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  W polonijnej „Gazecie Informacyj-
nej” nr 969, z datą 28 kwietnia – 12 
maja 2015, podpisana przez Krystynę 
Połubińską relacja ze spotkania z tłu-
maczem polskiej literatury na UBC, 
które to spotkanie – jak czytamy za-
raz na początku – „zgromadziło miło-
śników literatury”, co oczywiście ma 
znaczyć, że i Krystynę Połubińską.
Tekst nosi tytuł „Spotkanie z profeso-
rem Johnstonem. Co nowego w pol-
skiej literaturze współczesnej?”. 
   Co nowego w polskiej literaturze  
współczesnej wyjaśnia nam miłoś-
niczka literatury Krystyna Połubińska. 
Po trzyzdaniowym wprowadzeniu – 
że powyższe spotkanie się odbyło i
zgromadziło – czytamy zatem co na-
stępuje: „W pierwszej części spotka-
nia Bill Johnston przedstawił zebra-
nym młodego współczesnego poetę 
polskiego Tomasza Różyckiego (ur. 
1970), który uważany jest przez kry- 
tyków za spadkobiercę wiodących 
twórców modernizmu. Poezja Ró-
życkiego w sposób dosłowny i meta-
foryczny związana jest z przestrze-
nią.  Jego debiutancki tom »Vater-
land« można nazwać poezją małych 
ojczyzn (na wzór prozy »małych 
ojczyzn«). Historyczne wydarzenia, 
określające świadomość mieszkań-
ców Dolnego Śląska, wysiedlenia i 
przesiedlenia, migracyjne traumy 
rodzinne są u Różyckiego zawsze po-
łączone z transcendentnym widze-
niem świata. Sny, marzenia, halucy-
nacje, fantazje o »drugiej stronie« 
rzeczywistości tworzą równie istot-
ną tkankę wierszy, jak i doświad-
czenie namacalnej, konkretnej geo-
graficznej przestrzeni. Znakomity 
przykład połączenia tradycji litera-
ckiej, estetycznego wyrafinowania 
(groteska, ironia, rozbudowana sieć 
aluzji, cytatów, kryptocytatów) i 
charakterystycznej dla Różyckiego 
koncepcji podróży zagęszczającej 
czas stanowi poemat »Dwanaście 
stacji«”.
  Ponieważ za nic nie uwierzę, że Po-
łubińska mogłaby wymyślić niezro-
zumiałe dla niej zdania, zajrzałem do 
Internetu. Długo nie musiałem szu-
kać, na stronie polskiego Instytutu 
Książki (www.instytutksiazki.pl) czy-
tamy: „Twórczość Tomasza Różyc-
kiego, poety z roczników siedem-
dziesiątych, [...] każe myśleć o Ró-
życkim jako spadkobiercy gigan-
tów modernizmu [...]. Poezja ta jest 
w sposób dosłowny i metaforyczny 
związana z przestrzenią. Debiutan-
cki tom »Vaterland« można by na-
zwać poezją małych ojczyzn (na 
wzór prozy »małych ojczyzn«). His-
toryczne wydarzenia, określające 
świadomość mieszkańców Dolne-
go Śląska, wysiedlenia i przesiedle-
nia, migracyjne traumy rodzinne 
są u Różyckiego zawsze połączone 
z transcendentnym widzeniem świa- 
ta. To sny, marzenia, halucynacje, 

fantazje o »drugiej stronie« rzeczy-
wistości tworzą równie istotną tkan-
kę wierszy, jak doświadczenie na-
macalnej, konkretnej geograficznej 
przestrzeni. Znakomity przykład 
połączenia tradycji literackiej, este-
tycznego wyrafinowania (groteska, 
ironia, rozbudowana sieć aluzji, cy-
tatów, kryptocytatów) i charakte-
rystycznej dla Różyckiego koncep-
cji podróży zagęszczającej czas sta-
nowi poemat »Dwanaście stacji«.”
  Przeczytajmy zatem, co o poemacie 
„Dwanaście stacji” miał do powiedze-
nia – w przekazie Połubińskiej – Bill
Johnston: „Bill Johnston przedsta-
wiając zebranym fragmenty poe-
matu, stwierdził, że utwór »Dwa-
naście stacji« Różyckiego wyraźnie 
nawiązuje do dwunastu ksiąg »Pa-
na Tadeusza«. Tak jak i tam mamy
młodego panicza (Wnuka) wraca-
jącego do domu po zagranicznych
wojażach. Tak jak i tam mamy no-
stalgię za tym co już było, za trady-
cją kraju lat dziecięcych (w przy-
padku »Dwunastu stacji« krainą 
dość specyficzną – Śląskiem Opol-
skim, gdzie mieszaja się tradycje 
niemieckie, polskie i wschodnie). Po-
dobieństwa sięgają nawet poszcze-
gólnych scen czy motywów. Począ-
wszy od prezentacji bohatera, który 
wchodzi do pustego domu, rozglą-
dając się trochę zagubiony, przez 
motyw zegara, a skończywszy na 
zabawnym przetworzeniu historii 
grzybobrania. Na koniec tak jak i 
tam widzimy wszystko co ostatnie, 
świat tuż przed zagładą. »(...) jedy-
na Babcia żyjąca dla Wnuka, ostat-
nia, co tak pierogi lepiła«. Całość 
kończy się wielką paradą duchów i 
wielkim zniszczeniem krainy trady-
cji przez buldożery szykujące teren 
pod budowę nowego hipermarke-
tu.”
   Dziesięć lat przed wystąpieniem 
prof. Johnstona przed Połubińską, na 
dwóch stronach internetowych – Crea-
tura.blox.pl (creatura.blox.pl/.../To-
masz-Rozycki-Dwanascie-stacji) oraz 
Merlin.pl (merlin.pl/review/review-
er/18093920.html) – zamieszczona 
została recenzja Karoliny Wojnar, 
w której czytamy: „Oczywiste było 
dla mnie od razu te »Dwanaście sta-
cji«. Oczywiście nawiązujące do naj-
słynniejszych dwunastu ksiąg w pol-
skiej literaturze, do »Pana Tadeu-
sza«. Tak jak i tam mamy młodego 
panicza (‘Wnuka’) wracającego do 
domu po zagranicznych wojażach. 
Tak jak i tam mamy nostalgię za 
tym, co już było, za tradycją kraju
lat dziecięcych (w przypadku »Dwu-
nastu stacji« krainą dość specyficz-
ną - Śląskiem Opolskim, gdzie mie-
szają się tradycje niemieckie, polskie 
i wschodnie). Podobieństwa sięgają 
nawet poszczególnych scen czy mo-
tywów. Począwszy od prezentacji 
bohatera, który wchodzi do pustego

domu, rozgladając się trochę zagu-
biony, przez motyw zegara, a skoń-
czywszy na zabawnym przetworze-
niu historii grzybobrania. Na koniec 
tak, jak i tam widzimy wszystko, co 
ostatnie, świat tuż przed zagładą. 
»(...) jedyna Babcia żyjąca dla Wnu-
ka, ostatnia, co tak pierogi lepiła.« 
Całość kończy się wielką paradą du-
chów i wielkim zniszczeniem krainy 
tradycji przez buldożery szykujące 
teren pod budowę nowego hiper-
marketu.” W jaki sposób Karolina 
Wojnar w roku 2005 odgadła słowo 
w słowo, co powie dziesięć lat później 
na UBC prof. Johnston, pozostaje ta-
jemnicą.
  Przedstawianie „młodego współ-
czesnego poety polskiego” kończy 
Połubińska taką mądrością: „Utwory
Różyckiego są łatwo rozpoznawalne
dzięki ich specyficznej dykcji. Poe-
ta tworzy utwory rytmiczne, często 
rymowane, niejednokrotnie grupo-
wane w cykle poetyckie”.  W marcu 
2011 r. Paweł Kozioł na stronie Cultu-
re.pl (culture.pl/pl/tworca/tomasz-ro-
zycki) napisał: „Wiersze Różyckiego 
są natychmiast rozpoznawalne dzię-
ki ich specyficznej dykcji. Poeta two-
rzy utwory rytmiczne, często rymo-
wane, niejednokrotnie grupowane 
w cykle sonetów czy pieśni [...]”. 
  Tyle o poecie Tomaszu Różyckim, 
przechodzimy teraz do książki Jerze-
go Pilcha „Inne rozkosze”. Tu Krysty-
na Połubińska zaznacza najpierw, że 
„tym razem w dyskusji udział brały
tylko te osoby, które książkę przeczy-
tały”, nie ujawniając jednak, czy ona
też do tych osób należy. Ale na pierw-
szy rzut oka odnosi się wrażenie, że 
chyba tak, ponieważ poleca nam książ-
kę Pilcha słowami: „Dowcipna opo-
wieść o kłopotach wynikających z 
pogoni za przyjemnościami. Paweł 
Kohoutek, niezmordowany poszu-
kiwacz erotycznych przygód, każdą
kobietę mami opowieściami o wiel-
kich wspólnych planach na przy-
szłość. W tym właśnie tkwi sekret 
jego powodzenia  u niewiast. Jednak 
reputacja donżuana zostaje pewne-
go dnia wystawiona na  ciężką pró-
bę, bowiem do rodzinnego domu 
Kohoutka, w którym mieszka z żoną 
i dzieckiem, niespodziewanie przy-
jeżdża jego »aktualna kobieta«”.
  Tym razem zadanie jest już bardzo 
łatwe; na stronie Lubimyczytać.pl (lu-
bimyczytac.pl/ksiazka/48731/inne-
-rozkosze/.../) znajdujemy opis książ-
ki, powtórzony następnie przez liczne 
księgarnie internetowe: „Dowcipna 
opowieść o kłopotach wynikających 
z pogoni za przyjemnościami. Paweł 
Kohoutek, niezmordowany poszu-
kiwacz erotycznych przygód, każdą
kobietę mami opowieściami o wiel-
kich wspólnych planach na przy-
szłość. W tym właśnie tkwi sekret 
jego powodzenia u niewiast. Jednak 
reputacja donżuana zostaje pewne-

go dnia wystawiona na ciężką pró-
bę, bowiem do rodzinnego domu 
Kohoutka, w którym mieszka z żoną 
i dzieckiem, niespodziewanie przy-
jeżdża jego »aktualna kobieta«”.
  Zaraz po tym mądra pani Krysia ob-
niża loty i przepisuje uwagi czytelni-
ków książek Pilcha z forum portalu 
Gazeta.pl.  Ciekawe przy tym, że zda-
nie forumowicza podpisującego się 
div_med, umieszczone na portalu 
23 grudnia 2005 r., zostaje przez Kry-
stynę Połubińską skrócone do „Jego
postacie są bardzo realne, a jedno-
cześnie mają w sobie wiele tajem-
nic”, gdy w oryginale zdanie to wy-
gląda tak: „Jego postacie są bardzo 
realne, a jednocześnie mają w sobie 
wiele tajemnic, które odkrywamy 
wraz z lektórą”.  Wygląda to tak, jak-
by literaturoznawczyni z „Gazety In-
formacyjnej” nie była pewna co do pi-
sowni wyrazu lektura – tego, czy fo-
rumowicz, którego zdanie przepisuje, 
aby na pewno zna dostatecznie polską 
ortografię – więc na wszelki wypadek 
pomija kłopotliwy wyraz. 
  „Recenzentka” z polonijnej gazety 
nie omieszkuje przedstawić nam Je-
rzego Pilcha: „Jerzy Pilch – prozaik, 
publicysta, dramaturg, scenarzysta 
filmowy. Pisarz o równie ironicz-
nym, co czułym spojrzeniu na nie-
doskonałości tego świata i kondycję 
zamieszkujących go ludzi. To uważ-
ny obserwator i krytyczny komen-
tator rodzimej rzeczywistości, przed-
stawianej z perspektywy inteligen-
ckich rozczarowań czy kompleksów. 
Felietonista, znany z oryginalnych
skojarzeń i ciętego pióra. Od jego 
tekstów z reguły rozpoczyna się lek-
turę pisma, które go akurat pozys-
kało do współpracy.” 
 Zdziwiłbym się nieziemsko, że Po-
łubińska tak celnie stawia przecinki, 
gdybym nie zajrzał znów na stronę 
Culture.pl (culture.pl/pl/tworca/jerzy-
-pilch), gdzie znajduje się prezentacja 
pisarza autorstwa Janusza R. Kowal-
czyka, nosząca datę 29 czerwca 2014 r. 
i rozpoczynająca się jak następuje: 
„Jerzy Pilch – prozaik, publicysta, 
dramaturg, scenarzysta filmowy.
Pisarz o równie ironicznym, co czu-
łym spojrzeniu na niedoskonałości
tego świata i kondycję zamieszkują-
cych go ludzi. Uważny obserwator i 
krytyczny komentator rodzimej rze- 
czywistości, przedstawianej z per-
spektywy inteligenckich rozczaro-
rozczarowań czy kompleksów. Fe-
lietonista, znany z oryginalnych sko-
jarzeń i ciętego pióra. Od jego tek-
stów z reguły rozpoczyna się lekturę 
pisma, które go akurat pozyskało 
do współpracy.” 
  I tak dalej. W całym tekście jest sześć 
zdań, które z dużym prawdopodobień-
stwem można przypisać Połubińskiej. 
Są to zdania o tym, przez kogo i gdzie 
spotkanie z Billem Johnstonem zosta-
ło zorganizowane – o tym, że poczęs-

tunek ufundował Konsulat Generalny 
RP – oraz uwaga, że spotkanie „było
dla wielu z nas jednym z najciekaw-
szych wydarzeń w tym roku. Serdecz-
ne podziękowania i wyrazy wdzięcz-
ności należą się pani Elżbiecie Kuc 
Sznajder”.
 Krystyna Połubińska była obecna na 
spotkaniu z tłumaczem polskiej litera-
tury, nic z tego spotkania nie wynio-
sła, rozumu jej przez tę obecność nie 
przybyło – i z tego powodu uznaje, iż
było to spotkanie „jednym z najcie-
kawszych wydarzeń w tym roku”. Is 
this for real?!
 Spotkanie było „jednym z najciekaw-
szych” nie tylko dla niej, ale też „dla 
wielu z nas” – ponieważ Połubińska 
ma stały zwyczaj mówienia o sobie 
w liczbie mnogiej, tak jakby idąc na 
dno, chciała pociągnąć ze sobą jakąś 
grupę ludzi. Co zaś do kradzieży czy-
ichś tekstów, to czyni to zawsze, kie-
dy pisze o wydarzeniu nie będącym 
polonijną zabawą karnawałową. Cho-
ciaż i w tym wypadku pewności nie 
ma.
 Sięgając dna tym razem, tworzy jesz-
cze drugie dno, o którym już wspom-
niałem: ukradzione wypowiedzi po-
przedzane są kilkoma wyrazami – 
„W pierwszej części spotkania Bill 
Johnston przedstawił zebranym mło-
dego (...) poetę polskiego...”, „Bill 
Johnston przedstawiając zebranym 
fragmenty poematu, stwierdził że...” 
– po których następują zerżnięte frazy, 
co sugeruje, że prof. Johnston przepisał 
przed spotkaniem na UBC fragmenty 
z prac polskich recenzentów i, nie ma-
jąc widać nic do powiedzenia od sie-
bie, powtórzył je bezwstydnie słowo 
w słowo. Bo innej możliwości nie ma: 
albo to gość spotkania się skompro-
mitował, albo Połubińskiej obca jest 
elementarna przyzwoitość, jak rów-
nież uczucie wstydu. Chamstwo nie 
ma wstydu.
  Pozostawałoby tu właściwie już tyl-
ko ręce załamać nad umysłową biedą 
Połubińskiej, gdyby nie to, że rzecz 
ma miejsce w specyficznym środo-
wisku polonijnym, którego część (nie 
powiem jak wielka, żeby nie zniechę-
cać do przysyłania tekstów autorów 
z Polski) nie widzi nic niestosowne-
go w działalności – nazywanej przez 
Połubińską i ludzi bliskich jej rozu-
mem „polską kulturą” lub „kulturą 
polonijną” – opartej na pozerstwie i 
chamstwie. Jest to grupa osób o men-
talności stada baranów, której jest 
ogólnie wszystko jedno, kto i gdzie ją 
wiedzie, byle nie zmuszał do myśle-
nia, ponieważ samodzielne myślenie 
nie jest jej ulubionym zajęciem. Bez-
czelność Połubińskiej dowodzi, że 
w jej przekonaniu prawie wszyscy tu-
tejsi Polacy zaliczają się do tej trzody, 
w związku z czym jej kwalifikacje 
umysłowe wystarczają w zupełności 
do zajęcia pozycji przodownika stada, 
co od wielu lat stara się realizować. 
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