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OD AUTORKI 

Namalowany przez francuskiego mistrza 
Jean’a-Honoré Fragonarda obraz „Huśtawka” 
to od ponad 250 lat znany symbol nie tylko 
rokoka, ale także popkultury. Choć na obrazie 
trwa szalona sielanka lat francuskiej 
monarchii absolutnej, to czuć już niewidzialną 
grozę, coś, co nie daje nam — ludziom 
obeznanym już z dalszą historią — spokoju. 
Jednak ten, frywolny obraz zawsze będzie 
kojarzony z zabawami parkowymi, znudzonej 
i bogatej arystokracji, która zabija czas 
plotkami, seksem i imprezą na całego. Dwór 
Ludwika XV pełen był takich uciech, pompy, 
dekoracyjności, braku kontroli i... królewskiej 
władzy nad tymi wszystkim odcieniami kiczu 
i erotyki. 
Obraz „Huśtawka” jest dziełem na temat 
miłości i pożądania, o czym świadczy wiele 
symboli jak, chociażby wirujący pantofelek, 
zaglądający pod spódniczkę mężczyźni czy 
putta pełne erotycznych aluzji. 
Dzieło Fragonarda pełne jest adrenaliny. 
Jednak jak wspomniałam na początku, czas 
krwawych rewolucji jest już za progiem, daje 
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się odczuć jako dni pełne kontrastowej dla 
wesołej zabawy trwogi, która wyzwala 
adrenalinę. Hormon ten towarzyszy nam 
wiernie — na dobre i na złe. 
Bohaterka obrazu jest wesoła, ale też udaje, że 
te zaloty są dla niej miłe... Może po prostu nie 
wypada jej odmówić? A może nie wie, jak to 
powinno się zrobić? Czy wie, że towarzysze 
mają swoje zamiary? A może nie wypada jej 
protestować? 
Tomik „Adrenalina” jest odpowiedzią (lub jej 
próbą) na pytanie o samoidentyfikację, 
zrozumienie i zaakceptowanie lub zane-
gowanie dla elementów, które mogą spotkać 
się ze sobą na metapoziomie rozumienia 
aspektów kobiecości. Aby najlepiej zrozumieć 
swoje ograniczenia, także te wynikające ze 
stereotypów, przeciwstawić się im można 
poprzez kamuflaż. Konwencje, które z jednej 
strony mogą nas wzmocnić, ale przeważnie 
nawet pod płaszczykiem wygody często 
powodują wpisanie kobiety w przekaz 
zwyczajowy. Co często nie pozwala, by 
spojrzeć na siebie autentycznie. Rola kobiety 
w polskim społeczeństwie to także forma 
kamuflażu. Musi ona nieustannie wplatać 



 

 6 

w swoje życie elementy zupełnie niepasujące 
do niej, ale wymagane. Musi rozwiązywać 
różnego rodzaju życiowe i mentalne rebusy 
oraz kontrolować czy jest to dostatecznie 
dobre dla innych. Poczucie bezradności  
i złości jest efektem skomplikowanej natury 
kobiecości przypisywanej codziennie do 
różnorakich frazesów. 
Zestawienie wierszy to połączenie pewnych 
scen, przedstawień czy nawet alegorii, które 
nie do końca są dopasowane w warstwie 
wstępnej percepcji. Jednak ich wspólne 
postrzeganie w ujęciu niepasujących ele-
mentów to sztuka słowa pokazana poprzez 
połączenie obrazów, które w dowolny sposób 
można wykorzystać. Ja nadaję im charakteru 
współpracy, gdzie razem tworzą narrację 
metaforyczną, może nawet narrację poprzez 
zlepek metafor, które są skojarzeniami, 
stereotypowymi odbiorami, czy arche-
typicznym artefaktem. 
Podobnie jak na obrazie „Huśtawka” śliczny 
obrazek to tylko oczekiwanie na koniec, bo 
przecież i obecnie te, tradycyjne kody, 
kurtuazja, różnorakie sytuacje, które nie mają 
jednoznacznych konotacji, ale zawsze 
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pozostają głęboko, dają nie tyle do myślenia co 
do przemyśleń, których kierunek nie jest 
znany. Bo czy wiemy kim jesteśmy, gdy 
dookoła tyle fałszu i strachu? Czy możemy się 
zbuntować, zmierzyć z innym postrzeganiem 
i jednocześnie być akceptowane? A może to 
jest bunt bez sensu, który tylko pali mosty? 
Czego zatem potrzeba nam dziś bardziej —
dam, czy rewolucji? 
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ADRENALINA   
 
cenniejsza niż sztuka w złotych ramach 
frywolna granica piękna i braku kontroli 
zmienia potulny granat w pikantne kwiaty 
 
czasem tnie na drobne jak piasek 
wulkaniczny duch o gorących intencjach  
osobliwa odmiana strachu oczekiwania  
na karę mocną jak chęć ostrej psoty 
 
to niezgoda na maniery tętniące słabością 
gdy księżyc w znaku zapytania 
odwraca linię horoskopu wieszczy  
klimat na rewolucję moi drodzy  
 
romantycy umierają młodo  
jeśli przeżyją to są pantoflarzami 
cóż to więc za życie 
dżentelmeni już się dawno znudzili 
płonne kwiaty drewniane westchnienia  
w sumie jedno i to samo  
 
przecież nawet każdy promień światła  
jest inny a flirt najlepiej smakuje 
gdy kwitnie jak purpurowa roślina                 ® 
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zamieszkująca bystrza i wodospady  
dorzecza Caño Cristales  
 
adrenalina drażni marionetki 
drwi z mieszczańskich 
świętych manekinów 
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DEFORMACJA 
AUTOPORTRETU  
 
poetyka łatwych wzruszeń kusi 
jak odległy saturn amorficzną tajemnicą  
niczym deformacja autoportretu  
ze względu na formę 
 
oględna protekcjonalność 
wspaniałomyślna drętwota  
nie pisz o tych ciągotkach  
nie wywdzięczaj się by uwolnić z kości 
 
co zgubisz w płomieniach  
odnajdziesz w zgliszczach  
 
natręctwa codzienności 
fantasmagorie nocnych powrotów  
zapnij spodnie na dupie  
i nie licz na czarne owce  
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