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„Pisanie jest dla mnie desperacką próbą scalenia świata, złożenia go z oderwanych, 

często przypadkowych, wadliwych fragmentów w mniej lub bardziej spójną całość” - pisze o 

swojej twórczości Wojciech Pestka.  

Taką kolejną próbą jest właśnie wydany zbiór jego opowiadań "Ballada o żyletce". 

Pestka subtelnie i delikatnie, jakby przy okazji opisywanej przez siebie fabuły, mówi o 

miłości, samotności czy emocjonalnej pustce doskwierającej jego bohaterom. Bo nawet czy 

to wiecznie pijanego Srokę z "Ballada... tu mówi radio", czy dziadka z "Miasta" gniecie 

tęsknota - za wolnością, miłością czy przyszłością? Na pewno nie tylko za „miłosnymi 

rzeczami, których nikt we wsi nie potrafi”. 

Autor opisuje miejsca, które wydają się nie istnieć, ale przecież po chwili 

zastanowienia wiemy, że takie miasteczka czy wsie, gdzie ktoś pali w piecu wieńcami 

pogrzebowymi, mogą być tuż za progiem. A historie, które przytrafiają się ich bohaterom, są 

być może powszechne, tyle że pod piórem Pestki przestają być banalne i stają się częścią 

jednej opowieści o życiu, właśnie „próbą scalenia świata”. 

Część składających się na książkę opowiadań została już wydana. Niektóre były 

drukowane w „Twórczości” czy „Odrze”, inne zdobywały nagrody w ogólnopolskich 

konkursach literackich. Opowiadanie „Romeo i Julia” zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie 

krótkich form prozatorskich w Zgorzelcu, „Miasto” zostało nominowane do nagrody 

prezydenta Warszawy, a „Wróble nie odlatują” wywalczyło pierwszą nagrodę w lubelskim 

konkursie na opowiadanie o miłości. Specjalnie na konkurs z okazji 600-lecia istnienia 

Bydgoszczy zostały napisane „Buziaczki - inaczej ślina na druty”. I tym razem Pestka zdobył 

pierwszą nagrodę. 

Książka wydana zostanie także na Ukrainie, z którą Pestka jest silnie związany 

(często tam podróżuje, wydał dwujęzyczny tomik poezji wspólnie z ukraińską poetką Anną 

Bagrianą). 

– Najpierw zapadła decyzja, że "Ballada o żyletce" ukaże się na Ukrainie. Wtedy 

pomyślałem, że dziwne by było gdyby w ogóle nie została wydana u nas – mówi pisarz. 

Zwłaszcza że większość opisywanych przez Pestkę historii dzieje się w Polsce. Niektóre u 

nas w Radomskiem, choć nie jest to wprost napisane. 

18 listopada Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy i Biblioteka Główna 

Województwa Mazowieckiego zapraszają na wieczór autorski Wojciecha Pestki, połączony z 

promocją książki „Ballada o żyletce”. Spotkanie odbędzie się o godz. 17 w budynku 

biblioteki przy Koszykowej 26/28. 

 

"Ballada o żyletce", Wojciech Pestka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009 

  

http://radom.gazeta.pl/

