
Który skrzywi∏eÊ
cz∏owieka prostego

Z Marcinem Âwietlickim 
rozmawiajà Emilia Kledzik i Joanna Roszak

fot. Jakub ˚midziƒski
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Za przeprowadzaniem wywiadów kryje si´
rodzaj bezinteresownej dociekliwoÊci. Przed
nami trudne zadanie. Wiemy wszak, ˝e mistrz
[u˝ywamy „imienia” z krymina∏ów Âwietlickiego]
tego nie lubi. A jednak ch´tnie wypowiada si´ na
tych i owych ∏amach. 

Bardzo niech´tnie. Cz´sto jestem do tego przy-
muszany. Z paniami wcale nie musz´. Ale
mam taki kaprys.

Skoro musimy od czegoÊ zaczàç – dlaczego by
nie od Pana patriotyzmu? To jeden
z narzucajàcych si´ tematów. Stanis∏aw Jerzy
Lec pisa∏ we fraszce: „– Czy jesteÊ patriotà? / –
Zale˝y, kto pyta”. Podmiot Pana wiersza powie:
„Niczego o mnie nie ma w Konstytucji”,
nierzadko pogrywa Pan ze s∏owami hymnu
(„Jeszcze Polska nie zgin´∏a w ciemnoÊciach”).
Jak to jest z patriotyzmem Âwietlickiego? 

Nie nazywa∏bym tego patriotyzmem. To raczej
dziwaczne zaanga˝owanie. A z fraszkà Leca
ca∏kowicie si´ uto˝samiam. Zw∏aszcza teraz,
bo czasy sà takie, ˝e trzeba si´ opowiedzieç po
jakiejÊ stronie. To prawda, ˝e zale˝y, kto pyta.
Przede wszystkim nigdy o sobie jako o patrio-
cie nie myÊl´. Ale czasami musz´ zajàç jakieÊ
stanowisko. Sà poeci, którzy w ogóle si´ taki-
mi kwestiami nie przejmujà. Ale dotykajà one
cz∏owieka niemal˝e codziennie… Dobrze, ̋ e nie
mam telewizora i nie czytam gazet, bo wtedy
musia∏bym cz´Êciej si´ opowiadaç, czy jestem

patriotà, czy nie. W wierszach, ale tak˝e w pro-
zie, bardzo cz´sto dotykam spraw spo∏eczno-
-politycznych. By∏ taki moment, ˝e prawicowcy
myÊleli, ˝e jestem ich; by∏ taki moment, ˝e le-
wacy myÊleli, ˝e jestem ich. Ale kiedy ktoÊ
uwa˝a, ˝e jestem jego, to ja robi´ unik i id´
w drugà stron´. W tym momencie zarówno
typowi prawicowcy, jak i typowi lewicowcy
mnie bardzo denerwujà, ale i centrum mnie te˝
denerwuje…

Unikiem by∏o na przyk∏ad nieprzyj´cie Paszportu
„Polityki”? 

Dali mi ten Paszport chyba w drugiej edycji
konkursu…

Tak, w 1994…

Wszyscy mi wtedy mówili, ˝e to niefajne braç
taki Paszport. Takie by∏y czasy. A potem ci sa-
mi zacz´li braç te Paszporty, pracowaç w tym
piÊmie… Ludzie nie majà pami´ci. Albo udajà,
˝e nie majà. Poza tym to nie by∏y ˝adne pienià-
dze. A w dodatku nie chcia∏o mi si´ po prostu
jechaç do Warszawy i uczestniczyç w jakiejÊ
imprezie, oglàdaç tych buziek.

Czy dobrze rozumiemy, ˝e teraz przyjà∏by Pan
Paszport?

Nie, tym bardziej nie. W „Polityce” o ka˝dym,
kto dosta∏ Paszport, piszà póêniej: „to nic
dziwnego, ˝e napisa∏ takà dobrà ksià˝k´, na-
gra∏ takà p∏yt´, zrobi∏ taki film, bo przecie˝ jest
naszym laureatem”. Podejrzewam, ˝e kiedy
ten ktoÊ b´dzie umiera∏, przedstawiciel „Poli-
tyki” b´dzie sta∏ ze specjalnà tabliczkà i do
grobu jà przypina∏: „umar∏ laureat”. 

Ale przecie˝ wszyscy mecenasi tak robià. Nie
widz´ w tym przykrej praktyki. Nie wierz´, ˝e na
przyk∏ad w Gdyni nie mówià: o, nasz Âwietlicki,
daliÊmy mu nagrod´. A Gdyni´ Pan wzià∏.

Po prostu by∏ taki czas, ˝e wszyscy mówili: „nie
wypada”. Dopiero póêniej zacz´∏o to impono-
waç. Ale mnie takie rzeczy nie imponujà nigdy.
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Nie czytam 
poezji. 
Nie b´d´ udawa∏, 
˝e interesuj´ si´ 
eseistykà. 
Nigdy w ˝yciu 
nie napisz´ felietonów, 
esejów...
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Czyli nie przyjà∏by Pan, choç teraz ju˝ z innych
pobudek ni˝ kilka lat temu.

Nagradzanie zawsze wià˝e si´ z du˝ym stre-
sem i z du˝ymi k∏opotami. Owszem, dosta∏em
w zesz∏ym roku nagrod´ Gdyni i mia∏em z te-
go powodu wi´cej k∏opotów ni˝ radoÊci. K∏o-
poty polega∏y na tym, ˝e nie mam konta, a oni
˝àdali, ˝ebym sobie za∏o˝y∏. Upar∏em si´, ˝e
nie za∏o˝´. W dodatku jeszcze wi´ksza liczba
osób mnie znienawidzi∏a. Naprawd´ nie jest
moim celem denerwowanie swoimi sukcesami
Kazimiery Szczuki i Kingi Dunin albo nieuda-
nych poetów.

Krytyka literacka, opisujàc prze∏om, wskazywa∏a,
˝e jednym z podstawowych elementów
nieistniejàcego manifestu m∏odych poetów
i prozaików, którzy tworzyli polskà scen´ literackà
krótko po 1989, by∏ brak poczucia przynale˝noÊci
do zaÊciankowo pojmowanego paradygmatu
romantycznego. Pan si´ z problemem polskoÊci
boryka nieustannie. Na przyk∏ad w Pogo
ubolewa Pan nad polskà ksenofobià, w wierszu
K pisze Pan, ˝e umar∏ dla paƒstwa, a jednak
paƒstwo wcià˝ nachalnie ingeruje w Paƒskie
˝ycie poÊmiertne. Nie t´skni Pan do takiej
porzàdnej Polski, z której by∏by Pan dumny?

Takiej Polski nigdy nie zna∏em. Porzàdek
[Êmiech] by∏ w czasie stanu wojennego, ale za
takà Polskà nie t´skni´. Tak naprawd´ móg∏by
to byç ka˝dy inny kraj, pod warunkiem, ˝e mó-
wi∏oby si´ w nim po polsku. Nie pisz´ utopii.
Bywajà w ˝yciu momenty, gdy cz∏owiek czuje
si´ Polakiem i nic, i nikt mu w tym nie prze-
szkadza: znajduje si´ w jakimÊ pomieszczeniu,
w jakimÊ towarzystwie, nie ma ˝adnego zgrzy-
tu, w letni wieczór, na przyk∏ad, wszyscy sà
mili, mówià ciekawe i weso∏e rzeczy. Wtedy
cz∏owiek czuje si´ na miejscu. Nie wyobra˝am
sobie takiej Polski, ale czasem jej doÊwiad-
czam. To si´ dzieje przypadkowo, nie mo˝na
tego zaplanowaç. 

Ale Pan nieustannie pisze, co mu si´ w tym
kraju nie podoba. 

Nie t´skni´ za „jakàÊ” Polskà. Jest, jaka jest.
Protestujàc, wcale nie ˝àdam zmian, bo nie je-
stem rewolucjonistà, tylko raczej kontestato-
rem. Wiem, ˝e rewolucja to te˝ nic dobrego. 
W powieÊci Wszystko jest Macieja Malickiego
znajdujemy fragment: „W przysz∏ym tygodniu
b´dzie koncert Â. – Przecie˝ on nie ˝yje.
– Jezus Maria, co ty mówisz? Â. nie ˝yje?
– Widzia∏em, jak umar∏. By∏em miesiàc temu na
jego koncercie. Kiedy wszed∏em na widowni´,
na scenie le˝a∏ w ciemnych okularach, czarnym
swetrze i czarnych spodniach, wi∏ si´ i krzycza∏
do mikrofonu: «Umar∏em, umar∏em»”. Niema∏o
jest czerni w Pana wierszach. A Êmierç i Êwiat 
to s∏owa z samej góry listy frekwencyjnej.

Bo sà na literk´ „Ê”. Wszystkie wyrazy na liter-
k´ „Ê” sà mi bliskie. 

W Cenie pisze Pan, ˝e przysz∏oÊç to rozk∏ad,
w wywiadzie wspomina, ˝e nic Pana nie
uszcz´Êliwia. Karol Maliszewski w szkicu
Rzewne jaja, powtarzajàc tytu∏ Pana wiersza,
podkreÊla, ˝e ostatnie tomy Âwietlickiego tylko
udajà beztrosk´. Czuje si´ Pan melancholikiem?

Jestem cz∏owiekiem szalenie weso∏ym, optymi-
stà, jasnowidzem, a nie czarnowidzem. Ca∏ymi
dniami ˝artuj´. Naprawd´ nie znam nikogo
bardziej weso∏kowatego ode mnie. Ale jako
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Jestem cz∏owiekiem 
szalenie weso∏ym, 
optymistà, jasnowidzem, 
a nie czarnowidzem. 
Ca∏ymi dniami ˝artuj´.
Naprawd´ nie znam nikogo
bardziej weso∏kowatego ode
mnie. Ale jako czytelnik
zrozumia∏em, ˝e 
ksià˝ki smutne, piosenki 
smutne i obrazki smutne
bardziej kr´cà publicznoÊç. 

CzK 0511  28/2/13  15:53  Page 118



czytelnik zrozumia∏em, ˝e ksià˝ki smutne, pio-
senki smutne i obrazki smutne bardziej kr´cà
publicznoÊç. Wszystkie dramatyzmy i tragizmy,
które umieszczam w ksià˝kach, biorà si´ z wy-
czucia rynku.

Nigdy w to Panu nie uwierzymy! Droczy si´ Pan
z nami! Marcin Âwietlicki pisze pod publik´! Nikt
w to nie uwierzy!

To nie jest sprawa pisania pod publik´. Wol´
smutne piosenki od weso∏ych piosenek.

Jako czytelnik.

Jako czytelnik te˝. Smutek jest szalenie atrak-
cyjny. Weso∏kowatoÊç, owszem, jest znakomi-
ta, ale tylko na wysokim poziomie. 

Poda∏by Pan przyk∏ad takiego wielkiego
satyryka?

Na przyk∏ad George Bernard Shaw albo Jeremi
Przybora. Jest ich sporo. Ale chodzi o to, ˝e
smutnych i jednoczeÊnie wybitnych autorów
znam du˝o wi´cej. 

Czyli nie zamierza Pan pisaç aforyzmów
i limeryków?

Potrafi∏bym to robiç, ale nie sprawia∏oby mi to
przyjemnoÊci. 

Pisze Pan w jednym ze swoich wierszy: 
„Do kogo mówi´? Bo mówi´ – i przecie˝
mówi´ po polsku”. Umia∏by Pan pisaç nie po
polsku, nie dla Polaków?

Nie, to doÊç bolesne. Znam mnóstwo literatów
dumnych z tego, ˝e sà przek∏adani. Ja ani si´
tym przejmuj´, ani si´ tym chwal´. W zesz∏ym
roku ukaza∏ si´ wybór oko∏o stu moich wier-
szy po estoƒsku. Nigdy w Polsce nie mia∏em
takiej obfitej ksià˝ki. Co z tego jednak, skoro
to zupe∏nie obcy j´zyk. Otworzy∏em jà raz, za-
mknà∏em i le˝y gdzieÊ tam… Cz´sto chcà ze
mnà wspó∏pracowaç t∏umacze, mnie zaÊ jest
wszystko jedno, jak prze∏o˝à moje wiersze.
Mogà si´ myliç. Sam si´ cz´sto w moich wier-
szach myl´. Wspó∏praca z t∏umaczami jest dla
mnie kompletnie ja∏owym zaj´ciem. 

Wie Pan, jak sprzedajà si´ Paƒskie ksià˝ki
w innych krajach? 

Wydawano mi wiersze wy∏àcznie w ma∏ych
krajach. T∏umaczenia w gazetach i antologiach
ukaza∏y si´ w wielu miejscach, natomiast ksià˝-
ki wysz∏y na S∏owacji, w S∏owenii, w Chor-
wacji, w Serbii, w Estonii, w Finlandii… Moje
ksià˝ki w ma∏ych nak∏adach czytajà ma∏e na-
rodki. 

Czyli nie interesuje Pana, jak czyta go
obcoj´zyczna publicznoÊç.

Mnie nie przejmuje nawet to, jak czytajà mnie
Polacy. Przepraszam.

A s∏ysza∏ Pan, jak czytajà Pana w szko∏ach?
Pana wiersze znajdujà si´ w wi´kszoÊci
podr´czników do trzeciej klasy liceum, ale
mo˝na je znaleêç tak˝e ju˝ w programie dla
gimnazjum (np. Do Itaki wydawnictwa Znak).

Ho, ho, ho, nigdy dotàd nie publikowa∏em
w Znaku! MyÊla∏em, ˝e tam publikujà wy∏àcz-
nie lepsi i poprawniejsi ni˝ ja. A z tymi pod-
r´cznikami to jest tak, ˝e co jakiÊ czas dostaj´
informacj´, ˝e gdzieÊ tam znajdzie si´ mój
wiersz, najcz´Êciej Dla Jana Polkowskiego.
Nie rozumiem, dlaczego akurat ten. Proszà
mnie, bym wyrazi∏ zgod´ na nieodp∏atne publi-
kowanie itp. KiedyÊ postanowi∏em odmówiç,
a odpisali, ˝e i tak si´ uka˝e. Mój syn uczy si´
teraz w drugiej klasie liceum. Bogu dzi´ki,
raczej jeszcze nie „przerabia∏” mojego wiersza
albo nie by∏ na tych zaj´ciach. Na razie wi´c
boleÊnie tego nie odczuwam, dopadnie to mnie
dopiero, kiedy syn b´dzie musia∏ coÊ ze mnie
napisaç. I sobie pomyÊla∏em, ˝e jak b´dzie mu-
sia∏ zrobiç analiz´ mojego wiersza, to pewnie
przyjdzie do mnie. Ja, ˝eby dziecku pomóc, wy-
t∏umacz´ mu albo sam napisz´. Prawdopo-
dobnie dostan´ niskà ocen´. 

Trzy minus. Gorzej jeÊli na maturze
Âwietlickiemu trafi si´ Âwietlicki. 

KiedyÊ, dawno temu, pewien m∏odszy kolega
poprosi∏ mnie, ˝ebym mu pomóg∏, bo pisa∏ coÊ
o „bruLionie”. Pomog∏em mu i zosta∏ oceniony
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negatywnie. Chyba nie znam si´ na tym. Albo
nie mówi´ tym j´zykiem, którego si´ oczekuje. 

Mia∏ Pan okazj´ porozmawiaç z Polkowskim
o swoim wierszu? 

W ogóle z nim nie rozmawia∏em. Pierwszy raz
widzia∏em go chyba w zesz∏ym roku. Nie by∏o
powodu, ˝ebym si´ z nim kontaktowa∏. On
zresztà udzieli∏ jakiÊ czas temu bardzo lekcewa-
˝àcego wywiadu na temat tego wiersza w „Ty-
godniku Powszechnym”. CoÊ w stylu, ˝e dla ta-
kich jak ja wolnoÊç to wi´kszy wybór alkoholi.
Kilka miesi´cy temu we Wroc∏awiu byliÊmy no-
minowani do nagrody Silesius. Nie pojecha∏em,
bo mi si´ nie chcia∏o, ale okaza∏o si´, ˝e on te˝
nie pojecha∏. Wszyscy pozostali nominowani
si´ zjawili. Zosta∏o to odebrane tak, ˝e widocz-
nie nie chcieliÊmy si´ spotkaç. 

Nawiàzujàc do nieprzyjemnego doÊwiadczenia
oglàdania w∏asnego nazwiska w podr´cznikach,
chcia∏ybyÊmy zapytaç Pana o „bruLion”. Chocia˝
wiemy z innych wywiadów, ˝e zwykle kwituje to
Pan prostym zdaniem…

Bardziej by∏em w Ludowym Wojsku Polskim
ni˝ w „bruLionie”. To by∏ krótki, dwu-, trzy-
letni sezon, kiedy od czasu do czasu kontakto-
wa∏em si´ z redakcjà. Ale ani oni mnie nigdy
nie uwa˝ali za jakiegoÊ specjalnego cz∏onka
tego pisma, ani ja ich za kogoÊ dla mnie
szególnie wa˝nego… Opublikowa∏em tam
kilka wierszy, nic wi´cej.

O to zdanie chodzi∏o. Jak wyt∏umaczy∏by Pan
w takim razie fenomen polegajàcy na tym, ˝e
kiedy wspó∏czesna polska m∏odzie˝ s∏yszy
„bruLion” – mówi „Âwietlicki”?

Zadebiutowa∏em, to prawda, ksià˝kà poetyckà
wydanà w pierwszej serii „bruLionu”. To w∏a-
Ênie ksià˝ka mnie bardziej wià˝e, a nie samo
pismo. 

A nie pokrewieƒstwo idei?

Pewne pokrewieƒstwo idei, owszem, istnia-
∏o. Zetknà∏em si´ z „bruLionem” w roku
1990 i moje kontakty potrwa∏y, powiedzmy,

do 1994. Polega∏y one na tym, ˝e kiedy by-
∏em potrzebny Robertowi Tekielemu, to mnie
wykorzystywa∏. Natomiast kiedy on by∏ po-
trzebny mnie, to nie dawa∏ si´ wykorzysty-
waç. Kiedy wyda∏em w Poznaniu drugà
ksià˝k´, w Bibliotece Czasu Kultury, potrak-
towano to jako zdrad´, zosta∏em odszcze-
pieƒcem i ju˝ nie by∏em bruLionowy. Tak
jakby cz∏owiek na ca∏e ˝ycie musia∏ si´ wià-
zaç z jednà ideà i jednym wydawnictwem!

A jaka idea wiàza∏a was na poczàtku?

Chaos. Tekieli anga˝owa∏ si´ we wszystko, za
co si´ bra∏: kiedy pisa∏ o narkotykach, zna∏ si´
na nich Êwietnie, kiedy pisa∏ o Bogu, zna∏ si´
na Bogu i tak dalej. Zawsze by∏em mniej chu-
liganem ni˝ najwi´ksi chuligani z „bruLionu”
i mniej konserwatystà ni˝ najwi´ksi „bruLio-
nowi” konserwatyÊci. Pozosta∏y sympatie do
niektórych redaktorów i poetów zwiàzanych
z tym pismem. I tyle.

Dla nas, urodzonych na poczàtku lat 80.,
zjawisko „bruLionu” nie jest naj∏atwiejsze 
do ogarni´cia. Nie do koƒca na przyk∏ad
rozumiemy, co tam robi∏ Himmler. 

Pierwszy numer pisma by∏ potwornie grzeczny,
zbiera∏ teksty ludzi zwiàzanych z trzecim czy
piàtym obiegiem. Dopiero póêniej zacz´∏y si´
pojawiaç teksty, które nigdy w polskiej prasie
z ró˝nych powodów – obyczajowych, politycz-
nych – nie mia∏y racji bytu. Po prostu groch
z kapustà. Cezary Michalski, najpierw czo∏owy
prawicowiec, teraz czo∏owy lewak, wtedy by∏
anarchistà i pod pseudonimem wypisywa∏ takie
rzeczy, ˝e dziÊ nie mieÊci si´ w g∏owie… po-
chwalne hymny na temat aborcji na przyk∏ad.
Póêniej si´ okaza∏o, ˝e jest przeciwko, teraz
chyba znowu jest za. To pismo jednoczy∏o
dziwne osobowoÊci, jak choçby KrzyÊ Koehler,
który jest powa˝nym konserwatystà, wierzà-
cym pisarzem, oraz kompletny wariat i awan-
gardysta Pawe∏ Filas. Wszystko si´ jakoÊ prze-
nika∏o, ci ludzie jakoÊ ze sobà wspó∏pracowali
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i rozmawiali. To Filas wymyÊli∏ has∏o: „Tylko
boks zbli˝a ludzi”. Ale wtedy ten boks by∏
jeszcze bezkrwawy. Póêniej pojawi∏a si´ krew,
bo nagle Tekieli uzna∏, ˝e jestem wys∏anni-
kiem szatana. Ten groch z kapustà, kiedy si´
patrzy∏o na spis treÊci tego pisma, imponowa∏.
Bo inne pisma nudzi∏y, w kulturze te˝ by∏o do-
syç nudno. Mia∏em szcz´Êcie, ˝e z debiutem
za∏apa∏em si´ na moment prze∏omu. Gdybym
zaczà∏ pi´ç lat wczeÊniej albo pi´ç lat póê-
niej, wcale nie zosta∏bym zauwa˝ony. Nie
planowa∏em tego, wiersze pisa∏em od wielu
lat. Ale mia∏em ÊwiadomoÊç, piszàc je du˝o
wczeÊniej, ˝e one nie sà do publikowania, bo
nikt ich nie zechce. Przyszed∏ moment, kiedy
je chciano i ju˝. 

Jan Dzban, artysta, który ukrywa swojà to˝samoÊç,
urodzony ponoç na prze∏omie lat 40. i 50.,
poÊwi´ci∏ Panu dwa opowiadania („Ten wielki
poeta siedzia∏ sam na rogu rynku, przy ostatnim
straganie i coÊ notowa∏. Aby lepiej wyraziç swój
ból, pisze palcem przebitym szpilkà”). Interesuje
go mit Âwietlickiego i zjawisko mówienia
Âwietlickim. Znam dzieciaki, które powtarzajà
„Hare hare supermarket, hare, hare, cmentarz”,
i nie wiedzà nawet, ˝e mówià poetà.

„Hare, hare supermarket” to cytat, przenios∏em
go z piosenki pewnego Australijczyka. A co do
mówienia moim j´zykiem, to na przyk∏ad
ksià˝ka Bartosza Muszyƒskiego J´zyki obce
jest w ca∏oÊci napisana moim slangiem…

To przyjemne, to dra˝niàce?

Mo˝e byç przyjemne i jednoczeÊnie dra˝niàce.
Tysiàca ró˝nych twórców nikt nie podrabia i to
êle o nich chyba Êwiadczy. JeÊli ktoÊ jest nie-
podrabiany, to znaczy, byç mo˝e, ˝e jest nie-
zauwa˝any lub nieciekawy. Z drugiej strony,
jeÊli cz∏owiek mówi do mnie cytatami ze mnie
i inaczej nie potrafi (np. siedz´, a on mnie pyta,
czy jestem przysiadalny), to ju˝ nieprzyjemna
˝enada. Mo˝na sobie pomyÊleç, ˝e ludzie nie
majà od siebie ju˝ nic do powiedzenia. Ale nie-
kiedy sprawia to przyjemnoÊç. Czasami zapi-

suj´ jako refren ca∏kiem banalne zdanie, a po-
tem si´ okazuje, ˝e ludzie nim mówià. 

Czyli móg∏by Pan byç autorem sloganów
reklamowych.

Móg∏bym. Ale mi si´ nie chce.

Sà takie teksty, które Pan pisze jako wiersze,
i inne, które powstajà jako piosenki?

Na poczàtku naszej dzia∏alnoÊci muzycznej
bra∏o si´ ju˝ gotowy tekst, póêniej, z czasem,
zaczà∏em wyraêniej rozdzielaç, ˝e to jest
wiersz, a to jest tekst do muzyki. Kiedy wyda-
j´ nowà ksià˝k´, basista Grzegorz pyta mnie,
ile zawiera piosenek. Mówi´, ˝e ˝adnej, i on
jest wtedy za∏amany. Ju˝ teraz chyba wyraênie
rozdzielam, co jest piosenkà, a co wierszem. 

I cz´Êciej pisze Pan piosenki czy wiersze?

W ogóle nie pisz´ teraz piosenek. Jest pro-
blem: przesta∏em pisaç piosenkowo.

A jednak wsz´dzie Âwietlickiego pe∏no i wcià˝
objawiajà si´ kolejni Âwietliccy: mistrz, rockman,
poeta, grafik... Jak by Pan to wyjaÊni∏?

Nerwica. Mia∏em trzydzieÊci lat i, b´dàc z na-
tury cz∏owiekiem bardzo nieÊmia∏ym, nagle
rzuci∏em si´ na g∏´bokà wod´. Nie doÊç, ˝e
wyda∏em ksià˝k´, to jeszcze w tym samym
momencie wylaz∏em na scen´ i zaczà∏em do
ludzi wrzeszczeç. To w moim charakterze nie
le˝y: pokazywanie si´ i wystawianie na widok.
Po ka˝dym wystawianiu si´ na widok publicz-
ny mocno cierpi´, nie mam tremy przed wyst´-
pem, natomiast mam po. I do tego wyrzuty su-
mienia, mnóstwo wàtpliwoÊci i wewn´trznych
k∏opotów. Taka dwoistoÊç wynika z nerwicy.
Natur´ mam zupe∏nie pustelniczà, a wy∏a˝´ do
ludzi. Mam pustelni´, ale zostawiam jà pustà.
Dzisiaj najch´tniej siedzia∏bym w domu i pisa∏
nast´pnà powieÊç. Sam sobie wyznaczy∏em,
˝e mam tyle a tyle dziennie pisaç, ale tego
nie robi´, bo dziÊ si´ poumawia∏em z ludêmi.
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Pewnie jutro te˝ si´ b´d´ umawia∏, wystarczy,
˝e ktoÊ zadzwoni, to wyjd´. Ch´tnie siedzia∏-
bym w pustelni, ale z drugiej strony, gdybym
siedzia∏ w pustelni, przesta∏bym istnieç. Tylko
to z ˝ycia mam, co zobacz´ w oczach ludzi i co
od nich us∏ysz´. Ca∏y czas musz´ si´ spraw-
dzaç. Ujawniam ró˝ne nieprawdziwe twarze.
Czasami wr´cz zarzucajà mi pewien rodzaj ce-
lebryckoÊci, ale celebrytowatoÊç polega chyba
na czym innym... Mam z tym pokazywaniem
si´ problem, bo w∏aÊciwie nie chcia∏bym tego
robiç, a robi´. 

JeÊli dobrze rozumiemy, tà samà nerwicà
mo˝na by∏o wyt∏umaczyç Paƒskà plastycznoÊç
w dopasowywaniu si´ do gustów publicznoÊci.

Gusta publicznoÊci sà zupe∏nie inne ni˝ to,
co robi´. Gdybym chcia∏ si´ do nich dopaso-
waç, pisa∏bym co innego, robilibyÊmy muzyk´
zupe∏nie inaczej. Ch∏opcy z zespo∏u, b´dàc
rzemieÊlnikami-artystami, czasem dostajà pro-
pozycje, by zrobiç coÊ dla ludzi. Ja od tego
uciekam i uciekam od propozycji wyst´powa-
nia w niektórych miejscach. Gdy wyst´powa-
∏em w telewizji, to prowadzi∏em nie teleturniej,
tylko program kulturalny. To by∏ pewien rodzaj
przygody. èle si´ z tym czu∏em, ale próbowa-
∏em. Robi∏em ró˝ne rzeczy, które w∏aÊciwie
by∏y wbrew moim potrzebom. Z ciekawoÊci.
Moimi przygodami mo˝na by obdzieliç kilka
ludzkich istnieƒ. Sà autorzy paru ksià˝ek
z wierszami, którzy przy tych wierszach b´dà
uparcie trwali. Dla mnie to za ma∏o. Musz´
jeszcze oper´ napisaç i ró˝ne inne rzeczy. W fil-

mie niby zagra∏em, ale tak naprawd´ nie zagra-
∏em, tylko pali∏em papierosy. A to umiem robiç.

Marcin Âwietlicki, Palenie: „Pytam: dlaczego
niepalàcy / wsiadajà bez skrupu∏ów do
przedzia∏ów / dla palàcych? Czemu chcà
dominowaç? Czemu / sà wiecznie ura˝eni?”.
Teksty Pana i Katarzyny Nosowskiej nale˝à do
wa˝nego paradygmatu literatury papierosowej.
Papieros jest tak˝e istotnym rekwizytem
w wierszach. Na obrazie Marcina
Maciejowskiego Trzy podstawowe pozycje
wokalisty na przyk∏adzie Marcina
Âwietlickiego integralnym elementem pozy jest
papieros. Zgadza si´ Pan ze zdaniem
Szymborskiej, ˝e Czarodziejska góra nie mo˝e
powstaç bez papierosów?

Na scenie pal´ dziesi´ç razy wi´cej ni˝ poza
nià, ˝eby coÊ tym pokazaç. Sà miejsca, w któ-
rych nie wolno paliç, a ja tam pal´. Bardzo lu-
bi´, jak Bogart w filmie wyjmuje papierosa
i go zapala, lubi´ kobiety, które palà w starych
filmach. Pali cz∏owiek niezdrowy, cz∏owiek ze
skazà, cz∏owiek przegrany. Nie chcia∏bym byç
przegranym niepalàcym, wol´ byç przegranym
palàcym. James Dean z papierosem, Bogart
z papierosem, wszyscy francuscy aktorzy palà-
cy gauloisy. To rodzaj wizerunku. 

A co Pan udowadnia tym wizerunkiem?

Nie wiem. Sta∏em si´ specjalistà od papiero-
sów. Kiedy obchodzi si´ Dzieƒ bez Papierosa,
dzwonià dziennikarze, ˝ebym coÊ powiedzia∏.
Udzieli∏em ju˝ tysi´cy wywiadów na temat pa-
pierosów i za ka˝dym razem coÊ nowego wy-
myÊlam, tym razem mi si´ nie chce [Êmiech]. 

Nie planuje Pan rzuciç palenia?

Nigdy nie rzuc´! Mój ojciec pali∏ ca∏e ˝ycie,
rzuci∏ trzydzieÊci lat temu. DwadzieÊcia lat
póêniej dosta∏ raka krtani. A móg∏ przez te
dwadzieÊcia lat jeszcze popaliç. 

Jak ka˝dy prawdziwy poeta demonstruje Pan
swojà niech´ç do popkultury...
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Ale˝ ja lubi´ popkultur´.

Ale TVN-u Pan nie lubi.

To nie jest popkultura. To sumienie narodu.

I znów si´ droczy! Wracajàc do pytania: pozostaje
Pan pozornie w kontrze do kultury popularnej,
ale jednak dyskretnie z tym nurtem podà˝a. 

Tak. Ale bardzo dyskretnie.

Dostrzegamy dwa momenty w Pana karierze
artystycznej, kiedy t´ tendencj´ widaç wyraênie:
umuzycznienie poezji i jej transformacj´
w najpopularniejszy ostatnio gatunek
powieÊciowy, czyli krymina∏. 

Prosz´ zauwa˝yç, ˝e mówiono równie˝, i˝
sprzedaje si´ tyle moich ksià˝ek, bo kupujà je
równie˝ s∏uchacze moich p∏yt. Jednak paru po-
etów pozak∏ada∏o zespo∏y, a ich utwory wcale
nie sprzedajà si´ odtàd lepiej. 

Nie zarzucamy Panu dzia∏aƒ Êwiadomie
marketingowych, lecz jedynie dzielimy si´
pewnà obserwacjà, ˝e te zmiany odpowiada∏y
potrzebom dorastajàcych pokoleƒ. Nie
przychodzi nam do g∏owy forma prozatorska
∏atwiejsza w odbiorze ni˝ krymina∏. 

Zarzuca si´, ˝e moje ksià˝ki nie sà krymina∏ami. 

My wierzymy autorowi.

Ca∏e ˝ycie s∏ucha∏em muzyki, ca∏e ˝ycie czyta-
∏em krymina∏y. Nie jestem Olgà Tokarczuk,
która zauwa˝ywszy, ˝e sà popularne i ju˝ nie
wstyd tego robiç, nagle pisze krymina∏, w do-
datku ekologiczny. Powtarzam: ca∏e ˝ycie, od
nastoletnoÊci, czytam wy∏àcznie krymina∏y,
raz na kwarta∏ si´gam po jakàÊ innà ksià˝k´,
która przynajmniej drobny wàtek kryminalny
musi mieç. Nie czytam poezji. Nie b´d´ uda-
wa∏, ˝e interesuj´ si´ eseistykà. Nigdy w ˝yciu
nie napisz´ felietonów, esejów...

Jednà z moich pierwszych ulubionych piosenek
by∏y Âwierszcze. I teraz myÊl´ o spektaklu Piny
Bausch, która, by pokazaç, ˝e niemo˝liwe jest
porozumienie mi´dzy kobietà i m´˝czyznà,
wprowadzi∏a na scen´ hipopotama i kobiet´. 

Ich porozumienie jest równie niemo˝liwe. 
Czy o tym sà Âwierszcze? Czy Pan te˝ ma
wra˝enie, ˝e nie mo˝emy si´ dogadaç?

O tym sà Âwierszcze, o genetycznych albo da-
nych przez Boga ró˝nicach. To nic negatywne-
go, pewna niemo˝noÊç i ju˝. 

To powód do smutku?

Nie, to jednoczeÊnie smutna i sentymentalno-
-weso∏a konstatacja, ˝e do koƒca nie da si´...
Nawet nie chodzi tylko o kobiet´ i m´˝czyzn´,
ale o cz∏owieka i cz∏owieka. 

Czasem, kiedy czyta si´ Pana poezj´, mo˝na
odnieÊç wra˝enie, ˝e Pan sam czuje si´
zm´czony tà wieloÊcià Marcinów Âwietlickich.
„Ca∏y pokój jest obwieszony Marcinami”...

To wczesny wiersz, napisany, kiedy nie by∏em
jeszcze zm´czony Marcinem Âwietlickim. 

Czyli to narcystyczny wiersz?

Tak. Wszystkie wiersze majà bardzo proste
wyt∏umaczenia. KiedyÊ mieszka∏em w malut-
kim mieszkaniu. Z powodu nerwicy wycina∏em
z papieru ludziki i obwiesi∏em nimi pokój; taka
dziwna zabawa. Zrobi∏em ksero swojego zdj´cia,
wycina∏em z papieru i wiesza∏em. Chorobliwe.
Odchodzàc z „Tygodnika Powszechnego”,
szeÊç czy siedem lat temu, zostawi∏em przy
wejÊciu takiego wiszàcego cz∏owieczka. Kie-
dy po jakimÊ czasie po coÊ poszed∏em do re-
dakcji, zobaczy∏em, ˝e jeszcze tam wisi...
Pewnie teraz ju˝ go nie ma, bo przysz∏o nowe.
Pewnie ju˝ ̋ aden Êlad po mnie tam nie pozosta∏.

W Pana krymina∏ach roi si´ od popkulturowych
dziwade∏, karykatur. Tylko mistrz sprawia
wra˝enie cz∏owieka prawego (mimo autoironii,
jakà dostrzegamy w tej postaci, mimo ˝e Pan
si´ od mistrza od˝egnuje).

Pawe∏ Dunin-Wàsowicz ledwie przeczyta∏
pierwszà stron´ DwanaÊcie, gdzie kobieta od-
chodzi od mistrza, stwierdzi∏, ˝e wie, kim ona
jest. Ja nie wiedzia∏em. Kobieta nie odchodzi∏a
ode mnie, tylko od bohatera. A Dunin wiedzia∏
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dok∏adnie, na pewno mia∏ jej zdj´cie i adres.
Gdyby móg∏, natychmiast wrzuci∏by je na Face-
booka. Tego bohatera mocno ze mnà wiàzano,
a to k∏opotliwe. On ma innà biografi´, mo˝e
zbli˝ony do mojego temperament i poglàdy,
ale zbli˝one, nie te same. 

Kim w takim razie jest mistrz?

Produktem. WymyÊli∏em go. Z nowà ksià˝kà
b´dzie wielki problem, bo pierwszoplanowy
bohater jest cz∏owiekiem g∏upim i z∏ym. Cie-
kawe, czy znowu b´dà myÊleç, ˝e to ja. Na
wszelki wypadek wymyÊli∏em drugoplanowe-
go: jest màdry i dobry.

Ale to te˝ krymina∏?

Nie. T´ ksià˝k´ mo˝na nazwaç thrillerem.

Mistrz zatem nie podziela ˝adnych Pana
doÊwiadczeƒ?

DoÊwiadczenia owszem. Ma moje wspomnie-
nia wojskowe. Suk´ ma podobnà do mojej
suki. Bohater nowej ksià˝ki ma psa boksera.
Lubi´ pisaç o bokserach. Ma∏o ich w literatu-
rze Êwiatowej. JeÊli uda mi si´ znaleêç frag-
ment o bokserze, wzruszam si´. 

No to pytanie szlag trafi∏, bo myÊla∏yÊmy, ˝e Pan
si´ bardziej z mistrzem identyfikuje. 

Niektóre poglàdy mam zbli˝one, tylko mniej
radykalne. 

GdybyÊmy mia∏y na czuja powiedzieç, kto móg∏
byç dla Pana kiedyÊ wa˝ny, to powiedzia∏ybyÊmy,
˝e Bia∏oszewski (z jego wersjà banalizmu, 
z jego zabiegami, tak podobnymi do JaÊnieje,
ciemnieje), Wojaczek (m.in. kobiece „ja”) i Bursa
(Anio∏/Trup). To dobre tropy?

Dobre tropy! Takich poetów, którymi si´ bar-
dzo przejà∏em, by∏o oko∏o setki. Ale czyta∏em
ich pomi´dzy trzynastym a dwudziestym ro-
kiem ˝ycia. Wiersze, prawd´ mówiàc, sà dla
nastolatków.

To mogà byç najwa˝niejsze lata. 

Wtedy przewali∏em potworne iloÊci poezji,
a teraz mam wybór: albo niedobra poezja, której
jest bardzo du˝o, albo bardzo dobra, ale wtedy
prze˝ywam potworne m´czarnie, bo natych-
miast zaczynam jà kopiowaç. Przeczytam fraz´
wybitnego poety, która mnie zauroczy, a póê-
niej znajduj´ jà w swoim wierszu. Bardzo cz´-
sto przetwarzam. Wiele moich wierszy sk∏ada
si´ z cytatów, nie tylko z poezji, równie˝ z pro-
zy, z tego, co us∏ysza∏em. Do autorstwa niektó-
rych wierszy nawet nie jestem w stanie si´ przy-
znaç, niektóre wiersze piszà za mnie ludzie.
Tak jestem skonstruowany. Bardzo cz´sto si´
okazuje, ˝e zapisuj´ coÊ, co tydzieƒ wczeÊniej
ktoÊ do mnie powiedzia∏. 

To chyba nic z∏ego. Cudzys∏ów niekiedy
zanieczyszcza wiersz. A „gadane” powieÊci
czyta Pan? Malicki, wczeÊniej Buczkowski?

Buczkowskiego czyta∏em w∏aÊnie w tym okre-
sie, kiedy czyta∏em wiersze. Bardzo mi si´ po-
doba∏, póêniej ju˝ do niego nie wróci∏em.

Mówi Pan: kocham muzyk´, wi´c robi´ muzyk´.
Od zawsze czytam krymina∏y, wi´c pisz´
krymina∏y. A – mówi Pan – poezji nie czytam,
ale jà robi´. 

Coraz mniej. Robi´, w pewnym sensie, z obo-
wiàzku. Zawsze zresztà deklarowa∏em, ˝e po-
ezja nie umiera. W tej chwili myÊl´, ˝e jeÊli
b´d´ wydawa∏ ksià˝ki z wierszami, to co trzy-
-cztery lata. A piosenek na razie nie umiem
pisaç. Mo˝e wydam w przysz∏ym roku ksià˝k´
z wierszami, na razie mam ich dziesi´ç. Jeden
∏adny wiersz zmarnowa∏em na proz´. 

A da si´ zmarnowaç ∏adny wiersz na rysunki? 

Rysunki sà troch´ dalej od poezji, to sprawa
mechaniczna. Poza tym bardziej lubi´ obco-
waç z obrazkami ni˝ je rysowaç. To czynnoÊç,
do której nie przyk∏adam wagi. 
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Czy na wspó∏czesnej scenie literackiej 
dostrzega Pan poetów, którym mo˝na by
postawiç zarzut nieumiarkowania, rozgadania,
uprawiania poetyckiego Big Brothera 
czyniàcego interesujàcym jedzenie na wizji 
bu∏ki z serem?

Naprawd´ ma∏o tych wierszy czytam... Po-
wiem rzecz niepopularnà, ale poeci-epigoni
Andrzeja Sosnowskiego majà mnóstwo na su-
mieniu. Mo˝na w´drowaç po hermetycznych
Êwiatach, prosz´ bardzo. Ale jeÊli dostaj´
ksià˝k´ sk∏adajàcà si´ wy∏àcznie z takich w´-
drówek, czuj´ si´ zaniepokojony. Ponadto
straszliwie ˝enujà mnie wiersze takiego kogoÊ,
co si´ Jan, czy raczej chyba JaÊ Kapela nazy-
wa. Bardzo nieinteresujàca postaç.

„ZazdroÊç nie dotyczy poezji. Bardzo si´ ciesz´,
kiedy ktoÊ coÊ fajnego napisze” – powiedzia∏
Pan w jednym z wywiadów. Jak tam relacje
z poetami z roczników ’70? Pami´tamy s∏owa
organizatorów Festiwalu M∏odej Poezji
w Krakowie: „Nie zaprosiliÊmy Podsiad∏y, nie
zaprosiliÊmy Âwietlickiego […], bo zanadto sà,
bo czujemy ich kr´pujàcà obecnoÊç”. Czy dziÊ
dojrza∏ Pan do roli mecenasa m∏odych pokoleƒ? 

M∏ody cz∏owiek po wydaniu debiutanckiej
ksià˝ki czuje si´ zobowiàzany, by mi jà ofiaro-
waç. Czytam jà albo jej nie czytam, ale nie je-
stem kimÊ, kto potrafi oceniaç. Owszem,
wiem, kiedy coÊ jest bardzo niedobre, nato-
miast kiedy Êrednie, to w∏aÊciwie nie potrafi´
zach´ciç do dalszej pracy, nie poczytuj´ tego
za mój obowiàzek. Bardzo cz´sto moi g∏ówni
polemiÊci to ci, których debiutami wzgardzi-
∏em, którzy najpierw si´ do mnie mizdrzyli.
MyÊl´ sobie: „skàd ja znam to nazwisko?”
i znajduj´ ksià˝k´ z czu∏à dedykacjà. Ale z ta-
kimi rzeczami powinni si´ zg∏aszaç do Maria-
na Stali, Karola Maliszewskiego... Jak ktoÊ ro-
bi krzes∏a, nie ma sensu przynosiç mu krzes∏a
zrobionego przez siebie. Lepiej je zanieÊç ko-
muÊ, kto go potrzebuje. 

Czy dostrzega Pan m∏odszego poet´, który
potrafi te krzes∏a robiç doskonale?

S∏abo si´ tym, naprawd´, interesuj´. Ale jeÊli
ju˝ musz´ wymieniaç… O, jest przecie˝ poeta
Marcin Baran, dwa lata ode mnie m∏odszy
[Êmiech]. Na wielu si´ zawiod∏em. Ceni∏em,
a przesta∏em. Ale nie wieszcz´ schy∏ku poezji,
nie uwa˝am, ˝e w „moich” czasach by∏o lepiej.
Za „moich” czasów by∏o równie dobrze. 

Ju˝ nie jako czytelnikowi, ale jako znajomemu,
przyjacielowi, bli˝ej Panu do tych piszàcych
z formacji pokolenia „bruLionu”, czy do
nowofalowców, takich jak Ryszard Krynicki,
Stanis∏aw Baraƒczak?

Nie jest mi bli˝ej do nikogo. Nowofalowcy,
jak Ryszard Krynicki, to dla mnie wa˝ny punkt
odniesienia. Ale tylko punkt odniesienia. Nato-
miast rówieÊnicy? Nawet wtedy, w tych hero-
icznych czasach, nie odczuwa∏em jednoÊci.
Oni pisali swoje, ja pisa∏em swoje. Byç mo˝e
pos∏ugiwaliÊmy si´ podobnymi kodami, ale te-
raz ju˝ nie. By∏ moment, ˝e myÊleliÊmy podob-
nie. A dziÊ jesteÊmy starzy i ka˝dy myÊli inaczej.
Tak naprawd´ nie czuj´ wspólnoty z nikim. 

Skoro jesteÊmy przy czasach heroicznych:
w historii literatury cz´sto zestawia si´ prze∏om,
który nastàpi∏ w 1989 roku, z poczàtkiem
dwudziestolecia mi´dzywojennego. Czy
zgodzi∏by si´ Pan z obserwacjà, ˝e prze∏omy
poetyckie by∏y do siebie troch´ podobne –
odkrywa∏y miejskoÊç i prywatnoÊç, natomiast
w tym ostatnim prze∏omie brakowa∏o witalizmu,
entuzjazmu, radoÊci, nadziei. 

KrzyÊ Jaworski jako poeta by∏ bardzo witalny.
Jacek Podsiad∏o by∏ witalny i entuzjastyczny,
ja by∏em ponurak. 

No w∏aÊnie. Dlaczego? Pan wiedzia∏, ˝e
„bruLion” si´ skoƒczy, ˝e przyjdà czasy dyktatu
wolnego rynku i wróci kulturalna centrala?

Nie wiedzia∏em. Chocia˝ jestem optymistà,
wiem, ˝e zawsze przychodzà gorsze czasy. Ale
wiem te˝, ˝e w tych gorszych czasach b´dzie
si´ Êpiewa∏o. 
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Czy sà teksty, które pisze Pan jako apokryfy
biblijne? Nie wiem, czy to jest s∏uszne
rozpoznanie, ale znajduj´ je g∏ównie 
w Trzeciej po∏owie, wià˝à si´ 
przede wszystkim z Pana synem. 

Te wiersze rzeczywiÊcie by∏y pisane w okresie,
kiedy mia∏ dwa-trzy lata. W pierwszym wier-
szu pierwszej ksià˝ki walnà∏em motywy biblij-
ne, jakby to by∏a pierwsza strona Starego Testa-
mentu. Cz´sto robi´ to zupe∏nie nieÊwiadomie.
Mam zakodowanà tradycj´ katolickà, pos∏ugu-
j´ si´ kodem, którego buddysta nie zrozumie.
Szanuj´ kultur´. A Stary Testament i Nowy
Testament to dla mnie g∏ównie dzie∏a literac-
kie, mocno osadzone w kulturze Êwiatowej. 

A ma Pan swoje ulubione miejsca w Starym
i Nowym Testamencie? 
[Êmiech]
Data urodzin jest dla Pana podwójnie znaczàca?

To zabawa w mit. Urodzi∏em si´ dok∏adnie
wtedy, kiedy pojawia si´ pierwsza gwiazdka,
Mickiewicz podobno si´ w Wigili´ nie urodzi∏,
ale tego dnia zosta∏ zapisany w ksi´gach para-
fialnych. Lepiej si´ urodziç tego samego dnia
co Mickiewicz ni˝ tego samego dnia co S∏o-
wacki. 

Z tej okazji pogrywa sobie Pan z Mickiewiczem
raz po raz. 

Tak, o S∏owackim wiem, ˝e to wybitny poeta,
ale go nie czytam. Natomiast do Mickiewicza
jestem sk∏onny czasem zajrzeç. To jedna
z pierwszych lektur poetyckich. Sta∏ gruby tom
na pó∏ce, podczytywa∏em go jako pi´cio-, sze-
Êciolatek i to robi∏o na mnie wra˝enie, Powrót
taty – wzruszajàcy. Gdybym przeczyta∏ wtedy
Beniowskiego, by∏bym innym poetà. 

Paƒski ulubiony bohater romantyczny?

Gustaw-Konrad, Konrad-Gustaw.

EK: No, to hit. JR: Nie, to ta sk∏onnoÊç do
teatralizacji. 

I jeszcze Upiór z czwartej cz´Êci. Bardzo
wiele postaci pojawiajàcych si´ w Dziadach.
GuÊlarz… [Êmiech].

To dlatego, ˝e sà dobrze zrobione, czy
nast´puje identyfikacja?

Z nikim si´ nie identyfikuj´. Je˝eli ju˝, to z bo-
haterami ksià˝ek kryminalnych. To te˝ bohate-
rowie romantyczni w pewnym sensie.

A ucieszy∏by si´ Pan czy obruszy∏, gdyby ktoÊ
napisa∏ tekst Âwietlicki-b∏azen. MyÊl´ o tradycji
Staƒczykowskiej.

Ucieszy∏bym si´. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e robiàc
to, co robi´, musz´ si´ wyg∏upiaç. Wyg∏upiam
si´ nierzadko podczas koncertów. Ludzie cz´-
sto biorà t´ poz´ na powa˝nie. Podrwiwam
sobie z krytyków literackich. Lubi´ spotkaç
takiego krytyka bezpoÊrednio i sobie z niego
pokpiwaç.

To mamy zagadk´. Czyje to s∏owa: „Wiersz to
jest rzecz bardzo powa˝na. [...] Pozwala na
kontakt z w∏asnym istnieniem, tak˝e z innymi
formami i sposobami istnienia. Mo˝e nawet
pozwala skontaktowaç si´ z Bogiem”. Czy Pan
by si´ pod tym podpisa∏?

Nie. 

A kto to napisa∏?

Ja?
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Nie. Jaros∏aw Marek Rymkiewicz. 

Pierwsze zdanie brzmi dobrze, ale równie do-
brze wiersz mo˝e byç sprawà bardzo niepo-
wa˝nà. 

Czyli nie przysz∏y jeszcze czasy, kiedy mogliby
panowie usiàÊç razem i powiedzieç: kiedyÊ nie
wiedzieliÊmy jeszcze, ˝e mo˝emy si´ dogadaç,
ale dziÊ ju˝ wiemy, ˝e mo˝emy. 

W pierwszym numerze pisma „Tygodnik Lite-
racki”, które wychodzi∏o na poczàtku lat 90.,
cz´Êciowo zwiàzanego z „bruLionem”, ukaza∏
si´ blok moich wierszy i teksty o nich napisali
Marian Stala, Bronis∏aw Maj i Jaros∏aw Marek
Rymkiewicz. Ten ostatni swój tekst napisa∏
w duchu: „Panie Âwietlicki, w∏aÊciwie z czego
robi si´ poezj´, czy z tych pierdó∏, z jakich pan
tworzy?”. I tam wiód∏ ró˝ne refleksje na temat
smoka z wiersza Dla Jana Polkowskiego. Jego
przemyÊlenia zawarte w tym tekÊcie nijak mia-
∏y si´ do tego, co Rymkiewicz – przecie˝ wy-
bitny poeta – robi teraz. ˚àda∏ ode mnie g∏´bi,
metafizyki, oderwania od konkretu historycz-
no-politycznego. 

Czy kiedykolwiek doÊwiadczy∏ Pan w∏aÊciwego
poetom lingwistycznym poczucia, ˝e j´zyk nie
jest narz´dziem reprezentacji, ˝e stawia opór,
jest osobnym ˝ywio∏em? Czy ma Pan poczucie,
˝e j´zyk naprawd´ potrafi ogarnàç Êwiat, czy
wygina si´ nie w t´ stron´?

OczywiÊcie, ˝e j´zyk robi sam, co chce. Nie
znam nikogo, o kim mo˝na by powiedzieç, ˝e
panuje nad j´zykiem. To on wygina cz∏owieka. 
A czy w zwiàzku z tym zgodzi∏by si´ Pan
z przekonaniem niektórych krytyków, ˝e wiedzie
Pan z Andrzejem Sosnowskim spór
o mo˝liwoÊci j´zyka poetyckiego? 

Cz´sto mnie stawiano w opozycji do ró˝nych
osób, sam si´ stawia∏em w opozycji do ró˝-
nych osób, ale to na potrzeby chwili. Najpierw
by∏em wielkim przeciwnikiem Koehlera, po-
tem Podsiad∏y, póêniej Polkowskiego. Cz´sto
zestawiano mnie w ró˝ne pary, teraz cz´sto si´

pojawiam w parze z Sosnowskim. Ale nie pro-
wadzimy ˝adnego sporu. Nie ma si´ o co spie-
raç.

Pan si´ dobrze czuje w zglobalizowanym
spo∏eczeƒstwie komunikacyjnym, w Êwiecie
laptopów, komórek i Internetu, tego wszystkiego,
co przyspiesza, ale i rozwadnia komunikacj´? 

Bior´ tylko to, co przydatne. Czyli nie za wiele.

Wierszem, który wzrusza mnie bardzo w Pana
twórczoÊci, jest Dom. Tamtego domu ju˝ nie ma?

Mia∏em w swoim ˝yciu ze dwadzieÊcia atrap
domów. Przenosi∏em si´ z miejsca na miejsce
i dom, który próbowa∏em stworzyç, zostawa∏
cz´Êciowo w piwnicach, cz´Êciowo na stry-
chach. Wszystko mam rozpierniczone po tym
mieÊcie i po innych miastach. JakieÊ listy, p∏yty,
ksià˝ki. A i teraz byç mo˝e znowu trzeba b´dzie
gdzieÊ jechaç. Mam powa˝ne marzenie o osie-
dleniu si´, odnalezieniu miejsca, ale z drugiej
strony, majàc miejsce, nie do koƒca go pilnuj´
i nie do koƒca o nie dbam. To jakieÊ przekleƒ-
stwo. Cz´sto Êni´ o jakimÊ mieszkaniu. Id´ tam,
znajduj´ zdj´cia, listy, kartki, których nie pa-
mi´tam. Wiem, ˝e dotykali ich obcy ludzie,
wi´c to ju˝ w∏aÊciwie nie moje. Nie bior´ tego,
mam dziwne poczucie, ˝e roztrwoni∏em swoje
˝ycie po jakichÊ domach, po ró˝nych ludziach.

Kategoria przestrzeni, miejsca, wydaje si´
bardzo wa˝na dla Pana poezji. 

Tak, nieosiàgalna przestrzeƒ; przestrzeƒ, w któ-
rej nigdy do koƒca si´ nie b´dzie. 

A to by oznacza∏o, ˝e prawdà jest rozpoznanie
Maliszewskiego, i˝ Kraków ostatnio jest dla
Pana „uprzykrzony i do∏ujàcy”.

Zw∏aszcza w tym roku mam poczucie, ˝e Kra-
ków jest ju˝ nie dla mnie. Mieszkam na Ma∏ym
Rynku. Miasto w centrum si´ ca∏kowicie wylud-
ni∏o. Przez ca∏e lato trwa∏a jedna wielka impreza
pod patronatem prezydenta miasta, profesora
Jacka Majchrowskiego. By∏a scena oÊwietlona
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tysiàcem Êwiate∏, prezentowali si´ ró˝ni pieÊnia-
rze, kobiety z wàsami i brodami, pi´cioletnie
niepe∏nosprawne dzieci grajàce na pianinkach.
Sta∏o pi´ç-dziesi´ç osób, przechodzili turyÊci.
Tu, w centrum, nie ma ju˝ nikogo, czuj´ si´ jak
jakiÊ upiór, bo pami´tam czasy, kiedy to miej-
sce ˝y∏o. A teraz jakbym ˝y∏ w ruinach. Kraków
˝yje, ale w sposób, który mnie s∏abo dotyczy.
Mistrz z ksià˝ki na ksià˝k´ by∏ coraz bardziej
zm´czony tym miastem i to pewnie te˝ mój
stan. Od siedmiu lat mieszkam w centrum i jest
jakoÊ dziwnie. Kraków nigdy nie by∏ ca∏kowi-
cie bezpiecznà i oswojonà przeze mnie prze-
strzenià, ale robi si´ coraz gorzej. 

Pan wyda∏ te˝ ksià˝k´ o Berlinie, której nie
mog∏yÊmy nigdzie znaleêç.

Bo to nie jest ksià˝ka. To opakowany w tektur-
k´ jeden wiersz, wydany w kilkunastu chyba
egzemplarzach. 

Czyli Berlin te˝ nie jest miastem, w którym
móg∏by Pan mieszkaç.

By∏em tam przez trzy miesiàce i napisa∏em tyl-
ko ten jeden wiersz.

Ale spacerowiczem, flâneurem Pan jest...

By∏em, teraz g∏ównie siedz´ w domu, bo co
wyjd´ na miasto, to zaczynajà si´ k∏opoty. 

G∏oÊno, ostro, kwaÊno mówi∏ Pan
o zaw∏aszczaniu indywidualnoÊci, kradzie˝y
wolnoÊci w przestrzeni publicznej. Cicho mówi
Pan o mi∏oÊci i Êmierci. I ten szept wydaje mi si´
potrzebny, szczególnie jeÊli zdarza si´ Panu
mówiç o wolnoÊci. Na przyk∏ad w wierszu
Âmierç pisze Pan o wolnoÊci. Królicza wolnoÊç
koƒczy si´ Êmiercià. 

Mia∏em kilka lat, gdy hodowa∏em króliki. Mia-
∏y imiona ró˝nych mitologicznych bohaterów:
Penelopa, Odys, Telemach. KiedyÊ wróci∏em
do domu pod wieczór, króliki uciek∏y i rozw∏ó-
czy∏o ich cia∏a po ca∏ym ogrodzie jakieÊ dzikie
zwierz´. Na zewnàtrz czeka∏ na nie potwór,

pewnie pies. Kiedy pisa∏em ten wiersz jako
dwudziestoparolatek, próbowa∏em nazwaç, na
czym polega l´k przed Êmiercià. Wtedy nie
wierzy∏em w Êmierç, tylko teoretyzowa∏em.
Teraz ju˝ wierz´. 

A potrafi∏by Pan wskazaç moment, kiedy
przestraszy∏ si´ jej naprawd´?

Na pewno po czterdziestce [Êmiech]. Teraz to
nie jest ju˝ takie dziecinne wymyÊlanie, czuj´
jej symptomy.

„Spuch∏, przyty∏, osiwia∏”?

Takie symptomy fizyczno-fizjologiczne te˝,
ale na przyk∏ad nie mam ju˝ potrzeby wyje˝-
d˝ania. Coraz mniej potrzeb.

Ale nie czuje Pan, ˝e im jest starszy, tym
dojrzalsze, lepsze stajà si´ Paƒskie wiersze? 

W przysz∏ym roku prawdopodobnie uka˝à si´
moje wiersze zebrane. Przygotowujàc si´ do te-
go, dostrzegam, ˝e moje m∏odzieƒcze wiersze
by∏y ca∏kiem niez∏e. Nadal jakoÊ je rozumiem.
Ale zauwa˝am mnóstwo niepotrzebnych s∏ów.
Mo˝e ∏adnych i znaczàcych, ale kompletnie
niepotrzebnych. Teraz pisz´ krótkimi, wyrazi-
stymi zdaniami, mo˝e na tym polega dojrza-
∏oÊç. Ale z drugiej strony, jest to te˝ podykto-
wane fizjologià, cz∏owiekowi ju˝ si´ nie chce
bredziç. Ju˝ nie uwa˝a, ˝e ktoÊ potrzebuje weso-
∏ego paplania. 

Przygotowujàc reedycj´, skreÊla Pan? Zmienia

te poprzednie wiersze?

Nie. W ksià˝ce b´dzie dziewi´ç oryginalnych
tomików poetyckich po kolei, a póêniej bonu-
sy: inne wersje wierszy i kilkadziesiàt tekstów
niepublikowanych. Nie zamierzam niczego
zmieniaç. Niepublikowane przebra∏em tak, ˝e
wstydu nie ma. Wydam to w wydawnictwie
EMG, nie w Biurze Literackim czy Znaku. 
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Wracajàc do dojrza∏oÊci, obok coraz bardziej
skondensowanej frazy dostrzegamy jeszcze
jeden jej symptom – trosk´ o bliêniego. 
Pisze Pan w wierszu ˚egnanie: 
„Czy krzewiàc siebie / usi∏owa∏em krzywdziç
innych”.

A to jakaÊ parodia Mi∏osza, o ile dobrze pami´-
tam [Êmiech]. Jak to tam by∏o? „Który skrzy-
wi∏eÊ cz∏owieka prostego…”?

I nic wi´cej? Przecie˝ jest tylu ludzi, którzy
„mówià Âwietlickim”…

Zdarza∏o mi si´ wielokrotnie skrzywiaç ludzi.
Wielu ma o to do mnie pretensje, ale to si´ bra-
∏o z ich s∏aboÊci. 

Nie powiedzia∏ Pan nam wiele o swojej
religijnoÊci.

Bo to Bonowicza trzeba spytaç, on wymyÊli∏
mojà religijnoÊç. Nie dowierza∏em, ˝e a˝ tyle jej
znajdzie si´ w moich wierszach. On to robi∏
troch´ na wyrost, pos∏ugujàc si´ swoim poczu-
ciem religijnoÊci. Na przyk∏ad skoro w wier-
szach nie nawo∏ywa∏em do mordowania, on
uznawa∏, ˝e to wiersz religijny. TrzynaÊcie lat
pracowa∏em w korekcie „Tygodnika Powszech-
nego” i wyznawa∏em si´ wtedy znakomicie na
Duchu Âwi´tym, dylematach w rodzaju: czy
komuni´ do ràczki, czy do buzi. Kiedy przesta-
∏em tam pracowaç, uzna∏em, ˝e Êwiat wcale
nie kr´ci si´ dooko∏a tego.

Pisze si´ o Panu, ˝e nowy j´zyk poezji, drwina
ze stylu wysokiego jest w wi´kszoÊci Paƒskà
zas∏ugà lub winà. Czy mimo swojego
„barbarzyƒstwa” wierzy Pan w istnienie pi´kna
w poezji?

OczywiÊcie, ˝e wierz´. Sà rzeczy, które udajà
pi´kno, i wtedy jest problem. Ale poezja te˝
mo˝e byç pi´kna.

Paƒska poezja?

Moja to co najwy˝ej cudowna [Êmiech]. Cz´Êç
z tego, co si´ pisze, robi si´ po to, ˝eby ∏adnie
by∏o na Êwiecie. Nie da si´ zaprzeczyç. Jak coÊ

jest ∏adnie powiedziane, to sprawia przyjem-
noÊç. I czasami to przychodzi nieÊwiadomie.
To na pewno nie jest cel. Raczej jestem za tym,
˝eby poezja znaczy∏a. U nas w Polsce, w po-
równaniu na przyk∏ad z literaturà anglosaskà,
bardzo ma∏o w wierszach opowiada si´ histo-
rii. Bardzo sobie ceni´ LeÊmiana, który opo-
wiada∏ w swoich wierszach historie, Mickiewi-
cza. A taki Norwid to ju˝ nie umia∏ historii opo-
wiadaç. Bia∏oszewski opowiada∏ doskona∏e hi-
storie na sposób bardzo nowoczesny, Bursa te˝
opowiada∏…

[Tu pad∏o pytanie o „Krytyk´ Politycznà”, ale
Âwietlicki zbagatelizowa∏ ten tak wa˝ny dla
wspó∏czesnej kultury i spo∏eczeƒstwa ruch
umys∏owy, ponadto w Ksi´garni Hiszpaƒskiej
w Ma∏ym Rynku w Krakowie, gdzie wywiad
by∏ przeprowadzany, pojawili si´ goÊcie, mi´-
dzy innymi by∏y wydawca Marcina Âwietlic-
kiego, Pawe∏ Dunin-Wàsowicz i obecny wy-
dawca, Irek Grin, tote˝ si∏à rzeczy wywiadu
nie da∏o si´ kontynuowaç].
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Publikowana rozmowa jest fragmentem ksià˝ki
„PIERWSZA PO¸OWA MARCINA. Szkice 
o twórczoÊci Marcina Âwietlickiego pod redakcjà 
Emilii Kledzik i Joanny Roszak”, która niebawem 
uka˝e si´ w Biblotece Czasu Kultury.
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