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(...) Dorota Ryst odbywa swoją wędrówkę po okręgu, tarczy zegara, kuli ziemskiej w 
odwiecznym rytmie nocy i dnia, światłości i ciemności, snu i jawy, życia i śmierci. To 
kosmiczny porządek, w który wpisane są nasze losy.  Motyw koła, boska wieczność 
jako okrąg o nieskończonym obwodzie. Znacząc kolejne punkty na mapach szukamy 
odpowiedzi, recepty, odmiany, porzucenia wiecznego albo-albo. Skoro wędrujemy po 
okręgu, zamkniętym kole, nasze – powtarzając za Kierkegaardem – albo-albo jest tutaj 
bez znaczenia. 
Jeśli idzie o mnie, to zawsze piszę o Dublinie, albowiem jeżeli uda mi się dotrzeć do 
serca Dublina, będę mógł dotrzeć do serca wszystkich miast świata. W tym, co 
konkretne, zawiera się to, co uniwersalne –  powiedział Joyce w rozmowie z Arturem 
Powerem. To przekonanie bliskie jest i Dorocie Ryst. Miasto to model całego świata. 
Poetka stanowi jego cząstkę, dlatego jej miasta, ulice, stacje metra, są podążaniem od 
konkretu do wszechrzeczy. Stąd już tylko krok do wiecznej wędrówki, do powrotów tylko 
po to, by znowu wyruszyć. Mule w karcie francuskiej restauracji// przypominają: miał 
być paryż. a może wenecja. zostały/ przypływy i odpływy (…) [gesty]
Podmiot liryczny podróżuje przez labirynty ulic, zaułków, przecznic. Miasto jest 
mechanizmem, ciałem, wszechświatem, początkiem i końcem, przeszłością 
teraźniejszości i teraźniejszością przyszłości. Miasto przechodzi w miasto, wczoraj w 
jutro. Żeglujemy, jak mawiał Pascal, po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i 
chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca. 
Zawieszony, pomiędzy Paryżem, Budapesztem, Kretą, Dworcem Centralnym, 
kawałkiem wielkości trawnika, podróżny mija nowe miejsca i twarze, po to, by dorosnąć 
do swojej logorei, do objawienia urzeczywistnionego przez mowę.
Tendresse. Wolę to słowo niż polskie czułość – pisał Czesław Miłosz. Dorota Ryst 
odmawia modlitwę do Owidiusza. W martwym języku prosi tylko o dotyk – tango tangere 
tetigi tactum. [śródziemnomorze] 
Poznajemy świat poprzez język. Co nienazwane nie istnieje. Dlatego siej. jeśli 
weźmiesz ziarno dłoń będzie wiedzieć/ jak ma trafić w skiby (…) tylu umrze za twojego 
życia i tyle języków./ moabicki szuadit aka-jeru. twój/ może być następny. [siejba]
Punkty przecięcia to głęboki myślowo, piękny i dojrzały tom. Wszyscy znaczymy na 
mapie życia punkty. Rozproszone nie znaczą nic, ale połączone razem tworzą obrazek. 
Całość. Jedyną, niepowtarzalną, własną. /Teresa Rudowicz o „Punktach 
przecięcia”, Migotania 2012/

Czwarty w dorobku Doroty Ryst i czwarty w serii Salonu Literackiego tomik pt. „Punkty 
przecięcia”, opatrzony jest mottem zaczerpniętym z książki Krzysztofa Środy pt. 
„Niejasna sytuacja na kontynencie”, książki o podróży, której nie było: Jeśli nawet świat 
zawiera w sobie jakąś zagadkę, której zrozumienie jest naszym powołaniem, podróż nie 
jest chyba właściwym sposobem na jej odkrycie (…) Takie wejście w świat „Punktów” to 
zapowiedź szlaków, które autorka przebyła, tych, które zna jedynie z atlasu, jak i tych, 
które żyją w osobliwy sposób wyłącznie w jej wyobraźni. „Beskid jest dla mnie tak samo 
egzotyczny jak Karaiby” – powie na którymś ze spotkań. Topos podróży powinniśmy 
więc jeszcze przed lekturą przewartościować – będzie to gotowość umysłu, postawa, 
stan ducha, a nie fizyczny proces, czego trafną egzemplifikacją jest tytuł pierwszego 
rozdziału: [punkt: róg nowego światu i marszałkowskiej]. Nowy Świat w rzeczywistości 
nie krzyżuje się z Marszałkowską.(...) Stonowane, pozbawione emfazy i ambicji bycia 
na siłę „lirycznymi”, często bliskie prozy, mini-studia nad egzystencjalną sytuacją 
człowieka zanurzonego w zamglonej przeszłości, za którą się tęskni, ale w której nic nie 
jest na pewno, nawet topografia miasta, w którym spędza się całe życie. Wiersze 
bogate w kulturowe odniesienia (od swobodnych odwołań do fraz Szekspira, 
Brodskiego czy filmu Morgensterna poprzez kluczowe dla „dzieci kryzysu” 
wspomnienia jak statki z cytrusami czy wyroby czekoladopodobne po ledwo 
ukorzenione pojęcia jak google maps i „świeże fakty” jak budowa stadionu), osadzone 
na niewydumanym gruncie „zwykłości z życia wziętej”, nałożone na bolesne refleksje, 
pełne ambiwalencji i poczucia metafizycznego zapętlenia, prowadzą do ostatniego 
(nomen omen) punktu: 
[punkt ostatni]. To tylko jeden, ale za to niezwykle nośny tekst, pełen wiary, że to język 
porządkuje chaos, nadaje sens, a może i konstytuuje rzeczywistość, pozwala rodzić się 
i trwać. Jakby desygnat bez nazwy umierał mimo materialnego trwania, a słowo ocalało 
światy, które się rozpadają. Tylu umrze// za twojego życia i tyle języków./ moabicki 
szuadit aka-jeru. twój/ może być następny. więc siej// została ci wiara w 
zmartwychwstanie/ słowa. [siejba] /Izabela Fietkiewicz-Paszek o „Punktach 
przecięcia”, Topos 2012/

(...) Człowiek w wierszach Ryst występuje w naturalnych barwach i proporcjach, 
świadomy swoich ograniczeń, ułomności i możliwości, swojego miejsca i roli w świecie; 
raz więc powie: próbuję/ zbawić ludzkość/ lub przynajmniej/ doczekać do świtu 
[Bezsenność], innym razem a może/ to właśnie jest/ czułość/ gotowanie obiadu/ wbicie 
gwoździa w ścianę [Może czułości] i muszę otworzyć jutro/ jak każdy inny dzień 
[Pandora], jednak w każdym przypadku wyczuwalna jest niezwykła wyrozumiałość 
poetki dla jego emocji i wątpliwości. To wielka wartość tej poezji – podskórny 
(podwierszowy?) humanizm, rozpisany bardzo dyskretnie, powściągliwie, niekiedy 
ascetycznie. 
Autorka ogranicza instrumentarium środków poetyckich do niezbędnego minimum, 
cyzeluje przekaz, waży słowa nie próbując nas epatować błyskotkami ani zalewać 
skojarzeniami, raczej prowokuje do tropienia konkretnych pytań, istotnych, 
egzystencjalnie zaangażowanych. 
Skutecznie sprowokowana do tych poszukiwań, nie mogę się oprzeć pokusie 
utożsamienia podmiotu lirycznego z autorką we fragmencie Poeta/ pisze wiersze/ a na 
marginesach wierszy/ zapisuje życie/ Poeta/ pisze życie/ a na marginesach życia/ 
zapisuje wiersze [Per analogiae]. Te wiersze, mam wrażenie, bardzo bezpośrednio 
wyrastają z życia, by po spisaniu przez poetkę – per analogiae? – wrosnąć w nie na 
nowo. (...) /Izabela Fietkiewicz-Paszek o „Odmianie przez przypadki”, Migotania, 
Przejaśnienia  2010/

ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka od zawsze w Warszawie, 
na Saskiej Kępie. Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich i turniejów 
jednego wiersza. Poetka i publicystka. Jej wiersze były publikowane w almanachach i prasie 
literackiej (m.in.... Topos, Bliza, Migotania, Łabuź, Gazeta Kulturalna). Od 2005 jest członkiem 
Związku Literatów Polskich. Wydała 4 książki poetyckie: „Odmiana przez przypadki", „wi-
doczki. wiersze bezwstydne", „czasunek" i „Punkty przecięcia". Jest współredaktorem (z 
J.Z. Brudnickim) almanachów „Praska Przystań Słowa”. Zaangażowana w Salon Literacki – 
forum, stowarzyszenie, portal i blog (www.salonliteracki.pl/blog/przeczytanki). Redaktor 
naczelna portalu Salon Literacki (www.salonliteracki.pl). Współtworzy Grupę Twórczą OKNO – 
www.okno.art.pl. Autorka recenzji i artykułów o historii najnowszej literatury polskiej. Jurorka 
ogólnopolskich konkursów poetyckich – w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka 1. Turnieju Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej w listopadzie 2011 i 
Kaliskiego Konkursu na Utwór dla Dzieci (2012) . Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
(m.in. trzy edycje plenerowych spotkań „Pomost”). Poprowadzi zajęcia z twórczego myślenia.

(...) Ryst zdaje się mówić: czas to zawsze mój czas, a mój czas, to moje życie. Ciekawe 
jest tu ujęcie upływu czasu – do którego jesteśmy przecież przyzwyczajeni – jako 
zatrzymania, jako bezradnego dreptania w miejscu, jako odkładającego się na twarzy. 
Twarz jest rzeczywiście zwierciadłem, w którym czas się sobie przygląda na miliony 
sposobów, jak są miliony twarzy. Skoro czas to nasze życie, nie ma lepszego sposobu 
jego "definiowania" niż przyłapywać go w życiu, przy okazji życia, poprzez życie, 
poprzez jego wydarzenia. W wierszu "Sobie na urodziny" (s. 10) mamy tego najlepszy 
przykład. Kolejne rocznice urodzin i to, co między nimi pokazuje, jak czas nas pustoszy, 
jak jest bezwzględny – oto zakończenie tego wiersza: "zanim/ zostanę/ kolejnym 
dowodem/ w szczególnej teorii bezwzględności/ czasu". Jeśli przypomnimy, za 
wierszem "*** ścieka..." (s.8), że: „byli nawet tacy/ którym się udało/ wyrazić go kilkoma 
prostymi wzorami”, to możemy skojarzyć z lekcji fizyki choćby ogólną czy szczegółową 
teorię względności – a tu, proszę!, szczególna teoria bezwzględności. Ta świadomość 
upływu wywiera piętno na całym tomiku („Wiersze" Tarnów. Kwiecień 1995 (s.11), 
"Sąsiedzi" (s.33)). Jest zresztą, rozrzucona po tomiku, cała seria wierszy z miesiącami 
w tytule, co już samo w sobie podkreśla upływ, bieg, przemijanie. Ryst pokazuje różne 
twarze czasu, bo z jednej strony te zamknięte w konkretne wydarzenia, fakty, obrazy, 
których ramy pozostają ściśle określone ("Łódź. Próba", s.16) a z drugiej te, które są 
ledwie fragmentami, strzępami, plamami, rozmazaniami, gdzie granice trudno określić. 
(...) /Andrzej Wołosewicz o „Czasunku”/

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

(...) Myślę, że ten tomik umacnia pozycję 
Doroty i jej dobrą markę. Dlaczego? Ano 
dlatego, że ten tomik – jak każda dobra 
poezja – ma swoją osobną poetykę i 
opowiada bardzo odrębny, bardzo 
własny sposób przeżywania świata i 
ego-świata. Po pierwsze, są to wiersze, 
które jestem skłonny nazwać „chłodny-
mi” – pozbawione „liryzowania”, 
sprozaizowane, zdystansowane wobec 
„żarliwego emocjonalizmu”. Po drugie, 
są one pełne kulturowych odniesień i 
skojarzeń, jednak zestawianych z 
„przyziemną rzeczywistością” i chara-
kterystycznym tu reizmem, co umie-
szcza ten zabieg nie w tradycyjnej 
„mitologizacji życia”, lecz w jego 
„realnym realizmie”. Tak więc cechy, 
które poezji są nieobce, tutaj zostały 
nietradycyjnie „skonfigurowane”, weszły 
w nowe konteksty i klimaty. Dorota ma 
poza tym znakomi te  wyczuc ie  
„paradoksu semantycznego” i sytuacyj-
nego, tzn. umie tak kojarzyć słowa i 
obrazy, że one dziwią się sobie i – w 
nieoczekiwanym przez nas – zderzeniu 
tworzą nową jakość. (...)Tak, to 
wspaniały tomik. Piękny i „intelektualny”. 
Czuły i powściągliwy. Napisany pod 
jakimś „onirycznym kloszem”, a jednak 
wgryzający się w tę świadomość świata, 
która rodzi się tylko wtedy, gdy w 
wiecznym ruchu potrafimy przystanąć i 
zrozumieć to, że nie rozumiemy zbyt 
wiele. Dobra poezja uwielbia brać się 
właśnie z takiej „niedyspozycji”... Wtedy 
dopiero widzi to, co zobaczyć niełatwo. 
/Leszek Żuliński o „Punktach przecię-
cia”, Gazeta Kulturalna, 2012/
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zasada scarlett

chleb klei się do zębów. mleko nie zsiada. tylko my 
coraz kwaśniejsi. nie, nie boję się virginii woolf. ani nawet 
marii konopnickiej. upiory piorę w pralce. automatycznie 
zwalnia mnie to z części tarcia. tara? gdzieś to słyszałam.

gdzie? pomyślę o tym jutro. o, jutro to jest dopiero temat 
na wiersze. dla idiotów (polityczna poprawność zaleca 
używanie raczej słowa naiwny). ale człowiekowi podobno 
nie jest potrzebne używanie. wystarczy świadomość, że mógłby.

koniec sierpnia, 1939

witkacy już namalował swój ostatni portret
(typ C, z użyciem kokainy, obecnie w zbiorach prywatnych w niemczech)
czesława oknińska jeszcze nie pakuje walizki jest słoneczne sierpniowe popołudnie

czas nie chce się zatrzymać

tramwaj spokojnie jedzie nowowiejską potem skręci
żeby filtrową dojechać do placu narutowicza
w wagonie z otwartym pomostem upał nie doskwiera

a czas nie chce się zatrzymać

pasażerowie – kobiety w letnich sukienkach
mężczyźni w kapeluszach panama lub borsalino
od niechcenia delektują się letnim popołudniem

jakby nie wiedzieli że czas nie chce się zatrzymać

może ton rozmów bardziej nerwowy niż zwykle
(a może tylko tak mi się wydaje z perspektywy wszechwiedzącego narratora)
wzrok trochę bardziej rozbiegany mocniej zaciśnięte palce

tylko wszechwiedzący narratorzy wiedzą  że czas się nie zatrzyma

chociaż jestem wszechwiedząca czasami krzyczę w nocy
moja terapeutka mówi że to nie moje sny że wyssałam je z mlekiem 
dziewczynki dla której czas na zawsze się zatrzymał

choroba kesonowa

wilgoć przypłynęła falą. jak dziecko dotknąłeś 
najpierw palcem. potem polizałeś go sprawdzając 
czy morze jest słone. zanurzałeś się wolno. brzeg 
kreślony koronką oddalał się, wracał. było coraz głębiej 

ciemność znaczyła skórę pamięcią przypływu. wszystko 
falowało zwiastowaniem sztormu. potem nagle
nie było powierzchni ani dna nie było. 
tylko zegar fosforyzował jak głębinowe ryby.kafka

tamten czas
wypalonej trawy kości i kamieni.

rękopisów trwalszych niż ludzie.

zamek 
proces
listy do mileny
bezpieczne w solidnych kufrach.
i trzy siostry
łatwopalne
w krematoriach auschwitz.

kafka? kafka?
to ten żyd, co miał szczęście i nie dożył wojny?

powrót

znów powrót. do siebie jak donikąd
do poranków z zapachem kawy
jaskrawości południa i wieczorów
na które nie pomagają już żadne

pastylki. wszystko ma swoje miejsce.
góry doliny potoki ty ja.
krótkie chwile pragnienia pośpiesznego
zmieniania skóry prób odmiany

przez czas lub przypadek potwierdzają
bólem naszą nieodmienność.

wielkość skalarna

czas w którym byłam i miejsca
gdzie mnie nie było niczym się nie różnią.
mówisz pamięć. a co to właściwie jest
ta pamięć. wykrzywione obrazki. wiara

że było jak nie było. fakty i fuckty. słowa
i zdjęcia. założenia się nie zmieniają
wszystko co jest minie. na filmie poklatkowym
który ktoś zrobił jutro skóra już pęka. szczelinami

wycieka ze mnie dziś wczoraj i pojutrze.

czas

coraz częściej
zatrzymuje się
na mojej twarzy

bezradnie
drepcze w miejscu
zostawia ślady 

trudno
je potem ukryć
nawet pod codzienną maską
najlepszego pudru

czas
zatrzymany na mojej twarzy
może kiedyś go polubię

przecież to mój czas 

astygmatyzm

właściwie nie rozmawialiśmy o życiu. trochę
o poezji. dym z nie naszych papierosów rozmywał
ostrość. piwo było coraz cieplejsze. głosy dookoła
mówiły to samo. że nic nie ma. trochę skóry ścięgien

i mięśni. kości zostały rzucone. bezpańskie
psy miały kolację. właściwie nie rozmawialiśmy
o życiu. bo co miałbyś powiedzieć. że ma być
jak linia na asfalcie. podwójna ciągła.

paryż. po prostu

w żyłach gorzka słodycz absyntu. zieleń
splata się z czerwienią w szarość
paryskiego bruku. tu nie ma grzecznych

chłopców. z obrazów uśmiechają się
tanie dziwki które nie śniły że ich portrety
będą sprzedawać za miliony. tej wiosny

nie pojadę do paryża. okazałeś się nie wart
mszy. w tanich hostelach gdzieś na boulevard de magenta
lub rue du mont cenis rozłożą nogi inne kobiety.
mężczyźni namalują ich sny.

cezura

kra pękła nagle w słoneczne letnie popołudnie.
przez lata przyzwyczailiśmy się do trzasków
przepowiadających. w nowej lodówce nie było
nawet szronu. musujące wino udawało szampan.

w naszych pokojach żyli sobie umarli.
pająki i muchy spokojnie grały w siatkę.
jednak koniec zaskoczył wszystkich. tylko lód
na barykadach zachował zimny spokój.

w kaliszu, na rozmarku

                                      Teresce Rudowicz

weź te wszystkie książki
zatrzymaj nimi rzekę
to już się kiedyś udało
tam niedaleko rozmarku sypali je tak długo aż zniknęła
potem wycięli róże
 
sklepy bławatne wyzuli z materii
materię z idei
potem spalili ją w krematoriach
 
więc ty pisz
pisz kolejne książki
pamięć mieszka między słowami 


