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Kradzione postaci i homoniewiadomo 

 

Kinga Stanaszek-Bryc: Często piszecie razem. Jak działa ta współpraca? 

Kazek: Chciałoby się odpowiedzieć jakimś bon motem, ale nic podobnego nie przy-

chodzi mi do głowy. Prawda jest taka, że się z Dawidem lubimy, no i odbieramy na podob-

nych falach. Ważne jest też to, że się nawzajem – przepraszam za słownictwo – nie pod-

srywamy, co jest nader częste w środowisku. Jeden drugiemu dobrze życzymy, no i wspie-

ramy się nie tylko literacko, ale po prostu jak dobrzy kumple. 

Dawid: Jeśli chodzi o kwestie czysto techniczne, nasze teksty należą bez wątpienia 

do literatury mailowej. Bo mailami wysyłamy sobie kolejne fragmenty i dopisujemy, co 

trzeba. Działamy bez planów i konspektów, wszystko samo się układa, jakiś Paskud chyba 

nad nami czuwa. 

Ksenia Olkusz: Kto do kogo przychodzi z pomysłem na fabułę? Czy może jest 

tak, że postanawiacie usiąść do pisania i wspólnie opracowujecie bazową ideę? 

Dawid: Kiedy piszemy wspólne opowiadania, zazwyczaj nie ma od razu rozbudo-

wanego pomysłu na fabułę, tylko jakiś zalążek, kilka pierwszych zdań, czasem parę aka-

pitów, które szybko zaczynają się rozrastać.  

W przypadku Wojny…– kiedyś wpadłem na taki pomysł: co by było, gdyby bohate-

rowie rodem z dawnej prozy i poezji musieli żyć we współczesnej Polsce? Z początku 

chciałem, żeby było to postaci głównie z Leśmiana, bo on miał wyjątkowy talent do two-

rzenia takich stworów. Ale potem opowiedziałem o wszystkim Kazkowi i razem nieco roz-

szerzyliśmy tę koncepcję. Punktem startowym stało się m.in. moje opowiadanie o wyrafi-

nowanym psychopacie-podrywaczu, od którego zmienionej wersji zaczyna się nasza 

książka. 

 

 Wywiad z autorami książki Wojna świrów (Warszawa: Studio Truso 2014), Kazimierzem Kyrczem Jr oraz 

Dawidem Kainem. 
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K.O.: Jak powstawała Wojna świrów?  

Kazek: Ta powieść w dużej mierze urodziła się spontanicznie – mieliśmy materiał 

wyjściowy w postaci dwóch opowiadań, a później przy hantlach na siłce, a czasem w po-

ciągu w drodze na jeden czy drugi konwent omawialiśmy kolejne niuanse tego, co mamy 

zamiar napisać. Co dziwne w przypadku tworzenia powieści, nie mieliśmy żadnego kon-

spektu. Zaufaliśmy w nasze moce <śmiech, a może śmieszek>. No i jakoś się udało. 

K.O.: Jak dużo czasu poświęciliście na napisanie tej powieści? 

Dawid: Łącznie były to niecałe dwa lata, ale trzeba przyznać, że pracowaliśmy bar-

dzo nieregularnie. Trafiła się nawet trzymiesięczna przerwa ;-) 

Kazek: Ta przerwa zdarzyła się akurat Dawidowi, ale nie poganiałem go, bo zabie-

rając się za tę powieść postanowiłem sobie, że to ma być dla nas obu przyjemność. Żad-

nego spinania się czy gwałcenia kapryśnej Weny. Inna sprawa, że Grzesiek Gortatewicz, 

nasz wydawca, już w końcowej fazie redakcji miał parę fajnych pomysłów, które wcielili-

śmy w życie. To on na przykład namówił nas na dopisanie prologu. 

K.O.: Muszę powiedzieć, że pomysł na Wojnę jest dość… intertekstualny. To 

świadomy wybór? 

Kazek: Tak, od samego początku mieliśmy taki szatański plan. Zależało nam, żeby 

nie zapętlać się na tym, co dotąd tworzyliśmy. Owszem, wykorzystać te tropy i ścieżki, 

jakimi wcześniej wędrowaliśmy, ale przede wszystkim ruszyć do przodu, gdzie oczy po-

niosą… I w efekcie dotrzeć w zupełnie inne, nieznane nam – i mamy nadzieję, że czytelni-

kom – rejony. 

Dawid: Nasz ostatni zbiór opowiadań też był o rozmaitych świrach, ale przy po-

wieści musieliśmy dorzucić do tematu znacznie więcej. Stąd masa nawiązań, cytatów, 

wprowadzenie postaci autentycznych i „skradzionych” innym autorom. Taka była nasza 

koncepcja dziwnego i nowoczesnego slashera. 

K.S.-B.: W Wojnie świrów używacie nazwisk polskich pisarzy horroru - szcze-

gólnie czule wypowiadacie się o dwóch z nich. Czym sobie zasłużyli na tę reklamę? 

Kazek: Jest takie przysłowie, które mówi, że zły to ptak, co własne gniazdo kala. 

Możliwe, że po lekturze Wojny świrów niektórzy okrzykną nas właśnie złymi ptakami. 

Albo i gorzej… Ale w tym, co napisaliśmy, nie było ani grama złośliwości. Raczej ironia, 

której ostrze często zresztą kierowaliśmy na nas samych. 

Dawid: Znamy się osobiście ze wszystkimi bohaterami (poza Mastertonem), a że 

oni mają spore poczucie humoru, na pewno się nie obrażą, może nawet ucieszą. W końcu 
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przedstawiamy ich jako postaci wręcz kultowe. Gdy o mnie i Kazku pisał Orbitowski 

w Święty Wrocławiu – było nam więcej niż miło. Odmalowany jako policjant-ćpun, zaczą-

łem nawet rozważać wstąpienie w policyjne szeregi i pełne scalenie się ze swoim książ-

kowym odpowiednikiem. 

K.O.: A mnie ciekawi, skąd wziął się tytuł tej powieści? 

Kazek: Na początku miała nazywać się Homoniewiadomo. Podobał nam się ten ty-

tuł, ale w pewnym momencie uznaliśmy, że przestał być adekwatny. Ze względu na – jak 

trafnie to zauważyłaś – intertekstualny charakter Wojny świrów, a także jej fabułę, zdecy-

dowaliśmy się na korektę. 

Dawid: Pierwszy tytuł mógłby się jednoznacznie skojarzyć z wątkami homoseksu-

alnymi, które faktycznie pojawiają się w powieści, lecz nie dominują. Za to każdy bohater 

jest świrem, toczącym wojnę z sobą samym i jednocześnie z całym światem. Tak więc: 

Wojna świrów. 

K.S.-B.: Pozostając w klimacie pytań o najnowszą powieść, choć nie do 

końca… Co czytacie poza Mastertonem i Kathe Koją? :) Czytujecie rzeczy Waszych 

polskich kolegów po piórze? 

Kazek: Jestem dość mocno zaangażowany w działalność polskiego centrum bi-

zarro, dla niepoznaki nazwanego „Niedobrymi literkami”. Siłą rzeczy czytam i redaguję 

mnóstwo opowiadań autorów nadsyłających nam teksty. Zdarza mi się też jurorować 

w różnych konkursach czy dokładać swoje trzy grosze do składania tematycznych anto-

logii. Jak łatwo się domyślić, te opowiadania bywają bardzo różnej jakości. Wydaje mi się 

jednak, że warto zajmować się taką swoistą pracą u podstaw. Szczególnie, że niekiedy tra-

fiają się prawdziwe perełki. Żeby nie zafiksować się na samym horrorze, sięgam także po 

thrillery, kryminały i powieści psychologiczne. Nie ma sensu bawić się w wyliczanki, więc 

powiem tylko, że z ostatnio przeczytanych rzeczy śmiało mogę polecić Księżycowy park 

Breta Eastona Ellisa, Luthera Neila Crossa i Album Krzysztofa Maciejewskiego. 

Dawid: Staram się czytać wszystko, co świetne. Jakoś mam takie szczęście, że wię-

cej niż połowa czytanych powieści to rzeczy wciągające i po prostu wybitne. Teraz czytam 

naprzemiennie Night film Marishy Pessl (w Polsce ma wyjść za parę miesięcy), Intrygę 

małżeńską Eugenidesa i Scorch Atlas Blake’a Butlera, czyli poetyckie opowieści o zagładzie 

świata.  

K.S.-B: Jesteście prekursorami bizarro w Polsce. Czym jest bizarro, skąd 

u Was zainteresowanie tym nurtem? 
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Dawid: Bizarro to – w skrócie – nurt literacki, który stawia na dziwność, groteskę 

i czarny humor. Lubimy każdą z tych rzeczy z osobna, a połączone razem sprawiają gigan-

tyczną radość. W Stanach bizarro-fiction i ogólnie cały ruch alt-lit stają się coraz głośniej-

sze, coraz bardziej chwalone, a u nas mam wrażenie, że o tym pierwszym wiemy coś głów-

nie my sami i nasi znajomi, ewentualnie osoby, które padły ofiarą naszych działań promo-

cyjnych, a o tym całym alt-licie to już wiem cokolwiek chyba tylko ja. Smuteczek. 

Kazek: Myślę, że bizarro mamy we krwi. Już w naszym debiutanckim Pikniku w pie-

kle, który nota bene ukazał się przed dekadą, kilka opowiadań śmiało można by zakwali-

fikować do tego gatunku… Co do przyszłości, to trudno prorokować. Dziś na przykład 

„Niedobre literki” zaliczyły tysiąc odsłon. Może jeszcze uda nam się wzniecić rewolucję.  

K.S.-B.: Czym jest dla Was pisanie? Kiedy najchętniej piszecie? Czy docelowo  

chcecie, aby pisanie było Waszym zawodem? 

Kazek: Ta czynność, czy raczej trudny do zdefiniowania i ogarnięcia słowami ze-

staw czynności, to coś, co w dużej mierze mnie ukształtowało. Jak chyba każdy autor mnó-

stwo energii poświęcam na wsłuchiwanie się w bliźnich, próbę zrozumienia ich i siebie 

samego. Bywa to uciążliwe, ale myślę, że wzbogaca mnie jako człowieka… W moim przy-

padku każda pora jest dobra na pisanie. Przy tej ilości obowiązków, jakimi jestem obar-

czony, nie mogę wybrzydzać. Zawodowstwo? Cóż, po dziesięciu wydanych książkach, 

w każdym normalnym kraju mógłbym już myśleć o sobie w tych kategoriach. W naszych 

realiach są to jednak mrzonki. Smutne, ale prawdziwe. 

Dawid: Piszę nieregularnie, w różnych porach dnia i nocy, starając się nie zapo-

mnieć, żeby każda kolejna powieść była lepsza od poprzedniej. Oczywiście pisanie doce-

lowo powinno być moim zawodem i o to zabiegam, ale zabiegam też, żeby być najwięk-

szym pisarzem w dziejach, a w krajowych realiach łatwiej będzie osiągnąć to ostatnie, niż 

to pierwsze. 

 


