z moich pierwszych wystaw 
miała złą prasę. Byłem zde-
wastowany i przekonany, że 
już nigdy niczego nie wy-
stawię, nie stworzę narracji 
na miarę moich idoli kura-
torstwa!”. Oraz: „Wydawało 
mi się, że sprzyjające wa-
runki mogą wpłynąć pozy-
tywnie na mą wyobraźnię – 
że stworzę genialną narra-
cję i dostanę nagrodę dla 
młodego kuratora czy co 
tam się  tym młodym, zdol-
nym kuratorom rozdaje”. 
Problem polega na tym, że 
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takich prac nie ma. Aleks 
mógłby namówić do ich wy-
konania zagranicznego i 
słynnego Artystę (pod takim 
imieniem występuje w po-
wieści), swojego kochanka, 
i próbuje do tego namówić 
partnera swej siostry, Jurka, 
cenionego rzeźbiarza. Któ-
rego zresztą pożąda. . Otóż 
pokazuje to, po pierwsze, że 
Aleks ukrywa za swoim „ku-
ratorstwem” niespełnienie 
jako artysta (por. też dialog 
z cukiernikiem: „Twoja ma-
ma mówiła, że gdzieś w kul-
turze i sztuce robisz. Arty-
sta, co? – W galerii pracuję. 
[…] – Ciuchy sprzeda-
jesz?”). To znaczy – chciał-
by być artystą, ale nie jest, 
co skutkuje tworzeniem „ge-
nialnych narracji”, czyli wy-
myślaniem tematów, których 
nie jest się samemu w sta-
nie zrealizować, próbą 
wpływania, programowania 
artystów. Po drugie, ponie-
waż Aleks pożąda swoich 
potencjalnych artystów od 
„genialnej narracji” (tj. por-
tretów trumiennych), to zna-
czy Artystę i Jurka (hetero), 
i snuje fantazje o tandemie 
zawodowo-prywatnym, ujaw-
nia to quasi-narcystyczną 
konstrukcję homoseksual-
nego pożądania w jego wy-
obraźni. Ściślej zaś pseudo-
komplementarność, wynika-
jącą z odkrycia własnego 
braku (zdolności artystycz-
nych), projektowaną na 

tych, którzy zdolności po-
siadają, a przypisywany jest 
im brak pomysłów, „genial-
nych narracji”, który uza-
sadnia konieczność i kom-
plementarność „kuratora”. 
Rzecz w tym, że obu arty-
stom, jak się zdaje, wła-
snych pomysłów jednak nie 
brakuje. I to wszystko wła-
śnie tłumaczy fantazję Alek-
sa o mordowaniu rodziny, 
której członkom trakcie 
strzałów i tuż po nich wyko-
nuje fotografie. Oto jego 
fantazja o byciu artystą, któ-
rej nikt „za niego” nie chce 
spełnić. A dokonuje się ona 
podczas leżenia na łóżku 
z powodu zmęczenia impre-
zą rodzinną, co dobitnie po-
kazuje, że „trupiość” obej-
muje także pół-życie jako 
artysta, na jakie skazany 
jest „kurator”. (W Senności 
pisarz mieszkający ze 
„straszną mieszczańską 
rodziną” oczywiście traci 
wenę).  
 I tylko jeden wątek 
się „nie klei”. Co ma dla ca-
łości znaczyć pożydowska 
wypierana przeszłość mia-
steczka? Cóż to za „genial-
na narracja”? No, nie bez 
znaczenia jest, że w fantazji 
Aleks morduje rodzinę 
MP40, czyli pistoletem ma-
szynowym Waffen-SS. Fra-
za, która go „wybudza” 
z fantazji, pojawiła się kilka-
dziesiąt stron wcześniej, 
a wtedy Aleks pogrążony był 
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w fantazji o sobie i swojej 
rodzinie jako potencjalnych 
ofiarach „nazistowskich stra-
żaków”, a więc pozostawał 
w bliższej więzi ze swoją 
rodziną, ale też był w tej 
fantazji moczącym się dzie-
ciakiem. Przez kilkadziesiąt 
stron dokonuje się więc ja-
kaś przemiana z fantazma-
tycznej ofiary w jeszcze 
bardziej fantazmatycznego 
oprawcę; fantazmatyczna 
ofiara – bo wówczas niczym 
„nie zawinia” rodzinie. To 

wciąż jednak nie roz-
strzyga „rozwiązania 
kwestii żydowskiej” w 
tej powieści. W za-
sadzie jego wzmian-
kowanie żydowskiej 
przeszłości mia-
steczka nie jest 
mocno osadzone 
w jakiejś modalności, 

to znaczy – zdaje się kry-
tyczne, ale Aleks krytyczny 
jest względem wszystkiego, 
co miasteczko reprezentuje. 
Czy to w ogóle jest „po 
coś”? Czy mamy do czynie-
nia z jeszcze jedną wariacją 
na temat oswojonej polskiej 
metafory „gej to Żyd”? Tak 
jak trupy Żydów były wyma-
zywane z pamięci, tak też 
wymazuje się dziś homo-
seksualność jako „trupa”? 
(A oni i ślady po nich są 
„wśród nas”?). To banał. Być 
może nie złapałem jakiegoś 
narracyjnego przejścia; a 
może jest to niedostatek 
konstrukcyjny tego, bądź co 
bądź, debiutu.     
 

 
 
Kuba Wojtaszczyk, Portret trumienny, Simple Publis-
hing, Poznań 2014. 
 
 
Recenzja zapowiada książkę krytyczną Piotra Sobolczy-
ka Geje do piór! Randki krytyczne, która ukaże się 
w Bibliotece „Inter-” w 2016 roku. 

 
 

Piotr Sobolczyk 
 
Poeta, prozaik, badacz lite-
ratury, krytyk literacki. Ad-
iunkt w Pracowni Poetyki 
Historycznej IBL PAN. Autor 
4 tomów wierszy, ostatnio 
Obstrukcji Insługi wraz 
z DVD z autorskimi filmami 
video-poetry (2014). Autor 
trzech książek naukowych. 
W 2015 ukażą się Queero-
we subwersje. Polska litera-
tura homotekstualna i zmia-
na społeczna oraz Polish 
Queer Modernism. 
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PRZEMYSŁAW KULIŃSKI 
 

 

AntysPOT powieści po polsku. 
Susza Darka Foksa

 
 

Na czym polega 
największy problem Suszy 
Darka Foksa? Wbrew po-
zorom wcale nie na przy-
należności gatunkowej 
tytułu, choć rzeczywiście: 
powiedzieć o tej książce, 
że to „antypowieść”, to 
jakby nie powiedzieć nic. 

 
Rzecz w 

tym, że jeśli po-
traktować tę po-
zycję jako paro-
dię obszernych 
powieści co nie-
których kolegów 
po piórze, jako 
dowcip literacki 
poety, który od 
czasu do czasu 
miewa prozaicz-
ny romans, to 
trzeba przyznać, że jest to 
najzwyklej w świecie literac-
ki suchar. A jakie suchary są 
– wyjaśniać nie trzeba. 
Z drugiej strony Foksowi 
należy oddać, że od czasów 
książki Kebab Meister, 
przez Suszę aż po najnow-
szy tomik Tablet taty konse-
kwentnie rozwija swoją stra-
tegię pisarską, która wydaje  

 
 
się refleksem awangardo-
wego i nowofalowego zara-
zem sposobu budowania 
poetyckiego komunikatu. 

Co to znaczy: „pocić 
się profesjonalnie”? Jak wy-
gląda „pot w proszku”? I czy 
naprawdę główne zagad-
nienie stulecia stanowi „po-

trzeba kontroli 
absolutnej nad 
potem”? To tylko 
kilka z szeregu 
pytań, jakie mogą 
się nasunąć pod-
czas lektury Su-
szy. A można ich 
postawić tyle, ile 
sam tekst zajmu-
je stron – czyli 
jakieś sto czter-
dzieści cztery. 
Foks w swojej 

nowej książce zamienia się 
w prawdziwego Meistera 
kinematografii i postanawia 
swoją filmową etiudę roz-
ciągnąć – ujęcie po ujęciu, 
klatka po klatce – do granic 
możliwości. Jeśli bowiem 
zapisać tekst jednym cią-
giem, wyszło by tyle, że 
trudno by z tego zaplano-
wać choćby jeden dzień 
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zdjęciowy na planie. Nie bez 
przyczyny nieustannie przy-
wołuje tu pojęcia zarezer-
wowane dla języka filmu. 
Należy rozwinąć, że poeta 
uczynił bohaterem swojej 
książki scenarzystę, o któ-
rym nie do końca wiadomo, 
czy chce być autorem main-
streamowym, czy też chce 
robić kino niezależne. Foks 
porusza przy tym jeszcze 
kilka wątków: kpi sobie po-
niekąd z artystycznego es-
tablishmentu, trochę z po-
dobnych do swojego boha-
tera nieudaczników życio-
wych, to znowu odrobinę 
(a przy tym bardzo wymow-
nie) parodiuje środowisko 
krytyków różnej maści, 
w innym znów miejscu ironi-
zuje na temat odwiecznego 
problemu „kto z kim, ażeby 
dostać tę robotę” („Pisarz 
posuwa producentkę. Za-
zwyczaj to producent posuwa 
pisarkę”). Klucz do języka 
„scenariusza” tej opowieści 
tkwi z kolei w homonimicznej 
grze przeprowadzonej na 
słowie „pot”. Jeśli dobrze 
udało mi się policzyć, to bo-
daj czterdzieści siedem razy 
pojawia się ono książce 
w formie rzeczownika (pot), 
pięciokrotnie jako czasownik 
(pocić się), a do tego jeszcze 
cztery razy występuje tu for-
ma imiesłowu (spocony), 
a także przysłówka (potem).  

Całkiem sporo tutaj 
wysmakowanych ujęć, jak 

choćby świetnie rozpisana na 
trzy zdania (i trzy strony za-
razem) metonimia stosunku 
seksualnego („Była moją fan-
ką. A potem był prawdziwy 
pot. Chyba odpłynąłem”, se-
mantycznych gierek („Wyłą-
czyłem telewizor i cisnąłem 
potem o ścianę. Przepra-
szam. Wyłączyłem telewizor 
i cisnąłem pilotem o ścianę”) 
czy wspomnianej już wcze-
śniej językowej inwencji za-
haczającej momentami o za-
bawną frazeologię („Był po 
czterdziestce, nieco przysa-
dzisty i wyglądał na lekko 
udręczonego życiem, jednak 
pocił się profesjonalnie”). 
Skądinąd elementy pewnej 
gry autorskiej stanowią rów-
nież okładka, która nawiązuje 
do Gallimardowskich projek-
tów oraz sam tytuł książki. 
Susza występuje tu nie tyle 
w znaczeniu zjawiska mete-
orologicznego, przyczyny 
pocenia się organizmu. 
W tym przypadku chodzi ra-
czej o życiową i artystyczną 
posuchę, klęskę przyjętych 
założeń i podjętych decyzji. 

I niby wszystko tu się 
jakoś zazębia, niby jest ja-
kaś opowieść, którą się na-
wet widzi, którą można prze-
łożyć na język wyobraźni, 
ale w którymś momencie 
dopada czytelnika poczucie, 
że jest rzeczywiście tak, jak 
napisał sam autor Deborda-
żu – „Ekspozycja ciągnie się 
bez końca”. Tu już nawet nie 
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chodzi o pewien zamysł, że 
Darek Foks ze swoją Suszą 
wychodzi naprzeciw opa-
słym tomom Twardocha czy 
Tokarczuk. Równie dobrze 
można postawić w opozycji 
do tak uprawianej literatury, 
np. Patrycję Pustkowiak 
i pisać jak Patrycja Pustko-
wiak, a więc, że się wyrażę, 
krótko, mocno i na temat. 
Nie mogę też z czystym su-
mieniem postawić Foksowi 
zarzutu, że posłużył się zbyt 
ograną kliszą bohatera: po-
staci aspirującej do rangi ar-
tystycznego Meistra [sic!], ale 
której okropnie trudno prze-
skoczyć samą siebie (z fil-
mowych porównań odpo-
wiednie byłoby tu skojarzenie 
z Adasiem Miauczyńskim). 
Odnoszę bowiem wrażenie, 
że jeśli nawet jest to odgrze-
wany kotlet, to przynajmniej 
zgrabnie i estetycznie poda-
ny. Coś jednak zaczyna pę-
kać w toku narracji, która od 
początku maskowana jest za 
zasłoną domniemanej linear-
ności, nagle zaczyna robić 
się nie przyjemnie, przybywa 
jakichś bohaterów, wątków, 
robi się duszno, a Foksowi 
brakuje pomysłu, którędy 
mógłby wpuścić nieco świe-
żego powietrza. „Mroczny 
komizm”, który dotąd napę-
dzał rozwój akcji, po prostu 
wyczerpuje się, ustępując 
miejsca cynicznemu hasłu: 
„Byle do przodu, do przodu, 
do przodu”. 

Wspomniałem w pierw-

szym akapicie tekstu, że 
Darkowi Foksowi należy 
przyklasnąć za konsekwen-
cję autorskiej strategii i języ-
kowe wyczucie, za tę umiejęt-
ność przechwytywania komu-
nikatów w różnej postaci, 
a następnie ich semantyczną 
destylację.  

W tych kategoriach jego 

ostatnie książki pozostają ze 
sobą spójne na zasadzie lite-
rackiej konwersji. Jeśli jed-
nak wyłączyć z tego obiegu 
Suszę i potraktować ją jako 
osobny literacki artefakt, to 
pozostanie z tej pozycji nie-
wiele dobrego, co już zresz-
tą zostało tu opisane, a co 
wydaje się jedynie przy-
czynkiem do komentarza 
samego poety na temat tej 
książki: „A wie Pan, co kole-
dzy mówią o tej książeczce? 
Że ładny notes wydałem”**. 

 
 
Darek Foks, Susza, Funda-
cja im. Tymoteusza Karpo-
wicza, Wrocław 2014. 

                                                 
*
 Zdanie wypowiedziane przez 
Darka Foksa w momencie 
podpisywania dla mnie egzem-
plarza Suszy. Wcześniej z jego 
ust padło: „Proszę wybaczyć, że 
tak z papierosem”.  Spotkanie 
miało miejsce 25.04 br. przed 
budynkiem Teatru Współczesne-
go we Wrocławiu. 
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ALEKSANDRA SZWAGRZYK 
 

 

Piękny sen poety. 
Przedszkolny sen Marianki 

Jacka Podsiadły
 
 

Każdy przeżywał kie-
dyś (bardziej lub mniej łza-
wo) koniec wakacji i rozpo-
częcie roku szkolnego. O-
czywiście dzieci pozytywnie 
nastawione do szkoły (a tak-
że kujony) wyczekiwały 

pierwszego wrześniowego 
dzwonka. Ale zostawmy na 
boku odosob-
nione przypadki. 
Marianka, główna 
bohaterka naj-

nowszej książki 
dla dzieci Jacka 
Podsiadły – 
Przedszkolny 
sen Marianki – 
bardzo mocno 
przeżywa swoje 
pójście do szko-
ły. Ba, szkoła 
zaczyna się jej 
śnić. Dziewczynka zasy-
pia, słuchając opowieści 
o tym, jak ma wyglądać jej 
nowy, uczniowski żywot. 

 
Marianka pięknie fan-

tazjuje o nowych etapie 
swojego życia – czyli o edu-
kacji w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej. Tuż 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego przenosi się we 
śnie do klasy, a klasa to co 
najmniej dziwna. I dziwni, 
i oryginalni w niej nauczycie-
le. Muzyki uczy kot Trzpiot, 
pies Fafik wykłada geogra-
fię, goryl Miki wygina się 

nieustannie – jak 
to pan od gimna-
styki. Nauczycie-
le mają oczywi-
ście swoje zain-
teresowania – 
i to wyjątkowe; tu 
Podsiadło robi 
ukłon w stronę 
dorosłych: przy-
rodnik mówi 
o gadzie, który 
czyta Gadamera, 

a kot lubuje się w graniu 
Bacha i Haydna. Szkolna 
wiedza nagle przestaje być 
tylko wykładnią zasady 3Z 
(zdać, zakuć, zapomnieć), 
staje się zbiorem fascynują-
cych faktów, o których chce 
się słuchać.  

Język książki – ryt-
miczny (choć nie zawsze to 
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rytm bardzo regularny, ale 
zawsze żywy), pełen in-
strumentacji i językowych 
zabaw. Język ten doskonale 
opisuje lęk i to, jak zostaje 
on przezwyciężony. Niemało 
można by mówić też 
o zręcznej, pięknej kresce 
rysownika – Daniela de La-
tour. Żywe, nieunowocze-
śnione na siłę rysunki kipią 

energią, zachwyca już żółta 
okładka z galerią bohaterów 
książki.  

To książka warta u-
wagi – z przyjemnością lek-
turze oddadzą się nie tylko 
pierwszaki. Jest to tekst dla 
każdego, dla kogo chodze-
nie do szkoły było przygodą 
(a przygoda nie zawsze mu-
si być tylko przyjemnością). 

 
 
Jacek Podsiadło, Przedszkolny sen Marianki, Biuro Literackie, 
Wrocław 2015. 
 
 
 
 
 

a 

Monika Mausolf, Obieg 
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esej 
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KLAUDIA RACZEK 
 

 

„Poeta chmielu, wiosny, pędu…”, 
czyli o tym, jak nie tłumaczyć wierszy 

Bohdana Ihora Antonycza 
 

 
1. Próba (wy)tłumaczenia 

 Bohdan Ihor Antonycz to poeta, który kładzie ogromny 
nacisk na koncepcję, projekt. Każdy jego tomik tworzy pewną 
całość, która nie może wybrzmieć właściwie i być właściwie zin-
terpretowana, kiedy wiersze są zupełnie losowo wybrane, uło-
żone według niewiadomego porządku. A tak się stało z polską 
Księgą Lwa*, wydaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy 
w 1981 roku.  

W tym miejscu mogłoby paść pytanie, dlaczego tak wni-
kliwie postanowiłam się przyjrzeć starej, pewnie zapomnianej 
już książce. Otóż zrobiłam to dlatego, że jest to jedno z niewielu 
wydań (jedyne?) z twórczością łemkowskiego poety, jakie polski 
czytelnik może dostać w rodzimym przekładzie. Oprócz tego 
czuję pewną niesprawiedliwość, którą dotknęła tego znakomi-
tego, interesującego poety, bowiem kiedy kilka lat temu nie zna-
łam języka ukraińskiego, znalazłam właśnie omawianą przeze 
mnie książkę w jednym z krakowskich antykwariatów. Wtedy 
poezja Antonycza nie przypadła mi do gustu, mimo obiecują-
cych momentów, jednak teraz wiem, że to nie dlatego, że ów 
poeta nie wpisuje się w moje estetyczne upodobania, ale dlate-
go, że miałam do czynienia ze złymi przekładami. I to nawet 
mimo tego, iż często podejmowali się ich znakomici, uznani 
tłumacze. 

Krytykę tego przekładu można zacząć już od sensowno-
ści nadania całej antologii poezji Antonycza tytułu Księga Lwa, 
bo dokładnie tak poeta nazwał swój odrębny tomik z 1936 roku 
(ukr. Knyha Lewa). Polskie wydanie prezentujące wybór wier-
szy ze wszystkich książek Antonycza nie zawiera żadnej infor-
macji, że są to wiersze wybrane. Właściwie to nie wiadomo też, 
z których wersji korzystali sami tłumacze, gdyż nie podano ja-

                                                 
*
 B.I. Antonycz, Księga Lwa, Warszawa 1981. 
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kichkolwiek źródeł.  
 Po wnikliwej lekturze tekstów oryginalnych* i tłumaczeń 
z Księgi Lwa można pokusić się o tezę, że nigdy wielu tłumaczy 
– mających jakiś swój pomysł na każdy tekst i przemycających 
swoje upodobania – nie da spójnego, przejrzystego wydania 
przekładanych tekstów. Szczególnie, jeśli chodzi o poezję, 
w której ważna jest koncepcja, kolejność wierszy, wątki powra-
cające, słowa-klucze czy symbole. Zwłaszcza że w wielu przy-
padkach nie widać żadnego pomysłu na przekład.  
 Nie chciałabym, aby moja krytyka przerodziła się 
w prymitywne „czepianie się”, ale odnalazłam w omawianej 
książce wiele rażących błędów, które być może będą nauką, 
przestrogą bądź zwykłym przyczynkiem do dyskusji na temat 
przekładu poezji, w szczególności Bohdana Ihora Antonycza.   
 

2. (Wy)tytułowanie 

Od samego początku mojego porównywania tłumaczeń 
z oryginałami same mnożą się przykłady, co z jednej strony 
smuci, że polskie wydanie prezentuje mizerną jakość, 
a z drugiej strony cieszy, gdyż wiem, że nie zabraknie mi mate-
riału do napisania tego tekstu krytycznego.  

Już tytuł pierwszego tomiku Antonycza z 1931 roku budzi 
wątpliwości – Przywitanie wiosny, podczas kiedy po ukraińsku 
Prywitannia żyttia oznacza po prostu Przywitanie życia. Może to 
nie jest kardynalny błąd, w końcu w poezji Antonycza wiosna 
gra bardzo dużą rolę, jednak podejrzewam, że z jakiegoś po-
wodu poeta zdecydował się na inny rzeczownik.  

Znaczące ingerencje w tytuły pojawiają się dosyć często, 
chociażby w przypadku Pod całunem zachodu czerwonym (ukr. 
Czerwona kytajka, przeł. Bazyli Nazaruk), kiedy u Antonycza 
jest to po prostu… Czerwona kitajka. Kitajka, czyli jedwabna 
tkanina, a nie całun, który kojarzy się dość jednoznacznie. Inny 
tłumacz również uznał, że lepiej będzie zamiast prostego tytułu 
Ślub dać mniej (bardziej?) skomplikowany – Zaręczyny (ukr. 
Szliub, przeł. Tadeusz Chróścielewski). Przytoczyłam tylko kilka 
utworów, mimo tego że mam ich jeszcze trochę w zanadrzu. Są 
one jednak w moim mniemaniu mniej istotne, powielające 
schemat, więc, nie przedłużając, przejdę do ciekawszych kwe-
stii.  

                                                 
*
 Korzystałam z wersji: Б. І. Антонич, Зібрані твори, ред. С. Гординський 

і Б. Рубчак, Нью-Йорк–Вінніпеґ 1967. 
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3. (Wy)obrażenie i (wy)krzywienie (na)stroju 

W wierszu Preludium (ukr. Preludija, przeł. Stanisław 
Ulicki) został zupełnie zmieniony obraz poetycki. W oryginale 
panuje spokój, sytuacja nie jest zawiła, podobnie jak i język. 
Poza tym w przekładzie nie wiedzieć czemu pojawiają się „za-
mknięte bramy” i „najmroczniejsza siła”, których brak w orygina-
le. Przytoczę fragment oryginału oraz tłumaczenia z pierwszej 
strofy: 

 
Приходять у ніч від померків німу, 
чи в день, як сонце стане повній силі

*
. 

          __________________________________ 
 
przychodzą, stają u zamkniętych bram 
za dnia lub w nocy najmroczniejszej sile. 

 
Widać tutaj ewidentnie niezrozumienie treści i kreowanego 

przez Antonycza obrazu – został on zamieniony niemalże nega-
tywem tego, co słychać w języku ukraińskim.  

Podobny problem pojawia się w wierszu Stare wino (ukr. 
Stare wyno, przeł. Krzysztof Rozner), gdzie można dostrzec 
liczne błędy tłumaczeniowe,  nieusprawiedliwioną rezygnację 
z aliteracji czy rymowania choćby zbliżonego do oryginału. 
W pierwszym wersie w wersji ukraińskiej słyszymy instrumenta-
cję głoskową: „W chołodnim sutinku suchoho lochu”, co po pol-
sku przetłumaczono: „W chłodnym, gęstym półmroku prze-
stronnego lochu”. Nie wiem, co kierowało tłumaczem, na pewno 
nie logika, bo można sobie było uprościć życie i oddać wspo-
mniany wers po prostu tak: „W chłodnym zmierzchu suchego 
lochu” – gdzie słychać ten szum i suchość poprzez nagroma-
dzenie odpowiednich głosek.  

Do tego Rozner chyba uznał, że należy dodać więcej 
środków stylistycznych do wiersza, wzbogacając go na przykład 
o personifikacje. W oryginale mamy „zapach winogron”, wino-
gron, które w przekładzie nie powinny „gadać”. I butelki wcale 
nie powinny być „omszałe” i „tłoczyć się w popłochu”, a jedynie 
leżeć w „posłaniu z mchu”. W kolejnych strofach jest podobnie: 
nadinterpretacje, rozbudowywanie wiersza o kilka sylab, nie-

                                                 
*
 W dalszej części artykułu wszystkie przekłady filologiczne w przypisach – 

moje. 
 
„Przychodzą w noc od półmroku niemą, 
czy w dzień, kiedy słońce nabiera pełnej siły”. 
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ostrożna ingerencja w budowany przez Antonycza nastrój po-
etycki. W tym momencie ani nie widać konsekwencji w oddaniu 
treści, ani w formie. Nie widać logiki kompromisów, a tylko po-
tknięcia. Dobrze prezentuje to, przytaczana już przeze mnie, 
pierwsze strofa wiersza: 
 

В холоднім сутінку сухого льоху 
По стінах тиша кане зерном граду. 
І п’яний, м’ятний запах винограду, 
Й ряди пляшок, що в сповитку із моху

*
. 

_____________________________________ 
 
W chłodnym, gęstym półmroku przestronnego lochu 
ze ścian skapuje cisza, kroplami osiada, 
to znowu winne grono upojeniem gada. 
Rzędy flaszek omszałych tłoczą się w popłochu. 
 
Kolejny przykład mówi o tym, jak można bezmyślnie (jeśli 

celowo, to jeszcze gorzej) zlikwidować aliterację głoskową 
i mieć spokojne sumienie na tyle, aby tłumaczyć dalej. Chodzi 
o utwór Coda (ukr. Koda, przeł. Stanisław Ulicki). Dlaczego 
wersu „Шумить життя журливе жовте жито”* nie można było 
przełożyć po prostu tak: „Szumi żałośnie życia żółte (ew. złote) 
żyto”, a koniecznie zmienić barwę żyta na „płową”?  

Dalej na próżno szukać w oryginale „chmury niepogody”, 
bo jej po prostu nie ma. „Ciężkie płody” też nie brzmią dobrze 
stylistycznie, dlatego, że mogą się kojarzyć z zarodkami ssa-
ków, a nie płodami rolnymi, owocami.   

Kompletnie nie pojmuję przekładu, a raczej zbrodni, któ-
rej dokonał na Autoportrecie (ukr. Awtoportret) Tadeusz Hollen-
der. Stracił lekkość, pierwotny sens (przekład, nie Hollender). 
Na rzecz „szaleństwa” tłumacz zrezygnował z „upojenia”, które 
nieśmiało proponował Antonycz. Wiem, że znowu ważny jest 
rytm i rym, ale czy można tak bezkarnie zniekształcać frazę, jak 
w drugiej strofie: 

 
Я, сонцеві життя продавши, 
за сто червінців божевілля, 
захоплений поганин завжди, 

                                                 
*
 „W chłodnym zmierzchu suchego lochu 

Po ścianach cisza spływa ziarnami gradu. 
I pijany, miętowy zapach winogron, 
i rzędy butelek, co w posłaniu z mchu”. 
*
 Fonetyczny zapis: „Szumyt’ żyttia żurływe żowte żyto”. 
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поет весняного похмілля
*
. 

__________________________ 
 
Ja, słońcu życie zaprzedawszy 
za sto dukatów dni obłędu, 
poganin, zachwycony zawsze, 
poeta chmielu, wiosny, pędu. 
 
W oryginale mamy, tłumacząc dosłownie, „sto czerwoń-

ców szaleństwa (ew. obłędu)”, natomiast Tadeusz Hollender, 
skupiając się na zgodności sylab, a nie treści, proponuje „sto 
dukatów dni obłędu”. Dlaczego „dukaty”, dlaczego „dni obłędu”? 
Dlaczego „poet wesnianoho pochmilla”, czyli „poeta wiosenne-
go upojenia” staje się u Hollendra „poetą chmielu, wiosny, pę-
du”. Jakiego znowu „pędu”? Może raczej – popędu (vide: 
Freud). 

Ta wiosna, pędy i popędy chyba spędzają sen z powiek 
tłumaczom, mamią ich i ogłuszają. Barbara Dohnalik dała się 
uwieść wierszowi Życie po grecku znaczy bios (ukr. Żyttia po-
hrećky bios), bo w pierwszej zwrotce pojawia się taki oto dziwo-
ląg: 

 
Wiosna wrzecionem maja wiruje po trawach. 

 
Niby nie ma się do czego przyczepić, wszystko brzmi sen-

sownie, ale… Kompletnie nie rozumiem przesłania, zabiegów 
zastosowanych przez tłumaczkę, kiedy w oryginalne ten wers 
brzmi następująco:  
 

Весна закрутить хмільно веретена травня
*
. 

 
Nie wiem, skąd w tłumaczeniu te trawy, choć mogę podej-

rzewać, że to poprzez  podobieństwo brzmieniowe do ukraiń-
skiego słowa „traweń”, który oznacza miesiąc maj. Ale maj w 
polskim przekładzie też jest, zatem? 

Powiem teraz z wątpliwą przyjemnością słów kilka o 
 Elegii o śpiewających drzwiach [fragment] (ukr. Elehija pro spi-
wuczi dweri)  przełożonej przez Jerzego Pleśniarowicza. Po 
pierwsze, nie rozumiem idei tłumaczenia fragmentu poematu, 

                                                 
*
 „Ja, słońcu życie sprzedałem 

za sto czerwieńców szaleństwa, 
zawsze zachwycony poganin, 
poeta wiosennego upojenia”. 
*
 „Wiosna upojnie zakręci wrzeciona maja”. 
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kiedy jest to pewna zamyślona przez autora całość, gdzie na 
końcu, zupełnie nieoczekiwanie, zjawia się pointa. Po drugie, 
szczególnie dwa pierwsze wersy poematu w tłumaczeniu Ple-
śniarowicza są zupełnie nieudane, dewastujące obraz i klimat 
tak misternie budowany przez Antonycza. A dzieje się to tak: 
w otwierającej poemat linijce zamiast „śpiewających drzwi” do-
stajemy „dom pochylony”, natomiast w drugiej linijce zamiast 
„starego, malowanego progu" dostajemy „próg niski” i „śpiewa-
jące drzwi”. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy opłacalna jest 
ta wymiana. Do tego, moim zdaniem, zbędne jest przestawienie 
szyku zdania, które w miejsce uporządkowania przynosi jedynie 
chaos i brak rytmu czy rymu. Nie jestem w stanie odkryć, jaką 
koncepcję miał autor tłumaczenia na ten poemat. Może jej nie 
miał? 

O ile w wierszu Wieś (ukr. Seło) Jerzy Pleśniarowicz na-
prawdę oddał to, co napisał Antonycz, o tyle w utworze Boże 
Narodzenie (ukr. Rizdwo) popłynął zupełnie w nadinterpretację, 
tautologie. Znowu dzieje się tak, że łemkowski poeta pisze ję-
zykiem bardzo prostym – metaforycznym, ale leksykalnie przej-
rzystym, natomiast tłumacz karmi czytelnika głazami nie do 
przełknięcia: 

 
Ніч у сніговій завії 
крутиться довкола стріх. 
У долоні, у Марії 
місяць – золотий горіх

*
. 

_______________________ 
 
Od gór śniegi wicher goni, 
mrokiem strzechy noc spowija. 
Ma z ikony twarz Maryja, 
miesiąc – złoty orzech w dłoni.  
 
W oryginale obraz jest plastyczny, jasny, co niestety nie 

jest ukazane w przekładzie. Co to znaczy, że „Ma z ikony twarz 
Maryja”? Dlaczego „miesiąc” trzyma w dłoni? Czy przypadkiem 
nie chodzi o to, że ukraiński „misiać” to zarówno „miesiąc”, jak 
i… niepozorny „księżyc”. Ten ostatni chyba znacznie lepiej pa-
suje do sceny, która rozgrywa się w utworze. 
 

                                                 
*
 „Noc w śnieżnej zamieci 

wiruje wokół strzech. 
W dłoni ma Maria 
księżyc – złoty orzech”. 
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Jeśli chodzi o Znak Lwa (ukr. Znak Lewa, przeł. Tadeusz 
Chróścielewski), tłumaczowi nie można zarzucić pewnych inge-
rencji w treść oryginału, które są determinowane rymem, nato-
miast jak można pominąć „cesarską księgę lwów”, kiedy cały 
tomik pt. Księga Lwa otwiera właśnie wiersz Znak Lwa? 
Chróścielewski pisze o „cesarskiej księdze snów”, kiedy 
z jakiegoś powodu Antonycz pokusił się o kondensację rzeczo-
nych „lwów”. Dlatego też, moim zdaniem, ten element wypada-
łoby traktować jako inwariant, dopasować do niego resztę wer-
su, aby zachować brzmienie. Zresztą, w czym przeszkadzały 
autorowi przekładu „lwy”, że zamienił je na „sny”? Jeśli to lite-
rówka, to w dosyć znaczącym miejscu. 

Ciekawie ten tłumacz otwiera także wiersz Fiołki (ukr. Fi-
jałky). W oryginale pierwszy wers zaczyna się od „fiołków 
i słuchawki telefonu”, natomiast u Chróścielewskiego od… 
„kwiatów i tubki telefonu”. Czym jest tubka telefonu? Czyżby 
tłumaczowi pomyliło się ukraińskie słowo „trubka”, oznaczają-
cego właśnie „słuchawkę”, z zupełnie bezsensowną w tym kon-
tekście „tubką”? Poza tym, dlaczego Chróścielewski rezygnuje 
w pierwszym wersie z podania konkretnej nazwy kwiatów – fioł-
ków – których używa Antonycz? Pełno zagadek. 

Jeśli chodzi o ostatnią książkę poetycką łemkowskiego 
poety – Obroty (ukr. Rotaciji) – mieści on w sobie poezję najdoj-
rzalszą, najciekawszą, tzw. urbanistyczną, gdzie nie ma już ob-
razów sielanki i idylli, fraza staje się coraz ostrzejsza, bezpo-
średniejsza. Jerzy Litwiniuk, jakby o tym zapomniał, w piątej 
strofie tytułowego wiersza używa porównania narzędnikowego 
znanego z XVI-wiecznych dum: 
 

I dym do nóg się ściele łagodnym bażantem. 

 
W oryginale natomiast mamy bardzo prostą konstrukcję, 

którą można było przetłumaczyć może i dosłowniej, ale dzięki 
temu lepiej oddać esencję, nie odwołując się bezsensownie do 
historii ukraińskiej literatury (tłumaczenie moje):  
 

I dymy ścielą się do nóg jak pokorne ptaki. 

 
Litwiniuk również w Balladzie o błękitnej śmierci (ukr. Ba-

lada pro blakytnu smert’) dodaje od siebie niezrozumiałe zna-
czenia, sensy poprzez „wzbogacanie” języka Antonycza, we-
dług własnej inwencji. Czytając przekłady mam wrażenie, że 
język tłumaczenia jest bardziej metaforyczny niż oryginał. Czy 
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tak powinno być?  
Ten akapit chciałabym poświęcić Pieśni zawodników (ukr. 

Pisnia zmahuniw, przeł. Barbara Dohnalik). Na początku zacy-
tuję krótki fragment prezentujący fantazję tłumaczki. Jest to 
trzecia strofa wiersza: 

 
Любимо: змагання труд, 
шлях під гору, далеч, розмір, погляд просто, 
усміх, промінь сонячний і вільний простір 
й хвиль рвучких сміливий скрут. 
Нас утома не поборе

*
. 

_________________________ 
 
Kochamy: zawodów trud, 
szlak pod górę, dal, rozmach i spojrzenia wprost, 
uśmiech, przestrzeń szeroką i promienia most, 
i biegu czasu skrót. 
 
O ile można przeżyć „promienia most”, który rymuje się ze 

„spojrzeniami wprost” (chociaż w oryginale takiego rymu nie 
ma), to nie wiem, czymże jest „biegu czasu skrót”. Nie wiem, co 
autorka tłumaczenia miała na myśli, bo Antonycz w wersji ukra-
ińskiej nie raczy nas tak skomplikowaną metaforą. W dosłow-
nym tłumaczeniu „chwyl rwuczkych smiływyj skrut” może ozna-
czać „rwących fal śmiały zakręt (ew. pętlę, koło)”, ale z całą 
pewnością nie „skrót”. Do tego w przekładzie brakuje ostatniego 
wersu strofy. Dlaczego?  Mogę postawić dwie hipotezy: tłu-
maczka przeoczyła ten fragment przez przypadek lub celowo 
(nie wiedząc jak go połączyć z poprzednim wersem, czyli epic-
kim „biegu czasu skrót”), ale mogła też korzystać z jakiejś po-
dejrzanej wersji oryginalnej.  

Stanisław Ulicki to jeden z nielicznych tłumaczy Księgi 
Lwa, który zbliża się w sztuce przekładu do ideału, tak jak na 
przykład w wierszu o znamiennym tytule… Ideał (ukr. Ideał).  
Ulicki najczęściej jest bliski, wierny w oddawaniu obrazu orygi-
nału, jednocześnie pamięta o formie. Najczęściej, bo i jemu 
zdarzają się wpadki, tak jak w wierszu I (ukr. I), gdzie zmienia 
brzmienie, ingeruje, archaizuje na podobną do innych tłumaczy 
modłę. 

                                                 
*
 „Kochamy: zawodów trud, 

drogi pod górę, dal, rozmiar, spojrzenie wprost, 
uśmiech, promień słoneczny i otwartą przestrzeń 
i fal rwących śmiały zakręt. 
Nas zmęczenie nie pokona”. 



 
 
 
 
 

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” 2(6)/2015_______________ 
 

 

160_____www.PismoInter.wordpress.com 
 

4. (Wy)bawienie / (wy)śmianie 

Czasem zdarza się tak, że tłumacz chcąc nie chcąc do-
daje do przekładu pierwiastek rozweselający, którego w orygi-
nale oczywiście nie było. Stało się tak na przykład w wierszu 
Stogi (ukr. Ożeredy, przeł. Barbara Dohnalik), gdzie autorka 
przekładu dodała szczyptę pikanterii, bowiem w oryginale jest 
tylko mowa o „kimś”, na pewno nie o „kimś półnagim”. Rozu-
miem, że potrzebny był rym do „wagi”, ale czy naprawdę nie 
można było znaleźć niczego lepszego? 

Kolejne wiersze tłumaczone przez Barbarę Dohnalik 
jeszcze bardziej kuleją poetycko, sprawiają nawet wrażenie 
grafomańskich. Autorka tłumaczenia nadużywa metafor dopeł-
niaczowych czy wielokropków, chociaż w oryginalnym tekście 
na próżno ich szukać. Wydaje się, że Dohnalik najbardziej zale-
ży na utrzymaniu formy, rymu, rytmu, zupełnie nie dba przy tym 
o treść, wewnętrzną logikę utworu. Bardzo wiele dodaje od sie-
bie, nadinterpretuje.  

Według innego tłumacza, tym razem Kazimierza Andrze-
ja Jaworskiego, Antonycz jest zbyt poprawny – brakuje w jego 
poezji erotyki, mocnych akcentów. Zapewne dlatego w utworze 
Karczma (ukr. Korczma) opowieść nie może mówić po prostu 
o dziewczętach i o kupcach, jak proponuje Antonycz, a dawne 
dzieje muszą koniecznie opowiadać „o dziewcząt i o kupcach 
krwi”, bo inaczej byłoby zbyt nudno. 
 Bawi mnie, kiedy tłumacze nie wiedzą co zrobić z wy-
rzutniami. W trosce o głupiego czytelnika próbują zinterpreto-
wać i wyjaśnić, o co chodziło autorowi, a więc dopowiadają 
i przegadują poszczególne wersy. Wydaje im się, że niepo-
trzebne jest pozostawienie dwuznaczności, że – w omawianym 
przypadku – Antonycz absolutnie nie wiedział, co robi. Taki za-
bieg postanowił zastosować wspominany wyżej Kazimierz An-
drzej Jaworski w wierszu Autobiografia (ukr. Awtobiohrafija). 
Cytuję końcówkę pierwszej strofy: 
 

Тепер – де б я не був і колинебудь, 
я все – п’яний дітвак із сонцем у кишені

*
 

____________________________________ 
 
Teraz gdziekolwiek bym był i był kiedykolwiek, 
zawszem – pijany dzieciak ze słońcem w kieszeni. 

                                                 
*
 „Teraz – gdzie bym nie był i kiedykolwiek 

ja – to tylko pijany dzieciak ze słońcem w kieszeni”. 
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Że zapytam ironicznie: po cóż to „zawszem”, kiedy w ory-
ginale nie ma archaizacji, dopowiedzenia? Jest co najmniej ty-
siąc sposobów na rozwiązanie tej kwestii, Jaworski chyba wy-
brał najgorszy. 
 Jerzy Litwiniuk jest kolejnym tłumaczem, który dał się 
uwieść poezji Antonycza na tyle skutecznie, że zupełnie stracił 
głowę razem z wyczuciem, poczuciem smaku. W Elegii 
o kluczach do miłowania (ukr. Elehija pro kluczi wid kochannia) 
pewnie przez nieuwagę nagle „zielony list” stał się 
w tłumaczeniu „zielonym liściem”, który w towarzystwie „skrzy-
dlatego klucza” daje naprawdę, chciałoby się powiedzieć, całą 
jaskrawość.  

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wydanie Księ-
gi Lwa nastąpiło w 1981 roku, ale wydaje mi się, że mimo 
wszystko formy, których Litwiniuk używa nagminnie, są dosyć 
anachroniczne. Nie można było użyć prostego „czy” lub „czyż” 
zamiast pięknego, ale przestarzałego „zali”? „Druhy” to po pro-
stu „przyjaciele”, a dziwnie brzmiące „wietrzne dziewuchy”, to u 
Antonycza… „gorące dziewczyny”. Ukraińskie wyrazy wyzbyte 
są jakiegokolwiek nacechowania, są neutralne, natomiast w 
przekładzie brzmią bardzo staroświecko, jakby były stylizacją. A 
nie są. Nie powinny być. 

Elegia o pierścieniu młodości (ukr. Elehija pro persteń 
mołodosti) to kolejny piękny wiersz łemkowskiego poety, który 
jest plastyczny i dźwięczny, a po polsku brzmi fatalnie. Litwiniuk 
oprócz tego, że był tłumaczem, był także poetą. Wydaje się, że 
instrumentarium Antonycza wymienia czasem na swoje, może 
zupełnie nieświadomie. Zamiast podania treści wprost, często 
bawi się synonimami, skojarzeniami, przez co bardzo różni się 
wrażenie z czytanego tekstu w oryginalne, z tym, które pozosta-
je po obcowaniu z przekładem. Efekt jest taki, że poezja Anto-
nycza staje się rubaszna, niedojrzała, przesycona romantycz-
nością tylko dlatego, że tłumacz postanowił ją „ulepszyć”.  

W Pejzażu z okna (ukr. Pejzaż z wikna, przeł. Walnde-
mar Gajewski) ponownie pojawiają się nadinterpretacje, nad-
użycia, dodawanie słów, a zatem sensów i znaczeń. Nie rozu-
miem, dlaczego neutralne znaczeniowo frazy zastąpione zosta-
ły jakimiś dziwolągami w stylu: „rozkłębiać zamieć”, „pienić się 
łanem”, „stalowolśniące szyby”. Niczego takiego w oryginale nie 
znajdziemy. Gajewski chyba bardzo ma ochotę poprawiać 
„uchybienia” Antonycza, bo na przykład w wierszu Urywek (ukr. 
Urywok) postanawia rozwiązać zagadkę: kiedy w oryginalnej 
wersji znajdujemy ukraińskie słowo „Bat’kiwczyna” (pol. „Ojczy-
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zna”), tłumacz w przekładzie pisze „Ukraina”, tym samym 
uświadamiając czytelnika, co poeta miał na myśli.  
 

5. (Wy)kończenie 

Wydaje mi się, że tłumacze Księgi Lwa albo nie czują, 
albo nie potrafią oddać pewnej prostoty oraz lekkości frazy An-
tonycza. Za bardzo odbiegają od oryginału, próbując przemycić 
coś swojego. Pokuszę się o stwierdzenie, że zabrakło czasu na 
przemyślenie tych przekładów, bo zbyt wiele można odnaleźć 
miejsc, gdzie popełniono najgłupsze błędy z możliwych, czyli 
spowodowanych homonimią międzyjęzykową. Nie do przyjęcia 
jest także ewidentna ingerencja, gdzie albo coś dodano od sie-
bie, co zmienia logikę utworu, albo czegoś nie oddano, co tę 
logikę zubaża. Większość tłumaczy zmienia dowolnie inter-
punkcję, czasem coś się napatoczy im pod palce zbytecznie 
(najczęściej poetycki i natchniony wielokropek), czasem coś 
umknie (np. wykrzyknik).  

W języku polskim wiersze Antonycza brzmią fatalnie. 
Strofy są niepotrzebnie rozbudowywane, metafory bardzo czę-
sto przełożone tak, że aż nieczytelne. Tłumacze 
permanentnie dodają słowo lub dwa, które niby są 
neutralne, ale dla uważnego czytelnika poezji każde 
słowo ma znaczenie. Jakby zapominali, że przede 
wszystkim chodzi o pełne odczytanie sensu i jak 
najbliższe jego oddanie w języku docelowym, a nie 
tylko na siłę dostosowanie rymu, rytmu i równej ilo-
ści sylab (do czego też można mieć wiele zastrze-
żeń).  

Jednocześnie jestem świadoma tego, że An-
tonycza ciężko przekładać, trudno się wgryźć w ob-
razy, gry słowne, ale język polski jest do ukraińskie-
go zbliżony, można próbować, zamiast wybierać 
pierwszą lepszą drogę, do tego na skróty. Z pełną 
świadomością mogę stwierdzić, że da się znaleźć 
lepsze rozwiązania od tych zaproponowanych 
w Księdze Lwa, tylko do tego potrzeba sporo czasu 
i jeszcze więcej determinacji. 

 
 

Klaudia Raczek 
 

Ur. 1991. Mieszka w Krako-
wie. Finalistka 9. edycji pro-
jektu Połów (Biuro Literac-
kie) oraz XVII Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckie-
go im. Jacka Bierezina. Pu-
blikowała teksty różnej ma-
ści m.in. w takich czasopi-
smach jak „Red.”, „Arterie”, 
„sZAFa" czy „Obywatelski 
Kraków”. 
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Aut. Rafał Karcz 
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od a. do k., od k. do a. 

kącik muzyczny 

bartłomieja alberskiego 

i szymona kobylińskiego 
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Kamashi Washington, 
The Epic 
 

 
Szymon: Okładka klasycz-
na, trochę coltrane'owska. 
 
Bartek: No ładna, Kamasi 
Washington, skąd on jest – 
wiesz może? Ma ciekawe 
imię. 
 
Z USA. Jest chyba cały 
nurt afroamerykanów któ-
rzy wracają do swoich ko-
rzeni i nadają sobie takie 
imiona.  
 
81’ rocznik, no proszę. 
 
No tak, ludzie z naszej de-
kady zaczynają już robić 
dobrą muzykę… 
 
Kończy szkołę w LA, mając 
18 lat wygrywa konkurs Col-
trane Competition 
 
No to już wszystko wia-
domo, z kim mamy do 
czynienia! Grał z Herbiem  

 
 
Hancockiem, Lauryn 
Hill, Snoop Doggiem, 
Nasem.  
 
Z Shorterem. 
 
A w szkole uczył go 
sam Kenny Burrell. 
A ostatnio było go sły-

chać na To Pimp a Butter-
fly Kendricka Lamarra, 
czyli na najbardziej cele-
browanym albumie rapo-
wym ostatnich czasów.  
 
Ciekawe, kto jeszcze gra na 
tej płycie, tu są 3 CD, całość 
trwa prawie trzy godziny. W 
sumie to jest rzadka rzecz, 
gdy ktoś debiutuje albumem 
tak długo grającym.  
 
W jazzie chyba tak jest, że 
nagrywają, ile mogą, ale 
mam wrażenie, że kiedyś 
wydano by ten album jako 
trzy odrębne tytuły, a do-
piero po latach ukazałoby 
się to razem z dodatko-
wymi utworami jako jakieś 
The Complete Epic 
Sessions. I to bardzo do-
brze, niech nagrywają 
i wydają jak najwięcej. To 
też jest chyba miarą do-
brego muzyka jazzowego, 
że prawie każdy moment, 
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w którym on gra, nadaje 
się do wydania. Tak było 
z Coltranem, którym nie-
dawno się zasłuchiwałem, 
i do którego koncertówek 
podchodziłem po tym, jak 
poznałem jego albumy 
studyjne. To są nagrania 
często równie dobre lub 
lepsze niż albumy. Okład-
ka Kamasiego także ma 
klasyczny wygląd, jak ze 
starych lat. Ikoniczna 
czerń i biel + prostota. Ani 
jednego wyraźnie współ-
czesnego elementu. 
 
Śliczna, klimatyczna. 
 
Słyszałeś takie określenie 
jak spiritual jazz? John 
I Alice Coltrane, Pharoah 
Sanders, Sun Ra… To jest 
takie niekoniecznie mu-
zyczne, raczej duchowe 
podejście do muzyki.  
 
Poszukajmy jakichś infor-
macji... Tutaj generalnie wy-
pisali zestaw banałów: się-
ganie do korzeni, mieszanie 
nurtów, praca z dj-ami, mie-
szanka etniczna, poezja 
duchowa. Ale to nas nie 
przybliża do istoty rzeczy, 
są tylko same nawiązania 
do stylistyki. Myślę, że trze-
ba to na to spojrzeć z innej 
strony: muzycy sięgając do 
różnych duchowości pozwa-
lają sobie na pośrednią in-
spirację, rozwijają się i do-
piero potem projektują swo-

ją duchowość, siebie, 
w swojej muzyce. To, kim 
jesteś, objawia się w tym, co 
tworzysz. Kiedy budujesz 
swoją duchowość, a oni po-
zwalają sobie tutaj na multi-
kulturowość, to jednocze-
śnie przekształcasz swoją 
osobowość, a muzyka jest 
jej ekspresją. Tak na to pa-
trzę. To tak jak kiedyś roz-
mawialiśmy o płycie Koan. 
Stylistyka kompletnie inna, 
ale idea podobna, tam były 
osoby bardzo świadome, 
nazwy nawiązywały w róż-
nych tradycja. Karkołomne 
pytanie, czy Koan ze swoją 
elektroniką jest podobny do 
spiritual jazzu, albo czy jest 
jego przejawem? 
 
Ale to jest trochę ogólny 
opis. Zobacz, co oni włą-
czają do tej muzyki: mu-
zykę afrykańską i nie-
chrześcijańskich tradycji. 
Także Egipt. Tak też to 
jest trochę efemeryczna 
stylistyka, nie do końca 
jasna, jak np. fire music 
opisywany w Wire. Czyli 
oprócz zarysowanego krę-
gu muzycznego jest jesz-
cze duży kontekst kultu-
rowy, konkretne okolicz-
ności powstania tej muzy-
ki, walka Afroamerykanów 
o Civil Rights itd. 
 
Piękny dźwięk tego sakso-
fonu. 
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Wstęp jak z Mingusa... 
Ciekawe, że on nie idzie 
całkowicie we free. Do-
wolna muzyka, wykorzy-
stuje ciągle inną epokę 
z historii jazzu. 
 
Nie ma konstrukcji AABA, 
która jest typowa dla stan-
dardów. 
 
Co to Askim? Brzmi indyj-
sko. 
 
Może anagram imienia? 
Zostałoby tylko jedno ‘a’. 
 
Google mówią, że to gmi-
na w Norwegii… Nie zdzi-
wiłbym się, gdyby miał 
jakieś związki ze Skandy-
nawią, w końcu w latach 
60. najlepsze koncertówki 
jazzmanów pochodzą z 
północy Europy, zresztą 
niejeden z nich nagrywał 
swoją wersję Dear Old 
Stockholm.  
 
Te chóry są ciekawe. 
 
To jest zresztą chyba je-
den z typowych elemen-
tów spiritual jazzu. Ten 
chór jest przecież spirytu-
alny w każdym znaczeniu 
tego słowa.  
 
Wypełnia to, reszta rytmu 
jest bardzo wypunktowana. 
O, tutaj już gra kontrabas, 
wcześniej była gitara baso-
wa, ma inny atak i wy-

brzmiewanie. Hipnotyczne 
i spokojne granie sekcji i 
długie, miękkie dźwięki wio-
dącego instrumentu. I do 
tego klawisze, wcześniej 
fortepian, teraz hammond, 
doskonale i lekko podkreśla-
jący zmiany akordów. Cie-
kawe, czy mają dwóch kla-
wiszowców? 
 
Sprawdźmy to. Wiesz, 
może to młodzi muzycy, 
którzy zrobią sobie nazwi-
sko na tej płycie. 
 
Mamy dwóch bębniarzy, 
perkusjonistę, pianistę, kla-
wiszowica, kontrabasistę, na 
basie Thundercat, grał np. 
z Flying lotus, Erykah Badu. 
Grał też na płycie Young 
Jazz Giants, na niej też grał 
Kamasi. Ponadto dwa woka-
le, chór i sekcja smyczków. 
 
Mosley na metalowej pły-
cie, ciekawe, że czarny 
muzyk gra w metalowym 
zespole. Cały czas mówi 
się o zwiększonej liczbie 
przedstawicieli mniejszo-
ści w kulturze, ale tutaj 
rock i metal jest biały. 
 
Rythm Chnages to pierwszy 
utwór wokalny w albumie, 
zamyka pierwszą płytę. 
A tutaj jest mocne wejście 
nowego utworu Miss Under-
standing. 
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Sprawdźmy tę wokalistkę. 
Jest młoda, ale ma bardzo 
starą barwę głosu. Na sam 
koniec dostajemy leciutki, 
soulowy utworek. Może 
z przeznaczeniem na sin-
giel? Bardzo zróżnicowa-
na płyta, będzie czego 
słuchać na długo… A cie-
kawe, czy to jest jedna 
długa sesja, czy nagrywa-
no to odrębnie. Ciekawe 
też, czy Kamasi byłby 
w stanie zagrać te wszyst-
kie style zaraz po sobie, 
czy nie potrzebowałby 

czasu. Discogs mówi, że 
tu jest cała orkiestra. 
Ostatni utwór też ma kla-
syczny tytuł: The Messa-
ge.  
 
Wypadałoby się lepiej osłu-
chać z tym, ale i tak ja je-
stem zdecydowany na 5 
gwiazdek. Ogromny poten-
cjał.  
 
Zdecydowanie tak, całość 
warto przesłuchać wielo-
krotnie i dokładnie.  
 

 
 

Ocena: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bartłomiej Alberski 
 
Absolwent polonistyki na 
UMK, związany z pismem 
„AVANT”, członek arty-
stycznej grupy ż.U.b.r., 
gitarzysta i basista, 
współpracował z Big ban-
dem Walentyna Kurżewa, 
zespołem Veres, Kore i 
innymi.  
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Ghostbath, 
Moonlover 

 

 
Szymon: Posłuchajmy i 
poczytajmy. O, zespół z 
Chin… metalowy… także 
rzadka rzecz. Vice pisze, 
że to chińska odpowiedź 
na Deafheaven, czyli na 
hispterski post-black-me-
tal… pasuje to do Vice’a.  
 
Bartek: Czy ja dobrze zała-
pałem, że tutaj mamy ciszę? 
Świetny, kilkunastosekun-
dowy wstęp. 
 
Ostatnio mamy szczęście 
do czarno-białych okła-
dek. Aaaa, zobacz, jaki 
numer: ten zespół tylko 
udaje, że jest z Chin! 
Pierwszy album wydał 
w chińskiej wytwórni, zro-
bili sobie zdjęcia w ma-
skach i z chińskimi zna-
kami. A potem sprawa się 
wydała.  

 
 
Zespół blackmetalowy 
z północnej Dakoty, 
który udaje, że jest 
z Chin, genialny po-
mysł.  
 
A teraz wydają 
w Niemczech, poszli 
rynkowo. Jeszcze 
ktoś powie, że jest 

z Korei. 
 
Bardzo się w tym nie odnaj-
duję. Na okładce naga ko-
bieta związana sznurem 
z przywiązanym do twarzy 
księżycem. Pierwszy utwór, 
delikatne, melodyjne intro 
z niepokojącą melodyjką na 
klawiszach przypominającą 
horrory. 
 
Drugi utwór, stylistyka 
całkiem blackowa. Nie pa-
suje Ci? O nie, co za gita-
ra, jak komercyjny od-
prysk melodyjnego death 
metalu z lat dziewięćdzie-
siątych. Brzmi jakby te-
enage angst się wylewał 
litrami z tej gitary. Może 
weź głośniej, usłyszymy 
jakieś poddźwięki. Dziw-
ne, bo ludzie opisują to 
jako atmosferyczny black, 
a nic się tu ciekawego nie 
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dzieje ani fakturalnie, ani 
klimatycznie… Zobacz, 
mówiliśmy kiedyś o okład-
kach, a tu dziś znów ma-
my do czynienia z dwoma 
czarno-białymi, ikonicz-
nymi okładkami. Cały czas 
trend?  
 
Zarówno melodia, jak 
i brzmienie są kompletnie 
pozbawione smaku, strasz-
nie tandetne. Płyta ma 40 
minut, jakoś po kawałeczku 
przez to przebrniemy. 
 
Ten utwór to może taki 
singiel? 
 
Perkusja trochę w stylu kali-
fornijskiego rocka, za wyjąt-
kiem początku, gdzie są 
typowe blasty blackmetalo-
we. Brzmi jak z automatu 
perkusyjnego, okropnie 
sztampowa.  
 
Atmospheric black metal, 
myślałem, że będzie lepiej. 
 
Black metal w sensie ide-
ologicznym może, ale mu-
zycznie to jest okropnie 
miękkie. Akordy tanie. Tyle, 
że facet krzyczy w tle, co 
brzmi dość ciekawie. 
 
My nie wiemy, a może on 
tam na przykład recytuje 
Leśmiana? Ale już to 
brzmi jak jakiś doom me-
tal… Ciekawe, że ten al-
bum też jest jakąś prze-

jażdżką po różnych styli-
stykach, tak jak album 
Kamasiego, tylko że 
oczywiście tutaj mamy 
metal.  
 
To bardzo nieprzekonujące. 
Zderzenie z poprzednim 
albumem, który był piękny, 
a tego po prostu nie chce 
się słuchać. Fragment jak 
z soundtracku Silent Hill. 
Dużo przestrzeni, beat wol-
niejszy, mocno osadzony, 
klawisze dodają przestrzeni, 
gitara również jest z pogło-
sem. Nie brzmi to już jak 
widelec wsadzony do mikse-
ra. Koniec utworu Happy 
House, dość przekorny tytuł. 
Spokojne akordy i łagodne 
przejście do utworu Beneath 
the Shadow Tree. 
 
Pewnie pod tym drzewem 
ktoś leży. Zobacz, masz tu 
okładki innych nowych 
albumów metalowych. 
Prezentacja maturalna, 
masz 15 minut, patrząc na 
te obrazy omów wpływ 
romantyzmu i XIX wieku 
na metal… Na pierwszej 
płycie ten zespół miał pre-
rafaelitów na okładce. 
Wiedzą, do kogo nawią-
zywać. Na tej płycie jest 
coraz wolniej. Ale nieko-
niecznie ciężej.  
 
Wiesz, to te same tony 
w duszy ludzkiej. Utwór jest 
klimatyczny, ale niewiele się 
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w nim dzieje. Chociaż zwa-
żywszy na to, co było do tej 
pory, to może dobrze. Zaraz 
druga część utworu. 
 
Utwór Silver flower part I 
I part II. Znowu się robi 
cepelia, jakieś Cradle of 
Filth. Te części ciężkie 
wręcz nie mają prawa być 
dobre. Wiesz co, takie 
rzeczy można przyjąć, gdy 
zespół jest ze Skandyna-
wii, i gdy jest to taki rodzaj 
lokalnego kolorytu. Na 
przykład, gdy polski rape-
rek z blokowiska nawija 
o życiu na osiedlu, o jara-
niu i problemach z policją, 
to ma pewien urok, bo jest 
takim właśnie autentycz-
nym miejskim folklorem. 
To samo mógłbym przyjąć 

tutaj. Ale ten zespół 
jest z USA, więc na-
wet ten argument 
upada.  
Ostatni utwór nawiązu-
je tytułem do pieśni 

Schuberta Śmierć i dziew-
czyna. Był też film Polań-
skiego.  
 
A może ten powtarzany 
motyw na końcu to cytat 
z Schuberta? Sprawdźmy.  
 
Ostatni fragment to klamra, 
nawiązuje do początku, 
gdzie ta melodia jest grana 
przez gitarę. Dobra, to tylko 
jeszcze ocena, muzyka na 
1, Golden Number, najdłuż-
szy utwór, to gorzkie niepo-
rozumienie. Mają co prawda 
pewne nawiązania, klamrę, 
konstrukcję, muzycznie ma-
kabra, zdarzają się znośne 
momenty. To dwójeczka? 
 
No tak, więc album jest 
bardzo cienki muzycznie, 
wręcz komercyjny. Mo-
menty rzeczywiście były. 
Ale jest słabo. Niech będą 
dwie, za momenty i ładną 
okładkę.  

 
 

Ocena: 
 
 

 
 

Bartłomiej Alberski, Szymon Kobyliński 
 

 

Szymon Kobyliński 
 
Związany z UMK. Całe 
życie słucha muzyki, choć 
sam jej nie wykonuje. Na 
uniwersytecie założył Koło 
Badaczy Kultury Muzycz-
nej, w którym każdy może 
porozmawiać na wiadome 
tematy.    
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przegląd literacki 

karola maliszewskiego: 

maciek i mirka 
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 Tak sobie pozwalam 
po imieniu, bo po latach 
pisania o wierszach i poz-
nawania stojących za nimi 
ludzi, czuję się jak w ro-
dzinie. Maciek Woźniak 
wydał nowy tomik (Pocz-
tówki dźwiękowe), Mirka 
Szychowiak przymierza się 
do wydania (Gustaw znikąd) 
i kilka zdań chciałem 
poświęcić tym wydarzeniom. 

Poeta sam znalazł ka-
tegorię i zawarł ją w pojęciu 
„dźwiękowej pocztówki”. 
Trzeba wiedzieć, że pierwsze 
utwory Woźniaka nie miały 
niczego wspólnego z tak 
spójną linią melodyczną; 
w pierwszych tomach domi-
nował wiersz wolny, teraz do 
głosu doszedł regularny. Oko 
i ucho, symfonia wreszcie 
totalna, scalająca obraz 
z dźwiękiem. Pocztówka 
dźwiękowa wirowała pod igłą 
– jak sięgam pamięcią w głąb 
własnej nostalgii – wskazując 
przy okazji na jakiś obrazek. 
Udźwiękowienie poruszającej 
(się) wizji. Pisałem już kiedyś 
o fotogeniczności kruchych 
kadrów Woźniaka, o metafi-
zyczności jego oka. Jeżeli do 
„wpadania w oko” można coś 
dodać, to tylko „wpadanie 
w ucho”. Jakże pięknie 
brzmią te obrazy. Już chyba 
można mówić o wypracowa-
nej autorskiej formule. Jest 
nią następujący pogląd: wy-
syłam coś ku wam (tu wcho-
dzi motyw poczty), wysyłam 

obrazek, który mnie zachwy-
cił, ale żeby zachwyt był 
pewny i pełny, musi być 
sformalizowany, ujęty w rygor 
muzyki głosek. Wiersz jako 
„pocztówka dźwiękowa”. 
Spotkały się tu wcześniejsze 
zainteresowania i intuicje 
autora (pamiętajmy o tym: 
również konesera sztuki, kry-
tyka muzycznego). Zaczynał 
od obrazu, szkicu ołówkiem 
i do dziś to zamiłowanie do 
rysunku zachował, lecz 
z biegiem lat rysunek wykry-
stalizował się do tego stop-
nia, wydestylował językowo, 
że zaczął w specyficzny spo-
sób brzmieć. I teraz już 
wszystko gra: własny kadr 
i własny akord, oryginalne 
„wejście na fonię”. 

Jak naturalnie w tych 
wierszach wibrują pasjami 
odkształcane frazeologizmy, 
ta zabawnie rozkręcana sieć 
aluzji i puszczanych ok – tro-
chę od Mirona, przywoływa-
nego niczym tajna muza re-
alisty, trochę od Karpowicza. 
I to jest ważną częścią tej 
stającej się muzyki, to jest 
nieraz tej muzyki genezą. 
Potoczna melodia wprowa-
dzana jest na wyższe obroty, 
ale filozoficznie podrasowana 
niczego nie traci ze swojego 
wdzięku. W ogóle wdzięk jest 
niezwykle w tej poezji istotny. 
Wdzięk oddanego do użytku 
produktu, uroda pocztówki. 
Nie mam przy tym skojarzeń 
z parnasizmem, coś broni 
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przed takimi skojarzeniami. 
I to dość stanowczo. Odwaga 
w podejmowaniu trudnych 
tematów? Nie, raczej nie to. 
Wigor, dobrze wyliczona 
i zagrana nieobliczalność, 
nieubłaganie drwiąca synko-
pa. Jeśli odwaga, to w po-
dejmowaniu trudnego języka. 
To coś, na co od tej książki 
patent ma tylko Woźniak. 
Przedrzeźniający sam siebie 
język, pulsujące ciągi paro-
nomazji, ludyczne inkrustacje 
w poszukiwaniu jakiejś osta-
tecznej powagi. Prawdy. Bo 
ta, gdy wypowiedziana, do-
piero się staje, dochodzi do 
siebie. Nawet w tautologiach, 
niezgrabnych formułkach, 
zwrotach utartych na miazgę. 

I tu chyba docieram do 
źródeł fascynacji. Być może 
w tym tomiku Woźniaka wi-
dać zarysy kogoś nowego. 
Tego, który wierny tradycji, 
jak ojcowskiemu fartuchowi, 
przymierza jednak stroje no-
we, puszcza płyty z kilku ad-
apterów naraz, nakłada głosy 
i pyta, gdzie prawda. I jak się 
ją stwarza. Bo komunikacja 
w jej imieniu, czy też ułudzie 
imienia, musi trwać. Po to 
poeta wchodzi do „środka 
komunikacji”, majstruje w 
języku, nie do końca ufając 
jego zwierciadlanemu poten-
cjałowi. 

Teraz o tomiku Mirki 
Szychowiak. Te wiersze bro-
nią się same, żadne komen-
tarze nie są im do istnienia  

niezbędnie konieczne. Je-
stem tu tylko na chwilę; dopi-
suję coś do opowiedzianej 
historii, coś, co przyschnie 
i szybko odpadnie. Mam nie-
wiele czasu, niewiele miej-
sca. Śpieszę więc, żeby do-
nieść, że toczy się bój między 
poezją dla specjalistów i tą 
pozostałą, nazwijmy ją na 
użytek tego niemiejsca i nie-
czasu – empatyczną. Pisania 
hermetycznych wierszy moż-
na się szybko nauczyć, zaś 
z pisaniem wiarygodnie em-
patycznych kłopot zdecydo-
wanie większy. Trzeba się 
z czymś tam urodzić, coś 
trzeba mieć w kruchej struk-
turze psychicznej, rodzaju 
unerwienia i tak dalej. Za te-
go typu wierszami się tęskni, 
czeka na nie, w ich towarzy-
stwie swobodniej się oddy-
cha, beztrosko się przy tym 
przyznając do swej uczucio-
wej natury. „Język w tych 
wierszach oddaje to, co po-
myśli głowa, i to, co poczuje 
serce” – pisał Bohdan Zadura 
w posłowiu do tomiku Proszę 
nie płakać. I trafił w istotę 
splątanego związku racjonal-
ności z empatycznością, for-
my z uczuciem – mocno 
udzielającym się odbiorcy, 
wiodącym w tym dochodze-
niu do chwilowej prawdy tek-
stu i zasad stwarzanego 
przezeń świata. Tu najpierw 
trzeba się dać ponieść fali, 
a potem rozglądać za tratwą. 

Podczas czytania nie 
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chciało mi wyjść z głowy 
wspomnienie Gucia zacza-
rowanego w wersji przypo-
mnianej przez Czesława Mi-
łosza. Gdybyśmy jednak 
wrócili do oryginału Zofii 
Urbanowskiej, dojrzelibyśmy 
pewne podobieństwa w 
przedstawieniu zmagania 
natury z kulturą, wyrzuceniu 
Gustawa poza nawias zna-
nego mu świata, w próbie 
odnalezienia się w nowym 
życiu, w opisie trudów powro-
tu do tego, co macierzyste 
i źródłowe. Obie wyprawy 
potraktować można jako me-
tafory egzystencji, która staje 
się zrozumiała dopiero z dru-
giej strony, po jakimś wstrzą-
sającym, formującym do-
świadczeniu „wyrzucenia z 
życia”. Gustaw to imię obcią-
żone romantycznym stygma-
tem, a więc na skojarzenia 
rodem z literatury dziecięcej 
nakładają się kajdany wzięte 
z określonego rekwizytorium. 
Tutaj o żadnych kajdanach 
nie ma mowy. Tutaj fruwa się 
razem z lekką, balladową 
frazą. Jednak ślady w głębo-
kiej pamięci pozostają: bór, 
północ, bagno, „pokutująca 
dusza” szukająca przypo-
rządkowania, jakiejś swej 
zagubionej części. Szycho-
wiakowy Gustaw nie ma ni-
czego wspólnego z bladym 
upiorem, to okaz naturalnego 
zdrowia, niedźwiedź w swoim 
leśnym królestwie; lesz dusza 
jego wciąż szuka, woła o do-

pełnienie czy wyjaśnienie. To 
wątek niemal baśniowy – 
zamienienia w kogoś innego i 
szukania przez całe życie 
odpowiedzi na pytanie, kim 
się naprawdę jest i co było 
wcześniej od tego, co się 
pamięta. A coś było niewąt-
pliwie, ustanawiając zasady 
tego jedynego, konkretnego, 
„mojego” istnienia. To po co 
ktoś te zasady zmieniał? 
Właśnie od tej kwestii zazwy-
czaj zaczyna się trudna lektu-
ra losu, nauka życia. Od tego 
też zaczyna się edukacja 
Gustawa, jego mozolny po-
wrót do człowieczeństwa. 

To ciekawe, że tyle tu 
spotyka się tropów. Literatura 
dziecięca, ludowa, roman-
tyczna i jeszcze młodzieżo-
wa. W obrazkach zagospo-
darowywania leśnego labi-
ryntu, w tym antropomorfizu-
jącym krzątactwie dostrze-
gamy nieśmiertelny archetyp 
osadnika, trapera, Robinsona 
Kruzoe buszującego w prze-
strzeni między tym, co jesz-
cze dzikie, a tym, co już 
oswojone. Do pełni szczęścia 
brakuje mu tylko ludzkiego 
głosu. I staje się – ten prze-
czuwany inny świat, ze swy-
mi zapachami, kształtami 
i rytuałami, nagle pojawia się 
przed nim w niepozornej 
osobie Janinki. Oto i jest pa-
radoksalny Piętaszek, przy-
chodzący po to, by ucywili-
zować swego „pana”. Pięta-
szek, czyli osoba, która z 
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narzędzia życia staje się ce-
lem życia, koniecznym do-
pełnieniem istnienia.  

I tak sobie myślę, że 
spośród wielu skojarzeń (mito-
logicznych, baśniowych, balla-
dowych, romantycznych, po-
dróżniczych itd.), które nasu-
wają się w rytmie elegancko 
skrojonego przez autorkę 
wiersza, jedno jest najważniej-
sze. Gustaw tak naprawdę nie 
jest znikąd. Owszem, jest 
z głębin tradycji, z tych wspo-
mnianych wcześniej dalekich 
ech. Ale jeszcze bardziej 
z naszych intymnych rojeń 
o obcym, o odkryciu go i oswo-
jeniu, czyli zmierzeniu się 
z odkryciem i wchłonięciem 
przez własną tożsamość. 
Wspomnienie, fantazmat, ba-
śniowo-oni-ryczny dokument, 
prawdziwa historia dzikiego 
dziecka żyjącego w puszczy – 
etykietka nie ma żadnego zna-
czenia, gdyż rzecz dotyczy 
czegoś głębszego: gotowości 
na przyjęcie, nie na odrzuce-
nie. I tego trzeba uczyć się od 
kobiet. To między innymi miał 
na myśli Roman Kaźmierski, 
pisząc w przedmowie do Człap 
story: „Za najważniejszą cechę 
tego pisania uważam swoistą 
życzliwość – empatię w sto-
sunku do tego, co uznaje się 
powszechnie za marginesy 
rzeczywistości, zdolność do 
pochylania się, nasłuchiwania 
i dostrzegania nawet tego, co 
małe, błahe, brzydsze”. I do 

tego nawiązywał już przywo-
ływany Bohdan Zadura: „Mirka 
Szychowiak dogaduje się 
w swoich wierszach ze świa-
tem. Ma wobec niego tyle czu-
łości, ile trzeba, by nie popaść 
w sentymentalizm, tyle dystan-
su, ile wystarcza, aby okazać 
mu coś więcej niż wyrozumia-
łość”. 

Na koniec „przepowia-
dam” sobie to, co we mnie 
zostanie z tego poematu na 
dłużej. Wykładam  w następu-
jących słowach... Stawanie się 
(kimś, kim chciałoby się być) 
możliwe jest dopiero w miłości, 
w cieple bijącym od tego nie-
spodziewanego 
innego, który przy-
szedł, zaskoczył, 
wchłonął. I tak oto 
jesteśmy już razem, 
nie do pomyślenia 
inaczej. Razem 
wobec i razem w 
sobie. Ten, który był 
zawsze znikąd, 
teraz mówi, wska-
zując na siebie 
w związku, że „jest 
stąd”. Z tego, co 
odnalazł w sobie i z 
tego, co było zaw-
sze, czekając na 
niego. Znalazł swo-
je miejsce, miejsce 
go znalazło. Ludzie 
dopowiedzieli  resz-
tę. A Mirka zapisała 
w porywie, na-
tchnieniu. O tym 
jest ta książka. 

 
 
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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Styczeń 
Pora braku weny u co poniektórych poetów, choć sezon nagród 
rozpoczął się na nowo. We Wrocławiu ogłoszono nominacje do 
7. edycji Nagrody Kulturalnej Gazety Wyborczej wARTo. Wśród 
nominowanych w kategorii literatura za rok 2014 znalazło się 
miejsce dla poetów (m.in. Michała Kozłowskiego), recenzentów, 
reportażystów, a także festiwalu (dokładnie Mikrofestiwalu). 
Styczeń to także czas wspominania tych, co umarli jeszcze 
w grudniu (najpewniej nie z przejedzenia, a z nudów). Tak 
bowiem skończyli m.in. Stanisław Barańczak i Tomaž Šalamun. 
W styczniu zaś dołączył do nich Tadeusz Konwicki, pisarz 
i reżyser, autor m.in. Małej Apokalipsy. Czyżby dokonał 
Wniebowstąpienia, bo miał Kompleks polski? 
 
Luty 
Rozdano nagrody wARTo wrocławskiej „Gazety Wyborczej”. 
W kategorii „literatura” otrzymał ją właśnie Michał Kozłowski za 
tomik Gadane – tomik, o którym ze „środowiska” nikt prawie nie 
słyszał, tym bardziej należą się gratulacje za niespodziewany 
kontratak, jako że książka okazała się przyzwoita, choć nie tak 
gadatliwa, jakby mogło się wydawać. Rozstrzygnięto także II 
edycję Nagrody literackiej Browar za debiut. Podczas gali, którą 
„prowadziła” Grażyna Torbicka, działy się bardzo dziwne 
i zakrawające na skandal rzeczy, łącznie z odlajkowaniem 
fanpejdżu Nagrody przez kilka osób. Niemniej piwo, które 
nawarzyli organizatorzy, musiało zostać wypite przez laureata, 
który – jak głosi klątwa – już nigdy nie zdobędzie żadnej 
nagrody, jako że Browar jest jedyny i niepowtarzalny. Któż 
jednak wytrzyma tyle o suchym pysku? Tymczasem portal 
„Salon literacki” przeszedł gruntowny remont i zaprezentował 
nowy layout strony. Począwszy od lutego stał się internetowym 
miesięcznikiem literackim, na łamach którego będą ukazywały 
się artykuły, recenzje, wiersze, czyli wszystko to, co ukazuje się 
na każdym szanującym się portalu – tyle że szybciej. A czy 
przewidziane są jakieś ekstranumery, czytaj, Drogi Czytelniku, 
Miesięcznice? Nie wiem. W każdym razie poleca się, bo 
wygląda to ciekawie. Kto chce wejść na salony, niech zagląda.  
 
Marzec 
Polski symbol ostatnich lat Biedronka postanowiła konkurować 
z Nagrodą NIKE i ustanowiła własną nagrodę literacką: Piórko 
2015, której wartość to aż 100 tysięcy złotych – dla pisarza, zaś 
drugie tyle dla ilustratora. A chodzi o najlepszą bajkę dla dzieci 
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w wieku od czterech do dziesięciu lat. Czy jednak te 200 tys. 
zostanie przyznane po to, ażeby laureaci mogli wydać je 
w popularnym dyskoncie? Czy w ten sposób Biedronka chce 
zjeść ciastko i mieć ciastko?  Portugalczycy milczą na ten 
temat, a biedronki żywią się czym innym. Roszady 
w kwartalniku artystyczno-literackim „Arterie”. Z redakcji 
odeszła Magdalena Nowicka, zaś zastępcą redaktora 
naczelnego został Robert Rutkowski. Życzy się utrzymania 
wysokiego poziomu i żeby październikowe numery nie 
wychodziły w lutym. Powodzenia! Ryszard Krynicki został 
laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta. 
I można powiedzieć, że poeta ten, wydawca i tłumacz, znów 
jest na fali. Cóż więcej można dodać? Bardzo dobry twórca, 
a o starszych osobach mówi się i pisze z szacunkiem. 
Gratulacje! Ogłoszono nominacje do 8. Edycji Nagrody 
Literackiej miasta stołecznego Warszawy. W kategorii „poezja” 
nominowano Jerzego Górzańskiego za zbiór Wszystko jest we 
wszystkim, Urszulę Kozioł za tomik Klangor i jak zawsze 
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego za Kochankę Norwida. Kto 
jednak zostanie kochankiem/kochanką szacownego Jury? 
Musimy poczekać na napisy końcowe. Zmarł szwedzki poeta, 
noblista – Tomas Tranströmer. I teraz nikt nie powie, że po 
Noblu się nie umiera. 
 
Kwiecień 
Ogłoszono nominacje do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
SILESIUS w kategorii „książka roku” i „debiut roku”. 100 tys. za 
całokształt twórczości zgarnął natomiast Jacek Podsiadło, który 
będzie miał, jak wyczytałem na pewnym internetowym forum, 
„za co zapłacić za wodę”. Tymczasem Jarosław Marek 
Rymkiewicz postanowił zawstydzić jurorów i odmówił przyjęcia 
Nagrody Miasta stołecznego Warszawy w wysokości 100 tys., 
bo w przeciwieństwie do Podsiadły ma czym za nią zapłacić… 
(?). We Wrocławiu odbył się Jubileuszowy 20. Port Literacki 
Wrocław, w którym chodziło o to, żeby autorzy i autorki 
dotychczas związani z Biurem Literackim opowiedzieli 
zgromadzonej publiczności o tym, co robili na poprzednich 
„Portach”, oczywiście według z góry ustalonego scenariusza… 
Nie obyło się bez wpadek, lecz właśnie wpadki podczas 
reżyserowanych spotkań najbardziej zapadają w pamięć, choć 
publiczność czasem gwiżdże i klaszcze jednocześnie. 
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Maj 
Kolejny szał nominacji do nagród: Gdynia, NIKE, Szymborska… 
23 maja w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu miała 
miejsce uroczysta Gala Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Za 
„debiut roku” uznano tomik nauka o ptakach Michała Książka 
(nazwisko zobowiązuje), a „książką roku” okrzyknięto 
Przedmiar robót Marcina Sendeckiego, bo już  autorowi piątą 
tylko nominację ciężko byłoby przeboleć. W Lublinie po raz 
kolejny odbył się festiwal Miasto Poezji, w trakcie którego 
Mieszkania Poezji znowu stały się miejscem spotkań poetów; 
mniej lub większych imprez, bójek i dyskusji o wierszach. Jacek 
Podsiadło odebrał Nagrodę „Kamień” i wiadomą kopertę, 
a Ryszard Krynicki zaprezentował się w nowej roli: muzyka 
otwartego na kulturę hiphopową. W Starej Morawie k. Stronia 
Śląskiego ruszyła Poetycka riksza Karola Maliszewskiego. 
Rzeczpospolita Wapiennicza, która stanowi swoisty garaż dla 
tejże rikszy (spotkania odbywają się w wieży zwanej 
Wapiennikiem), czeka na kolejnych gości, którym nieobca jest 
niecodzienna atmosfera połączona z konsumpcją całkiem 
dobrego bigosu. 
 
Czerwiec 
Złoty Środek Poezji był, jest i będzie. Po raz 
drugi odbył się bez jego twórcy – Artura Fryza, 
niemniej poezja ma to do siebie, że potrafi być 
nieśmiertelna, dlatego też przy okazji 
kutnowskiego festiwalu rozstrzygnięto kolejną już 
edycję Konkursu „Złoty Środek Poezji” na 
najlepszy debiut poetycki roku. Zwyciężył 
Tomasz Mielcarek z tomikiem Obecność, i choć 
na co dzień mieszka w Londynie, to tak – był 
obecny na rozdaniu nagród. Z kolei w Chorzowie 
odbył się inny festiwal: Port Poetycki Chorzów, 
który zyskał w moich oczach klimatem 
i niekomercyjnością – czymś zgoła odmiennym 
niż przy okazji Portu Literackiego we Wrocławiu. 
Bo czy ktoś sobie wyobraża, że w Breslau można 
byłoby krzyknąć do osoby występującej na 
biurowej scenie, że to, co pisze, „jest totalną 
grafomanią”? A w Chorzowie tak właśnie było. Pod 
imieniem i nazwiskiem. I jak tu nie kochać poetów! 
Najpierw się wyzywają, a potem piją razem piwo 
lub inaczej: piją to, co im los nawarzył. 

 

 
Rafał Różewicz 

 
Ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie. 
Twórca tekstów poetyckich, 
dziennikarz, felietonista. Laure-
at konkursów poetyckich, publi-
kował również w pismach lite-
rackich m.in. artykuły 
o najmłodszej poezji polskiej. 
Autor zbioru wierszy Product 
placement („Zeszyty Poetyc-
kie”, Gniezno 2014), za który 
był noinowany do Silesiusa w 
kategorii „debiut roku”. W pi-
śmie „Inter-” prowadzi dział 
Kronika Wybiórcza. Obecnie 
mieszka we Wrocławiu. 
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PYTANIE KONKURSOWE: 
 

Do czego nawiązuje element 
graficzny w wierszu  
zakaz darowania 

PIOTRA SOBOLCZYKA? 
 

Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres redakcja.inter@umk.pl. 

 
Dla najszybszych nagrody: 

tomik poetycki Obstrukcja insługi 
oraz koszulka!

mailto:redakcja.inter@umk.pl
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Piotr Sobolczyk, HAIKU 

(z tomu Obstrukcja insługi) 

 

 

paznokieć sprzed miesiąca 

na dywanie 

– odkurzacz pogardza jaszczurkami 

 

Piotr Sobolczyk, HAIKU 
(z tomu Obstrukcja insługi) 

 
 

paznokieć sprzed miesiąca 
na dywanie 

– odkurzacz pogardza jaszczurkami 
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