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„Woj na i po kój” – ty tuł po wie ści
Toł sto ja – to ha sło roz po czy na ją ce -
go się dziś fe sti wa lu Puls Li te ra tu ry.
Na wiel bi cie li sło wa pi sa ne go cze -
ka ją pre zen ta cje no wo ści, spot ka -
nia z au to ra mi, dys ku sje i war szta -
ty.
Te mat im pre zy na wią zu je do rocz nic:
1939 i1989. – Prócz de bat na ta kie te ma -
ty jak „Ży cie li te rac kie a prze ło my hi -
sto rycz ne” czy „Ko lum bo wie dziś”,
przed mio tem roz wa żań bę dą „bar wy
wo jen ne li te ra tu ry”, to zna czy „woj -
ny”, ja kie współ czes na li te ra tu ra pro -
wa dzi, i„li nie fron tów”, ja kie przez nią
prze bie ga ją – wy jaś nia ją or ga ni za to -
rzy ze Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich.
Wdys ku sjach pa ne lo wych pro wa dzo -
nych przez li te ra tu roz naw ców – To ma -
sza Cie śla ka iKry sty nę Pie trych – wez -
mą udział zna ko mi ci kry ty cy ipi sa rze,
m.in. Kin ga Du nin, Prze my sław Cza -
pliń ski, Piotr Śli wiń ski, Ja cek Gu to -
row, Krzysz tof Siw czyk, Ra do sław Ko -
bier ski i Ser giusz Ster na Wa cho wiak. 

Za pla no wa no cykl spot kań „Kry -
tyk i je go pi sarz” – li te ra tu roz naw cy
za pre zen tu ją po jed nym au to rze, na
ja kie go war to – ich zda niem – zwró -
cić uwa gę czy tel ni ków. Ju tro o godz.

20.30 – To masz Bo cheń ski z UŁ po roz -
ma wia ze Zbi gnie wem Kru szyń skim.
Ko lej ne dwug ło sy kry tycz no-pi sar -
skie: Ro man Kur kie wicz – Ma rek Bień -
czyk oraz Piotr Śli wiń ski – Pa weł Mar -
cin kie wicz – za pla no wa no na pią tek
i so bo tę. Przy go to wa no też pre zen ta -
cje pe rio dy ków („Ty giel Kul tu ry”, „Ar -
te rie”) i ksią żek Ja na Czar ne go, Kac -
pra Bar tcza ka, Je rze go Jar nie wi cza
i Ma cie ja Me lec kie go.

Roz wa ża nia o li te ra tu rze bę dą uroz -
ma i cać kon cer ty. Za pla no wa no po za
tym dwud nio wy war sztat trans la tor -
ski z ję zy ka nie miec kie go. Po pro wa -
dzi go Sła wa Li siec ka. A na fi nał w so -
bo tę – roz strzy gnię cie XV Ogól no pol -
skie go Kon kur su Poe tyc kie go im. Jac -
ka Bie re zi na. O na gro dę głów ną wal -
czy 90 de biu tan ckich to mów po ezji
z ca łej Pol ski. Go ściem wie czo ru bę -
dzie An drij Ljub ka, ukra iń ski poe ta,
tłu macz, ese i sta i kry tyk naj młod sze -
go po ko le nia, la u re at na gro dy De biut
2007, au tor zbio rów po ezji „Osiem mie -
się cy schi zof re nii” i „Ter ro ryzm”.

Fe sti wa lo wi to wa rzy szy prze gląd
pol skich fil mów in spi ro wa nych li te -
ra tu rą w Ki ne ma to gra fie. 1

KA TA RZY NA RA KOW SKA

Świę to li te ra tu ry dla jej miłośników i znawców

KA TA RZY NA RA KOW SKA

C
ykl bę dzie pre zen to wać
poe tów i pi sa rzy, któ rzy
uro dzi li się w Ło dzi, wy -
bra li ją ja ko miej sce ży -
cia bądź są z nią zwią za -

ni przez swych przod ków. A ta kich
au to rów nie bra ku je. W Ło dzi uro -
dzi li się m.in. Lud wik Je rzy Kern,
Ma nu e la Gret kow ska i An drzej Sap -
kow ski. Na sku tek ży cio wych wy bo -
rów za miesz kał tu To masz Pią tek.
Ro dzi nę ma ją tu Jo an na Pa pu ziń ska
i An na Oni chi mow ska. To nie praw -
da, że li te rac ka Łódź za koń czy ła się
wraz z Re y mon tem i Tu wi mem.

Cykl – or ga ni zo wa ny przez Agen -
cję Au tor ską Au to graf oraz Mu ze -
um Mia sta Ło dzi – roz po czy na spot -
ka nie z Grze go rzem Gor ta tem, po -
wie ścio pi sa rzem uro dzo nym przy
ul. Ogro do wej w 1957 ro ku, a obec -
nie miesz ka ją cym w War sza wie.
Spotkanie w zastępstwie dr Andrzeja
Rostockiego, który zachorował.
poprowadzi redaktor Magda Olczyk
z łódzkiej TVP.

ROZMOWA 
z Grzegorzem Gortatem
KA TA RZY NA RA KOW SKA: Czy dla pi sa rza
ma zna cze nie miej sce uro dze nia lub
po cho dze nie?
GRZE GORZ GOR TAT: Sam sta wiam so -
bie to py ta nie od nie daw na. I od po -
wia dam twier dzą co. Dla cze go od nie -
daw na? Pew nie zra cji wie ku, ze wzglę -
du na dy stans, któ ry mam za so bą.
Wraz z wie kiem wra ca się wspom nie -
nia mi do miejsc, z któ ry mi zwią za ne
by ło wcześ niej sze ży cie, a etap dzie -
ciń stwa – nie bę dę chy ba ory gi nal ny
– od ci ska się jed nak naj moc niej na
świa do mo ści. Ko rze nie ro zu mia ne
ja ko miej sce, ja ko czas i su ma prze -
róż nych do świad czeń to ba gaż, z któ -
rym idzie my przez ży cie, a któ ry
otwie ra my do pie ro w pew nym mo -
men cie ży cia.

Co zna lazł Pan w swo im ba ga żu? In ny -
mi sło wy – co da ła Pa nu Łódź? Dzie -
dzic two po zy tyw ne czy ne ga tyw ne?

- Mo je spoj rze nie na Łódź jest dwu -
bie gu no we. Do te go mia sta chwi la mi
tęsk nię i to mia sto cza sem mnie od -
stra sza. Łódź jest w wie lu re jo nach za -
nied ba na, a z dru giej stro ny właś nie
to za nied ba nie spra wia, że kli mat łódz -
ki jest mi bli ski, bo przy wo dzi wspom -
nie nia miejsc, chwil, od czuć. My śląc
o Ło dzi z no stal gią, czu ję za ra zem tro -
skę. Ten stan du cha do brze od da ją sło -
wa jed ne go z bo ha te rów „Złej krwi”,
któ ry po dłu giej nie o bec no ści wra ca
do przed wo jen nej Ło dzi: „My śla łem,
że za Ło dzią ni gdy nie za tęsk nię. Bo
co to Łódź? Ko mi ny, bie da, słoń ce
okop co ne dy mem z fa bryk. Wy sia dłem
z po cią gu, spoj rza łem w to znie na wi -
dzo ne oło wia ne nie bo, na bra łem w płu -
ca cier pkie od dy mu po wie trze – i tak
się po czu łem, jak bym miał ser ce prze -
dziu ra wio ne na wy lot; za bar dzo się
z Ło dzią zro słem, że by wy rzu cić ją
z pa mię ci”.
Czy w Ło dzi by ło wię cej „złej krwi” niż
w in nych mia stach Pol ski?

- Nie są dzę. Z mo ich skrom nych
oso bi stych do świad czeń, mo że nie co
bo gat szych do świad czeń wy ni ka ją -
cych z lek tur, wy ła nia się ob raz na stę -
pu ją cy: miej sce, w któ rym sty ka ją się
róż ne kul tu ry, owo cu je bo gat szy mi
po sta wa mi oraz bar dziej to le ran cyj -
nym spoj rze niem na są sia da idą ce go
za miast do koś cio ła np. do bóż ni cy
czy do cer kwi. Zwłasz cza gdy – jak to
się w Ło dzi zda rza ło – na jed nym pod -
wór ku wy cho wy wa ły się dzie ci z re -
li gij nie i na ro do wo ścio wo róż nych ro -
dzin.
Kwe stia Ho lo ca u stu in te re su je Pa na
nie tyl ko w roz gry wa ją cej się w Ło dzi
„Złej krwi”, ale tak że w osta t niej po -
wie ści „Szczu ry i wil ki”.

- To książ ka pi sa na z per spek ty wy
współ czes nej i adre so wa na rów nież
i do młod sze go czy tel ni ka. Za sta na -
wiam się w niej nad pro ce sa mi, któ re
są po wtó rze niem wy da rzeń, ja kie do -
pro wa dzi ły do II woj ny świa to wej
– neo nazizmem, pró ba mi glo ry fi ka cji
„wiel kich Nie miec” i sa mej po sta ci Hit -
le ra. To po wieść, któ ra sta wia mło de -
go bo ha te ra, as pi ru ją ce go do ro li neo -

nazisty, w sy tu a cji krań co wej. Zo sta -
je on prze nie sio ny – nie zdra dzę, w ja -
ki spo sób – w prze szłość, po sta wio ny
po dru giej stro nie za sie ków Ausc hwitz,
skon fron to wa ny z ca łą gro zą, ja kiej do -
świad cza li więź nio wie róż nych na ro -
do wo ści. W spo sób bo les ny, na włas -
nej skó rze po zna je, do cze go mo gą do -
pro wa dzić po glą dy, ja kie sta ra się wcie -
lać w ży cie.
Czym wo bec te go jest dla Pa na prze -
szłość, do któ rej po wra ca Pan w „Złej
krwi”, „Szczu rach i wil kach”, a tak że
„Nie kom plet no ści”, któ rej wy da nie
Na sza Księ gar nia za po wia da na sty -
czeń?

- Prze szłość jest dla mnie tym, co
się wła ści wie dzie je dzi siaj, a co wi -
dzia ne za led wie z per spek ty wy dnia
ju trzej sze go bez po wrot nie ode szło.
Prze szłość to rów nież, zwłasz cza
w „Nie kom plet no ści”, za ra zem czas,
los ludz ki, jak i li te ra tu ra. Bo z per -
spek ty wy prze szło ści pró bu ję spoj -

rzeć na zja wi sko li te rac kie – ta kie
jak Kaf  ka – któ re mog ło by nie za ist -
nieć, gdy by nie zbieg oko licz no ści.
Ty tu ło wa „nie kom plet ność” to rów -
nież świa do mość, że strzę py, któ re
chwy ta my na co dzień, skła da ją się
na nie peł ny ob raz po sta ci i wy da -
rzeń. To książ ka w mo im od czu ciu
do syć no stal gicz na. Da ję w niej wy -
raz mię dzy in ny mi li te rac kim fa scy -
na cjom.
Ja kim?

- Po wiem o dwóch po sta ciach, któ -
re na mo im ho ry zon cie li te rac kim
wzno szą się naj wy żej. Pier wsza to
wspom nia ny już Franz Kaf ka, któ ry
jest pi sa rzem to tal nym w tym rów nież
zna cze niu, że nie za bie gał w ża den spo -
sób o tzw. po pu lar ność. Dru gi to
Sándor Márai, przy kład do sko na łe go
po łą cze nia twór cy i czło wie ka. Po zo -
sta wił li te ra tu rę wy so kie go rzę du,
przez ca łe ży cie wier ny ide a łom, któ -
re i mnie są bli skie. Po ka zał, że nie mo -
że my iść na kom pro mi sy z ży ciem i hi -
sto rią. Wiódł sa mot ni cze ży cie na wy -
gna niu, po zo stał wier ny po sta wie pa -
trio ty wę gier skie go, go tów był ra czej
ska zać sie bie na za pom nie nie li te rac -
kie, niż iść na kom pro mis – w je go przy -
pad ku „kom pro mis” ozna czał ugo dę
z wła dza mi ko mu ni stycz nych Wę gier,
co umoż li wi ło by wy da wa nie ksią żek
Mára ia po wę gier sku. To, jak są dzę,
naj wię ksze po świę ce nie i naj wię kszy
do wód od wa gi ze stro ny pi sa rza: go -
to wość zam knię cia włas nej twór czo -
ści w szuf la dzie, by cze ka ła na lep szą
chwi lę. 
Czy to zna czy, że los pi sa rza jest sprzę -
żo ny z lo sem czło wie kiem? Że nie moż -
na od dzie lać pi sa rza od czło wie ka, ja -
kim on jest? 

- To mój ide ał po sta wy pi sar skiej.
Stąd pew nym dy so nan sem by ło po -
zna nie bli żej To ma sza Man na na pod -
sta wie pa mięt ni ków, któ re zo sta wił.
Ten wiel ki pi sarz ja ko czło wiek był
– w mo im przy naj mniej od czu ciu – zbyt
za prząt nię ty my ślą o sła wie i swo ich
czy sto fi zycz nych do le gli wo ściach.
W re a li za cji po staw ży cio wych nie od -
dzie lał bym róż nych sfer dzia łal no ści,
bo do pie ro ich su ma de fi niu je czło wie -
ka. 1

ROZ MA WIA ŁA KA TA RZY NA RA KOW SKA

Ko rze nie to ka pi tał
Grze gorz Gor tat, au tor roz gry wa ją cej się w Ło dzi po wie ści „Zła krew”, bę dzie pier wszym go ściem w no wym
cy klu spot kań „Łódz kie ko rze nie”. Z czy tel ni ka mi spot ka się dzi siaj o godz. 19 w Mu ze um Mia sta Ło dzi 
(ul. Ogro do wa 15)

Urodzony w Łodzi Grzegorz Gortat, akcję jednej ze swoich powieści umieścił w
naszym mieście
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Pro gram

Śro da, Mu ze um Re gio nal ne
w Brze zi nach 
(ul. Pił sud skie go 47)

11godz. 17 – „Kło po ty z wie dzą, kło -
po ty z wia rą”, pre zen ta cja mie sięcz -
ni ka „Ty giel Kul tu ry”,
11 godz. 17.30 – „Świat nie do po wie -
dzia ny” – I Ogól no pol ski Kon kurs Po -
ezji Li rycz nej im. An drze ja Ba ba ry -
ki, uro czy stość wrę cze nia na gród,
11 godz. 18.30 – „List do M” – kon cert
zes po łu AGNES’BAND. 

Czwar tek, Po le ski Oś ro dek
Sztu ki (ul. Krze mie niec ka 2a)
11godz. 18 – „Er ra ta do bio gra fii: Wła -
dy sław Bro niew ski”, pro jek cja fil mu
Ma cie ja Ga wli kow skie go,
11godz. 18.30 – „Ży cie li te rac kie
a prze ło my hi sto rycz ne”, roz mo wa
z oka zji 20-le cia Sto wa rzy sze nia Pi -
sa rzy Pol skich: Ser giusz Ster na Wa -
cho wiak, Wa cław Ho le wiń ski, Zdzi -
sław Ja sku ła, An drzej Strąk,
11godz. 19.30 – „Po ezja na co dzień”
– Lu cy na Skom pska,

11 godz. 20.30 – „Kry tyk i je go pi sarz”:
To masz Bo cheń ski – Zbi gniew Kru -
szyń ski.

Pią tek, 
POS (ul. Krze mie niec ka 2a)
11 godz. 17 – „Fa bry ka ku rzu” – pre zen -
ta cja książ ki Ja na Czar ne go,
11 godz. 17.30 – „Po la ku, kim je steś”.
Wo kół książ ki Wi tol da Wir pszy – Ma -
ciej Me lec ki, Da riusz Pa we lec i Zdzi -
sław Ja sku ła,
11 godz. 18.30 – „Kry tyk i je go pi sarz”:
Ro man Kur kie wicz – Ma rek Bień czyk,
11 godz. 19.30 – „Bar wy wo jen ne li te -
ra tu ry. No we te ma ty – no we kon tek sty
– no we este ty ki”. Pa nel z udzia łem: Kin -
gi Du nin, Kry sty ny Pie trych, Prze my -
sła wa Cza pliń skie go i Pio tra Śli wiń -
skie go,
11 godz. 20.30 – Flesz poe tyc ki: „Ży cie
świet nych lu dzi”, „Ma ki jaż”, „Prze -
ster” – Kac per Bar tczak, Je rzy Jar nie -
wicz, Ma ciej Me lec ki, 
11 godz. 21 – „Pro za poe tyc ka” – IV Ogól -
no pol ski Kon kurs Poe tyc ki im. Wi tol -
da Suł kow skie go – roz strzy gnię cie, godz.
11 21.30 – „Głoś niej od bomb!” – I Slam
Poe tyc ki Pul su Li te ra tu ry,

11 godz. 22.30 – „Od mien ne sta ny świa -
do mo ści” – kon cert Pur gi.

So bo ta, Po le ski Oś ro dek 
Sztu ki (ul. Krze mie niec ka 2a)
11 godz. 17 – „Woj na i Po kój” – no wy ze -
szyt „Ar te rii”: Ma gda le na No wic ka,
Prze my sław Ow cza rek, godz. 17.30
– „Ko lum bo wie dziś” – pa nel z udzia -
łem: To ma sza Cie śla ka, Jac ka Gu to ro -
wa, Ra do sła wa Ko bier skie go i Krzysz -
to fa Siw czy ka,
11 godz. 18.30 – „Kry tyk i je go pi sarz”:
Piotr Śli wiń ski – Pa weł Mar cin kie wicz,
11 godz. 19.30 – XV Ogól no pol ski Kon -
kurs Poe tyc ki im. Bie re zi na: ju bi le u szo -
we wy stą pie nie Ka ro la Ma li szew skie -
go, „Dzi kie dzie ci” – mi tyng poe tyc ki
zudzia łem la u re a tów po przed nich edy -
cji, pre zen ta cja to mów no mi no wa nych, 
11 godz. 21.30 – gość spe cjal ny fe sti wa -
lu: An drij Ljub ka (Ukra i na),
11 godz. 22 – V Tur niej Jed ne go Wier -
sza o Cze kan Jac ka Bie re zi na,
11godz. 22.30 – „Je stem tu taj” – kon -
cert zes po łu NOT,
11godz. 23.30 – Zam knię cie fe sti wa lu:
uro czy ste wrę cze nie na gród III Fe sti -
wa lu Puls Li te ra tu ry.  1

Dla Ga ze ty

Ga brie la Nie dziel ska
Agen cja Au tor ska Au to graf

Cykl spot kań au tor skich „Łódz -
kie ko rze nie” po my śla ny jest ja ko
pre zen ta cja poe tów i pi sa rzy, któ rzy
uro dzi li się w Ło dzi, któ rych ro dzin -
ne ko rze nie są w Ło dzi lub któ rzy na -

sze mia sto wy bra li ja ko mia sto ży cia.
Chce my wspól nie z Mu ze um Mia sta
Ło dzi zre wi ta li zo wać mo ra le ło dzian,
bo Łódź z sa ma nie wie, jak wspa nia -
łych twór ców wy cho wa ła. Przy bli ży -
my ich syl wet ki i twór czość. Utwo ry
ich, wie lo krot nie na gra dza ne, są chlu -
bą pol skiej li te ra tu ry, a tę chlu bę za -
wdzię cza my są sia do wi, któ ry miesz -
kał lub miesz ka obok.1

POD PATRONATEM
GAZETY WYBORCZEJ 


