
Êwiata w sumie te˝, ˝e nie okazuje wdzi´czno-
Êci, ˝e nie wynosi pod niebo. Gdyby tylko to
nie by∏o tak przeraêliwie smutne, bo przecie˝
one, te modelowe matki z mitu naprawd´ sie-
bie tracà i to si´ dzieje w rzeczywistoÊci, w na-
szych realiach, a nie w powieÊci.

M.L.: Wed∏ug Ciebie te wszystkie problemy,
o których piszà Cusk czy Sylwia Chutnik,
dotyczà raczej kobiet niepewnych siebie?

Niepewnych siebie, czyli nieznajàcych siebie.
To drastyczny sàd. 

M.L.: Z tego wynika, ˝e samoÊwiadomoÊç jest
Êwietnym lekiem na Êmierç.

[Êmiech] Dobre! Kupuj´ to!

M.L.: Ale˝ to jest mocna pointa! Czuj´, ˝e wiele
kobiet nie zgodzi si´ z nià.
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Surowe 
scenariusze. 
O prozie Ma∏gorzaty 
¸ukowiak

Justyna Zimna 

Ma∏gorzata ¸ukowiak jest autorkà znanego,
wyÊmienitego bloga zimno.blog.pl, za który
otrzyma∏a w 2009 roku a˝ dwie statuetki: dla
Najlepszego Bloga 2009 oraz dla Najlepszego
Bloga w kategorii Blogi Literackie. W tym nu-
merze „Czasu Kultury”, w równym stopniu
zaskoczeni co starzy czytelnicy Zimno, odkry-
wamy jej proz´, bulwersujàcà i pe∏nà napi´ç,
Êwietnà i nieskazitelnà. To rzadki przywilej –
towarzyszyç debiutowi, który okazuje si´ wyj-
Êciem na Êwiat∏o dzienne tekstu pozbawionego
najdrobniejszych skaz i wahaƒ, znaleêç znie-
nacka dojrza∏à i Êwietnà pisark´.

¸ukowiak zna ka˝dà ze sztuczek wielkiego
realizmu, w wyposa˝eniu jej  warsztatu pisar-
skiego mieszczà si´ wszystkie dost´pne chwyty
literackie, spokój dobrze opowiadanej histo-
rii, pu∏apki na emocje, transmisje z walk we-
wn´trznych i jeszcze jeden drobiazg, ten, któ-
remu oficjalnie najmniej ufamy, a któremu tak
strasznie chcemy pozwoliç si´ uwieÊç – praw-
da tekstu.

Demaskacja nieoczywistoÊci – tak mo˝na
w dwóch s∏owach ujàç t´ narracj´. J´zyk jest



w tej prozie uwa˝nà kamerà, która rejestruje
Êwiat∏ocienie okolicznoÊci towarzyszàcych
i pokazuje spokój i oboj´tnoÊç dekoracji co-
dziennoÊci. ˚ycie nie wydarza si´ nigdzie in-
dziej, jak tylko pomi´dzy ludêmi. Ludzie mówià
i myÊlà do siebie wydarzenia, wypowiadajà
sobie umowy i wojny, powodujà wypadki
i zmiany za pomocà s∏ów. To jest realizm tu
i teraz, Êwiat rejestrowany na bie˝àco, dziejàcy
si´, doraêny, z ograniczonà wiedzà bohatera,
gdzie narrator nigdy nie wa˝y∏by si´ wszech-
wiedzieç, Êwiat znajomo rozczarowujàcy,
w którym prawdziwe intencje sà inne, ani˝eli
moglibyÊmy si´ tego spodziewaç, pewne
sprawy zostajà odwleczone, a rozwiàzania nie
sà oczywiste. Nieprzypadkowo do naszych
codziennych obowiàzków nale˝y nieustanna
korekta za wczeÊnie dokonywanych za∏o˝eƒ
i jak zawsze zbyt naiwnych planów. A u ¸uko-
wiak los obejdzie si´ z bohaterem du˝o mniej
∏agodnie. Dlatego ˝ycie w Krawacie to przede
wszystkim decyzja, co zrobiç z ciosem. Sam
cios jest mniej istotny, mo˝e mieç ró˝ne nat´-
˝enie, przyczyn´ i kszta∏t, na pewno nadejdzie,
spodziewany bàdê nie, to nieuchronne, tego
uczy nas opowieÊç, albo lepiej: tego przed na-
mi nie ukrywa, choç fizjologicznie wypieramy
t´ wiedz´. W naszej gestii pozostaje zaledwie
jedna decyzja – jak to przyjàç, jak prze˝yç mo-
ment odbierania ciosu, jak ˝yç dalej. To meri-
tum tej prozy. I nie, nie ma katharsis, jest wy-
∏àcznie sekwencja wydarzeƒ i skutków, a wraz
z nimi zm´czenie, zaskoczenie i przymus nie-
powstrzymanej przysz∏oÊci.

Postawa wobec ˝ycia jest w prozie ¸ukowiak
wyjàtkowa, szczególna, chodzi w niej o prze-
trwanie tego, co si´ wydarza. Krawat pokazuje
Êmieszne ludzkie sztuczki i techniki oswajania
takich sekwencji kl´sk i nieszcz´Êç, próby nie-
uczestniczenia, niezgod´, zbyt wczesnà, nie-
ostro˝nà ulg´ i nadziej´, ˝e ju˝ koniec. Sà tu
ma∏e, prywatne strategie przetrwania, niepo-

wstrzymana potrzeba oddzielenia si´ od bólu
higroskopijnà warstwà ÊwiadomoÊci. A ˝ycie
w tej prozie jest jak ˝ycie – nigdy nie daje
doÊç czasu, nie pozwala si´ oswoiç ze Êwie˝o
przyj´tym ciosem, którego w ˝aden sposób
nie da∏o si´ odeprzeç. Nie ma tu bohaterskich
zmagaƒ, walk na miecze i pojedynków na re-
wolwery, ¸ukowiak bezwzgl´dnie rejestruje
zwyk∏e ma∏e ˝ycie w kolejnej ma∏ej pora˝ce
i przeplatanie jej równie drobnym i nietrwa∏ym
szcz´Êciem. Co dramatycznie istotne, centrum
dyspozycyjne ÊwiadomoÊci nie wszystko po-
trafi udêwignàç – tu proza ¸ukowiak ods∏ania
wyjàtkowo wa˝ny moment, w którym wszyst-
ko zale˝y od decyzji, czy ˝yç z tym dalej,
i w którym przychodzi akceptacja, poniewa˝
tylko ona ∏agodzi ból i umo˝liwia dalsze ˝ycie.

Wariograf prozy ¸ukowiak wyjàtkowo uwa˝-
nie sprawdza, jakie ˝ycie toczà pojedynczy lu-
dzie pod ∏adnymi, oficjalnymi etykietami ról
spo∏ecznych. Prawda jak zwykle ukryta jest
pod powierzchnià zdarzeƒ, nikt nie wie, czy la-
kierowane wizerunki przetrwajà up∏yw czasu.
Ale autorka Krawata widzi i opisuje zwyk∏ych
ludzi z ca∏à biedà podwójnego dna ich ˝yciory-
sów. W mistrzowskiej opowieÊci o kolizji sà-
dów, ocen i oczekiwaƒ z rzeczywistoÊcià suma
przesz∏ych zaniechaƒ i dotkliwych teraêniej-
szych nieszcz´Êç da os∏upiajàcà superat´ praw-
dy. A na czym polega mistrzostwo? Dowie si´
ten, kto podczas lektury ani na chwil´ nie stra-
ci czujnoÊci.
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