'

a

J

(u· t

o r

Kto żyw siada, sam pisze, dyktuje, ocala swój ślad. Oddaje
się
na kartach wspon1nieniorTI, które wydawcy błyska
wicznie łapią i drukują w imponującym tempie, niernal z
dnia na dzień, w dużych nakładach. TO SIĘ CZYTA! Zadał· am trzy pytania zarówno nowicjuszom, jak i wygo111 zaprawionym w bojach pisarskich.

1"

Czy autor zysk;.1/ 1.vi(:cej p1zyjnciól,

czy wrogów! Co

JJćl

to

n;~jbliższa·

rod,""':ina :

ionn, m:,1;, dziatki?

Co sa m by wy1zucil 7.e swej
czego by

się

ksią.7.ki, ....-1n.1

wyparl, do jakich hlrdów sir;

1nzy7.najc '!
J< usily go picni;!d7.e,
\Varln

skóm

populnrno.ś:ć?

1vyfJFćllvki?

<11 Polcchlalo 11111ic, gdy uslyszah.:111, 7.c jcsl lu ksi:17.ka przyzwoit:1, nicohr:1 7.1 iwa wobec bohaterów. Mo 7:~ tvll:o par~ osób
si<; zdcnnwow:ilt'. ;i.c za dużo i'.01rohilc111. N:1jw:1ż11icjsze, 7.chy
ludzie, czyt:1j:1c. ~i~ nic nudzili . I Io jest sukces autora . .Jeśli
chod7.i ri „Atlasa erotycznego", nic drukuj<; w nim ksi:1żki
lelcfonicwcj z na zwiskami, adre ~ a111i czy opi~cm u111cblow;111ia
mieszkania. Napisałem lo z punktu widzenia 111~7.czywy . Nic
podzicl:1111 obiegowej <'pinii, 7.c kobiety s:1 kpsz:1 c7.~·ści:1 gatunku ludzkiego . B:mlzicj i cz~ścicj nrnic krzywdzily .

EROTYI<-A
JANUSZ ATLAS:
„ATLAS TOWAHZYSKJ", Agcncj:•.
Hcporltr, „ATL1\S EHOTYCZ.NY"
l'obka Ofic~· na Wycl:m11ic:za new
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··· Przywajc; si<; do bh,:dów orlograficznyeh, a ni c l'nktograli cznych.
Nic lubic; pisa\: z:1 darmo. Jestem jednym 7.. bydlaków,
którzy niszc7.:) wsp:111ial:i sztuki; cpistologralii. bo li sty p17.ccic7.
pisz1.: si1· 7.a nic . Dlakgo ich nic wysyłam.

TAKJ
UNINA ANPRYCZ:
„MY ROZL>WO.JENI'',
Wydawnictwo Tw!1.i ~tyl
~

Nic ob liczam
Nic
O. lak!
Teraz czekam ;w st;ir;inne drugi!.: wydanie mojej prm:y pr7.r:z znakomitego cdytor:1 f'v1ich:iła
Ka ha 1ir. z rro111ocj:1 ksi:17J: i od nowa, co stanic sii;- jcsieni;i .

1\NIOL

c hoćh y tej : Sl'J\TiF. wicc7.1.,r. Wcl!l>d z i tro c hę wwi:111\' 7.bl'S7.l'k Cyl>11lski i powiath z kawaleryjskim foso11 cm: i11ll'ii!!c;1 .
cja, \\'ynocha. Nikt się nic nisw . Jctlcn Jeremi l'r7.yhora
\~slHjc: tlo 1vitlzc11ia par'1stw11. Tn ju7. bi;dę ll'ci:il„.

Najbardzi ej mi 7.:ilc;i;y na lud7.kicj sy111r:1tii. suhlt'111cj har111011ii międ7.y mn :1 a czytclnikanii . l'r<'7.ę pis;ri;. p17.cdt• ws;'.ys tki111 z potrzeby duch:1 (choć pon0ć tylko grnrp111ani pis 1.:1
bc7. wzgli;cJu na 7.ar0bki). Od wczesnej mlodo~ci żyji;- 7. pici scnck .

ZAvVIZÓT
DOGUSLAW KACZYŃSKI:

„wrn.LI<A
SLAWA
TO
z ,~ R'f", P91ska Oficyna Wy-

KRYSTYNA JANDA:

„TYLKO

.SIJ~

NIE J'CllA.I",

l'olsk:i Oficyna Wydawnicrn
BGW
O Wycrnwa111 sy111p:ll i<; w!;r(1d
swoich \\'idz(1w w l'o7.n:111 iu,
Krakov.ir., d okądko lwi ek j:1 d<;: .
Lud7.ie s:i ciekawi takich porlrcl\>1·1 p07aza wodowych .
Otr7.y m'1j\: cg7.cmplar7..c 7. zagr:111 icy z prc1~h:1 o ckdykaci<;:.
Mo ich rod:1.iet'1w, 7. k l(1rym i 111ics7.k a 111, rozfo1 i1·::i'.y ly pi cr\\':;zc
l'<ll'.d1.i:ily dolyc;·.:icc dzicci1'1slwa, bo s:t im bliskie . M:i ż od11iósl
si<; przyc hylnie.

r1· Nic wicrzylatn, że la ksi:1żka kiedykolwiek :;ii,: ui:a ~~c. Gdy
po kilku latach wypy lywania 11111ic 11· rc'1żny c h sy luacj:1ch. pani
!Jo7.e11a Janicka rr7.y11io~la mi cgz::mplarz do korekty, moje
zdumienie nic mi :do granic. Nic ma pmvodu, :1hy111 coś zmicni:ila w tym i111agc'11. Mo;:c tylko wykrdlihhym kilka dosadniejszych zda 11.
·- · S;1111a hym ksi : 1ż. ki ni c napi sala. Ostatnio wszystkie 11wjc
i uc7.11cia rochłonęla reżyseria . Debiut w ,.Na szkk
ni;i Iowa nc". IV którym lo lek ścic jestem z:1 k0cha1w. Sama si<;
t ~ż obsad;:ilam 11· przedstawieniu w w;1rs;:awskim Tcatr7.c
Pows:!.echnym, w ro li Aniola. którego gram IW rrzcmian
z Elwin1 w „rvt~ż11 i żonie ' '.
m y~li

ŻAL
AGNIESZl<A OSIEC!(/\:

dawnicza UGW

o Myślę. że bilans ;,trat i zysków pozostri l w normie. Kiedyś. we wczesnej mlodośd, ma17.ylcm o tym i nawcl zabiegałem. aby IV ogóle nic mieć wrogów. A kiedy okazalo się lo
niemożliwe. bard7o z tcgt' powodu cierri:dcm . Aż pc\\'ncgo
unia moja wierna przyjal'iólk:l, królowa robkicj 11pcrl'ł ki .
J'l ca la Arlcm ska powiedziała : Pmniętaj. rni :1r:1 11'.'oich sukccsÓ\\' będ z i e lit'7.ha twoich wrogów. Tc slowa pr7.C11lÓ\\'i ly d11
mojej wyobrn7.ni. lJwi c r?.yłcm w ich ~ens i z11;1c?.c11ic. <idy ll'ięr:
w ncgalyw11ych momentach życia, 11:1 różnych Pstrych 7.akrętach, 111:1111 wii;ccj wrog(>1v niż przyj:1ciól. my~li; sobit;: 1110,i :.1
k:iricrn jcsl naprawdę wielka. r już na z:1pas sii;: lll:lri\\'i \'. :1hy
do re~z t y ni c pr7.cwrc'icilLi mi si-; w gloll'ic.
gdyż ksi;17.ka la npowi:1da w spPi s,po11t:111iczny o pierwszych pięćdz.ic s ic;:cir1 l:ita ch
mojego życia, lalach, IV których za7.11:ilc111 wicie rado~ci i smutków, odnios!cm wicie sukcesów i nicmalo porażek . .lcsli wywa11i:1 n1aJ:1 być prawdziwe - ;1 tylko l::kic lr:iri:1,i:1 do
wyol>raf.11i czy1.cl11iki1w - nic wnlno IV nich zmieniać r7n:zy
gors7.yc h na lepsze, brzydszych na pięk nic,iszc.

,. Nic wy17:wilhy111 ni c7.q;o.

sc'i\J

~zc;:cry

·· Szczr;śliwic się dot yc hczas sk ladalo . że \\'S7.)'Slkic 111ojc ksi:i7.ki były bestsellerami i osi:1galy zawrotne nakh1d y, że
wspomnę o „Dzikic h orchideach'', których sprzcdallt' lr7.y~la lysi,:cy cr.zc111pl:1rzy. l'1Jdohnic jest z „\Viclk:1 ~1:1'" ' !„. kll'1ra G.~ ka na kolejne wydanie . Tera?. pracuję nad ksi :17J:1
„La 1'1cut. moja 111ilnść" n dzicsi\ciu s1.alonych i pi~·k n~ c h
latach. spotkaniach z wielkimi gwiazdami i wspa ni:il:! p11i1l i<:1.11ości ;1.

„TlOZMO'\V\' \\' TAŃ CU"
\Yyd:iwuidwo TC'nlrn

8 Zyskałam prz yj:ir: iół. „Rozmowy w lat'1cu" s:1 przecież ła
godne. Nic maj:1 kolc<'iw . Na
jednym 7. ·.vicc.zmÓll' autorskich d\\'unastolelni 11:1 oko
chłopczyk zrcccn7.01Vał mnie:
- Ten temat mnie nic inlncs11jc, ale niech 111i pani 0p0 ll'ie
o jakim ~: 7.wicrz:11k11 , bo lubię sposc\li, w jaki pani o powiad a.
Rnd zin;1 przyjcła 111oj:1 ksi:17.ky mniej ż.yczliwic niż inni czytelnicy . hfoja matka. ttrPdzony d7.iejopis, kronika rz - nw świc t 
lli! pamiyć - 7.arzui;ił:i mi, że nic zap:1mi9tujy tego co najcic!rnwszc. A moja C<) rka i jej p0kolcni~ wo l:1 ,.Bia ł :1 hluzk-;:"
- pi:m;: zresztą tera?. jej d:1 Yszy ci:w.
I

" W k~i : 1 7.k:1 c lt 11 · sr~)111 11il!11io wych za ws7.c mnż11 : 1 rnś rloclać
lub 11j : 1 ć . 7.:il 11idd1„rych anrgdot. które nir~ wes1.ly . .lal:
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'vVIZOTK.l
DANIEL OLBRYCHSKI:
„1U~IOLY

WUK(JL GJ,0Polska Olicn1:i W)·1l:1nnicrn BGW
·

wy··,

• N ie 11:1 pis a lc111 o 11iki111 7lc .
Troch<; k rylyC'wic o ~)wi1goni11
i S7czep;11)skim. ak l0 im ~i\·
n;lleż a lo. Czasem f'l)Żartoll'a
łcm 7. :;icbic. O ik 11 ic111, 111c
miały mi za zlc ani Zuzia. ani pinws1a ;:on:i l\fcinik:i. ani
f'..b1r) !;1 Rodo wicz. Wszystkie kochałem!
l\cccnzjc by!y po ~y tyll'ne .
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Sprawdziłem

'-

autor!

dokladnie każde zdm1ic. Byłem odpowicd7.ialkażde słowo . Może jeszcze kiedyś coś napiszę, co by było
gł ę bsze . poe tyckie. Bo dwie ksi <1 ż ki o sobie to bylaby
przesada . My ś lę, że jestem lepszy gdy gram ni;i; pis zę . Ka :i:dq

1.

ny za

1 nl;i

j '!~ t

opowiaJam o sobie. K si :i ż ka
dla mnie teatr i film .

powstała

po drod ze, któr:1

Po pularno ś ć i pieni:1dze zdobywam rolami . Mialcm lrzy
:11 i es iące wo lne. więc s k o rz y stał e m z propozycji wydawnictwa .

A dumn y jestem przede wszystkim z lego, że udało mi się
os lnlnio o panować s z tukę jazdy na wrotkach tak, jak w rnlodd ś e i na ły żwach .

·.·.

IZABELLA CYWIŃSKA:
Polska

tkim z ż yczliwo ś cią . Uciesz.yla
mni e opini a. ;i;e moja b i :,żka
ma mało jadu. co podobno
rz adko s ię ostatnio zdarza .
Vi rodzinie pr zeszł a bez echa .
i ~ ł11 s znie . Uznano ją za fanaberię . M·yślę , że była to moja
piern sza i ostatnia ksi :i ż ka - ch oci a:i:... nigdy nie nale7y s ię
7.<! r ze kać . Wypowiad am si ę . przy po mocy innych środkó~v
-- tcatrn .
Opi s ałam lamią rzeczywist o ść , bo ,,. inny sposób trudno by
.i:i hylo wyrnzić. Niczego bym nic wyrzuciła . Dod<1łabym
w i ęc ej reOebji n:l lemat przeżytego czasu z perspektywy
dzisicjs7..cj. Mimo że minęły dopi ero lr7.y lata , w; d:ije 1 ~1 i si ę
ta mto wszystko tak odlegle jak Powstanie Styczniowe. To jest
pa miętnic zek. Pewnie , że wolał a bym, żeby lo była wielka
li t~ ratura .

· f'i s :iłam przede wszystkim dla
knpilam sobie samochód.
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Za honorari11m

MARYLA RODOWICZ:

„NIECH ŻY.JE BAL",
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pamięci .
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dawnictwo Szczepan Szyma1lski
I

• Gdy ukazały się „Erotyczne
immunitety", niektórzy uważa- ·
li, że jestem za odważna. Obawi a li się o mnie. Odczuwałam
z ich strony rodzaj opieku1't<.;·
c wśc i . Zy s kałam wielu zwolen ników, sympatyków, popleczników. Ktoś napisał, :i:e mogłyby
mi zeszczupleć nogi„ . Postaram się .
W mojej rod zinie nie rozm:nvia się na ten temat. W małomias
teczkowej społeczności. z której się, wywodzę , zaw!'zc była111
postrzegana jako ekstrawagancka dziwaczka, która nic poc ·
daje s i ę stereo typom, 111a !'Woje po m ys ł y . Nnuc;-yc iclk;i po wie ·
d zi a ła mi, że w szkole wypi sano na tabliczce moje imi~ wśród
ludzi , kfórzy się wsławili .
( To samo danie podane na dwóch rói.nych talerzach inaczej
smakuje. ,.Erotyczne immunitety" napisałabym teraz w bardziej subtelny sposób. Niczego bym się jednak nic wyparła .
Okolic~ności, które towarzys:1.yły tej książce po zwoliły mi
dojrzeć. N<1brałam do siebie dystansu i pokory. Jestem bardziej wy wa żona, mniej się rozczarowuj ę .
Błądzić jest rzecz;1 lud zką . Ja za to odpokuto\\'ałam 11ieprzespan ymi nocami.
Nie mi a łam pewno ści , czy przyjdzie !'ła wa, pieniądze. Nie
jestem pisark ą . Lepi ej się czuj ę w roli 01'nlora . Wolę mówić .
Dlatego zabieram się do polityki .

e Niektórzy się zastanawiają.
czy taki ekshibicjonizm w sto• 1~
_,,..
su n ku do bliskich osób jest dof
puszczalny. Myślę, że nikt się
11a mnie nie obraził. Chyba tyl~·~... ~Jt1ri·f,.,....t/1.
ko te osoby. które zawsze były
\ '·' „ ~„l&ili
na mnie obrażone. Słuchacze
piose nek. k tó rc śpiewam. lepiej 11111ie poznali. Bardziej rozumi cjq muje zachowa11ia i reakcje, o czym świadczą rozmowy
po ko nce rtach, gdy przych od z:i z ksi :! żk<1 po aulogrnf. Zadałam kłam plotkom , insynua cjom. Odczuwam, że stał;im się
•1
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ludziom

'

NIE WRACAM

'

ZOFIA KUCÓWNA:
(wielce zaharowana,

„ZATRZYMAĆ CZAS", Kra-

jowa Agencja
Ilialystok

bliższa .

że k s iq żka jes t troc hę powierzcho wna . U siadłam
n a pi sa łam . Wyda wca c i s 11 ą l. by <lotrzy m ać terminu. Zbiegł o

Io akt.1rat z wyja zdem do K;111ad y. Ko re kty

··..

68- ·'

„

/ /

robiłam

Wydawnicrn,

Napisałam ks,i :1żkę . Poszła

sobie w świat. Zyjc własnym ży .
ciem. Nie mn co już do nie.
wracać .
Pytała:

Wi em.

s i~

jak

powlecl.ziała)

tv!nma 11ic sk o mentowała . Nic wiem, co myśli, może nie ma
11:1,ilcpszcgo zdania . Dzieci za c zęły Óy lać. ale się zniechęciły ,
bó to nic o Indianach .
i

,;

„EROTYCZNE I~'IMUNITE
TY", Wydawnictwo Refleks,
„AN AST AZJA P. RAZ JESZCZE.„" Wydawnictwo KaMcA

\Vnlawnieza
.
BGW

41 · Spotkałam s ię przede wszys-

•

Napi s ałam, bo chciałam się zmierzyć z czymś nieznanym .
Sama. bez pomocy kogok o lwiek ~łożyć tę książkę. I tak ~ii;:
stalo. Dobrze poszło, dodrukowują . Krzy~ztor Dau~s~~w1cz
mówi do 11111ic : Dzie1i dobry, koleżanko literatko. P1e111ąd1.e
splywaj;1 od czasu do czasu . nieoczekiwanie„. Zazdrość mnie
u kluł a; gdy na rynku w Kr~kowic kt.oś . ws pomnia~, że. d .1
gen era ła Wojciecha .l a ruzels k1eg~ podplSl~J ą ccgo sw~J'! ksi:\"·
kę s t a ł a dłu ższa ko lejka . Przymierzam si ę do drugiej cz~s„ :
swych wspomnień . Najtrudniej narzuci ć sobie d yscyplinę p1s;;-

MARZENA DOMAROS
(Anastazja P.)

ZASTĘPSTWO"

Oficyna

niezręczno

EKSTRAWAGANCJA

PAMIĘTNICZEK
„NAGLE

telefonicznie. Mam wyczulone ucho i drażnią mnie

ści stylu i języ ka . Merytorycznie pod wszystkim się podpisuję .

Z.dj~cia :

BARBARA HENKEI

CAF, Gomnrn, I\ lidrnl Clinicki , Aleksand er .J•losiński, .Alchandr:
L:1$ka, lrenc•L<l Sohic'7.rrnk, Andrzej Wiernicki, Z enon Zyhurlowic

