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NOtAtKi	Z	FEStiWALU	cONrADA

Pisarki i pisarze

w październikowym Krakowie
21 października 2013 roku kraków otrzymał tytuł 
miasta literatury unesco (o czym informowa‑ 

liśmy w szóstym, ostatnim ubiegłorocznym 
nume‑ rze „nowej Dekady krakowskiej”). 

w rocznicę te‑ go ważnego nie tylko dla 
literackiego krakowa wy‑ darzenia do miasta 

przybyli znani pisarze, chętnie czytane pisarki, 
goszczący w grodzie pod wawe‑ lem w ramach 

odbywającego się w dniach od 20 do 26 
października Festiwalu conrada, w tym ro‑ ku 
odbywającego się pod hasłem „wspólne światy”. 

Poniżej krótkie notatki z dwóch spotkań, podczas 
których dyskutowano o współczesnych polskich 

powieściach, o konieczności zmiany języka komen‑ 
towania szeroko pojętej współczesności, o pisarsko 
oraz czytelniczo atrakcyjnych i ważnych tematach.

w poniedziałek 20 listopada, późnym 
popołu‑ dniem, w gościnnych salach Pałacu Pod 
Baranami licznie zgromadzona publiczność 
przysłuchiwała się rozmowie prowadzonej przez 
szymona kloskę i Tomasza Pindela z chętnie 
odwiedzającą kraków olgą Tokarczuk. Tym 
razem termin wizyty zbiegł się z wydaniem jej 
nowej książki Księgi Jakubowe. spotkanie Inna 
Polska, inna literatura rozpoczę‑ ło się od 
pytania o inspiracje, kulisy pomysłu na opowieść. 
Pisarka mocno podkreślała, iż literatura powstaje 
z fascynacji, obsesyjnej chęci poszerza‑ nia 
wiadomości. Jest też swoistą radością pozna‑ 
wania świata. Księgi Jakubowe, wiele zawdzięcza‑ 
jące Nowym Atenom Benedykta chmielowskiego, 
to historia Jakuba Franka, urodzonego na Podolu 
Żyda, postaci niezwykle charyzmatycznej, o któ‑ 
rej autorka wypowiadała się z wyraźną sympatią, 
dostrzegając też niekoniecznie chlubne cechy je‑ 
go charakteru. Dzieje jego sekty to jedna z możli‑ 
wych alternatywnych historii, według autorki 
nie‑ zwykle potrzebnych. na kartach 
imponującej ob‑ jętościowo książki Tokarczuk 
przywołała też nieco zapomniane postacie 
kobiece, np. katarzynę kos‑ sakowską (której 
sporo uwagi poświeciła swego cza‑ su stefania 
skwarczyńska w Teorii listu) czy poet‑ kę elżbietę 
Drużbacką. nie tylko potencjalne hi‑ storie 
zajmują pisarkę; Tokarczuk zaznaczyła, że jej 
celem było rozpisanie na głosy problemy wie‑ 
dzy – władzy, ich wzajemnych relacji, tak wyraźnie 
odbijających się w języku, jak również zatrzyma‑ 
nie się nad odwiecznym zagadnieniem: Unde ma-
lum? zapytana przez prowadzących o własną bio‑ 
gtorki, osoby piszącej w ogóle, z prze‑

konaniem odparła, że wierzy, iż prawdziwy pisarz 
nie ma biografii, ponieważ żyje na kartach swo‑
ich książek, jest w nich. interesujący punkt widze‑
nia w dobie nieustającej popularności gatunków 
(auto)biograficznych. na czym miałaby więc pole‑
gać owa inna literatura zapowiedziana w temacie 
spotkania? Po wysłuchaniu całej rozmowy sądzić 
można, iż olga Tokarczuk widzi ją jako refleksyj‑
ną działalność, polegającą na podejrzliwym przy‑
glądaniu się oczywistościom; na odkrywaniu te‑
go, co często niesłusznie pomijane, a oferujące in‑
ny (w domyśle – lepszy niż dotychczasowe) język.

Druga rozmowa odbyła się dzień później, 21 
listopada, we wtorek, w tym samym miejscu. Pub‑
liczność także dopisała; to był naprawdę udany wie‑
czór. „Pokaż mi język, a powiem ci, kim jesteś” – 
hasło przewodnie prowadziło zaproszonych gości: 
ingę iwasiów (niedawno wydała kolejną powieść 
W powietrzu), zbigniewa kruszyńskiego (jego Ku-
rator opublikowany został przez w.a.B.), Jerzego 
sosnowskiego (wydawnictwo literackie firmuje 
jego najnowszą powieść pt. Spotkamy się w Hono-
lulu) oraz moderującego dyskusję Jerzego Francza‑
ka od pytań o preferencje czytelnicze, przez próby 
scharakteryzowania współczesnej prozy polskiej, 
aż po intrygujące refleksje na temat języka powie‑
ści wydawanych w ostatnich latach. 

Początkowo dyskutujący mówili o tym, co jest 
dla nich najcenniejsze w licznych lekturach. ideal‑
na dla ingi iwasiów jest proza: „gdzie język trafia 
w punkt. nie lubię prozy przeźroczystej, choć cenię 
realizm”. Jerzy sosnowski wskazał na rozbieżność 
tego, co czyta, i tego, co pisze; lubi też niespodzian‑
ki, a szczególnie lubi taki typ książek, których sam 
pisać nie umie. intrygująco zabrzmiało oświadcze‑
nie zbigniewa kruszyńskiego (wcześniej przyzna‑
jącego, iż czyta chętnie polską literaturę ukazują‑
ca się na bieżąco) podkreślającego jednogłosowość 
swoich powieści: „Do mnie najlepiej docierają mo‑
je wersje głosu, nie tworzę polifonii”. kontynuacją 
tego tropu była konstatacja autorki Ku słońcu, su‑
gerująca, iż narratorka jej nowej powieści jest za‑
rządzana przez autorkę, która przez to się odsła‑
nia, choć nie do końca – bytuje „pomiędzy”. Ta 
pograniczność, umiejętność poruszania się mię‑
dzy różnymi konwencjami, stylami, dystans, ale 
i nie pomijanie tradycji – wydają się szczególnie 
bliskie indze iwasiów. mówiąc o grze z konwen‑
cjami gatunkowymi, językowymi, zbigniew kru‑
szyński zaznaczył, że dla niego fascynujące jest roz‑
mywanie granic, by: „Pisać tak daleko, jak się da”. 
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Trójka gości jednogłośnie przyznała, że najszybciej 
dezaktualizują się książki zbyt manierystyczne, ta‑
kie, których konstrukcja jest zbyt widoczna, a łą‑
czenia poszczególnych elementów słabo masko‑
wane. współmyślenie okazało się tu istotne jesz‑
cze z jednego względu. książki rozmówców łączy 
m.in. koncentracja wokół tematyki miłosnej, a jak 
nadmienił Jerzy sosnowski, mając na myśli pracę 
nad swoją ostatnio wydaną powieścią, pisanie ro‑
mansów to „kaskaderskie zadanie”. inga iwasiów,
odnosząc się do W powietrzu, opisuje poetykę po‑
wieści erotycznej opowiadającej o kobiecie świado‑
mej swojej seksualności. Pisarka tłumaczy, iż z jed‑
nej strony nie przekracza pewnych ram, a z drugiej 
jest odważna – nie sięga po peryfrazy, nie wsty‑
dzi się. Pisze wprost, choć pamięta o autocenzurze.

Dyskusja o języku i literaturze, wartka, bły‑
skotliwa, ożywiła tęsknotę za swoiście rozumia‑
nym realizmem, czyli takim sposobem konstru‑
owania powieściowych światów, których główny 
budulec – język – ciągle zachowuje moc powoły‑
wania do życia coraz to nowych bohaterów, odważ‑
nie mierzących się z (nie)wyrażalnością.
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