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WSTĘP



M A N I F E S T

„Słowo żeby rzucało o ściany, o ściany!”
Robert Rybicki, Logorytm

Kwartalnik Rzyrador powstał jako wyraz aprobaty dla widocznych we 
współczesnej poezji dążeń do współpracy i pracy kolektywnej, a także 
       z przekonania, że dążenia te nie zostały jeszcze wyartykułowane 
                 z odpowiednią mocą. Pismo jest miejscem dla poezji, która potrafi 

wyjaśnić swój potencjał artystyczny i polityczny. 

Jest miejscem dla krytyki literackiej i eseistyki, które poszerzają pola 
dyskursów i na nowo próbują opisywać rzeczywistość. 

Wierzymy w rozmowę – nie dialog, ale polifonię. Wyrazem tej wiary jest 
stałe miejsce w Rzyradorze dla wywiadu. Uważamy, że kolejne rozmowy 
ułożą się w inkluzywny wielogłos, zdynamizują dyskusję literacką oraz 
uzupełnią poważną lukę na mapie pism poświęconych poezji. Niezwykle 
ważną częścią rozmowy jest spór – spór właśnie, nie zaś agon. Wierzymy 
 w spór o idee, intencje i formy, przeciwstawiamy się agonowi literackiemu, 

społecznemu i instytucjonalnemu. 

Chcemy współpracy dającej siłę artystyczną i polityczną. Siłę 
wypracowaną w dyskusji i będącą oporem przed wykluczeniem 
                   i wyzyskiem. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz krytyczki 

                 i krytyków, którzy są już uznani. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz 
krytyczki i krytyków, którzy dopiero zaczynają.

Poezja. Krytyka. Rozmowa.

Powtórzmy: „Słowo żeby rzucało o ściany, o ściany!”
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 POEZJA



Martyna Buliżańska (ur. 6 stycznia 1994 r. na Kujawach) – debiutowała w konkursie Połów Poetycki 

2010 organizowanym przez Biuro Literackie, autorka tomów poezji moja jest ta ziemia (2013, Biuro 

Literackie) oraz wizyjna (2017, Biuro Literackie). Laureatka Nagrody Literackiej Silesius 2014 za 

najlepszy debiut poetycki. Mieszka w Londynie.
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happy shiny pola

wygląda pani jak pola raksa
oh chłopaczku chór podpowiada mi
to jest dope shit, dope
fiend, nie wierzyć, ominąć.
blondynki mówią wieloma językami,
przepraszam, wolniej; potrafisz tak poruszyć
włosami by oh chłopcze,
SLAVIC POWER, gdybyś tylko spędził
cztery bezsenne noce jak (pas, dope shit)
ja, ale
najbardziej ze wszystkich lubisz moją
(wstaw, pas)
sztukę, to się nazywa hyperflow albo
wygląda pani jak pola raksa, której można
skręcić warkocza, upleść poprawnie, bo
prawy towar mięso, petarda, oh chłopaczku
chór podpowiada mi a mówi on wieloma
językami (junkie); śmieć.
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tego dnia zobaczyłam zdjęcie reginy anikiy realizing things

w najgorszym stanie widzi mnie turecki sprzedawca papierosów camel,
myślę, przecież wrócę, zrobię porządek,
znaczy metodą małych kroków albo razem
co z tą reginą anikiy
do jutra oznacza zasnąć i obudzić się tak, by nikomu nie było przykro
albo nie prosić o więcej, zapytać co
co z tą reginą anikiy

nic mnie w zasadzie, bo większości nie pamiętam, a jeśli
to kod, który mówi, możesz pozwolić sobie mnie zgubić
to gwóźdź, to podróż, to zmiana istotna a rozpoznana
co z tą reginą anikiy co robi regina anikiy czy zdała sobie sprawę że jej już nic
nic w zasadzie, na krawędzi metra, w tłumie, włosach jakby moich a nikogo 
nie.
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Natalia Dziuba (ur. 1991 r. w Brzegu) – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: terapia 

pedagogiczna). Wcześniej studiowała animację kultury z arteterapią na Uniwersytecie Opolskim. 

Pasjonatka szeroko pojętej kultury i sztuki. Pisze wiersze od 2008 roku, przerwa nastąpiła na przełomie 

2013 i 2014 roku, wróciła do pisania w 2016 roku. Wyróżniona w OKP im. Ziemowita Skibińskiego

w Poddębicach (2016 r.), w Turnieju Jednego Wiersza w Świdnicy (2016 r.) oraz w VIII Turnieju Jednego 

Wiersza im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu (2018 r.). Redaktorka działu krytyka literacka w piśmie 

„Inter. LiteraturaKrytykaKultura” w latach 2017–2018. Od 2019 jest redaktorką działu eseje w „Tlenie 

Literackim”. Publikowała w „2Miesięczniku”, „Afroncie”, „MULTImedii”, „Wizjach”, „Helikopterze”, 

„Odrze”, „Wydawnictwie J”, „Salonie Literackim”, „Śląskiej Strefie Gender”, „Papierze w dole”. 

Regularnie pisze dla „Rubikonu”. Mieszka we Wrocławiu.
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Set

Znów zakręcają kurek,
gaz się niech przekręci.
Agregaty wyrabiają trzysta procent normy,
media donoszą, że
najmłodszy dłużnik to
brakująca uszczelka w systemie.
Społeczeństwo wstaje z kolanka,
znać daje przeciek.
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Kuloodporna

Ręka na temblaku ciąży jak kula u nogi.
Złamanie przypomina złamane skrzydło,
choć ptasi lot nie był wznoszący.
Moje jęki jak list otwarty,
świadczyły o ubytkach w kostnej karoserii,
były dowodami na to, że żyję.

Orzeł, reszka,
orzeł, reszka,
orzeł czy reszta, wszystko
jest tylko jedną z opcji.
Mieć jakąś opcję
to normalna prośba,
żaden wymysł czy zwichnięcie.
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Chałwa bohaterom

Narodowe święto jest obchodzone bokiem. To
błąd w systemie operacyjnym, ładuje się jak
niechciane kocięta w worki, wciskana spacja
odpowiada środkowemu palcowi.
Świat to nie chwila dla ciebie,
a chwilówka, palcówka. Przyjdzie za niego zapłacić,
wskazać go wskazującym.
W sieci wrze od clickbaitów.
Sygnatura chałwa bohaterom podbija licznik
patostreamerom.
Error. Wszystko mi dziś wychodzi
bokiem,
szkiełkiem i okiem.
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Nie mnie

Nie mnie oceniać
powiew liścia, spokój tafli wody
czy ptaki
pikujące w dół
jak wskaźniki,
przez które pika pika ludziom.
Nie mnie oceniać

wysokość chmur
jointów,
skąd spadamy na cztery łapy
w głąb świadomości.

Wyjść z opresji, represji
władz głąbów, decydujących o poruszeniu liścia,
wzburzeniu tafli wody czy psychozie ptaków.

Nie mnie oceniać twoją
jedną i tę samą śpiewkę,
gdzie ci powiewa
muzyka sfer
społecznych.
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Galus/Zimny – 354 cm wzrostu, 134 kg, 57 lat, 6 tomów poetyckich, 25 tysięcy długu. Publikowali pod 

pseudonimem Andrzej Burszta w „Helikopterze” i „Interze”.

15



ZRÓB TAK ŻEBYM SIĘ MAZAŁ SAM W
ŁÓŻECZKU

Zrób tak, żeby mnie nie było.
Oczywiście chciałbym wiele kwestii.
Za dużo chcę. To fakt.
Co więcej można z tego wyjąć?
Zrób tak, żebym się mazał sam w łóżeczku.
Mogę poczekać. Chcę mama ciepło w gaciach.
Wiem, że nie wyjdziesz za osobę
to poczekam.
Nie mam czasu, to mówię Ci
szczerze. Wszystko.
Zrób tak, no, szybko. Życie
jest krótkie. Teraz musisz
zdecydować.

16



INTERNET NOSI KAMIEŃ

Kamień nie zrobi sobie selfie. Kamień
nie ma piersi, nie wykarmi Cię,
nie pogłaszcze po głowie,
nie odpisze: po co wpierdalasz się między
wódkę, a zakąskę? Kamień milowy
czasów współczesnych. Zapyta czule
ile w życiu przeczytałaś? Kim jesteś
by nazwać się poetką? Niestety.
Na poważnie. Kamień nie wejdzie
do taksówki. Mimo, że masz go
w garści. Kamieniu! Wy, kamieniując
innych, kamieniujecie siebie
samego.
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PARÓWKI BERLINKI IDĄ W WIERSZ

Znam takiego, co ciągle o jedzeniu
pieprzy jakby brał kolejną dwudziestkę
na obrączkę. Mniejszy nominał
skutkuje większym kapitałem gdzie
pięćdziesiątka leży na ulicy i giba się
w rytmie TECHNO, po pigule. Magistrze
MAKARONIARZU
tu nie pizza a carbonara
KUMASZ? Spierdalaj, nara. Tak
prowadzisz kolejne ładunki z magazynu,
że zepsuty ZEGAREK jest bardziej
zgniły od rosołu po burzy?
widziałem u Ciebie bunkry i pingwiny
gdzie nie LÓD, a lud sprowadził
bombę na: PYSK?
Znam takiego, co ciągle o pieprzeniu
je kebaba jakby brał dwudziestkę.
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Nina Manel – poetka. Mieszka w Krakowie.

Dwa pierwsze teksty pochodzą z książki Transparty, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biuro 

Literackie w sierpniu 2019 r.
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Atropa belladonna

Zgodzić się:  kim jestem?
 dość żałosną szmatą.

[pisze to mężczyzna: może nawet wzruszyć,
gdy pisze kobieta: lekka konsternacja]

Gdzieś z tyłu: nagłośnia, gorzka część języczna.
Gorzkość wewnątrz kubka: jakby rozgryźć różę.

Zgodzisz się:  kim jestem?
 dość uroczym chujem.

[pisze to kobieta: zrazu irytacja,
gdy pisze mężczyzna: rozszerzy źrenicę.]

Sama być Atropos, rządzić fizjologią.
Samą być. Atropą, dostać się do rdzenia.
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Fluffy slim

Kłamstwo toczysz w kulkę: stanie się
więc prawdą? Toczka w toczkę fakty,
dane identyko. Kłamstwo dusisz wewnątrz:
więc stanie się kłamstwem  czy zastanym info?

Wmów mi jeszcze słowo,
wmów mi jeszcze więcej.
Zwiąż mnie z sobą w kontakt.

Lepię się do ciebie jak wyborny brokat,

ktoś mnie karmił kulką o komunikacji.
Nie ma więc ucieczki w tym paradygmacie.
To, co nam zostaje; złamać paradygmat.
To, co nam zostaje: środek zamiast brzegu.
Ostateczny wynik, conclusions bez discuss.
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(gdy dajesz monetę, odwracam rewersem,
gdy ciągniesz za sznurek, i ja go pociągam.)

Czuję, że wywołam pewne rozwiązanie.
Czuję, że wydarzy się coś bardzo złego.
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Portrety: drugi

Poproszą o historię  przełkniesz jak lekarstwo.

Maszerują chłopcy, maszerują,
osiem stóp na ścieżce, na wprost las.
Pies zapiera się łapami
                             z piskiem,
widzi sznur i czuje w sierści strach.

Wierzyłbyś, człowieczy strach
mogą wyrażać ślepia
kundla? Zwierzęcy lęk
chłopięce zetnie białka?

Dzieweczko, więc masz w sobie czułość
 wybranym, agresję czerpiesz aż do cna.
Jak lubić las samemu: więc wyjdziesz,
naostrzysz nóż i w desce znaczysz ślad;
Uciekło trzech, czwarty odkryje:
scyzoryk ślizga się po mokrej szyi.
Mnie łatwiej zabić chłopca niż powiesić psa.

Wszyscy są równi jak równe ostrze
noża; mówisz,
do domu wołasz kundla. Z nim jest łatwiej
                                                             spać.
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Niezrozumiałe przygody dziewczyny z przekłutym dziąsłem (Kidult's mix)

Stop. Wylogowano. Dziewczyna z Przekłutym Dziąsłem
czuje się wylogowana. Jedno jej oko jest czerwone
od palmtopa, drugie liliowe: soczewka kontaktowa.
Jednak jej kontakty ze związkami węgla i wodoru
są raczej niemrawe. Wpatruje się w metaliczną poświatę
padającą z ekranu, poświatę portali poetyckich.
Jest rozżalona

bo z pensji frilansera starczyło jej tylko
na przekłucie dziąsła, a chciała wątrobę.
Skubie getry w amerykańską flagę, ma nogi
chude jak dwunastolatka i tak samo gładkie
(depilacja laserowa). Oprócz nóg
ma wiele planów

skończy architekturę, polonistykę i weterynarię,
Nauczy się francuskiego, żeby zdawać każdy
l' examen orale. A na różnych fitness,
bodyless, plusmass i pila tes i w Las Palmas
zrobi sobie ciało idealne. Ze czterdzieści w talii,
sto sześćdziesiąt w biuście. Perfecyjna Pani Złomu

wali pięścią w swego kąpa i szlocha.
Taka emo. Chociaż codziennie zakłada nowy profil
na Badoo,
chociaż co drugi dzień idzie do przydrożnej kapliczki
i modli się do Matki Boskiej Elektrycznej
w intencji spraw sercowych (pierdolone zastawki)
jak niewinne dziecko, rozmazuje maskarę na policzkach,
jak masakrę jakąś, jak ostateczny Armageddon,
choć jest ŚLICZNA; nic się nie zmienia,
mimo że panta rhei. nic nie trwa i nobody,

nikt jej nie kocha.
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Dawid Mateusz (ur. 1986 r. w Wadowicach) – poeta, autor debiutanckiej Stacji wieży ciśnień (Biuro 

Literackie, 2016), za którą otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz nominację do Nagrody 

Literackiej Gdynia w kategorii Poezja. Jego wiersze ukazały się w antologii Zebrało się śliny (Biuro 

Literackie, 2017). Publikował w najważniejszych polskich pismach literackich i nie tylko, m.in. 

               w „Odrze”, „Przekroju” i „Dwutygodniku”, a także w wielu pismach zagranicznych. Tłumaczony  m.in. 

na czeski, węgierski, rumuński, ukraiński i angielski. Uczestniczył w zagranicznych festiwalach 

literackich m.in. w Taborze, Bukareszcie i Kluż. Redaktor książek poetyckich (Podręcznik naukowy dla 

onironautów Roberta Rybickiego, Pamięć zewnętrzna Radosława Jurczaka, Mała epoka Daniela Madeja). 

Juror dwóch ostatnich edycji projektu Połów – poetyckie debiuty Biura Literackiego. Współpracował 

również z wydawnictwem Ha!art, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie i Domem 

Literatury w Łodzi. Organizator blisko setki wydarzeń poetyckich w Krakowie, w ostatnich latach 

            z ramienia Krakowskiej Szkoły Poezji (Wernisaże Jednego Wiersza, Open Mic, cykl wykładów 

mistrzowskich, spotkania autorskie, Noc Poezji w Krakowie). Współorganizował festiwal Stacja 

Literatura w 2018 i 2019 roku. 
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Pamięci moich prawnucząt

        Nie chce mi już pisać wierszy w stylu Biedrzyckiego.
          Miłosz Biedrzycki

Gdy byłam Wełtawą, myślałam jak Wełtawa, czułam jak Wełtawa,

płynęłam jak Wełtawa. Kiedy stałam się

Łabą, na nowo spojrzałam na swoją czeskojęzyczność,

kontrreformację i Sudety Zachodnie. Dzisiaj

jestem Wisłą, więc cóż mógłbym dać swojemu miastu,

jeżeli nie krasnorosty i brunatnice, zielenice i sinice; a nade wszystko 
         wodorosty,

a nade wszystko glony.
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Młodzi poeci coraz częściej rezygnują z subtelnego trybu liryczno
lingwistycznego (…) chcą wykrzyczeć swoje sprzeciwy (…) pod egidą 
wspólnej sprawy. Ta zmiana nie wszystkich nas przekonuje pod względem 
literackim, ale też nie zamykamy się na nią szczelnie.
                                                                       
                                                                                   Agata BielikRobson

                   (wypowiedź dot. nominowanych do Nagrody
                                          Literackiej Gdynia 2017)

Dziękuję, to miłe. Wysłałbym kwiaty 
lub zaniósł osobiście 
z Krakowa aż do samego Nottingham, 

lecz mam niewyleczone zatoki, 
a na lekarza mnie nie stać;
na kwiaty w sumie też.
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Karolina Kułakowska (1985 r.) – poetka, malarka, ostatnio również prozaiczka. W 2011 roku obroniła 

dyplom z malarstwa u prof. Lecha Kołodziejczyka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego 

   w Cieszynie. Autorka arkusza poetyckiego Sztaluga w oknie (2007) oraz dwóch książek poetyckich: Puste 

muzea (2013) oraz Drugie cesarstwo (2017). Laureatka nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za 

najlepszy debiut poetycki (2014). Zrealizowała cykle malarskie (Żywioły, Pory roku, Autoportrety). 

Mieszka w Rachowicach pod Gliwicami.
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Młodzi poeci coraz częściej rezygnują z subtelnego trybu liryczno
lingwistycznego (…) chcą wykrzyczeć swoje sprzeciwy (…) pod egidą 
wspólnej sprawy. Ta zmiana nie wszystkich nas przekonuje pod względem 
literackim, ale też nie zamykamy się na nią szczelnie.
                                                                       
                                                                                   Agata BielikRobson

                   (wypowiedź dot. nominowanych do Nagrody
                                          Literackiej Gdynia 2017)

Dziękuję, to miłe. Wysłałbym kwiaty 
lub zaniósł osobiście 
z Krakowa aż do samego Nottingham, 

lecz mam niewyleczone zatoki, 
a na lekarza mnie nie stać;
na kwiaty w sumie też.

23.

W śląskiej tkaninie znajduję splot, który choć bliski, wciąż bardziej obcy. Po 
majówce tutejsze barwy pasują do typu spod znaku ciemnej zimy. Jakiś ciepły, 
ludowy akcent zawsze na propsie.

W śląskiej tkaninie znajduję splot, w którym chłodna uroda się buntuje. Moja 
zahacza błękitami o Podlasie. Cycki sztram, bo chopcy idom, bo ma być miło, 
słodko, mają dojść głośno i dotykać bez pozwolenia.
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24.

Pełnia w Skorpionie przynosi wgląd w głębię. Odcienie turkusów wypluwają 
energię jądrową. Omawiamy figury pięciu głów znad pianina. Ich języki są 
brzydkie i białe od śniegu.

Pełnia w Skorpionie przynosi w ramionach śmierć. Pachnie stęchlizną, a może 
piwniczną paczulą. W głębi pojawia się piękna nuta piżmowa. Wychodzi na 
skórze dużymi plamami.

Pełnia w Skorpionie, wierzę w życie poza domowe. Piorę swoje brudy nad 
rzeczką opodal krzaczka.
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25.

Nów w Raku łączę się w upale z dzieciństwem które wyciąga do mnie kościste 
palce i nakreśla krzyż Pachnie zatęchłą ziemią jak pod kościołem 
orientowanym na wschód

Nów w Raku łączę się w upale ze wspomnieniem Znowu gwałcisz mnie we 
śnie Nie widzę twarzy ani ciała ale wiem że jesteś Czuję więc żyję pod drutem 
kolczastym

Nów w Raku łączę się z cieniem który zwiastuje chłód Igły spadają z 
wysokości raniąc skronie Ręce leczą ręce kaleczą miednicę

Nów w Raku matka Karyna od koszmarów prawdę ci powie
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27.

Pod ziemią jest lateks. W zagięciu ręki drewno z Encre Noire roznosi nuty 
wetywerii. Nie wierzę literom o najpiękniejszych kobietach powstania w 
strojach kąpielowych. Dzisiaj chciałyby odpoczywać w przedpokoju, w końcu 
jak należy.

Pod ziemią jest lateks, na niebie nów w Lwie. Nie ryczy, tylko staje w pełnej 
kasie i czeka na poddańczą miłość. Nie zgadzam się na miłe słoneczka i lizanie 
po dłoniach bez pozwolenia. Heheszki to takie meszki, są małe i wywołują z 
grobu hararę.

Pod ziemią jest lateks, który mnie rozpierdolił uroczyście na piżmowym dysku 
spod znaku
Ka.
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Piotr Gajda – poeta, autor książek poetyckich Hostel (Łódź 2008), Zwłoka (Łódź

2010), Demoludy (Mikołów 2013), Golem (Mikołów 2014), Śruba Archimedesa (Łódź 2016)

oraz To bruk (Łódź 2018). Laureat Nagrody Otoczaka 2014 przyznanej przez Jerzego

Suchanka. Jego wiersze przetłumaczono na język niemiecki (Bernhard Hartmann), rumuński

(Teodor Ajder) i bułgarski (Krum Krumov).
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Antychryst zwycięża

Tonący chwyta się brzytwy i opada na dno
bez czterech palców u prawej ręki. Gdyby chwycił
ostrze lewą, ocaliłby chociaż kciuk? Jak cieśla,
który by zamówić pięć piw do obiadu,
wykonuje gest mano cornuta.
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Jestem replikantem

Jesteś replikantem. Człowiek zasklepiony
we własnej formie żyje na odlew. Święty
niczym chrząszcz z chityny. Nie pora mówić,
dokąd właśnie biegnie albo kto go zadeptał.
Bóg, łaskawy jak buddyjski mnich zmiecie
truchło ze ścieżki miotełką z piór. Miałem
nie wymieniać jego imienia nadaremno,
skoro stworzył nas na swoje podobieństwo
i modyfikować nie miał zamiaru.
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Cannibal corpse

Nie bądź dla siebie surowy, gotuj się dla miękkości
i smaku, których przy użyciu widelca i noża
skosztuje taki jak ty konsument hodowany na mięso.
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Jestem replikantem

Jesteś replikantem. Człowiek zasklepiony
we własnej formie żyje na odlew. Święty
niczym chrząszcz z chityny. Nie pora mówić,
dokąd właśnie biegnie albo kto go zadeptał.
Bóg, łaskawy jak buddyjski mnich zmiecie
truchło ze ścieżki miotełką z piór. Miałem
nie wymieniać jego imienia nadaremno,
skoro stworzył nas na swoje podobieństwo
i modyfikować nie miał zamiaru.

Państwowy spot promocyjny

Powiada producent kiełbasek na ruszt:
„posłuchajcie jak smacznie skwierczą podsłuchy służb”.
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Martyna ŁoginTrenda (ur. 1991 r.) – absolwentka Politechniki Łódzkiej. Publikowana w m.in. 

"Arteriach" i "Magazynie Literackim Cegła". Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. 

Współuczestniczy w projektach fundacji Atelier Improwizacji.
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1. Wa
 
Nie chcesz już więcej
otwierać oczu.
Wszystko drga,
walcząc.
 
Atom na atom.
Mutacja przeciwko mutacji.
Rak układa się
na kształt kryształu.
 
Inni zaś
wciąż wymagają
zdjęć martwych dzieci
do wstrząsu
i drżenia.
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2. Stypa, namaszczenie
 
Jeżeli się zjadło,
można umierać. Plamy
wytrze się serwetkami
we wzór z jeleni.
 
Olejek skapuje
z płonącego stołu.
Kropla to dosyć.
Spadnie na
wieniec zwycięzcy,
punkt między rogami.
To królewska uprzejmość
wyłącznie dla strzelca.

42



3. Wektor
 
jej fermentująca kobiecość
przekroczyła granice
i zanieczyściła morze
 
rodząc
wyspę
błogosławioną
 
której ptaki
nigdy nie dotykają wody
 
w poszukiwaniu Ararat
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4. Mitologia 12,99
 
Od owoców i warzyw
kobiety zachodziły w ciążę.
Dojrzewały dzieci
okrągłe,
nasiąknięte sokiem, 
ubrane w błonki.
 
Pęczniały. Twardniały. Skwierczały
na miejskim grillu.
 
Tylko niektóre zostały
wegetarianami.
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5. Rodział, werset
 
człowiek, który słyszał Boga,
powiedział: uważaj,
 
do DPSu przyjdzie mój mściciel
i zapomoga
 
a ja będę zatruwał mu studnie
i odsyłał jego dzieci do miast
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Zuzanna Strehl (ur. 2001 r.) – początkująca autorka wierszy, pisze od sierpnia 2018 roku i ma ambicje 

rozwoju swoich umiejętności. Uczy się w trzeciej klasie liceum. Publikowała w „Tlenie Literackim”, 

„Stonerze Polskim” i na stronie wydawnictwa j. W wolnym czasie zajmuje się malarstwem oraz filozofią, 

 z którą wiąże przyszłość. Mieszka w Zielonej Górze.
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białystok

krwawe półksiężyce to mało więc wybiłam wszystkie fazy
przewróciłam się jak matrioszka i nastąpiło po patelni 
drugie rozlanie skoro polska to matka zabieram rzeczy
stanę w drzwiach w prezencie urodzinowym i zniknę

składam podanie do Unii Europejskiej o dofinansowanie 
ten kraj nie ma dróg w miejsca w które chcemy jechać

powiedzieli niedojrzałość to nie ja zakrywam się dzieckiem
przed policyjnym kordonem powiedz tak
to nie ja podniecam się wierszem o dyskryminacji
ach ten chłopiec narodowiec rajcuje mnie jego raca
usłyszawszy sodomici wsadzę ją w usta

tak zarabiam na powstanie z pogromu
wszystkie moje lesby sprzedam do porno
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odpowiedzialność

idę miastem wyglądając ślicznie czyli opłata obowiązkowa
za chromosom iks występujący w dwóch kopiach zapłacona

czuję się jak własność publiczna
ale mój narzeczony powiedział
że poczeka że mam czternaście lat
to nieistotne

tak samo śmieje mordę do influencerek 
ale razem z dekoltami opadają standardy 
za pięciosekundowy dirty talk płaci dolarami
podwoić sumę może wypić jej wodę z wanny

ja tylko wrzucam zdjęcia 
niewinnej miłości żeby słuchać
dziecko za to się chodzi do piekła
chyba że jesteś chłopcem i masz ekrany
tak oglądaj jak grzeszę

skoro jestem fenomenem moją poezję 
można wykupić na tinderze
w rocznym pakiecie w ujęciach
o różnym stopniu zaufania snap
monopolizacja.inc czekam aż dopełni się
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Marcin Kaweński (urodzony w 1997 r. w Przemyślu) –  bez publikacji. Mieszka w Krakowie, żeby 

skończyć studia przed 30. Uwielbia błoto z piłkarskich boisk.



50

na lewo wschód

rozświetlajesz wschodzie dojrzałe zboże
żniw ich złoty łaj

twarz wraz z nocą kończ

miodzio wosku plastry trwaj mnie. kuj
żelazo póki dół i chuj.

snopki tony związane światła siano. Zaczekaj, 
gdy latarnie zgasną, a ścierą ślinę przekimnie
zostanie tylko starty firmament. z tarczą lub 
torsje.

Over London czy Paris
klucz ptaków. 
Zatoczony taras – Chrystusie po
pijaku. 



misterium mąki

pańskiej parsknie stacją szóstej – Sekwaną goń
dolę 

like a Virgin
koroną cierpkię ciernie ścierpię
za zapsy cienkie za darmo slimy niebieskie.
Zgaś to, zkwasz. 
ocet woda powódź i powtórz
mnie.

udo rdzą korozjuj, a dwoma 
ottillaj. Piej o to!
świadkuj szóstą i czuj czule 

czycztery
piej motto – kurczęcy jogging trwa rok
beze  łba.
pokój z widokiem na grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, 
gnijmy wiecznie, amen.
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Ti Cho ! ( rr.) musztatow – poeta, artysta, tłumacz. Urodził się i mieszka we Lwowie. Teksty były 

publikowane w antologii Oswobożdionnyj Uliss, Antologii anonimowych tekstów (RPR), almanachach 

      i czasopismach „Wozduch”, „Dwojetocze”, „Kontekst”, „Paradigma”, „Artykulacja”. „Listok”, 

                 „Ї (czasopys)”, „Лиterraтура”, „Koło”„,HomoLegens”, „Karaköy i Kadıköy”, „Aesthetoscope” i in. Sergo 

Musztatow  redaktor działu poezji na „Sołonieba” (ukraiński magazyn internetowy propagujący sztukę 

    i muzykę światową) http://soloneba.com/topic/literature/ oraz redaktor antologii współczesnej poezji 

http://soloneba.com/author/sergo/ .

przełożył:

Tomasz Pierzchała – poeta, tłumacz. Zajmuje się współczesną polską, rosyjską, ukraińską oraz 

anglojęzyczną poezją i małą prozą. Zajął II miejsce w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im. Rafała Wojaczka, Mikołów (2016 r.). Dwukrotnie wyróżniony i nominowany do Nagrody 

Głównej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, Łódź (2016 i 2017). Wyróżniony 

 w XXVI Ogólnopolskim Konkursie im. Marka Hłaski, Chorzów (2108). Nominowany w VI 

Ogólnopolskim konkursie na tomik wierszy Duży Format (2018) oraz w XIV Ogólnopolskim Konkursie 

Poetyckim im. K. Ratonia, Olkusz (2018). Przekłady oraz wiersze w czasopismach i projektach literackich 

(m.in. „Arterie”, „Inter”, „Die Piard”, „Wizje”, „Helikopter”, „Kontent”, „Obszary Przepisane”, „Wakat”, 

„Tlen Literacki”, „Drobiazgi”, „lyrilkline”, „Soloneba”, „Лиterraтура”, „Paradigma”, „Four Centuries” 

(Essen), „Wozduch” (Moskwa), „Translit”(Sankt Petersburg), „Łystok” (Kijów), „Russkaja Poeticzieskaja 

Riecz” (Czelabińsk), „Kontekst” (Charków), „Zazor” (Lwów), „Cyrk: Olimp + TV” (Samara), 

„Artykulacja”, „FPis'mo”.)

https://tompierzchala.wordpress.com/
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<…>

trzy głowy
zmieszczą się w tej uszance
żeby się nie kołysała – bandaż
(od groma obrotów
bezkrwawych) podobnie w kabinie pilota
tylko patrzeć
na ster na rany wylotowe
w pudełkach
drobiazgowych podlewaniach na języku migowym dublerów
w ostrogach tylko trzymaj
nieś przedszkolaku sznurki od czapki sadzonki
drogowskazy ze zniżką wiara
w kłębiący się ogród za burtą w radiestetę na przystanku
silników wkrętów kolekcja przełomów
w bitwie konsoli ty nigdy
nie wstydzisz się? – w zwolnionym tempie zapina kołnierzyk

rodzic rodziców
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<…>

rodzice udają las
(po meteorycie tunguskim) przed łodziami
ratunkowymi korytarz kwitnie
gotowość papieru – góry obrazków
w rogatym szlafroku bez turnikietów wiosła
w skamieniałych tsunami spacery

(w 5 miesiącu myślą
nadać mi kosmiczne imię łajka
dyskotekowa kula na posterunku policji
zepsuta)
noca polarną reflektory
przebijają zaspę na wylot
(dla nauczyciela geografii biustonosz
 respirator dla nauczyciela botaniki
pasywne nauszniki dla przykrycia
sutków)
ścianki lustrzanej norki śliskie od wydechów
antywojennych
światło w takiej niezliczono nikt nie użądli
w przekroju nie ma wstydu
leżysz we własnoręcznie zrobionym kosmosie
(na wynos)
w pozaszkolnym krysztale
poprawka
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<…>

ty nigdy się nie wstydzisz się? – on (nadal)
zapina koszulę

wstyd za smog i morze pojazdów
wstyd za martwą ciężarną wielorybicę
(żołądek zabity plastikiem)
przez jednorazowe pałeczki do jedzenia (co roku
w chinach dla nich ginie 20 milionów drzew)
wstyd za pływające domy
gdy wiosną rzeki wychodzą ze swych brzegów
mieszkańcy pogórza wychodzą na swój próg
(jeśli go nie uniosł

gwałtowny prąd) wzruszają ramionami
znowu idą wycinać las (zarobek
stabilność) nie widzą związku
pomiędzy tysiącami wagonów towarowych
załadowanych zabitymi drzewami nie rozumieją
skąd przychodzi tyle wody
dlaczego zabiera życie
dzieci matek żon dlaczego rosną włosy
na martwym na stole na ekranie
(mamy postawić świeczkę w cerkwi?
zrobić prześwietlenie klatki piersiowej?
SMSowa loteria zmniejszy lawinę błotną i wstyd?)
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<…>

silna ulewa
rozbiła termometr za oknem
(
wytrzymał z 15 lat teraz
nie wiadomo jaka temperatura
na ulicy czy nastała era lodowcowa
)
nie wstyd mi za deszcz
nie wstyd za stopnie
o których teraz niczego nie wiem
(góry lodowe w rdzy
krew wpływa do oceanu arktycznego
do przedpokoju wieszaka – kranu
cieknąca odzież rano kontrastowa
(to zimna to gorąca) orzeźwia opływa
wyspy nas bez wstydu)
testujemy powietrze
ciałem! przestrzeń w bliznach podróbki

popiołu jadą nad morze
molo znajomości bez zobowiązań
tańce opalenizna
nocą (skóra robi się grubsza od życia
w tunelu)
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<…>

wypadł dziwny fant
12 papierowych samolocików
z lufcika jak sztandar ojczyzny każdego razu
gdy w dole przechodzi staruszka
rzucać jedną jednostkę szwadronu z krzykiem:
„chrystus zmartwychwstał!”

spali w objęciach (nie więcej)
później myli wycierali okna po zimowym śnie gazetami
kumple i żona
pomyśleli „nowy kochanek”

nie byłem
wytwornym lichtarzem w kształcie delfina
ani zbiorem dzieł
ja  początkujący (wówczas) reflektor
sposobów wyjścia sposobów dzikiego zachodu
sposobów wydobycia złóż hymnów
metodą odkrywkową badać nazwami
wstyd

przez kapiszony obcięte paznokcie
starannie zatopione w tytoniu papierosów
rodziców (chciałem
oduczyć od zatapiania pokojów dymem

od nawyków zaborców i okupantów)
ucieczka przed gniewem w mech w skały w strumień
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<…>

goście wskazówek
(
przyszłość
tak jest
)
mgła pożarła cały nasz ród
miotłą otrzepywać serce dzwonu
bądź ostrożny
to nie ja przechodzę przez drogę
to droga przez las przechodzi transparent podeptany
blaski przejeżdżających lepkie oko jelenia
wchłonęło niebo
(
ręcznej roboty
)
jeszcze bardziej z nami
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Patryk Kosenda (ur. 1993 r.) – konstruktor wigwamów słownych w „Stonerze Polskim”, przyjaciel 

Hagrida i mięsisty cekin. Autor książki poetyckiej Robodramy w zieleniakach [Korporacja Ha!art 2019]. 

             W alternatywnej rzeczywistości pobłażliwy syn Richarda Gere'a i Marka Grechuty, który wpatruje się 

     w tatów jak w zmurszałą tęczę. Publikował i konkursił się w luksio miejscach. Tłumacz z króliczego.
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Cokolwiek powiesz plus jeden

Jakie proroctwo wyfasowała fajnokracji
miejscowa teoscena z naszych zmarłych wysypek?

Oaza Kredek w ramach sumiastych turnusów:
drezyny, kolaski, katamarany, skwar w skronie, żyłka skurwiela.
Więc Orango i Głucho, Lemo i Chwacko.

Na gruszy leżał Leszek Balcerowicz.
Łypał, łypał, łypał. To był nawet on. Obciachowy
jak obciach  kruszył owocem, suchym konfettim 
na ryże ciało, miał limbo pod okiem i brzmiał jak blizna:

Na trakcie napotkasz trzy gniazda. W pierwszym posłyszysz oklaski siwej 
kukurydzy topionej w miękkiej fali. W drugim – Wielkiego Entlika. W trzecim – 
Dusznego Pętlika. Pamiętaj, że głód tak chciał!
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Co cię cuci? Co cię emanuje? Jesteśmy światełkiem do chleba,
świętszym od bełkotu. Krucyfiksem pod żebrem cukiernika,
relikwiarzem miąższu pełnym. Grubiańskim ssaniem w obrządku.

Sky is the vomit. Pajda is the limit. Mam nasrane w baśni.
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Człowiek okolicznościowy

Chciałem być asamblażem:
kruchość, zew,  krzepki kraszer.
Zakiszę rękawy i przestanę oddychać.

W moim borze baby wyzywają się od szogunów.
Chcę powiedzieć coś, co wszystko zmieni, 
ale moje zajęcie jest żmudne i tajne.

Oślizgły zbawiciel tytła umiłowanie. 
Tańczą pająki jak parzeni nuncjusze,
wieszajcie genitalia na cudzej choince. 

Ludzkość to jeno baby hair na Jajach czasu.
Z pogodą ducha notuję fakt, że uważasz 
royal baby za chorego white trasha.

W moim borze bezdomni mogą gwałcić
przestrzeń, w święconym kisielu walczą kuracjusze.
Dziada z babą mi dajcie, przyśnię im wędrowny bochen.
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Paweł Harlender – (ur. 1992 r.) publikował w „Ha!arcie”, „Kontencie”, „Wizjach”, „Małym Formacie”, 

„Helikopterze” i „biBliotece”. Naczelne barachło magazynu „Stoner Polski”. Laureat Połowu '19. Tworzy, 

smaży, performuje, ogarnia temat. Recepcjonista, bańkarz, nowofazowiec. Gra w szachy. Żyje 

                 w Krakowie. Lubi spędzać czas z kotami.
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osiedlowe akcje

pampersi zawodzę 
będę musiał prosić cię adasiu 
ażebyś zechciał 
pójść do golarza filipa po nowe piegi

becikowe
olimpijsko
pomazany serafin
gruz w uszach luz w pieleszach
tego oczekuję od życia osiedlowego
pampersi zawodzę
planowana roślina stoi na peronie
im dzidziuś pachnie naturalniej 
tym lepiej olimpijsko becikowe a ja podróżuję różą
gzyms oka ponad podziałami
szybki przyrost krupy
         udawałem
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przekortyzol. dzbaneczniki
zostawiałam swój depozyt
przekortyzol. cudowronki
bandaż maść udo kontroluj
stosunki z sąsiadami pampersi zawodzę
to jest co nazywam osiedlowe akcje

        zagoić ranę!
        oto jest rozkaz poddanych
udziec ponad podziałami a
„ja” kolekcjonuje burze
szarady na szuwarach a 
ja głupszy od młodszych mam coś jakby azoik

becikowe olimpijsko
          pochamiał marmur
                     dziecko musi mieć trzonowe

szklane morze prześwituje przez poszycie
tego oczekuję od życia osiedlowego
boazeria liposukcja
ktoś wreszcie czuje się jak człowiek
jeżeli usłyszysz że twój sąsiad za ścianą 
hałasuje będziesz mógł zatłuc mu w ścianę
zjadłem grzmot piesek jest w formie
pampersi zawodzę a ja podróżuję różą
zawsze lubiłem rewanże i mecze
tego oczekuję od życia osiedlowego
koniec grzędy nie ma smoczka
pod pastuchem rośnie owca
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                         becikowe sezonowo
                        zawiaduje zgryzotami
          skrypt krupy duje mocno
neurogeneza od czapy

nie to tylko ja klasterowe bóle głowy
kora przedczołowa słyszy kiedy kucasz
a ja tylko powiem becikowe olimpijsko
rozprawiają się z horrorem
tego oczekuję 
życia 
od osiedlowego
nareszcie czuję się jak człowiek
w wolnym czasie bastionujesz 
w bębnie pokarm ciąży 

ona pachnie dla mnie
w końcu owocujący grzyb wykiełkuje z jej twarzy
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Mariusz Sambor (ur. 1965 r.) – autor opowiadań, wierszy oraz prozy poetyckiej. Publikował 

                  w „Wyciągu”, „n.p.m.”, „Kontencie” i „Stonerze Polskim”. Pracuje nad powieścią. Wirus. Kręci się 

          i wiruje wokół KSP (Krakowska Szkoła Poezji). Mieszka tam, gdzie kręci i wiruje.
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poranki

Mamo, opowiedz mi bajkę.

Bo najgorsze, synu, to są kurwa poranki,
poranki kurwa poranki.
Rozumiesz?

A mamo, kiedy będę już duży,

też będę odkrywał,
mamo, każdy dzień,
jakby, mamo, był z tej twojej bajki?

Poranki synu poranki.

70



71



zwłaszcza w poniedziałek

Jestem mistrzem nie robienia, zwłaszcza
w poniedziałek, bo wtedy ciężko pozbyć się z pamięci
przyjemnego zapachu ogórków kiszonych,
który czułem wczoraj pod miastem.

Wieczorem dzień kończy się o wiele za wcześniej, zwłaszcza
każdego dnia po letnim przesileniu,
kiedy pierwszy raz w życiu poczułem,
że dość pracy jako robotnik abstrakcyjny.

Postanowiłem sumiennie wykonywać obowiązki, zwłaszcza
te, które traktuję jako swoje, własne,
będąc zobowiązanym,
tylko wobec siebie.

Dlatego z nieprzyjemnością otwieram szerzej oczy, zwłaszcza
kiedy same zamykały się od paru godzin, w upale,
do którego już za kilka tygodni będę tęsknił,
narzekając na chłód.
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czerwona trójka

Wtedy jeszcze mówili na jezioro TrabunSee.

Niewiele później Feldwebel Ernst Plein
o wpół do dziewiątej rano walnął stalowym ptakiem,
łaciatym messerschmittem sto dziewięć z czerwoną trójką na kadłubie, prosto 
     w wodę,
że nie było co zbierać i łowić.
Ryby i raki uradowane, śpiewały międzynarodówkę intergatunkową
Do widzenia.

Tafla wody nad kabiną zamknęła się ze spokojem.
Czasem też tak chcesz?

Aj lajk it.
Post o czerwonej trójce,
dziabniętej po latach z jeziora Trzebuń,
w grupie Aviation Wrecks and Relics
łapie 100 lajków w kilkanaście minut.
Łapka w górę,
wow i serce.
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Rafał Gawin (ur. 1984 r.) – poeta, konferansjer, korektor, recenzent i reanimator kultury. Opublikował 

3,5 książki z wierszami, szykuje poemat. Tłumaczony na języki. Prowadzi „Wiersz wolny” w „Liberte!”, 

lata redagował „Arterie”. Pracuje w Domu Literatury w Łodzi, gdzie odpowiada za wydawanie książek.
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KOPRO, CZYLI KOMPRO Z GOMBRO W KORPO

Rodzynki z Księgi Urodzaju

Jezus Maria, czy ty czytasz to, co piszesz?
Wada postawy, wada zgryzu, wada wymowy.
Woda, woda, woda. Piasek
w oczy. Okulary niewiele tu skorygują,
pewna część ciała ci w pewną część ciała,
również odwrotnie. Taki zwód. W zwodzie
podążaj, pożądaj i pogrążaj, narodzie.
Rym srym i rom srom. Tabor i taboret,
kram i krym w domu narodowej
woli i ochoty. Zamknij mnie,
zanim umrę otwarty jak księga
na pogrzebie papieża pedo. Skrót
na pole karne poezji, dopełnienie
kompromitacji w najtrudniejszym
języku świata. Hakuna matata
i was zjemy, prosiaki, imitacje
IQ w burakach. Dopłać do mnie,
mój miły rolniku, i ty, rolniczko,
co za właściwą końcówkę dałabyś
się zniewolić w ciele, które znaczy
tyle, co drugie ciało, zwłaszcza blisko.
Takie lotnisko owiec, zanurzone
po brzegi w bezkresnej paranoi.
Sami swoi w nadgodzinach –
po śmierci podmiotki podlotki
grasują jak kometki, ostatnie łączniczki
stanu wojennego zwanego rodziną.
A oni miną, miną, miną. Minaret.
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***

Jak zbierać, to z korzeniami, by nie było niczego.
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LUSTRO JAKO SYNDROM NIEOKALECZONEJ SYMETRII

Prawda leży pośrodku. Pęknie?

Obudziłem się z ręką w nocniku
i to była moja fantazja,
moje powstanie. W drugim pokoju
wkręcano innych w trudne sprawy
jak półki, które uginały się
pod lekkością powietrza. Tego już dawno
przetworzonego wiatru znad wysp.
Zielonych i malowanych.
Tęczowych? Nie przypominam sobie
deszczu – sen płynął wartko
niczym strumień puszczony poza kontrolą
państwa. I miałem pomysł,
jak go wykorzystać,
żeby potem nie siedzieć. Bezczynnie,
owinięty w konstytucję niczym
jakiś pomnik. Jakiś jamnik
spacerował za mnie i brudził
go świeżo malowany trawnik. Takie
odwrócenie ról i krzyży
na bezdrożach. Na obrożach?
Jestem, jak wszyscy, wyprowadzany
w pole karne i udaję, że wystarczy
mi jeden kop, jeden celny strzał.
A skojarzenia wymykają się systemowi
VAR, gdzie kluczy
hydraulik, cały na biało
czerwono. Autoplagiat –
więcej opcji niż samogwałt.
Ujmujące powtórki w cieple tła.
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***

Czytaj ze zrozumieniem tytuły
przed i po nazwisku. Z niejednego
chleba piec jedli.
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Jakub Pszoniak (ur. 1983 r. w Bytomiu) – poeta, autor książki poetyckiej Chyba na pewno (Biuro 

Literackie, 2019). Publikował w czasopismach naukowych i literackich m.in. „Arteriach”, 

„artPAPIERZE”, „biBLiotece”, „Interze”, „Kontencie", „Odrze”, „Stonerze Polskim”, „Wizjach” oraz 

kilku almanachach. Współorganizator sceny literackiej festiwalu SlotArt. Był tłumaczony na polski. Autor 

logotypu kwartalnika „Rzyrador”.
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„światowy kongres intelektualistów w obronie pokoju. ogólnopolski 
festiwal muzyki młodej generacji w jarocinie.”

opowiedz się w wierszu

ręcz albo
wdepcz w przełyk

żyruj albo
bierz żerdź

przejmij odruch lub
środki

licz żołd lub
krusz żelbet 

kontestuj kontekst lub
wierz w wiersz

jedz wstyd lub 
pokarm

bądź nami lub
bądź przeciw nam 

zabierz głos lub 
zabierz głos

wiersz niech ciebie opowie

poecie się pamięta 
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Robert Rybicki (ur. w 1976 r. w Rybniku) –  poeta, krytyk literacki, organizator imprez literackich; autor 

tomów wierszy o tytułach takich jak Epifanie i katatonie, masakra kalaczakra czy Dar Meneli tudzież 

POGO GŁOSEK. Mieszka w Krakowie, gdzie regularnie grywa na perkusji.
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blask glac 

na podtrawniku
 
(ruda ziemia nadal
bez cienia źdźbła)
STOPY POETY
STOPY KINOKI
(podeszwo od czasu odbita)

czy czuć zgrzyt szyn?
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CZIPURG
 
W ten wietrzny dzień dziś
nie opłaca się iść
gdziekolwiek.
 
Żegluj do Mózgu. ÓN
mo to dobre; jestem naspany.
Sen – odbitka snu – powiewa jak chorągiew.
 
Wali w jaźń animal symbolicum.
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ZŁODZIEJ GANDZI
 
Żyjemy po to,
żeby mieć gości.
ALKOHOL TO ZGEROWANY CUKIER,
leją go w Ministerstwie Pustki, przecież
chcieliśmy się spotkać, a dotknęła
nas KOMPROMITACJA SUKCESU.
Kocham Cię, Człowieku, a nawet
nie wiesz, ile możesz z siebie wyzwolić,
bo ta konstrukcja to pustka.
Czy ta rama coś trzyma,
rusztowanie kosmosu?
Czy ta rana nas
wytrzimie?

linie przesyłowe, maszty
metalowe, odgromniki;
zapominam słów, słowa
zapominają mnie, lecz
człowiek powinien do
wszystkiego, co istnieje,
mówić, do mola, do
paprotki, co mówić, po
co ten język, po co
taka linijka jak ta?
by bawić publiczność?
by zmieniać otoczenie?
ostatnia prosta to ta.
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nie dam ci, biała
płaszczyzno, płaczyzno,
uciechy; długo myślałem
o słowach, a to one
myślały mnie, myśl
wywróciła się tak,
wróciła na miejsce,
do pustki, przerażające
(szybkość spływu łzy)
żale i poczucia winy
OSÓB, umiem im
współczuć winy i krzywdy,
nie umiem sobie odpuścić
myślenia donikąd,
do ubezsłowienia,
do zmilknięcia
ku uciesze gawiedzi
sterowanej z pulpitu
niewidzialnego
skurwysyna
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COVERY



Składam dymisję, usuwam konto [Paweł Kusiak]

świnie rozwieszone pod niebem. ktoś podłożył
głos. dzwonią do mnie sondażownie:

– co myślisz skurwysynu
o promieniowaniu tła?
– mój ojciec spalił cały sad
i śnięty śnięty śnięty
on na szwach na zaspach.

okadzić monitoring.
okadzić monitoring.

(kto znieważa pomnik ten liczy
czy w jednym brzuchu jest za dużo dzieci.)

jest zapisane w gwiazdach
neutronowych i wyśpiewane
na sylwestrze z tvp:
każdy wiersz będzie paskiem z wiadomości

14.01.2019

87



Usuwam dymisję, zakładam konto [cover by Michał Mytnik]

dochodzi do zwolnień z więzień. ktoś zmienił
głos. dzwonią do mnie ziomki:

 co myślisz Jakubie
o kwantyzacji przyrostu?
 moja matka spaliła uprawę
i śnięta śnięta śnięta ona 
na chmurach, ona w helikopterze.

upalić ochroniarzy.
upalić ochroniarzy.

(kto tańczy na grobach ten liczy
że jeden brzuch łyka za dużo kamieni.)

przecież pisze w kodeksach
neurotycznych i wyświechtanych
na wifistypie z kaset, że
już każdy tekst będzie machem sativy.

23.10.2019
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Pewne blokowisko przyjmuje chrzest unijny [Paweł Kusiak]

Komunizm
będzie

(ze snu Dawida Mateusza o książce Dawida Kujawy)

obwód głowy liczę
od kąta pod jakim linkują mnie spiski
w których mam upodobanie.

gdy światło wpada do twojej piwnicy
zazdroszczą ci policje zjednoczonych
przewodów. pod twoim

imieniem moneta krwawi za ciebie.
głos się głosi a moc puchnie.
rzeźnie rób. pozwól rzezać.

nie ma manii manii. manifestuj
myślą słowem uczynkiem
mediumfree. masz wtyczkę

pasującą do tej ulicy. znasz
obwód mojej głowy. przypomnę:
smog stoi tam gdzie kiedyś stało zomo
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Pewna Ukrainka smakuje Soplicę pigwową [cover by Marcin Podlaski]

You shouldn’t be sorry for your country
Olia

okręg numer trzynaście
okręcił się wokół tłustego korpusu
christi jak bandana z chrustu.

kiedy patrzysz przez drzwi w głąb pokoju,
na biały proszek w naczyniach
krwionośnych, czy czujesz

bóle brzucha wypełnionego obcym?
nosiłam płód boga i zapiłam go.
ecce cud. duch święty

nie przeszedł wazektomii. waż słowo,
waż mniej, nie otwieraj ust
bez tytułu. mój brzmi:

kurwa ukrainka jebać ukrainę
za kilka dni nigdy już nie wrócę. napiszesz:
olia, piję tam gdzie wtedy piłaś ze mną.
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Kuca pozbył się koszulki, bierze A. na kolana i zaczyna coś opowiadać 
[Michał Mytnik]

Dzieci pytają:
<?>"Czy to oznacza że nie ma
krańca wszechświata"<?>

Lekcję przerywa alarm
<ktoś> znowu zapalił
skuna w męskim kiblu
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Ksiądz pozbył się koloratki, otwiera B. w połowie i kończy po stronie 
[cover by Paweł Kusiak]

Wierni zapominają:
§ "Nic nie wskazuje że jest
przerwa w wymianie"

Wyjście zaczyna front
[tamci] nie przestali
oglądać pustych naczyń
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Viral [Michał Mytnik]

reset osiedla
z ławek znikają dowody
kosze pełne przewinień
przewiń to jeszcze raz
tape’y z wczutami
wdrażam pod igłę
zlepioną od kurzu kicksów
stepback za linię
sygnały bez odbioru
każą sprawdzić numery
każą okazać ID

<ktoś> krzyczy przez okno
że nie ma już czasów
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Metal [cover by Marcin Podlaski]

gorset gotki
z butelek znika amarena
kosze pełne płyt
spływaj kinderku
hidden crack
znany jak kieszeń pusta
miasto ryczy growlem
spierdalaj za barierkę
poguj do karetki
okazać bilety
pieczęć na nadgarstki

<ktoś> jedzie na fali
prosto w ścianę śmierci
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rytualny ubój dziadka: matuzalem [Marcin Podlaski]

na dziadka przyszedł czas
ojciec wziął siekierę by uderzyć najpierw

nie musisz
szeptała mi matka
jej dłoń jej dusza na moim ramieniu
nie musisz
ale

szybko zaraz po tacie wymierzyłem w potylicę
c z a s z k a   p ę k ł a   j a k   g r a n a t   trup
dziadek ze wzruszenia się trząsł

mam pewne podejrzenia że zamknąłem powieki
mam pewne podejrzenia że widziałem oczy
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liminalne liczenie ulic: morales [cover by Paweł Kusiak]

na liczenie przyszedł czas
dziecko wzięło oddech by powiedzieć pierwsze

meksyk weźmie
szumiały mi papiery
ich biel ich cień we wszystkich drzewach
meksyk weźmie
jeśli

właśnie teraz po wszystkim pomyliłem się w całości
u l i c a   w z r o s ł a   t o   c h l e b o w i e c   noc
liczenie przez siebie pękło

nie jestem pewien czy wyłączyłem prąd
nie jestem pewien czy zgasiłem światła
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borderline [Marcin Podlaski]

marsz koszul; prasowanie
informacji w skrypt. rozszyfrujmy ustawę:
co za tym stoi
prócz berła w koloratce? piętrzą się fale
krytyki. podnieś głos, patryoto, który wypadł z urny
jak twój stary z wyra. czcij ojca wciętego
i Matkę Božkov, i zapijaj,
pal cudzesy, boś Polak
i powinności masz Polskie. śpiewaj hymn
z zimnym Lechem przy piersi, poluzuj
jasny gwint i patrz w niebo – bo właśnie dzisiaj
Polska została zobowiązana
białą świecącą linią.
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borderline [cover by Michał Mytnik]

marsz flar, zadymianie
zakupów na zeszyt. rozbijmy szyfr:
kto za to siedział?
kiedy tatuuję łezki, piętrzą się fale
nienawiści. podnieś głos graniczny patryoto, kiedy
ciało czci ojca i matkę słowa perełki,
w miękkiej ramie jak Camel i pal
cudzesy z dworca, boś nasz
i masz powinność wobec ekipy, a więc mów
z dłońmi na stole, ale spokojnie, poluzuj,
ciemna noc, jasny umysł – bo właśnie wczoraj
na osiedlu popełniono
ostatnie morderstwo.
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KRYTYKA
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Natalia Dziuba (ur. 1991 r. w Brzegu) – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: terapia 

pedagogiczna). Wcześniej studiowała animację kultury z arteterapią na Uniwersytecie Opolskim. 

Pasjonatka szeroko pojętej kultury i sztuki. Pisze wiersze od 2008 roku, przerwa nastąpiła na przełomie 

2013 i 2014 roku, wróciła do pisania w 2016 roku. Wyróżniona w OKP im. Ziemowita Skibińskiego

w Poddębicach (2016 r.), w Turnieju Jednego Wiersza w Świdnicy (2016 r.) oraz w VIII Turnieju Jednego 

Wiersza im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu (2018 r.). Redaktorka działu krytyka literacka w piśmie 

„Inter. LiteraturaKrytykaKultura” w latach 2017–2018. Od 2019 jest redaktorką działu eseje w „Tlenie 

Literackim”. Publikowała w „2Miesięczniku”, „Afroncie”, „MULTImedii”, „Wizjach”, „Helikopterze”, 

„Odrze”, „Wydawnictwie J”, „Salonie Literackim”, „Śląskiej Strefie Gender”, „Papierze w dole”. 

Regularnie pisze dla „Rubikonu”. Mieszka we Wrocławiu.



Krzysztof Gryko, Tak

Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2018

Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 174

Przekleństwo codzienności (dwa podejścia)

Wrażliwość  Gryki  w  wierszach,  w  tomie  Tak,  jest  odczuwalna  na  każdym  kroku.  Mistyka 

rzeczywistości  zastałej  imponuje,  intryguje,  przyciąga,  by  zaraz  stać  się  przekleństwem.  Piętnem 

niedającym  o  sobie  zapomnieć.  Świat  przedstawiony  w  utworach  autora  zmierza,  a  raczej  pędzi  na 

złamanie  karku  –  jest  wiecznym  pędem  do  niczego;  przesiąknięty  absurdem  –  stanowi  alegorię Misia 

Stanisława  Barei.  Odwrócenie  wartości  (i  ról)  jest  stałym  punktem  na  mapie  różnorodności,  którą 

prezentuje nam Gryko.

Nosiłem spodnie,

żeby wyglądać jak człowiek,

który zwiedza pory roku

po sezonie, jakby chciał je do siebie przekonać.

Życie było tylko jedno na wszystkich podłogach

wyprzedającego się metr po metrze świata.1 

W  książce  poetyckiej  przedstawia  przytłaczający  swoim  ciężarem  świat.  Z  drugiej  strony  jest 

piękno codzienności, do której Gryko się często odwołuje. Dysonans poznawczy, paradoks? U autora Tak 

dość zjawiskowe jest tworzenie paraleli ze skrajnie przeciwnych cech i nadanie jej wartości samej w sobie. 

Co nie jest częste u autorów, podejmujących problem miejski. Chociażby Dominik Bielicki w Pawilonach 

próbował  ująć  ów  problem  z  różnych  punktów widzenia,  jednakże  tom  Bielickiego  –  mimo  ogromnej 

pracy  nad  językiem,  nad  którą  chylę  czoło  –  przedstawił w ułamku  to,  z  czym  społeczeństwo musi  się 

borykać na co dzień. Gryko nie dość, że w tomie ujął dogłębnie problem ludności miejskiej, w dodatku 

wyciągnął  na  wierzch  szczegóły,  które  są  zazwyczaj  pomijane,  drobnostki  –  które  cieszą  prostego 

człowieka – oddając ich sens w prostocie.

W grudniu

liście są czarne jak małe madonny,

nad ranem leży na nich srebro,

które niechętnie topnieje.

1 Fragment pochodzi z wiersza Wybór, s. 12
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Twój sen o ojczyźnie

nie wie, gdzie się podziać.

Ma wielkiego pecha,

bo jest tylko snem,

dodając na koniec: moje oczy

nie wiedzą, gdzie się mają podziać,

gdy znikasz za drzwiami,

one skrzypią za tobą: oj, czy zna to

skrzypienie?2 

Książkę Tak czytałam na dwa razy. Za pierwszym razem przytłoczyła mnie ilość porównań, która 

występowała  przez  pierwszych  kilka  wierszy  oraz  gęstość  metafor.  Postanowiłam  ją  odłożyć  aż  do 

ochłonięcia (siebie i książki). Za drugim razem było o wiele lepiej, po przebrnięciu przez parę topornych 

wierszy,  ukazał  mi  się  wachlarz  propozycji  autora.  Gry  językowe,  porównania,  zabawa  formą, 

przerzutniami oraz wersami, puenty, ciągle zaskakiwały czytelnika. Otworzyła mi się przed oczami gama 

możliwości, którą ma do zaoferowania Gryko odbiorcom. Wiersze te są wielopoziomowe, wielowątkowe. 

Groteska i prostota chwili, to ryzykowne połączenie sprawiło, iż ten tom zasługuje na uwagę.

Oddech był zawsze i zagrażał

pustce, którą mnisi przerabiają

na przestronne wnętrza. Ktoś

fakultatywnie delektuje się ciszą,

myśląc: wspomnę cię kiedyś.

A cisza wspomni poległe wieczory.

Chmury pracują nad końcem

świata, ale za dobrze to wygląda

i zbyt długo trwa, wiesz,

więc trzeba będzie chyba jednak

zjeść kolejne jabłko.

No dobrze.3 

Wyżej zacytowany fragment wiersza to tylko cząstka z książki Tak, która boli kalectwem dnia, ale 

i  jest  rejestrem piękna momentów. Utwory Gryki bronią  się  same,  są  to  jedne z  tych, które po  lekturze 

zostają  w głowie i zmuszają do refleksji.

Natalia Dziuba

2 Fragment pochodzi z wiersza Oj, s. 28
3 Fragment pochodzi z wiersza Cisza nocna, s. 37
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Anna Mochalska (ur. 1992 r.) – bydgoszczanka. Autorka arkusza poetyckiego Okno na świat oraz tomów 

syndrom obcej ręki i same głosy. Dwukrotnie wyróżniona w projekcie Biura Literackiego „Pracownia po 

debiucie”, nominowana do nagrody głównej w konkursie im. Klemensa Janickiego, nominowana do 

Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego za tom same głosy. Nagradzana w konkursach poetyckich 

     i krytycznoliterackich. Wiersze i/lub recenzje publikowała m.in. w „Wakacie”, „Arteriach”, „Inter”, 

„Twórczości”, „Salonie Literackim”, „biBLiotece”.
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Anna Adamowicz, Animalia

Biuro Literackie, 2019 

Ludzie i zwierzęta w jednym stali domu albo Europo, wyginasz

W latach 20072008 w Australii powstał animowany serial dla dzieci, którego bohaterowie trafili 

do  świata  rządzonego  przez  zwierzęta.  Była  to  społeczność  świetnie  zorganizowana,  z  rozwiniętą 

cywilizacją i kulturą. Wizyta niespodziewanych gości zbiegła się w czasie z pojawieniem się pierwszych 

problemów w świecie zwierząt. (Przypadek? Nie sądzę.) Plakat serialu opatrzony był hasłem „Welcome to 

the kingdom where animals rule”. A tytuł? Animalia.

Druga książka Anny Adamowicz pod tym samym tytułem nie  tylko – podobnie  jak serial sprzed 

ponad dekady – porusza  się wśród  fauny  świata  tego,  ale  też  zadaje pytania o  charakter  relacji  ludzko

zwierzęcych i wzajemny wpływ obu tych rzeczywistości. Diagnoza jest zdecydowanie negatywna: w tym 

królestwie  niestety  (jeszcze)  rządzi  ludzkość,  a  następstwa  tych  rządów  są  naprawdę  dramatyczne. 

Zostawiamy  za  sobą  cierpienie  i  śmierć,  bez  namysłu  skazując  miliony  istot  na  mierzenie  się 

                     z  konsekwencjami  naszych  działań.  Żółwia  połykającego  plastikowy  worek  możemy  ocalić  już  tylko 

      w  wierszu,  a  za  albatrosa  dławiącego  się  poliestrem  pozostaje  nam  jedynie  się  pomodlić.  Trawestując 

hasło wspomnianego serialu: „Welcome to the kingdom where people rule.” Dodajmy, że wspomnianym 

rządom  bliżej  raczej  do  tyranii  niż  pokojowej  współegzystencji.  Zależności  między  jednostkami 

           (czy gatunkami) oparte są wyraźnie na relacji władzy.

Adamowicz  dzieli  Animalia  na  dwie  równe  części:  Kręgowce  i  Bezkręgowce,  poprzedzając  je 

świetnym  poetyckim  wstępem  opatrzonym  tym  samym  tytułem,  co  cała  książka.  O  powodach  tego 

podziału  oraz  nieoczywistym  usytuowaniu  niektórych  wierszy  pisała  Zuzanna  Sala,  wskazując  na 

przesunięcia  perspektyw  jako  na  główną  oś  konceptualną  tomu.  Hierarchizacja  czy  ocena  moralności, 

której moglibyśmy  się  podjąć  na  podstawie  posiadania  lub  nieposiadania  kręgosłupa  (moralnego)  przez 

podmioty  tych wierszy, byłaby  jednak mocno zwodnicza. Poetka nie ma problemu z oceną  tego,  co złe 

     i godne potępienia, jednak daleka jest od napominania, a tym bardziej od moralizowania. Siłą jej wierszy 

jest przenikające wszystko zrozumienie. Empatia Adamowicz, na którą zwracał uwagę Jakub Skurtys, jest 

najsilniejszą bronią  tych  tekstów. Autorka nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia  tomu Wątpia 

nie mówi czytelnikom, jak powinni postępować, a jedynie stawia ich w obliczu faktów: oto foka złapana 

w  sieci,  czy  tego  właśnie  chcecie  dla  niej  i  dla  wszystkich  innych  fok?  Zadaniem  czytelnika  jest 

przejrzenie  się  w  lustrze  podsuwanym  przez  poetkę;  lustrem  jest  tu  każda  inna  istota  żywa,  która 
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w różnorakich hierarchiach stawiana bywa niżej od człowieka. Ten zaś jawi się w wierszach jako postać 

wzbudzająca  grozę  –  zarówno w  innych,  jak  i w  samym  sobie.  Przerażenie  nie ma  jednak  powodować 

paraliżu i blokować aktywności; przeciwnie – poetka dostrzega tkwiący w strachu potencjał, który może 

być motywacją,  iskrą,  która  zaprószy  ogień. W ostrzu  krytyki Adamowicz  czytelnik może  dostrzec  dla 

siebie szansę. Jak świetnie to ujęła Justyna Szumańska: „poezja Adamowicz (…) ma tendencję do bycia 

performatywną. Poetka konstytuuje nowy obraz rzeczywistości, który (…) ustanawia odmienny porządek 

orz konstruuje inną, (…) a n i m a l n ą  t o ż s a m o ś ć .” (podkr. A.M.) Animalna tożsamość to możliwa 

do podjęcia droga rozwoju, w której podstawową wartością jest poszanowanie życia.

O  ile  Adamowicz  wyodrębnia  równą  ilość  kręgowców  i  bezkręgowców,  o  tyle  konstrukcja  jej 

książki  przeważa  szalę  na  stronę  kręgowców:  dwuboczna  symetria  ciała  (dwie  równe  części),  dobrze 

wyodrębniona głowa  (tytułowy wiersz animalia),  ruch odbywający się dzięki  skurczom mięśni  (wiersze 

  z cyklu układy, które Skurtys nazywa „traumatycznym refrenem”,  ich kolejne części określając mianem 

„wirusa”; powrócę  jeszcze do  tego motywu). Chociaż wierszprzedmowa deklaruje: „każde zwierzę hyc 

na  maszt  /  każdy  człowiek  łup  pod  spód”,  prawo  do  wyjścia  „na  maszt”  uzyskuje  każde  stworzenie: 

począwszy  od  wszy  i  tasiemca,  poprzez  psa  i  małpę,  na  człowieku  kończąc.  Autorka  świetnie  gra 

napięciem  powstającym  na  styku  przeciwnych  perspektyw,  więc  recytatyw  Marii  Callas  kołyszącej 

           w brzuchu tasiemca uzupełnia oczywiście recytatyw tasiemca wczepionego w jelito Marii Callas. Dualny 

podział  książki  świetnie  się  sprawdził  właśnie  dlatego,  że  poetka  wykorzystała  tę  przestrzeń,  w  której 

spotykają się dwa punkty widzenia, dwa światy, dwie opinie. Animalia to nie zbiór pojedynczych tekstów, 

ale całość pomyślana jako szereg wierszy wchodzących ze sobą w różnorakie relacje. To właśnie relacje – 

istot,  społeczeństw,  wierszy  –  są  siłą  napędową  utworów  pomieszczonych  w  tomie  i  to  właśnie  tę 

przestrzeń wzajemnych oddziaływań najchętniej eksploruje autorka.

Biologizm  determinujący  debiutancki  tom Adamowicz Wątpia  w  jej  drugiej  książce  znalazł  dla 

siebie  inne  zastosowanie,  choć  w  centrum  zainteresowania  niezmiennie  pozostaje  ciało.  Animaliom 

niedaleko do koncepcji organicyzmu zarówno w biologii,  jak i w filozofii. Sens każdej części określony 

jest tu przez kontekst, a społeczeństwo funkcjonuje na prawach natury, podlegając tym samym procesom, 

jakie  dotyczą  organizmów  żywych.  Należy  głośno  powiedzieć,  że  najnowsze  wiersze  Adamowicz 

angażują się nie tylko w ekologię i prawa zwierząt, ale także w kwestie polityczne, społeczne, historyczne. 

Poetka,  z  właściwą  dla  siebie  subtelnością,  w  takim  samym  stopniu  rozlicza  nas  z  działań  na  szkodę 

środowiska,  jak  z  bezduszności,  braku  poszanowania  życia,  nadmiernego  poczucia  władzy.  Ponieważ 

      z perspektywy biologicznej patrzy na politycznospołeczne uwikłanie człowieka, dostrzega analogię tych 

dwóch sfer, co świetnie widać w wierszu rozpoznanie: „znam kraj który jest kolonią pąkli / wyrosłych na 
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skórze  wieloryba  /  biorącego  właśnie  rozpęd  aby  /  z  całej  siły  otrzeć  się  o  skałę”.  Silne  powiązanie 

biologii  oraz  kwestii  społecznych  widać  we  wszystkich  wierszach  cyklu  układy,  których  jednak  nie 

nazywałabym refrenem ani wirusem, ale raczej – pozostając w obszarze metaforyki Animaliów – pulsem 

tej  książki,  miarowym  tętnem  słyszalnym  co  piąty  wiersz.  Europa  staje  się  w  tych  utworach  żywym 

organizmem, a choć częstotliwość jej tętna wskazywałaby na dobry stan zdrowia, to jednak gwałtowność 

ruchów (drganie, konwulsje, wicie się, wibrowanie) świadczy o nerwowości i napięciu. Jeszcze nic się nie 

dzieje,  ale  jest  jakieś  przeczucie  nadchodzącej  burzy,  świadomość  nieuchronnego  końca.  Ostatecznie 

autorka zostawia nas z obrazem Europy „łykającej wszystkie kostki aż do zadławienia”. 

Jerzy Nowosielski uważał zwierzęta za anioły tkwiące w stanie kenozy, dobrowolnie poddające się 

niezawinionemu cierpieniu. Anna Adamowicz, nie wytykając nikogo palcem, bez trudu znajduje winnych 

tego  niezawinionego  cierpienia  braci  mniejszych.  Są  to  ludzie,  my  wszyscy.  W  Księdze  Izajasza 

znajdziemy  ustęp  mówiący  nie  tylko  o  wspólnej  egzystencji  różnych  gatunków  zwierząt,  ale  również 

        o  pozbawionym  przemocy  współistnieniu  zwierząt  i  człowieka.  Fragmenty  pierwszego  wiersza  tomu 

Animalia  („wszyscy  ludzie  w  brzuchy  mórz”,  „wszyscy  ludzie  w  stawów  muł”,  „wszyscy  ludzie 

               w  gniazda  żmij”)  w  tym  kontekście  brzmią  jak  pobożne  życzenia.  To  na  nas  spoczywa  brzemię 

odpowiedzialności za aktualną sytuację i to my musimy podjąć decyzję o zmianach. Czy zdobędziemy się 

na to dzięki lekturze poezji?

Anna Mochalska
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Jerzy Pilch, Żółte światło

Wielka Litera, 2019

Proza bezczelnie autobiograficzna

Wydaną  w  2015  roku  Zuzą  albo  czasem  oddalenia  rozpoczął  się  mętny  okres  w  twórczości 

prozatorskiej  Jerzego  Pilcha  (żeby  nie  powiedzieć:  mętnej  twórczości).  Po monumentalnych,  będących 

dowodem wybitnego kunsztu pisarskiego, doskonałych Wielu demonach, nastał czas drobnych powieści, 

powieści  fragmentarycznych,  balansujących  na  granicy  prozy  i  osobliwego  pamiętnikarstwa  —  nigdy 

dotychczas  literatura  Pilcha  nie  była  tak  bezczelnie  autobiograficzna.  Zuza, Portret  młodej  wenecjanki 

         i  Żywego  ducha  to  eksperymenty  przekraczające  granice  literatury  dokumentu  osobistego,  ale  i  ukłon 

         w stronę doświadczonego czytelnika, czytelnika długodystansowego, który najnowsze dzieła Pilcha będzie 

czytał na  zupełnie  innym poziomie, niż  ten, który nigdy wcześniej nie miał do  czynienia  z  twórczością 

        i tradycją literacką pisarza. Z tym pierwszym Pilch gra, podsuwa w tekście tropy, puszcza oko, i zdaje się 

mówić: my  wiemy  o  co  chodzi.  Tworzy  się  tutaj  pewnego  rodzaju  nić  porozumienia  między  autorem 

                      a czytelnikiem, pakt będący efektem wieloletniej  literackiej znajomości, bowiem całą twórczość pisarza, 

  i  to nie tylko prozatorską, lecz również publicystyczną, traktujemy jako pewien projekt autobiograficzny 

(same  felietony  odczytywać  możemy  jako  osobny  rozdział  tej  autobiografii,  misternie  dopełniony 

           w późniejszych latach przez dzienniki, a później jeszcze przez wywiadyrzeki). Pisarz uczynił ze swojego 

życia literaturę, wykazując się przy tym umiejętnością nie odtwarzania, ale przetwarzania rzeczywistości. 

W ostatnich latach Pilch tworzy literaturę ekskluzywną, bo zrozumiałą w pełni przez nielicznych. Śmiem 

twierdzić, że dla tego drugiego czytelnika, który postanowił przeczytać Pilcha późnego, bez wcześniejszej 

znajomości „starego Pilcha” (przez co rozumiem okres od debiutu do okolic Pod mocnym aniołem), Zuza 

 i wszystko, co późniejsze, będzie ładnie napisanym, niezrozumiałym bełkotem. Zaznaczam, że piszę tutaj 

wyłącznie o prozie, bo wydawane w ostatnich latach dzienniki i wywiadyrzeki stanowią osobną lekturę, 

klarowną dla wszystkich, bez względu na doświadczenie (i doświadczanie). 

Nie bez powodu nazywam najnowszy etap twórczości Pilcha mętnym — ostatnie powieści trudno 

w ogóle powieściami nazwać. Są chaotyczne, praktycznie pozbawione  fabuły,  stworzone z  fragmentów, 

które  niejednokrotnie wydają  się  nie mieć  ze  sobą  nic wspólnego;  zdaje  się,  jak  gdyby  Pilch  nie mógł 

zdecydować się, czy pisać prozę, czy kolejną stronę dziennika. Z przykładowym Spisem cudzołożnic, czy 

Innymi  rozkoszami, mają  niewiele wspólnego.  Jeżeli  przyjmiemy,  że w publicystyce  autobiograficzność 

znajduje  się  na  powierzchni,  a  w  prozie  „starego  Pilcha”  musimy  szukać  jej  w  głębinach  wód,  to 



w najnowszych powieściach coraz gwałtowniej uderza ona od spodu w pokrywający tę wodę lód, próbując 

się uwolnić. W ostatniej publikacji Pilcha, w Żółtym świetle, które we wrześniu bieżącego roku ukazało się 

nakładem  wydawnictwa  Wielka  Litera,  lód  już  pęka.  Ta  proza  jest  tak  skrajnie  autobiograficzna,  że 

         w  pewnym momencie  zaczęłam  zastanawiać  się,  czy  pisarz  nie  zastawił  na  czytelnika  pułapki;  czy  to 

czytanie  w  kluczu  autobiograficznym,  do  którego  przywykliśmy,  nie  jest  zgubne,  czy  Pilch  nie 

wyprowadza nas, najprościej rzecz ujmując, w pole. Pilch nie jest pisarzem idącym na łatwiznę, więc jest 

w tej prozie jakiś haczyk. Jest i wskazówka, popchnięcie do namysłu, bo w pewnym momencie w Żółtym 

świetle  pojawia  się  takie  zdanie:  „Jest  [historia]  trudną  lekcją  pisania,  bo wątki  ściśle  autobiograficzne 

sąsiadują  tu  z  zupełnie  fantastycznymi,  trzeba  dokładnie  uzgodnić  tonację,  a  to  jest  tylko  dla 

lekkomyślnych  amatorów  łatwe”.  Wątki  autobiograficzne  oraz  fikcję  stosunkowo  łatwo  wyznaczyć 

          i odróżnić od siebie. Problematyczną zagadką staje się de facto wszystko to, co może stanowić tak zwaną 

autobiografię  kreowaną,  którą  Pilch  niejednokrotnie  się  posługuje  (przetwarzając  chociażby  postaci 

członków  swojej  rodziny  na  bohaterów  literackich,  wykorzystując  ich  wygląd,  charakterystyczne 

powiedzenia,  wspominając  o  wydarzeniach  z  ich  życia,  jednocześnie  nadając  im  nową  rolę,  dopisując 

historie,  które  nigdy  się  nie  wydarzyły  w  rzeczywistości  —  niejednokrotnie  używając  przy  tym  ich 

prawdziwych imion i nazwisk). Autobiografia jest tutaj surowcem obrabianym i wykorzystywanym przez 

pisarza na literacki użytek. Zaraz po cytowanym przeze mnie fragmencie, pisarz zastanawia się nad formą 

dla  pisanej  historii,  czy  pisać  powieść,  opowiadania,  czy  powieść  w  odcinkach  —  autotematycznie 

rozmyśla nad tym, co czyni właśnie w tej samej chwili. Całe Żółte światło zdaje się być organizmem, na 

którym  Pilch  pracuje,  organizmem  natychmiast  reagującym  na  bodźce.  Myślę  o  tej  powieści  jako 

             o „powieści aktywnej”, czułej i reagującej na kolejne działania twórcy.

Chociaż Żółte  światło  pozostaje w  tym  specyficznym,  eksperymentalnym  nurcie,  który  Pilch  na 

przestrzeni  ostatnich  kilku  lat  realizuje,  zdecydowanie  wyróżnia  się  ono  na  tle  trzech  wcześniejszych 

„powieści”  do  niego  przynależących.  Pilch  wciąż  eksperymentuje  z  formą,  nadal  jest  ona 

fragmentaryczna, ale — dużo bardziej spójna. Bliżej Żółtemu światłu do Zuzy albo czasu oddalenia niż do 

Portretu  młodej  wenecjanki  czy  Żywego  ducha,  o  których  powiedzieć,  że  stanowią  chaos,  to  nic  nie 

powiedzieć.  Po  prostu:  lepiej  i  łatwiej  się  to  czyta.  Nie  to  jednak  jest  tutaj  najistotniejsze,  ale  to,  co 

          w  powieści  (a  może  opowiadaniach?  Można  tę  prozę  czytać  na  różne  sposoby)  dzieje  się  z  samym 

Pilchem,  to  znaczy  jak  odczytujemy  jego  samego  przez  pryzmat  tworzonego  przez  niego  tekstu.  Skoro 

ustaliliśmy  już,  jak  silnie  autobiograficznym  jest  pisarzem,  musimy  pamiętać,  że  on  sam  stwarza  się 

poprzez swoją literaturę. W ostatnich latach odczytywaliśmy go jako twórcę zgorzkniałego, godzącego się 

ze starością, chorobą, twórcę dumnego i szczerego (kategorię szczerości Pilch doskonale realizuje już od 

czasów Anioła),  ale  jednak  znajdującego  się w  sytuacji  opresyjnej. Właśnie  starość  i  choroba  stanowią 
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fundament  tego  specyficznego  okresu  w  twórczości  zaczynającego  się  Zuzą.  Tymczasem  w  Żółtym 

świetle,  chociaż  starość  nadal  się  pojawia,  i  jest  jednym  z  głównych  tematów  tej  publikacji  (choroba 

gdzieś  nagle  ginie),  Pilch  przedstawia  ją  od  drugiej  strony.  Starość  nie  jako  droga  do  śmierci, 

zniedołężnienie,  upodlenie,  ale  jako  ograniczenie  nadane  przez  społeczeństwo  (odbijamy  się  od  tematu 

związku  z  dużo młodszą  kobietą)  i,  jakby  to  sam  Pilch  powiedział,  postawienie  krechy  na  osobie  nie

młodej. Pisarz nie upomina  się  już o młodość;  i  chociaż od dawna akceptował  swój  stan,  dopiero  teraz 

zaczyna  dopatrywać  w  nim  tego,  co  dobre.  To  nie  jest  ten  sam  Pilch,  który  przez  ostatnie  lata  głosił 

upadek  swojej  młodości,  cierpki,  ironiczny,  złośliwy  —  to  ten  sam  Pilch,  co  w  Innych  rozkoszach 

(nieprzypadkowo przywołuję  tutaj  akurat  tę  powieść:  główny bohater Żółtego  światła, Ariel  Poschukal, 

nieustannie przywodzi mi na myśl Pawła Kohoutka, którego historię opowiada pisarz w Innych…), tylko 

ćwierć wieku starszy. To Pilch wolny, który nareszcie ma ochotę przekroczyć próg mieszkania na Hożej, 

gotowy do  działania,  czerpiący  z  życia. Rzeczywiste  zmiany w  codzienności  pisarza  (o  których wiemy 

chociażby  z  wywiadów)  mają  wydźwięk  w  jego  twórczości,  i  Żółte  światło  jest  tego  najlepszym 

przykładem. Ale żeby nie było: Żółte światło to ten Pilch jak gdyby nowo narodzony, ale posługujący się, 

bo  jakżeby  inaczej,  sprawdzonymi,  przez  czytelników  uwielbionymi,  schemacikami  —  jest  Wisła, 

przeprowadzka  do Krakowa,  PB  (Pan Bóg),  dziadek Czyż,  i  inne  rozmaitości,  które  powtarzane  nawet 

milion  razy,  nigdy  nie  zbrzydną,  bo  stanowią  pewną  bazę  Pilchowej  twórczości.  Jest  i  doskonały  żart, 

groteska i komizm postaci. I wiele innych elementów, stałych i bezpiecznych, bez których Pilch nie byłby 

sobą  w  sensie  ścisłym.  Żółte  światło  bardzo  ostrożnie  wyznacza  nową  ścieżkę  w  jego  twórczości. 

            Nie pytam o to, dokąd ona poprowadzi — intryguje mnie, co wydarzy się po drodze.

Karolina Kurando
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Jesteśmy jedynymi zwierzętami, które żyją 
              w wyobraźni.

Rozmowa z Edwardem Pasewiczem

Edward Pasewicz – poeta, pisarz, dramaturg i kompozytor. Absolwent filozofii. Wielokrotnie 

nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce i wielokrotnie tłumaczony. Identyfikuje się 

jako buddysta oraz gej, a w wierszach często odwołuje się do tych rzeczywistości.
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Rzyrador: Zacznijmy klasycznie. Debiutowałeś jako laureat Konkursu im. Jacka Bierezina, wydałeś 

wtedy Dolną Wildę. Powiedz o swoich początkach, jak to się stało, że wysłałeś swoje wiersze...

Edward Pasewicz: Jest cała historia z tym związana.

Tak właśnie. Jak zacząłeś pisać, co z tą Wildą?

Pisałem już właściwie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jakieś opowiadania, Potem zacząłem pisać 

dramaty, mam mnóstwo zeszytów z nimi. Następnie zacząłem pisać dziennik i w nim zdarzyło się tak, że 

przeplatałem  fragmenty  lektur  z  własnymi  tekstami,  z  rozważaniami.  Generalnie  przerodziło  się  to 

          w  regularne  pisanie.  Nie  pamiętam,  miałem  szesnaście,  może  siedemnaście  lat,  kiedy  zacząłem  pisać 

wiersze.  To  już  było  świadome.  Chodziłem  do  biblioteki  publicznej  po  „Literaturę  na  świecie”  i  inne 

pisma.  Zagraniczni  poeci  byli  ciekawsi  od  naszych.  Czytając,  że  coś  jest  na  przykład  sestyną, 

zafascynowany pisałem sestyny. Stworzyłem coś co nimi nie było, Andrzej Sosnowski powiedział, że to 

jest nie wiadomo co. Tak ćwiczyłem. Było tego mnóstwo i wiele tych rzeczy jest nic niewarta. Teraz, gdy 

nie  mam  pomysłu,  jak  dosztukować  coś  do  wiersza,  to  biorę  sobie  stamtąd.  Pierwsza  publikacja  była 

        w  „Gazecie  Lubuskiej”,  wygrałem  jakiś  konkurs.  Było  tak  jak  z  Bierezinem  – mój  ówczesny  chłopak 

wysłał wiersze za mnie. Ku swojemu zdziwieniu pojechałem do Gorzowa Wielkopolskiego  i odebrałem 

nagrodę,  opublikowano  cały  cykl,  przez  trzy miesiące w  gazecie  były moje wiersze.  Cykl  nazywał  się 

       O Eryku, może kiedyś opublikuję tę książkę, bo okazuje się, że jest całkiem niezła. Niedawno zaglądałem 

do tych wierszy i stwierdziłem, że nie jest źle, należy poprawić, ale sporo można wykrzesać. Wracając – 

    w  Poznaniu  pisałem,  spotykałem  się  z  różnymi  ludźmi,  na  przykład  z  Piotrem  Śliwińskim, 

współorganizowałem  pismo  „Pro  arte”,  udzielałem  się  jako  krytyk,  ale  po  prostu  nie  chciało  mi  się 

publikować  wierszy.  Mój  ówczesny  chłopak,  Marek,  postawił  mi  ultimatum:  albo  wyślę  Wildę  na 

Bierezina,  albo  odchodzi.  No  to  wysłałem.  Okazało  się,  że  zapomniałem  włożyć  tam  koperty 

                     z rozwiązaniem godła, które brzmiało „Lama ole”. W jury była pani, z którą widziałem się dwa tygodnie 

przed  rozstrzygnięciem,  czytała  te  wiersze,  też  wiedział  o  nich  Piotrek  Sommer,  bo  w  zestawie  były 

Kantyczki  dla  Pana  Sommera.  Więc  szukali  mnie.  Krzysztof  Siwczyk  był  fundatorem  pomysłu,  żeby 

książkę opublikować anonimowo, ale w końcu mnie znaleźli. I ku mojemu zdumnieniu wygrałem i tak się 

zaczęło.
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Pytamy  o  Dolną  Wildę,  gdyż  niedawno  Biuro  Literackie  prezentowało  trzydzieści  książek  na 

trzydziestolecie  po  1989  r.  i  jedną  z  tych książek był Twój debiut. Mamy wrażenie,  że  to książka 

jakoś przełomowa dla opcji bardziej lirycznej w poezji polskiej.

Przeróżnie pisano o tej książce i wciąż piszą o mojej poetyce, bo nie mogą tego przełknąć. Nie rozumiem 

dlaczego, bo to jest całkiem proste do wytłumaczenia. We wczesnych latach dwutysięcznych istniał kult 

ironii, wszystko wsadzało  się w  cudzysłów,  a  ja  niczego w  cudzysłów  nie wsadzałem.  Jeśli  kpiłem,  to 

kpiłem i ironizowałem, ale to nie było w cudzysłowie, nie posiłkowałem się tarczą lub maską ochronną, 

aby powiedzieć, że coś mnie boli albo nie pasuje. To chyba była nowość tej książki. Karol Maliszewski 

pisał,  że  jest  kampowa,  ja  nie  widzę  tam  kampu.  Zresztą  Karol  potem  wycofał  się  z  tego  zdania,  po 

Wierszach dla Róży Filipowicz, po th i następnych książkach było widać, że się myli. Kiedy piszę wiersz 

osobisty,  to w tym momencie naprawdę myślę o  tym, co w nim jest, nie ma żadnego wykoncypowania. 

Wiem,  że  kategorię  szczerości w  liryce można  o  kant  dupy  obić,  ona  nie  istnieje,  ale  chcę  uczciwości 

lirycznej  wobec  siebie,  a  przede  wszystkim  wobec  czytelnika.  Nie  lubię  się  krygować,  po  prostu  taki 

jestem,  jestem  dość  zwyczajny.  Uczciwość  w  literaturze  mówi:  jesteś  uczciwy  warsztatowo,  uczciwy 

filozoficznie,  uczciwy  logicznie. Nie  jest  tak,  że  pisze  się wiersz,  żeby dowiedzieć  się,  co  się  napisało. 

Wiersz pisze się, ponieważ chce się coś konkretnego powiedzieć. Od zawsze kładę to młodym do głowy. 

Poezja jest jak matematyka i w zasadzie jest matematyką oraz muzyką języka. W wierszu wszystko musi 

być logiczne i wszystko musi wynikać z siebie, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie wynika. Jest tak, że 

Wy, dając jakiś produkt, musicie go dać najuczciwiej na świecie. To jest poważna sprawa, to jest język. 

Dacie sfałszowany produkt, a prędzej czy później  to  jebnie. Wtedy wiersz nie będzie świeży, będzie się 

starzał. To zabrzmi egotycznie, ale mam wrażenie, że Dolna Wilda się nie starzeje. 

Poruszyłeś kilka kwestii. Może najpierw sprawa uczciwości, to będzie pytanie celowo pod włos. Jak 

widzisz siebie na, powiedzmy, mapie polskiej poezji, jak określisz swoją pozycję jako pisarza?

Nie widzę się. Nie wiem, czy mam jakąkolwiek pozycję. Na pewno mam pozycję towarzyską, bo podobno 

jestem sympatyczny. Pozycję ma Jacek Dehnel, Jacek Podsiadło...

Nie chodzi nam o mniej lub bardziej wartościową sławę, ale o znaczenie książek.

Myślę, że to nie jest pytanie do mnie.
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OK.  Zacząłeś  więc  mówić  też  o  warsztacie,  zatem  jak  widzisz  młodą  twórczość,  debiutantów, 

predebiutantów, te najmłodsze roczniki? 

Bardzo  lubię  kpić,  na  przykład  z  Filipa Matwiejczuka.  Bardzo  go  lubię  i  cenię,  ale  uważam,  że  wiele 

rzeczy  musi  doszlifować.  Powiem  tak:  jest  w  Was  nadzieja.  To  nie  jest  bełkot,  widać,  że  piszecie 

świadomie i bardzo mi się to podoba. Tak naprawdę jest dobrze, chociaż rzecz jasna mogłoby być lepiej. 

Nie przekonuje mnie, że przesadzacie z  różnymi  technikami. Na przykład Patryk Kosenda –  to  są  fajne 

rzeczy, tylko gdy forma przesłania treść, a w wielu wypadkach tak u Was jest, coś nie gra, bo nie może. 

Fajnie używacie  rytmu,  ale  rytm musi mieć  sens, gdy wiersz  zmienia  się kołomyjkę,  to obroni  się  jako 

performens, ale na papierze – może niekoniecznie. Jedna z niewielu rzeczy, którą mogę wam zarzucić to 

brak rytmicznej różnorodności. Młodzi nie myślą wersem, ale rytmem. Lubię  to,  lecz konieczny jest cel 

       i  powód.  Nie  przekona  mnie  tekst,  po  którym  widzę,  że  to  popis  retorycznej  sprawności  przy  braku 

zwykłej,  ludzkiej wrażliwości. Literatura nie  jest po to, by się popisywać, ale by połykać czas. Jesteście 

niebywale  sprawni  językowo  i  to  jest  cudowne,  chciałbym  mieć  pewność,  że  coś  faktycznie  zostało 

powiedziane.  Nie  interesuje  mnie  retoryka,  interesuje  mnie  życie,  bo  ono  jest  tak  indywidualne 

                   i  jednorazowe  jak strzykawka. Drugiego  razu nie będzie, mówię  to  jako buddysta,  zatem  to  jest ważne: 

jednostkowe  doświadczenie,  coś  czego  ja  nie mogłem  doświadczyć, więc w wierszu  dostaję  tę  pigułkę 

       i zaczyna to być moje. Dlatego to robimy. Jesteśmy zwierzętami, które żyją w wyobraźni.

Kolejny  wątek,  który  wcześniej  poruszyłeś  –  muzyka.  Mówiłeś  o  niej,  więc  powiedz  jeszcze  jak 

muzyka,  którą  przecież  komponujesz,  wpływa  na  Twoje  pisanie.  Jaką  muzykę  tworzysz,  jakiej 

słuchasz?

Nie  wiem,  jak  można  to  sklasyfikować.  Przez  całe  sześć  miesięcy  miałem  dziewczynę,  jedyny  raz. 

Mieszkała  w  Warszawie,  jej  mama  była  sekretarką  Jacka  Kuronia,  pracowała  z  nim  w  Sejmie. 

Pomieszkiwałem w tej Warszawie, ta dziewczyna była Żydówką, bardzo piękną. Jej ojciec był mistrzem 

wolnomularskim, powiedzmy: szefem masonerii w Polsce. Kiedyś poprosił mnie, żebym mu pograł swoje 

rzeczy,  więc  grałem.  Powiedział,  że  to  jest  tak  pomiędzy  późnym  Szymanowskim  a  wczesnym 

Pendereckim, zawsze się z tego śmieje. To jest czasami atonalne, czasami wpada w tonalność... Ostatnio 

napisałem  taką  małą  kantatę  na  chór  i  orkiestrę,  zamówił  Chór  Polskiego  Radia.  Z  mojego  punktu 

widzenia  to  jest  tonalna muzyka,  niektórzy mogą  się  spierać,  ale  no  cóż. Teraz  piszę  trzecią  symfonię, 

chyba  trzeci  lub  czwarty  rok. Może  kiedyś  ją  skończę. A  co  do wpływu na  pisanie  –  jest  bezpośredni. 

Kiedyś  chciałem  pisać  symfonie  chóralne,  mam  obsesję  na  punkcie  Gottfrieda  Benna.  On  też  był 

„sprzedawczykiem”.  Mam  pełno  szkiców  do  symfonii  z  jego  wierszami,  późnymi.  W  tych  późnych 
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wierszach  podoba  mi  się  rozgoryczenie  faceta,  który  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  jest  w  stanie 

wytłumaczyć  światu,  że  jednak  nie  spierdolił  sprawy.  Z  Bennem  jest  ciekawa  historia,  ponieważ  był 

lekarzem Wermachtu, obsługiwał jednostkę w Landsbergu, czyli w dzisiejszym Gorzowie Wielkopolskim, 

gdzie  dostałem  tę  nagrodę,  o  której  wcześniej  mówiłem.  Mieszkał  bardzo  blisko  mojej  miejscowości, 

Meseritz, Międzyrzecz.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że domek, w którym mieszkał Benn  to albo 

sąsiedni z moim, albo mój. Ja zawsze twierdzę, że to mój.

Od dziecka żyjesz z tą anegdotą, czy poznałeś ją późnej?

Od dziecka. Od babci, która podpisywała się krzyżykami, była dość  inteligentną osobą, wiolonczelistką, 

miała bibliotekę. Ale gdy przychodziła pani listonosz, to udawała, że jest analfabetką. Wtedy lepiej było.

Użyłeś  słowa  „sprzedawczyk”  i  nie  możemy  nie  zapytać  o,  ironizując,  „kolaborantów”. Wszyscy 

zainteresowani  tematem  wiedzą,  jak  wielkie  są  spory  wokół  „Nowego  Napisu”. Wiadomo  też,  że 

miałeś kilka spotkań, publikacje...

Miałem,  bo  podpisałem  umowę.  Jestem  człowiekiem,  który  wywiązuje  się  z  obowiązków.  Skoro  mi 

zapłacono, to jest oczywiste. 

Chodzi  nam  o  Twoje  zdanie  nawet  nie  na  temat  „Nowego  Napisu”,  niekoniecznie  chcemy  o  nim 

rozmawiać,  ale  o  to,  co  się wokół  niego  dzieje. Kolejne  pytanie  –  jak  sądzisz, w  jakim momencie 

jesteśmy?  Wszyscy  wiedzą,  że  na  poezji  nie  da  się  zarobić,  ale  to  praca  jak  każda  inna,  tak 

uważamy,  poświęca  się  na nią wiele  czasu,  sił  i  życia, więc  należy  się  za  nią  płaca,  by  zwyczajnie 

zapłacić rachunki  lub kupić chleb. A „Nowy Napis” płaci, ma normalne  stawki, więc  jak myślisz: 

skąd  te  wszystkie  problemy,  obrażanie  publikujących  przez  wiadomo  jakich  ludzi,  których  nie 

warto ponowie wymieniać z nazwiska? 

To  się  nazywa  redukcja  ad  hitlerum.  Ludzie  przesadzają,  społeczeństwo  w  tym  kraju  jest  tak 

zantagonizowane, że naprawdę wszystkim odpierdala. Nieważne są powody  i okoliczności, nieważne są 

konteksty, zaś ważne jest dla nich, że to takie a nie inne pismo i koniec. Jedna wysoce inteligentna osoba 

napisała, że czeka, aż w „Napisie” pojawi się jakiś nieheteronormatywny tekst. Śmiać mi się chciało, było 

dużo  takich  tekstów, no poza Janem Polkowskim, który  jest bardzo heteronormatywny i hoduje daniele, 

czy  tam  jelenie. Wydaje mi  się,  że  ruch  Józefa  Ruszara  po  to,  by w  jakiś  sposób  na  samym  początku 

odciąć  się  od  bogoojczyźnianych  kontekstów  był  bardzo  słusznym  podejściem,  to  było  dość  odważne 
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z jego strony, żeby zaprosić mnie do Stawiska i przeżyć to, że doprowadziłem do sytuacji, w której Jan 

Polkowski wyjechał, nie odbywszy spotkania. Pokłóciliśmy się dość mocno przy kolacji, więc pierwszego 

dnia wyjechał,  bo  nie  chciał  uczestniczyć  przy moim  towarzystwie.  Prawda  jest  taka,  że  przesadziłem, 

przeprosiłem go, ale zdania co do meritum nie zmieniam. Kontynuując – robienie awantury wokół tego, że 

to  jakaś manipulacja,  jest  śmieszne.  Chociaż  była  to manipulacja  i  to  na wielką  skalę.  Gliński  pewnie 

oczekiwał, że to pismo będzie takie, jak teraz wyobraża je sobie Jacek Podsiadło. Ale Ruszar nie chciał iść 

ramię w  ramię z  tą koncepcją,  stąd całą  afera z Ziemkiewiczem chociażby, który mówi,  że promuje on 

      w piśmie pedała Pasewicza. 

O Ziemkiewiczu chyba też nie warto mówić...

Ale przecież jest kandydatem do Nagrody Nobla. Przepraszam, to jest wybitny intelektualista. Wystarczy 

przeczytać jego „tweety zebrane”.

Oczywiście  zgadzamy  się  absolutnie.  Chyba  wiemy,  jakie  jego  zdjęcie  byłoby  na  okładce.  Ale 

poważniej  –  mówiłeś  o  antagonizmach  społecznych.  Pytanie  wynika  stąd,  że  sam  zawierasz  te 

informacje  w  biogramie  dostępnym  chociażby  na  Wolnych  Lekturach:  piszesz  tam,  że  jesteś 

buddystą.  I  jak  ten  aspekt  wpływa  na  Twoją  twórczość,  na  jej  postrzeganie,  bycie  w  świecie 

literackim.  

Jeśli  jest  się  przekonanym,  a  jestem przekonany,  że  nie ma granic,  początku  i  końca,  to  doświadczając 

tego, po około trzydziestu latach praktyki przenosi się to do codzienności. I kiedy medytacją okazuje się 

patrzenie na wóz policyjny,  rozmawianie z Wami  i patrzenie na Was, patrzenie na Wisłę płynącą przed 

nami  –  to  ma  wpływ  na  wiersze.  Po  prostu  tak  jest.  Nazwałbym  to  otwartością,  buddyzm mi  ją  daje. 

         Nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś ma pięćdziesiąt lat i wiele zasług, czy piętnaście i jest raczkującym 

gówniakiem  –  jest  człowiekiem.  Prawdopodobnie  był  lub  będzie  moją  matką,  siostrą,  moim  ojcem, 

bratem, jest czującą istotą, która prędzej lub później się ze mną zetknie. Według buddyzmu musieliśmy się 

widzieć  już  setki,  tysiące  razy,  bo  siedzimy  na  tych  schodach.  Nici  karmiczne  doprowadziły  do  tej 

sytuacji. Jeśli tak się myśli o świecie, tak się myśli o literaturze. Dlatego wciąż zwracam uwagę na to, że 

nie zbada się, dlaczego pojawia się w Was jakaś fraza i dlaczego trzeba ją umieścić w takim a nie innym, 

logicznym  kontekście.  Jesteśmy  jedynymi  zwierzętami,  które  żyją  w  wyobraźni,  podkreślam  to. 

Wyobraźnia musi być spójna, musi mieć swoje prawa. Jeśli spójność zostanie przerwana, mamy ruinę lub 

bzdurę. 
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Skąd u ciebie zafascynowanie biologią, zwłaszcza mózgiem?

Zawsze mnie  to  interesowało, od dziecka. Znajomość z profesorem Vetulanim była ważna,  tego  się nie 

zapomina, przebywania  z nim. Kolejna  rzecz – pan mąż, który  studiował biotechnologię. Gdyby mi  się 

chciało teraz studiować, byłaby to pewnie kognitywistyka, której za moich czasów jeszcze nie było.

Drążąc  ten  temat  – w wierszu  tytułowym  z  tomu Och, mitochondria,  piszesz  o  języku,  który  jest 

        i organizmem, i systemem. Czy uważasz, że wiersz to organizm, coś żywego?

Tak. Tak. Replikuje się.

Tworzenie przez replikację?

Zwrócę uwagę – po raz trzeci. Jesteśmy zwierzętami, które żyją w wyobraźni. W niej stworzyliśmy język, 

którym się posługujemy, stosujemy różne pojęcia i replikujemy je różnymi systemami, jednym z nich jest 

literatura, jest kodowana i odkodowywana. Jeśli u podstaw życia białkowego jest replikacja, to czym jest 

wiersz? Jest organizmem. Potrafi replikować się w umysłach ludzi, prowadzić do powstania może nie tyle 

swoich  kopi,  ale  ciągów  dalszych.  Wiem,  że  to  metafora  redukcjonistyczna,  ale  bardzo  atrakcyjna 

             z mojego punktu widzenia.

Z innej strony. Co myślisz o współczesnej krytyce literackiej i jej wpływie...

Nie ma współczesnej krytyki literackiej.

Dlaczego nie ma?

Została uśmiercona przez brak medium. Żeby  istniała krytyka,  trzeba wymiany  i polemiki. A  spiera  się 

          z B o autora C. To jest w porządku. Ale jeśli ta polemika ma trwać, nie można czekać na odpowiedź kilka 

miesięcy –  to nie ma  sensu. Nie ma medium, w którym może wydarzyć  się  sytuacja  tekst kontra  tekst. 

Kiedyś  był  „Nowy Nurt”  i  to miało wielki  sens.  Pamiętam  na  przykład  spory Karola Maliszewskiego. 

Teraz mamy posuchę. Na Facebooku nie da się prowadzić rzetelnej krytyki, pisma internetowe w zasadzie 

nie są zainteresowane krytyką literacką, brakuje krytyków towarzyszących. Krytyka towarzyszącego dziś 

ma jedynie Marcin Świetlicki, to Piotr Śliwiński. Instancja towarzysza wydaje mi się potwornie ważna dla 

życia literackiego. 

118



A co z młodą krytyką, Jakub Skurtys, Marta Koronkiewicz, Dawid Kujawa, Paweł Kaczmarski?

Paweł Kaczmarski – bardzo fajny krytyk, bardzo lubię. Ale wolałbym, żeby oni mieli miejsce na spór, na 

szybkie reakcje w czasie rzeczywistym. Z wielką chęcią czytałbym takie polemiki. Niestety tego nie ma. 

Wtedy zaczęłyby pojawiać się ciekawe zjawiska. Kaczmarski ma swoich faworytów, o których dba,  jest 

takim kandydatem na krytyka towarzyszącego kilku osobom. Nie musi jednej, przecież nie są łabędziami. 

Następna rzecz. Powszechnie wiadomo, że zawodowo gotujesz. Kiedyś powiedziałeś nam, że poezja 

jest  jak omlet. Gotujesz zawodowo  i  czy  to  się  jakkolwiek  łączy z  literaturą czy  inną  sztuką,  jaką 

uprawiasz?

Zawodowo też podglądam ludzi, uwielbiam. Ale –  jeśli nie przemyślę swojego dnia w kuchni, w pracy, 

     a mam bardzo konkretne rzeczy do zrobienia, muszę je ustawić w czasie, w tempie, muszę mieć pewność, 

że mam wszystkie produkty pod ręką i są na swoich miejscach i nie będę miotał się po kuchni jak pijany 

chomik, szukający nie wiadomo czego, bo straciłbym czas. A czas to jedyna rzecz, której sobie nie kupię. 

Jeśli komuś się wydaje, że w kuchni nie pracuje się w tempie, to bardzo się myli. Piętnaście minut obsuwy 

to strata, tego się nie odzyska i to odbija się na jakości. Ta praca jest logiczna, logiczna jest literatura. 

Czy praca poety wymaga regularności? 

Bardzo.  Umówmy  się:  logika  i  logiczność.  Chodzi  mi  też  o  to,  że  do  pracy  literackiej  potrzebny  jest 

pomysł,  iskra. Trzeba  ją  złapać  i wyssać do końca  a potem odbębnić  swoje dupogodziny,  żeby napisać 

powieść, dramat, wiersz. 

Jesteś  autorem wielu  tomów wierszy,  powieści,  piszesz  dramaty. Prace nad nimi  są podobne  albo 

czym się różnią?

To są  absolutnie  różne  rzeczy. Powieść  sprawia,  że poznaje  się mnóstwo niepotrzebnych  rzeczy. Kiedy 

pisałem Pulverkopf, dowiedziałem się, że paski parciane do karabinów maszynowych robiono z różnych 

materiałów i smarowano różnymi rodzajami oleju, w związku z tym ich smród był różny. Wiem, że płótna 

dwupłatowców smarowano olejem rycynowym, który jest niepalny, ale trujący. To wiedza, której użyłem 

do skonstruowania jednego akapitu, powieść ma osiemset stron. Z jednej strony wydaje się to kompletnie 

niepotrzebne, z drugiej sprawia satysfakcję – a! wiem.
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Już  na  koniec.  Jesteśmy w Krakowie,  siedzimy  na  schodach  nad Wisłą. W  tym mieście  wiele  się 

dzieje, zatem co myślisz o krakowskim życiu literackim i polskiej scenie literackiej?

No tu droga na Ostrołękę, rzeka płynie, Wawel niedaleko.

Nawet  barka policyjna  przed nami. Ale  co  z  tym Krakowem  literackim,  poetyckim,  co  z Polską? 

Śledzisz, interesuje cię to?

Czasami tak, czasami nie, czasami mnie to bawi.

Trudno cię spotkać na wydarzeniach.

Po pierwsze one są nudne. Mało kto ma pomysł na spotkania literackie, nie muszą polegać na tym, że ktoś 

odczytuje wiersz a nadto robi bardzo złe rzeczy: tłumaczy zebranym i wiernym, co robi, dlaczego, po co 

      i  jak  to ważne dla  jego dziewczyny,  jak bardzo ważne dla  jego byłej dziewczyny  i  chłopaka  jego byłej 

dziewczyny, który jest obecnie chłopakiem nowego chłopaka byłej dziewczyny jego chłopaka, z którym 

kiedyś był przez całe  trzy dni. Dlatego  to  jest nudne. Chciałbym, by wiersz był prezentowany w jakimś 

innym kontekście artystycznym, nawet jeśli ktoś czyta nagi w akwarium, to jednak ciekawsze. Spotkanie 

literackie ma zainteresować do tak zwanej lektury późnej. Jak ktoś mówi, że wiersz napisał w taki smutny 

wieczór, kiedy Dominik odwiedził mnie i nie odwiedził Małgorzaty, która się na mnie obraziła i tak dalej 

–  to  jest  serio  niepotrzebne.  Z  czwartej,  piątej  i  szóstej  strony  jest  jeszcze  coś  takiego,  że  miewam 

wrażenie, że ludzie przychodzący na spotkania tak bardzo serio się traktują, że to aż śmieszne.

W takim razie naprawdę na koniec. Rozmawiamy dzień przed Nocą Poezji w Krakowie i dzień po 

informacji o Noblu dla Olgi Tokarczuk. Co myślisz o tej nagrodzie?

Ja nie myślę, ja się cholernie cieszę. Minister Gliński teraz intensywnie myśli.

To pytanie miało być wstępem do właściwego – jakie jest twoje zdanie o systemie nagród w Polsce?

Dajmy sobie spokój z nagrodami, nie pytajcie mnie naprawdę...
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Ale pytamy, musimy. Byłeś nominowany do wielu, bardzo wielu...

I byłem nominowany. Jestem nominantem.

Wiele  osób  z  mniejszym  i  mniej  wartościowym  dorobkiem  wygrało,  z  różnych  powodów.  Więc 

wracamy  do  systemu.  Wśród  młodych  coraz  głośniej  mówi  się  o  wycofaniu  nagród  na  rzecz 

stypendiów.

Stypendium ma więcej sensu. Absolutnie jestem za systemem stypendialnym dla twórców. Kiedyś byłem 

na wyjeździe w Lublanie, jeszcze Tomaz Salamun żył i byliśmy u niego na kolacji. Chodziliśmy po tym 

mieście  jeszcze  z  kilkoma osobami.  I  zacząłem komuś  tłumaczyć,  co napisałem. Usłyszałem,  że muszę 

mieć  fajnie,  żyję  ze  stypendium na  stypendium, muszę mieć  dużo  pieniędzy. Wtedy  powiedziałem,  jak 

żyję. W Polsce  to  jest  postawione na głowie. Ludzie,  którzy  robią  to,  co  robią,  powinni  być wspierani. 

Zabrzmi to źle i pewnie będzie wykorzystane przeciw mnie, ale chuj z tym: nie uważam, żeby sensowne 

było, że ja tracę czas na karmienie połowy Dębnik. Lubię to oczywiście, ludzie lubią moje smaki, bardzo 

mi  przyjemnie,  że  wszystkie  panie  we  wszystkich  sklepach  na  Dębnikach  mnie  znają  i  lubią  moje 

makaroniki, zupki, bułeczki, pierogi z pokrzywą i tak dalej. Super. Tyle tylko, użyję metafory, wiecie jak 

to się kończy. Wolałbym spędzić ten czas na pisaniu, komponowaniu, ale najwyraźniej nie jest mi, nam, to 

dane. Więc tak oczywiście: system stypendialny zamiast nagród. Wybiera się autorki  i autorów, daje się 

im  szanse  na  zrobienie  tego,  co  do  nich  należy.  Oczywiście  z  wymaganiami.  Nagroda  jest  dawaniem 

pieniędzy jednorazowo  i niesprawiedliwie. Może tak będzie, wrócę jeszcze raz – jesteśmy zwierzętami, 

które żyją w wyobraźni. Chciałbym, by w nią inwestowano.

Dziękujemy za rozmowę. 
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Rozmowa z zespołem 3. Piętro

Projekt 3. Piętro to zjawisko powołane do życia przez Patrycję Wójcik (perkusja) i Grzegorza 

Kaźmierskiego (gitara), do których jako trzecie ogniwo dołączył Marcin Jurzysta (wiersze, głos). 

Pochodzą z Torunia i wierzą, że ani słowa, ani muzyka nie są tym, czym się wydają.

fot. Monika Sieklucka
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KOLEKTYW:  Dobra,  to  tak.  Na  początek  chcielibyśmy,  żebyście  nam  opowiedzieli  o  tym,  jak 

powstał zespół, jak się poznaliście, czy wcześniej graliście w zespołach?

GRZEGORZ: Jak powstał zespół? Czuję się troszeczkę odpowiedzialny za to. Już jakiś czas temu, bardzo 

dawno, zrodził mi się w głowie pomysł, żeby zrobić muzyczną kolaborację z poetą. Starałem się szukać, 

uderzałem  do  toruńskich  poetów.  Ale  żaden  nie  był  zainteresowany  tym,  co  ja  chcę  przedstawić,  aż 

koleżanka, moja  serdeczna  przyjaciółka Monika Axel,  poleciła mi właśnie Marcina, mówiąc,  że  to  jest 

jedyna osoba, która  jest w stanie wejść w  taką kooperację  i zrobić coś głośnego,  fajnego  i  sensownego. 

     A z racji tego, że z Patrycją już graliśmy dużo, dużo wcześniej…

PATRYCJA: W sumie pochodzimy z jednego miasta, tutaj taka zagadka: z legendarnej stolicy Polski…

GRZEGORZ: Co to za miasto? [śmiech]

PATRYCJA:  Oboje  jesteśmy  z  Kruszwicy,  więc  tam  znaliśmy  się  troszeczkę  wcześniej.  Cała  historia 

samego zespołu,  samego grania, zaczyna się  jeszcze grubo przed Marcinem. Grzegorz  już od dwóch  lat 

pisał  do  mnie  w  sprawie  stworzenia  jakiegoś  zespołu.  Z  tym  że  raczej  na  początku  to  w  ogóle  nie 

wychodziło.

GRZEGORZ: Rozchodziliśmy się, rozmijaliśmy.

PATRYCJA:  Tak.  Potem we wrześniu/listopadzie  udało  się  zebrać  ekipę,  ale  to  był  klasyczny  zespół. 

Toczyło  się  to  jakoś,  natomiast  podczas  prób  okazało  się,  że mamy  z Grzesiem wspólne  tory myślowe 

        i podobnie. Potrafiliśmy odpływać w jakieś takie…

GRZEGORZ: Improwizowane aspekty, rewiry muzyczne.

PATRYCJA: Wcześniej o tym nie wiedzieliśmy: ja nie wiedziałam, że Grzegorz jest zainteresowany tego 

typu muzyką, a Grzegorz nie wiedział, że ja interesuję się takim graniem.

GRZEGORZ:  Jakoś  naturalnie  się  to  ułożyło  muzycznie.  I  kiedy  to  już  się  uleżało,  wtedy 

dokooptowaliśmy Marcina.
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PATRYCJA:  Próbowaliśmy  coś  nagrać  z  poprzednim  zespołem,  ale  nie  bardzo  się  to  udawało. 

Usiłowaliśmy  coś  tam  zrobić,  aż  pewnego  dnia  po  prostu  podeszłam do Grzegorza  i  powiedziałam:  no 

dobra,  to  spróbujmy może  nagrać  nasze  kosmosy  i  zróbmy  jakąś  porządną  sesję  nagraniową. Grzegorz 

podchwycił  pomysł  i  zebrał  całą  masę  ludzi  do  pomocy.  Wtedy  też  wyszło,  że  mamy  podobne  tory 

myślowe również pod względem wizualnym: jak to w ogóle ma wyglądać pod każdym aspektem.

MARCIN: A wy też mówiliście chyba, że kogoś zapraszaliście na wokale i że to nie zawsze wychodziło.

 

GRZEGORZ: Tak,  i  to  było  zawsze  takie  rozmijanie  się. No my  też  graliśmy muzykę  skomponowaną. 

      Ja  komponowałem,  przynosiłem,  robiliśmy,  i  tak  to  wyglądało,  klasycznie  rockowo,  a  tutaj  już  jest 

zupełnie  inaczej,  to  jest  tak,  że  po  prostu  przychodzimy,  dzieją  się  emocje  i  my  nawzajem  na  siebie 

reagujemy.

PATRYCJA: Teraz wychodzi to bardzo źle na przykład [śmiech].

GRZEGORZ: Nie no, zawsze wychodzi inaczej [śmiech].

MARCIN:  Pati  jest  u  nas  tą  osobą,  która  jest  czynnikiem  obiektywizującym  i  zawsze  tonuje  nasze 

zadowolenie, a Grzegorz jest od marzeń [śmiech].

GRZEGORZ: Dokładnie.

OK, a macie jakieś wykształcenie muzyczne, czy jesteście typowo samoukami?

PATRYCJA:  Nie  chodziłam  do  szkoły  muzycznej,  chociaż  miałam  okazję,  a  bardzo  żałuję,  że  wtedy 

        z  niej  nie  skorzystałam.  Raczej  chodziłam  na  fundacje,  tzw.  „ogniska  muzyczne”,  czyli  po  prostu 

wykupywałam  godziny  u  profesora  w  szkole  muzycznej,  takie  standardowe  lekcje.  Różnica  w  tym 

przypadku  jest  taka,  że  nie  przechodzisz  przez  cały  ten  tok  muzyczny,  perkusjonalia,  jeszcze  jakiś 

fortepian i tak dalej. Uczysz się grać stricte na tym instrumencie, na którym chcesz. Jak zaczynałam grać 

miałam 14 lat, więc interesowało mnie tylko typowe “bębnienie”. Dopiero z czasem człowiek trochę się 

zorientował,  że można  było  z  tego wyciągnąć  troszeczkę  więcej,  ale  to  da  się  nadrobić. Więc miałam 

indywidualne lekcje, a potem zaczęło się u mnie z improwizowanym graniem. Będąc w klasie maturalnej 

wyjechałam na krótkiego Erasmusa do Francji, Youth exchange pod hasłem Music improvisation as way 

to change. Było tam trzydzieścioro uczestników z różnych krajów, z Bułgarii, z Hiszpanii, młodych ludzi, 
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którzy myśleli, że przyjadą na po prostu wielkie jammowanie. Zamiast tego przychodzi do nas na zajęcia 

stary  jazzman  po  pięćdziesiątce  i  mówi:  „Zapomnijcie  o  wszystkim  co  potraficie,  weźcie  do  ręki 

instrument, który pierwszy raz widzicie na oczy,  i wydawajcie z niego  takie dźwięki,  jakie uważacie za 

stosowne.  Może  nie  będę  wdawała  się  w  szczegóły,  bo  to  długa  historia,  natomiast  pod  względem 

muzycznego wykształcenia akurat ten człowiek był dla mnie największą inspiracją, a wspomniany wyjazd 

dużą cezurą. Grzegorz?

MARCIN: Może o Mózgu coś powiedz?

GRZEGORZ:  Ja  w  ogóle  zacząłem  dość  prosto,  jakieś  fascynacje  punk  rockiem,  hardcore’em,  thrash 

metalem i grałem w cięższych zespołach, brałem udział w próbach reaktywacji jakichś starych punkowych 

składów, ale zawsze to było nie do końca moje i nie do końca to, co chciałem robić. Później trafiłem do 

Bydgoszczy, w której spędziłem 34 lata swojego życia i tam przesiadywałem w Mózgu dość intensywnie. 

Kilka razy w tygodniu siedziało się  i  słuchało wszystkich koncertów, muzyków, rozmawiało się z nimi, 

piło,  i  gdzieś  tam  odkryłem,  że  mogę  porzucić  te  rzeczy,  thrashmetalowe,  które  dla  mnie  stały  się 

powtarzalne,  i można  zrobić  coś  bardziej  odkrywczego  dla  samego  siebie.  Spróbowałem  się w muzyce 

improwizowanej,  czyli  taka  fascynacja  troszkę Mózgiem,  troszkę muzyką yassową, postyassową,  i  tymi 

wszystkimi odmianami awangardy, które tam w Bydgoszczy i w Trójmieście się działy.

OK, jakie to były zespoły punkowe? Jakieś nazwy pamiętasz?

GRZEGORZ: O  jeny… Brałem  udział w  reaktywacji  takiego  zespołu,  który  grał w  latach  90.  i  wydał 

chyba  2  albumy. Come  and  go  to  się  nazywało,  ale wiadomo,  oni  byli  dorośli,  po  czterdziestce,  swoje 

życie,  tiruriru,  więc…  [śmiech],  więc  się  nie  udało.  Później  grałem  w  takim  zespole  thrash,  który  się 

nazywał  Flame,  były  jakieś  próby  grania  poważniejszego,  ale  pewnego  dnia  perkusista  przyszedł 

               i  powiedział:  „Słuchajcie,  koniec  grania,  spierdalam do Anglii”,  spakował wszystko  co miał  i wyjechał 

        z dnia na dzień, tak nas zostawiając na tej salce, a my stwierdziliśmy „no to chuj” i sobie poszliśmy. Więc 

wszystkie  próby  założenia  zespołu  tak  wyglądały,  albo  ktoś  się  wyprowadzał  za  granicę,  Anglia, 

Holandia,  albo  się  okazywało,  że  ktoś  ma  rodzinę,  dzieci,  pracę  i  ta  muzyka  koliduje  i  trzeba  ją 

wykastrować.

PATRYCJA:  Kiedyś  mieliśmy  plan  założenia  jakiegoś  zespołu,  tylko  że  wokalista  był  z  Bydgoszczy. 

Ważnym momentem rozwoju naszego duetu był moment, kiedy wprowadziłeś się na trzecie piętro.
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GRZEGORZ: Tak.

PATRYCJA: Mieszkanie, w którym żyjemy, jest na trzecim piętrze, które udaje czwarte piętro [śmiech]. 

Każdy  myśli,  że  to  czwarte,  bo  jest  na  samym  poddaszu.  Ja  wcześniej  mieszkałam  tam  z  koleżanką, 

          z  którą  też  byliśmy w  zespole. Ona  się  akurat wyprowadzała,  a  że Grzegorz  szukał wtedy mieszkania, 

zaproponowałam mu by wbił na trzecie piętro... i wtedy jakoś bardziej zaczęło się to osadzać.

A na tym trzecim piętrze macie studio?

PATRYCJA: Nie, to jest nasze mieszkanie.

GRZEGORZ: Mamy kuchnię, rozmawiamy, dyskutujemy o sprawach muzyki.

PATRYCJA: Próby też się zdarzają, takie delikatne jeszcze, ponieważ…

GRZEGORZ: Nasza sąsiadka twierdzi, że mamy fabrykę, i nasyła na nas administrację [śmiech].

MARCIN: A to jest po prostu wynajęte.

GRZEGORZ: Tak, tak.

Teraz tak, chcieliśmy was zapytać o taki cytat z  informacji, którą gdzieś tam napisaliście, że „Ani 

słowa, ani muzyka nie są tym, czym się wydają”, i co to dla was znaczy.

 

MARCIN: To akurat ja to zdanie wymyśliłem. Ja ogólnie jestem fanem Davida Lyncha, wszystkiego, co 

robi Lynch i muzycznie, i filmowo, i serialowo, i pełnometrażowo, i oczywiście jeden z najlepszych seriali 

w historii telewizji, a więc Miasteczko Twin Peaks. Jeden ze słynnych cytatów to „Sowy nie są tym czym 

się wydają”. Ja zawsze tak podchodziłem do swojej poezji, żeby słowa nie były oczywiste, że słowa nie są 

tym,  czym  się  wydają,  dlatego,  że  sądzę,  że  teraz  przyszedł  czas  na  renesans  poezji  pełnej  metafory, 

szalonej metafory, psychodelicznej, wizyjnej, że już się przejadła ta poetyka postbrulionowa, te wszystkie 

postoharyzmy,  chodzę, widzę  i  opisuję,  że  to  się  po  prostu  już  znudziło  i  przejadło. No  i  jak  zacząłem 

współpracę z 3. Piętrem,  to stwierdziłem, że  to się  też przełoży na  tą kolaborację muzycznosłowną, bo 

faktycznie, to, co nas wyróżnia, to to, że nasza muzyka nie jest tym, czym się wydaje, bo do końca nigdy 

nie jest tak, że dany kawałek zagramy tak samo.
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PATRYCJA: Nigdy.

GRZEGORZ: Nigdy.

PATRYCJA: Nigdy tak nie jest.

MARCIN: Za każdym razem gramy coś  innego  i  to  jest  fajne wyzwanie, bo na próbach, dziś będzie  to 

słychać na koncercie, ja po prostu muszę słuchać tego, co oni grają, jak oni to grają, i próbować się pod to 

dopasować, a oni słuchają tego, co ja mówię, i próbują ten klimat wychwycić, więc to nie jest tym, czym 

się  wydaje.  Bo  jak  ludzie  słyszą  słowo  „zespół”  –  dlatego  unikamy  słowa  zespół,  raczej  używamy 

określenia „projekt” – to ludzie myślą, że zespół  to: aha, mają jakieś kawałki,  i myślą, że dany kawałek 

będą słyszeli za każdym razem tak samo. A u nas będzie zupełnie odwrotnie, bo nigdy nie usłyszą go tak 

samo,  za  każdym  będzie  to  coś  innego  niż  im  się wydaje.  Jasne,  że  są  kawałki, w  których  gdzieś  tam 

         z racji warstwy tekstowej i warstwy brzmieniowej w tym tekście pojawia się, powiedzmy, rytm w miarę 

podobny, natomiast cała otoczka muzyczna jest za każdy razem inna.

PATRYCJA: Bo to też nie jest tak, że my unikamy rzeczy takich jak rytm czy melodia, tylko…

GRZEGORZ:  Tylko  unikamy  raczej  kompozycji.  Nie,  nie  komponujemy,  a  raczej  tak  emocjonalnie 

tworzymy.

PATRYCJA: Wydaje mi się, że bardzo chora byłaby sytuacja, w której mówimy rytmowi zupełnie stop; 

sytuacja, w której mimo że on sam się nasuwa, to my ideologicznie go nie chcemy. Tak nie może być.

MARCIN: Pozwalamy sobie, żeby się wzajemnie zainspirować i wzajemnie ponieść, i wykorzystujemy to, 

np. Patrycja i Grzesiek wykorzystują jakieś elementy brzmieniowe, które są wkomponowane w mój tekst.

Właśnie a propos tekstów, wszyscy czytacie poezję? Jeżeli tak, to jaką?

 

PATRYCJA: Nie wiem, czy miałam w ręce jakiś naprawdę dobry tomik. Poza Chatamorganą oczywiście 

[śmiech].

127



Mówiliście, że szukałeś poety.

GRZEGORZ:  Tak,  ja  tam  w  Toruniu  bardzo  namawiałem  Pawła  Tańskiego,  żeby  z  nim  coś  takiego 

zrobić, ale Paweł czasu nie mógł znaleźć  i po prostu nie udało nam się  tego zrealizować. Szukałem, na 

pewno  rozpuszczałem  wici,  zarzucałem  wędkę,  pytałem  ludzi  głównie  na  wydziale,  jak  jeszcze 

studiowałem, ale to gdzieś tam zawsze się rozmywało. Nie, tu jest potrzebna taka konkretna osoba, która 

przyjdzie i będzie chciała to zrobić od początku.

MARCIN: Znacie wielu poetów i wiecie, że  to  tak  jest, że nie każdy, kto pisze dobre  teksty, daje sobie 

radę  w  autoprezentacji  tych  tekstów.  I  to  już  się  pojawia  często  na  poziomie  zwykłego  czytania,  na 

spotkaniach, nie mówiąc o tym że trzeba gdzieś tam się włączyć w muzykę, która się pojawia w tle. Więc 

to  pewnie  stanowiło  jakąś  tam  przeszkodę w  nawiązaniu współpracy  z  innymi  autorami.  No  i  do  tego 

jakaś  konsekwencja,  bo  jednak  staramy  się  regularnie  próby  urządzać,  no  i  to,  co mnie  przekonało  do 

współpracy z nimi: widziałem od początku, że im się chce, bo gdzieś tam wcześniej miewałem propozycje 

takich projektów, ale to było tak, że najpierw był duży zapał  jak piło się piwo i ktoś to wymyślał, a  jak 

przychodziło co do czego, kiedy się spotkamy, gdzie zagramy, to się okazywało: aaa, bo wiesz, w sumie to 

nie wiem, bo gdzie wynająć salkę, a kto za to zapłaci, a kiedy, a nie mamy czasu. A tutaj po prostu był 

konkret, Grzesiek się ze mną skontaktował, wyznaczyliśmy termin próby…

GRZEGORZ: Pierwsza próba była czystą próbą, druga próba nagraniem. To, co wrzucamy do sieci, to jest 

już nasze drugie spotkanie. Postanowiliśmy, że zrobimy to tak z pompą i z grubej rury.

PATRYCJA: To był moment. Zorganizowanie ludzi do tego, znajomych, bo to też ważne. Mamy nie tylko 

Zosię, która jest z nami, ale też całą masę osób dookoła nas. Bardzo nas wspierają, pomagają w realizacji 

wideo czy dźwięku. To nigdy by nie powstało, gdyby nie te wszystkie serdeczne osoby, które…

GRZEGORZ: …  po  prostu  chcą  pomóc  i  się  zaangażować.  A  to  jest  ważne  zwłaszcza w  Toruniu,  bo 

Toruń  jest  na  wpół  martwym  miastem,  tam  się  nic  nie  dzieje,  strasznie  trudno  kogoś  wyciągnąć 

                  z marazmu. Jak się tam jest, to się okazuje, że nic za bardzo nie ma.

PATRYCJA: Pół roku pomieszkasz i nie dzieje się nic.

GRZEGORZ: Drętwo  strasznie. Więc  nas  to  bardzo  cieszy,  że  udało  nam  się  pewne  takie  środowisko 

stworzyć, pobudzić do działania.
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PATRYCJA:  Chociaż  są  jakieś  inicjatywy,  np.  Toruńska  orkiestra  improwizowana  w  Kulturhauzie, 

natomiast ja np. dowiedziałam się o jej działaniu, będąc nie w Toruniu, tylko we Wrocławiu.

MARCIN: I czym mniejsze miasto, tym większy strach u poetów, żeby w takie projekty wchodzić, bo po 

prostu boją się tej konfrontacji, bo jest nas mało, do tego jakiś lęk przed tym, z czym to będzie zestawiane, 

z czym porównywane, czy to jakoś nie spowoduje, że osoba, która do tej pory funkcjonowała tylko jako 

poeta, nagle ma funkcjonować zupełnie inaczej, czy to jej po prostu nie zabierze tożsamości. Bo to też jest 

dość  istotne,  że  ja  te  dwie  rzeczy  cały  czas  rozgraniczam,  tzn.  z  jednej  strony  jestem  częścią  3.  Piętra 

           i temu się w stu procentach oddaję, natomiast żadnego wiersza, żadnego tekstu nie piszę pod 3. Piętro. To 

są po prostu teksty, które powstały sobie wcześniej albo powstają teraz, normalnie na zasadzie kolejnych 

wierszy, jakie piszę, i po prostu przynoszę je na próby i opracowujemy razem. Natomiast nie mam takich 

ciągot żeby pisać już z myślą o zespole.

Czyli twoja poetyka się wcale nie zmieniła pod wpływem muzyki?

MARCIN: Nie.

Czyli to, co czytałeś na Stonerze, co było dużo bardziej muzyczne i rytmiczne…

MARCIN: Te rzeczy, które czytałem na Stonerze i teraz z 3. Piętrem robimy, to jest po prostu materiał na 

kolejną książkę, którą szykuję. Akurat tak się złożyło, że w toku zmian mojej poetyki wszedłem w takie 

zrytmizowanie, ale niezwiązane z tym, że zakładałem jakąś kolaborację muzyczną, tylko po prostu takie 

coś  mnie  pociąga,  bo  ułatwia  prezentację  i  też  odbiór  tych  tekstów  jest  zupełnie  inny,  kiedy  są  takie 

naładowane,  lubię  się  bawić  dźwiękonaśladownictwem,  instrumentacją  zgłoskową  czy  wykorzystaniem 

szczątkowych rymów.

OK, nie piszesz pod muzykę, ale kiedy masz już muzykę, to tak się zmienia, czy cały czas jest stale? 

Masz wiersz gotowy, podłączasz muzykę…

MARCIN:  To  znaczy  oczywiście,  jak  oni  grają,  to  może  nie  tyle  tekst  się  zmienia,  co  trochę  łamię 

wersyfikację, dodaję  jakieś powtórzenia, przeciągam wersy, ale  to  już  jest za każdym razem zależne od 

tego jaką muzykę słyszę w tle.
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PATRYCJA:  W  pewnym  momencie,  chyba  na  pierwszej  próbie,  Marcina  poniosło  i  prawie  zaczął 

śpiewać.

MARCIN:  I  to  jest  właśnie  ta  chemia  zespołu.  Dzisiaj  zresztą  najpierw  przeczytam  klasycznie  teksty, 

          a potem prawdopodobnie część  tych  tekstów, z  tego, co pamiętam, będę grał z zespołem  i  to będą dwa 

zupełnie różne światy.

OK, a zetknęliście się kiedyś z takimi projektami wcześniej? Co o nich myślicie?

 

GRZEGORZ: W sensie takiej stricte improwizowanej muzyki z poezją? Tego jest chyba mało…

Są też nieimprowizowane.

GRZEGORZ: A no tak są, są. Świetliki.

Będziemy o nich mówić [śmiech].

GRZEGORZ: No to my zupełnie inne rzeczy robimy, więc nie ma sensu w ogóle o tym rozmawiać.

MARCIN: To był też dla mnie argument za tym, żeby się w ogóle zdecydować na wejście w to, bo gdyby 

to był klasyczny zespół, który miałby być kopią Świetlików, po prostu zespół rockowy, który gra rocka, 

     i  ja bym miał robić za drugiego Marcina,  to bym w to nie wszedł, bo dla mnie  to by było samobójstwo 

estetyczne, bo już bym widział to, że oho, jeszcze imię to samo, to już w ogóle. A tutaj zobaczyłem, że to 

ma inną formę, która nijak się ma do formy Świetlików, i dlatego w to wszedłem.

Jak myślicie, kto jest waszym odbiorcą? Tak myśleliście o tym, kto może tego posłuchać?

Raczej  słuchacze  takiej  muzyki  czy  czytelnicy  poezji? MARCIN:  Na  razie  wydaje mi  się,  że  większy 

odzew mamy ze strony ludzi, którzy słuchają muzyki, niż czytelników poezji, i to dla mnie jest świetne, 

dlatego, że zyskuję w ten sposób zupełnie nowe grono odbiorców. Bo na razie ten odzew jest głównie od 

osób,  które moich  książek  ani  nie  kupowały,  ani  ich  nie  czytały,  ani  pewnie  nie  znały moich  tekstów, 

dopiero  się  z  nimi  zetknęły  w  tej  formie,  więc  dla  mnie  to  jest  super,  że  zyskuje  odbiorcę.  Kto  tym 

odbiorcą jest, to my się zastanawiamy, bo w zależności od próby i tego, jak nam się zagra, to raz sądzimy, 

że  równie  dobrze  moglibyśmy  zagrać  koncert,  na  którym  ludzie  do  tej  muzyki  by  robili  pogo,  innym 
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razem myślimy sobie o jakichś hipsterach, którzy przyszliby dlatego, że forma jest na tyle awangardowa, 

że mogliby ją polubić. Tak naprawdę wydaje nam się, że każdy może w tym znaleźć coś dla siebie. I na 

pewno odbiorca nasz taki projektowany to jest ktoś, kto szuka czegoś, co go otworzy. Ja bardzo stawiam 

na otwarcie się na wizyjność, na trans,  jakąś formę muzycznej medytacji, czyli  ludzie, którzy poszukują 

jakichś rzeczy i sytuacji psychoaktywnych, na pewno są naszym odbiorcą.

Mieliśmy pytać o instrumenty. Używacie smyczka, pojawiają się łańcuchy… Co więcej? Czy w jakiś 

sposób zamierzacie to poszerzać?

PATRYCJA: Poszerzamy to cały czas.

GRZEGORZ: Nieustannie.

PATRYCJA: To rujnuje mój budżet [śmiech].

MARCIN: Grzesiu dokupuje kolejne efekty do gitary, kolejne pudełeczka…

 

PATRYCJA: On jest szalony! Średnio raz na tydzień nam pisze, że kupił nowy efekt do gitary.

MARCIN:  Już  nawet  doszło  do  tego,  choć  pewnie  dzisiaj  to  nie  będzie miało miejsca,  że  nawet  ja  już 

mam swój  instrument, który  jest w postaci efektu do wokalu  i  sobie depczę po nim nogą co  jakiś czas. 

Więc  na  pewno  się  to  poszerza,  gdzieś  tam  nawet  czasem  się  zastanawiamy,  czy  jak  to  się  będzie 

rozwijało,  to  będziemy  na  koncerty  sesyjnie  zapraszać  kogoś,  kto  się  pojawi  z  jakimś  instrumentem 

           z zupełnie innej bajki.

GRZEGORZ:  My  na  instrumenty  nie  patrzymy  jak  na  instrumenty,  czyli  jeżeli  mamy  gitarę,  to  nie 

patrzymy, że gitara to jest konkretny instrument, stroi się ją tak, akordy łapie się tak, a gra się siak. To jest 

taka forma, gdzie bierzemy sobie kostkę i sama kostka staje się osobnym instrumentem, którym możemy 

w inny sposób wydobywać dźwięki. Pati się ostatnio szczoteczka do perkusji zepsuła…

PATRYCJA: Nie szczoteczka, tylko miotełka, mój drogi, miotełka.

GRZEGORZ: Dla mnie to samo, jestem ignorantem [śmiech].
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PATRYCJA: Kiedyś zaczęłam grać  i nagle poczułam, że coś zaczęło mi spadać na głowę. Popatrzyłam 

       i okazało się, że powypadały mi wszystkie druty z miotełki.

GRZEGORZ: Od razu zebrałem te druty  i  je sobie związałem,  i zacząłem grać na gitarze  tymi drutami. 

Więc widzimy, że wszystko, co pod ręką, może się przydać.

PATRYCJA: Tak. Wszystko tworzy dźwiękoprzestrzeń. Gdy np. spadnie mi pałeczka na podłogę, to też 

tworzy konkretny klimat

GRZEGORZ: Zupełnie inną perspektywę, bo może przełamać rytm, otworzyć inne wrota, stwierdzimy że 

to, co gramy, porzucamy i idziemy w zupełnie coś innego.

PATRYCJA:  To  znaczy...  ze  spadnięcia  pałeczki  może  aż  takie  rzeczy  nie  wyjdą  [śmiech],  ale  mamy 

świadomość tego, że nie można bagatelizować najmniejszego dźwięku.

MARCIN: Po prostu to są takie sytuacyjne sprawy, bo też myślimy o takich kwestiach, żeby włączyć w to 

jakieś rzeczy audiowizualne, być może pojawią się  też jakieś wideoprezentacje w trakcie koncertów. To 

takie rzeczy spontaniczne, kiedyś np. Pati przyniosła na próbę lampki choinkowe.

PATRYCJA: Nawet to było nagrane.

MARCIN: I te lampki dodały tutaj nie tylko oprawy, ale np. jak grała, to one odbijały się dodatkowo od 

bębna, bo na bębnie były zawieszone.

PATRYCJA: Zależy mi nam na tym, żeby perkusja przestała być postrzegana jako przeszkadzajka,  jako 

coś,  co  rujnuje  delikatny  klimat,  ale  przeciwnie.  Ona może  być  do  tych  klimatów  używana,  nie  tylko 

          w celach rytmicznych. To też instrument, który może nadać pewną melodię, atmosferę. Na wspomnianych 

warsztatach we Francji,  rozmawiałam  z  jednym z  prowadzących  zajęcia,  również  perkusistą. W  trakcie 

rozmowy  spojrzał  na  mnie  i  zapytał  bardzo  poważnie:  –  A  ty  próbowałaś  kiedyś  grać  na  perkusji 

piłeczkami do tenisa? – Nie, o co chodzi? Wziął piłeczki i zaczął przy mnie odbijać nimi od perkusji.

MARCIN: Ja teraz może zabrzmię jak stary dziad, ale co mnie urzekło, to energia. Mam 36 lat, Grzesiek 

      i Pati mniej, i ja się karmię ich energią.
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PATRYCJA: Potworze! [śmiech]

MARCIN:  I  cieszy mnie,  że  ktoś  podszedł  do  tych  tekstów  inaczej  niż  dotychczas,  zawsze miałem  do 

czynienia z redaktorami, korektorami, którzy patrzyli na moje wiersze jako na suchy tekst. A tu nagle ktoś 

dostrzegł w nich inne warstwy.

PATRYCJA: Ale to też wymagało maksymalnego zaufania z jego strony, bo Marcin dołączył do nas nie 

słysząc nas wcześniej. Nie mieliśmy chyba wtedy żadnego nagrania, jest gdzieś fragment z naszej próby, 

ale to …

GRZEGORZ: Fragment naszego duetu nagrany  telefonem w kiepskiej  jakości. Stwierdziłem, że na  tym 

będę bazował.

MARCIN:  I  to,  co  mnie  zaskoczyło,  to  że  na  pierwszej  próbie  miałem  wrażenie,  że  gramy  już  parę 

miesięcy przynajmniej. To się wydarzyło spontanicznie, po prostu zagraliśmy i chwyciło.

Pojawiło  się  parę wątków,  ale  zaczęliście  o  koncertach,  więc  dzisiaj  gracie  w Krakowie,  a  potem 

gdzie i jak? Jakieś plany?

PATRYCJA: Będziemy w Tomaszowie Mazowieckim, w Lublinie i na pewno w Dworze Artusa.

MARCIN: W Tomaszowie będziemy grali w  ramach projektu „OjczyznaPolszczyzna. Tuwim dodaj do 

ulubionych”. Mieliśmy  też  zaproszenie  na  Fale  Poprzeczną,  już  wszystko  ustawione,  ale  wiecie  co  się 

stało z Falą, nie mają dotacji, więc to stoi pod znakiem zapytania, nad czym ubolewamy, bo chcieliśmy 

tam zrobić bardzo fajny festiwal, mielibyśmy okazję wystąpić na tej samej scenie, co Dycki i Sosnowski. 

Więc  cały  czas  liczymy,  że  to  się  jeszcze  uda  zrobić  [ostatecznie  doszło  to  do  skutku]. W Lublinie  to 

będzie klasyczny koncert, natomiast po cichu możemy powiedzieć, że w lutym w Dworze Artusa będzie 

bardzo ciekawa kolaboracja, dlatego że zagramy jako support Abradaba z Kaliber 44.

OK. W sumie nie zapytaliśmy, jak długo gracie razem jako projekt?

 

GRZEGORZ: W lipcu zaczęliśmy się spotykać, potem mieliśmy dwie próby, miesiąc przerwy i teraz już 

gramy koncerty.
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Czyli trzy miesiące.

PATRYCJA: Tak.

Macie tempo, dobra. Pytanie też takie: czy chcecie to nagrać na płytę, czy to ma być żywe? Jakie są 

plany wydawnicze? [śmiech]

GRZEGORZ: Plany wydawnicze  to  są  daleko  idące plany,  ale  pojawił  się  pomysł,  żeby  taką  realizację 

zrobić.

MARCIN:  Na  razie  te  nagrania,  które  mamy,  to  są  nagrania  audiowideo,  więc  zapewne  na  jesieni 

wybierzemy  się  do  jakiegoś  studia,  żeby  nagrać  ten  materiał  w  czystej  postaci  audio  z  rozbiciem  na 

poszczególne ścieżki, tak żeby można było z tego zrobić materiał demo, pełen miks, żeby można było ten 

materiał wysłać do ewentualnych wydawców.

Pójdziecie  do  wydawcy  z  gotowymi  pomysłami,  które  potem  mogą  się  zmienić,  czy  po  prostu 

pójdziecie w myśl: idziemy i nagrywamy?

GRZEGORZ: Wchodzimy i gramy, nie dopuszczamy innej możliwości.

PATRYCJA: Naturalnie z kolejnymi próbami będą się pojawiały pewne szablony.

GRZEGORZ: Ale nie szablony muzyczne, tylko raczej emocjonalne.

PATRYCJA: Powiedzmy, że wokół takiego kośćca będziemy budować naszą muzykę.

MARCIN:  Ten  kościec  też  się  jakoś  kształtuje  przez  teksty,  nie  tylko  przez  ich  tematykę  czy  ładunek 

emocjonalny, ale po prostu są teksty, których ja nie jestem w stanie zaprezentować wolniej czy szybciej, 

bo mają silny rytm wewnętrzny, który się narzuca Grześkowi i Pati, i jeśli mówimy o doborze materiału, 

to  to  się  odbywa  jak  przy  doborze  na  koncert:  dałem  im  zestaw  tekstów,  które  chcę,  żebyśmy 

zaprezentowali, tak że mamy zestaw tekstów i… improwokujemy.
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A kiedy mniej więcej można się spodziewać płyty?

GRZEGORZ:  Ciężko  powiedzieć,  trudne  pytanie.  Pytanie  bez  odpowiedzi.  Na  pewno  można  się 

spodziewać  pełnoprawnego  teledysku,  nad  którym  już  pracujemy.  Scenariusz  pisze  nam  zdolna  młoda 

scenarzystka Karolina Szyperska i po powrocie z Krakowa, czyli  jutro, powinniśmy mieć już scenariusz 

       i dalej będziemy decydować, co z tym zrobić.

PATRYCJA: Na pewno sukcesywnie będziemy wypuszczać kolejne materiały z naszej sesji.

 

MARCIN:  Chcemy  też  jak  najwięcej  koncertować,  bo  teraz  jest  taki  moment,  że  trzeba  się  jakoś 

zweryfikować przed odbiorcą.

PATRYCJA: To nie jest też pewne, że będziemy się tak samo zachowywać przed odbiorcą jak przed sobą 

na próbach.

MARCIN:  Dokładnie.  Na  próbie  gramy  bardziej  zachłannie,  mamy  opłaconą  salkę  na  dwie  godziny 

               i  wiadomo,  że  chcemy  zagrać  jak  najwięcej.  Na  koncercie  możemy  sobie  pozwolić  na  więcej  czasu, 

instrumentale,  jakieś  fragmenty,  większe  pauzy  między  tekstami,  w  trakcie  tych  pauz  mogę  nawiązać 

interakcję z publicznością, coś do nich powiedzieć, więc na pewno koncerty będą bardziej swobodne.

A który to będzie wasz koncert dzisiejszy?

PATRYCJA: Pierwszy.

GRZEGORZ: To jest pierwszy.

Jak się z tym czujecie?

GRZEGORZ: Fajnie! Czekaliśmy na to.
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MARCIN:  To  też  jest  świetne,  że  z  tymi  koncertami wyszło  spontaniczne, wiadomo,  że  ten  dzisiejszy 

koncert  jest  podyktowany moją obecnością w numerze  „Napisu”  i  tym,  że  jak dostałem zaproszenie na 

spotkanie,  podesłałem  organizatorom  nasze  materiały  projektowe  i  stwierdzili,  że  super,  że  w  takim 

wypadku możemy pojawić się jako projekt. No ale szybko pojawiają się te nowe zaproszenia, i dlatego też 

obecność Zosi, bo się okazało, że jest nam też potrzebna osoba która nam zacznie kalendarz ogarniać.

PATRYCJA: Chyba wszystko.

Chyba wszystko. Dzięki wielkie.

GRZEGORZ: Dziękujemy.
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Kwartalnik Rzyrador powstał jako wyraz aprobaty dla widocznych we 
współczesnej poezji dążeń do współpracy i pracy kolektywnej, a także 
       z przekonania, że dążenia te nie zostały jeszcze wyartykułowane 
                 z odpowiednią mocą. Pismo jest miejscem dla poezji, która potrafi 

wyjaśnić swój potencjał artystyczny i polityczny. 

Jest miejscem dla krytyki literackiej i eseistyki, które poszerzają pola 
dyskursów i na nowo próbują opisywać rzeczywistość. 

Wierzymy w rozmowę – nie dialog, ale polifonię. Wyrazem tej wiary jest 
stałe miejsce w Rzyradorze dla wywiadu. Uważamy, że kolejne rozmowy 
ułożą się w inkluzywny wielogłos, zdynamizują dyskusję literacką oraz 
uzupełnią poważną lukę na mapie pism poświęconych poezji. Niezwykle 
ważną częścią rozmowy jest spór – spór właśnie, nie zaś agon. Wierzymy 
 w spór o idee, intencje i formy, przeciwstawiamy się agonowi literackiemu, 

społecznemu i instytucjonalnemu. 

Chcemy współpracy dającej siłę artystyczną i polityczną. Siłę 
wypracowaną w dyskusji i będącą oporem przed wykluczeniem 
                   i wyzyskiem. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz krytyczki 

                 i krytyków, którzy są już uznani. Rzyrador publikuje poetki i poetów oraz 
krytyczki i krytyków, którzy dopiero zaczynają.

Poezja. Krytyka. Rozmowa.


