


M iesiąc Spotkań Autorskich to festiwal literac-
ki, który odbywa się w lipcu w pięciu mia-
stach jednocześnie: we Wrocławiu, Brnie, 
Ostrawie, Koszycach i Lwowie. W trakcie 
całego miesiąca w każdym z tych miejsc 

organizowane są 62 spotkania z pisarzami i pisarkami pocho-
dzącymi z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy (tzw. linia środko-
woeuropejska) oraz z autorami z kraju będącego w danym roku 
gościem honorowym festiwalu – tym razem jest to Rumunia. 

Podczas tegorocznej edycji Miesiąca Spotkań Autor-
skich w możliwie najszerszy sposób przybliżona zostanie 
współczesna literatura rumuńska, dając publiczności szansę 
na zapoznanie się z dokonaniami najbardziej utalentowanych 
prozaików, dramaturgów czy poetów. Należy podkreślić, iż 
twórczość niektórych spośród zaproszonych gości – mimo 
uznania w kręgach literackich – nie zaistniała dotąd w polskim 
przekładzie, a zatem dla autorów tych to pierwsza okazja do 
zaprezentowania fragmentów swoich utworów w zupełnie 
nowym obszarze językowym (specjalnie na potrzeby festiwalu 
powstaje wiele tłumaczeń).

Rok 2019 jest szczególny, ponieważ wówczas przypada 
okrągła rocznica wydarzeń roku 1989, przełomowego w histo-
rii wszystkich państw, które uczestniczą w Miesiącu Spotkań 
Autorskich – od pierwszych demokratycznych wyborów parla-
mentarnych w Polsce, poprzez aksamitną rewolucję w Czecho-
słowacji, aż po pełne dramatycznych zdarzeń obalenie ustro-
ju komunistycznego w Rumunii. Spotkania z pisarzami będą 
stanowić dobrą okazję do refl eksji na temat ostatnich 30 lat 
w regionie: przemian społecznych, sytuacji kultury i literatury 
oraz rozliczeń z historią.

T he Author’s Reading Month festival is a series of 
literary events in Wrocław, Brno, Ostrava, Koszyce 
and Lviv, starting 1st of July and taking place at 
the same time in this 5 cities. During the whole 
month, 62 meetings with writers from Poland, 

Czechia, Slovakia and Ukraine (Central European stream) as 
well as with authors from the country that is a guest of honour 
of the festival in a given year – this year it is Romania.

This year modern Romanian literature will be present-
ed in the broadest possible way, giving the audience the op-
portunity to face the work of the most talented prose writers, 
playwrights and poets. What’s more, it is important to stress 
that among some of the invited guests, there are those whose 
work hasn’t been translated to Polish language and so the 
festival is the opportunity for them to present fragments of 
their pieces in a fully new linguistic area (there are numerous 
translations being made due to the needs of the festival).

2019’s edition is special in order to the anniversary of 
1989 as the year of many breakthroughs in the countries tak-
ing part in the Author’s Reading Month – beginning with the 
fi rst democratic parliamentary elections in Poland, through 
the Velvet Revolution in Czechoslovakia and ending with 
the dramatic events during the abolishment of communist 
system in Romania. Meetings with the writers are a good op-
portunity for a deeper refl ection on the past 30 years in order 
to the social changes, literature along with culture and ac-
counts with the past.

jakże wspaniałą okazją do obcowania z literaturą jest Miesiąc Spotkań Autorskich! 
Ci, którzy piszą i ci, którzy czytają, mogą lepiej się poznać i dzielić się opiniami 
na temat wspólnej miłości: literatury. Jakiż to zaszczyt dla Rumunii – jako gościa 
honorowego tegorocznej edycji MSA – znaleźć się w centrum uwagi oraz móc opo-
wiadać o bogactwie swojej literatury i dokonaniach rumuńskich twórców. 
Rumunia może się pochwalić jedną z najbardziej żywiołowych literatur w Europie 
Środkowo-Wschodniej. I wydaje się, że właśnie teraz święci w Polsce triumfy. Po 
kilku latach sporadycznej obecności na księgarskich półkach, literatura rumuńska 
nabrała rozpędu, który utrzymuje swoją intensywność od ponad trzech-czterech 
lat stałą liczbą 10–20 nowych tytułów rocznie. To dla wchodzącej na rynek świeżej 
literatury cyfra ogromna. Takie stwierdzenie może wywołać uśmiech wydawców 
i czytelników literatury reprezentującej Europę Zachodnią: czym się tu chwalić 
przy kilkunastu książkach rocznie? Powtarzam jednak, że współczesna literatura 
rumuńska jest jeszcze na egzotycznym etapie bycia „odkrywaną” w Polsce, tym 
bardziej godne pochwały są wysiłki i odwaga polskich wydawców. Najważniejszy 
i najbardziej istotny fenomen w naszej historii jest inny: tłumacze. To autorzy prze-
kładu są tymi, którzy wykonali pionierską pracę; odkryli po zmianach ustrojowych 
współczesną literaturę rumuńską; wyrobili sobie smak, a teraz „transportują” ją 
za granicę.
 W ostatnich latach ukazało się wiele tłumaczeń literatury rumuńskiej na język pol-
ski oraz poświęconych Rumunii esejów, reportaży i tekstów historycznych autorów 
polskich. Powstały serie wydawnicze dedykowane lokalnym pisarzom, a niezwy-
kle aktywna, choć nieliczna, grupa doborowych tłumaczy dwoi się i troi, przygoto-
wując dla czytelników prawdziwą literacką ucztę. We Wrocławiu będziemy mieli 
okazję poznać część z nich i przeczytać lub posłuchać fragmentów z książek, które 
przełożyli. Jestem przekonana, że ich pasja i talent pozwolą państwu uświadomić 
sobie ogromną wpływ, jaki mają tłumacze na los literatury.
Co charakteryzuje dzisiejszą literaturę rumuńską? Przede wszystkim „split” po-
koleniowy – na twórców, którzy rozpoczęli karierę w latach 60. lub 70. i piszą do 
dziś oraz na autorów bardzo młodych, podejmujących wielkie tematy współczesnej 
prozy rumuńskiej, zainteresowanych wyjściem z obsesji komunizmu. Zauważyć 
można więc znaczny zwrot w stronę prozy realistycznej, uwaga skupiona jest na te-
raźniejszości, zmianie ulegają tematy (te aktualne to choćby praca w korporacjach 
czy gender). Rzeczywistość zostaje odmetaforyzowana, do prozy przenika dyskret-
nie dziennikarstwo narracyjne – i vice versa. To pokoleniowe rozróżnienie zaobser-
wować można również w najnowszym kinie rumuńskim, tak cenionym w Polsce.
Poezja również przeżywa ożywienie na wszystkich polach: twórczości, życia kul-
turalnego, rozwoju małych, alternatywnych wydawnictw poezji, pojawienia się 
głośnych festiwali. I tutaj nastąpiła zmiana podejmowanej tematyki – we współ-
czesnych poetyckich kreacjach wyraźnie odbijają się problemy generacji warto-
ściującej otrzymane w spadku dziedzictwo, kwestionującej sens zaangażowania 
politycznego.
Innym ważnym punktem, na który należy zwrócić uwagę jest obecność pisarek, 
które tworzą i publikują zdecydowanie więcej niż wcześniej. Ich twórczość stanowi 
solidną część współczesnej prozy i poezji rumuńskiej. Z przyjemnością odnajduję 
wśród zaproszonych na MSA autorów wiele istotnych kobiecych nazwisk. 
Na zakończenie pragnę zachęcić państwa do zawierania podczas Miesiąca Spotkań 
Autorskich we Wrocławiu literackich przyjaźni. Pomiędzy pisarzami i czytelnika-
mi, a także instytucjami, które promują literaturę i kulturę. To właśnie kultura, gdy 
wspólnie przemierzamy historię, tka między nami więź.
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Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
Przekład: Joanna Kornaś-Warwas



the Authors’ Reading Month Festival – what a wonderful opportunity to get ac-
quainted with literature! Those who write and those who read can get to know 
each other better and share their opinions about their common passion – litera-
ture. It is also great honour for Romania – the honorary guest of this year’s edi-
tion of the ARM – to be in the spotlight and to be able to talk about the richness 
of its literature and the achievements of Romanian authors. 
Romania boasts one of the liveliest literatures in Central and Eastern Europe. 
And – as it might seem – it enjoys a surge of popularity in Poland. After several 
years of rather sporadic presence on bookshelves in bookstores, Romanian lit-
erature has gained certain momentum, which has been steadily building up for 
more than three-four years now, with 10–20 new books released every year – an 
enormous fi gure for fresh literature, just entering the market. Such a statement 
might evoke a pitiful smile on the faces of publishers and readers of Western 
European literature, after all, is a dozen or so books annually really something 
to call home about? However, as I have said before, Romanian literature is still 
at a stage of being an “exotic discovery” in Poland – which makes the efforts 
and courage of Polish publishers even more admirable and praiseworthy. But the 
most important and crucial phenomenon in our history is something, or rather 
someone else – namely, the translators. It is the translators who have done the 
pioneering work – they have discovered contemporary Romanian literature af-
ter the political transition, they acquired a taste for it and now they “export” it 
abroad.
In recent years, we have seen many translations of Romanian literature into 
Polish published, along with numerous essays, reportages and historic texts on 
Romania, written by Polish authors. We have seen publishing series dedicated to 
local writers, and the extremely active group of outstanding translators, despite 
their small numbers, make every eff ort to prepare a true literary feast for their 
readers. In Wrocław, we will have an opportunity to get to know some of them 
and read or listen to excerpts from books they translated. I am fully convinced 
that their passion and talent will enable you to realise the enormous impact the 
translators have on the fate of literature.
What characterises contemporary Romanian literature? First and foremost, the 
generational “split” – into writers who started their careers in the 1960s and the 
1970s and write, as well as very young authors, taking up the grand topics of 
contemporary Romanian prose, eager to leave the obsession with communism 
behind. Thus, a great turn towards realistic prose can be seen, with signifi cant 
focus on contemporaneity, as well as new topics, with the most current ones be-
ing working in a corporate world and gender issues. Reality is de-metaphorised, 
with narrative journalism discretely permeating prose, and the other way around. 
This generational split can also be seen in contemporary Romanian cinema, so 
greatly appreciated in Poland.
Poetry also goes through a revival of sorts in all its fi elds – creativity, cultural life, 
development of small, alternative poetry publishing houses, as well as emergence 
of new, famous festivals. Here, we also observe a change in topics covered by 
authors – the contemporary poetic creations clearly refl ect the issues of a gener-
ation trying to evaluate the heritage received from their ancestors, questioning 
the sense of getting involved in politics.
Another important aspect to pay attention to is the presence of female writers 
who create and publish much more than before, and whose works constitute 
a sizeable chunk of contemporary Romanian prose and poetry. I am glad to see 
so many important women’s names among the authors invited to the ARM.
Finally, I would like to encourage you to make literary friendships during the 
Authors’ Reading Month in Wrocław – both among readers and writers, as well as 
institutions that promote literature and culture. After all, it is culture that creates 
a bond between us, when we travel through history together.

Director of the Romanian Cultural Institute in Warsaw
Translated by: Joanna Kornaś-Warwas
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literatura rumuńska kojarzyła 
się przeciętnemu Polakowi 

z fikcyjną postacią hrabiego 
Drakuli – wampira wykreowa-

nego przez Brama Stokera. 
Przełomowy dla literatury ru-
muńskiej okazał się rok 2016 
i to nie tylko dlatego, że Ana 
Blandiana została uhonoro-

wana gdańską Nagrodą  
dla Europejskiego Poety  

Wolności, a Varujan Vosga-
nian Literacką Nagrodą Euro-

py Środkowej„Angelus”.  
Był to również rok, w którym 
na polskim rynku ukazało się 

aż 10 rumuńskich tytułów!  
Od tego czasu w Polsce  

ukazuje się nawet 15 rumuń-
skich książek rocznie.  

O czym najchętniej piszą  
rumuńscy autorzy?

Two decades ago, an average 
Pole would not have much to 

say about Romanian litera-
ture, other than the fictional 

figure of Count Dracula, 
a vampire created by Bram 

Stoker. 2016 turned out to be 
a breakthrough for Romanian 
literature – not only because 

Ana Blandiana received  
the Gdańsk Prize for the 

European Poet of Freedom, 
and Varujan Vosganian was 

the laureate of the "Angelus" 
Central European Literature 

Award, but also because  
that year ten Romanian titles  

appeared on the Polish  
market! Since then, as many  

as 15 Romanian books are 
published in Poland every 

year. What do Romanian  
writers show in them?

Doświadczenia KOMUNIZMU z jego absurdami, 
represjami, więzieniami i wreszcie najkrwawszą  
z rewolucji ze wszystkich krajów bloku wschodniego 
musiały zostawić ślad w literaturze. Po 1989 roku 
pojawiła się potrzeba opowiedzenia o okrucieństwach 
reżimu i rozprawienia się z traumami. Lucian Dan 
Teodorovici (Laureat Nagrody im. Gorbaniewskiej  
w 2015 roku) w powieści „Matei Brunul” opowiada  
o „fenomenie z Pitești”. Niejako na przeciwnym  
biegunie do mrocznych historii jest skrząca się  
humorem powieść Dana Lungu pt. „Jestem  
komunistyczną babą!”. Autor wziął na warsztat  
zjawisko nostalgii za komunizmem.

The experience of COMMUNISM with its absurdities, 
repressions, prisons and finally the bloodiest of 
the revolutions of all the Eastern Bloc countries had 
to leave its mark on literature. After 1989, the need 
emerged to talk about the cruelty of the regime and 
to deal with the traumas. Lucian Dan Teodorovici 
(winner of the Gorbaniewska Award in 2015) tells the 
story of “the phenomenon of Pitești” in his novel Matei 
Brunul. Dan Lungu’s humorous novel I’m an Old  
Commie! (orig. title Sînt o babă comunistă!) is some-
what at the opposite end of the spectrum. The author 
decided to focus on the phenomenon of nostalgia  
for communism.

Nie dziwi fakt, że w kraju, w którym tak silnie manipu-
lowano przeszłością i próbowano zawłaszczyć ją na 
cele władzy, HISTORIA powraca jako silne tło wielu 
wspaniałych powieści. Jedną z ważniejszych książek 
współczesnej literatury pozostaje „Księga szeptów” 
Varujana Vosganiana opowiadająca o traumie ludo-
bójstwa Ormian. Ale nie tylko – to także historia Rumunii 
widziana z perspektywy zamieszkującej ją mniejszości 
i zapis przemian społecznych zainicjowanych przez 
nastanie komunizmu. Silne historyczne tło odnajdzie-
my też w „Dniach króla” Filipa Floriana czy prozie 
Gabrieli Adameșteanu.

It is not surprising that in a country where the past has 
been so strongly manipulated in order to appropriate it 
for the purpose of those in power, HISTORY returns 
as a strong backdrop to many great novels. One of the 
most important books of contemporary literature is The 
Book of Whispers by Varuyan Vosganian, which tells 
the story of the trauma of the Armenian genocide, as 
well as the history of Romania seen from the standpoint 
of the minority living there, as well as a record of social 
changes initiated by the advent of communism. A strong 
historical background can also be found in The Days of 
the King by Filip Florian or in the prose by Gabriela 
Adameșteanu.

The aforementioned Dan Lungu surprises with his 
sensitivity to the problems of THE ROMANIAN 
SOCIETY – although this should not come as  
a surprise to anybody, since he is a sociologist by 
profession. In his recent novel The Little Girl Who 
Played at Being God (orig. title Fetita care se juca 
de-a Dumnezeu) he describes a common trage-
dy in Romania – children “orphaned” due to the 
economic emigration of their parents and raised 
almost exclusively by their grandparents. Gianina 
Carbunăriu, a playwright who creates socially 
engaged drama, is an equally apt observer of  
Romanian transitions.

The contemporary Romanian literature is full of  
interesting WOMEN’S PERSPECTIVES and  
strong female heroines. These include Ana  
Blandiana, Svetlana Cârstean, Ioana Nicolaie, 
Simona Popescu, Tatiana Țîbulac, who was 
awarded the European Union Prize for Literature this 
year for her second novel. A few years earlier, Ioana 
Pârvulescu received the same award for her novel  
Life Begins on Friday. Soon, her latest book The Inno-
cent (orig. title Inocenţii) will be published in Polish. 
The novel is an autobiographical story about child-
hood and adolescence in Brașov, and after reading  
it you will want to visit this charming city.

Wyczuleniem na problemy RUMUŃSKIEGO 
SPOŁECZEŃSTWA zaskakuje (choć nie powi-
nien, bo jest z zawodu socjologiem) wspomniany 
już Dan Lungu. W niedawno wydanej powieści 
„O dziewczynce, która bawiła się w Boga” opisuje 
powszechny w Rumunii dramat dzieci „osieroco-
nych” wskutek emigracji zarobkowej rodziców 
– dzieci wychowywanych prawie wyłącznie 
przez dziadków. Równie celną obserwatorką 
rumuńskich przemian jest dramaturżka Gianina 
Carbunăriu tworząca teatr społecznie zaanga-
żowany.

Dzisiejsza rumuńska literatura obfituje w ciekawe 
KOBIECE GŁOSY i mocne kobiece bohaterki. 
To między innymi Ana Blandiana, Svetlana  
Cârstean, Ioana Nicolaie, Simona Popescu, 
Tatiana Țîbulac, która za swoją drugą powieść 
otrzymała w tym roku Nagrodę Literacką Unii  
Europejskiej. Kilka lat wcześniej tą samą nagrodą 
została wyróżniona Ioana Pârvulescu za powieść 
„Życie zaczyna się w piątek”. Wkrótce ukaże się  
po polsku nowa książka autorki pt. „Niewinni”  
– autobiograficzna opowieść o dzieciństwie  
i dorastaniu w Braszowie, po lekturze której  
zapragniecie odwiedzić to urokliwe miasto.

Pasja do literatury, MIŁOŚĆ DO POEZJI to 
tematy „Bliskości” Marina Mălaicu-Hondrari. 
Książka doczekała się ekranizacji, do kin wchodzi 
właśnie film „Parking” w reżyserii Tudora Giurgiu 

na podstawie scenariusza samego autora. To  
okazja, by wspomnieć, że na MSA nie zabraknie 

silnej reprezentacji rumuńskich poetów.

Passion for literature and LOVE FOR POETRY 
are the themes of Marin Mălaicu-Hondrari’s 

Closeness (orig. title Apropierea). The book has 
been screened and the film Parking, directed by 

Tudor Giurgiu and based on the script by the author 
himself, recently premiered in cinemas. This is  

an opportunity to mention that the ARM will not  
lack a strong representation of Romanian poets.

Joanna Kornaś-Warwas

Ana Blandiana Ioana Pârvulescu
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Tegoroczna edycja Miesiąca Spo-
tkań Autorskich daje czytelnikom 
możliwość zapoznania się z twór-
czością pisarzy, o których było 
szczególnie głośno w ostatnich 
miesiącach – co znalazło swoje 
potwierdzenie w tekstach kry-
tycznych i nominacjach do pre-
stiżowych nagród. Wspomniani 
poniżej to zaledwie część bogate-
go programu poświęconego pre-
zentacji polskiej literatury: całość 
obejmuje 16 autorów, którzy będą 
mieli spotkania we Wrocławiu.

This year’s edition of the Authors’ 
Reading Month gives readers the 
opportunity to learn more about 
the work of writers who gained 
fame and recognition in the last 
few months, as confirmed by 
critical texts and nominations 
for prestigious awards. The 
mentioned below are only some 
of the many artists featured in 
a rich programme devoted to 
the presentation of Polish lite-
rature, which covers 16 authors 
visiting Wrocław.

Jednym z bardziej doniosłych wydarzeń 2018 roku 
było przyznanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
„Angelus” polskiemu twórcy (po raz pierwszy w historii 
nagrody!). Laureatem został Maciej Płaza – prozaik 
i tłumacz należący do grona nielicznych autorów, 
którzy potrafią w oryginalny sposób czerpać z kanonu 
modernistycznej prozy (chociażby tej spod znaku Willia-
ma Faulknera). Jego „Robinson w Bolechowie” – rodzaj 
powieści-fresku – cechuje się bogactwem narracyjnym 
i leksykalnym, a także psychologiczną głębią. Jest też 
jedną z najciekawszych manifestacji tzw. „nurtu wiej-
skiego” we współczesnej literaturze polskiej, plasując 
się na tym samym poziomie artystycznym, co książki 
Wiesława Myśliwskiego („Kamień na kamieniu”) czy Ta-
deusza Nowaka („A jak królem, a jak katem będziesz”).

Jeśli możemy obecnie mówić o jakichś unikalnych zjawiskach 
literackich, to jest nim niewątpliwie Waldemar Bawołek. 
W ostatnich latach był on dwukrotnie nominowany do Nagrody 
Literackiej Gdynia, lecz mimo to funkcjonował w wąskiej niszy, 
będąc uznawanym za autora oryginalnego, lecz hermetycznego. 
Dopiero obecny rok stanowi prawdziwy renesans jego twórczo-
ści – ukazały się już dwie książki („La petite mort” i „Bimetal”), 
które zostały przychylnie zrecenzowane nawet w mainstreamo-
wych mediach. Pochodzący z Ciężkowic w Małopolsce pisarz 
w swoich kolejnych tekstach problematyzuje małomiasteczkową 
codzienność – można w tym się dopatrzyć pokrewieństw z prozą 
Brunona Schulza czy Witolda Gombrowicza.

W maju bieżącego roku ukazał się długo oczekiwany
zbiór dramatów pt. „Feinweinblein” autorstwa Weroniki 
Murek – pisarki, która kilka lat temu wzbudziła aplauz 
wśród krytyków zbiorem opowiadań „Uprawa roślin połu-
dniowych metodą Miczurina”. Autorka posiada wyjątkowy 
słuch językowy – reprezentuje taki stopień rafinowania 
polszczyzny, że zaczyna ona nabierać dialogowej wyra-
zistości. Murek potrafi w znakomity sposób wprowadzać 
elementy groteski na wielu piętrach swoich tekstów, co jest 
ewidentnym dowodem przyswojenia sobie kanonicznych 
dokonań teatru absurdu (w szczególności utworów Samuela 
Becketta, Eugène’a Ionesco i Sławomira Mrożka).

Ważnym punktem programu są spotkania z gło-
śnymi debiutantami – Olgą Hund i Łukaszem 
Zawadą, zwłaszcza że oboje zostali w tym roku 
nominowani do Nagrody im. Witolda Gombrowicza 
(Zawada był również nominowany do Paszportów 
„POLITYKI”). „Psy ras drobnych” Olgi Hund to 
utwór stylizowany na pamiętnik z pobytu w szpitalu 
psychiatrycznym. Sam temat choroby oczywiście 
jest jednym z centralnych toposów nowoczesnego 
pisarstwa, lecz książka Hund w oryginalny sposób 
oddaje pacjentom należną im podmiotowość, 
co pozwala traktować tę pozycję w kategoriach 
literatury zaangażowanej. Z kolei Zawada we 
„Fragmentach dziennika SI” dotyka problemu 
autorstwa w dobie cyfrowej, przenosząc teorie 
transhumanistyczne w sferę literackiej kreacji. 
Rzekomo wygenerowany przez sztuczną inteli-
gencję tekst jest błyskotliwą lekcją stylu i stanowi 
intrygującą prowokację intelektualną, która nie 
pozostawia czytelnika obojętnym.

Paweł Szroniak

One of the most important events of 2018 was the pres-
entation of the “Angelus” Central European Literary Award 
to a Polish artist – for the first time in the history of the 
award! It went to Maciej Płaza, prose writer and trans-
lator, one of the few authors who can draw in an original 
way from the canon of modernist prose by authors such 
as William Faulkner. His Robinson w Bolechowie, which 
is a kind of a fresco-novel, is characterised by narrative 
and lexical richness, as well as psychological depth. 
It is also one of the most interesting manifestations of 
the so-called “rural trend” in contemporary Polish 
literature, ranked at the same artistic level as the books 
by Wiesław Myśliwski (Kamień na kamieniu) and Tadeusz 
Nowak (A jak królem, a jak katem będziesz).

In terms of unique literary phenomena, we can undoubtedly 
praise Waldemar Bawołek as one of them. In recent years, 
he has been nominated twice for the Gdynia Literary Award, 
but despite this he has functioned in a narrow niche and was 
considered to be an original author, but di� icult to approach. 
This year has brought a true renaissance of his work, with the 
publication of his two books (La petite mort and Bimetal), which 
garnered many favourable reviews, even in mainstream media. 
The writer from Ciężkowice in Lesser Poland devotes his texts 
to the issues of everyday life in small towns, in a manner similar 
to that of the prose by Bruno Schulz and Witold Gombrowicz.

This year’s May was marked by a release of a long-awaited 
collection of dramas entitled Feinweinblein, written by 
Weronika Murek – a writer, who garnered a lot of critical 
praise several years ago for publishing a collection of short 
stories titled Uprawa roślin południowych metodą Miczurina.
The author has an exceptional ear for linguistics, with her com-
mand of Polish being sophisticated to the point of achieving 
the clarity of a dialogue. Murek has an outstanding ability to 
introduce the elements of grotesque on several layers of her 
texts, which is a clear proof of her mastery of the canonical 
achievements of absurd theatre – particularly works by Samuel 
Beckett, Eugène Ionesco and Sławomir Mrożek.

Meetings with famous debutants – Olga Hund
and Łukasz Zawada – also constitute an impor-
tant part of the programme, especially since they 
were both nominated for the Witold Gombrowicz 
Award this year (apart from that, Zawada was also 
nominated for the Paszporty “POLITYKI” Award). 
Psy ras drobnych by Olga Hund is a piece stylised 
as a journal of a stay in a mental hospital. The 
theme of disease itself is, of course, one of the 
central topoi of modern literature, but Hund’s take 
on this subject empowers patients in an original 
way, which makes it possible to consider this 
book an example of engaged literature. Zawada, 
in his Fragmenty dziennika SI, touches upon the 
issue of authorship in the digital age, transposing 
transhumanist theories into the sphere of literary 
creation. The text, allegedly generated by artificial 
intelligence, is a brilliant lesson in style and an 
intriguing intellectual provocation that does not 
leave the reader indiff erent.
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Wołodymyr Rafejenko to przesiedleniec nie tylko w sensie 
geograficznym, ale także literackim. W 2014 roku zmuszony
był opuścić Donieck i wyjechać do Kijowa. Wówczas, nie mówiąc 
jeszcze po ukraińsku, Rafejenko pisze „Długie czasy” (dopiero 
teraz przetłumaczone na ukraiński) – powieść-pożegnanie 
ze swoim domem i miastem. W 2019 roku na świat wychodzi 
jego pierwsza ukraińskojęzyczna powieść „Mondegrin (pieśni 
o śmierci i miłości)”. Są takie rzeczy, które można powiedzieć 
tylko po ukraińsku – twierdzi Rafejenko. Jednocześnie uważa, 
że współczesne zaangażowane politycznie teksty z czasem 
tracą na aktualności, a o wszelkich przeżyciach najlepiej
może opowiedzieć tylko literatura piękna.

Vladimir Rafejenko is a displaced person, not only in 
a geographical but also literary sense of this word. In 2014 he 
was forced to leave Donetsk and go to Kiev. Back at the time, 
when he was not yet speaking Ukrainian, he wrote The Long 
Time (orig. title Долгота дней, only recently translated into 
Ukrainian) – a goodbye novel about his home and city. In 2019, 
his first Ukrainian-language novel Mondegrin (Songs of Death 
and Love) was published. “There are some things that can only 
be said in Ukrainian”, says Rafejenko. At the same time, he
believes that contemporary politically engaged texts lose their 
relevance over time, and that only fiction can tell the story of 
all experiences.

Who is better than 
writers at using words to 

make their neighbours 
interested in what is 

happening in their 
homeland? Who is 

a better partner to talk 
about stereotypes and 

culture, to present a new, 
often surprising point 

of view? The presen-
tation  of the Ukrainian 

literature is vastly 
diverse – both in terms 

of genres and moods.
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a Kto lepiej niż pisarze 

zdoła odpowiednie 
dać rzeczy słowo, aby 
zainteresować swoich 

sąsiadów tym, co dzieje 
się w ich ojczyźnie? 

Kto lepiej opowie 
o stereotypach, kulturze, 
przedstawi nowy, często 

zaskakujący punkt 
widzenia? Prezentacja 

ukraińskiej literatury na 
MSA jest różnorodna 

– zarówno jeśli chodzi 
o gatunki, jak i nastroje.

Jewhenija Nesterowycz,
Ewa Rajśka

Do Wrocławia zawita Petro Jacenko – znany prozaik, 
laureat Lwowskiej Nagrody Miasta Literatury UNESCO. 
Jacenko jest bez pamięci zakochany w rodzinnym mie-
ście i dużo pisze o Lwowie (przeczytajcie chociażby
„Sagę lwowską” wydaną przez Wydawnictwo Warstwy). 
Jacenko, który jest też świetnym specjalistą IT, z powo-
dzeniem łączy swoje myślenie systemowe z twórczo-
ścią: uczy kreatywnego pisania i razem z żoną Hałyną 
Tkaczuk (autorką literatury dziecięcej) opracował kurs 
„Programujemy straszne historie” dla uczniów młod-
szych klas na podstawie jej książki „Trzynaście historii 
w ciemności”.

Jednym z młodszych reprezentantów 
ukraińskich pisarzy jest Myrosław Łajuk. 
Urodzony w 1990 roku autor zdobył szereg 
nagród, napisał dwa wysoko ocenione przez 
krytyków zbiory poezji, dwie cieszące się 
sporym zainteresowaniem czytelników 
powieści i nawet jedną książkę dla dzieci. 
Łajuk zadziwia swoją dojrzałością, 
a jednocześnie czystością percepcji słowa 
jako narzędzia do badania wszechświata.

The Ukrainian programme is complemented by
a pinch of performance. Artem Polezhaka and 
Ivan Semesyuk have been the favourites of 
poetry slams and public performances in Ukraine 
for a long time. Both with ambitions and musical 
experience, both politically and socially engaged. 
Both of them are also winners of the Oles Ulianenko 
International Literary Award, presented annually 
to "positively received nonconformist authors" for 
their high-quality works. These cultural revolution-
aries do not beat about the bush and can get even 
the most sluggish audience to move.

Jedyną kobietą w tegorocznym zestawie ukraińskich 
gości jest pisarka, na której książki – zarówno tomiki 
poezji, jak i te pisane prozą – czeka się na Ukrainie
z zapartym tchem. Kateryna Kałytko – tłumaczka
z języków bałkańskich – przenosi do kontekstu ukraiń-
skiego złożone i sprzeczne, ale jednak bardzo istotne 
doświadczenie wojenne Bośni i Hercegowiny. Kateryna 
twardo stoi na stanowisku, że reintegracja przesiedleń-
ców w dyskursie ukraińskim będzie jednym z kamieni 
milowych nowej tożsamości ukraińskiej.

The only woman among the Ukrainian guests of this 
year’s edition of ARM is a writer, whose books – both 
volumes of poetry and prose – are awaited with much 
excitement in Ukraine. Kateryna Kalytko, who is 
a translator from Balkan languages, takes the complex 
and contradictory, yet very important war experience of 
Bosnia and Herzegovina and brings it into the Ukrainian 
context. Katerina firmly believes that the reintegration 
of displaced persons in the Ukrainian discourse will be 
one of the milestones of the new Ukrainian identity.

Petro Yatsenko, a famous writer and winner of the 
Lviv Prize of the UNESCO City of Literature, will join us in 
Wrocław. Yatsenko is truly, madly and deeply in love with 
his hometown, and he writes about Lviv a lot – you can 
read his Lviv Saga, published by Wydawnictwo Warstwy. 
Yatsenko, who is also a great IT expert, successfully com-
bines his systematic thinking with creativity – he teaches 
creative writing and together with his wife Halyna Tkachuk, 
author of children's literature, he developed a course 
entitled Programming Scary Stories for younger school-
children, based on her book Thirteen Tales in the Dark.

One of the younger representatives of Ukrainian 
literary world is Myroslav Laiuk. The author, 
born in 1990, has won numerous awards, wrote 
two highly acclaimed volumes of poetry, two 
novels, which enjoyed great popularity among 
his readers, as well as a single children's book. 
Laiuk amazes with his maturity, as well as 
the clarity of his perception of words as tools 
used to study the reality.

Ukraiński program dopełnia dawka performance’u. 
Artem Poleżaka i Iwan Semesiuk już dawno 
stali się ulubieńcami slamów poetyckich i wystę-
pów publicznych na Ukrainie. Obaj z ambicjami
i doświadczeniem muzycznym, aktywni politycznie 
i społecznie. Obydwoje również są laureatami 
Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Olesia 
Uljanenki, która przyznawana jest co roku „pozy-
tywnie odbieranym autorom-nonkonformistom” 
za wysokiej jakości teksty. Ci kulturalni rewolucjo-
niści nie owijają w bawełnę i potrafią rozruszać 
nawet najbardziej niemrawe audytorium.
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Większość tych autorów nie była jeszcze tłumaczo-
na na język polski i będzie to pierwsza okazja, by ich 
poznać. Swoją poezję zaprezentują Czesi Pavel Kol-
mačka i Petr Borkovec oraz Słowak Erik Šimšík, 
który zajmuje się też sprowadzaniem kawy z Afryki. 
Pojawi się Tereza Semotamová, tłumaczka z nie-
mieckiego, która ostatnio wydała bardzo dobrze 
przyjętą w Czechach powieść „W szafie”. Kwestie 
związane z życiem za granicą, poczucie wykorzenie-
nia i rozczarowania są też bliskie drugiej czeskiej au-
torce – Magdalénie Platzovej. Z kolei Milo Janáč 
i Václav Kostelanski to nowi interesujący twórcy 
słowackiej literatury. W tym przypadku należy się 
przygotować na czarny humor i świat podrzędnych 
lokali gastronomicznych.

Podczas MSA pojawi się też trójka autorów, których 
książki są dostępne po polsku. Pavol Rankov to 
słowacki laureat przyznawanej we Wrocławiu Lite-
rackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z 2014 r. 
za powieść „Zdarzyło się pierwszego września albo 
kiedy indziej” (przeł. Tomasz Grabiński). Bohaterem 
jego najnowszej powieści –„Legendy o języku” – jest 
Jan Nepomucen, ksiądz katolicki i popularny świę-
ty, którego podobno największy pomnik znajduje 
się na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Losami in-
nego księdza, zamęczonego przez czechosłowacką 
Służbę Bezpieczeństwa pod koniec lat 40. XX wieku, 
zainteresował się Miloš Doležal – poeta, publicysta 
radiowy i miłośnik Polski. Książka „Jakby nam już 
dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa 
i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Jo-
sefa Toufara” (przeł. Andrzej Babuchowski) ukazała 
się po polsku minionej wiosny. 

I wreszcie Alexandra Salmela – Słowaczka, która 
pisze po fi ńsku. Z jej powodu zmieniano nawet regu-
laminy dwóch nagród literackich – w Finlandii i na 
Słowacji. Po polsku ukazał się jej debiut „27, czyli 
śmierć tworzy artystę” (przeł. Iwona Kiuru). Jej naj-
nowsza książka to „Antybohater” – rzecz o Utopii; 
krainie, w której panuje ekologiczny socjalizm. 

Works by the vast majority of these authors have not 
yet been translated into Polish, which means that 
the event will be the fi rst opportunity to get to know 
them. Czech poets – Pavel Kolmačka and Petr 
Borkovec, as well as Erik Šimšík from Slovakia, 
who apart from literature dabbles in importing cof-
fee from Africa, will present their poetry. We will also 
have an opportunity to meet Tereza Semotamová, 
a translator from German, who recently published In 
the Closet (orig. title Ve skříni), a very well received no-
vel in Czechia. The other Czech writer – Magdaléna 
Platzová – also holds the issues related to life abroad, 
the feeling of being uprooted and disappointment 
dear. Milo Janáč and Václav Kostelanski, on the 
other hand, are new and interesting authors in the 
world of Slovak literature. In their case, you should 
prepare yourself for some dark humour and the world 
of run-down restaurants and bars.

ARM will also host three authors, whose books are 
available in Polish. Pavol Rankov from Slovakia is 
a laureate of the 2014 Angelus Central European Li-
terary Award presented in Wrocław, which he won 
for his novel It Happened on September the First 
(or whenever) (orig. title Stalo sa prvého septembra 
(alebo inokedy)), translated by Tomasz Grabiński. 
The protagonist of his latest novel Legenda o jazy-
ku. Nepomucký 1972 is John of Nepomuk, a Catholic 
priest and popular saint, whose largest monument is 
said to be located in the Cathedral Island in Wrocław. 
The fate of another priest, tortured to death by the 
Czechoslovak Security Service in the late 1940s was 
described by Miloš Doležal – poet, radio journalist 
and great fan of Poland. His book As If We Should Die 
Today – Tragedy of life, priesthood and martyrdom 
of the priest of Číhošť, Josef Toufar (orig. title Jako 
bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství 
a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa To-
ufara) was translated by Andrzej Babuchowski and 
published in Polish last spring.

We will also meet Alexandra Salmela, Slovakian 
writer, who writes in Finnish. Her work has led two 
committees of literary awards – in Finland and in 
Slovakia – to change their regulations. Polish readers 
can read her debut book – 27, or Death Makes an Ar-
tist (orig. title 27 eli kuolema tekee taiteilijan), trans-
lated by Iwona Kiuru. Her latest book is Antihero – 
a novel about Utopia, a land of ecological socialism. 

The Authors’ Reading 
Month Festival, which 
was established two 
decades ago in Brno, 
serves as a traditional 
opportunity with 
authors from Czechia 
and Slovakia. This year 
Wrocław is going to host 
ten artists, representing 
diff erent generations 
and literary genres.
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Festiwal Miesiąc 
Spotkań Autorskich, 
który powstał przed 
dwudziestoma laty 
w Brnie, stanowi 
tradycyjnie okazję 
do spotkań z autorkami 
i autorami z Czech 
i Słowacji. W tym roku 
przyjedzie ich do 
Wrocławia dziesięcioro
– to reprezentanci 
różnych pokoleń 
i gatunków literackich.

Tomasz Grabiński

Magdaléna 
Platzová

Miloš 
Doležal 

Milo 
Janáč

Tereza 
Semotamová




