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Piękna i bestie – rozmowa z Katarzyną Uznańską,  

autorką powieści Ziemią wypełnisz jej usta 

Katarzyna Uznańska (ur. 1977) – polska pisarka i eseistka. Ukończyła Uni-

wersytet Jagielloński. Zadebiutowała powieścią "Ziemią wypełnisz jej usta" w 

2013 roku; papierowa edycja tej książki ukazała się 29 października 2014 r. 

w wydawnictwie Sumptibus. Współpracuje z Creatio Fantastica, gdzie do tej 

pory publikowała eseje pod pseudonimem Nina A. Neumann (stworzonym 

dzięki pośmiertnej uprzejmości jej prababki). Obecnie pracuje nad zbiorem 

opowiadań zainspirowanym S/Lay w/Me – fantasmagoryczną grą fabularną 

dla dwóch osób – oraz nad kolejną powieścią. 

 

Ksenia Olkusz: Debiutantką nie mogę Cię nazwać, Kasiu, ponieważ jakiś czas temu 

Twoja piękna powieść ukazała się jako e-book. Kiedy to było? 

Katarzyna Uznańska: Niedawno minął rok. 

K.O.: Jak to się stało, że książka zostanie opublikowana w formie papierowej? 
K.U.: Propozycja wyszła od  Wydawnictwa Sumptimbus i bardzo mnie ucieszyła. 

K.O.: Mnie również! Czemu zdecydowałaś się – ku mojej zresztą radości – wydać 

Ziemią wypełnisz jej usta pod własnym nazwiskiem? 

K.U.: To także był pomysł wydawcy, który przekonał mnie o korzyściach publikowania 

pod własnym nazwiskiem. 

K.O.: Jak dużo czasu poświęciłaś na skonstruowanie tak misternej fabuły? 

K.U.: Książkę pisałam około pół roku, prawie codziennie. Myślę jednak, że przygotowa-

nia do samego pisania trwały dużo dłużej. Pomysły, klimat, miejsca, które się w niej zna-

lazły są oczywiście wypadkową moich doświadczeń życiowych i zainteresowań intelek-

tualnych. 

K.O.: Kim byli pierwsi czytelnicy i krytycy Twojej powieści? Czy omawiałaś z kimś 

napisane już rozdziały? 
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K.U.: Pierwszymi czytelnikami zostali:  kolega po fachu – pisarz Jewgienij Olejniczak, 

który przekonywał mnie do pisania od dawna oraz moja serdeczna przyjaciółka, której 

gust i wyrafinowanie literackie bardzo cenię. osoby kolejni byli  wydawca i redaktor mo-

jej książki. Wszyscy otrzymali   skończoną powieść.  

K.O.: Skąd pomysł na tak szczególną bohaterkę? Estrię? Kim ona właściwie jest? 

K.U.: Estria była żydowskim demon, powstałym ze zwłok osoby, której nie został za-

pewniony godny pochówek. Z wyglądu przypominał bardzo bladą i ponętną kobietę-

wampirzycę. Demon czerpał energię życiową z ludzkiej bądź zwierzęce krwi i stosun-

ków seksualnych z mężczyznami, żył w mroku nocy i potrafił latać. Zaś moja bohaterka 

to przede wszystkim kobieta. Jako młoda dziewczyna wbrew własnej woli zostaje prze-

mieniona w nieumarłą, jednak to nie pozbawia jej   cech ludzkich, nadal odczuwa, myśli, 

interpretuje świat wokół siebie. Kiedy rozpoczyna się opowieść, Estria żyje już bardzo 

długo, obarczona ciężarem wielu doświadczeń, niekoniecznie dobrych. Choć ma pewne 

specjalne moce, nadal podlega prawom tego świata, w tym społecznego, i musi dostoso-

wać się do jego zasad, co czasem jest nawet trudniejsze niż w przypadku bycia „tylko” 

człowiekiem. 

K.O.: Zauważyłam, że w powieści pojawia się intertekstualność, wiele też w niej 

przywołań postaci historycznych, pojawiają się w powieści przecudowne aluzje do 

literatury, mitologii sumeryjskiej, mezopotamskiej i wiele innych, ukrytych w tek-

ście tropów. Czemu obrałaś taką, niełatwą przecież, strategię pisarską? 

K.U.: Nie mam ambicji stworzenia całkowicie oryginalnej książki. Nie sądzę też, by było 

to w ogóle możliwe w moim wypadku. Przez trzydzieści kilka lat byłam odbiorcą kultu-

ry. Bardzo zachłannym, jak sądzę, gdyż interesowało mnie naprawdę wiele obszarów 

nauki i sztuki, a także popkultury. Lubię baśnie, mity, historie, które niosą bogatą sym-

bolikę, możliwą do interpretowania na wielu płaszczyznach.  Obcowanie z nimi pozwala 

na zmianę postrzegania świata, zrozumienie go i reinterpretację. Fascynuje mnie bogac-

two a zarazem uniwersalność motywów. Dla mnie są jedną historią opowiedzianą na 

milion sposobów, historią człowieczeństwa i wyzwań z nim związanych. Pisząc, nie sta-

ram się celowo wplatać poszczególnych motywów czy robić zawiłych aluzji do mądrych 

pism. To, co tworzę, wypływa z mojego wewnętrznego świata, który jest wypełniony 

takimi właśnie opowieściami. Lubię natomiast bawić się faktami historycznymi i łączyć 

je w nowy sposób, kreując całkowicie alternatywną opowieść, która jednak mogłaby 

zdarzyć się gdzieś w równoległym uniwersum, a może nawet zdarzyła się w naszym, 
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tylko my o tym nie wiemy. W mojej powieści pierwowzory większości postaci są histo-

ryczne, nosiły takie właśnie nazwiska, urodziły się w tym samym czasie, mieszkały w 

wymienionych miejscach. Wykorzystałam je jako kanwę, na której utkałam własną 

opowieść. Czytelnik, który lubi poszukiwać i sprawdzać autora, odkryje to z łatwością. 

Był to zabieg celowy, a jego sens jest możliwy do uchwycenia po przeczytaniu całej 

książki. Nie mogę więcej powiedzieć, by nie zepsuć przyjemności czytelnikom.  

K.O.: Kiedy czytałam Ziemią wypełnisz jej usta, miałam wrażenie, że wprowadzasz 

czytelnika w świat cudowny i okrutny jednocześnie, bowiem pojawiają się tam 

motywy, które mogą być dla odbiorców szokujące; zwłaszcza te odnoszące się do 

seksualności, żądzy zabijania, zadawania bólu. Czemu w ten sposób konstruujesz 

bohaterów i świat? Przyglądasz się złu i występności? 

K.U.: Zło i występność są immanentną częścią ludzkiej egzystencji, z którą konfrontuje-

my się od najmłodszych lat. Nie można uciec od tego typu treści. Pojawiają się one nie 

bez powodu już w baśniach dla najmłodszych, choć obecnie z niezrozumiałych dla mnie 

powodów, podejmowane są próby cenzurowania literatury dla dzieci. Tymczasem gor-

szym wydaje się  zamykanie ich w ciemnej piwnicy nieświadomości i idealizowanie 

świata niż próba poradzenia sobie poprzez opowieści właśnie, mające temu służyć, jak 

uważał choćby Bruno Bettelheim, znany i ceniony psychoanalityk i badacz kultury. Wy-

starczy przypomnieć sobie oryginalną rosyjską baśń o Kościeju, w której dzieją się rze-

czy o wiele bardziej okrutne niż w bajce o Czerwonym Kapturku, by zauważyć, że opo-

wieść o tych potwornościach, jak płot z ludzkich kości, nie ma służyć apologii zła, ale 

ukazaniu konsekwencji wyborów bohatera. Podobnie ja w powieści pokazuje rzeczy 

okrutne nie po to, by wzbudzić u czytelnika fascynację nimi, ale po to, by postawić boha-

terów w ciekawych psychologicznie sytuacjach, a potem zobaczyć, jak sobie z nimi pora-

dzą i co uczyni to z ich życiem.  

Natomiast seksualność rozumiem bardzo wielowymiarowo, nie ograniczając się tylko do 

utartych schematów. Jest to bardzo delikatny obszar, łatwo ulegający wszelkim aberra-

cjom i silnie nacechowany zarówno emocjonalnie, jak i społecznie. Kultura zwykle two-

rzy wiele zasad, mających regulować ludzką popędowość, a zwłaszcza seksualność. Rze-

czy proste i oczywiste nie potrzebują  regulacji, wskazuje to więc na tendencję do zba-

czania z „właściwej drogi” tego popędu. Powstaje pytanie, która droga jest właściwa i 

czy w ogóle ona istnieje? Może jest to zawsze narzucony przez społeczeństwo standard 

(religijny, prawny, moralny, zdrowotny etc.), który bynajmniej nie odzwierciedla praw-
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dziwych potrzeb ludzkich. A może biologicznie uzasadnione zachowanie, na podstawie 

którego powstał tenże standard, a jednostki, które go nie zrealizują, powinny zostać odi-

zolowane od reszty stada dla jego dobra. Czy też może wreszcie wypadkowa obu tych 

trendów? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale staram się pokazać złożoność takich 

właśnie dylematów.  

K.O.: Twój drugi bohater, Łowca, jest w zasadzie klasycznym typem wielokrotnego 

mordercy. Skąd pomysł na taką postać? 

K.U.: Przyznaję, iż interesuje mnie ta tematyka od dawna, a także ewolucja postrzegania 

seryjnych morderców przez odbiorców kultury i popkultury. Fascynujące jest, że w cią-

gu ostatnich dwudziestu lat masowy morderca przeszedł przemianę i z odrażającego 

monstrum stał się eleganckim intelektualistą o bogatej osobowości. W rzeczywistości 

nigdy nie był on tylko jednym bądź drugim. Jednak akcenty tak zostały rozłożone. Obec-

nie często jest on centralną postacią powieści i coraz bardziej jednym z nas, identyfiku-

jemy się z nim, choć jeszcze nie tak dawno chcieliśmy spalić go na stosie. Serialowi mor-

dercy tacy, jak Dexter, Hanibal Lecter czy Patrick Bateman (bohater serii filmów pt.: 

American Psycho) przyciągają uwagę milionów odbiorców. Wcześniej głównymi bohate-

rami opowieści byli policjant, detektyw, szeryf walczący z takimi bestiami, jak oni. Teraz 

rolę zostały odwrócone. Już Psychoza Alfreda Hitchcocka z 1960 roku, powstała na pod-

stawie powieści Roberta Blocha, dała tego przedsmak i pozwoliła zajrzeć czytelnikom do 

świata psychopatycznego mordercy, którego postać oparta została o życie Eda Geina. 

Tenże był nie tylko seryjnym mordercą (udowodniono mu dwa morderstwa, ale podej-

rzewano o wiele więcej), ale także kanibalem, nekrofilem i fetyszystą ludzkich zwłok, z 

których produkował różne przedmioty takie, jak miski, abażury do lamp, a nawet ubra-

nia. Konstruując moją postać chciałam przedstawić świat ludzi o takich skłonnościach, 

bez nadmiernej idealizacji, ale też dewaluacji, gdyż oba te mechanizmy prowadzą do 

wypaczenia postrzegania, będąc wynikiem zarówno ludzkiego lęku, jak i fascynacji se-

ryjnymi mordercami, ostatnimi drapieżnikami, których człowiek nie okiełznał w nowo-

czesnym, cywilizowanym, industrialnym świecie. Pragnęłam odmitologizować nieco 

tego typu osoby, mam nadzieję, że mi się udało. 

K.O.: Sięgasz też do kultury żydowskiej, doskonale splatając ją z innymi kulturami 

i wierzeniami religijnymi. Skąd ta fascynacja i wiedza o tej akurat dziedzinie? 
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K.U.: Mieszkam wprawdzie na żydowskim Kazimierzu w Krakowie, ale nie czuje się eks-

pertem w obszarze kultury i mitologii żydowskiej, które znam na podobnym poziomie. 

Jak wielu innych, pisząc książkę, doczytałam to, co było mi potrzebne do konstrukcji fa-

buły. Chciałam jednak wykorzystać klimat, z którym stykam się każdego dnia, idąc rano 

po bułki czy wieczorem na spotkanie z przyjaciółmi w pubie. Uważam, że miejsce, gdzie 

przyszło mi żyć jest nasycone magią, i to nie tylko ze względu na pub „Alchemia” i inne 

tętniące energią miejsca, jak na przykład „Singer”, w którym ludzie tańczą mimo braku 

parkietu do tańca także na stołach i to w rytm naprawdę specyficznej mieszanki gatun-

ków muzycznych. Dostrzegam też jego ciemne strony: lokalnych żuli i żebraków, brudne 

fronty kamienic, zasikane bramy, kolejkę po zupę w kuchni św. Alberta, biedne rodziny 

żyjące za grosze, ect.  

K.O.: Dość istotnym motywem wydaje się kwestia nieśmiertelności i konsekwencji 

z tym związanych. Pokazujesz, że życie to nie tylko istnienie, to odczuwanie, pra-

gnienie, pełnia. Tak postrzegasz ludzką egzystencję czy to po prostu licentia poeti-

ca?  

K.U.: Tak, jak już wcześniej wspomniałam, jest to faktycznie istotna topika w mojej po-

wieści. Owszem, postrzegam ludzką egzystencję jako coś nieskończenie skomplikowa-

nego i trudnego do opisania, jako wieczną wędrówkę w poszukiwaniu szczęścia, speł-

nienia, a czasem już tylko ukojenia i końca. Nie wystarczy być żywym, by żyć. Tak na-

prawdę nie chodzi o to, by być żywym, ale właśnie, by żyć. Dla mnie życie nie stanowi 

wartości samej w sobie, to jego treść nadaje lub odbiera sens. Sama wiele razy doświad-

czałam fizycznego i psychicznego bólu, wiem, jak to jest stanąć na krawędzi życia i za-

stanawiać się, czy warto dalej się tak męczyć. Nie wydaje mi się, żeby cierpienie kogo-

kolwiek uszlachetniało, to mit. Ból niszczy, ale jest też nieodłącznym składnikiem życia, 

a nie śmierci. Umiera się tylko raz, żyje się codziennie – to cytat, nie mogę przypomnieć 

sobie skąd, za co serdecznie przepraszam autora. 

Nieśmiertelność to także niekończący się czas, który trzeba czymś wypełnić. Ży-

cie ludzkie jest serią zmian, wzrostu, a potem obumierania, rozwoju, a potem postępują-

cej stagnacji. Natychmiast przychodzi mi na myśl wiersz Szymborskiej Nic dwa razy – to 

mój ulubiony utwór noblistki. A jednak, czy jeśliby egzystencję ludzką rozciągnąć na set-

ki lat i na dodatek zatrzymać proces starzenia i fizycznych zmian, w końcu nie doszłoby 

do totalnego obrzydzenia życiem? No bo ileż razy można robić to samo, nawet jeśli to 
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coś przyjemnego? My, ludzie, często nie umiemy docenić zmian, boimy się zmarszczek, 

siwych włosów, kolejnych kilogramów, starczej słabości, próbujemy za wszelką cenę 

zatrzymać czas i tak od wieków. Poszukiwanie eliksiru młodości i wiecznego życia jest 

wpisane w kulturę od samego jej początku. Człowiek, odkąd zyskał świadomość swojej 

egzystencji, nie umie pogodzić się z przemijaniem, tworzy skomplikowane systemy reli-

gijne, dające nadzieję na życie wieczne, szuka cudownych leków na raka, a nawet sprze-

daje duszę diabłu, byle tylko żyć dalej. W powieści próbuję odpowiedzieć na pytanie: czy 

naprawdę warto? 

K.O.: Opowiedz mi jeszcze o swoich planach literackich? 

K.U.: Obecnie pracuję nad zbiorem nieco baśniowych, nieco erotycznych opowiadań, 

zainspirowanym S/Lay w/Me – fantasmagoryczną grą fabularną dla dwóch osób – oraz 

nad kolejną powieścią. 

K.O.: Dziękuję Ci za rozmowę. 

K.U.: To była czysta przyjemność. 


