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N o t y  o  a u t o ra c h  
 

 

 

Jarosław Błahy (ur. 1966 w Szczecinie) – eseista, poeta, prozaik, instruktor teatralny. Ateista, 

humanista, intelektualny krytyk judeochrześcijaństwa, wolnomyśliciel antyreligijny, bluźnierca. 

Apostata z Kościoła katolickiego (lipiec 2008). Był wokalistą grup punk rockowych „Zwolnienie 

Warunkowe” oraz „Zenon Reagan”. Z wykształcenia polonista (Uniwersytet Szczeciński, 1993). 

Debiutował w „Pograniczach”, publikował w katowickich „Wyrazach”, olsztyńskim „Portrecie”, 

szczecińskim „[fo:pa]” i „Łabuziu”. Na witrynie The-Serpent.pl dotychczas ukazały się cztery jego 

teksty, z czego dwa (Zefir oraz A1 Rh+) mają na niej swoją premierę. Przez 6 lat pracował jako 

nauczyciel IB Polish Mother Tongue w Szczecin International School (SIS). Od lipca 2011 mieszka  

i pracuje we Wrocławiu. 
 

Oficjalny biogram Jarosława Błahego: http://www.wforma.pl/blahy-jaroslaw,47.html 
 

Współautor książek:  

 Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, Szczecin 2005 

 Kanon i obrzeża, Kraków 2005 

 

Autor książki: 

 Literatura jako lustro. O projekcji i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego, 

wyd. Forma, Szczecin 2009 

http://www.wforma.pl/34,literatura-jako-lustro.-o-projekcji-i-odbiciach-fizjologicznych-w-tworczosci-leo-lipskiego.html 

Patrz też: M. Knihinicki, Na początku było ciało. Recenzja książki Literatura jako lustro Jarosława Błahego,  

The-Serpent.pl, XI 2010: http://www.the-serpent.pl/Sabatiel/Na_poczatku_bylo_cialo_Recenzja_ksiazki_Blahego.pdf 

 

Niektóre artykuły: 

(podano tylko pierwsze wydania) 

 Buldog i łańcuch (opowiadanie), [fo:pa] nr 5 „Spisek/fabuła”, 2005 

 Świnia pancerna, [fo:pa] nr 6 „Nie/wiedza”, 2006 

 Agonia tożsamości przed lustrem, [fo:pa] nr 8 „Pan/Niewolnik”, 2006 

 Literaturą po ryju - rozmowa z Jarosławem Błahym, [fo:pa] nr 14 „Kłamstwo”, I 2008 

 Bloodsport (wiersz dołączony do rozmowy Literaturą po ryju), j.w. 

 Anatomia perwersyjnej paranoi. Szatan urojony, [fo:pa] nr 14 „Kłamstwo”, I 2008 

 Inwazja śmieci Splutona (wiersz), [fo:pa] nr 16 „Absynt”, VI 2008 

 Histeria narcystyczna, [fo:pa] nr 17 „Narcyzm”, X 2008 

 Zefir, The-Serpent.pl, „Szatan Potrójny: 09.09.09”, IX 2009 

 Złodzieje ciast. O utopii mentalnej, [fo:pa] nr 18 „W krainie pieczonych gołąbków”, 2009 

 A1 Rh+, The-Serpent.pl, „Trzecie urodziny Węża: 02.02.2011”, II 2011 
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