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MAŁGORZATA
KALICIŃSKA
należy
do najpopularniejszych
polskich pisarek
współczesnych. Nakład
jej trzytomowego cyklu
o rozlewisku tylko
w 2008 roku przekroczył
350 tys. egzemplarzy.
Już niebawem
zobaczymy telewizyjną
ekranizację powieści
„Dom nad
rozlewiskiem”. Mazurską
sagą – jak mówi sama
autorka – „dotulają się”
najchętniej czytelniczki
(choć czytelnicy płci
męskiej też nie stronią
od tych opowieści). Dziś,
po kilku miesiącach od
ukazania się ostatniego
tomu, pisarka, choć
czuje zmęczenie,
z nadzieją
i dreszczem emocji...
otwiera nową, fabularną
szafę w rozmowie
z Marcinem Wilkiem

Jest Pani zmęczona?
– Dzisiaj – bardzo.
– A w ogóle? Ukazała się w końcu Pani trzecia
książka, a to już chyba setny wywiad.
– Byłam o wiele bardziej zmęczona i smutna,
kiedy pisałam „Dom nad rozlewiskiem”. Gdy
powstawała „Miłość nad rozlewiskiem”, stałam
się znacznie bardziej swobodna.
– Skąd ta różnica?
– Przede wszystkim przed „Domem nad rozlewiskiem” nie miałam żadnego czytelnika
przed oczami, bo pisałam tę książkę jako autoterapię, dla samej siebie. Wtedy byłam kimś, kogo
się nazywa „No Name”. Gdy pisałam „Miłość
nad rozlewiskiem”, to już była zupełnie inna sytuacja. W międzyczasie pojawiły się „Powroty
nad rozlewiskiem” i wtedy portret czytelników
mocno się skonkretyzował.
– I dlatego w „Domu nad rozlewiskiem” czuło
się jeszcze nerwowe napięcie?
– Jeśli to napięcie się tam pojawia, to ono ma
raczej ciepły charakter. Poza tym zawsze trzeba
je jakoś rozładować. W „Miłości nad rozlewiskiem” napięcie skacze, ale to był celowy zabieg.
Chciałam szukać pozytywów. W końcu jestem
belfrem. Co prawda nie pracuję w zawodzie, ale
– to tak jak z księdzem czy lekarzem – belfrem
jest się do końca życia. Dla niektórych więc była
to trochę nachalna, a dla innych tylko sympatyczna dydaktyka, czy raczej bleblanie pedagogiczne...
– Bleblanie to na szczęście nie moralistyka.
Tego czytelnicy nie lubią.
– Daj Boże, że nie moralistyka! Gdy czytelnicy mi to wytykają, ja zawsze powtarzam, że nie
piszę moralitetu, a moi bohaterowie mają prawo
się mylić. Być niekonsekwentnymi – do tego prawo mamy szczególnie my, kobiety.
– O, pozwolę się nie zgodzić! Mężczyźni też potraﬁą być niekonsekwentni, niech się Pani nie
boi.
– Ależ oczywiście! Tylko, że my musimy tę
cechę komuś przypisać. A mężczyźni...
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Magia zupy
ogórkowej
– Co mężczyźni?!
– Jesteście plotkarze. Niekonsekwentni też
jesteście. I kilka innych rzeczy też. Jesteście po
prostu tacy sami jak my. No, ale nie o tym rozmowa...
– Trochę i o tym, bo także o tym są przecież
Pani książki. Swoją drogą kiedyś z Pani ust
padło stwierdzenie, że chciała Pani napisać coś
bezpretensjonalnego, w stylu „magicznych historii o zwyczajnym życiu”...
– Jakby oksymoron, prawda?
– No właśnie.
– No, ale taka jest prawda. Bardzo często się
mówi, że w wielu miastach jest pięć razy więcej
Suhi restauracji i knajp indyjskich niż zwykłych
barów mlecznych, za którymi bardzo jednak
tęsknimy. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że
moja literatura nie fruwa gdzieś pod suﬁtami
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i jest to takie sobie jakieś czytadło. Natomiast to,
że traﬁłam do wielu osób, polega na tym, że jest
to magia zupy ogórkowej.
– Słucham?
– Po prostu. Zupa porządnie przyprawiona,
pachnąca ogórkiem, koprem; czymś takim, za
czym tęsknimy. Taka sobie zwyczajność. Bo dzisiaj mamy czasy, w których tęsknimy za czymś
absolutnie zwyczajnym. No i chyba na tym właśnie to polega.
– Tęsknimy, powiada Pani...
– Tęsknoty były zawsze dla mnie bardzo
ważnym słowem. Wie pan, ja mam pięćdziesiąt dwa lata, więc coraz częściej zdarza mi
się odwrócić za siebie i za czymś zatęsknić.
Na przykład znaleźć się na ulicy, na której się
wychowałam i popatrzeć z pewną nostalgią
na miejsca, gdzie był w krzakach dom moich

lalek i gdzie się bawiłam na trzepaku, kręcąc
fikołki.
– Nostalgia. No tak.
– Jak najbardziej. Te elementy nostalgii postępują geometrycznie wraz z naszą metryką.
Stanowią nieodłączną część naszego dojrzewania. Aczkolwiek moja córka powiedziała mi kiedyś, że jak zacznę trzepać jej naokoło, że „kiedyś
było lepiej”, to znaczy, że pierniczeję.
– Hm!
– ...i dlatego jestem ostrożna z tymi nostalgiami.
– A jednak! Symboliczne pod tym względem
wydają się w Pani książkach zwłaszcza Mazury.
– Myślę, że stało się to całkiem niechcący.
Akurat kiedy pisałam tę książkę, mieszkałam na
Mazurach, opisywałam więc miejsca, które naj-
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lepiej znałam. Mimo bardzo wielu elementów
kreacji w tej powieści – Szczytno jest prawdziwe, lasy i pola są prawdziwe – zawsze podkreślam, że „rozlewisko” jest wszędzie. Może być
i w Borach Tucholskich, i na Podhalu.
– Zależy od nas, tak?
– Oczywiście. Każdy sobie to wykombinuje
dokładnie tak, jak będzie chciał. W każdym
razie nie był to z mojej strony zabieg niczym
z piosenki „Augustowskie noce”, tylko – jak
mówię ja i moja córka – „niechcąco nam to
wyszło”.
– A pamięta Pani pierwszy moment, w którym
zrodziła się myśl o „Domu nad rozlewiskiem”?
– Oczywiście. Mam fantastyczną pamięć
– emocjonalną, ale także znakomitą pamięć do
faktów, kształtów, zapachów, obrazów. Emocje
są już na szczęście ciut przykryte śmietanką,
która mi się tu wylewa dzięki czytelnikom (za co
dziękuję), ale – gdy mówimy o początkach, to
pamiętam moment, kiedy wracałam z lasu, wycierałam oczy i szukałam książki na półce, którą
chciałam się dotulić, bo było mi niefajnie na duszy. Wtedy „Dom nad rozlewiskiem” zapukał od
wewnątrz.
– I musiał znaleźć ujście?
– Tak. Czasem porównuję to do bólów porodowych. One były silne do momentu, w którym cały
„Dom nad rozlewiskiem” nie wyszedł ze mnie. Kiedy teraz rozmawiam czasem z różnymi czytelnikami na temat warsztatu pisarskiego i pisania, to niektóre panie pytają mnie: „Nie boi się pani momentu, w którym coś się rozgrzebie, a potem pani nie
skończy, coś nie wypali?”.
– Podoba mi się to pytanie. Boi się więc Pani?
– Kiedy zaczynałam pisać „Dom nad rozlewiskiem”, wtedy w ogóle się tego nie bałam. Nie
byłam pisarką, a jedynie pańcią, która sobie coś
tam skrobie na kartkach bez specjalnego celu.
Gdybym to wtedy przerwała, nic by się nie stało,
bo żadna umowa mnie nie wiązała. Ale że to
szło, szło, szło… aż do kropki… No cóż. Stało się.
– Pierwszy tom, a potem drugi i trzeci. Jak z bicza strzelił.
– Druga książka dała mi ogromną odwagę,
by napisać trzecią część, która została wywiercona jak dziura w brzuchu przez czytelniczki. Teraz też zresztą wiercą…
– Oj!
– Ale nie ulegnę. Nie nazywam się Galsworthy i nie będę pisała szesnastu tomów. Nigdy nie
mów nigdy, co prawda, ale…
– Tak się zastanawiam i myślę, że Pani w ogóle
dużo szczęścia miała. Na przykład do wydawcy.
– Tadeusz Zysk i Jan Grzegorczyk byli moimi
Merlinami, którzy zadecydowali o ostatecznym
sukcesie książki. Myślę sobie, że do tego trzeba
dorzucić jeszcze moją córkę, bez której to
wszystko po prostu by się nie stało. To ona mnie
trykała, żeby wysyłać do wydawnictw. Przekonywała mnie, że bez spróbowania nic się nie wydarzy.
– No to się wydarzyło.
– I to z Zyskiem. Dosłownie i w przenośni.
Zysk ma świetną atmosferę. Zżyłam się z tym
wydawnictwem jak z rodziną.
– W końcu wiele zależy od ludzi. Przy okazji
spytam, do którego momentu Pani panuje nad
bohaterami swoich książek, a od kiedy zaczynają żyć po swojemu?
– Niektórzy bohaterowie są bardzo zdyscyplinowani i fajni. Niektórzy nie. Gdy usiadłam do
„Miłości nad rozlewiskiem”, miałam dla Pauli

Ja sobie doskonale zdaję
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mnóstwo innego rodzaju innych scenariuszy.
Sama Paula wyrwała mi się jednak z zaprzeczeniem, że ona nie chce tak, chce żyć zupełnie inaczej. W związku z tym twierdzę, że cały wątek
Pauli napisał się mi wraz z nią. Ona mi często
bardzo spod pióra uciekała i zaprzeczała moim
wymysłom.
– Ma Pani sposób na tych niegrzecznych bohaterów?
– Trzeba gonić za nimi. No i chyba trzeba im
jednak ufać, bo jak się okazało na przykład
z Paulą – często fajnie wychodzi.
– A do tego Pani jest oszczędna, jeśli chodzi
o „energię” i „miłość”…
– O „dotulanie” też. Bo ja wolę, szczerze powiedziawszy, to słowo. W trylogii jest sporo dotulania w różnych wersjach. Teściowa na przykład dotula Gosię. Czasami mnie zresztą pytają
czytelnicy o teściową. Ja wtedy mówię, że stereotyp złej teściowej jest brzydki, niefajny i niezasłużony, bo jest wiele fajnych teściowych. Jak ja
(śmiech).
– Wierzę na słowo.
– Ale też miałam się od kogo uczyć. Jedna
z pań po przeczytaniu „Domu…” zdała sobie
sprawę, jak bardzo my, kobiety, potrzebujemy
dokołysania. Niedawno napisała młoda dziewczyna, która jest zła na siebie, bo przeczytała
„Miłość nad rozlewiskiem” dopiero teraz, kiedy
jej córeczka ma trzy miesiące. Gdyby przeczytała tę książkę wcześniej, inaczej nosiłaby ciążę,
być może nie przechodziłaby traumy porodowej
i od razu innymi oczyma popatrzyłaby na swoją
córeczkę. Teraz zachciało się jej drugiej ciąży.

To są nieprawdopodobne historie. Ja beczę nad
takimi e-milami i one wskazują dopiero, jaka jest
reakcja czytelników.
– W Pani książkach nie wszystko jednak jest
na wesoło. Sporo też o przemijaniu, o śmierci...
– …i o wybaczaniu. Proszę zauważyć, że ja napisałam tę książkę dla tych, co potrzebują wybaczenia i umieją wybaczać.
– Z wybaczaniem mamy jednak problemy. Widać to także po polityce. Swoją drogą, bohaterowie Pani książek są w zasadzie dla siebie bardzo życzliwi i... apolityczni.
– À propos polityki – chciałam uniknąć tego,
co w sumie można nazwać brudem politycznym.
Oczywiście na Mazurach było bardzo dużo serdeczności, ciepła i wzajemnych dobrych relacji
między nami. Pojawiały się brudy polityczne,
choć unikałam tego. Wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że uciekało od polityki.
– No właśnie. Zastanawiało mnie, czy w tym
wszystkim nie jest Pani za gładka? Że wiele rzeczy przychodzi za łatwo… zwłaszcza Pani bohaterom? Bo przecież przy naprawdę ważnych
sprawach trzeba się jednak pomęczyć, prawda?
– Oczywiście. Czasami trzeba nawet iść pod
prąd. Najprostszym przykładem jest tu rozstanie
Gosi i Konrada, które burzy krew niektórym kobietom, bo sądzą one, że to jest za proste i za łatwe. Gosia i Konrad nie rozstają się z powodu
dramatycznego zajścia. Tu zdrada nastąpiła po
jednej i po drugiej stronie. Materiał zetlał, od lat
żyli na wyspach.
– Nie kochali się. Takie życie...
– W związku między ludźmi, w którym nie
ma miłości, brakuje miejsca na zazdrość. Chyba,
że zazdrość wynika z niedowartościowania. Wielu ludzi zżera zazdrość, ot tak po prostu – z łaski
na uciechę. Ale nie Gosię. Ona miała po prostu
na tyle odwagi, by zrezygnować z tego zimnego,
chłodnego układu z przyzwoitym facetem, z którym było jej nie po drodze. Dla takiej dobrotliwej skądinąd Gosi jest rzeczą pocieszającą, że
Konrad nie będzie sam, tylko z Adą. Kiedy ja to
tłumaczę kobietom, to niektóre z nich mówią
„aha”. I tyle. Bo rozumieją. Ale są też takie, które
mówią „ja tego nie rozumiem, tego bym nie
przeżyła”. Zastanawiam się – dlaczego?
– Ano właśnie.
– Marzy mi się taka sytuacja, w której ludzie
decydują się rozstać jak bohaterowie „Domu
nad rozlewiskiem”. Można się tak mądrze rozstawać przecież, z klasą. Chciałam stworzyć
o tym osobną książkę z Hanką Lemańską, która
pisała o tym „Jak, będąc kobietą w pewnym wieku, zniszczyć życie sobie i innym”. Ale Hanka
umarła. Muszę się więc kiedy indziej do tego zabrać, w innych warunkach.
– Napisałaby Pani tam, że strach jednak często
wiąże ręce.
– Myślę, że tak, ale dołożyłabym do tego
jeszcze wyuczoną zawiść. Zazdrość jest bowiem dobrym uczuciem, a zawiść – złym. Tej
zawiści uczymy się ze świata zewnętrznego.
To chyba polska cecha.
Jest taki dowcip dotyczący Polaków. Pan
Bóg zszedł z nieba, spotkał zapłakanego Francuza, posiadacza stada krów, które mu się pochorowały. Jego sąsiad ma tymczasem piękne,
zdrowe stado. Pan Bóg spytał, co może dla
Francuza zrobić. Ten od razu odpowiedział,
że chce mieć taką samą hodowlę. Potem spotkał Anglika – i ten mu podobnie odpowie-

dział. Wreszcie Pan Bóg spotkał Polaka. Ten
mu powiedział, że on ma dwie świnie, a Wiśniewski ma ich piętnaście. Bóg pyta, co może
dla Polaka zrobić. A ten odpowiedział:
„Spraw Panie Boże, by świnie temu Wiśniewskiemu wyzdychały co do jednej”.
– Straszne!
– To jest właśnie ta polska, wyuczona zawiść. Małe dziewczynki siedzą w domu, oglądają telewizję i ich ulubionym słowem jest
„beznadziejne”. „Ona jest beznadziejna!”,
„Popatrz jak ona beznadziejne śpiewa!”, „Jaką
on ma beznadziejną fryzurę!”. Uczymy się
tego od dzieciństwa. I to jest dopiero straszne.
Matki nie reagują. Szkoda.
– Z drugiej strony na pytanie o piszące kobiety potraﬁ Pani prawić komplementy. Bardzo
dobrze wyraża się Pani o Masłowskiej, Kofcie, Kowalewskiej, Tokarczuk...
– Do tego zestawu jeszcze bym dorzuciła
paru autorów prozy kobiecej: Prus, Wharton,
Tołstoj, Flaubert. Absolutnie twórcy prozy
kobiecej. Wszystkich ich podziwiam…
– I nic z zawiści?
– Powinnam ich niszczyć obcasem?
– Lekka zazdrość, powiedzmy.
– W życiu! Moja mama tego nie miała i ja
tego w sobie nie mam. Uważam to za rzecz
absolutnie szczególną. Znam Krysię Koftę,
która jest osobą wspaniałą. Poznałam Monikę Szwaję, Manuelę Gretkowską… Rozmawiamy ze sobą, uśmiechamy się do siebie.
Oczywiście jesteśmy każda – inna, ale gdy
przeczytałam „Trzepot skrzydeł” Kasi Grocholi, natychmiast jej gratulowałam. Nie wyobrażam sobie, żebym lepiła lalkę z wosku
i ją nakłuwała. Półki w księgarniach są bardzo pojemne i zmieszczą nie tylko Kalicińską, Grocholę, Szwaję i wszystkie piszące
dziewczyny, ale także wszystkie te, które dopiero biorą się za pisanie. Może więc jestem
z innej bajki faktycznie, ale to dobra bajka.
– W każdym razie na kolejne „rozlewisko”
nie mamy co liczyć?
– Na razie, już niebawem, ukazuje się zupełnie inna Kalicińska. Nostalgiczna. Wygrzebałam swój pamiętnik z dzieciństwa.
Znów „niechcący”. A ponieważ ja jestem
dziewczynką PRL–owską, a ten pamiętnik
powstawał między 1. a 15. rokiem życia, to
jest tam wiele smaczków. To życie ogołocone ze spraw społecznych, zwłaszcza że
dziewczynka, taka jak ja, miała rodziców,
którzy uważali za nietakt rozmawianie przy
dziecku o polityce. W związku z tym zostało
podwórko, wakacje, szkoła. To w końcu był
bardzo przyjemny czas dla wielu.
– Chce Pani pokazać, że warto to docenić
mimo negatywnej etykietki PRL, prawda?
– Moja korektorka, która czyta to wszystko, mówi, że ta książka może dać odwagę wielu osobom. Powiedzą oni być może: „No! Moje
dzieciństwo też było fajne!”. Teraz jest moda,
by wielkie szambo wylać na cały PRL. A przecież… chodziliśmy do fajnych, państwowych
szkół, mieliśmy fajne rodziny, bezpieczne podwórka, huśtaliśmy się na trzepaku. I nic złego nam się nie działo. Potrafiłam (taki żart)
na początku wakacji zginąć matce z oczu
i wrócić pod koniec sierpnia. Nikogo nie obchodziło gdzie byliśmy, co robiliśmy, byliśmy
bezpieczni. A teraz... No cóż, ta książka może
pokazać inną Kalicińską.
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