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zw ri óe zr cs ez i ws  i doę pz   nami

łyżka mleka

Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki

Beata Patrycja Klary 

Wciąż na krawędzi. Chodzi, obserwuje, spisuje. Od kilku miesięcy nie rozstaje się z 
aparatem. Fotografowanie pomaga jej pisać. Chyba jest nadzwyczaj gruboskórna, 
skoro potrafi mówić o tym, co boli, co dotyka najbardziej – o śmierci, utracie, rozstaniu. 
Dokonuje rzeczy niemożliwej – utrzymuje się z pisania (wszelkie usługi w tym zakresie). 
Filolog polski, bibliotekarz, dziennikarz, recenzent. 
Rocznik 76'. Rodowita Gorzowianka, ostatnio w poetyckich rozjazdach. 
Szczekanie głodnych psów i Zabawa w chowanego to jej najnowsze literackie dzieci. 
Dzieci, które zarobiły na siebie w wielu konkursach m.in.: OKP im. I. Kraszewskiego 
(Biała Podlaska 2010), OKP Milowy Słup (Konin 2010), Piórem Malowane (Kraków 
2010), OKP im. Z. Morawskiego (Gorzów Wlkp. 2010), Połów Poetycki (Gdynia 2010), 
OKP Czerwona Róża (Gdańsk 2010), OKP O Strzałę Erosa (Nowa Sól 2011), OKP 
Granitowa Strzała (Strzelin 2011), OKP O Laur Jabłoni (Grójec 2011). 

Prowadzi stronę internetową www.beataklary.w.interia.pl

(...) Beata Patrycja Klary wita czytelnika przewrotnym wierszem, którym pozornie propo-
nuje dystans i zaprasza do gry: Wszystko zmyśliłam. / Gigantyczne fallusy zamyśliłam 
na początku. Później / doszły drobne piersi i jeszcze drobniejsze waginy. / Was zmyśli-
łam na końcu. Od razu umieliście czytać. [zmyśleni]
Ale nawet jeśli na przestrzeni tych wersów uczestniczymy w kreacji (której i my, 
czytelnicy, jesteśmy częścią), mam wrażenie, że podszyta jest ona czymś niepokojąco 
autentycznym; „Szczekanie głodnych psów” to nie tylko doskonała literacko książka 
poetycka, to także przenikliwe studium kobiecego rozczarowania. I choć w domyka-
jącym tom wierszu nie brakło ani smutku, ani sarkazmu (a czytając tę książkę nabieram 
przekonania, że sarkazm to rewers smutku): Płacząc nie wypłaczecie niczego więcej niż 
słowa: / Wypchaj mnie trocinami i postaw na szafce. Zrób coś z moją pustką. / Zatankuj 
do pełna. Może zaczniecie się odchudzać lub / kupicie markową wodę po goleniu. Na 
pewno umyjecie / swoje narządy, a gdy tylko z oczu zniknie opuchlizna, /  zaczniecie na 
nowo zmyślać. [włosy na grzebieniu szybko umierają. gdyby tak można było wyczesać 
miłość], to jednak oko puszczone do czytelnika w tym nawiązaniu do pierwszego tekstu 
jest chyba jakimś – ironicznym, bo ironicznym, ale – pocieszeniem: I jak zwykle znajdzie 
się ktoś, / przez kogo będziecie zmyśleni. [ibidem]

Izabela Fietkiewicz-Paszek, TOPOS nr 6 (2010)

(...) Całość, ta niezwykła (inteligentnie obrazoburcza, jak na polskie warunki) poetycka 
całość, kończy się przestrogą, adresowaną do mężczyzn, którym się zdaje, że są 
panami świata, także świata zmysłów: Może zaczniecie się odchudzać lub // kupicie 
markową wodę po goleniu. Na pewno umyjecie // swoje narządy, a gdy tylko z oczu 
zniknie opuchlizna, // zaczniecie na nowo zmyślać. I jak zwykle znajdzie się ktoś, // przez 
kogo będziecie zmyśleni. Po lekturze książki „Szczekanie głodnych psów”  która jest 
moim zdaniem opowieścią o złudzie nasycenia – chciałbym raz jeszcze wybrać się z 
kobietą w podróż do tajemnic jej ciała i duszy. Tym razem już mądrzejszy o to coś, bez 
czego wcześniej (10, 20, 30 lat temu) nie potrafiłem pojąc spraw prostych i zrozumieć 
oczywistych w swej genialności technik domykania. Nie ma jednak powrotu do 
przeszłości. Dlatego pozostaje mi coś w rodzaju głodu oraz nadzieja, że wysiłek Beaty 
Patrycji – w zakresie uświadamiania, przypominania, rozjaśniania – nie pójdzie na 
marne. Ta książka – z mojego punktu widzenia – jest namacalnym dowodem literackiej 
dojrzałości Autorki. Oczywiście nie należy tego mieszać z tak zwaną dojrzałością 
życiową, bo ta niemal zawsze przychodzi za późno. 

Krzysztof Szymoniak, przedruk z http://zeszytypoetyckie.pl/

–

(...) Poetka dzieli książkę na 3 dość wyraźnie różniące się rozdziały. Pierwszy to niemal 
fabularna relacja z przybliżania się do siebie i oddalania mężczyzny i kobiety, drugi – 
opisuje ich bycie nieustanne ze sobą w wyimaginowanej przestrzeni, rozpiętej między 
konkretną, materialną rzeczywistością, a dość surrealistycznymi krajobrazami, trzeci – 
jest najmocniej poświęcony rozmijaniu się kochanków. Byłoby nieporozumieniem 
doszukiwać się w poezji Klary jakiegoś konceptu feministycznego, czy antyfemi-
nistycznego (jest zaskakująca spójność między tymi ideologiami). Niemniej są te 
wiersze – przynajmniej w moim odczuciu – tak samo świadectwem fiaska tegoż 
konceptu społecznego, który miesza w związku dwojga ludzi role damskie i męskie, jak i 
daremności w dążeniu do miłości idealnej. (...) A ja nie rozumiem, jakbyś szczekał w 
nieznanym języku (...) „dobry temat na film". Bo przecież, co ze „Szczekania głodnych 
psów" wynika, nie tylko z powodu braku należytej komunikacji międzypłciowej, 
mężczyzna jest tym niezgrabnym dziwakiem Jonaszem (por. wiersz pt. „przynosi 
kłopoty innym"), który powoduje emocjonalnego pecha kobiety, gdy tylko – pozwolę 
sobie tu na górnolotność – rozwija żagle miłości. 

Jerzy Suchanek, Nieznośna redukcja mężczyzny

 (...) „Szczekanie 
głodnych psów”. Klary nie jest „grzeczną dziewczynką" i raczej nie szuka bluesa w 
„wydaniu lirycznym" i ozdobnym, choć i on jakoś tu pobrzmiewa. Jednak serpentyn i 
confetti oraz innego „pejzażu" – mało! To wiersze drapieżne, czasami turpistyczne (choć 
osobliwie piękne); wiersze „mocnych pomysłów" i nieulizanych scen; szukam w nich i w 
swojej głowie klucza do osobowości Autorki, ale widzę tylko coś bolesnego, przetrąco-
nego, czego nie umiem nazwać. Cechą rzucającą się w oczy w tym zbiorze jest 
przejmujący sensualizm. Dużo erotyków, ale jakby nietypowych, w których czai się 
samotność i niepokój; ciało to epicentrum „zdarzeń", lecz także swoista udręka. Dziwny 
nastrój post coitum triste wypełnia tę szansę zjednoczenia, czyni z kobiety i mężczyzny 
byty wiecznie osobne. Coś – choć innym językiem – z Wojaczka, z jego nihilistycznej 
rozpaczy, pustki. Co ciekawe: jest tu garść wierszy napisanych przez „ego męskie", 
wcielonych w mężczyznę, jakby narratorka wiersza (bardzo czasami prozatorska mowa 
podmiotu) chciała wniknąć w cudzą skórę, by otworzyć swoją. To oglądanie przeciw-
ległych planet istnienia, pragnienia, czucia i... frustracja. Miłość jest tu „bezwstydna", ale 
i jakby ponura; uzmysławiająca swą niedoskonałość w budowaniu ładu egzysten-
cjalnego; czytaj: szczęścia. Wszystko, co „liryczne" (a jest tego sporo, wbrew temu, co 
napisałem wyżej), nie niesie legendarnej nirwany, w każdym razie nie znalazłem jej. 
Mimo uniesień, zmysłowość, pożądanie, pozostawiają świat pojawiających się tu 
postaci dziwnie chłodnym i niedopiętym w spełnieniu. W wiecznym głodzie sytości. (...)

Leszek Żuliński, Migotania Przejaśnienia, nr 4(2010)

Martwię się co nieco o to, czy każdy z Was będzie umiał czytać 

(...) Przebiegając przez wiersze Beaty dużo dowiedziałam się o kobietach, o ich 
zagubieniu i o ich samotności. Wszystkie jej wiersze to kobiety w różnych fazach 
rozczarowań relacją ja – mój pan, lecz nie tylko.... W ogóle cała książka Beaty Patrycji 
Klary to intelektualna opowieść o jednej, być może tej jedynej, samotnej kobiecie. 
Więcej powiem, „Szczekanie głodnych psów” to poetycki psychodramat głodnej 
miłości kobiety. I tak dzieje się w tej książce, że wymyka się ona poza obszar jednego 
gatunku literackiego i wkracza w obszar nie tylko feministycznych, ale i intelektualnych 
rozważań. 

Irena Zielińska, Pegaz Lubuski, nr 3 (2010)

(...). Mam wrażenie, że mężczyzna jest w tej poezji „wielkim, przyglądającym się", a 
zarazem czasami „małym (nikczemnym) podglądającym", jednak nieprzerwanie kimś w 
rodzaju pascalowskiego Deus absconditus. Z tym bóstwem trzeba walczyć, należy go 
atakować – jest równie niebezpieczny, co okrutny i fantazyjny. Może zarzucić, że nie 
podmywasz się w żeliwnej misce, bo wszędzie wanna w standardzie. Szkoda [chciał-
bym cię taką widzieć], ale także jest w stanie oczarować tym, że chciałby porastać 
kwiatami, wszak nigdy nie widziałaś mężczyzny czerwieniejącego się na plecach 
[nieznajomy]. Mężczyzna ze „Szczekania głodnych psów” wydaje się najważniej-
szym ukrytym wrogiem tej narracji – nie powinno to dziwić, skoro Beata Patrycja Klary 
zdaje sobie sprawę z tego, że „tamować boleśnie rzekę" to „równać miłość z 
nienawiścią". Gorzka, bolesna lektura o Erosie. Tanatos tym razem pozostaje po stronie 
czytelnika. Odbiorcy. Bolejącego. Teraz on winien przebyć swoją via dolorosa bez 
oglądania się za siebie. Polecam „Szczekanie głodnych psów” właśnie jego uwadze. 
Autor powinien o swoim dziele zapomnieć. 

Karol Samsel, kwartalnik WYSPA, grudzień 2010 

Beata
Patrycja
Klary

(...) Nie ma między „Szczekaniem głodnych psów” a „Zabawą w chowanego” zbyt 
daleko idących znaków równości, jest za to jeden, najważniejszy: niezwykła formuła 
wyobraźni i języka. To właśnie „wypracowała” w sobie Klary, tę osobną dykcję i sposób 
postrzegania świata, dzięki czemu poezja wiecznie może mówić coś nowego i wszystko 
inaczej. Dożyliśmy czasów, gdy klasycystyczne formuły sztuki „przeżyły się” i gdy świat 
postmodernistyczny przy każdym wyjściu na scenę poezji wymaga nowej sukienki słów. 
A o to właśnie najtrudniej, o ten nowy design, o to nowe Chanel 5, a Beacie jednak się 
udaje. Tym razem w sposób szczególnie perwersyjny, bowiem Zabawa to są treny, to są 
epitafia napisane po śmieci jej Ojca. A przecież literatura tanatoidalna ma za sobą 
ogromną historię, tradycję i dorobek. Zabawa stwarza jakiś dotąd nieznany wizerunek 
świata i Losu, ich prawa , ich przeżywanie, ale – mimo to – czy o śmierci można jeszcze 
powiedzieć inaczej? I coś nowego? Przecież ją opłakujemy i ją ćwiczymy od zawsze.
Pytanie, oczywiście, jest retoryczne. Śmierć jest największą zagadką, tajemnicą i 
„nierozstrzygniętym zdziwieniem”. Jest Największym Pytaniem. Nie wiemy nawet, czy 
istnieje, kłócimy się o to, choć towarzyszy nam od pierwszego dnia do ostatniego. W 
wymiarze fideistycznym powinna nieść nadzieję, ale czy niesie? Tak, zapewne jest to 
największa zagadka Losu – śmierć zadręczająca nas na śmierć! (...)To bardzo ponury i 
w jakimś sensie zarazem pogodny tomik. Stoicki, nie dający nadziei. A jednak zbliżyć się 
do fenomenu śmierci, przeżyć ją w sobie za życia, to sprawa warta wszystkich 
pocieszeń świata i wszystkich innych omamów Poezji. (...)

Leszek  Żuliński. Pegaz Lubuski 

(...) Wskazanie na „Treny” Kochanowskiego przez Klary wydaje się pułapką interpre-
tacyjną. Autorka celowo wybiera błędny paradygmat, chcąc przekonać interpretatorów 
o jego słuszności. Śmierć przecież jest tylko odmłodzeniem, rodzajem surviving skill – 
wypowiedzeniem trzech prostych słów: sajonara ojcze, sajonara. Nie ma sensu iść 
drogą Kochanowskiego, nie powinno się też jej porzucać, należy raczej uczynić z niej 
labirynt, pogubić się w gmatwaninie śladów, zatracić się we własnym zmęczeniu. Czy 
rzeczywiście tak jest? A co, jeśli „Zabawa w chowanego” jest zabawą z czytelnikiem i 
interpretatorami, którzy poszukują w poezji Klary dwugłosu z Kochanowskim? W tym 
tomie nie ojciec przecież opłakuje córkę. To córka poszukuje śladów obecności ojca, 
miejsca, do którego został on wygnany. Nie Jan i Urszula są wzorami postaci 
dialogujących ze sobą w Zabawie. Właściwymi prototypami bohaterów Klary wydają się 
raczej Edyp i Antygona. (...)

Karol Samsel, kwartalnik szafa, nr 40, wrzesień 2011
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z cyklu
POETA NIE JEST WART NIC WIĘCEJ NAD TO, CO NAPISAŁ

I
Zawsze jest przesiadka w jakimś Krzyżu, a wtedy przychodzi
wiersz o pociągu – tak mówi Zadura, a jemu poeci wierzą.

No więc przedział, a w nim baba z kotami. Koty rzecz jasna 
w klatce. Cztery, bo trzy kolejne wtulone w swoją babę. Smród.

Tylko tutaj jest miejsce. To wypchany po brzegi barbakan. Baba 
miło się uśmiecha. Nie kuście abyście nie narobili sobie kłopotu.

Przysiadam. Koty białe, czarne, jeden nawet niepodobny do 
swojego gatunku, jak sąsiad z dałnem czy innym cholerstwem. 

Dwanaście łap wskakuje mi na kolana. Nie ma w tym nic 
nieprzyjemnego, ale przyjemności taż żadnej. Za oknem pada. 

Baba dyskretnie pociąga z piersiówki. Konduktor drze mordę.
Od deszczu koty dostają kota, a od nich kota dostaję ja.

II

Czytanie wierszy powoduje, że natychmiast zaczynam pisać,
więc wolę nie czytać, po to żeby wiersze przychodziły skądinąd - 
tak mówi Świetlicki, a jemu poeci wierzą.

Tylko do cholery skąd brać tematy. Przecież nie napiszę o młodej
pracownicy banku, która przez okno zauważa, że jakaś kobieta
(zupełnie nieznana) rodzi na trawniku.

Trawnik jest przy głównej ulicy w Łodzi. Pracownica banku wybiega 
i sprawdza tętno dziecka. A ono jeszcze nigdy nie zachłysnęło się 
tlenem, więc obraca je, klepie w plecy. I staje się życie.

Nim przyjedzie karetka wszystko jest już takie jakie ma być.
Młoda pracownica banku otrzepuje spódnicę. Śladów krwi nie 
da się sprać z delikatnego jedwabiu. Nawet zimną wodą.

z cyklu ANTY-GENY. LALKI REBORN

ASTROLABIUM  Z  LALKĄ

Ona leży otulona w koszyku przy moim komputerze (żebym mogła sprawdzić, czy płacze). 
Dziękuję bardzo za zrobienie takiej dziewczynki. Pięknie się udała. Jej małą wsadzili 
w szpitalu do plastykowego worka i wyrzucili do śmieci. Kto nie przedłuży linii ojca, 
kreski matki, ten oszukuje siebie jak może. Patrzy w gwiazdy i widzi swoje dziecko.

Urodziło się w piątym miesiącu. Nie pozwolono pochować go na cmentarzu, bo ksiądz 
uznał, że nie było człowiekiem. Kupiła szkatułkę, taką na biżuterię. Ubrała w ciuszki 
i zakopała w grobie przy babce. Ma teraz opiekę. Pamięta jak zatrzymano w kadrze jego 
twarzyczkę. Jeszcze niedojrzałą, bo to nie był właściwi czas. Ma je zawsze przy sobie. 
Ale teraz coraz więcej jest dni, kiedy nie otwiera koperty, w której schowane jest 
to zdjęcie. Woli przytulać ciało z wybarwionego winylu, włosy z delikatnej mohery. 
Patrzeć w szklane oczy, które bardzo dobrze udają prawdziwe. Łatwo się nabrać.

Jeszcze żywa dziewczynka leży w żelaznej nerce w oczekiwaniu na ostatni oddech. 
Nie chcą pokazać jej rodzonej. Nie dają przytulić. Położna mówi o tym: wyskrobiny. 
Dziwi się, że po wszystkim rodzice chcą zabrać materiał do domu. Zwariowali chyba. 
Przecież to nic. Wcześniaki przed 26 tygodniem życia nie są ratowane. Nie udały się.

zmyśleni

Wszystko zmyśliłam.
Gigantyczne fallusy zmyśliłam na początku. Później 
doszły drobne piersi i jeszcze drobniejsze waginy.
Was zmyśliłam na końcu. Od razu umieliście czytać.

portret

Kiedy mówię: Ona jest moją miłością, a inne mają tylko
cekinowe staniki na swoich obwisłych cyckach – koledzy 
patrzą na rozproszone piaski klepsydr. Stają. Z pozoru 
na to wygląda i wcale nie wyklucza, że mi
zazdroszczą.

hiszpańskie wakacje

Na śmieciach dużo się zarabia. Najdroższe wino pachnie 
ziemią Cortésa, dumą konkwistadorów, odwagą w starciu 
z bykiem. Możesz ją nim zapijać. Nie będzie marudziła, 
bo platyna na ręku podkreśla brzeg palców, a ona jest 
drobna, nawet delikatna. Spytasz, czy cię kocha. 
Pięknie się uśmiechnie. Dużo kosztowały tak lśniące 
protezy i wargi napełnione zimnym silikonem. Musi się 
odwdzięczyć. Pojechać do Córdoby, umyć twoje ręce 
w wodach Guadalquivir, przyjąć cierpkie nasienie. 

Nie urodzić dziecka. 

z tomu
SZCZEKANIE GŁODNYCH PSÓW

wrażenia z Fraktala

Większość rzeczy nie zdarza się. Wiedzą o nich tylko 
z listów od umarłej matki lub z głosu szczekających psów. 
Głód wyostrza myśli o samobójstwie. Ale teraz całują 
dziewczyny z burdeli udając, że są pierwsi. Poeci małego 
miasteczka. Pójdą do Dziury.

Od dawna wszystko co bliskie jest nieobecne.

kobieta z etażerki

Przełyka jajecznicę, bułeczki czekają na niego. Wszystko 
jest jak z filmu o szczęśliwych ludziach, nawet ten kwiat 
w wazonie.

Po rozwodzie nikt już nie zrobił jej tak intymnego zdjęcia.

z tomu
ZABAWA W CHOWANEGO

I

Zaczyna się dzień, w ktorym coś powinno się stać. Barometr w gornych rejestrach, a moje
trzydzieści cztery jest inne niż twoje trzydzieści pięć, choć lata są sercem każdego kadłuba.
Nie żyje Czesław, nie żyje Zbychu, Rysiek i nie żyje wielu, wielu innych. Szalonego Fredka
nikt z nas dawno nie widział. Pewnie nie żyje. Jesteśmy materią, dlatego lepiej jest malować
latem, gdy płaszczyzny są rozgrzane i farby też, a umierać zimą. Kto kocha kobiety, Bóg jest
w nim, więc na YouTube podglądam Bellucci. W moim scenariuszu spaceruje zarożowiona
w promieniach niewidzialnego jeszcze słońca. Pramatka i kochanka przyszłości. Nie wiem
co wypada, lub czego nie wypada pisać, ale im wolniej rozstawia nogi, tym szybciej oddycham.
Wysysam jej miękkość jak pasożyt skorupę ślimaka. Kończy się dzień, w ktorym coś
powinno się stać. Dzwoni telefon: ojciec nie żyje.

VIII

[Zmarli] Kiedy są prochem, nabierają więcej znaczenia. Nie da się ukryć, że lenistwo w czynieniu
rzeczy głupich może być wielką cnotą. W każdym razie nie byłeś bardzo wymagający na tym
punkcie. Lubiłeś typowy pejzaż egzotycznego pogranicza. Urodzony w Białorusi, ale to było
zawsze oczywiste, że jesteś z Polesia. Pisany na ręku wężem owiniętym wokoł sztyletu, co znaczy:
zemsta dokonana. Mowiłeś, że barwnik to nic innego jak tusz zmieszany z szamponem w celu
zagęszczenia. Obmycie czymkolwiek z alkoholem i można opisywać ciało, znaczyć poglądy.
Robiłeś to sobie sam w czasach buntu. A ja uczę się teraz z tego czytać. Na brzegu popielnicy
czeka niedopałek. To był przecież twoj ostatni papieros.

XI

Kiedy nie żyjesz lepiej sobie nawzajem dotrzymujemy towarzystwa. Siedzę, leżysz i coraz trudniej
przychodzi nam wywołać w sobie zdziwienie. Jesteśmy poza czasem. Ty rownież poza ciałem, jak
jogin z Pakistanu, albo nestor z Ponderosy. Lubiłeś czytać, ale to filmy trafiały najlepiej. Covboy,
cobyła, colty, capelusz i szeroka preria, na ktorej końcami traw masowałeś stopy. Wolałam Indian,
choć wiedziałeś, że podkochuję się w Old Shatterhandzie. Patrzyliśmy na niego z zazdrością,
zupełnie inaczej niż teraz. Nie dlatego umarli bogowie, że rozbiliśmy ich posągi. To stało się
bez naszego udziału.

XIV

Nigdy nie fotografowaliśmy się razem. Zresztą nie lubiłeś tego zatrzymania duszy w obiektywie,
o co podejrzewają aparat nieufni Papuasi. Ich wielki Nona jest wodzem plemienia, zwykły Nona
jest wodzem klanu, a mały Nona jest wodzem wsi. Ty byłeś wodzem rodziny. Dwudziesty trzeci
czerwca Dniem Ojca, ale nie kojarzę tej daty. Najbliżej mi do wieczoru czternastego mają.
Od tej chwili jesteś stale obecny. Nie starzejesz się odmłodzony przez śmierć.
Jak chłopiec ze zdjęcia.
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