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Związana w Kościelskimi historia Miło-
sławia rozpoczyna się pod koniec XIX 
w. Józef Kościelski – polityk, pisarz, 
prezes Towarzystwa Dziennikarzy i Li-
teratów, mecenas kultury – kupił miło-
sławskie dobra po zakończeniu kariery 
parlamentarnej, między 1893-85 r. 
Nim na nich osiadł, przyjaźnił się m.in. 
z  przyszłym cesarzem Wilhelmem II 
i  następcą Bismarcka – Leonem von 
Caprivim!
Swoją fortunę Józef Kościelski za-
wdzięczał częściowo ojcu, częściowo 
też żonie Marii Bloch, utalentowanej 
córce słynnego bankiera Jana Blocha, 
pisującej powieści pod pseudonimem 
Szarlej. W największym jednak stopniu 
– stryjowi Władysławowi Kościelskie-
mu, nazywanemu Sefer-Paşa, postaci 
ze wszech miar malowniczej.
W 1854 r. Władysław Kościelski Sefer-
-Paşa, po licznych perypetiach wojsko-
wo-politycznych – m.in. dla ks. Ada-
ma Czartoryskiego w  Paryżu, napisał 
analizę sytuacji na  ziemiach polskich, 
przesiedział półtora roku w  twierdzy 
w  Poznaniu za udział w  powstaniu 
1846 r., w  Berlinie poznał  Michaiła 
Bakunina i  Karola Marksa – wstąpił 
w randze majora do armii tureckiej. Po 
wojnie krymskiej został awansowany 
do stopnia generała dywizji, a  w  1861 
r. objął funkcję marszałka na dworze 
sułtana Abdul Aziza. Zagrożony gruź-
licą spędzał zimy w  Egipcie, gdzie za-
przyjaźnił się z kedywem (wicekrólem) 
Ismailem Paszą. Swoje oszczędności 
ulokował w akcjach Kanału Sueskiego, 
dzięki czemu dorobił się wielomiliono-
wej fortuny. W  późniejszym okresie 
stał się znanym hodowcą koni arab-
skich. Był mecenasem artystów, znał 
m.in. George Sand. Spadek, który po-
zostawił, mądrze spożytkowali Józef 
i jego syn Władysław.
Dużym wydarzeniem, kilka lat po 
zakupieniu przez Józefa Kościelskie-
go Miłosławia, stało się odsłonięcie 
w  Miłosławiu pomnika Juliusza Sło-
wackiego, 16 września 1899 r. Był to 
pierwszy pomnik poety na ziemiach 
polskich. W  uroczystości uczestniczył 
jako gość honorowy Henryk Sienkie-
wicz. Edward hr. Krasiński, który to-
warzyszył pisarzowi wspominał: „(…) 
w  Miłosławiu zjechała wówczas cała 
Polska intelektualna: poezja, proza, 
nauka, muzyka, malarstwo, rzeźba, 
literatura, prasa (…) a  gwar jak na 
Olimpie”. Nie zapominano o zwykłych 
przyjemnościach: podczas wycieczki 
do pobliskiego Śmiełowa nad Wartą  

wypito strzemiennego, „co odbywało 
się wesoło i głośno”.
W  1904 r. Józef Kościelski przeniósł 
się do Poznania. W jego domu przy ul. 
Ogrodowej 18 chętnie bywali pisarze 
i  poeci, ceniąc interesującą i  inspiru-
jącą atmosferę. Majątek w Miłosławiu 
przejął syn Władysław August, który 
po 1918 r. zajął się działalnością wy-
dawniczą. Finansował „Nowy Prze-
gląd Literatury i Sztuki” (1920–1) i jego 
kontynuację „Przegląd Warszawski” 
(1921–5). Równocześnie (1919), dzięki 
korzystnemu zakupowi z rąk niemiec-
kich drukarni w Bydgoszczy, stworzył 
dzieło swego życia: Instytut Wydaw-
niczy „Biblioteka Polska” (prezesem 
rady nadzorczej był Jan Kasprowicz). 
Nakładem wydawnictwa ukazywały 
się, w  starannej szacie, dzieła m.in. 
Sta³a, Żeromskiego, Wyspiańskie-
go, Boya – także tłumaczenia Moliera 
oraz Porębowicza – tłumaczenia m.in. 
Dantego. Osobno wydawane były po-
zycje w ramach „Biblioteki Naukowej” 
i  „Biblioteki Historycznej”. Z  żoną, 
Moniką z  Krystyńskich, byłą aktorką 
i  piosenkarką, Kościelski organizo-
wał przyjęcia literackie w  Warsza-
wie, w zabytkowej kamienicy zwanej 
„Mansyonarya” na rogu ul. Świętojań-
skiej i  placu Zamkowego. W  1923 r. 
popełnił samobójstwo (zdania są po-
dzielone, być może był to wypadek), 
wyskakując z  okna poznańskiego 

Bazaru. Podupadły w  czasie kryzysu 
majątek uratowała wdowa.
Ostatnim właścicielem Miłosławia zo-
stał Wojciech Kościelski, który w czasie 
II wojny walczył we francuskim ruchu 
oporu i  w  1947 r. popełnił samobój-
stwo. Nie miał dzieci.
Monika z  Krystyńskich Kościelska 
po wybuchu II wojny światowej 
opuściła Polskę, w  1944 r. prze-
kroczyła nielegalnie granicę fran-
cusko-szwajcarską i  zamieszkała 
w  Genewie. Zmarła 7 lipca 1959 r. 
Dla uczczenia pamięci męża i  syna 
ustanowiła testamentem Fundację 
im. Kościelskich, której zadaniem jest 
„przyczynianie się do rozwoju litera-
tury i poezji polskiej drogą przyznawa-
nia nagród młodym pisarzom, piszą-
cym w języku polskim, zamieszkałym 
zarówno w  Polsce, jak i  za granicą”. 
W swym testamencie Monika Kościel-
ska powołała pierwszą Radę Funda-
cji, w  skład której weszli: Aleksander 
Bobkowski, Henri Ferrier, Zygmunt 
Kallenbach, Antoni hr. Lanckoroń-
ski, Kajetan Morawski oraz Tadeusz 
Szmitkowski. Skład rady się zmieniał, 
w  jej pracach brali udział m.in. żyją-
cy w  kraju prof. Jacek Woźniakowski 
i prof. Jan Błoński. Pierwszą nagrodę 
przyznano w  1962 roku. Laureatami 
zostali: Andrzej Brycht, Andrzej Bu-
sza, Sławomir Mrożek i  Jan Rostwo-
rowski. 

Z  czasem Fundacja im. Kościelskich 
stała się jedną z najtrwalszych i najbar-
dziej szanowanych instytucji polskiego 
życia literackiego. Wśród nagrodzo-
nych przez nią byli m.in. Sławomir 
Mrożek (władze PRL zabroniły mu 
przyjęcia nagrody), Zbigniew Herbert, 
Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-
Grudziński, Włodzimierz Odojewski, 
Urszula Kozioł, Jerzy Harasymowicz, 
Ewa Lipska, Wacław Iwaniuk, Stani-
sław Barańczak, Adam Zagajewski, 
Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, 
Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk i wielu in-
nych. Pragnąc zachować niezależność 
fundacja wręczała nagrody w  Gene-
wie, a od 1991 r. – w wolnej Polsce. Od 
początku wpisana w  nie była otwar-
tość na różnorodność, tak charaktery-
styczna dla rodziny Kościelskich.
Obecnym prezesem fundacji jest 
François Rosset. We wstępie do książ-
ki, wydanej z  okazji 50-lecia fundacji, 
napisał: „Wydaje się płynąć we krwi 
Kościelskich nie tylko zamiłowanie 
do piękna i  do wszelkich dążeń arty-
stycznych, ale też poczucie odpowie-
dzialności za los artystów i  dzieł, za 
zachowanie i utrwalenie spuścizny kul-
turowej narodu”. Nagroda Literacka 
Kościelskich nie tyle wpisuje się w  hi-
storię polskiego życia literackiego, ile 
od ponad pół wieku ją tworzy.

Autor: Daina Kolbuszewska
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Miłosław literaturą stoi
W historii rodziny Kościelskich awanturnicze przygody i arystokratyczny styl życia sąsiadują z mądrą działalnością na rzecz 
krzewienia polskiej literatury. Z perspektywy Miłosławia, rodowej posiadłości Kościelskich, świat był na wyciągnięcie 
ręki, czyniąc z majątku miejsce niezwykle interesujące dla intelektualistów, artystów i pisarzy.
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Nazywana „świadomą poetką przyrody”
Urszula Zajączkowska bada, jako botanik, budowę i życie roślin, głównie drzew. 
Jest adiunktem w  Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w  Warszawie.  Prowadzi popularnonaukowy portal Bo-
tanik.pl. W  2014 r. debiutowała tomem „Atom”, za który była nominowana do 
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, „minimum” jest jej drugim tomikiem. 
„Prześwietlając pod mikroskopem ·zyczną strukturę liścia, jej wiersze stają się 
meta·zyczną rozmową z czytelnikami” – mówił o nich Tomasz Różycki w laudacji 
na cześć laureatki podczas wręczenia nagrody w Miłosławiu. W wierszach i wywia-
dach Urszula Zajączkowska protestuje przeciwko stawianiu człowieka na szczycie 
drabiny ewolucyjnej, jak i samej wizji drabiny. W Miłosławiu mówiła: „Pył z Sahary 
niesie się nad Amazonią. Grawitacja działa wciąż. Nie ma co się puszyć. Nie ma co 
zadzierać nosa”.
Tworzy krótkie, autorskie formy ·lmowe – jej ·lm „Metamorphosis of Plants”, in-
spirowany Goethem i stworzony na podstawie naukowych nagrań ruchów roślin, 
został laureatem głównej nagrody na Scinema Festival of Science Film (kategoria 
eksperyment/animacja). Gra na ¹ecie, angażuje się w różne przedsięwzięcia mu-
zyczne.
W 2015 r. wraz z grupą artystów stworzyła projekt artystyczny „Cambium Killers”, 
który jest wyrazem sprzeciwu wobec punktowego systemu oceny w nauce.

zielniki. sesja poprawkowa 
  
zaliczanie zielników 
jest jak 
zaliczanie.  
oto leży ciało 
wyrwane, 
jest już całkiem po.  
teraz on na nią patrzy 
i nie pamięta 
jak się nazywa.

Daina Kolbuszewska: Fascynuje Pa-
nią bujność życia, niemieszcząca się 
w  pomiarach, wykresach, statysty-
kach? Jest Pani „nadczuła” w stosun-
ku do życia? 
Urszula Zajączkowska: Pewnie ja-
koś tak, w  dodatku nie mogę znieść 
u siebie tego rozchwiania, bo z jednej 
strony potra·ę napoić muchę uwię-
zioną  przypadkiem w  sali laborato-
rium i ją wypuścić, ale potem, w domu 
zjeść  rybę. Mogę płakać, katując ro-
śliny, ale nie mogę  opanować tej we-
wnętrznej siły, która ciągnie mnie do 
ich poznania właśnie przez ekspery-
ment. Naprawdę ciężko jest funkcjo-
nować na skraju tych dwóch światów, 
jest to bolesne i bez przerwy męczące, 
dręczące.

Pierwszy wiersz z  „minimum” ko-
jarzy mi się z  meta�zycznym wglą-
dem, jaki przeżywamy jako dzieci: że 
piękno też jest śmiertelne. Jak to jest 
fascynować się życiem i mieć świado-
mość śmierci? 
– Fascynować się życiem oznacza mieć 
pewność, że śmierć istnieje, że od po-
czątku nas woła i ciągnie, więc w tych 
przemianach i trwaniu życia, jego ulot-
ność i dotkliwość jest czymś prawdzi-
wie pięknym. To odchodzenie, starze-
nie się, które równo dotyczy kotów, 
drzew i ciała człowieka, jest też prze-
cież swoiście piękne. Nieszczęśni my, 
którzy uwierzyliśmy, że szczęście jest 
tylko w gładkiej niezmienności.

W  wierszu „do muchy” pisze Pani: 
„bezczelna kropko/tylko swojego 
zdania”. Nieprzekładalność tego, co 
mucha wypisuje „tym rysikiem lotu” 
Panią jakoś boli, jest dotkliwa?
– Liczę, mierzę, bo uciekam w  taką 
narrację o  świecie, żeby nie zwario-
wać. Analizuję ruchy roślin na ·lmie, 
badam ich prędkość, przyspieszenie. 
To tylko takie usprawiedliwianie się, 
chowanie się w  prosty świat kwanty-
·katorów życia, by oszukiwać się bez 
przerwy, że tak to właśnie jest. Proszę 
wyjść na spacer, popatrzeć jak drga 
liść lipy, policzyć to, policzyć to drugi 
raz i  zaraz pani zauważy, że poziom 
zmienności, tak zależny tylko już  od 
podmuchu wiatru, a ten od otoczenia, 
temperatury, od ruchu ludzi i  pojaz-
dów, jest nie do opisania, a  przecież 
jest. Lepiej więc włożyć roślinę do 
tunelu aerodynamicznego, w  stałych 
warunkach działać wiatrem i  powie-
dzieć: przy prędkości wiatru 5 m/2 liść 

o  masie x, drga z  częstotliwością 10 
Hz. No i co z tego? To ma być koniec?

Ostatnia rycina zamieszczona w  to-
miku „minimum” przedstawia jako 
jedyna człowieka – sieć żył i  tętnic. 
Człowiek jest jedynie częścią, drobną 
częścią świata, który Pani bada?
– Rycina rozgałęzień żył i  tętnic gło-
wy jest kolejnym dowodem na to, że 
wszystko tu na Ziemi jest do siebie 
podobne, nie tylko w  geometrii, ale 
i działaniu...

Żyjąc, albo przeżywamy życie i  do-
strzegamy drzewo, liść, kroplę... 

albo jesteśmy mierzącymi obser-
watorami? (wiersz „kropla”). Tomik 
kończy wiersz, w którym dotyk/mi-
łość pozwala zapomnieć o  obciąża-
jącej wiedzy?
– Miłość nie daje zapomnieć o wiedzy, 
miłość jeszcze silniej zaznacza trwogę 
życia, bo przecież jest ona przelana 
też na drugą osobę. Ileż to ma się wte-
dy wyrzutów sumienia, lęków zdwo-
jonych. Tylko emocje chwili są wtedy 
niepoliczalne, są spontaniczne, są tyl-
ko do przeżywania.

Jest Pani znana m.in. z  protestu 
przeciwko absurdom oceniania na-
ukowców w  Polsce. Jak to jest być 
naukowcem w Polsce?
– No pewnie, że ciężko, głównie dlate-
go, że nie możemy się mylić.  To jest 
dla mnie rzecz nieznośna i  wiążąca 
ręce. Chciałabym znacznie szerzej 
eksperymentować, pójść w drogi cał-
kowicie nieznane, takie o  dużym ry-
zyku niepowodzenia, ale wciąż z iskrą 
nadziei na odkrycie nowych zdań ta-
jemnicy życia. Lecz wtedy może się 
okazać, że z  tego nikt z  nas nie opu-
blikuje pracy, artykułu, nie dostanie-
my punktów, a  tylko ocenę negatyw-
ną pracy naukowej, a  za to zaraz na 
uczelni jest obligatoryjne zwolnienie. 
To jest szkodliwe i zwyczajnie głupie.
Rozmawiała: Daina Kolbuszewska
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Żyję na skraju dwóch światów
Fascynować się życiem oznacza mieć pewność, że śmierć istnieje, że od początku nas woła i ciągnie, więc w tych 
przemianach i trwaniu życia, jego ulotność i dotkliwość jest czymś prawdziwie pięknym – mówi Urszula Zajączkowska, 
tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Kościelskich za tomik „minimum”.
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Sebastian Gabryel: Pod koniec wrze-
śnia ukazała się Pani nowa książka 
pod tytułem „Ten i  tamten las”. To 
pierwsza pozycja w Pani dorobku ad-
resowana do dzieci. 
Magdalena Tulli: Nie zwróciłam się w ja-
kąś nową stronę. Starannie buduję fabu-
łę, tak jak zawsze. Pisanie dla dzieci nie 
wydaje mi się czymś zasadniczo innym. 
Jak zawsze, dbam o to, żeby dialogi do-
brze się czytały i szukam porozumienia.
Przed premierą książki powiedziała 
Pani, że można ją zrozumieć, wiedząc 
niewiele. Czego po jej lekturze dowie-
dzą się dzieci?
– Powiedziałam, że książki dla dzieci 
stawiają piszącym takie wymaganie. 
A  czego się dzieci dowiedzą? Na przy-
kład tego, że każdy potrzebuje swojego 
miejsca, że potrzebuje większej całości, 
której byłby częścią, i że przyszłości nie 
da się przewidzieć.
Co nie oznacza, że nie można jej 
kształtować, budować dzięki podej-
mowaniu właściwych decyzji?
– Kształtowanie przyszłości – wątpliwe 
ambicje. Ale nie sposób się powstrzy-
mać od prób. Kształtujemy z zapałem, 
a  potem się przyglądamy, zdumieni 
i wstrząśnięci, temu, co nam wyszło.
Dlaczego bohaterami „Ten i  tamten 
las” są zwierzęta? Czy w pewnym sen-
sie są alegoriami ludzkich postaw?
– Jak zwykle, kiedy bohaterami bajki 
są zwierzęta – a to jest jedna z najstar-
szych konwencji w literaturze – nadaje 
im się cechy ludzkie. W  mojej książce 
zwierzęta dowcipkują, próbują na-
rzucać innym swoją wolę, kłócą się, 
przeżywają różne ludzkie emocje, szu-
kają kompromisu i  usiłują się ratować 
w trudnych sytuacjach.
W  zapowiedzi książki czytamy, że to 
historia o tym, że jesteśmy dla siebie 
nawzajem ważniejsi, niż myślimy. 
W  dzisiejszych czasach zbyt często 
o tym zapominamy? A jeśli tak, to co 
pani zdaniem jest tego powodem?
– W każdych czasach o tym zapominamy, 
nie tylko w  dzisiejszych. Powodem jest 
natura ludzka. W normalnych warunkach 
trudno nas zadowolić, tyle mamy pra-
gnień, nieraz niedających się pogodzić. 
W  sytuacji zagrożenia lista pragnień na-
gle staje się krótka i przejrzysta.
Co wypisałaby Pani na swojej?
– To co każdy – przetrwać. Ale w chwili 
zagrożenia większość decyzji podejmu-
jemy w  warunkach kon¹iktu wartości. 

Nie da się przygotować sobie recept za-
wczasu. Od tego mamy sumienie, żeby 
jakoś rozwiązywać kon¹ikty wartości, 
kiedy przyjdzie nam się z nimi zmierzyć. 
Często mówi się, że coraz trudniej nam 
ze sobą rozmawiać, że relacje mię-
dzyludzkie wciąż się rozluźniają. Po-
wiedziała Pani, że pisze książki, żeby 
porozumieć się z innymi ludźmi. Jaką 
„odpowiedź” Pani od nich otrzymuje?
– Nie liczę na odpowiedź, tylko na to, że 
ktoś przyjrzy się czemuś, co dla mnie 
jest ważne i okaże się, że to ważne tak-
że dla niego.
Wydaje się, że budowanie więzi mię-
dzy pisarzem a  czytelnikiem to nie 
tylko zgoda i jednomyślność, ale rów-
nież polemika i prowokowanie go?
– Ani jednomyślność, ani prowokowanie. 
Nie próbuję zbudować więzi z  czytelni-
kiem w jakiś techniczny sposób. Opowia-
dam coś, co dla mnie jest ważne, a więź 
albo powstanie, albo nie. Wydawanie 
książek niesie właśnie takie ryzyko.
Muszę przyznać, że jak do tej pory 
Pani twórczość kojarzyła mi się z po-
wieściami, opowiadającymi raczej 
o  cieniach rodzinnego życia, niż 
o  jego blaskach. Czy pisanie bajki 
było dla Pani chwilą pewnego rodza-
ju wytchnienia? A może było wprost 
przeciwnie?
– Dwie ostatnie z moich powieści – zga-
duję, że właśnie te ma pan na myśli – 

pokazują, jak przeszłość ciągnie się za 
rodziną i  jak to wpływa na relacje mię-
dzy bliskimi ludźmi. Na przykład nisz-
cząco. Nie życie rodzinne jest tu istotą 
problemu, tylko właśnie przeszłość, 
czyli historia. A  napisanie tej ostatniej 
książki, o zwierzętach w lesie, było dla 
mnie zabawą i mam nadzieję, że czyta-
nie też będzie zabawą.
Historia zwierząt rozgrywa się w  le-
sie, któremu jednak daleko do ideału. 
Brak kontaktu z naturą wyrywa czło-
wieka z kontekstu nie mniej niż brak 
kontaktu z drugim człowiekiem?
– Nie wiem, nie mam gotowej teorii na 
ten temat. Kontakt z  innymi ludźmi 
jest nam potrzebny, bez niego traci się 
wiarę w sens. Dlaczego? Może dlatego, 
że w  pojedynkę nie jesteśmy całością. 
I może to, co pan nazwał naturą, też na-
leży do tej całości.
Wiarę w  sens daje czasem nie kon-
takt z  drugim człowiekiem, ale wia-
ra w  wyższą siłę. Parafrazując Pani 
odpowiedź: zdaniem wielu osób, to 
właśnie brak tej wiary sprawia, że nie 
jesteśmy całością. Religia to dla Pani 
interesujący motyw literacki?
– Wiara zawsze jest podszyta wątpie-
niem. Jeśli brakuje tej podszewki, praw-
dopodobnie nie jest wiarą tylko zadufa-
niem. Powiedziałam „z innymi ludźmi”, 
nie „z  drugim człowiekiem”, to istotna 
różnica. A  teraz proszę sobie wyobra-

zić, czy zachowałby pan wiarę w sens, 
gdyby z  jakiegoś powodu nie było już 
– nigdzie! – żadnych ludzi oprócz pana. 
Przestałaby istnieć całość, której pan 
był częścią. Co wtedy stałoby się z pana 
poczuciem sensu? Jak spędzałby pan 
czas? Chciałoby się jeszcze czegokol-
wiek? Bo mnie – nie. Nie jesteśmy stwo-
rzeni do takiej samotności.
Na chwilę wróćmy do roku 1995, kie-
dy została Pani laureatką Nagrody 
Kościelskich. Jak zapamiętała Pani 
moment, w którym się o tym dowie-
działa?
– To była moja pierwsza nagroda lite-
racka, za pierwszą książkę, piękna nie-
spodzianka. Byłam wtedy na jakichś za-
jęciach, październik, pora późna. O  ni-
czym nie wiedziałam i nagle usłyszałam 
o nagrodzie od dziennikarza, który tam 
mnie odszukał telefonicznie – chciał się 
umówić na rozmowę. Dziennikarze za-
wsze wiedzą pierwsi. Telefony komór-
kowe jeszcze nie były w powszechnym 
użyciu, dzwoniło się na stacjonarne. 
Ta nagroda ściągnęła dużo zaintereso-
wania, a  zainteresowanie było samo 
w sobie dodatkową nagrodą, zapewni-
ło książce przestrzeń. Było wspaniale. 
Ale dla mnie jest ważne, żebym umiała 
pracować bez nagród. Umiem.

Rozmawiał: Sebastian Gabryel
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Cały wywiad na kulturaupodstaw.pl

Sami nie tworzymy całości
W mojej książce zwierzęta dowcipkują, próbują narzucać innym swoją wolę, kłócą się, przeżywają różne ludzkie emocje, szukają 
kompromisu i usiłują się ratować w trudnych sytuacjach – o swojej pierwszej powieści dla dzieci opowiada Magdalena Tulli. 
Pisarka, laureatka Nagrody Kościelskich z 1995 roku, była gościem wydarzeń, towarzyszących tegorocznym uroczystościom.
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Sebastian Gabryel: Na Uniwersyte-
cie Szczecińskim, na którym kieruje 
Pani Zakładem Literatury XX Wieku 
– w  Instytucie Polonistyki, Kulturo-
znawstwa i  Dziennikarstwa, otwarto 
nowe kierunki. Jednym z nich jest pi-
sarstwo. Co znalazło się w programie 
szkolenia przyszłych pisarzy?
Inga Iwasiów: Program zakłada powol-
ne zbliżanie się do własnego tekstu. 
Przez namysł, analizę, korygowanie, 
dyskutowanie. Fundamentem jest 
sama czynność artystycznego pisania, 
obudowana wiedzą na temat tego, jak 
robią to inni. Pisarstwo jest i zawodem 
i  tajemnicą, więc odbywamy warsz-
taty i  pracujemy nad fantazjami. Nasz 
program jest skonstruowany tak, aby 
znajdowały się w nim zarówno ćwicze-
nia praktyczne i teorie, jak również spo-
tkania z tymi, którzy mogą podzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniami.
Gdyby miała Pani udzielić kilku wska-
zówek dla początkujących pisarzy, 
jak by brzmiały? Jak zacząć przygodę 
z pisarstwem?
– Na pewno kluczowe jest unikanie po-
śpiechu. Teksty powinny być pisane, 
a  nie taśmowo produkowane. Dobrze 
też, jeśli pisarze przed debiutem chcą 
konfrontować swoją twórczość z  pro-
fesjonalnymi wydawnictwami. To może 
brzmi nienowocześnie, jednak po wielu 
swoich doświadczeniach – również tych 
jurorskich – wiem, że obranie takiej dro-
gi na początku kariery przynosi napraw-
dę wiele korzyści. To wciąż ma sens, 
bo zawsze warto pozwolić spojrzeć na 
swoją książkę komuś z  zewnątrz, kto 
dodatkowo „zna się na rzeczy”
Wena twórcza to pojęcie stare jak 
świat. Jednak, czy rzeczywiście ist-
nieje?
– Bez względu na to, jakbyśmy tego nie 
nazwali – weną, natchnieniem czy po 
prostu dobrą passą – coś takiego nie-
wątpliwie jest.
I można to stymulować?
– Tak, choćby przez dbałość o  zacho-
wywanie dobrej kondycji psychicznej. 
Myślę, że może ją nam zapewnić choć-
by pewność na temat tego, po co nam 
pisanie. Warto też wygospodarowywać 
sobie przestrzeń na twórczość – zarów-
no psychiczną, jak i rzeczywistą. Warto 
nauczyć się pisać wbrew wszelkim prze-
szkodom, jakie pojawiają się w naszym 
życiu. Wtedy wygrywa wena.
Oprócz opowiadań, tomików poetyc-
kich jest Pani autorką rozpraw i  ese-
jów, w  których zajmuje się literaturą 

polską XX i  XXI wieku ze stanowiska 
krytyki feministycznej. Często jest 
Pani kojarzona z ruchem feministycz-
nym. Jaki jest według Pani największy 
mit dotyczący feminizmu?
– Taki, że kobiety nienawidzą mężczyzn 
(śmiech). I  że celem feministek jest 
zmienienie wszystkim ludziom płci.
Katarzyna Nosowska, wokalistka 
zespołu Hey, powiedziała kiedyś, że 
jako kobieta w Polsce czuje się bardzo 
swobodnie, nie ma potrzeby brać do 
ręki sztandaru i  chodzić na protesty. 
Czy Pani zdaniem rzeczywiście jest 
tak kolorowo?
– Na pewno nie. Niedawno ukazała 
się po polsku książka Rebeki Solnit pt. 
„Mężczyźni objaśniają mi świat”. Re-
akcje na nią jednoznacznie pokazują, 
że problem istnieje. Kobiety – również 
te, które odnoszą sukcesy zawodowe 
i mają dobrą pozycję zawodową – czują, 
że ktoś wciąż podchodzi do nich z  po-
zycji autorytetu. Tym „kimś” najczęściej 
jest mężczyzna, który je poucza i odsyła 
do kuchni. 
Nadchodzi czas, w  którym polskie 
kobiety wreszcie mogą tyle co męż-
czyźni?
– Z  jednej strony nie istnieją  w  Polsce 
przeszkody prawne, by realizować swo-
je cele. Co więcej, nie ma też przeszkód, 
które mogłyby tworzyć tzw. „urządze-
nie społeczne” – większość młodych 
ludzi twierdzi, że popiera idee równo-
ściowe. Możemy spełniać swoje marze-

nia – uczyć się, realizować się w  wielu 
zawodach, żyć w  otwartym świecie. 
Jednak z drugiej strony, koniec końców 
zawsze przychodzą takie chwile, o któ-
rych wspomniałam wcześniej. To są ta-
kie nieoczekiwane „ciosy” wymierzane 
wcale nie przez los, ale przez społeczeń-
stwo, w którym żyjemy.
I chyba również przez system. W koń-
cu polskie kobiety częstą wciąż zara-
biają mniej od mężczyzn, wykonując 
tę samą pracę.
– Oczywiście, wyniki  badań jedno-
znacznie pokazują, że te dysproporcje 
nadal istnieją. Warto powiedzieć też 
o  warunkach podejmowania pracy, 
które dla kobiet wciąż są znacznie trud-
niejsze. Polski rynek pracy jeszcze nie 
rozumie oczywistego, wydawałoby się, 
faktu – że ludzie mają dzieci! Dlatego 
zapewnianie dłuższych urlopów macie-
rzyńskich nie załatwia sprawy, ponie-
waż kiedy  kobiety wracają później do 
pracy, to znajdują się w zupełnie innym 
położeniu niż ich koledzy, będący w tym 
samym wieku. 
Niedawno przyznała Pani, że poszu-
kiwanie nieradykalnego języka, by 
mówić o  feminizmie, zajęło lata. Czy 
naprawdę warto nim operować?
– Ja zawsze wierzyłam, że warto. Choć-
by dlatego, że istnieją różne sytuacje, 
konteksty i role, w których on bardzo się 
przydaje. Ja, łącząc rolę pisarską z  rolą 
akademicką, zawsze poszukiwałam 
takiego języka, który ma charakter nie-

konfrontacyjny. Nie jest językiem „z pola 
walki”, ale służącym do wskazywania  
problemów, językiem biorącym się z na-
mysłu nad różnymi możliwościami. Nie-
stety, po wielu latach, doszłam do smut-
nego wniosku, że bez względu na to, jak-
bym nie mówiła, zawsze będę ustawiana 
w  pozycji wariatki, strasznej feministki. 
Nie ochroni mnie uniwersytecki status.
W Polsce mówienie o prawach kobiet 
z miejsca skazuje na łatkę zapatrzone-
go w  siebie radykała, niezorientowa-
nego na dialog, a jedynie na cel. Pani 
też czasem czuje się tak traktowana?
– Oczywiście, że tak! Nieradykalny 
język jest bardzo ważny, jednak na 
pewno nie zabezpiecza mnie przed 
atakami „z zewnątrz”.
Przed nimi w  ogóle można jakoś się 
chronić?
– Każda z  nas ma w  tej kwestii różne 
doświadczenia. Co nie znaczy, że niepo-
trzebne jest wypracowywanie opisowe-
go, re¹eksyjnego języka. Działamy, pi-
szemy, myślimy na różnych poziomach 
– od akademickiego, przez literacki, po 
publicystyczny. Kiedy wychodzimy ze 
swoimi pomysłami „na zewnątrz”, je-
steśmy narażone na dyscyplinowanie, 
spotykamy się z  raniącymi zarzutami. 
Uczymy się na nie reagować. 

Rozmawiał: Sebastian Gabryel
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Cały wywiad na kulturaupodstaw.pl

Pisać wbrew przeszkodom
Dobrze, gdy pisarze przed debiutem chcą konfrontować swoją twórczość z profesjonalnymi wydawnictwami. To brzmi 
nienowocześnie, ale po wielu swoich doświadczeniach wiem, że obranie takiej drogi na początku kariery przynosi wiele korzyści 
– mówi Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, poetka, prozaiczka, gość debaty o pisarstwie w ramach Nagrody Kościelskich 2017. 
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Kuba Wojtaszczyk: „Na ratunek 
aniołom, diabłom, świętym i grzesz-
nikom” to niestandardowa pozycja 
w  Pani dorobku literackim. Jak zro-
dził się na nią pomysł?
Joanna Jodełka: Pomysł nie narodził 
się w  mojej głowie, wyszedł z  Depar-
tamentu Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego, tam należałoby przeprowadzić 
śledztwo. Ja tylko ucieszyłam się z  tej 
propozycji. To zdecydowanie coś inne-
go niż wszystko, co do tej pory napisa-
łam. I chyba o to chodziło, by o zabyt-
kach poopowiadać w  jakiś odmienny 
sposób. Padło na historyczkę sztuki 
z  wykształcenia, która przede wszyst-
kim popełniła kilka kryminałów. 
Wiedza z  historii sztuki, kierunku 
który Pani ukończyła, była bardzo 
pomocna?
– Zapewne. Coś pewnie jeszcze ze 
studiów pamiętam, choć studiowałam 
dawno, dawno temu. W tym przypad-
ku trzeba było poszukać bardzo kon-
kretnych informacji, na bardzo różne 
tematy. Na tym mi zależało, a na histo-
rii sztuki nauczyłam się przede wszyst-
kim szukać, szperać w  archiwach, py-
tać, jeśli trzeba. 

Zmysł detektywistyczny pisarki kry-
minałów chyba również się przydał?
– Oczywiście! Przecież w przewodniku 
pojawił się prawdziwy morderca i kilku 
złodziei. 
Jak dobierała Pani obiekty i  miejsca 
do książki?
– Wybrałam trzydzieści obiektów 
z  tych, które otrzymały do· nansowa-
nia w  ramach Programu Opieki nad 
Zabytkami Województwa Wielkopol-
skiego w latach 2013-15. Tak była idea, 
by pokazać pałace, kościoły, krzyże czy 
wiatraki, które otrzymały · nansowe 
wsparcie. Miałam jednak wolny wybór, 
które z  obiektów tra· ą do tego prze-
wodnika. Musiały mnie czymś zacie-
kawić. Mam oczywiście niedosyt, jest 
jeszcze mnóstwo ciekawych miejsc, 
o  których warto napisać, które warto 
sfotografować. 

Bardzo ciekawe wydają mi się smacz-
ki, takie szczegóły w  danym wnę-
trzu, np. portret trumienny czy kon-
kretna postać pojawiająca się na kil-
ku obrazach. Dlaczego dany element 
wzbudził Pani uwagę? Czym się Pani 
kierowała w ich doborze?
– Kierowałam się dokładnie tym, co 
mnie interesowało. Pytałam sama sie-
bie. A co tu robi ten smok? A dlaczego 

anioł trzyma kajdany w  rękach? Jakie 
grzechy spisuje diabeł w  kościele? Ile 
właściwie jest tych chórów anielskich? 
Na wszystkie te pytania szukałam od-
powiedzi, większość znalazłam. Oczy-
wiście na tyle, na ile można się dowie-
dzieć o  anielskości, diabelskości czy 
innych dziwach.

Pozornie może się wydawać, że na-
pisanie przewodnika wiąże się z  po-
dróżami. Pani, prócz tego, ślęczała 
w  życiorysach sprzed tysiąca lat. 
Nuda?
– Ja samego pisania nie lubię, to mozol-
na praca, wolno przybywa. Ale właśnie 
to ślęczenie lubię najbardziej. Uwiel-
biam czytać o przeróżnych sprawkach, 
szukać źródeł, iść tak bez wyraźnego 
celu tam, gdzie mnie ciekawość prowa-
dzi. Zabłądzić przy tym gdzieś na ma-
nowce wiedzy pozornie niepotrzebnej. 
Myślę, że dlatego tylko zostałam pisar-
ką, by mieć wytłumaczenie na to, co 
od zawsze lubię najbardziej, czyli my-
ślenie o  niebieskich migdałach, nawet 

takich sprzed tysiąca lat. Albo szcze-
gólnie takich.

Zależało Pani na przedstawieniu lu-
dzi, którzy na co dzień związani są 
z  miejscami opisywanymi w  „Na ra-
tunek aniołom...”? Przeprowadziła  
Pani z nimi wywiady. Kim oni są? 
– A są to ludzie różnych profesji, chcia-
łam dowiedzieć się rzeczy, o  których 
oni wiedzą. I tak z profesorem Andrze-
jem Wyrwą rozmawiałam o cystersach 
i  o  tym, jak się odstraszało wampiry. 
Z Gabrielą Gasparską o tym, jak to sar-
maci podkradali biżuterię, właściwie 
komu tylko się dało. Z  psycholożką 
Halszką Tereszkowską o  osobowości 
pewnego XVIII-wiecznego malarza. 
Z  Agnieszką Myszkowską, konserwa-

torką o  trzech rękach Jezusa i  dwóch 
głowach św. Sebastiana. Same ciekawe 
rzeczy! 
Ma Pani ulubioną miejscowość 
z przewodnika? Zabytek, do którego 
pani często wraca?
– Jestem zachwycona kościołem 
w Wełnie. Mały, drewniany z zewnątrz, 
a  ogromny i  zdaje się murowany we-
wnątrz. Jakże on jest w  środku wy-
malowany! Jaka piękna iluzja. Można 
by było taki przewodnik napisać tylko 
o  tym kościółku. Tam można zrobić 
setki zdjęć, a każde by było oddzielną 
opowieścią.  Jest tam jaszczurka nad 
kratką konfesjonału, która oznajmia, 
że człowiek – gadzina, a  spowiedź – 
medycyna. Jest śmierć jako kościotrup 
teatralnie zasuwająca kotarę, mówiąc 
„Historia już skończona i  świata scena 
zamknięta”. O  tym, jaki to wspaniały, 
ilustrowany podręcznik myślenia ludzi 
przełomu XVII i XVIII wieku, rozmawia-
łam z  małżeństwem konserwatorów – 
Piotrem Dybalskim i Magdą Gierowską–
 – Dybalską. Aż trudno uwierzyć, że nikt 
o tym nie pisał. Jak do tej pory mamy 
tylko świetną pracę magisterską Iwony 
Bartczak. Ale… kiedyś na podstawie 
własnej pracy magisterskiej napisałam 
kryminał, więc kto wie, co się wydarzy?

Rozmawiał: Kuba Wojtaszczyk
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Cały wywiad na kulturaupodstaw.pl

Niebieskie migdały sprzed lat
Pytałam sama siebie. A co tu robi ten smok? A dlaczego anioł trzyma kajdany w rękach? Jakie grzechy spisuje diabeł w koście-
le? Ile właściwie jest tych chórów anielskich? Na wszystkie te pytania szukałam odpowiedzi – Joanna Jodełka, autorka krymi-
nałów opowiada, jak powstawał przewodnik po Wielkopolsce pt. „Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom”.

A co tu robi ten smok? 
A dlaczego anioł trzyma 
kajdany w rękach? Jakie 
grzechy spisuje diabeł 
w kościele?
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Kuba Wojtaszczyk: Była wieś, nie 
ma wsi. Historia Wapna to opowieść 
godna � lmu katastro� cznego... Co 
takiego się wydarzyło?
Przemysław Semczuk: Doszło do ka-
tastrofy przemysłowej. Woda zalała 
kopalnię, spływając na niższe poziomy, 
zniszczyła · lary pomiędzy wyrobiska-
mi. W  efekcie wysokie na kilkanaście 
metrów komory zaczęły się walić jak 
domek z  kart. A  na powierzchni po-
wstały ogromne zapadliska, które 
pochłonęły domy, garaże, budynki go-
spodarcze. Ziemia dosłownie pożarła 
wieś. Ogromną wieś, liczącą ponad 3 
tys. mieszkańców. Pozbawiając ludzi 
dachów nad głową i pracy.
Jak Pan wpadł na ślad miejscowości, 
której już nie ma?
– Kilka lat temu pisałem dla New-
sweeka cykl reportaży o  katastrofach. 
Lotniczych, kolejowych, górniczych 
i  przemysłowych. Sporo się tego ze-
brało. Od 1945 do 1989 roku ponad 
dwieście zdarzeń, z  łączną liczbą o· ar 
przekraczającą dwa tysiące osób. Tyle 
udało mi się odnaleźć, ale to z pewno-
ścią nie jest pełny bilans okresu PRL-u. 
Wśród wielu katastrof było też Wapno. 
Dla mnie było to zaskoczenie, że gdzieś 
w Wielkopolsce mieliśmy kopalnię soli. 
Zanim tra· łem na Wapno sól, chyba jak 
wszystkim, kojarzyła mi się z Wieliczką 
i Bochnią.   
Pana reportaż, „Wapno tylko dla 
wapniaków”, który znaleźć można 
w  zbiorze „Wielkopolska poza Po-
znaniem”, to też opowieść o  walce 
- ratownicy walczyli z  powiększają-
cym się wyciekiem wody. Jednak po-
legli. Czy ta historia mogła potoczyć 
się inaczej?
– To pytanie powtarza się w wielu spra-
wach dotyczących PRL-u. Nie da się 
na nie odpowiedzieć jednoznacznie. 
Musimy pamiętać, że wtedy była inna 
technologia, inne maszyny, inne możli-
wości. Walka z wyciekiem trwała wiele 
lat. Od początku zdawano sobie spra-
wę, że woda wygra. Zakładano tylko, że 
nastąpi to kilka lat później. Kopalnia od 
pierwszej chwili gdy wykryto przeciek 
była stracona. Nikt jednak nie przewi-
dział, że pociągnie za sobą Wapno.  
W znikające na oczach mieszkańców 
miasteczko trudno uwierzyć. Tym 
bardziej, że z ich wspomnień wyłania 
się obraz Wapna jako uroczej krainy 
dostatku. Idealizują?
– Rzeczywiście było to miejsce dostat-
nie. Z  kopalni żyły całe rodziny. Lu-

dzie kupowali ziemię, budowali domy. 
Szkoła dla siedmiuset dzieci, dwa 
amatorskie teatry, sala widowiskowa 
na 450 miejsc, nowoczesne kino, klub 
sportowy, ośrodek zdrowia oraz kilka 
doskonale zaopatrzonych sklepów. Lu-
dzie przyjeżdżali na zakupy z Wągrow-
ca, który był miastem powiatowym. 
Organizowano spotkania z  literatami, 
artystami i  sportowcami. W  Barbórkę 
budziła mieszkańców orkiestra gór-
nicza, potem były akademie, kwiaty, 
odznaczenia i gratulacje. Nie mogło się 
obejść bez piwa i kiełbasy.
Czy coś z Wapna pozostało?
– Teraz jest to wieś jak wiele innych. 
Z  urzędem gminy, szkołą, ośrodkiem 
zdrowia. I  problemami. Obecny wójt 
boryka się nie tylko z  napiętym bu-
dżetem. Musi nadal likwidować skutki 
katastrofy. Od czasu do czasu powstają 
nowe zapadliska. Można powiedzieć, 
że dzisiejsze pokolenie ponosi koszty 
poprzednich. Wtedy ludzie korzystali 
z  tego, co dawała ziemia. Dzisiaj inni 
płacą rachunek.
Filip Springer swoją „Miedzianką” 
zrobił wiele dobrego dla miejsco-
wości, która również zniknęła, choć 
z  zupełnie innych przyczyn. Co re-
portaż może zdziałać na rzecz Wap-

na? Czy pamięć o  miejscowości jest 
kultywowana?
– Zupełnie nie rozumiem, dlaczego 
wszyscy zachwycili się Miedzianką. 
Takich miejsc było wiele. Choćby wieś 
Wigancice w  Worku Turoszowskim. 
Podczas budowy kopalni odkrywko-
wej powstała hałda. I  nikt nie przewi-
dział, że ta kupa ziemi to żywy twór, 
który się porusza. Tak jak wydmy. 
Hałda ruszyła i  wchłonęła Wigancice. 
Tak samo jak w  Wapnie ziemia pożar-
ła domy. Podobne przykłady można 
mnożyć. W przyszłości będzie ich wie-

le. W  2050 roku ludność Bytomia ma 
się zmniejszyć o  połowę. A  co będzie 
z liczącym dzisiaj 10 tys. mieszkańców 
Ciechocinkiem? Obecne pokolenie bu-
mersów (czterdziestolatków) nie poje-
dzie do sanatorium, w którym rozryw-
ką są wciąż dancingi. A dla millenialsów 
sanatorium w  takim kształcie będzie 
abstrakcją. W  niedalekiej przyszło-
ści będą umierały wsie, miasteczka, 
a  nawet duże aglomeracje. Nie wiem, 
czy to będzie katastrofa. Raczej znak 
czasów. Reportaż Springera przypo-
mniał o miejscu, które zniknęło. Dzięki 
zainteresowaniu narodził się Browar 
Miedzianka. Ale Miedzianka jest inna 
niż Wapno. Wapno wciąż żyje, ma na-
dal ponad tysiąc mieszkańców i histo-
ria kopalni jest ciągle przypominana. 
Moim zdaniem Wapniacy potrzebują 
tylko jednego. Dobrej drogi do Wą-
growca i  Piły. To dobre miejsce do 
życia. Można tam mieszkać i odpoczy-
wać. A pracować w mieście.     
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Woda wygrała z Wapnem
Kiedyś było to miejsce dostatnie. Z kopalni żyły całe rodziny. Ludzie kupowali ziemię, budowali domy. Szkoła dla siedmiuset 
dzieci, dwa amatorskie teatry, sala widowiskowa na 450 miejsc, nowoczesne kino… – o wielkopolskiej wsi Wapno, która znik-
nęła z powierzchni ziemi, opowiada Przemysław Semczuk, autor reportażu ze zbioru „Wielkopolska poza Poznaniem”.
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