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(Uwaga do
grafika: to,
co jest
mniejszymi literami, przeznaczamy „do zabawy”, czyli
do rozsypania po stronie.
Mo˝e te˝ jakieÊ kó∏ka itp.)

Nim wpad¸em w potrzask og¸upiajàcych zaj´ç, które oddali¸y mnie od
kompozycji [...], wiele rozmyÊla¸em
na temat pewnych nowych mo˝liwoÊci
po¸àczenia s¸owa z muzykà. By lepiej zg¸´biç ten problem, przestudiowa¸em oczywiÊcie d¸ugà i pi´knà
histori´ recytatywu w jego funkcjach liturgicznych i laickich. Ale to
studium recytatywu, sposobów recytowania ze Êpiewem i Êpiewu
mówionego, poszukiwania melodii
w infleksjach j´zyka, mieszania
s¸owa z akompaniamentem lub, przeciwnie, uwalniania go od podpory
harmonicznej; ale ca¸y ten proces,
który pasjonowa¸ tylu kompozytorów nowoczesnych, [...] nie by¸
w¸aÊciwie tym, co mnie interesowa¸o. Szuka¸em raczej
ekspresji muzycznej, która
wy¸oni¸aby si´ z nagiego
s¸owa, s¸owa wczeÊniejszego

ni˝ muzyka [...] Wyimaginowa¸em sobie
pewien rodzaj kantaty, w której
osoba
spe¸niajàca
funkcje
koryfeusza wysun´¸aby si´ naprzód
ku publicznoÊci i w zupe¸nym milczeniu orkiestry, po geÊcie nakazujàcym publicznoÊci uwag´, zacz´¸a
recytowaç poemat bardzo prosty,
z¸o˝ony ze s¸ów najprostszych, jak
m´˝czyzna, kobieta, dom, woda,
chmura, drzewo i inne, które ze
wzgl´du na swojà zasadniczà
wymow´ nie potrzebowa¸y ˝adnego
przymiotnika. By¸oby to coÊ
w rodzaju s¸owa-genezy. I z wolna
samo powtórzenie s¸ów, ich akcenty
da¸yby szczególnà intonacj´ pewnym
nast´pstwom, które nale˝a¸oby
przywo¸ywaç w regularnych interwa¸ach jak refren.
/Alejo Carpentier, Podró˝ do
êróde¸ czasu, Czytelnik,
Warszawa 1973/
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Ale dosyç ju˝ o mnie. Mów jak Ty si´ czujesz
z moim bólem – jak boli
Ciebie Twój cz∏owiek.
Stanis∏aw Baraƒczak, WIDOKÓWKA Z TEGO ÂWIATA

Spowiadam si´ Bogu w Jego pierwszej, drugiej i trzeciej osobie
liczby pojedynczej i mnogiej, w Jego nijakim, jak sàdz´, rodzaju,
˝e przyszed∏em na Êwiat w lutym 25 lat temu, pocz´ty zatem w maju,
co ∏atwo obliczyç (lub sprawdziç, ˝e w∏aÊnie w tej porze zmieniajàc
najcz´Êciej miejsce pobytu zdradzam si´ z ch´cià, by sobie
poszukaç znowu jakiegoÊ lepszego Êwiata, gdzie mo˝e weselej,
w ten sposób – z daleka – obchodzàc rocznic´ niewiele
mnie ju˝ obchodzàcà).
Goràco
spowiadam si´ Bogu w Jego pierwszej, drugiej i trzeciej osobie,
owemu JA, owemu TY, owemu ON, ONA, ONO,
˝e przechodzi∏em przez jezdni´ w miejscach, gdzie tego zabroniono,
˝e czasem czas schodzi∏ mi na niczym, ˝e w butach wchodzi∏em na ∏ono
natury, ˝e nachodzi∏y mnie kryzysy i odesz∏o ode mnie kilka kobiet,
˝e przechodzi∏em osp´ i ˝e schodzi∏em kilkadziesiàt par butów,
˝e gdy odchodzi∏a mnie ch´ç, by ˝yç, szed∏em w las korzystajàc ze skrótów
przez ∏any pszeniczne.
Panicznie
spowiadam si´ Bogu w Jego pierwszej, drugiej i trzeciej osobie,
gdy pierwsza jest g∏ucha, druga niema, a trzeciej tak˝e nie ma,
˝e nie umiem graç w bryd˝a i nie odró˝niam szlemika od szlema,
˝e graç w ogóle nie umiem, gier nie odró˝niam od gierek, bo schemat
ten sam w´sz´ w jednych i drugich. ˚e jest we mnie krwi drugi obieg.
˚e Gierek, ˝e Bre˝niew, ˝e ˚iwkow, Ceausescu i inne Staliny –
nie czuli mojego sprzeciwu. ˚e za to mi – choç si´ poczuwam do winy –
w∏os mi z g∏owy nie spadnie.
Bezradnie
spowiadam si´ Bogu w jego pierwszej, drugiej i trzeciej osobie,
owemu MY, owemu WY i temu straszliwemu ONI,
˝e nie poszed∏em do wojska, ˝e nigdy nie wezm´ broni,
˝e do koÊcio∏a nie chodz´, niech On mi si´ pierwszy uk∏oni,
˝e czekam na znak jakikolwiek, choç umiem, ju˝ umiem ˝yç z pustkà,
˝e b´d´ si´ modli∏ wierszami, choç nie wiem do kogo, a˝ ust ktoÊ
nie zatka mi d∏onià.
Z ironià
spowiadam si´ Bogu w Jego pierwszej, drugiej i trzeciej osobie
liczby pojedynczej i mnogiej, w jego nijakim, jak sàdz´, rodzaju,
˝e przyszed∏em na Êwiat 25 lat temu, a co by∏o dalej,
choçbym zna∏ wszystkie j´zyki, jakie na Êwiecie tym znajà,
I don’t understand, ich verstehe nicht, nie ponimaju.

Akt spowiedzi jest fajny, poniewa˝ zyskuje si´ s∏uchacza, którego ∏atwo mo˝na nast´pnie rozmno˝yç za pomocà numerologiczno-gramatycznych sztuczek. Akt spowiedzi bez poÊrednika jest jeszcze
fajniejszy, poniewa˝ nie us∏yszy si´ znamionujàcego niezrozumienie komentarza, który podzia∏a
niczym w g∏ow´ t∏uczek. I fajne jest rymowanie, poniewa˝ Êwiadomie tanie.
Mniej zadowalajàco przedstawia si´ sytuacja komunikacyjna. Podsiad∏o, przeciwnie ni˝ Baraƒczak
z motta, nie prosi o odpowiedê, a zamiast niej spodziewa si´ co najwy˝ej zatkania ust. Odpowiedê
zapewne wyjaÊni∏aby to i owo, zast´pujàc koƒczàce wiersz wieloj´zyczne wyznanie niezrozumienia.
A dalej b´dzie wiersz, w którym teologi´ zastàpiono neuroteologià (czyli zgadywaniem, jakie
wy∏adowania elektryczne w mózgu sà powodem mistycznych wzlotów), a wypowiedzi do –
wypowiedziami w imieniu.
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Mog´ byç ci wierny.
Nic mi nie pozosta∏o. Bo
skoƒczy∏o si´ –
(M. Âwietlicki)

historia nie pisze si´ sama ale historia na siebie
spisuje tamta noc jak spis cudzo∏o˝nic i
treÊci jak nast´pna
treÊç si´ zbunkrowa∏a w vikingu wi´c
kazirodcze wycieczki z treÊcià
i kadzirodcze kontakty z otoczeniem które jednak
nas bierze w siebie bierze w biegu
do wyjÊcia które si´ nami mdli modlàc o wczoraj
i mydli si´ nami w wielu odmianach o wielu oczach
albo inaczej przekupujemy to miejsce treÊç
si´ rozpi∏a rozpyla i zmiany zachodzà
za daleko bo pod ok∏adki dokumentów
rostek mnie kreÊli
w papierach miejsce odbytu: g∏owa
zarost: trzydniowy
wydano: na browar
zmiany zachodzà a nasze kobiety ju˝ coraz rzadziej
bo nagle wszystkie kobiety chcà si´ dla nas
streÊciç streÊciç choçby w Ulryki Meinhoff albo Matki
Boskie naszych mokrych historii
a historia nie pisze si´ sama prosz´ mnie nie wyzywaç
od konstelacji nie jestem gwiazdà bo historia si´ nie da
namówiç bo historia si´ nami wymawia bo takie
jej seplenienie
tym razem z ozimkiem i du˝o u∏omnych historii
i du˝e tytu∏y i trz´sionka nad du˝ymi
tytu∏ami neuroteologia i teleport i utrzymywanie
pozycji siedzàcej poniewa˝ zaraz si´ wydarzy poniewa˝
cisza si´ zawsze sk∏ada do strza∏u poniewa˝ nasta∏
na nas warcraft a historie odwracajà si´ do siebie
plecami neuroteologia i teleport

gdybyÊ teraz zaistnia∏a
moglibyÊmy zakochaç to miasto na przestrza∏ a d∏ugo potem
rozliczaç si´ wobec ksi´˝yca treÊç si´ jak czaszka
roztrzeszcza a s∏owa ponoszà znowu do ciebie we wszystkich
zmi´kczeniach mi´dzy wszystkimi przecinkami panoszà g∏owy
najzgrabniejszych przecie˝ polonistek
wczoraj mi spanoszono g∏ow´ wczoraj mnie szyto i mam jà
teraz jak map´ kordylierów a wszystko za zejÊcie na równiny
a wszystko to za z´bienie zb´dne dlatego zi´bn´
próbujàc przycichnàç jak pog∏oska zresztà ten wiersz
jest jak pog∏oska ten wiersz napisaliby kiedyÊ
Âwietlicki i Cecko z domieszkà Lipszyca
ten wiersz si´ tego broni poza tym
ty jesteÊ a przynajmniej zachodzisz czasem
w jakimÊ wspólniejszym mo˝e Êwiecie
wczeÊniej zasz∏a do mnie ela i wszystko si´ zgadza∏o
neon do okolicy podró˝e w kierunku okna rozk∏ady
do odjazdów smuk∏a jak butelka zresztà
nauczy∏em si´ kiedyÊ ich nie rozró˝niaç a tylko po to by
mi si´ wpisaç klinem w histori´ literatury
a historia si´ nami pisze i na nas on odk∏adany sobie
na póêniej ona jak naskórek i to co wyjdzie z ich
spot´gowanego ilorazu choç nast´pujà po sobie jak pory
wyroku a historia zdaje si´ robiç z nich jedynie wypisy
i historia ciàgle Êcieka po nich i on znajdujàcy pod
innymi cia∏ami podpis sygnatur´ nieba i pin wklepujàcy w otwarte nieba
tego z∏amanie (jeÊli nie
za∏amanie w∏aÊnie) i ona pinem tym Êwie˝o
w historii nagle wyryta wykryta historii tej zawrotami
czasem pij´ bo jak usta innym tym zajàç jak w historii sobie
nie ustaç bo czasem jestem historià w historii i wtedy te˝ miewam
przebicia tego co na mnie nadciàga g´sto acz
nieporadnie miewam przebycia przez stany
zjednoczone i stany rozk∏adu a moje cztery miesiàce p∏ynà teraz
do norwegii w jedynie powrotnym opakowaniu
pe∏ne zgranie historia ju˝ si´ zgrywa w empetrójki historia zwrotna
jak zaimki którymi nas odlicza do wyjaÊnienia
wyjaÊnia si´ s∏oƒca du˝ymi susami goràczka w pod
niebienie zawar∏aÊ w sobie to miasto
ja za sobà tamto obce zawar∏em i nie chc´ si´
d∏u˝yç historia jeszcze nie sp∏aci si´ nami

Dekonspirata to doÊç perfidna konstrukcja. Mówi si´ tu i mówi o historii, choç tekst powsta∏ dawno
przed tym, jak autor zaczà∏ mówiç Haydenem Whitem, wi´c równie˝ przed Tekstyliami, które
instrumentalnie wykorzysta∏y White‘a do opisu w∏asnej obecnoÊci wÊród zjawisk literackich.
Dopiero w Êrodku pojawia si´ zbitka historia literatury wyjaÊniajàca, o jakie podkreÊlenie w∏asnej
obecnoÊci, o jakie zakotwiczenie toczy si´ ca∏a gra. Wiersz – ˝e pos∏u˝´ si´ okrutnym, krytycznym
be∏kotem – reaktywuje paradygmat bohemy zarówno na planie podstawowej treÊci, jak i w zakresie konkretyzowanych poetycko rekwizytów oraz stosunków przestrzennych.
Jest reaktywacja, jest i stary, dobry matriks, w którym najpierw pijesz i cierpisz, a potem jesteÊ poetà
(podr´cznikowym? – Historia literatury... wbrew upartym animizacjom autora nie jest czymÊ
˝ywym, lecz nudnà wyliczankà z pieczàtkà akceptacji tego czy innego ministra). NowoÊç stanowi
natomiast przeczucie, ˝e stary, dobry matriks jest tak naprawd´ z∏y: si´ nami wymawia, mimo ˝e
jeszcze nie sp∏aci si´ nami (a jest w tym „jeszcze” jakaÊ ukryta groêba).
W Êrodowiskowej legendzie nale˝a∏oby (nieprawdziwie) dodaç, ˝e dekonspirata by∏a pierwszym
wierszem Kasprzaka, jaki us∏ysza∏ Pawe∏ Kozio∏, siedzàcy wÊród nieco zanadto ha∏aÊliwej publicznoÊci na Nocy Poetów. Micha∏ za pomocà tego wiersza przekrzykiwa∏ t∏um i sz∏o mu to
doprawdy nieêle. Bo ilekolwiek prawdy by∏oby w tej opowieÊci, jedno jest pewne: wiersz nadaje si´
do przekrzykiwania s∏uchaczy, do ustanawiania tego i owego, do czynienia autora chodzàcym
manifestem.
Ze Êrodowiskowej legendy nale˝y si´ jak najszybciej wywik∏aç, ale o tym ju˝ b´dzie nast´pny
wiersz. Napisany w okolicznoÊciach doÊç nietypowych: po powrocie z d∏ugotrwa∏ej delegacji do
Krakowa, gdzie poeci i organizatorzy wyjazdu czytali, s∏uchali, spo˝ywali, przekrzykiwali, przedstawiajàc si´ przy tym jako epigoni. A potem zacz´li si´ bawiç w Êrodowiskowà cepeli´, masowo
produkujàc r´kodzielnicze pamiàtki.
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w poniedzia∏ek 27 X odb´dzie si´ dezynsekcja powtórzeniowa.
Prosimy o opuszczenie w tym dniu akademika i o zabezpieczenie
pozostawionej w pokojach ˝ywnoÊci
/Administracja DS ˚aczek/

a ja przestaj´ byç lingwistà
/M. Kasprzak/

to miasto pisze si´ samo ale nigdy na siebie
i nie w tym wierszu jak spisek treÊci przeciwko
formatowaniu to miasto nie jest Êrodowiskiem
naturalnym dopóki w nazwach ulic pomieszkujà
Êni´ci Êwi´ci patroni z∏ych adresów to by∏
jakub nie ˝aden józef w suchej studni piwa
˝aden ozimek ten kolega co w bramie
na kazimierzu prze˝ywa∏ spisek treÊci
˝o∏àdkowej i gorzkiej
wi´c wycieczki osobiste
i osobiste kontakty z otoczeniem które jednak
ostro si´ bierze za siebie krzyczy ze sceny jedzmy
gówno miliardy much nie mogà si´ myliç
albo inaczej: przekopujemy ten zwa∏
nie jaszczury a szczury skrótowce i kontrakcje
w kontrze konsumpcja produktu przemiany wody w piwo
a takie zmiany nigdy do koƒca nie zachodzà
inaczej ni˝ meldunki hotelowe z cudzym
nazwiskiem tu˝ pod ok∏adkami dokumentów
pod skórà zmiany osobowoÊci zachodzà a kobiety
przyjadà jutro i nie streszczà nam dycia
bo dzieƒ krócej warszawa pisa∏a si´ nami
i ju˝ jesteÊmy poddani franciszka józefa
w akademickich pokojach krakowskich naszych przyjació∏
to miasto ju˝ pisze nas samo prosz´ mnie nie wyzywaç
od epigonów w otwartym operowanym
sercu galicji bo tutaj si´ nie da
inaczej tu si´ pisze zdania pe∏ne ∏aski
figur mitologicznych bo˝ków podprogowych
albo odwrotnie. za∏o˝ylibyÊmy
na ˝ó∏tym dworcu paƒstwo Êrodka, pismo
oÊrodka, gdyby ktoÊ kupi∏ nam redakcj´

tym razem ˝aczek i du˝o u∏omnych historii
powtarza si´ jak grzechot mojego klucza w cudzej
kieszeni jak dezynsekcja: kupi∏em kilka ksià˝ek
o Êredniowieczu nie wiem jak je zostawiç
w pokoju nekrofilologia i teleport
nazwiska na karteczkach klin zabity portierom
ca∏e pismo klinowe znów nekrofilologia
gdyby ten klucz zaistnia∏
moglibyÊmy otworzyç akademik na przestrza∏ a d∏ugo potem
zapraszaç skorki stawonogi tchawkodyszne
lecz zamek nie chce chrz´Êciç jak chitynowy pancerzyk
ja wrzeszcz´ s∏owa ponoszà do micha∏a we wszystkich
przekleƒstwach z ca∏ym kompletem przecinków
dzisiaj mi zamieniono pokój
pojutrze b´dzie dezynsekcja ten wiersz
zginie jak przemycony sto∏eczny karaluch
a wszystko za zrz´dzenie zb´dne dlaczego zi´bn´
Êpiàc bez pi˝amy ten wiersz napisa∏by si´ kiedyÊ
Lipszycowi i Cecko i wszystkim trzem Kasprzakom
ten wiersz si´ tego nie broni bo wie ˝e jest ostatni
jak wspólny wyjazd lingwistów jak sto∏eczny karaluch
w ˝aczku pismo klinowe historii literatury
a miasto samo si´ pisze i nas odk∏ada na póêniej
a my nie oszcz´dzamy na piwie wi´c w ósmym dniu z∏o˝´ g∏ow´
na stó∏ kamienny z p∏yty cmentarnej pomi´dzy
dwa niepiÊmienne krzy˝yki nast´pujàce po sobie
jak dwie kolejne doby Êwi´ta zmar∏ych lingwistów
pismo klinowe histeria literatury
du˝o tam pi∏em bo czasem trzeba usta
wyp∏ukaç z jakiejÊ dykcji monolog musi ustaç
pechowy aferalny bo oto Êwie˝o wyryte
pismo klinowe kaca uk∏ada si´ w nowe
kwoty którymi podliczà nas bez wyjaÊnienia
portier jest groêny lingwizm nie wykpi si´ wykupi
jeszcze cztery pokoje w których pokotem nasza
pustka dlaczego przywieêliÊmy jej tak du˝o
˝e by wyrównaç rachunki ten wiersz powinien byç inny
twarzà do Êrodka lingwizm nie sp∏aci tego za nas

Wiersz jest oczywiÊcie z kluczem, i to nie tylko – powtórzmy be∏kotliwà formu∏´ – na planie fabularnym. Pierwsze motto na przyk∏ad to autentyczna kartka, jaka wisia∏a na drzwiach wiadomej
noclegowni. Zwa∏ to powieÊç S∏awomira Shuty, który w klubie „Jaszczury” wykrzykiwa∏ jakieÊ
antykonsumpcyjne slogany w ramach – o ile dobrze pami´tam – hiphopowego kabaretu.
Gubienie kluczy i spowodowane tym noclegi w cudzych miejscach odbywa∏y si´. Miejsca nie by∏y
ca∏kiem cudze, poniewa˝ na kartach meldunkowych wyst´powaliÊmy niezmiennie jako „Beata
Gula” i „Tomasz Âwitalski”. Podmiot liryczny faktycznie pomyli∏ ulice przed wielkà, fina∏owà
prezentacjà w klubie „Ósmy dzieƒ tygodnia”. Tyle, je˝eli chodzi o dekoracje. TreÊç zaÊ, jak to w
pastiszu, jest prosta.
W pierwszej strofie zwraca uwag´ spadek jakoÊci imprezy. Wzmiankowane w tekÊcie alkohole
szkodzà bàdê sà rozwadniane bàdê usypiajà. Strofa ostatnia promuje zaÊ ksobnoÊç jako zast´pnik
taniej, historycznoliterackiej popijawy. Nie ma mówienia do (do si´ najwyraêniej nie lubi), nie ma
mówienia w imieniu (nie lubi si´ najwyraêniej równie˝ i imienia). Mówienie, póki co, jest. Powinien
wziàç si´ za nie nast´pny uczestnik tego ciàgu przekszta∏ceƒ.
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Jadàc tak w kierunku, a˝ film drogi si´ urwie, prze∏amujàc ∏uny t´go zastawione, obmyÊlam,
którà cz´Êcià Êwiata obudz´ si´ jutro, jak konstrukcja zwodzona czy jak zielony mostek.
Weekendowy sp´d splendoru stolicy na do widzenia nie doda∏. Amok Manifestacji Poetyckich
ust´puje powoli amokowi rozleg∏ych peryferii. Wi´c wyrywam si´ z obj´ç tysiàca okrzyków, zakl´ç,
co jeszcze mnie próbujà przekonaç o wy˝szoÊci epicentrum nad po˝arami lasu. To istny slalom
mi´dzy zakazami. – Ej, spasuj, wiesz chocia˝, gdzie to le˝y, ten Be∏chatów? – Wa˝ne, ˝e le˝y, czyli
bezpieczne.
Wi´c wywijam si´ z grupà „18.05” z tysiàca zwojów, lekcje odrobione, Mariensztat ju˝
od∏ogiem, w po∏ogu jego mapy çwiczy∏em, wyznacza∏em dukty, a teraz one w przestrzeniach
obcych strz´piç mnie b´dà... – BacznoÊç! Skoƒczy∏o si´ ssanie Êrodkowego palca! – Co, JA nie
pojad´? – JesteÊ skuty jak glazura!... – Ale nadal si´ nieêle klej´...
Tymczasem Matusz okazuje si´ jak zagubione jajko Kolumba, bo nie odliczywszy do „Bo˝e,
prowadê szeÊç!”, tà magicznà liczbà próbujemy si´ do Audi osiemdziesiàt spakowaç. Charnas na
Kicu zostaje jednak, czyli proporcje wracajà w swe prawne koryta, ja jeszcze wygarniam coÊ na
zmian´ pór roku... i ju˝ uchodz´ spopod barykad „Bary∏ki”, odwo∏ujàc si´ zatroskanemu miastu,
na nowe tory równowagi nocy z dniem.
Geograficzna narracja przyÊwieca rejteradzie jak credo. Koniec tej p´powiny wydaje si´
wystarczajàcà abstrakcjà; nie czytam z kory mchu, bo za ciemno, ni z drogi mlecznej, bo nie
obs∏uguj´ szyberdachu, odmierzy∏em ju˝ wszystkie pó∏kule a one ciàgle nie potrafià si´ zaokràgliç.
– A wiecie, jako ˝e ten Be∏chatów le˝y na Âlàsku, to eksmitujcie mnie po drodze. W Sosnowcu
mieszkam. – Matusz snuje ju˝ kolejnà tak trafionà lokalizacj´, bo na festiwalu pad∏o kilka. Jak
przenoÊne symulakrum ten Be∏chatów, miasto-widmo, którego nie sposób w ˝adnej historii
przestrzennej umiejscowiç, którego uzmys∏owiç nie sposób, miasto tymczasowe, lapidarne miasto,
któremu tak trudno nadmuchaç w opowieÊç. Swój byt zawdzi´cza kopalni i elektrowni, których
spuÊcizna liczy z górkà trzydzieÊci lat. Oko∏o 2030. z∏o˝a si´ wyeksploatujà i ponoç krach temu
miastu na bruku, wszystko w eter ujdzie a na planecie sawanna. Dlatego te˝
pewnie aborygeni myÊlà o tym miejscu raczej w kategoriach buffo ni˝ ma∏ych
ojczyzn: jak nie by∏o tu tradycji, tak jej kostur ju˝ nie postanie.
Làdujemy w samym Êrodku snu, miasto si´ chwieje na przemarzni´tych
palcach, triumfalna brama godziny czwartej, w Piotrkowie zaaplikowaliÊmy
Matusza tamtemu˝ dworcowi i wkraczamy wreszcie w stref´ siarczanego

aba˝uru. Jeszcze kiosk nocny jak piramida pierwszych/ostatnich potrzeb i ju˝ wystawiamy Rudego
jego prywatnej narracji, Sanki si´ zwija z miejscowym asfaltem a ja z jaKà podà˝am jakoÊ ku mentalnej mecie, zatem flaga powiewa, narrenschift si´ trz´sie i tak dobijamy pooranego ranka.
Budz´ si´ jak rydz z poobijanymi blaszkami. Wszystko naraz zwala mi si´ na po∏udniowà
pó∏kul´. Klasycznà tà. Telewizor, kot próbuje uprawiaç mnie jak glebogryzarkà po poplonach,
jeszcze tylko tynk nie lewituje, wi´c ju˝ z pos∏annictwa zeskrobany resocjalizuj´ si´ w Êrodowisku o
milimetr od krzyku g∏uchego niczym baseball. En fin jednak udaje nam si´ zwo∏aç z jaKà intymne,
bro-walne zgromadzenie na balkonie, by poniedzia∏kowi jakikolwiek przedzia∏ek nadaç, by
wciàgnàç kresk´ obramowujàcà dzisiejszy harmonogram. Zaczynamy wi´c wielkà niewiadomà
mszà portfela. Nie jest dobrze, zw∏aszcza ˝e do kopalni te˝ mile widziane kwalifikacje. – Mo˝e
majà tam jakiÊ resort kultury?
Punktem zbornym okazuje si´ plac zabaw, dokàd podà˝amy z jaKà i ma∏à, Rudego po
drodze zamawiajàc, zaopatrzywszy si´ w niezb´dny wikt. Tymczasem coraz bli˝ej apokalipsy ni˝
Kalipso, tote˝ ∏àcza z Warszawà staram si´ rozpleÊç jak lekarski uÊcisk. Wysy∏am sygna∏y niczym
echa sos-u, i zaraz repond otrzymuj´, wtràcajàcy mnie w stan dawnej równowagi – Hej, Beata, nie
mam za co wróciç. Podam ci numeru konta, ok.?... – Ale banki zamykajà u nas wczeÊniej ni˝
piwnice, Kalata z przesy∏kà nie zdà˝y, w dodatku Marcinkiewicz na komunikacj´ stawia, czyli ju˝
nigdzie dojechaç nie sposób, a zatem godz´ si´ z systemem godowym i do teleranka odwlekam,
by swoje fatum pobraç z mechanicznej pomaraƒczy.
Wieczorem organizujemy si´ na ma∏y resecik u Madaliƒskich, jeszcze z Kutna sobie t´ znajomoÊç przypominajàc. Powo∏ujemy jakieÊ kluczowe napoje i odtwarzamy z niebytu weekendowà
panoram´. – Jak wypad∏y Manifestacje Poetyckie? – Hm, ˝e pos∏u˝´ si´ alegorià: wiecie, dlaczego
blondynka oglàda pornole do koƒca? Bo myÊli, ˝e wszystko si´ skoƒczy Êlubem...
Trzy dni odciÊni´te w mariensztackim powietrzu. Piàtek dla braci pracujàcej, gdy poeci krajowi aklimatyzujà si´ w festiwalowym biurze, my wyklejamy s∏owami Êciany na hejna∏, na pot´g´
snów s∏odkich jak lata. Po czym jakiÊ spust bo˝y serwuje nam potop, zanim jeszcze goÊcie zdà˝yli
si´ dopuÊciç grzechów g∏ównych, wi´c trwa akcja foliowania Êwiata, który jutro w literacki
mikrokosmos ma si´ obróciç. Wreszcie z kompleksem p∏etwonurków zmierzamy na projekt Marii
Cyranowicz do muzyki Lalina, który rozciàga jej gumiaste s∏owa, pogrywajàc sobie na brzmieniach. Wino ju˝ dziko roÊnie w przyby∏ych aortach, a ja b∏àdz´ niczym w „Mars napada”, nie sklejajàc prawie ˝adnych facjat z nazwiskiem. Psychokalejdoskop pracuje na dwie turbiny, kolory
urzàdzajà sobie niez∏à fet´, czerwony, niebieski, ˝ó∏ty, odpowiednio do projektu ksià˝ki Cyrano
„Psychodelicje”, widownia ˝àdna igrzysk trwa do ostatnich kadencji neolingwistki, po czym Êwiat
gaÊnie i wszyscy brodzà w malignie, skonsternowani, co dalej. Ale pewnie chodzi∏o organizatorom
o t´ nut´ niepewnoÊci; bez prowincjonalnych powitaƒ i uÊcisków ca∏a gawiedê transponuje si´ na
koncert do „Jad∏odajni”, o którym niusa dystrybuujà kuluary. I tak ostatecznie zintegrowani
deszczem, oczekujà na swoje korporacyjne gondole, by w zag∏´biu na Dobrej wymieniaç p∏yny,
wy˝ymajàc si´ na wewn´trzne.
„Jad∏odajnia” tymczasem wzi´ta przez zasiedzenie, ˝e nie ma gdzie cz∏onków wcisnàç,
„Arytmia” celuje w nieliterackà stron´ sali, bo tam im skierowali nag∏oÊnienie, tu dyskusyjny
rejwach, w dymie ju˝ rzeêbiç nawet mo˝na, ˝e jak spójnie uchwyciç ten nabrzmia∏y dysonans, w
dziwnà harmoni´ zmys∏ów, w archetyp literackiego sp´du si´ zamienia. Wreszcie dojrzewam do
wydobycia si´ z wn´trza smoka ku wn´trzu wieloryba i tak ju˝ kultywujemy dalszy wieczór pod
os∏onà nieba. Charnas cierpi cierpliwie, czekajàc na tranzyt do domu, Cioka eksmitowa∏o poza
dost´pnà orbit´... - Halo, jestem gdzieÊ... nie wiem, gdzie, ale tu b´d´ nocowa∏... - wi´c ju˝ wywijamy si´ z Tomkiem tej pochodni i jakàÊ b∏´dnà szklankà osiàgamy wreszcie wysokoÊç domu...
Reminiscencje, fantasmagorie, iluminacje. JaKa z ca∏à dru˝ynà w
Be∏chatowie wertuje w∏aÊnie zdj´cia z Manifestacji na www.gilling.info,
wywo∏ujàc jakieÊ przeÊwietlone kserówki z warszawskiej pami´ci. – A by∏ Król? –
Nie wiem, wydawa∏o mi si´, ˝e rzuci∏a mi si´ jego g´ba... – Do gard∏a? –
Fajny by∏ ten Maciek z ∏ó˝ka pod KrzyÊkiem. – I Bajzel, który si´ nam
przewinà∏. – Bo my tam prowadziliÊmy, za przeproszeniem, dom publiczny,

jak mieszkasz w takiej dziewiàtce z pi´trowymi pryczami, to ju˝ wszystko jedno, kto na kim si´
po∏o˝y. Ale popatrzcie, jaki KubuÊ ma cellulitis na zdj´ciach. – Tylko uwa˝aj ju˝ dzisiaj, nie chc´
mieç twojego prze∏yku na sumieniu. – Co za anomalia! To jak cz∏onek z ramienia wysuni´ty na
czo∏o!...
Tymczasem przypomina si´ nam warszawska sobota. I jej credo: „Witaj dzieƒ powstaniem!”.
Gdy budz´ si´ jak z tysiàca i jeden drobiazgów, jak u zegarmistrza. Wystaje ze mnie spr´˝yna i
bateria cieknie. Dogorywa jedenasta. Po krótkiej dogrywce sennej zataczamy mariensztackie kr´gi.
– Halo, Beata, dopiero jad´... – Nie ma si´ czym szczyciç zatem! –T∏umacz´ si´ grzàsko z przebiegu kosmogonii, dzier˝àc w r´ku plakietk´ „obs∏uga”... – Ha, ha! Powinno byç: „obsuwa” – wita
mnie jaKa. ˚wirblis biega z w´dkà na litery, Mariensztat jakby troch´ zaçpa∏, bo deszczowa scena
dopiero dêwiga swoje widmo-libido, wszystko ruchome, wszystko przesuni´te w innà czasoprzestrzeƒ. Nad po∏aciami góruje namiot abiektalny jak pokaêny muzealny szalet, dla którego
przywioz∏em cz´Êç swoich genów i sk∏adam na r´ce Dagmary. – O, jak mi∏o, bo na razie mamy
tylko ka∏, mocz i krew miesi´cznà. – Jeszcze nikt nigdy nie ceni∏ mnie tak za nasienie! Namiot
naszych genderówek ma prze∏amywaç tabu, tu mo˝na rzec: i kulturowe, i wewn´trzne tabu sztuki,
jako takiej. To wyzbycie si´ separatyzmu mi´dzy dzie∏em a cia∏em, które w procesie
kreacji/ekspresji tak jawnie uczestniczy. Stàd w korespondencji z wierszami, mo˝na si´ tu zetknàç
z oznakami podmiotowej naturalnoÊci, choçby w postaci fizjologii twórców.
Wreszcie dzieƒ nabiera rozp´du na mokrych Êlizgawkach liÊci, przez scen´ maglujà si´
przyjezdni, Âlàsk, Wroc∏aw i inne legendarne krainy, maraton nakr´ca si´ jak piàte ko∏o, spod
bie˝nika którego robi´ odprysk w stron´ „Bary∏ki”, gdzie ju˝ polerujà si´ dwa awersy dyskusyjnego
medalu – zesz∏oroczni debiutanci: KuÊmirek, Wi´cek, Jarosz, Nowaczewski, Komoƒ oraz ich
pogromcy: Anna Ka∏u˝a i Jakub Winiarski. T´gi ostrza∏ pytaniami i prezentacjami przyjmujà jednak nasze êrebi´cia bez zadraÊni´ç, obwarowani szczelnie jak wa∏y przeciwpowodziowe. Jak si´
spodziewa∏em, przebieg, a raczej przestój spotkania ugruntowuje nowoczesny wizerunek poetyniemowy, poety-afatyka, cierpiàcego na parali˝ autorefleksji, na ciàg∏y komunikacyjny zator i lokomocyjnà chorob´. Zamiast autoanaliz – wielka dezynwoltura milczenia. Bo od autora ˝àdam nie
ukorzenienia, lecz dystansu do w∏asnego dziecka, takiego pedofilstwa i gwa∏tu na nim, natychmiastowej aborcjo-eutanazji, ˝e uszy jak pasieki zalepiam na jego wpadkowe ojcostwo.
Po debiutach pora na kolejny krytyczny przeszczep – dyskusja o awangardyzmie z udzia∏em
laureatów naszego konkursu Pajbosia: Mariusza Appela, Anny Piekary, Dagmary Hajduk, Rafa∏ów
Skonecznego i Maurina, KuÊmirka, Przemka Owczarka i Czes∏awa Markiewicza, bo Szpindler tymczasem si´ gdzieÊ wylewitowa∏, a ju˝ i tak wystarczy nam siekaczy, jak na spójnà pogaw´dk´.
Antyfacjaty stanowimy w sk∏adzie Cyranowicz, Kozio∏, Charnas, ja i wplàtany nam w narracj´
Matusz. Pierwsza podpucha to – jak zrozumieliÊcie zapis w regulaminie o ocenianiu przez jury formalnego nowatorstwa i czy próbowaliÊcie si´ doƒ odnieÊç? – Rzecz jasna, nic naiwniejszego! Tylko
pi´çdziesi´cioparoletni Markiewicz wydestylowa∏ z siebie tekst specjalnie na t´ okazj´, reszta to
powtórka z rozgrywki Winiarskiego z debiutantami – czucie i wiara silniej mówià do mnie ni˝
mo˝nych tego Êwiata mikroskop. Charnas jednak rzuca nam ko∏o jak pla˝ówk´ i przestawia zwrotnic´ na proces twórczy, tu Rafa∏owie nakr´cajà tryby, Markiewicz ˝uje mikrofon jak balonówk´, na
drugim koƒcu procy Matusz, ˝e wszystko si´ w biesiadny urok tropików przeradza i ju˝ do „jak
mo˝liwy jest dziÊ awangardyzm” nie dochodzimy, bo tymczasem i sala pustostanem zab∏ys∏a, wi´c
nie ma ju˝ i z kim, i do kogo.
Po stronie zielonych nie ∏api´ ju˝ sceny w ˝adne karby ÊwiadomoÊci, tylko siedz´ z
nagrodowym ˚ubrem od Appela, s∏ysz´, ˝e zaczyna „Shofar” z Trzaskà, Morettim i Rogiƒskim,
Êwiat si´ nakr´ci∏ ni do zatrzymania, na tej fazie zmierzch nieodwo∏alny osiàgamy, szykujàc przerzut do zag∏´bia nocy, czyli Diuny z Aurorà, gdzie panoszy si´ dziÊ istna przechowalnia poetyckiego materia∏u. Làduj´ na czyimÊ oparciu z dala od epicentrum
wydarzeƒ, tam kolejno performance Myszkiewicz, potem trio wokalne MM&I,
rozlega si´ skandowane „umpa-umpa-umpa-umpa-yey!”, wreszcie ruchy migracyjne powodowane cenà piwa (8 pln!) sprawiajà, ˝e wyÊciela si´ przed nami stolikowy horyzont i ju˝ w ostatecznym zestawie z Lunà, Matuszem, jaKà i Ciemnym
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rzàdzimy si´ na tych grz´dach, na rabatkach sadzimy spod lady rabatem. Bowiem Matusz
prowadzi alternatywnà rozlewni´, której zapasy szybko na ∏opatki rozk∏adamy, noc sprzyja bardziej
wykroczeniom ni˝ wyroczniom, tote˝ podchwytujàc Charnasa, Ciemnego i jaK´, wywijamy si´ en
fin miejskim nowotworem do mnie, gdzie krytycznym ustaleniom i nowej historii do Êwitu nie widaç
koƒca...
Niedziela nadchodzi na nas jak pogrobowiec. Oko∏o czternastej Charnas wykluwa si´ z
feniksiego gniazda, ˝a∏ujàc, ˝e ta dyskusja o neoklasycyzmie tak wczeÊnie by∏a zapad∏a. – Jad´
reprezentowaç naszà za∏og´, a wy si´ ogarnijcie jakoÊ. – Mnie i jaK´ na Mariensztat dotacza jakiÊ
metalowy przedmiot w pobli˝u szesnastej. Akcja ju˝ siada na mieliênie, Âwitalski werbuje na wolnà
scen´ samobójców, ka˝de s∏owo mi bije werblem, Kozio∏ si´ by∏ wczeÊniej z imprezy wypalpitowa∏,
Ciemny dzwoni gdzieÊ z sàdu ostatecznego, nasz dzisiejszy wyst´p splot nocnych wydarzeƒ poniós∏
na przestrza∏. S∏awek przywodzi nam jakàÊ Weronik´, albo inne ∏adne imi´, która ma ambicje o
Manifestacjach do „Dziennika” napisaç. Czyli lansujemy si´ ju˝ zbiorczo w trawiastych
przegi´ciach, narracje rozkwitajà jak skacowane rododendrony, skàd wreszcie „Bary∏ka” wzywa
nas na rewizj´ kieszeni, i tam ju˝ z dotartym Ciemnym, Czajà, Klepuszem i Kalatà przy
wczeÊniejszej asyÊcie piszemy z artyku∏ jak przek∏ad szeÊçdziesi´ciu, który nigdy si´ nie uka˝e,
mimo ˝e raczyliÊmy na skarpie samego szefa dzia∏u.
Weekendowy sp´d splendoru stolicy na do widzenia nie doda∏. Amok Manifestacji
Poetyckich ust´puje powoli amokowi rozleg∏ych peryferii. Wi´c wyrywam si´ z obj´ç tysiàca
okrzyków, zakl´ç, co jeszcze mnie próbujà przekonaç o wy˝szoÊci epicentrum nad po˝arami lasu.
Mariensztat ju˝ od∏ogiem, w po∏ogu jego mapy çwiczy∏em, a teraz one w przestrzeniach obcych
strz´piç mnie b´dà... – Co, JA nie pojad´?!...
Ostatnie zdj´cie Gila z proustowskiego regresu wytràca nas jak z mantry. JesteÊmy z
powrotem u Madaliƒskich, w mieÊcie czarnej dziury, gdzie zaczyna wrzeç niczym w ekspresie, bo
po naszej mariensztackiej salwie rozmowa przestawia si´ na chtoniczne tory, z których wy∏apuj´
nieliczne tylko stacje. Maniek si´ unosi jak na izbie przyj´ç, jaKa si´ nakr´ca jak zegar z kuku∏kà,
Sylwia nadaje w∏asnym alfabetem, pokój przekr´cony w poligon, jakieÊ zaburzenia na ∏àczach
mi´dzy grupà a w∏adzami. Nagle dostaj´ telefon z owdowia∏ej stolicy, który rozsadza ten kontekst
policyjnym Êmiechem. – Kasprzak, jak ju˝ jesteÊ w tym Be∏chatowie, to mo˝e zrobisz reporta˝?
Przynajmniej jakiÊ po˝ytek...
Wdra˝am si´ powoli w sam Êrodek huraganu, jak dra˝etka rozpuszczam w miejscowym
sosie literackim, którego nikt ponoç ∏yknàç nie chce. Grupa „18.05” to, przede wszystkim, literacki monopolista z wy∏àcznoÊcià na ca∏y Be∏chatów. Istnia∏a jeszcze przy Miejskim Centrum Kultury
tzw. „Szuflada”, ale szybko zawis∏a, bo jej cz∏onkowie zaj´li si´ edukacjà lub paƒszczyznà poza
macierzà. Brak oÊrodka akademickiego to, jak si´ okazuje, doÊç rzutujàcy problem prowincji. Ta
kopalniana osada mo˝e si´ poszczyciç dwiema placówkami kulturalnymi: wspomnianym ju˝ MCKiem oraz Bibliotekà G∏ównà i w nich tylko literatura mo˝e upatrywaç narzecza. I upatrywa∏a, ostatnio pod auspicjami rzeczonej Biblioteki, której czas jakiÊ temu dyrektorem mianowano za∏o˝ycielk´
grupy, Magdalen´ Forusiƒskà. Koloryt sytuacji zaczà∏ jednak powoli blednàç i z sojuszniczki stopniowo pani dyr przeobrazi∏a si´ w terminatora, bo i w ostatecznoÊci chodzi∏o o terminy. – Zamkn´li
bibliotek´ w soboty, a my w tygodniu jesteÊmy zdezintegrowani i nie ma si´ kiedy zebraç. – To wasz
jedyny problem, ˝e w Be∏chatowie nie ma sobót? – Okaza∏o si´, ˝e nie. – Jak mo˝na funkcjonowaç
jedynie z powielaczem, do którego te˝ ograniczajà nam dost´p? To przecie˝ jakieÊ mapet show!
Jednà antologi´ wydaliÊmy w miar´ profesjonalnie, a reszta to kserówki, ˝e ju˝ przeÊwietliliÊmy si´
jak klisza na pogotowiu. – A dorzuci∏a wam coÊ na wypad do Kutna? – No co ty, sami si´ zrzuciliÊmy. Natomiast pani dyrektor skrz´tnie notuje i dokumentuje poczynania grupy, ˝eby podreperowywaç bud˝et instytucji. A nam to nawet na op∏atek nici... - Spotkania autorskie
to te˝ dzia∏alnoÊç charytatywna z naszej strony. A ˝eby ju˝ Êciàgnàç kogoÊ z
zewnàtrz, skonfrontowaç si´, to sen çpuna... - Dwa dni póêniej ca∏y ten literacki
puzon opisujà miejscowe „Fakty”, przy u˝yciu traumatycznego aparatu, w stylu
„poezja do podziemia”, „bez dachu nad g∏owà”, z fenomenalnym akcentem
sto∏ecznym: „25 sierpnia wyje˝d˝ajà do Warszawy na Manifestacje Poetyckie (...),

na t´ ogólnopolskà renomowanà imprez´ zaproszeni zostali jako goÊç specjalny, obok wielu
znakomitoÊci literackich i mnóstwa wydawnictw. (...) Przykro im tylko, ˝e nie mogà pochwaliç si´
swoim dorobkiem, bo Magdalena Forusiƒska nie chce podzieliç si´ wydanymi ksià˝kami z wierszami, twierdzàc, ˝e to w∏asnoÊç biblioteki. Woli raczej wystawiaç je na aukcj´ taniej ksià˝ki. A tam
nikt nawet na nie nie chce spojrzeç, bo jak wiadomo nasze miasto to bardzo specyficzny zaÊcianek
kulturalny”.
Dalej kopulujemy mentalnie niemal samymi interiekcjami, do czasu, a˝ adrenalina rozpuszcza si´ w szk∏ach, a synapsy zaczynajà dzia∏aç ka˝da w innej bran˝y. Intelektualny recycling,
morowa tonacja, ∏ykanie t∏uczka odpowiednià stronà, Maniek ju˝ si´ przestawia na nieprzechodni tryb pozytywki, my na mow´ pozornie zaleg∏à, i s∏owa ju˝ w s∏u˝bie sterylnej rozprawy o czystoÊci g∏osu. – Be∏chatowskie grupy sà jak wieczne warsztaty. Jedynà tradycjà literackà, którà si´
szczyci Be∏chatów, jest niejaki Wac∏aw Olszewski, zmar∏y lekarz, piszàcy wiersze. O konkursie jego
imienia wspomina∏eÊ zresztà w „Wakacie”. – Nie mieszaj mi wersów! – Maniek nie ma racji, tylko
narracj´. – Bo pos∏uchajcie: je˝eli „kurwa” potrafi si´ obroniç, to prze˝yje. – Zaczynam ∏apaç
antrakty myÊlowe. – Jaki macie najwy˝szy budynek w mieÊcie, komin? – Nie, bociany zawracajàce
do ciep∏ych krajów. – Przy tej zawartoÊci nam si´ zwa˝y na Êniadaniowy twaro˝ek! – Nie mog´
sobie strzepnàç. – To postaw jà na pod∏odze! – Hej, mamy ju˝ sto trzynaÊcie metrów czasu nagrania... – Mo˝esz mi wreszcie sprawdziç, jak si´ nazywam?...
Po czterech dniach w Be∏chatowie mieliÊmy przesyt terminów, które jak termity przeglàdajà
nam si´ w barowych oczach. JaKa przyjmuje klientów w Orange, Rudy mnie wozi autem po
mieÊcinie, w przeciàgu dwóch godzin obejrza∏em ju˝ wszystko, co warte i nie, ale wypada∏oby
czymÊ ten reporterski be∏kotów podbudowaç, czyli robimy pani dyrektor ostatni zajazd i osaczamy
bibliotek´. Basia szybko kieruje nas do guru, czuj´ si´ jak w piàtej pracy Heraklesa, i wreszcie –
Nie mog´ teraz z panem rozmawiaç, gdy˝ mam pilne spotkanie. Prosz´ przedstawiç pytania na
piÊmie, a ja postaram si´ do nich ustosunkowaç. – No to wa∏, redagujemy zagajenia... – Ciekawe,
jak pani dyrektor si´ b´dzie stosunkowaç do ciebie, hehe... – Do zbli˝enia nie dochodzi jednak,
bo pani dyrektor sp∏oszona pewnie Êwie˝à nagonkà mediów, w´szy jakàÊ kantówk´ w moich
intencjach z ko∏yski rodem. – Mam nadziej´, ˝e to b´dzie oficjalne pismo, rzecz jasna, z pieczàtkà
instytucji. Albo zobacz´ pana legitymacj´ prasowà. Wie pan, musimy braç odpowiedzialnoÊç za
wizerunek placówki. – Nikt nie stosuje si´ do procedur z takà prowincji gracjà!
No to namierzamy drugà palcówk´ kulturalnà, jakà si´ mieni niczym b∏yszczyk Miejskie
Centrum Kultury. Rzecz jasna, w koniecznym sàsiedztwie remizy stra˝ackiej, bo ta korespondencja
w obj´ciach prowincji narzuca si´ zawsze z ca∏à swà bezwzgl´dnoÊcià. Ale, ale... Budynek doÊç na
miar´ skrojony, z braku tradycji – bez specyficznej stylistyki PRL-u. I tu, niczym na p∏yt´ nagrobnà,
kr´càcà si´ w karawanie, nagrywam na kasecie o uprzedniej proweniencji „Ballady polskie”,
nagrywam pana zast´pc´, Szczepana Jasiƒskiego, próbujàc byç mo˝e rozstrzygnàç zawi∏à tràb´
odrzucenia przedmiotu zwanego literaturà.
- Mam w r´kach artyku∏ interwencyjny w sprawie nieporozumienia z „18.05”...
- Dlaczego „nieporozumienia”? Ja te˝ czyta∏em ten artyku∏ i ˝adnego nieporozumienia tu nie widz´.
Wypowiedê z mojej strony uwa˝am za sprostowanie, gdy˝ pan Madaliƒski poinformowa∏ media o
nowym patronacie MCK-u nad grupà, który to patronat jest obecnie we wst´pnej fazie dyskusji. Nie
poczyniono, ze strony „18.05”, jeszcze ˝adnych formalnych kroków. Ale jak tylko jesteÊmy komuÊ w
stanie pomóc, czekamy na propozycje. Czekamy na deklaracj´ od pana Madaliƒskiego na piÊmie,
poniewa˝ te˝ chcemy mieç jakieÊ oficjalne zabezpieczenie, po doÊwiadczeniach, kiedy nagle
„18.05” wyprowadzi∏a si´ spod skrzyde∏ MCK-u do Biblioteki prawie bez s∏owa.
- Us∏ysza∏em, ˝e powa˝nym problemem Be∏chatowa pozostaje brak autorytetów. Czy nie myÊleliÊcie, Paƒstwo, o zorganizowaniu warsztatów,
doprowadzeniu do ogólnopolskiej konfrontacji Êrodowiskowej?
- Wszystko zale˝y od rodzaju imprezy; je˝eli jest ona planowana w miar´
wczeÊniej, tj. mo˝na jà umieÊciç w bud˝ecie rocznym, lub przy udziale
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sponsorów, jest mo˝liwoÊç zorganizowania ka˝dej imprezy. Ale z takà
propozycjà i charyzmà do pociàgni´cia projektu musi wyjÊç zawsze
grupa. My, rzecz jasna, pomagamy sk∏adaç projekty bud˝etowe, ale nie
mo˝emy sobie pozwoliç, ˝e w ostatniej chwili nie b´dzie komu ich zrealizowaç.
(...)
- Je˝eli mamy jednà grup´ literackà, to nie mo˝emy do tej grupy szukaç
pracownika, bo musia∏oby byç ich tylu, co zespo∏ów muzycznych, a ka˝dego dnia odbywajà si´
próby dwóch, czy trzech. A my tu nikogo za ucho nie przyprowadzimy, ˝eby zosta∏ akurat w takiej
grupie literackiej. By∏y dzia∏ania, które chcieliÊmy odgórnie narzuciç ludziom, tzn. sprowadziliÊmy
z ¸odzi instruktora, który mia∏ prowadziç teatrzyk lalkowy i warsztaty..., ale nie by∏o ch´tnych.
(tu myÊl´ sobie: czy˝by si´ lalki nie zg∏osi∏y?)
- Dzi´kuj´ zatem za rozmow´, przeÊl´ numer z panem w roli g∏ównej.
- Ja równie˝; myÊl´, ˝e mog´ panu ufaç? I nie musz´ autoryzowaç wywiadu?
- Oj, wola∏bym nie...
Wracamy z Rudym na bakier przez miasto jak przez jednà wielkà latarni´. – Skoro jest tak
dobrze, to dlaczego jest tak êle? – Czas poka˝e, czy to nie urz´dnicza konferansjerka. – Poza tym,
dyrektor Centrum Kultury by∏a nauczycielkà od biologii, zaÊ wice-szef – panem od informatyki.
Tak zapada i dope∏nia si´ Manifestacji dzieƒ bodaj siódmy. Dni tu p∏ynà z dewiacjà ka∏u˝y,
przynoszàc nieznoÊnà lekkoÊç kieszeni i lekkoÊç miasta. Idziemy do „Kauflanda” po zestaw
poduszkowy, czyli promocyjny szeÊciopak. Pieniàdze si´ wyda∏y na chore potrzeby. W lodówce nie
mam zasi´gu, wi´c oddzwaniam do Warszawy, ˝e to ostatnia taka noc poza macierzà, z którà
pojedynkuj´ si´ w zaparte, odliczajàc do jednego, zanim ju˝ Êwit si´ zwali na mnie jak czu∏a
dedykacja. Nie Êpi´, nas∏uchuj´. Wreszcie sun´ z JaKà przez zalane w szpik miasto o tej porze,
godzina szósta coÊ, kolejny sen menela, ktoÊ szuka po drodze jeszcze nocnej dystrybucji, ju˝
dworzec, z ca∏ymi trzema kursami na dob´, na którym jedynym pracownikiem jest klozetowa babcia, bo nawet kas nie przewidziano. I w prostej konsekwencji, jak sta∏o, tak gaÊnie to wszystko,
wracam wn´trzem wieloryba daç sobà Êwiadectwo.

jak sta∏o,
t a k
gaÊnie

Tym, co wià˝e
dyskurs poetycki,
jest zatem potrzeba wniesienia do
j´zyka
takich
sposobów bycia,
które
potoczny
sposób
widzenia
zaciemnia
lub
nawet t¸umi. I w
tym sensie nikt nie
jest bardziej
wolny
ni˝

poeta.
Mo˝emy
nawet powiedzieç,
˝e mowa poety jest
uwolniona
od
potocznego sposobu
widzenia
Êwiata
tylko dlatego, ˝e
otwiera si´ on na
nowe
sposoby
bycia, które musi
wnieÊç do j´zyka.
Paul Ricoeur,
Metafora i symbol
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Mów Cecko, move!
[po niezb´dnych powitaniach]
pawe∏ (6-10-2006 11:28)
Najpierw by∏ marcin + cecko = rozbiorek, potem plàsy, teraz w korporacji Ha!art wydajesz tomik
mów!. Jakim s∏owem chcia∏byÊ go okreÊlaç?
cecko (6-10-2006 11:32)
Mów raczej bez wykrzyknika. Generalnie to -> rozbiorek – twór ma∏o Êwiadomy, plàsy ->
zach∏yÊni´cie bleblaniem papieru, mów -> zach∏yÊni´cie bleblaniem ustnym, dêwi´kowym, ale
potocznym, ulicznym.
cecko (6-10-2006 13:50)
Tak w tej chwili odczuwam poezj´: s∏ucham i to, co s∏ysz´, mnie interesuje. Na przyk∏ad, ˝e jak
ludzie rozmawiajà sobie przy stole, to sposób rozmowy si´ zmieni∏, odkàd Internet uleg∏ popularyzacji. Po stole krà˝à has∏a-tematy, prowadzone rozmowy sà hipertekstowe, s∏owa-has∏a, które
ka˝dego prowadzà do innych skojarzeƒ; i tak si´ toczy dialog: wklej i wytnij. ...stàd te zabiegi
mówcze, badanie Êwiata, który jest j´zykiem, ale za ka˝dym razem osobnym j´zykiem konkretnej
osoby. Sposób, w jaki konstruuje wypowiedzi, mówi o kimÊ wi´cej, ni˝ znaczenia s∏ów, i to daje si´
z∏apaç za pomocà poezji.
pawe∏ (6-10-2006 11:33)
Ostatnio wszyscy o tej ulicy, Maria Cyranowicz przede wszystkim. Ale u Ciebie raczej wyobra˝a∏em
sobie pokój ni˝ ulic´. Pokój albo scen´, mikrofon w r´ce.
cecko (6-10-2006 11:38)
Co do Marii i ulicy, to poezja tego okr´gu wyborczego swe wyniki czerpie przede wszystkim z czynnego s∏uchania.
pawe∏ (6-10-2006 11:38)
Mo˝e to nasze papierowe spaczenie, ˝e w∏aÊnie czytaliÊmy, zamiast s∏uchaç...
cecko (6-10-2006 11:39)
No w∏aÊnie, stàd przecie˝ rozmowa z Charnasem, redaktorem tomiku, aby mu nagraç, jak te wiersze brzmià. Inaczej nie mo˝e mi wersyfikacji poprawiaç, skoro tam roi si´ od pu∏apek.
cecko (6-10-2006 11:40)
To sà wiersze do g∏oÊnego czytania.
cecko (6-10-2006 11:54)
Jeszcze nie wiem, jakiego, ale byç mo˝e w∏aÊnie takiego jak na „wieczorku poetyckim”. Czyli bez
oprawy, sam cz∏owiek. Nie aktor, bo nie robi roli, ale performing...
Inna sprawa ˝e mów! nie jest spójne - b´dzie si´ sk∏adaç z trzech cz´Êci, u∏o˝onych tylko w spisie
treÊci. W zbiorze b´dà wymieszane.
pawe∏ (6-10-2006 12:01)
Ale w takim razie jest chyba jakieÊ kryterium, choçby po omacku stosowane, wed∏ug którego
wiersz làduje w cz´Êci I, II lub III?
cecko (6-10-2006 12:04)
Podzia∏ jest na 1. mowy, 2. slamy i 3. poema. „Mowy” sà zapisem g∏osu, czyli to kr´gos∏up mów!.
„Slamy” to te˝ mowa-koncertowa, teksty do spektaklu Cokolwiek si´ zdarzy... Przemka Wojcieszka,
a „poema” to ju˝ forma bli˝sza, hehe, klasycznej.
micha∏ (9-10-2006 11:29)
Dlaczego zatem ten podzia∏ funkcjonuje tylko w spisie treÊci? Czy te klasyfikacje sà Êwiadectwem wiary, ˝e j´zyk dzieli si´ jakoÊ na...? czy wr´cz przeciwnie, ten
normatywny podzia∏ zaciera si´ jednak w praktyce czytania/mówienia?
micha∏ (9-10-2006 11:34)
Nie masz wra˝enia, ˝e recepcja zale˝y od formy podawczej?

micha∏ (9-10-2006 11:36)
˚e mo˝esz swoje poema przeczytaç czy wypiaç jak piosenki i vice versa? Czy jednak sztywno trzymasz si´ „przeznaczenia” tekstów - ten do takiego podania, ten do cichej lektury, itp.?
cecko (9-10-2006 11:36)
Wiesz, zapewne jak ka˝dy autor czegokolwiek, tak uk∏adam rzeczy, jak sam chcia∏bym je
odkryç, a poniewa˝ lubi´ szperaç, zaczynaç od fragmentu, zag∏´biaç si´ i jestem wtedy ponad
podzia∏ami, jakie sobie np. autor za∏o˝y∏, to sk∏adajàc tomik daj´ mo˝liwoÊç rzeczy podobnej,
daj´ coÊ jeszcze nieokreÊlonego z mo˝liwoÊcià na opisanie przez czytelnika. Map´ z pustymi,
bia∏ymi plamami.
cecko (9-10-2006 11:37)
Nie trzymam si´ sztywno nigdy i niczego, jestem mi´kki jak gàbka.
pawe∏ (6-10-2006 14:53)
PatrzyliÊmy wczoraj na to, ˝e poprzednie tomiki wyglàda∏y na trudniejsze zadanie
aktorskie/performerskie.
pawe∏ (6-10-2006 14:56)
Bo jeÊli to ma byç g∏os, zw∏aszcza odpowiednio p∏ynny, to trzeba zrezygnowaç z zastanawiania si´
nad ka˝dym s∏owem. Ale masz te˝ wiersze typu twarz, w∏aÊnie po staremu, jak to pisa∏eÊ,
poràbane/pociachane...
cecko (6-10-2006 14:59)
Sprawdzam...
cecko (6-10-2006 15:00)
No, pociachane, sa∏atka z Hamletem.
pawe∏ (6-10-2006 15:00)
Czyli „poema”?
cecko (6-10-2006 15:01)
Tak, w∏aÊnie przez zmieszanie technik; mowa jest ale i cytat wpleciony – wi´c zabawa papierem.
pawe∏ (6-10-2006 15:01)
A jak by w takim razie wyglàda∏ „slam” (jakiÊ charakterystyczny przyk∏ad)?
cecko (6-10-2006 15:03)
„Slamy” to sà wszystkie teksty od tele do koƒca, czyli wiersze-piosenki, bo napisane z
za∏o˝eniem, ˝e trzeba je powiedzieç do podk∏adu muzycznego: uregulowane frazowanie, refreny... czekam w kuchni na oÊwiecenie jest w dwóch wersjach – prostszej, slamowej i mniej równej,
bardziej wierszowej.
beata (6-10-2006 13:21)
Dlaczego mów! – polecenie, proÊba?
cecko (6-10-2006 13:25)
Zach´ta: move – to te˝ ruch – a ruch przyczynà pomieszania, a wi´c m ó w: mieszaj, dorzuç swoje
trzy grosze, m ó w – otwórz, m ó w – wyrzuç, m ó w – nie chowaj, m ó w – bàdê, daj g∏os.
cecko (9-10-2006 11:42)
Dla mnie najwa˝niejsze, ˝e to jest w tonie nakazujàcym: mów, rób. Jak d∏onià w twarz.
Krótkie, pobudzajàce polecenie, które budzi ci´ ze Êpiàczki.
micha∏ (9-10-2006 11:43)
Dlaczego w nià zapad∏em? i co mi si´ Êni?
cecko (9-10-2006 11:45)
Generalnie ˝ycie usypia, ale tym si´ nie zajmuj´ tak bardzo, wi´c nie chce drà˝yç. Mi si´ podoba
w mów! w∏aÊnie jego trudnoÊç zdefiniowania, ˝e jako tytu∏ zawsze ci ucieknie, mi te˝, i dlatego nie
chc´ go przycinaç. Podobajà mi si´ pytania, które prowokujà: kto? do kogo? co?
micha∏ (9-10-2006 11:47)
No tak, ale ten tomik to zbiór takich codziennych epizodów, tutaj ruch (move) zapewnia przejÊcie od jednego do drugiego, ale w∏aÊciwa dramatycznoÊç zdaje si´ wynikaç
z nieuchronnoÊci ich monotonii i repetycji. Te epizody to chyba te˝ w∏aÊnie kolejne
sytuacje komunikacyjne, wi´c, w strukturze dramatu, kolejne sytuacje dramatyczne,

cecko (9-10-2006 11:50)
Monotonii? Nie wiem... Ale o repetycji ju˝ rozmawialiÊmy. Repetycja to rytm i to rytm wszystkiego:
rytm dnia, godziny, miesiàca, roku, ˝ycia... Ka˝da repetycja wyzwala rytm, rytm tak samo jak s∏owo
nazwa / okreÊla Êwiat i pozwala nam jakoÊ si´ w nim odnaleêç.
beata (6-10-2006 13:32)
Ten tytu∏ wciàga czytelnika, w wierszach jest du˝o powtórzeƒ, wr´cz refrenów, du˝o ekspresji.
Troch´ idziesz drogà Âwietlickiego i w poezji, i w porzucaniu papieru, innym mówionym, troch´
mo˝e bardowskim przekazywaniu s∏owa. Pewne fragmenty przypomina∏y mi, bez obrazy, wiersze
Stachury.
cecko (6-10-2006 13:32)
Stachura jest ok.
cecko (6-10-2006 13:33)
Âwietlicki chyba dawno nic nie wyda∏... nie wiem... nie pami´tam.
cecko (6-10-2006 13:55)
Ale to sà w∏aÊnie cechy „oralnosci”: redundantnoÊç informacji, odbijanie si´ echem, powtórzenia,
o tyle potrzebne, ˝e w „˝ywej mowie” bàdê mowie „na ˝ywo” trzeba powtarzaç, ˝eby zapami´taç.
Mantra -> owszem, tekst plus rytm to zakl´cie, a wi´c marzenie o mocy sprawczej...
cecko (6-10-2006 13:55)
Dla studium teatralnego napisa∏em kiedyÊ taki tekst:
za oknem Êwit
Êwit
Êwitaç zaczyna
i choç nic nic
narazie nie widaç
to we mnie tak˝e mg∏a opada i da si´ poczuç
niç
skupienia
To jest mantra, której u˝ywaliÊmy do çwiczeƒ g∏osowych, badania rytmu, brzmienia, do d∏ugiego
powtarzania.
beata (6-10-2006 14:01)
Wiele osób çwiczy dzisiaj chocia˝by jog´, nawet Kasprzak si´ zapisa∏ w ramach zaliczenia wuefu
na polonistyce, co to b´dzie...dyskurs krytyczny w pozycji lotosu!
cecko (6-10-2006 14:03)
No w∏aÊnie, tego si´ nie da po∏àczyç z dyskursem krytycznym, bo to sà innego rodzaju doÊwiadczenia. Co najwy˝ej, po jodze Micha∏ zaniecha krytyki, bo pozostanie w zgodzie z Majà, czy u∏udà,
jak nazywajà rzeczywistoÊç jogini.
pawe∏ (9-10-2006 12:22)
Powinienem teraz o muzyk´ zapytaç. Wi´c MELANCHOLIA – jak wystartowaliÊcie, na jakich
zasadach uk∏ada∏a si´ ta wspó∏praca?
cecko (9-10-2006 12:26)
Beata i Tomek robili jakàÊ imprez´ literackà na ma∏ym dziedziƒcu uniwersytetu i Tomek
mnie zach´ci∏, ˝ebym rozejrza∏ si´ za muzykami. Ju˝ od jakiegoÊ czasu fascynowa∏a mnie
warszawska scena muzyki improwizowanej, która wtedy skupia∏a si´ w
Jazzgocie, w budynku Focus.
pawe∏ (9-10-2006 12:27)
Czyli na poczàtku by∏a improwizacja?
cecko (9-10-2006 12:28)
Zawsze by∏a improwizacja.

pawe∏ (9-10-2006 12:29)
Jak z Twojej perspektywy by∏o tam z komunikacjà – nie tyle nawet mi´dzy ludêmi, co mi´dzy
s∏owem a muzykà? Âwitalski mia∏ takà karykatur´ procesu improwizacji, dobrze oddajàcà problem: mamy kwartet jazzowy, saksofonista troch´ g∏oÊniej zaczyna a wszyscy za nim te˝ „jadà
gwa∏ciç muz´”.
cecko (9-10-2006 12:31)
Zawsze by∏o tak, ˝e naciskaliÊmy z zespo∏em w kierunku transowych rytmów. Kiedy rytm si´ ∏àczy∏o
ze s∏owem, s∏owo pulsowa∏o, jak muzyka. Zwykle muzyka si´ wokó∏ s∏owa budowa∏a, wi´c
mieliÊmy wszystko pod kontrolà:
cecko (9-10-2006 12:32)
Mog∏em hamowaç, mog∏em przyspieszaç, to si´ nie rozje˝d˝a∏o jak z∏e improwizacje jazzowe.
S∏owo organizowa∏o, nawiàzywa∏o silny dialog.
cecko (9-10-2006 12:34)
On trwa∏ i jakoÊ nadal trwa, chocia˝ w∏aÊnie bez p∏yty dalej nie pociàgniemy; to dla mnie jasne
od dwóch lat i dlatego Melancholia troch´ zagin´∏a. Ale najpierw musi byç p∏yta i przedefiniowany styl.
beata (9-10-2006 13:23)
A powiedz, co sàdzisz o slamie, szczególnie jego polskim wydaniu? Wczoraj by∏am w Teatrze
Roma, mia∏am okazj´ zobaczyç „s∏ynnà Weronik´” z zespo∏em Plankton, znasz?
cecko (9-10-2006 13:24)
Nie. Nie bywam na slamach.. Unikam sytuacji rywalizacji. W przypadku slamu jest ona pierwszoplanowa, nie lubi´ czegoÊ chcieç, a ˝eby braç w tym udzia∏, trzeba chcieç wygraç, no bo po co
inaczej?
beata (9-10-2006 13:30)
Ja z tym slamem to w zwiàzku z mów!. Mnie jak mnie, ale Tomkowi Â. strasznie brak scenicznych
wytworów poetów, wyjÊcia z sosiku literackiego w stron´ publicznoÊci.
cecko (9-10-2006 13:31)
No tak, tylko co by to mia∏o byç? Bo w mojej g∏owie coraz bardziej dojrzewa myÊl, ˝e to mo˝e byç,
mo˝e, mo˝e, mo˝e to byç np. teatr.
cecko (9-10-2006 13:32)
Bo inaczej masz albo noc poetów, albo koncert, albo perfocoÊtam.
cecko (9-10-2006 13:32)
Chodzi mi te˝ o stosunek publicznoÊci do tego, co si´ robi – ˝e jednak potrzebna jest sta∏a uwaga,
poczucie „przyjÊcia na coÊ”, a nie dzianie si´ w tle... Czy to, ˝e publicznoÊç szaleje i taƒczy, jest
sukcesem poety, czy raczej Êpiewaka i muzyków? Chyba to drugie...
beata (9-10-2006 13:35)
Ale trzeba by wyjÊcia z naprawd´ osobowoÊciami. To móg∏by byç teatr, jednak ktoÊ musia∏by si´
pokusiç i popracowaç z trudnymi tekstami. Taki slamowo-bitnikowski czy jakiÊ tam bard z
charyzmà i dobrymi muzykami te˝ jest wyjÊciem, te˝ jest silnym przekazem.
cecko (9-10-2006 13:38)
No jest silny przekaz, ale jak obserwuj´ ró˝ne Êrodowiska artystyczne, to w∏aÊnie aktorstwo daje
najlepszy trening walki z sytuacjà, z rzeczywistoÊcià, jaka jest tu i teraz, oraz z przemianà, procesem tego, który robi, wi´c coÊ mo˝e zakwitnàç. A jak ktoÊ si´ zajmuje papierem, musi byç wyobcowany, musi si´ osamotniç, przestaje wyczulaç si´ na sytuacje, czyli usypia w nim to, co potrzebne w czasie wyst´pu..
beata (9-10-2006 13:40)
Ciekawsi poeci przestali u˝ywaç ˝ywego odbiorcy, niestety u˝ywany jest ciàgle
przez kiepskich. Na manifestacjach poetyckich, które z za∏o˝enia sà troch´
wiecowe, poeci w ogóle w wi´kszoÊci nie wiedzà, po co wchodzà na scen´.
cecko (9-10-2006 13:42)
By∏em wczoraj na spektaklu: dwoje aktorów, zero rekwizytów. To spotkanie z nimi,
niewa˝ne, jaka sztuka i czego dotyczy, zabiera mnie w takà podró˝. Patrz´ na

nich i jestem pewien, ˝e ich liche ˝ycie i moje liche ˝ycie w zasadzie jest tylko po to, ˝eby si´ spotkaç
w∏aÊnie w taki sposób, ˝eby si´ czymÊ wymieniç. Ksià˝ka – ok., ale to spotkanie z cz∏owiekiem jest
rzeczà absolutnie najciekawszà, nic wi´cej.
beata (6-10-2006 12:29)
Czyta∏am wczoraj Twój rozbiorek, po latach, z ∏ezkà w oku. Nie ukrywam, ˝e debiuty z tego czasu
by∏y pewnymi objawieniami, wia∏o Êwie˝oÊcià, odkrywaniem jezykowo-wyobraêniowym. Ty parasz
si´ najwi´kszà iloÊcià sztuk: teatr, fotografia... Mo˝e troch´ o tym; zacznijmy od Borowskiego,
opowiedz, co ci da∏y tamte doÊwiadczenia.
cecko (6-10-2006 12:34)
Ok, wiec studium teatralne... Chocia˝ od trzech lat ju˝ z nimi nie pracuj´, to nadal utrzymujemy
aktywny kontakt. Ostatnio zrealizowa∏em dla nich fragmenty spektaklu na wideo, potrzebowali
takiego trailera.
Studium znajdowa∏o si´ obok liceum, widzia∏em ich pierwsze spektakle, chodzi∏em na
warsztaty... To by∏ teatr, który totalnie mnie poch∏ania∏, teatr dynamiczny, znakomicie wyçwiczone
cia∏a, a poza tym od zespo∏u ciàgn´∏a troch´ tajemnicza energia teatralnej przesz∏oÊci:
Grotowskiego, Stanis∏awskiego, Osterwy. Wtedy brakowa∏o kompetentnych informacji na ten
temat, bo istota rzeczy tkwi∏a w praktyce i tak jà mog∏em poznaç.
beata (6-10-2006 12:40)
Fascynacja magià spektaklu-misterium?
cecko (6-10-2006 12:40)
Na drugim roku studiów do∏àczy∏em do zespo∏u i to skupienie na praktyce, zdeprecjonowanie
teorii, wy˝szoÊç „robienia” nad teoretycznymi rozwa˝aniami wciàgn´∏y mnie bez reszty. Ten spektakl-misterium to taka baƒka mydlana, dla mnie liczy∏o si´, ˝e ludzie pracujà tam niezwykle rzetelnie, regularnie. Pracujà nad sobà, wierzà, ˝e mogà si´ rozwijaç poprzez prac´, prac´ artystycznà,
to w∏aÊnie przy sosie literacko-dekadenckim najsilniej na mnie podzia∏a∏o.
beata (6-10-2006 12:43)
To ja znowu, uparcie: co pokaza∏a i co da∏a Ci ta praca?
cecko (6-10-2006 12:43)
To mo˝e powiem, co zosta∏o. Przede wszystkim zainteresowanie poglàdami osób, które drà˝y∏y
tematy na granicy mistyki i sztuki, oraz to, co na poczàtku Paw∏owi powiedzia∏em: trwa∏e oddzielenie osobowoÊci (tego, co kulturowe, nabyte) od esencji i poszukiwanie czegoÊ poza, poza pozà.
Te sprawy sta∏y si´ prywatne, to znaczy w studium krà˝y∏y wokó∏ tematów artystycznych, a teraz
mo˝e wyciekajà w tekstach, ale si´ ju˝ tak na forum papieru nimi nie zajmuj´ bezpoÊrednio.
cecko (6-10-2006 13:17)
Ale te˝ wierz´ w wypowiedê artystycznà jako ∏àczenie sk∏adników. Chocia˝ nie ∏àcz´ fotografii,
poezji, czego tam jeszcze w jednà ca∏oÊç, to jednak sà to wypowiedzi jednej osoby, paleta
zdarzeƒ, wypowiedzi sprzecznych, nie zgodnych, fragmenty, mozaika, nie zdefiniowana, bez
mapy, ze Êlepymi zau∏kami, taki obraz bogaty ale nie kompletny (coÊ mi si´ „nie” nie ∏àczy z
przymiotnikami).
beata (6-10-2006 14:05)
Chcia∏abym porozmawiaç jeszcze o teatrze, o jego wp∏ywie na Twoje pisanie. O innych doÊwiadczeniach, np. o Wojcieszku
cecko (6-10-2006 14:07)
Z Wojcieszkiem sytuacja by∏a prosta: poprosi∏, ˝ebym napisa∏ wiersze dla aktorów, którzy b´dà
„slamowaç”. Skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e wzià∏em w tych slamach aktywny udzia∏; pomóg∏ na pewno
fakt, ˝e wyst´powa∏em wczeÊniej z Pustkami. Mia∏em pe∏nà wolnoÊç, mog∏em
improwizowaç, mówiç, co chc´, za ka˝dym razem wersja by∏a troch´ inna.
cecko (6-10-2006 14:10)
Wi´c niby teatr, a nie teatr. W∏aÊnie w mojej sytuacji to raczej performing.
beata (6-10-2006 14:12)
A co powiesz o kontakcie z publicznoÊcià podczas przedstawienia – jakie to uczucie,
szczególnie przy mo˝liwoÊci improwizacji?

cecko (6-10-2006 14:22)
W spektaklu ten kontakt jest w pewnym sensie zerowy, tzn. sceny slamowe rozgrywajà si´ mi´dzy
bohaterami dramatu, a nie ku widowni... wi´c nie ma patrzenia ludziom w oczy i zach´cania ich
do udzia∏u. Inna rzecz, ˝e publicznoÊç otacza wàskà scen´, a my biegajàc, skaczàc, taƒczàc prawie siadamy na kolanach ludziom z pierwszych rz´dów. Jest blisko i g∏oÊno, czasem komuÊ si´
g∏ówka ruszy, czasem nó˝ka takt wybije, ale nie zanotowaliÊmy jakichÊ spektakularnych reakcji –
nawet kiedy pierogi i widelce w jednej scenie làdowa∏y ludziom w r´kach.
pawe∏ (6-10-2006 12:09)
Niestety, ze spektaklem mieliÊmy pecha – znaczy Beata kupi∏a bilety, mia∏a iÊç z Emce, ale nastàpi∏
jakiÊ groteskowy wypadek i spektakl odwo∏ano.
cecko (6-10-2006 12:16)
To by∏a chyba próba generalna, na której przez przypadek/wypadek podczas bójki jedna aktorka
dozna∏a zwichni´cia szcz´ki i nie mog∏a ruszaç buzià przez dwa tygodnie, ˝eby si´ zagoi∏o.
cecko 13:10:38
Podczas bójki opracowanej i przetrenowanej, ˝eby nie by∏o wàtpliwoÊci.
beata (6-10-2006 14:24)
Czy zatem wiersz-tekst na papierze nie jest dla Ciebie jakoÊ zamkni´ty, czy to dla Ciebie nie za
ma∏o – wyraêne, wyobcowane, ukryte? A mo˝e masz potrzeb´ wi´kszej ekspresji lub po prostu
cielesnoÊci?
cecko (6-10-2006 14:28)
Potrzeb´ na pewno, ale w∏aÊnie tekst na papierze jest znakomicie otwarty, daje tyle mo˝liwoÊci, a˝
za du˝o, a˝ chce si´ to okroiç w∏asnà interpretacjà, objàç go, przyswoiç i kiedy patrzysz na taki
zamkni´ty/otwarty tekst na papierze, to teoretycznie jest on nieskoƒczony. Idealny (od idei, nie
idea∏u), jest brylantem dla wyobraêni podobnie jak tajemniczy dramat, tekst sceniczny, który na
papierze wydaje si´ nielogiczny, trudny do przyswojenia, zrozumienia, a w inscenizacji subiektywizuje si´ w widzu/s∏uchaczu.
beata (6-10-2006 14:32)
To, co wymówiç, wybiegaç, zataƒczyç, wyobrazowaç...
cecko (6-10-2006 14:32)
wypociç
wypoÊciç
wypruç
wytruç
i
wyjÊç
beata (6-10-2006 14:33)
wyskupiç
cecko (6-10-2006 14:33)
wyskubaç!
i wkupiç
Tomik Marcina Cecko Mów uka˝e si´ w wydawnictwie Korporacja Ha!Art
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PostMorderNazizm
1. boli w krzy˝u
myje si´ ciotka w okolicach oÊwi´cimia
starcza skóra odlepia si´ od cia∏a
pod palcami zsuwa si´ lekko jak z
dobrze ugotowanego kurczaka
myd∏o zbiera wszystko
myd∏o w jej r´ku zdziera
jak krople kwasu prysznic dziurawi pomys∏y pana
krew wsiàk∏a tak g∏´boko ˝e nawet krwi ju˝ w ciele nie ma
ziemia przyciàga ciotk´ do siebie
opary

2. boli w krzy˝u
(amsterdam)
niedopaleni w amoku
krótkie losowanie i zanim ocean rozfali∏ si´
jestem u ∏ysego ch∏opaka w domku
najprawdopodobniej pochodzi
z milczenia bo cisza rezonuje pytanie skàd jest
ale mam to po co przyszed∏em odbierajàc póêniej sprz´t - uÊmiecha si´ i mówi
I`m from Izrael - uÊmiecham si´ zaciskam pi´Êç
prostuj´ kciuk pozdrawiam dr˝´ jeszcze

3. boli w krzy˝u
w drewnianym
w polskim

z tomu Rozbiorek (Ha!art, Krakowska Alternatywa - Kraków 2001)
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CHIWUM MARCIN
MARCIN CECKO ARC
traktat cielesny
lub
feminijny tryptyk z prologiem
ranek
wiele naszkicowanych na skórze
poranek
przytulony do cia∏a poranek na nie namalowanej
buzi poranek jeszcze niezmyty pod pachami
poranek klejàcy palce powieki usta j´zyk
poranek nad ka˝dym koÊcio∏em i nas ka˝dym
domem i nad ka˝dym ---w ten sam zakurzony mgie∏kà sposób
a jasne echa w jej w∏osach

I (hop - przeszkoda)
jestem malutka ale ju˝ doros∏a
z wàskà szparkà
tak wàskà ˝e nie zmieÊci∏abym ˝adnego z tych
zadziornych obskurnych ch∏opaków
których moje kole˝anki ciàgle biorà do siebie

CECKO ARCHIWUM
CECKO ARCHIWU

ARCHIWUM CECKO
II (hop - przeszkoda)
wczoraj po raz pierwszy w ˝yciu zasn´∏am w autobusie
jakbym wysz∏a z cia∏a i
myÊla∏am ˝e odlec´ ale okaza∏o si´
bez tych ca∏ych nerek jajników wàtroby
g∏owy jestem taka ci´˝ka i przygnieciona
rozp∏aszczona bez ca∏ej nie wyp∏ukanej jeszcze siebie
bez moich baloników
Êni∏y mi si´ wyrazy bez przerwy Êciska∏am
por´cz
obudzi∏am si´ a na mnie pe∏no by∏o ich chuchni´ç wydechów
i tym podobne
obudzi∏am si´ tu˝ za moim przystankiem

III (hop - przeszkoda)
mem∏am swoje
normalne ˝ycie
przez okno patrz´ jak ch∏opcy pijà wódk´
i spalajà papierosy - to n´dzne zu˝yte rekwizyty
tylko ten mój ma∏y defekt powoduje ˝e nie mog´
myÊleç o niczym innym
oni wszyscy mnie potajemnie pragnà
odczytuj´ to z charakteru ich spluni´ç
wiedzà ˝e patrz´ poprawiajà kieszenie w spodniach
wiem czemu mnie chcà
kiedy nocà si´ ca∏a chowam w przeÊcieradle
kiedy nocà ono si´ do mnie ca∏e fa∏duje
stamtàd wàziutko sàczy si´ Êwiate∏ko

z tomu Rozbiorek
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MARCIN CECKO MÓW NOWY TOMIK
tele
odbierz telefon
weê
odbierz ode mnie telefon
odbierz moje ubrania
wszystkie i natychmiast
odbierz ze mnie ubrania
w ca∏oÊci i do koƒca
musz´ powiedzieç ci coÊ do ust
musz´ powiedzieç ci coÊ do ust
mog´ na tym straciç
jestem gotowy
mog´ si´ pod∏o˝yç zobacz
na oÊcie˝ otworzy∏em lodówk´
z której sàczà si´ resztki dawnego Êwiat∏a
i ch∏ód
zapuÊci∏em wàsy tak d∏ugie
˝e mo˝esz si´ po nich wspiàç
do mnie na trzecie pi´tro
wydepilowa∏em sobie r´ce i nogi
˝eby by∏o mi´dzy nami czysto
wybi∏em sobie przednie z´by
˝eby przekaz by∏ jaÊniejszy
moja równo ogolona g∏owa wspaniale pasuje
do twoich nierównych ogólnie ud
paznokcie zdjà∏em opuszki zdar∏em
nie obchodzà mnie zmarszczki
nie interesuj´ si´ rozst´pami
chc´ poznaç kolejne kolejne
warstwy
wino si´ gotuje
piwo si´ gotuje
tytoƒ si´ gotuje
wódka si´ gotuje
lufka si´ gotuje
odbierz telefon
gotowe gotowe gotowe
przyjdê i zabierz si´
za mnie

MARCIN CECKO MOVE NOWY TOMIK

MARCIN CECKO ARCHIWUM MARCIN CECKO
chinina
nel ma dreszcze i powinna umrzeç
ale staÊ podchodzi do niej i daje jej
swojà chinin´ nel brodzi w goràczce kapie z niej
ciurka i sp∏ywa wysoka temperatura
nie pami´tam takiego skwaru od trzystu kilometrów
piasek jednak s∏ucha i ch∏onie ssie wyczyszcza zapomina
staÊ poskromi∏ lwa i s∏onia nel ukrywa
swoje jedyne dziewictwo
gra toczy si´ dalej
staÊ jest smutny i pryszczaty to ró˝a myÊli
to nenufar z przytrutego jeziora wyobra˝am
sobie ˝e ma zamszowe kowbojki i obcis∏e spodnie
usta sp´tane strachem o nel kiedy zbli˝a si´
do niej i tratuje ledwie nel
podajàc jej swojà chinin´
niebawem przyjdzie wielka ulga
i zama˝e nam widzenie
nel trz´sie si´ jak matka ziemia kiedy chce
zepchnàç z siebie sw´dzàce mrówki
szklane oczy pe∏ne stasia zlepione w sztandar
w∏osy niepomalowane paznokcie katastrofa
i nie∏ad
wielkie majà plamy
na ca∏e ˝ycie i na ca∏e szcz´Êcie
badajà rynek pustynny
pragnà stworzyç tonic

z tomu Plàsy (Lampa i Iskra Bo˝a, seria: Mebloteka, Warszawa 2003)

ARCHIWUM MARCIN
CECKO ARCH

Pawe∏ Kozio∏
Przypisy
do
poezji bagiennej
Fa∏szu nie czuje si´ te˝ w uporczywym u poetów irlandzkich trzymaniu si´ tematu bagna: na wyspie, w przestrzeni znacznie bardziej
zamkni´tej ni˝ na kontynencie, wystarczy wbiç szpadel i wydobyç
z torfu troch´ pami´ci, a ju˝ tkwi si´ w zbiorowej zaprzesz∏oÊci. Tymczasem – mo˝na by sobie wyobra˝aç nad Wis∏à – pomys∏ równie
bezpoÊredniego stosunku do Piastów na okolicznoÊç polskich nawarstwieƒ historycznych móg∏by budziç u nas pewne opory.
/Piotr Sommer/
Mam katar, jakbym ostatnie par´ dni rzeczywiÊcie sp´dzi∏ w malarycznym klimacie, a na ekranie
dok∏adnie trzy okna. Pierwsze to program szachowy, wi´c musz´ pisaç o grze. Szachy to gra z
tradycjami, zatem od razu nasuwa si´ uÊciÊlenie, które i tak bym poczyni∏, bo lubi´: b´dzie o grze
z tradycjà, podejmowanej ambitnie i polemicznie, wi´c – co ju˝ jest jakieÊ takie niepolskie,
podró˝nicze – na równych prawach. W drugim oknie zaczyna si´ podró˝ w ten w∏aÊnie tekst o wierszu z tomu Bia∏a Afryka Bart∏omieja Majzla – tradycja b´dzie zatem nie do koƒca nasza, bowiem
tytu∏y (i mój, i poety) celujà ku obcym wyspom i kontynentom. Trzecie zaÊ okno to naukowa pisanina o Êredniowieczu – o zawartym w kronikach legendarnym materiale „polskim”, który jednak
niektórzy uwa˝ajà za „s∏owiaƒski” (tak bardzo przerós∏ w´drownymi motywami) inni zaÊ za
„sztuczny” (tyle w nim czysto literackich kombinacji). Pisanina, której temat przedrzeênia
bezpoÊredni stosunek do Piastów z motta, a której charakter zach´ca do babrania si´ w bibliografii
i do mno˝enia wàtków ponad potrzeb´. Stàd przypisy w tytule i degresje w tekÊcie.
Wspomniane wàtki (bo z ka˝dym oknem zwiàzany jest wàtek – osobny ciàg dzia∏aƒ komputera,
osobny mój proces myÊlowy) ∏àczà si´ gdzieÊ w przestrzeni tekstowej, i szcz´Êliwie mog´ nawet
wskazaç miejsce tej unii: ksià˝k´, która u nas nosi tytu∏ Jàdro ciemnoÊci, a w oryginale nazywa si´
bardziej dwuznacznie: Heart of darkness. Mo˝na to nieco patetycznie czytaç jako serce uczynione
z mroku, bàdê w stylu jarmarcznej metafizyki jako serce z piek∏a rodem. Na dowód s∏u˝´
angloj´zycznym cytatem oraz egzegezà niemieckiego nazwiska bohatera. Prospero w ostatnim
akcie Burzy mówi o Kalibanie: This thing of darkness I acknowledge mine; natomiast g∏ówny
bohater Conrada nazywa si´ Kurtz, czyli Kusy, co z kolei stanowi ludowe przezwisko ma∏ego
diabe∏ka. ˚e zaÊ Majzel ma troch´ wspólnego z demonologià (po jego wierszach z zawrotnà
pr´dkoÊcià porusza si´ niejaki umar∏y), to zachodzi nader szcz´Êliwy zbieg okolicznoÊci: w jednym
cudzym (kon)tekÊcie mamy klimat afrykaƒski, perspektyw´ j´zyka angielskiego, nazwisko „prawie
polskiego” pisarza na ok∏adce i – co wa˝niejsze – nasze ludowe („s∏owiaƒskie”) mitologie. Wybór
wiersza do analizy jest wi´c oczywisty.

[tu musi koƒczyç si´ strona]

zastyg∏a mi nagle europa na koƒcu j´zyka
s∏owiaƒskie kobiety. murzyƒskie kobiety.
szuka∏em skàd si´ u nas wzi´∏o to zaçmienie.
ci pochyli bogowie. przebita zwierzyna.
bagna wielkie i trzeszczàce w koÊciach drewniane figurki.
mamy przecie˝ dopiero VIII wiek od koƒca:
wykopaliska skóry.
archeologia snu.
jjja mia∏em te plemiona s∏owiaƒskie na twarzy.
pi´knie pachnia∏y latem
kiedy w b∏ocie czarnym topi∏y si´ soko∏y.
Êwieca b∏yszcza∏a w stawie. i niczym topielec
unosi∏ si´ mg∏y nieweso∏ej ko˝uch.
a gdy kobiety bia∏e gi´∏y si´ do s∏oƒca
wódz zwo∏ywa∏ rad´ aby bardziej lÊniç.
kwiaty na mchu jak cekiny zrywa∏y si´ do lotu.
oj. ja pami´tam te taƒce:
matki jaçwingów
dêwigajàce miód
miesza∏y si´ z matkami o rozdartej skórze.
wi´c ha: murzyƒskie jaja. piersi z warkoczami
∏uskane jak orzechy. s∏owiaƒskie mokrad∏a
murzyƒskie mokrad∏a. blask taki nas po∏àczy
˝e zanim zgaÊniemy zagramy jeszcze najpi´kniejszy rytm.
a˝ raptem wódz wszed∏ w t∏um
wiedzàc ˝e tak lekko z niego nie wyjdzie.
bo to jest ziemia która si´ zaczyna g∏´boko w pami´ci.
wi´c dotknà∏ jej jak si´ dotyka nie swojej kobiety.
cicho i bezszelestnie. jakby bez oddechu.

tak bardzo chcia∏bym wreszcie uwierzyç w to Êwi´to.
w rytua∏y i deszcze.
w robaczki ma∏ych liter jak trzeszczàce çmy.
czy to sà nasi ruchomi przodkowie?
czy to sà Êlady po leczniczych zio∏ach?
s∏owiaƒskie widziad∏a. murzyƒskie widziad∏a.
no i ziemia: powtarzaj: ziemia przyczajona do skoku.
wi´c wyskoczy∏em z ziemi.
(Bart∏omiej Majzel, Bia∏a Afryka, Biuro Literackie, Wroc∏aw 2006)
Teraz s∏ów kilka o tradycji wyspiarskiej. Angloj´zycznej, lecz z macierzystym
j´zykiem ró˝norodnie sk∏óconej w imi´ losów sàsiedniej, mniejszej wyspy –
Irlandii. Mowa o Heaneyu i jego „wierszach bagiennych”, w których torfowisko, zdolne do przechowywania ró˝nych ofiar i zw∏ok, stawa∏o si´ metaforà
pami´ci, metaforà dost´pnej i kszta∏tujàcej nas przesz∏oÊci. Skoro zaÊ w wierszu
Majzla pojawiajà si´ wykopaliska skóry. archeologia snu, to mo˝na uznaç,

˝e s∏owiaƒskie mokrad∏a / murzyƒskie mokrad∏a, jak równie˝ mokrad∏a irlandzkie bulgoczà w
zasadzie o tym samym: o pami´taniu w∏aÊnie, poj´tym jako swoista odmiana archeologii. Ale nie
zaw´˝ajmy zbytnio pola widzenia naszego oka, nie przeczerniajmy szkie∏ka, przez które oglàdamy
to zaçmienie – bo mówi Sommer raz jeszcze, niechcàcy nas ostrzegajàc:
„londyƒska Rainbow Press opublikowa∏a niskonak∏adowy zbiorek, Bog poems
(1975), którego wprawdzie nigdy nie widzia∏em, ale w którym Heaney
najwyraêniej zebra∏ te wiersze w tematycznà ca∏oÊç i tym sposobem ustali∏ sk∏ad
swojej bagiennej reprezentacji. Mnie obchodzi∏y zw∏aszcza te z nich, gdzie bagno
jest t∏em i przestrzenià, z której wy∏ania si´ konkretny cz∏owiek, a tak˝e – i
pewnie to ciekawi∏o mnie w szczególnoÊci – jak Heaney ów konkret w j´zyku
wiersza wydobywa”.
Paradoksalnie, pami´ç patetycznego (i politycznego miejscami) Heaneya jest w swych obrazach
najbardziej konkretna. S∏owiaƒska pami´ç Majzla to zbiór legend, klisz, w swym pochodzeniu czasem nawet filmowych (kiedy w b∏ocie czarnym topi∏y si´ soko∏y? ano w trakcie nieudanej szar˝y
husarii na planie Ogniem i mieczem). Majzla pami´ç afrykaƒska to – zaledwie? a˝? – projekt
dogrzebania si´ do czegoÊ pierwotnego, co teoretycznie powinno w nas tkwiç (bo to jest ziemia
która si´ zaczyna g∏´boko w pami´ci). Do wspomnieƒ tak dawnych, ˝e w∏aÊciwie niczyich. Bo kto
mia∏by wspominaç? Mo˝e ruchomi przodkowie, których nie da si´ – jak u Heaneya – przypisaç do
miejsca Êmierci, ∏àczàcy si´ w dynamice z „umar∏ym” Majzla (jeÊli tytu∏ jest o nim, wówczas obowiàzkowo pojawia si´ czasownik, cz´sto znamionujàcy akcje doÊç gwa∏towne: umar∏y umywa r´ce
od rodziny niebieskiej – i gna). Lecz jaki jest ruch tych przodków, w trakcie której z w´drówek ludów
on nast´puje: tej europejskiej, czy mo˝e jeszcze w czasie wyjÊcia ludzkiego gatunku z Afryki?
Nieprzypadkowo odwo∏uj´ si´ tu do antropologii (tej prawdziwej – fizycznej, badajàcej szkielety
rozmaitych paleopiteków, gatunków w´drownych, ruchomych przodków). Wiersz Majzla rozpoczyna si´ bowiem jak rozprawka, jak praca naukowa: okreÊleniem tematu, przedmiotu badaƒ.
s∏owiaƒskie kobiety. murzyƒskie kobiety.
szuka∏em, skàd si´ u nas wzi´∏o to zaçmienie.
Zaraz potem nast´puje wielki zjazd w przesz∏oÊç. Najpierw mamy dopiero VIII wiek od koƒca. Z
wielkim trudem policzy∏em, ˝e XXI minus VIII równa si´ XIII, a nast´pnie z przera˝ajàcà internetowà
∏atwoÊcià sprawdzi∏em, ˝e przez dziwnà koincydencj´ jest to wiek ostatecznego koƒca wspomnianego w wierszu pogaƒskiego plemienia Jaçwingów, wiek kl´sk ponoszonych przez nich pod wodzà
Skomena, a nast´pnie jego syna. Wi´cej jednak wikipedia nie mog∏a mi pomóc, bo zaraz potem
warstwy archeologiczne mieszajà si´: husarze hej soko∏y i drewniane figurki (w jaki si´ zresztà
sposób zachowa∏y? drewno wymaga doÊç specyficznych warunków, w przeciwnym wypadku zostaje jedynie zmiana barwy ziemi, albo nawet nie to). Co wa˝niejsze, myli si´ równie˝ kierunek, z
którego sà oglàdane:
jjja mia∏em te plemiona s∏owiaƒskie na twarzy.
Jjja si´ jjjàka, jjjakby mówiàc przezwyci´˝a∏o uparty katar albo wypluwa∏o torf. Fonetyka te˝
b∏otno-pluskajàca (m, l, p – p, l, m – plum, mlask). I chyba zgodnie z nià trzeba skonkretyzowaç
niepokojàcy obraz zawarty w tej linijce: ˝e jjja jest trupem, na wznak le˝àcym
w pami´ci mokrad∏a, na którego powierzchni s∏owiaƒskie plemiona odprawiajà swoje rytualne taƒce. Sà one oglàdane od do∏u, podobnie jak ci pochyli
bogowie – drewniane figury w ostrym skrócie perspektywicznym. Ta dziwna perspektywa wróci zresztà w dalszej cz´Êci wiersza: w obrazie kwiatów sp∏aszczonych
do cekinów, i nie tyle zrywanych, ile zrywajàcych si´ do lotu (ruch oglàdany

od do∏u jest jeszcze bardziej ruchem w gór´), a tak˝e w momencie, gdy pierwszym obiektem, na
jakim zatrzymuje si´ oddolne spojrzenie, okazujà si´ murzyƒskie jaja, a dopiero potem piersi z
warkoczami / ∏uskane jak orzechy.
Jaki jest skutek opisanej przewrotki? Trzeba przyjàç, ˝e w∏aÊnie jjja jest tym czymÊ, co Majzel chce
wydobyç z torfowiska pami´ci. Wpierw nale˝a∏oby je zlokalizowaç – bagno jest jednak wielkie i
opatrzone dwoma etnicznymi epitetami, a taki na przyk∏ad S∏ownik staro˝ytnoÊci s∏owiaƒskich
nakaza∏by do∏o˝yç ich jeszcze kilkanaÊcie. Jest to bowiem (trzymajàc si´ konwencji przypisów,
rozbujanych w kilometrowe dygresje) szacowne wydawnictwo, autorstwa bardzo zas∏u˝onych historyków, które po wielokroç z przekàsem oskar˝a∏em (od czasu jakichÊ zaj´ç z Banaszkiewiczem)
o szerzenie „b∏otnej teorii etnogenezy S∏owian”. Popatrzmy, jak si´ tam rozkodowuje nazwy miejscowe. Kalisz pochodziç ma od s∏owa ‘ka∏‘, czyli b∏oto; Gniezno nie od ‘gniazda‘, jak chcia∏ Gall
Anonim, lecz od ‘gnicia‘; Âlàsk (no a Majzel jest poetà Êlàskim) – od wyrazu ‘Êl´ga‘, równie˝ b∏oto
oznaczajàcego. PrzeÊladujàcy mnie od poczàtku tekstu katar musz´ mieç zatem po s∏owiaƒskich
przodkach. S∏owiaƒszczyzn´ i Afryk´, nasz syf i ichnià malari´, ∏àczy zaÊ domniemana wysoka
wilgotnoÊç, a nie tylko Majzlowa metafizyczna unia mi´dzy s∏owiaƒskà Kupa∏à a afrykaƒskà orgià:
wi´c ha: murzyƒskie jaja. piersi z warkoczami
∏uskane jak orzechy. s∏owiaƒskie mokrad∏a
murzyƒskie mokrad∏a. blask taki nas po∏àczy
˝e zanim zgaÊniemy zagramy jeszcze najpi´kniejszy rytm.
Czy jednak tym razem blask – jedno ze s∏ów-kluczy poezji Majzla – nie jest tym, czego na
bagnach spodziewalibyÊmy si´ najpr´dzej, czyli b∏´dnym ognikiem? Czy dawka brutalnoÊci w tym
rytuale nie jest tak wielka, ˝e domniemana unia przekszta∏ca si´ w walk´? Policzymy. Raz: przebita zwierzyna. Dwa: wykopaliska skóry, przypuszczalnie rany. Trzy: ta husaria w b∏ocie. Cztery:
Êwieca, zapewne zgodnie z rytua∏em wbita w chleb, ganiajàca topielca po powierzchni stojàcych
wód. I pi´ç: te matki o rozdartej skórze. Wystarczy, aby zaczàç myÊleç jak archeolog: ze Êladów
walki wyczytaç istnienie konfliktu.
Rozgrywa∏by si´ on mi´dzy Europà (zastyg∏à na koƒcu j´zyka grudkà niestrawnego b∏ota) a Afrykà
(dzikoÊcià wybieranà Europie na z∏oÊç, uruchamiajàcà j´zyk zaklinowany w s∏owiaƒskim mokradle). By∏by wybieraniem Afryki przeciw Europie. Ale – przepraszam – co to jest Afryka? Niestety dla
szcz´Êliwego dotàd interpretatora, poruszajàcego si´ po swoich ulubionych trajektoriach, tak
stereotypowo przedstawiona Afryka mo˝e byç jedynie europejskim konstruktem. CzymÊ, co si´
wymyÊla wÊród s∏owiaƒskich mokrade∏, nad którymi unosi si´ mg∏y nieweso∏ej ko˝uch (znów
nieprzyjemna jakaÊ zawiesina!), by wyobra˝ony klimat przeciwstawiç realnemu.
Jest to w pewnym sensie s∏uszne – lecz tylko wtedy, gdy t´sknota za czymÊ innym staje si´ równoznaczna z przekszta∏caniem zastanego (w zakresie dzia∏aƒ poety czy nawet krytyka – zastanego
idiomu). W przeciwnym bowiem razie mielibyÊmy do czynienia z egzorcyzmem wysoce
nieskutecznym: z wyganianiem diab∏a Belzebubem, mg∏y smogiem, Kusego Kurtzem. Z prostym
zastàpieniem importu w czasie importem w przestrzeni. Majzel unika takiej sytuacji za pomocà
techniki, którà w rzeczywistoÊci Photoshopa czy innego programu graficznego trzeba by nazwaç
∏ezkà – takim czymÊ do rozmywania konturów. W wierszu te˝ zresztà jest o mieszaniu (matek),
rozmyta jest geografia, rozmyty jest równie˝ konflikt.
Tak, z jednego przy jego opisie nale˝y zdaç sobie spraw´: z bardziej konkretnego, bo zakorzenionego w s∏owiaƒskich, bagiennych szczegó∏ach obrazu
Europy, i z niejasnego, rozmazanego przedstawienia Afryki (wódz zwo∏ywa∏ rad´, aby
bardziej lÊniç – lÊnienie, patrzenie pod Êwiat∏o, utrudnia dostrzeganie szczegó∏ów). I tu
mi potrzebny Conrad, czyli w∏aÊnie Afryka przedstawiona z Europy, z mglistej

Anglii bàdê bagiennej S∏owiaƒszczyzny (tak czy owak – katar). Jest bowiem w Jàdrze ciemnoÊci
taka j´zykoznawcza scena, kiedy narrator p∏ynie statkiem w gór´ rzeki po Kurtza, i nagle dzieje si´
tak oto: na pok∏ad zaczynajà spadaç zaostrzone kijki. Nazwane jest to tak, jakby narrator by∏
poza opisywanym zdarzeniem, jakby nic mu nie grozi∏o: ˝adnych strza∏, ˝adnego ataku, ˝adnego
kryjàcego si´ w d˝ungli plemienia, tylko niezrozumia∏e zaostrzone kijki. Afryka jest obca, jest
niezrozumia∏a, jest nienazwana. Jest kliszà o rozmytym konturze, a mi´kkoÊç powstajàcego z niej
obrazu stanowi kontrapunkt wobec mocno wybitych rytmów, które zwyczajowo nazywa si´ afrykaƒskimi. Ot, takie polskie, bagienne reagge, swojsko-obca tradycja, wybierana na przekór
tradycji tylko swojskiej. Dla wymagajàcych: pi´kny, mocny gest raczej ni˝ spójna propozycja.
Osobno b´dzie omówiona puenta, aby ukazaç to, co dla poezji Majzla najbardziej
charakterystyczne: w∏aÊnie owà przewag´ gestu (czystej energii) nad domniemanym znaczeniem
(czyli Modelem Standardowym, tu i ówdzie pozostawiajàcym zresztà miejsce na brakujàce elementy; niepe∏nym). O przewadze tekstu nad sensem (s∏yszà j´zykoznawcy?), hipnozy nad
przekonywaniem. Bo czy nie hipnotyzujà nast´pujàce linijki?
no i ziemia: powtarzaj: ziemia przyczajona do skoku.
wi´c wyskoczy∏em z ziemi
JeÊli zaÊ chodzi o znaczenie, to mo˝na je przet∏umaczyç jako: wyosobni∏em si´, oddzieli∏em od
pami´ci, ale te˝ jako: wyszed∏em z niej i zaczà∏em straszyç jako ów umar∏y, którego postaç przewija si´ przez ca∏y tomik. Wiersz nie rozstrzyga, które odczytanie jest lepsze, wystarcza mu efektowny
obraz, mieszajàcy uto˝samienie si´ z ziemià (skoro i ona, i podmiot wykonujà t´ samà czynnoÊç)
oraz wyskakiwanie z niej.
Gdyby˝ takimi puentami koƒczy∏y si´ lektury szkolne, gdyby˝ istnia∏y lekcje nierozstrzygania, lekcje przewagi tekstu nad interpretatorem, który si´ musi w pewnym momencie zatrzymaç, podczas
kiedy na przyk∏ad umar∏y Majzla wcià˝ gna (spotyka si´ z kamieniem – i odnosi kolejne
zwyci´stwo).
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Ingresja
Powiadajà, ˝e duchy lgnà do siebie. A jeÊli koÊ w duchy nie wierzy? No có˝... Jego k∏opot i wstyd.
I zmartwienie. Ostatecznie spirytyzm jest dzieckiem i wnukiem modernizmu. Przedtem
funkcjonowa∏ na pograniczu nauk, Êwiatopoglàdu i zabobonu. I raczej nie by∏ domenà rodzaju
˝eƒskiego. JeÊli ju˝ – to ewentualnie pluralis majestatis, jako osobowy i, co ciekawe, pozbawiony
p∏ci. Widoczny w takiej opcji wp∏yw teologii intelekualistom i humanistom nakazywa∏ okreÊlaç si´
jako anielski, filozofom natomiast jawi∏ si´ jako problem metafizyczny, niewidoczny, lecz nie do
koƒca i wywierajàcy anonimowy wp∏yw na to, co niewyraêne i pewne. I tak, bezwolnie i mimowiednie, konkretnie okreÊlonà p∏eç i rodzaj otrzyma∏o to, co pozaosobowe: duchy, dusze, upiory, demony i to wszystko, co sta∏o w opozycji do Majestatu Pantokracji. Automatycznie niejako poznanie
nasze od tego momentu zacz´∏o przebiegaç dwutorowo, na przekór logice i tradycji wpisanej w
kanon lub stereotyp. Jednym z nich by∏o archaiczne, klasyczne i hermetyczne przeÊwiadczenie, ˝e
podobne przyciàga podobne, co wyjaÊnia owo tajemnicze lgni´cie duchów do siebie. Wyznawcy
naukowego Êwiatopoglàdu okazywali si´ byç spirytystami, podczas gdy ci, którzy poprzestali na
idealizmie, mogli uchodziç za realistów i utopistów o orientacji zarówno romantycznej jak i pozytywistycznej. Stàd te˝ owo lgni´cie okreÊlono mianem magnetyzmu.
Powiadajà, ˝e duch czasu jest najwa˝niejszym poÊród si∏, zawiadujàcych tym Êwiatem. Powiadajà te˝,
˝e takim jest duch miejsca, genus loci. Obaj zapominajà, ˝e tu˝ obok jest vis major i – paradoksalnie
– nie tak odlegle – êród∏owe zakorzenienie, co zwykle bywa interpretowane jako Sitz im Leben. Ma to
byç [podobno] jedna z wersji t∏umaczenia klasycznego poj´cia filozofii antycznej na j´zyki tak zwane
nowo˝ytne. Esse–onto–essentia zacz´∏o funkcjonowaç jako trój–jednia, co przy nadmiarze jednego
pretendenta czyni∏o go automatycznie panem nad wszystkim, a przy odrobinie jaêni tak˝e nad sobà
samym. Na kogo wypadnie – tylu mamy kandydatów do palmy pierwszeƒstwa. I raptem okazuje si´,
˝e wÊród trzech dwoje to jedno. W naukach Rasta mowa jest o tym, ˝e stanowià je m´˝czyzna, kobieta i dziecko, co nak∏ada si´ na wspó∏czesny stan wiedzy psychologicznej na temat ludzkiej duszy.
Niejeden próbowa∏ doÊwiadczyç siebie jako wschodzàce ziarno czy ryb´ w akwarium. Stàd
uto˝samione zosta∏o osadzenie w bycie z miejscem i jego otoczeniem. Zeitgeist zosta∏ uznany za vis
major, spychajàc tym samym tamte dwa do podrz´dnej roli narz´dzia pewnej utopii: doprowadziç do
równowagi si∏y tak odleg∏e jak duch czasu i duch miejsca, gdy miejscem jest czas a czasem si´ jest –
jak napisa∏ to gdzieÊ jakiÊ poeta. Wbrew bowiem teoretycznym koncepcjom wcià˝ pozostaje wàtpiwe
istnienie tak zwanej czasoprzestrzeni, co automatycznie przerzuca nauki Êcis∏e w domen´ metafizyki,
ezoterii i wznaniowego Êwiatopoglàdu, pozbawionego jakiejkolwiek konsekwencji myÊlowej. Na niej
wyrasta wspólnota utopii jako muzyki i bajki, legendy i mitu, opisanych jako podleg∏e si∏om i mocom zawiadujàcym Êwiatem. Bo gdy zaistniejà jako cztery w pe∏nej
równowadze – jaÊnieje nad nimi dziewi´ciopromienna gwiazda, eneagram – ta
sama, która przyÊwieca∏a Eneaszowi w jego drodze do Erynii, nim ta sta∏a si´
jednà z Charpii, Êlepych czarownic, warzàcych na pla˝y wywar z najgorszego
paskudztwa, jakie mo˝na sobie wyobraziç wÊród darów morza i przyrody.

W pewnym momencie wadliwy mechanizm przestaje nam wadziç i pozostaje fa∏szywym cia∏em,
któremu równie ma∏o rozumu co duszy. Rytm, przestajàc byç fizycznie namacalny, odchodzi w
stron´ tego, co niewidzialne i wyparte przez modernizm.
Âwiat gwa∏townej asymetrii zepchnà∏ poczucie przewidywalnej powtarzalnoÊci w g∏´boki andergrand, daleki, rozleg∏y i mroczny, jak wszystko, co pochodzi z Karaibów czy podobnych im
zakàtków naszego imperium. Sà to tak˝e odleg∏e w czasie momenty. Wspomina∏em kiedyÊ, ˝e polska szko∏a rege ma∏o kiedy reaguje na nowoÊci, jeÊli te nie majà za sobà lat i epok zmagania si´
z systemem medialnym. Pierwsza p∏yta na dziesi´ciolecie i historia w internecie, z pomini´ciem
telewizji i radia – to w nowych czasach norma dla nowowst´pujàcych w Êwiat rege. Swoistym
naszym odkryciem sà projekcje towarzyszàce muzyce, tworzàce scenografi´, dla jakiej trudno
by∏oby wymyÊliç inne miejsce. Ostatecznie jest to powtórzenie scenariusza, jaki niejednokrotnie
musia∏ byç grany, aby potwierdziç s∏usznoÊç obranej drogi i kierunku.
JeÊli wi´c wracamy do nagraƒ dawnych i starych czy pochodzàcych skàd–inàd, to jest tak samo,
jak w przypadku premierowych transmisji. Czy to jeszcze sound–system czy ju˝ performans –
trudno dociec. Teraz jest jako program i projekt, otwarty na ró˝ne rodzaje ingerencji. Nie
jesteÊmy pierwsi w próbach dzielenia si´ fascynacjami i zapa∏em, o jaki zapewne nigdy by nas
nie podejrzewano.
Struga Strug
Noc Poetów, jak ka˝dy porzàdny1 amator, do obchodów dziesi´colecia2 zaczà∏ si´ przygotowywaç
na prze∏omie wieków. Czyli poniekàd dawno. I to na tyle dawno, ˝e ju˝ ma∏o kto identyfikuje si´ z
tà nazwà, a jeszcze mniej jà pami´ta. Istnieje wprawdzie biblioteka, otwarta na g∏osy debiutantów
i znaki, stawiane na drodze poszukiwaƒ potrzeby drogowskazu; sygnatury pami´ci w∏asnej i nie
tylko. Podobno ka˝dy poeta pami´ta okolicznoÊci w∏asnego debiutu, wra˝enia ka˝dego wiersza i
emocje, towarzyszàce interpretacji. Efekt pracy, zrównujàcy poznanie z czynieniem, wywiera nie do
koƒca widoczny, anonimowy wp∏yw na ucieleÊnienie tego, co niewidzialne, omijajàc szerokim
∏ukiem domen´ duchowoÊci i ∏àczàc odleg∏e ogniwa d∏ugiego ∏aƒcucha3 tradycji. Jako rówieÊnicy
zmar∏ych i jeszcze nie narodzonych sytuujemy si´ w pozycji sprzed wyboru i decyzji oraz tam, gdzie
trwa nienazwane, pomimo licznych informacji na ten temat. Jak istnieje to, czego nie ma, widzimy
wyraêniej przy okazji dziesi´ciolecia, ni˝ w momencie poczàtku, do którego najcz´Êciej
odwo∏ujemy si´ nienazbyt ch´tnie.
Istnieje szeroko rozga∏´ziony i g∏´boko zakorzeniony zwyczaj nazywania od nowa rzeczy wchodzàcych w zakres wi´kszej ca∏oÊci. I choç podobno nie ma czegoÊ takiego jak zbiorowa ÊwiadomoÊç,
to trudno zaprzeczyç zespo∏owym kreacjom, w których odbija si´ duch czasu oraz jego towarzysze:
genus loci, vis major i osadzenie w bycie4.
Je˝eli wierzymy i wiemy, ˝e istniejà moce i si∏y, zawiadujàce Êwiatem, to najcz´Êciej odwo∏ujemy si´ do
skojarzeƒ, pozostajàcych w zwiàzku z owymi poj´ciami. Gdy zaczynajà one dzia∏aç synchronicznie,
1 Czyli prawdziwy, pi´kny i dobry.
2 Dziesi´cioplecia.
3 Ernest Cassirer wspomina splàtanà sieç ludzkiego doÊwiadczenia jako punkt wyjÊcia i archai filozofii kultury.
Przyzwyczajeni do rygorów dyscypliny, narzuconej przez scholastyk´, re˝imu jogi i porzàdku jako miary ustaleƒ,
wolimy metafory, alegorie i symbole co najmniej dwuznaczne, jako pomosty wiodàce w
dziedzin´ paradoksu. Stàd ∏aƒcuch, jako obraz zbiorowoÊci, wydaje si´ byç bli˝szà nam
przenoÊnià ni˝ las, góra czy êród∏o. Choçby i z powodu naturalnej sk∏onnoÊci do transu i
przekraczania uwarunkowaƒ, stajàcych na drodze poznania. Wszak cz´Êciej s∏yszymy o
koniecznoÊci zrywania ∏ancuchów, ni˝ o tym, ˝e p´kni´te ogniwa trzeba konserwowaç. Koncentrat z
przerw wydaje si´ byç znamienitym narz´dziem przy tworzeniu luk w systemie, niezale˝nie od natchnienia i innych, autonomicznych sfer.
4 Sitz im Leben co równie˝ t∏umaczà jako siedzenie z ˝yciu.

nabywamy sk∏onnoÊci do uproszczeƒ, ∏àczenia ich w pary oraz przenoszenia z poziomu abstrakcji
w obszar podobieƒstwa i analogii.
W ten prosty sposób rozwijamy metod´ poznawczà, dzi´ki której zyskujàc na pewnoÊci tracimy na
wyraênoÊci i odwrotnie. Tak jest w klasycznej metafizyce, konsekwentnej i konkretnej. Tak samo jest
w m∏odszych dziedzinach filozofii, czy nawet w memetyce, poszukujàcej fenomenów dla swego
uzasadnienia. Nomen omen nota bene.
Wspominam to wszystko, co tu pisz´, z kilku powodów. Jednym z nich jest tajemnica poczàtku,
majàca si´ nijak do tego, co tu i teraz. Innym – mityczne gdzieÊ i kiedyÊ, pomocne w ∏àczeniu
zaniechanych motywów badawczych czy wàtków wspólnotowych, ignorowanych i pomijanych przy
próbach opisu. PozafizycznoÊç uto˝samiona z mistykà czyni z utopii form´ idealizmu, podczas gdy
w rzeczywistoÊci nie ma powodów dla wzajemnej bliskoÊci owych dyscyplin, bàdê co bàdê,
naukowych. ˚e poznanie nasze przebiega dwutorowo jest oczywistoÊcià nieuÊwiadomionà, ale za
to przemawiajàcà do nas i dzia∏ajàcà si∏à faktu. Egzotyka oryginalnoÊci staje si´ esencjà dla
wszelkiego rodzaju alternatyw. A jak powiadajà: na wszelkiego rodzaju manifestacje w sztuce
odpowiadamy najpierw reakcjà pozytywnà, a dopiero potem nabieramy dystansu i wody w usta,
czyniàc z nich wartoÊç naszych min i grymasów.
Smuty Smut

Bitches Brew, Zupa Czarownic, to tytu∏ p∏yty Milesa Davisa, która zainicjowa∏a tak wa˝ne dla historii jazzu nurty i kierunki jak fusion i free. DziÊ oglàdamy je inaczej ni˝ w momencie narodzin i
s∏yszymy je inaczej ni˝ kiedyÊ, w wi´kszoÊci jednak potrafimy je umieÊciç w odpowiednim dla nich
czasie. Poza Milesem nikt by chyba nie wystartowa∏ do tytu∏u prymasa fusion, podczas gdy za twórców free uchodzà Colleman, Cherry, Trane, a niekiedy nawet Gillespie, Parker czy Tatum, nota
bene – Art. Tygiel kultur, za jaki od zawsze by∏y uwa˝ane Karaiby, jest odleg∏ym od Afryki lecz nie
mniej prawdziwym êród∏em natchnienia dla muzyki z innego Êwiata. A za takà w∏aÊnie uchodzi
muzyka Milesa Davisa. Bo skoro ju˝ pod koniec lat pi´çdziesiàtych potrafi∏ zagraç dub, nagrany
dopiero w epoce fusion, gdzie o tytu∏ króla konkurujà ze sobà Jimmy Hendix i James Brown. Miles,
nie majàc nic wspólnego z tym, co znajà jako soul i nazywajà funk staje si´ bli˝szy psychodelii
Hendrixa. Ostatecznie to w Studio Electric Lady Land nagrali i wydali swój pierwszy album poeci z
Last Poets, ustanawiajàc tym samym poczàtek dla sceny RAP, przedtem nie istniejàcej, mimo
ró˝nych na ten temat poglàdów, opowieÊci i historii. Miles nie chcia∏ partycypowaç w kosztach
spotkania z Hendrixem, widzia∏ go bowiem czarownikiem nieznanej sobie magii, z przysz∏oÊci
raczej ni˝ archaicznej czy staro˝ytnej, którym to osobiÊcie oddawa∏ si´ z luboÊcià. Nie uchodzi∏ i
nie by∏ uwa˝any za intelektualist´, choç nikt nie odmówi mu roli badacza i eksperymentatora.
Watpiàcym pozostaje Agharta i Pangea, nagrane jednego dnia w dwóch ró˝nych sk∏adach i
wydane w wieloletnim odst´pie czasu, gdzie wÊród nawa∏u dêwi´ków i rejwachu czynionego przez
zespól na jednej z p∏yt s∏yszymy dziÊ kawa∏ek Chopina, Gerchwina i dubów, tworzonych na ˝ywo,
jako dzisiejsze przyk∏ady ambientu. Powiadajà, ˝e duchy lgnà do siebie. Stàd czasem vis major
jawi nam si´ jako dwa, przez swój zwiàzek z duchem czasu, by kiedy indziej przypomnieç, ˝e jest
jeszcze owo tajemnicze osadzenie w bycie, raczej gdzieÊ ni˝ nigdzie.
Sekcja Selekcja
Powiadajà, ˝e duchy lgnà do siebie. W Êwietle nowej nauki, jakà jest memetyka, nie trzeba byç
spirytystà, by uznawaç to twierdzenie za prawdziwe.
PrzeÊwiadczenie, wiara i wyznanie w niczym nie zmieniajà pozycji danego
faktu, nawet gdy uchodzi on za tajemniczy. To w∏aÊnie tajemnica stanowi o
principiach nauki. Praesenting Misty in Roots! Póki co sama memetyka jest
tajemnà naukà z pogranicza ontologii, mistyki i metafizyki, co czyni z niej

wiedz´ filozoficznà i tym samym fundament Êwiatopoglàdu nowej epoki. Istniejàce w nim idee,
koncepcje, utopie i mo˝liwoÊci wywierajà anonimowy i nie do koƒca niewidoczny wp∏yw na nasze
poznanie, a to, co niewidzialne jest tak samo realne jak i inne aspekty rzeczywistoÊci. W miar´
zyskiwania pewnoÊci tracimy na wyraênoÊci, co spycha logik´ w domen´ paradoksu. Ca∏e rzesze
i pokolenia naukowców dowodzi∏y przynale˝noÊci muzyki do Êwiata materii. I tak, jak jà poj´li,
istotnie jest ona dowodem na istnienie materialnego Êwiata. Wiele mitów i legend jest tu
przyk∏adem na to. Inne znamy jako baÊnie, bajki i przypowieÊci, przekazywane sobie nawzajem,
gdy sà ku temu okolicznoÊci, sprzyjajàce i pomocne. Informacja poprzedza doznanie i doÊwiadczenie, choç sam byt jest wzgl´dem niej pierwotnie archaiczny. W Klubie NoMercy (d. Kotly) w
Warszawie zacz´liÊmy realizowaç program, który, nim stanie si´ projektem, nieuchronnie przejdzie
do legendy. Nie tyle przez swój zwiàzek z muzykà rege, dub i ambient, co przez kontakty i relacje
z ˝ywà –delià ró˝nego rodzaju – i nowà i starà i klasycznà. Co ciekawe, rege, gdy rozpoczyna∏a
swój woja˝ po Êwiecie, startowa∏a jako psychodeliczna muzyka, a nast´pnie jako – etno, by po
osiàgni´ciu statusu Muzyki Âwiata, New Age World Music, powróciç do swoich poczàtków. Stàd
tytu∏ jednego z programowych cykli: Imperialne Rega∏y. W jego ramach mo˝na us∏yszeç to, co jest
w Êwiecie rege i to, co by∏o, a dzi´ki premierom równie˝ i to, co b´dzie miejscowym szlagierem w
nadchodzàcym sezonie.
Tytu∏ Rege Ruskie i Kwadratowe pierwsi uczestnicy i s∏uchacze niedzielnych prezentacji potraktowali
dos∏ownie, choç byli i tacy, co ma∏o odró˝niali wersje instrumentalne od wokalnych i dochodzi∏o
do zabawnych nieporozumieƒ w sferze percepcji: s∏yszano Marleya w nagraniach kapeli z Estonii
a nazwa Jah Division by∏a równie nieobca co Karibasy i Piatnica, choç ta druga nie jest ulubienicà
publicznoÊci. Podobnie Babkin Sergiej czy Leningrad.
Choç Êpiewajà po rosyjsku, pochodzà z Estonii.

Rasta Orkestra to nazwa, jakiej nie musimy t∏umaczyç, mimo nieznajomoÊci j´zyków rosyjskiego i
estoƒskiego. JeÊli KtoÊ pos∏uguje si´ którymÊ z nich – zapraszamy i zach´camy do wspó∏pracy,
chcàc przybli˝yç, zachodzàce na poziomie przes∏ania, semantyczne zwiàzki mi´dzy poj´ciami.
Nam wystarczy rozumienie s∏owa orchestra jako mniejszoÊciowa wspólnota. W tym przypadku
wyspa rosyjskiego j´zyka w oceanie potocznej estoƒskiej mowy.
Swojà drogà inny z topowych zespo∏ów imperialnego rega∏u nazywa si´ Ostrof, co pisane
∏aciƒskimi literami widzimy jako Island, po naszemu wyspa. Ale o tym potem.Teraz jest Rasta
Orchestra, kapela z Estoni, a zarazem idea, jakiej podporzàdkowane sà kolejny tematy, pojawiajàce si´ w cyklu projekcji, jakie ma w planach @udioMara.
Niewiele ponad jednominutowa introdukcja wprowadza nas w Êwiat baÊni, opowiedziany j´zykiem
nieczytelnym w piÊmie powszechnie i potocznie funkcjonujàcym na poziomie zbiorowej nieÊwiadomoÊci, oczywistym jednak w mowie i wymowie stylu, w jakim dokonana jest prezentacja. Jest to
historia, opowieÊç i bajka, a zarazem s∏uchowisko, gdzie poszczególne s∏owa pe∏nià funkcj´ symbolu i drogowskazu.
Tak jak Rasta – Orchestra – Ostrof to drogowskaz, który sam w sobie mo˝e byç drogà dla dysponujàcych mapà muzycznej podró˝y po teatrze êróde∏. Jego celem jest wyspa w znaczniu, jakie
nada∏ temu poj´ciu Ernest Heminghway, zamieszkawszy z jakàÊ aktorkà z dala od cywilizacji. A
poniewa˝, podobno, lepiej dzia∏a na wyobraêni´ obraz ni˝ s∏owo, podobnà drogà podà˝y∏ potem
Picasso i nasi moderniÊci, tworzàcy w Galicji i na Âlàsku samow∏adne kolonie artystów, na wzór
dawnych, chasydzkich i cygaƒskich dworów.

Choç Êpiewajà po rosyjsku,
pochodzà z Estonii.

Zapada
rytualna
cisza
przed
rozpocz´ciem formu∏ek magicznych
wyczekiwanych
w
najwy˝szym
napr´˝eniu. I oto w ogromnej puszczy,
wype∏niajàcej si´ ju˝ l´kami nocy,
rozbrzmiewa S∏owo, S∏owo, które jest
ju˝ czymÊ wi´cej ni˝ s∏owem. S∏owo
naÊladujàce g∏os mówiàcego, a tak˝e
ten, który si´ przypisuje duchowi
zmar∏ego. Jeden wydobywa si´ z gard∏a
kap∏ana, drugi z jego brzucha. Jeden
jest powa˝ny i g∏uchy jak podziemne
wrzenie lawy, drugi, niezbyt donoÊny,
jest wzburzony i gniewny. Odzywajà
si´ na przemian. Jeden odpowiada
drugiemu. Jeden grozi, podczas gdy
drugi j´czy. G∏os z brzucha przybiera
tony sarkazmu, kiedy ten z gard∏a
zaczyna nalegaç. S∏ychaç coÊ jakby
gardlane portamenti, które przechodzà
w ryk, sylaby, które nagle zaczynajà si´
powtarzaç cz´Êciej, stwarzajàc w koƒcu
rytm; coÊ jakby trele przerywane nagle
przez cztery nuty, które sà zalà˝kiem
melodii. Ale potem nast´puje
wibrowanie j´zyka mi´dzy
wargami, t∏umiony ryk,
synkopowane dmuchanie w

tykw´. CoÊ, co wznosi si´ o wiele wy˝ej
ni˝ mowa, ale zarazem jest jeszcze
bardzo dalekie od Êpiewu. CoÊ, co nie
ma wokalizy, ale jest ju˝ czymÊ wi´cej
ni˝ s∏owo. Po kilku minutach ten krzyk
nad trupem, otoczonym przez nieme
psy, robi si´ straszny. Teraz czarownik
staje naprzeciw trupa, krzyczy i tupie w
ziemi´ pi´tami w rozdzierajàcym ataku
furii, która jest ju˝ g∏´bokà próbà
buntu przeciw mocom zniszczenia,
krzy˝ujàcym plany cz∏owieka. Usi∏uj´
trzymaç si´ z dala od tego, zachowaç
dystans. A jednak nie mog´ nie poddaç
si´ straszliwemu czarowi, jaki wywiera
na mnie ta uroczystoÊç. Wobec nieprzejednania Êmierci, która nie chce
wypuÊciç z ràk swej zdobyczy, S∏owo
nagle si´ za∏amuje, traci si∏y. W ustach
czarownika, kap∏ana orfickiego, chrypnie i urywa si´ Tren * bo nie jest to
niczym innym jak trenem * pozostawiajàc mnie oszo∏omionego odkryciem, ˝e
przed chwilà by∏em Êwiadkiem Narodzin
Muzyki.
/Alejo Carpentier, Podró˝ do êróde∏
czasu, Czytelnik, Warszawa 1973/

Micha∏
wyliczenie
Pisz´ i czytam tylko dlatego,
˝e cia∏em chc´ oszukaç cia∏o
Micha∏ Pawe∏ Markowski

pierwsza dosz∏a wi´c dojdà i nast´pne czas zaryty
w terrarium dokr´ci si´ jak zesch∏y chomik po bójnych
bojach kajajàca leku tura dryf s∏ów nazbyt spóênionà
zaporà lutego i minà za nami rosochate miny Êciegi zimy
rozochocone up∏ynà sekwensami wypleni si´ te˝ w koƒcu ten
rozpierzch∏y Êniobieg sny spatrolujà ciep∏à okolic´ jednà
mnogà ju˝ w innym k∏ód uk∏adzie drugà niebo si´ rozchyla
jak hangar jak pulpit karambol liczb to czy karamba
podsunà∏ nam trefl trefny na starter happy hour w której
twarze odciskaliÊmy jak amonit a test potem testamentem
byle si´ nie okaza∏
wi´c spowiada∏em si´ wrogu wszechmroczàcemu
˝e przekracza∏em twoje krocie w kroci ∏apci a
nasze cia∏a w tych c∏ach bra∏y ostro zakr´t ˝e ty
w figurach miewa∏aÊ bicia gdy nam obydwojgu
bi∏ rekordy licznik cztery razy po dwie frazy
siódme nieba jebaç czterech bodêców epok elipsy
cia∏ dwu na stu a pod sto∏em wreszcie dwa silnia
alkaida to dobre imi´ dla mojej dziewczyny
wtedy pomyÊla∏em

Kasprzak
wena
JesteÊ tu, mgnienie. I ty, ma∏a zagadko.
MyÊla∏em, ˝e ponios∏o was na rekonesans.
Andrzej Sosnowski

by przy∏apaç na jedno wen´ i wener´ by zràb
czasu nas sp´dza∏ rozpalczywymi slajdami w te
Êwity poseplenione plonami suit obcych a jak˝e
obecnych w niepokalanym poci´ciu jak widzisz
wcià˝ pisz´ do ciebie chrustem truchtem pól
odci´tych w spi´tych gniazdach osi niegodnych
sp´dów godzin co nam si´ rych∏o spróbujà wy∏gaç
wczesnoporonnym dygotem w zapodzianych zrostach
bo te przejÊcia do ciebie sà niczym przez okser gdy
ob∏e wschody rozgarniam z pierwszego rozdania s∏ów
rozd´tych w trzeci kwarta∏ mowy w wentyl wieczorów
zap´dzonych w szory kiedy coÊ jednak Êwi´ci si´ na
permanencie ∏unà i jak tonacjà dogasa w przestrzale
mog´ ci´ tylko goliç za parawanem j´zyka który brzytwy
nie tknie i w tym parowaniu stanàç nago i wrogo w rogu
oka rogówce Êwiat∏a co wykonuje naraz ten manewr jak
nerw szeptów szemranych pod ∏achmanem
nocy liczmanem tanatorium unik czy unikat kto kogo
upuÊci∏ jakie dalsze zorze fundowaç b´dà nam zaumny pi ar
pyton zwichnà∏ si´ naraz w nieodwracalny k∏´bek pod
fiszkami s∏oƒca ÊwiÊni´ciami sensu mieszasz mi si´ z
procesjà cia∏ poleg∏ych co trafià zawsze w swój bar i er´
i tak na akord a˝ do zatrzymania

Micha∏ Adaszewski
Jak ˝elki p∏ynà dni
Pierwszy paêdziernika, imieniny Danuty i Remigiusza, ja tymczasem za ladà punktu info, w pe∏nej kulturze, w pe∏nej krasie, w czerwonej koszuli, blasku monitora, w Epiku. Byle do siedemnastej. Byle z´bów za mocno nie zaciskaç, bo na nowe plomby nie mam, bo mi premi´ zabrali. Siedz´ w necie, na
skajowym krzese∏ku obrotowym i nic mi si´ nie Êni, gdy˝ promujemy nowà p∏yt´ Rodzynka i prawie jak
˝elki p∏ynà dni. Klawo, a˝ plomby trzeszczà. Pójd´, zmieni´ t´ p∏yt´, bo w koƒcu komuÊ przydzwoni´
z za tej lady za jeden ciekawy dêwi´k. Ale...
Przestrzeƒ muzycznà zakupów animowaç trzeba. Z umiarem. To wiem. Szkolono mnie. „Przyjemna atmosfera w salonie, mi∏a dla ucha muzyka, to jeden z nieracjonalnych elementów sprzeda˝y”, czy jakoÊ tak. „pink freud”, trójmiejska scena jassowa, chyba najlepsza ich p∏yta, w razie ka˝dym, w moim
tytu∏owym rankingu zatytu∏owana najlepiej jak p∏yta zatytu∏owana byç mo˝e – sorry music polska. Wydana te˝ zupe∏nie fajnie, i w ogóle jedenaÊcie do s∏uchania kawa∏ków, w sumie pi´çdziesiàt trzy minuty i czterdzieÊci siedem sekund muzyki na niebieskim krà˝ku wyt∏oczonym jakieÊ cztery lata temu...Niech teraz kupujà, co chcà.
Nadal nic mi si´ nie Êni, ale mi si´ marzy wielki i wspania∏y, no i dobrze nag∏oÊniony wieczór koncertowy. Bo tu regu∏y nie ma o czym przekonali si´ fani Nicka Caeva na jego koncercie w warszawskim Focusie. Akustyka by∏a ponoç w pe∏ni warszawska. Bo choç kocham to miasto, to jego akustyków nie uwielbiam, przynajmniej tych, z którymi dane by∏o mi w wspó∏pracowaç. Ale jak tu marzyç, kiedy ciàgnà klienci, handlowi przedstawiciele, menele, wydawcy, po faktury, po gwarancje, po zamówienia, po rady... Przysz∏a pani z nar´czem p∏yt. Wybra∏a te z ∏adnymi, jak to nazwa∏a „nastrojowymi ok∏adkami” i czeka na
moje opinie. Pogna∏em na zaplecze po maksymalnie nastrojowà ok∏adk´ p∏yty Paris Hilton, ale coÊ mnie
tkn´∏o. Plomby. Dwie do wymiany. Znowu mi premi´ zabiorà. Da∏em jej do przes∏uchania dwup∏ytowy album Brodki. Dziwi si´, krzywi si´, ale bierze, idzie, s∏ucha. Wraca za pi´ç minut rozpromieniona, prosz´
pana, ja nie wiedzia∏am, ˝e ona tak ∏adnie Êpiewa, jak jakaÊ gwiazda. Posz∏a, kupi∏a.
16.45. Decyzja podj´ta. Do Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury Pragi Po∏udnie przygna∏o Praskà
Fal´ Dêwi´ku. Raz, ˝e wolny wst´p, dwa, ˝e zagrajà Bracia, których na ˝ywo jeszcze nie s∏ysza∏em, a bym
chcia∏, choç sam nie wiem czemu. Zatem jeszcze jedna fakturka i do s∏ynnych na Górnym, a znanych
na Dolnym Mokotowie „Dwóch Asów” na dwa, no mo˝e trzy, po trzy pi´çdziesiàt du˝e królewskie i jednego hot-doga, a póêniej w 172 na ˚wirki, na Braci. Nie ma lekko w dêwi´kowej przestrzeni punktu info. Klientka dyktujàca mi dane do faktury nie wymawia „r”. Nie tak troch´, tylko ca∏kiem tego „r” nie
wymawia, w ogóle wszystko dziwnie wymawia, w dodatku jest dziwnie mi∏a, a mnie jest dziwnie g∏upio
prosiç, ˝eby pi´ç razy powtarza∏a ka˝de s∏owo, wi´c trwa ta operacja ksi´gowa i trwa...
Za sprawà urwania si´ chmury stoj´ w gigantycznym korku na Marsza∏kowskiej w okolicach PKiN
i w prze∏adowanym neoplanie trzeszcz´ plombami, bo to jednak trzeba mieç pecha. Przed pa∏acem
jest scena a z tej sceny wyje przenag∏oÊniony Rodzynek, ˝e jak ˝elki p∏ynà dni, czy jakoÊ tak.
Ma Kotan swój dzieƒ, mam w koƒcu i ja Dêwi´ków Praskà Fal´. Co do supportów, zdà˝y∏em tylko na
ostatni. Mo˝e i lepiej. Koncert zespo∏u muzycznego EXLIBRIS sta∏ si´ okazjà do odwiedzin w kiblu, zapalenie papierosa, wypicia piwa...Jak póêniej przeczyta∏em, artyÊci budujà swojà muzyk´ na fundamentach rodem z klasycznego hard rocka i heavy metalu, ∏àczàc je z elementami innych stylów jak
wspó∏czesny power metal czy muzyka filmowa. B´dàc postacià stàpajàcà po gruntach grzàskich i niepewnych stroni´ od fundamentalizmu i fundamentalistów wi´c EXLIBRIS przemilcz´...Ale za to Bracia...
WieÊç niesie, ˝e Piotr Cugowski to aktualnie najlepszy polski wokalista. S∏abo si´ jednak
ta wieÊç nieÊç musi, bo jak w Proximie by∏o sto osób to góra. Za to Bracia w wersji
koncertowej godni polecenia sà. I choç, kiedy na drugi dzieƒ, z nadziejà si´gnà∏em
po ich jedyny jak do tej pory krà˝ek Fobrock i zawiod∏em si´ sromotnie to powtórze, Bracia w wersji koncertowej godni polecenia sà. Pe∏na kultura.
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Maciej Woêniak
Witaj w maszynie
(o Michaelu Nymanie – repety cyjnie)
Wieczór 16 wrzeÊnia: Michael Nyman na scenie naprzeciw mnie w lo˝y teatru „Roma”.
Niepozorny m´˝czyzna o wyglàdzie skrupulatnego urz´dnika naprzeciw kilkunastoosobowego zespo∏u, z którym odniós∏ sukces muzykà do hollywoodzkich superprodukcji. Wyprasowana, wyczesana i wypachniona publicznoÊç na mieszczaƒskiej imprezie
kulturalnej naprzeciw kompozytora wymienianego razem z Philipem Glassem czy
Steve‘m Reichem jako odpowiedzialnego za klasycznà wersjà pinkfloydowskiego „Witaj
w maszynie”. Goràce przyj´cie przez widowni´ sentymentalnych motywów z filmu
„Fortepian” naprzeciw ch∏odnego cienia rzucanego przez termin „muzyczny minimalizm”, którego Nyman u˝y∏ jako pierwszy w 1968r. Chwytliwe tematy i rockowy drive
kompozycji naprzeciw zwiàzanego z nimi intelektualnego baga˝u filmów Petera
Greenawaya, przez którego postmodernistyczna teoria chaosu ogarn´∏a tak˝e kino.
Nawiàzujàce do muzyki baroku harmonie (Nyman studiowa∏ gr´ na klawikordzie w
londyƒskiej Royal Academy, a póêniej zajmowa∏ si´ edycjà dzie∏ Georga Friedricha
Haendla i Henry‘ego Purcella) naprzeciw minimalistycznego dziedzictwa wspó∏czesnej
awangardy (kojarzonego z nazwiskami La Monte Younga i Terry ego Rileya). G∏adkoÊç
wykonania motywów z filmów „Kontrakt rysownika”, „Zet i dwa zera”, „Wyliczanka”,
„Kucharz, z∏odziej, jego ˝ona i jej kochanek”, „Ksi´gi Prospera”, momentami irytujàca
mechanicznoÊcià schematów, jakby na scenie teatru „Roma” sta∏a pozytywka z ponacinanym metalowym talerzem, naprzeciw rozmaitych ju˝ nie tak g∏adkich skojarzeƒ i
odniesieƒ tych utworów: do pe∏nego autoironii patosu „Echnatona” Philipa Glassa, do
wywiedzionych z malarskich idei Strzemiƒskiego unistycznych struktur Zygmunta
Krauzego, do lemowskich skrzyƒ profesora Corcorana z obracajàcymi si´ walcami.
Tak wi´c wieczór 16 wrzeÊnia: wyprasowana, wyczesana i wypachniona muzyka
Michaela Nymana w teatrze „Roma” naprzeciw zgrzytajàcych tramwajów i ludzi wysypujàcych si´ z przejÊcia pod Alejami. Rzekomy intelektualny baga˝ filmów Petera
Greenawaya, który dla wielu jest mechanicznym postmodernistycznym schematem,
naprzeciw bezpretensjonalnej autoironii w aluzjach do muzyki baroku, np. Georga
Friedricha Haendla i Henry‘ego Purcella. Dziedzictwo wspó∏czesnej minimalistycznej
awangardy, która brnie w Êlepà uliczk´ (zamiast La Monte Younga i Terry‘ego Rileya mamy
b∏ahego Johna Adamsa albo ra˝àce pustym patosem ostatnie utwory Wojciecha Kilara i
Henryka Miko∏aja Góreckiego) naprzeciw pe∏nych temperamentu, chwytliwych tematów,
które tchn´∏yby ˝ycie nawet w lemowskie obracajàce si´ walce w skrzyniach profesora
Corcorana. Dwuznaczna aura sukcesu w hollywoodzkich superprodukcjach (bo gdzie˝ tym
uporczywym ostinatom do precyzyjnych mikrozmian u Mortona Feldmana, jakby pozytywka mia∏a talerz ponacinany we wzory na teori´ chaosu) naprzeciw
motywów z filmów „Kontrakt rysownika”, „Zet i dwa zera”,
„Wyliczanka”, „Kucharz, z∏odziej, jego ˝ona i jej kochanek”, „Ksi´gi
Prospera”, których plastycznoÊç i ˝ywotnoÊç to efekt studiów gry na
klawikordzie w londyƒskiej Royal Academy. Mizeria czystego minimalizmu, dobrego tylko jako punkt wyjÊcia (np. dla unistycznych struktur

Zygmunta Krauzego), naprzeciw rockowego drive‘u, dzi´ki któremu muzyka Nymana
powtarza pinkfloydowskie „Witaj w maszynie” albo czyta rubik-poemat Paw∏a Kozio∏a.
Niepozorny m´˝czyzna o wyglàdzie skrupulatnego urz´dnika naprzeciw publicznoÊci,
która goràco przyjmowa∏a tematy z filmu „Fortepian”, choç du˝a cz´Êç ludzi nigdy nie
s∏ysza∏a nazwisk Philipa Glassa czy Steve‘a Reicha.
Czyli wieczór 16 wrzeÊnia naprzeciw wszystkich innych wieczorów, kiedy s∏ucha∏em p∏yt
z filmów „Kontrakt rysownika”, „Zet i dwa zera”, „Wyliczanka”, „Kucharz, z∏odziej, jego
˝ona i jej kochanek”, „Ksi´gi Prospera”. Muzyka goràco przyjmowana przez publicznoÊç
naprzeciw swojego kompozytora kojarzonego z intelektualnym baga˝em filmów Petera
Grenawaya oraz terminem „muzyczny minimalizm”, którego u˝y∏ jako pierwszy w
wywiadzie z 1968r. i którego w koƒcu pad∏ ofiarà, bo mizeria czystego minimalizmu,
dobrego tylko jako punkt wyjÊcia, nie zawsze s∏u˝y tym uporczywym ostinatom i nie
zawsze ma do powiedzenia coÊ wi´cej ni˝ pinkfloydowskie „Witaj w maszynie”.
Wyprasowane, wyczesane i wypachnione cienie Georga Friedricha Haendla i Henry‘ego
Purcella, mechaniczny drive klawikordu, jakby pisak na obracajàcych si´ walcach profesora Corcorana czyta∏ ich lokatorom rubik-poemat Paw∏a Kozio∏a, naprzeciw wspó∏czesnej minimalistycznej awangardy, tak samo wyprasowanej, wyczesanej i wypachnionej,
równie dalekiej od La Monte Younga i Terry‘ego Rileya, jak dalekie od wczeÊniejszych
kompozycji Wojciecha Kilara i Henryka Miko∏aja Góreckiego sà ich ostatnie utwory,
ra˝àce pustym patosem. Sentymentalne motywy z filmu „Fortepian”, znane du˝ej cz´Êci
ludzi w zgrzytajàcych tramwajach i wysypujàcych si´ z przejÊcia pod Alejami, naprzeciw
wyrafinowanej autoironii utworów pisanych dla Greenawaya, która trafia przy okazji i w
mieszczaƒskà konwencj´ imprezy kulturalnej. Rockowy temperament, chwytliwoÊç
motywów i sukces muzyki do hollywoodzkich superprodukcji, nara˝ajàce Nymana na
pogard´ wielbicieli unistycznych struktur Zygmunta Krauzego albo precyzyjnych
mikrozmian Mortona Feldmana, naprzeciw niepozornego m´˝czyzny o wyglàdzie skrupulatnego urz´dnika, a nie absolwenta londyƒskiej Royal Academy, którego s∏ucha∏em w
lo˝y teatru „Roma” .
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(Darek Foks, Ustalenia z Maastricht, Wroc∏aw 2006 – a tak˝e warszawska cz´Êç festiwalu
„Minimalizm”)

1.
2.

Foks zaczà∏ swojà ksià˝k´ od motta o Êmiechu.

Obraca∏em w myÊlach to zdanie w siedzibie „Krytyki politycznej”, s∏uchajàc dyskusji o minimalizmie. Minimalizm to kierunek we wspó∏czesnej prozie, polegajàcy na tym, ˝e najpierw mówià krytycy, a potem mówià autorzy, których ksià˝ki – niekiedy dopiero co wydane – le˝à sobie spokojnie
na niskim stoliczku. W programie jest co prawda „prezentacja”, ale autorzy nie czytajà fragmentów ksià˝ek, niekiedy dopiero co wydanych i w zwiàzku z tym nie ca∏kiem obecnych w dystrybucji,
poniewa˝ krytycy przymusili ich do dyskutowania. Foks zaczà∏ swojà ksià˝k´ od motta o Êmiechu.

3.
Na ok∏adce ksià˝ki Foksa znajduje si´ zdj´cie Zbigniewa Libery. Zdj´cie przedstawia dwie kobiety
ty∏em w strojach ludowych i w osobliwym przykl´ku. Na pierwszym planie widaç r´k´ jednej z nich,
zw∏aszcza trzy palce z umalowanymi paznokciami. W tle p∏onie samochód. Motto o Êmiechu
poucza, ˝e najsampierw mamy do czynienia z dwiema skrajnoÊciami w porównaniu.

4.
Krytycy porównujà swoich minimalistów w sposób skrajny. Poza poetà
Piotrem Czerniawskim nie zaprosili nikogo, kto przez pi´ç lat cierpliwie
skraca∏by swoje zdania, jak przywo∏ywani w cz´Êci krytycznej amerykaƒscy
autorzy wzorujàcy si´ na Hemingwayu. Ju˝ to jest lekko zabawne, a przecie˝ jesteÊmy dopiero przy porównaniu zgodnym z tematem krytycznych
wystàpieƒ, bo bezpoÊrednio zwiàzanym z tematem spotkania w siedzibie

„Krytyki politycznej”. Potem nast´puje wzi´te z nasiàkni´tego lewicowoÊcià powietrza porównanie
minimalizmu z prozà zaanga˝owanà, z którego wynika, ˝e minimalizm te˝ jest zaanga˝owany,
tylko mniej. A Foks rozpoczà∏ swojà ksià˝k´ mottem o Êmiechu.

5.
Foks móg∏by pomóc krytykom od minimalizmu, dekonstruujàc poj´cie zaanga˝owania (krytycy, co
normalnie wszystko by zdekonstruowali, ten jeden termin zdajà si´ traktowaç powa˝nie). Foks
zdà˝y∏ si´ przekonaç, ˝e to nie jest tak, i˝ anga˝ujàc si´ w∏àczasz Êwiat∏o, nie anga˝ujàc si´
pozostajesz w ciemnoÊci i tertium non datur. Foks bowiem napisa∏ (a Libera sfotografowa∏) ksià˝k´
pod tytu∏em Co robi ∏àczniczka?, która niezale˝nie od woli autorów stawa∏a si´ coraz bardziej
zaanga˝owana, poniewa˝ Powstanie Warszawskie coraz bardziej zaznacza∏o swojà obecnoÊç w
polityce. I Foks – wracajàc do Ustaleƒ z Maastricht – jeden z tamtejszych wierszy zakoƒczy∏
s∏owami: Próbowa∏em opiewaç okaleczony Êwiat, / ale skoƒczy∏o si´ na tym, ˝e wetknà∏em mu w
ty∏ek / szare piórko, zgubione przez drozda, / i patrzy∏em, jak si´ m´czy.

6.
JeÊli minimalizm te˝ ma patrzeç, jak m´czy si´ okaleczony Êwiat, czyniàc to jednak na powa˝nie,
choç zarazem bez zdradzajàcych zaanga˝owanie komentarzy, to ja dzi´kuj´. Gdy wchodzi si´ dwa
razy do tej samej rzeki, p∏ynàcej mi´dzy dawno zdekonstruowanymi brzegami, i w zwiàzku z tym
rozlanej przeraêliwie szeroko, wówczas niechybnie koƒczy si´ na mieliznach i w b∏ocie. By by∏o
jasne: mówi´ tu o krytyku Igorze S., który jednoczeÊnie chce przypisaç pisarzom owo minimalne
zaanga˝owanie, które ma niby cechowaç polski minimalizm, oraz zamiar zdekonstruowania
obrazu pisarza jako roli spo∏ecznej, jako kogoÊ wa˝nego, czyje zaanga˝owanie, chocia˝by minimalne, jest sprawà istotnà. Pisarze jednak bardziej chcà pisaç ni˝ dekonstruowaç spo∏eczne
paradygmaty za cen´ zostania niepisarzami, którzy te˝ piszà, tyle ˝e po godzinach. O Êmiechu
by∏o motto, którym Foks rozpoczà∏ ksià˝k´.

7.
Foks w ogóle cz´sto u˝ywa neologizmów, które sà na nie. Tytu∏owà bohaterkà jednego z opowiadaƒ (bo tomik wierszy Foksa zawiera równie˝ prozy) jest na przyk∏ad nielaska – czyli kobieta, która
wyglàda jak laska, tyle ˝e zakochiwaç si´ w niej jest jeszcze gorzej. Inna zaÊ proza (bo tomik wierszy Foksa zawiera równie˝ prozy, raczej krótkie – co powtarzam, poniewa˝
dzi´ki temu wiadomo, czemu w jego sàsiedztwie omawiam minimalizm) nosi
dumny tytu∏ Katedra niemalarstwa. I mówi ona o tej eksperymentalnej instytucji, za∏o˝onej na ASP po to, by pacyfikowaç uliczne zamieszki wywo∏ywane
przez studentów konkurencyjnych wydzia∏ów malarstwa i rzeêby. Eksperyment
– i proza – koƒczà si´ jednak êle (mi´dzy cytowanymi zdaniami prosz´ sobie
wyobraziç akapity): Agresywnà rzeêbiark´ najszybciej obezw∏adni przystojny

niemalarz. Agresywnego malarza najszybciej obezw∏adni Êliczna niemalarka. A kto jest w stanie zdjàç z wie˝y koÊcio∏a emerytowanego kierownika
katedry niemalarstwa, który, jak si´ okaza∏o, wieczorami jednak malowa∏?

8.
Krytycy od minimalizmu chcieliby goràco, by minimalistami byli g∏ównie ich autorzy. Dlatego sk∏ad
reprezentacji stolikowej wyglàda∏ tak: du˝o korporacji Ha!Art, ma∏o Lampy. Krytycy, którzy jednoczeÊnie
byli nieorganizatorami (w tym Dunin-Wàsowicz, choç ewidentnie by∏o to nie w jego interesie), wymienili jednak wielu autorów starszych i obcych, którzy umieli skracaç swoje zdania i powstrzymywaç si´
od komentarzy. Pad∏o mi´dzy innymi nazwisko Macieja Malickiego, który w tym samym czasie czyta∏
swoje minimalistyczne teksty w cedeku, gdzie na sto∏ach oprócz ksià˝ek le˝a∏y równie˝ czarny tort i
tequilla. Pierwszym tekstem w ksià˝ce Foksa by∏o, jak pami´tamy, motto z Bergsona o Êmiechu.

9.
Darek Foks u˝ywa krótkich i dobrze napisanych zdaƒ (nie przypadkiem jeden z wierszy zawartych
w ksià˝ce z prozami Ustalenia z Maastricht zatytu∏owa∏ Szko∏a g∏ówna haiku). Z powodu karygodnego zaniedbania organizatorów nie mog∏em natomiast w siedzibie „Krytyki politycznej” us∏yszeç,
jakich zdaƒ u˝ywajà autorzy minimaliÊci. Podejrzewam jednak, ˝e Foks jest od nich lepszy, o czym
Êwiadczà jego puenty, w których z regu∏y wszystko koƒczy si´ êle. Na przyk∏ad tak: Ponownie
zabanda˝owany, zapominam o zabanda˝owanej. Albo jeszcze mocniej: Fotograf spad∏ z drzewa
w ogrodzie wprost w otch∏aƒ wiosny. Obiektyw przebi∏ serce, wi´c zobaczymy niebo.

10.
W czasie minidyskusji, podczas której krytycy minimalizmu i zaanektowani przez nich pisarze
wymieniali si´ poglàdami tak d∏ugo, ˝e publicznoÊç zacz´∏a wymieniaç mi´dzy sobà miejsca, w
których wola∏aby si´ znajdowaç, a nast´pnie j´∏a przekuwaç s∏owa w czynów stal, myÊla∏em w
zwiàzku z powy˝szym akapitem, ˝e dobrze by by∏o, gdyby to Foks by∏ minimalistà. Ale nie. Foks
parodiuje twardà dykcj´ powieÊci realistycznej albo chandlerowskiego krymina∏u (Po godzinie pod
dom naprzeciwko zajecha∏a czerwona toyota, z której wysiad∏a lala w czerwonej kiecce. Na
poczàtek przebi∏em opony), lecz dykcja idzie sobie, a treÊç sobie. Ten patent jest zbyt artystyczny
jak na minimalizm. Pod mottem znajduje si´ adnotacja: Henri Bergson. Âmiech. Esej o komizmie.

11.
Motto dla odmiany koƒczy si´ dobrze: pomniejszajàc nieco odst´p, otrzymamy ju˝ nie tak
gwa∏townie kontrastujàce ze sobà cz∏ony, a tak˝e coraz subtelniejsze efekty komicznej
transpozycji.
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Stajemy
si´
liryczni tylko w
nast´pstwie
totalnej organicznej
zapaÊci.
(...) Charakterystyczne jest,
˝e
poczàtek
choroby
psychicznej cechuje
si´
fazà
lirycznà,
w
której zanikajà
wszelkie bariery i
granice,
aby
ustàpiç miejsca
nies∏ychanie
p ∏ o d n e m u
wewn´trznemu
upojeniu.
W
ten
sposób
t∏umaczy si´

poetycka
produktywnoÊç
z
pierwszych
faz
choroby
psyc h i c z n e j .
Szaleƒstwo
mo˝na
by
rozwa˝aç jako
napad
liryzmu.
D l a t e g o
zadawalam
si´
s∏awieniem liryzmu,
aby
nie
w y s ∏ a w i a ç
szaleƒstwa.
Emil M. Cioran,
Na
szczytach
rozpaczy
- [obok wierszy] -

KONRAD CIOK. MAPA SKIERNIEWIC. SHOW.
Kaszel i ból zatok pulsujàcy energicznie jak ta,
która lubi robiç to mocno i energicznie.
Babcia wydzierga∏a mi czapk´, lecz nie mog´
wyjÊç z domu, bo normalnie zimno jest,
a ja jestem na gard∏o i sw´dzenie chory.
Przypad∏oÊç niekontrolowanie wpe∏z∏a wieczorem,
kiedy przed mym domem myÊla∏em, skàd wróci∏em;
co mnie tu przygna∏o.
Niezatarte Êlady na spodniach i na koszuli
wskazujà na Skierniewice. Krew na r´kach
i w kàcikach ust zdaje si´ tylko potwierdzaç.
Pytali dokàd bieg∏em. Z uÊwinionej kurtki
wyciàgnà¸em papierosa i zapali∏em.
Nie uwierzyli w mojà histori´. Wyciàgn´li
papierosy i zapalili. Od kurtki zaj´∏y mi si´ w¸osy.
Odszed∏em nieco dalej. Na rampie trwa∏a
impreza dla gejów, na której nie by∏o
ani jednego przedstawiciela tej tajemniczej nacji.
PomyÊla∏em - Ci, którzy nale˝à
do tajemniczych nacji, b´dà na tyle mili,
by pomóc mi z tymi w∏osami.
M i a ∏ e m zaproszenie, w i ´ c w s z e d ∏ e m,
z p l e c a k i e m pe∏nym plastykowych z w i e r z à t ,
pluszu i strzykawek. P r z e d s t a w i c i e l s t w o t . n .
zosta∏o tam, na rogu L e l e w e l a i S i e n k i e w i c z a.
Rozprawiano o przej´ciu w ∏ a d z y przez.
Mnie tam n i e b y ∏ o, wi´c do niczego n i e d o s z ∏ o,
b o o d kurtki zaj´∏y mi si´ w∏osy.
Deszcz

zamiata∏ przechodniów z Widoku

do Centrum, gdzie

na
sta∏
o ten

bawi∏o si´ szeÊç osób. Redaktor

wryty

koncert. Ba∏em si´

i spisywa∏. Pytali mnie
wejÊç.

jak

koncercie zespo∏u z trójmiasta

Przeraêliwie i

haniebnie ba∏em si´ wejÊç,

bo przedtem jak inni jaboli∏em na muszli.
Nic nie widzia∏em, bo le˝a∏em

. Ze mnà

jest tak, ˝e czasem zapominam ortografii Êwiata,
poniewa˝ ˝yj´ w mieÊcie, w którym

fa∏szuje si´

nie tylko pieniàdze.

Recytujàc Bibli´ Wielkiej RadoÊci, którà

dosta∏em w prezencie od zaprzyjaênionej
córki prezydenta wraz z obrazkiem Jezusa
przybijajàcego si´ do krzy˝a, kierowa∏em si´
w stron´ domu. Klnàc, kierowa∏em si´
w stron´ domu. Nikogo nie spotka∏em
i nic si´ nie wydarzy∏o.
Nic, co ludzkie nie jest mi obce.
Tajemnicza nacja, fa∏szerze pieni´dzy
i Budda masturbujàcy si´ w parku
to przecie˝ bujdy, og∏osi∏y szczekaczki
na ulicach miasta. Konrad Ciok
to bujda - wtórowa∏y inne.

Wi´c s k à d krew na r´kach i w k à c i k a c h ust nie dawa∏em za wygranà. T e j z i m y
po raz p i e r w s z y z a c z à ∏ p a d a ç Ê n i e g.

2004

REISE, REISE.
Za oknem baseballe Êniegu boleÊnie pa¸ujà chodnik.
WiolonczeliÊci nie przerywajà koncertu.
Tak oto nie zapytam ich o zdrowie,
tylko wyjd´ i te pieprzone latarnie zacznà
si´ kojarzyç. Niech i tak b´dzie. Stratowane
pobocza milczà. Dobrzy ludzie sà w mieszkaniach,
bo zimno. Nie chc´ im przeszkadzaç, nie pukam wi´c,
nie Êpiewam, nie oddycham. WolnoÊç
rozgrywa si´ za drzwiami, ma bia¸e spodnie,
takie jak twoje. WolnoÊç ma w¸aÊnie okres.
Nad¸amane s¸owa, co je produkuj´ po tej
znamiennej pó¸nocy, nie uk¸adajà si´ za dobrze,
jak sms od Damiana, ku chwale poezji, wódki
i haszyszu. Patriotyzm lokalny, troch´ udawany.
Bezmózgie wióry tratujà mi g¸ow´ w bramie
ju˝ opisanej. Oko, które wyp¸yn´¸o z ciep¸ego oczodo¸u
szybko zliza¸y bardziej rozgarni´te ze zwierzàt.
Samochody je˝d˝à, wolnoÊç nie przeszkadza,
nie puka, nie Êpiewa, rozumiana inaczej.

2004

PRZESZCZEP
O niebie dowiaduj´ si´
z trzeszczàcego radia. Burzo –
zag∏uszasz. Spisuj´ ledwie s∏yszane
paprochy. Równo trzy miesiàce:
z tarasu do sto∏ówki; w punkty ludne
i równie podejrzane,
lecz nie tak znajome.
Mówià, ˝e stàd mo˝na patrzeç
na Tatry, Sudety, wszystkie w ogóle góry.
(tylko kup pan pocztówk´,
oder kryszta∏owego s∏onia).
W obiad próbuj´ wpleÊç opowieÊç
o zagubionych czó∏enkach, zas∏yszanà
przy Êniadaniu. Trzcina, skrzek,
ale co z pràdem? Czy to skutkuje?
Wzniesione r´ce, nadymane policzki:
Ich fühle mich sehr gut.
Ich fuhle mich se...
Od rana, podtrzymujàc
znajomoÊç z miejscowà kucharkà.
Równo, na nogach, brzuszki, pompki,
sk∏ony. Serce elegancko zarasta mi´sem.
Ich fühle mich sehr gut.
Nie wspominajàc o ciÊnieniu ju˝.

2004
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3 lutego 1931
Wys∏a∏em jej wiersz. A pi´kny by∏, choç nieco staroÊwiecki, bo podobny do poematu p∏odzeƒe
Aleksandra Wata. Dziewcz´ta, nawet te rozpoetyzowane, w g∏´bi duszy sà zwykle stra˝niczkami tradycji, wypada∏o si´ zatem cofnàç stylistycznie o te g∏upie kilka lat, by si´ jej przypodobaç.
Dalej nie mog∏em, tam przemo˝na obcoÊç, przed futuryzmem niewiele by∏o rzeczy ˝ywych. A
ju˝ szczególnie obcy wydaje mi si´ pomys∏, by w wierszu, który ma byç mi∏osnym, opisywaç
jednà tylko osob´, i to w bezruchu. Stàd Êmia∏a – przyznaj´ – puenta o poziomych taƒcach.
Nie odpowiedzia∏a.
7 lutego 1931, wieczorem
Wys∏a∏em mu wiersz, który do niczego nie by∏ podobny. Z R. tyle razy gubiliÊmy si´ poÊród fosforyzujàcych meandrów rozwa˝aƒ estetycznych, ˝e z pewnoÊcià zrozumie. Twarda, m´ska
przyjaêƒ od czasu do czasu wymaga jakiejÊ formy wyzwania, a dla nas taka w∏aÊnie forma jest
najw∏aÊciwsza. Na razie nie odpowiedzia∏, widocznie jeszcze si´ zmaga.
Tak, pewnie czyta teraz w charakterystycznym dla niego magnetycznym skupieniu, zaÊ chybotliwy p∏omieƒ lampy naftowej wyd∏u˝a cienie jego rz´s w druty telegraficzne, wzd∏u˝ których
w koƒcu pogna do mnie odpowiedê. Niestety, jak˝e metaforyczne to wszystko! Jak mówiç o
telegrafie, kiedy obecnie R. nie ma nawet elektrycznoÊci, bo jakaÊ rozdarta sosna padajàc
zniszczy∏a druty prowadzàce pràd do jego domu, a zimà elektrycy i s∏upo∏azy, ci
linoskoczkowie napi´ç wysokich, do pracy si´ nie spieszà. Zanotowa∏em: walka natury z
cywilizacjà.
9 lutego 1931, wieczorem
Po namyÊle dopisa∏em jeszcze: dla dobra nas wszystkich musi si´ skoƒczyç zwyci´stwem tej
drugiej. Chcia∏bym pokazaç to zdanie R. – có˝, kiedy nie odpowiada. Szkoda, bo czuj´ przez
skór´, ÊciÊlej przez dziwne napi´cie mi´Êni pióro prowadzàcych, ˝e w zapisanem zdaniu
brakuje jeszcze kilku s∏ów. Osobno zanotowa∏em: forma krzyczy o treÊç – i tu ju˝ nie ma
owego napi´cia, tej niemej proÊby zbiela∏ych ust kartki (to jeszcze zanotowaç? nie warto, zbyt
banalne).Zdanie jest samowystarczalne, stoi samo. By zaÊ uzupe∏niç to, od którego zaczà∏em,
musia∏bym zaÊ porozmawiaç z R., aby dok∏adnie zbadaç natur´ tego braku. Czy mo˝e:
braków tych? Jednego w zdaniu, drugiego w ca∏ym mi´dzy nami niedopowiedzeniu.
W∏aÊnie. Doprecyzowaç czym jest? czym b´dzie? uk∏ad mi´dzy mnà a R.
(R. jest studentem historii i filozofii, i podejrzanie cz´sto mówi o Atenach,
co stoi w jaskrawej sprzecznoÊci z jego gustem literackim). Nazwaç to
spodziewane dobro nasz wszystkich (odkry∏em w∏aÊnie, ˝e tekst mo˝e
mówiç o dwóch sprawach naraz), wyartyku∏owaç te dziwne przeczucia. O
niej prawie ju˝ nie pami´tam – skoro si´ zniech´ci∏a po jednym wierszu,
pewnie i tak nie mia∏oby to przysz∏oÊci.

10 lutego 1931, rano
Pomyli∏em koperty.
10 lutego 1931, wieczorem
WÊciek∏y, upokorzony, lecz mózg pracuje jasno i precyzyjnie. Z R. nic nie jest stracone:
wyt∏umacz´ mu, ˝e to p∏odzeƒe by∏o pustym ˝artem. Ona? Có˝, gdyby chocia˝ si´ wÊciek∏a,
to mia∏bym jeszcze jakàÊ mo˝liwoÊç dzia∏ania. Ale nie odpowiada.
12 lutego 1931
Spotka∏em w koƒcu R. Rzuca∏ we mnie Ênie˝kami, a ja poczàtkowo próbowa∏em si´ trzymaç
wykoncypowanej wczoraj linii obrony, mimo ˝e nie chcia∏ s∏uchaç i wyzywa∏ mnie od nieodpowiedzialnych tradycjonalistów. Na pytanie, czy ma na myÊli tradycjonalizm formy wiersza,
czy formy opisywanych stosunków mi´dzyludzkich, nie raczy∏ odpowiedzieç, tylko poczerwienia∏. Puszcza∏em jego obelgi mimo uszu, dopóki nie wykrzyknà∏ „obleÊnie rymowany
s∏ugusie Skamandrytów!”. Wtedy to ja rzuci∏em si´ na niego.
13 lutego 1931
Goràczka, a za oknem Ênieg jak ∏ajno mamuta. Wpatruj´ si´ w jego iskrzenie, przywodzàce
na myÊl nieznane jakieÊ wynalazki. Zanotowa∏em: kino liter – tylko tyle, bo r´ka zaraz
obmówi∏a pos∏uszeƒstwa i pióro wypad∏o z niej wprost na pierzyn´; ciotka si´ b´dzie piekliç,
i pewnie znowu wyÊle gniewny list do Cieszyna, by rodziców obcià˝yç dodatkowymi kosztami.
Przypomina∏em sobie zdarzenia dnia wczorajszego: jak w Êrodku bójki z R. naszed∏ nas policjant o oku buldoga. Jak uciekliÊmy, wspólnie przewracajàc go w najbli˝szà zasp´, Êcigani
przez rozpaczliwe (a potem, jak wsta∏, groêne) dêwi´ki jego gwizdka. Jak dziwnie ten policjant
trzyma∏ si´ za ∏okieç lewej r´ki, i pod jakim niezwyk∏ym niós∏ jà przed sobà kàtem. Jak w
gard∏o mi si´ wbija∏ klin zimnego powietrza. Jak R. pociàgnà∏ mnie w kierunku bramy (skàd
on tak dobrze zna rozk∏ad tych zakazanych podwórek, któremi przemykajà si´ szczup∏e kobiety w wysokich butach, najoczywiÊciej senne mimo po∏udniowej godziny). Jak si´ rozeszliÊmy,
nic do siebie nie mówiàc, ogarni´ci jednak˝e nastrojem niemego porozumienia, ∏àczàcego
nas tak ÊciÊle, jak wspólników zbrodni. Potem zasnà∏em.
15 lutego 1931
Na pierzynie widnieje równie˝ dodatkowa plama od ka∏amarza, ale ciotka si´ nie gniewa,
tylko martwi. Mówi, ˝e spa∏em 18 godzin, ˝e groêba zapalenia p∏uc. Postawi∏a mi baƒki. Le˝àc
na brzuchu odwraca∏em tylko g∏ow´, aby oglàdaç przygotowania. Spirytusowy p∏omieƒ jest
taki niewyraêny, mo˝e to zresztà efekt zawrotów g∏owy. Duszno. Na wszelki wypadek b´d´
pisa∏ o∏ówkiem chemicznym (fiolet kojarzy si´ z fioletem).
21 lutego 1931
R. przyszed∏. Zm´czony, wspomina∏ coÊ o drodze bia∏ej jak ob∏´d. Potem przeprasza∏. Potem

(To u do∏u strony; w r´kopisie brak kilku nast´pnych kartek, prawdopodobnie wyrwanych zazdrosnà r´kà pierwszej ˝ony Pajbosia,
znanej z kilku takich niefortunnych ingerencji).
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Uwagi zaskoczonego autora na temat ewentualnego wystawienia:

Najlepiej, ˝eby t´ jednoaktówk´ wystawiç w autobusie wÊród prawdziwych pasa˝erów, nie wiedzàcych, ˝e za chwil´ w ich ˝yciu zagoÊci Sztuka. JeÊli chodzi o Warszaw´, to ze wzgl´dów czasowych
polecam autobus linii E-2, który od Placu Trzech Krzy˝y jedzie i jedzie, nie zatrzymujàc si´ nawet
na Placu na Rozdro˝u; pierwszy przystanek to, zdaje si´, Sobieskiego. A wi´c – masa czasu.
JeÊli chodzi o wystawienie w budynku, to te˝ najlepiej, ˝eby skonstruowany na scenie autobus
zape∏nili statyÊci. Ale poniewa˝ pasa˝erowie w niniejszym utworze robià niewiele, podobna rola
ka˝demu aktorowi odbije si´ boleÊnie na tzw. Ego. Pierwszà narzucajàca si´ myÊlà w kraju Kantora
sà oczywiÊcie kuk∏y, ale tej sztuce nic tak nie mo˝e zaszkodziç, jak odrealnienie i metaforyzowanie
scenografii. Nie nale˝y tu stosowaç udziwnieƒ, wprowadzaç fatalnych chwytów w rodzaju turlajàcych si´ po pod∏odze ludzi, smarowania farbami, wiszenia na linach – wystarczajàcà rol´ w tej
wielkiej tragedii odegra tekst, lecz ˝eby zagra∏ dobrze, zarówno scenografia, jak i aktorzy powinni byç jak najbardziej rzeczywiÊci i normalni w swoich ruchach i wymowie.
Ale doÊç ju˝! Bijà dzwony! Zaczynaj, re˝yserze, t´ oto pouczajàcà lektur´.

Akt 1 i ostatni
Autobus, ludzi sporo, ale t∏oku nie ma. MATEUSZ i KOLEGA, m∏odzi i obiecujàcy m´˝czyêni ubrani
dostatnio, lecz bez ekscesów, stojà przy kasowniku z ty∏u pojazdu i gwarzà. Poczàtkowo ich g∏osy
zag∏usza warkot motoru i szum innych rozmów. Stopniowo dêwi´ki otoczenia cichnà, a˝ do szmeru
w tle.
M A T E U S Z bardzo si´ Êmieje: A pami´tasz program Fasola?
K O L E G A pijany rozbawieniem: „O, moje fasolinki! ZaÊpiewajmy razem!” Cha, cha, cha!
M A T E U S Z : O, no, tam fasolinki by∏y.
K O L E G A : A pami´tasz taki program, co taki facet z czarnymi lokami by∏ rozdwojony na ma∏ego
i du˝ego, i ten ma∏y skaka∏ po fortepianie i razem coÊ tam pieprzyli o nutach? Ci od programów
dla dzieci musieli chyba klej wàchaç.
M A T E U S Z : Ty, a Przybysze z Matplanety? (zaczyna Êpiewaç niskim g∏osem) „Dwaj przybysze z
Matplanety, dwa matplanetyczne znaki!”
K O L E G A Êpiewa: „Dwóóóóóóóóóóch przyjació∏ z jednej paki! Ró˝niczkujà, pierwiastkujà...”
M A T E U S Z przerywa: Ty, stary, a pami´tasz takiego blond cherubinka co o chomiku Êpiewa∏?
K O L E G A : Zaraz, zaraz... A! Êpiewa „Ka˝dy ma jakiegoÊ bzika,”
M A T E U S Z do∏àcza si´: No, no, w∏aÊnie! „Ka˝dy jakieÊ hobby ma!” To
s∏uchaj, bo tam by∏o, ˝e jak on przychodzi do domu i jak jest smutny, to,
poczekaj, yyy.... „pies zamerda ogonem, chomik tak˝e da znaç, i ju˝ jestem
weso∏y, ju˝ zaczynam si´ Êmiaç!”

K O L E G A zwija si´ ze Êmiechu: No, no, tak!
M A T E U S Z : Ty, no to s∏uchaj: ja ca∏e ˝ycie si´ zastanawia∏em, jak ten chomik mo˝e daç znaç, no
bo co: zakwiczy? pomacha ∏apkà? telepatycznie?

Âmiejà si´. Znów dêwi´ki otoczenia zag∏uszajà ich rozmow´. Autobus zatrzymuje si´ na przystanku. Wsiadajà nowi ludzie, wÊród nich OBCY w wieku ok. 50 lat, nieogolony, ubrany w szary,
jesienny p∏aszcz. Na ramieniu ma starà, skórzanà torb´. Staje nieopodal MATEUSZA i KOLEGI.
Autobus rusza. Dêwi´ki otoczenia cichnà, jak poprzednio, i s∏ychaç dalszy ciàg rozmowy
MATEUSZA i KOLEGI.
M A T E U S Z koƒczy Êmiech z jakiejÊ poprzedniej, nie s∏yszanej przez nas anegdotki: No, ci od tego
odcinku Reksia to musieli ju˝ byç totalnie nawaleni. O, a s∏uchaj: pami´tasz ten program co tak
bardzo rano lecia∏, o Grzesiu Hucpale? (zaczyna si´ Êmiaç)
K O L E G A Êmieje si´ niepewnie i z rozp´du: O Grzesiu Hucpale? Nie pami´tam, poczekaj, co tam
by∏o?
M A T E U S Z : No, co go zawsze przed „Telerankiem” puszczali. Co taki ch∏opczyk i jeden stary
pierdziel budowali razem w kuchni ró˝ne rzeczy.
K O L E G A przestaje si´ Êmiaç: Ty, o czym ty mówisz? Pierwszy raz s∏ysz´.
M A T E U S Z zniecierpliwiony: No jak to, przecie˝ wszyscy to znajà.
K O L E G A - Nie, nie s∏ysza∏em o tym. GrzeÊ Hucpa∏a?
M A T E U S Z denerwuje si´: O Jezu, no jak oni zawsze razem coÊ tam rysowali pod koniec i ten
pierdziel poprawia∏ rysunek Hucpa∏y.
K O L E G A : Pierwsze s∏ysz´.
M A T E U S Z zdezorientowany: No co ty pieprzysz, stary? (zaczyna Êpiewaç, ale niepewnie)
„Spotkajcie si´ z Hucpa∏à, Grze-siem Hucpa∏à...”
K O L E G A patrzy na niego, nie poznajàc piosenki
M A T E U S Z próbuje kontynuowaç: „I kiedy wam jest... smutno...” ... nie no, nie pami´tam... na
pewno tego nie oglàda∏eÊ?
K O L E G A : W ˝yciu nie s∏ysza∏em, ˝eby taki program by∏.

Chwila ciszy i konsternacji. OBCY podchodzi do MATEUSZA i KOLEGI i obserwuje ich.
M A T E U S Z zmienia temat, ale nadal jest zdenerwowany: No dobra, stary. Co tam nowego?
K O L E G A przyjmuje powa˝ny ton MATEUSZA: Na si∏owni´ nowà chodz´. Firma mi za nià p∏aci, i
dobrze, bo miejsce nie nale˝y do najtaƒszych.
M A T E U S Z : A u mnie na uczelni nudy. Dobrze jedynie, ˝e na konferencj´ mnie wys∏aç majà – do
Luksemburga. Dasz wiar´?...
K O L E G A : O, to mi∏o – Luksemburg.
M A T E U S Z : Pi´kne strony, podobno. D∏ugo walczy∏em o ten wyjazd. Nie
chcieli mi daç, a ja ju˝ jestem zm´czony, cholera, ciàgle ta uczelnia.
K O L E G A : A ty zawsze gada∏eÊ w podstawówce o podró˝ach. Doktor Dolittle
na ciebie wo∏aliÊmy za plecami.

OBCY z pietyzmem otwiera torb´, wyjmuje z niej portfel, a z portfela bilet, jego ruchy bardzo staranne;
oglàda bilet z uwagà, po czym wyciàga w stron´ MATEUSZA. MATEUSZ stara si´ go ignorowaç.
M A T E U S Z : Te˝ si´ tak schami∏ i sprzeda∏ cz∏owiek, przecie˝ w sumie wielkie plany mia∏em, a tu
tyram 24 ha na dob´ i jako doktoranta – s∏ugusa mnie traktujà, pany takie niby.
K O L E G A : Trzeba mieç na chleb.
M A T E U S Z : No, nie narzekam. Mog∏o byç gorzej.
O B C Y : Halo, prosz´ pana...

M A T E U S Z rzuca na niego okiem. OBCY wykonuje biletem ruch, który ma przekazaç proÊb´ o
skasowanie.
M A T E U S Z : No przecie˝ ma pan dwa kroki do kasownika!
K O L E G A : Dziwne...
M A T E U S Z : Co niby dziwne?

OBCY opuszcza bilet i patrzy na MATEUSZA. Po chwili znów go unosi.
M A T E U S Z do Kolegi: No i co tam dalej z tà twojà si∏ownià? Laski chodzà?
K O L E G A cicho:- Patrz, ca∏y czas wyciàga do ciebie bilet... co to za facet?
O B C Y : Prosz´ pana...

MATEUSZ odwraca wzrok. OBCY stoi bez ruchu z wyciàgni´tym w jego stron´ biletem. KOLEGA
patrzy na OBCEGO z ciekawoÊcià.
K O L E G A cicho: O, a teraz! patrz... kropelka mu u nosa zacz´∏a si´ formowaç... wisi mu taka
ma∏a Êwiecàca kropelka... to straszne zaczyna si´ robiç... weê coÊ zróbmy, zróbmy coÊ...

OBCY nag∏ym ruchem wyjmuje z kieszeni chusteczk´ i wyciera nos, po czym chowa bilet do portfela. Portfel chowa do torby. Gwa∏towny ruch powoduje, ˝e ludzie, ∏àcznie z MATEUSZEM i
KOLEG–, zaczynajà si´ na niego patrzeç. OBCY podnosi wzrok na MATEUSZA. W a ˝ n a u w a g a :
OBCY ani teraz, ani póêniej nie mówi z agresjà czy z∏oÊcià. Ma starannà, dobitnà wymow´, jego
ton zbli˝ony jest do tego, którym przemawiajà uliczni ewangeliÊci.
O B C Y g∏oÊno: Ty jesteÊ z∏o wcielone, i tobie b´dzie policzone, i garbatym b´dziesz na wieki!
M A T E U S Z : S∏ucham??
O B C Y : Bo to nie przez afront jakiÊ rzekomy ty nie chcia∏eÊ skasowaç, ale z powodu najgorszego,
a to: ze wstydu przed Kolegà.

Ludzie w autobusie zaczynajà chichotaç i oglàdajà si´ na MATEUSZA.
K O L E G A szeptem: Wariat.
O B C Y : I czy to nie tak, pytam, jak wtedy w Szkole Podstawowej, kiedy to w starszej klasie zdarzy∏o
ci si´ rozp∏akaç, a udawa∏eÊ ˝e to „przez katar”?
M A T E U S Z : Co to za brednie? Uwa˝aj pan, bo zaraz pana nazw´.
O B C Y : A to dla twego dobra ja to mówi´, nie przez kpiny! Z∏em jesteÊ! A ile
sam sobie zgryzoty przez to zadajesz, bo czy nie wstyd wielki przy kelnerach
czujesz i pokrywasz go nieÊmiesznymi humoreskami i powiedzonkami, zamiast
normalnie zamawiaç?

Pasa˝erowie Êmiejà si´ coraz swobodniej.
K O L E G A wysuwa si´ zza MATEUSZA: Niech pan nie robi sensacji!
M A T E U S Z lekcewa˝àco: Wariat, nie rozmawiaj do niego lepiej!
O B C Y : Kto wariat, pytam? Ja umiem wejÊç do restauracji, choçby do drogiej, choç ja sam biedny, i umiem zasiàÊç normalnie i bez rumieƒców oddaç p∏aszcz szatniarzowi. A przecie˝ nie po to
mówi´, by si´ chwaliç, lecz by wykazaç, ˝e posàdzanie mnie o szaleƒstwo jest k∏amstwem!
K O L E G A : Dobrze, dobrze, pan wysiàdzie ju˝ mo˝e lepiej?
O B C Y dalej do MATEUSZA, KOLEG¢ ignoruje : A ty nie umiesz pokazaç si´ bez rumieƒców
obs∏udze, a skàd to tak? Dlaczego, zamiast zamówiç potraw´ w paru s∏owach konkretnych,
kr´cisz i podÊmiewasz si´, ˝artujàc, aby pokryç wielkie zawstydzenie twoje? Kelner Êmieje
si´ z grzecznoÊci, bo i trudno w twoich wymuszonych dykteryjkach szukaç humoru, ale jeÊli
niby taki swobodny jesteÊ, ˝e nawet ˝artujesz, to czemu po ceracie patrzysz, zamiast w
oczy?
K O L E G A : Pan kelner jest?
M A T E U S Z : Mówi´ ci, daj mu spokój! Nie trzeba z takimi mówiç, do jakiegoÊ szpitala raczej z
nimi, bo to biedni ludzie i ˝a∏owaç trzeba ich.
O B C Y do KOLEGI: Nie jestem kelner, mimo i˝ tak wiele o nich prawi´. A paƒski kolega niech lepiej opowie, jak to kr´ci, zanim zadzwoni w jakiej sprawie! „To jeszcze si´ herbatki napij´, to
wypal´ papierosa, albo i dwa, ojej, ju˝ za póêno, ˝eby telefonowaç!” (do MATEUSZA) Jak ty chcesz
cokolwiek w ˝yciu osiàgnàç w ten sposób? (do KOLEGI) A jak ju˝ wykr´ci numer, to tak szybko
mówi, ˝e zrozumieç go nie da rady!

Ludzie Êmiejà si´ ju˝ otwarcie. MATEUSZ podchodzi stanowczo do OBCEGO.
M A T E U S Z : E, daj pan ju˝ ten bilet, bo ja i skasuj´ panu ch´tnie, bo gada pan tak i gada i widaç,
˝e nie jest pan zdrowym, wi´c chorym, a chorym i kalekom trzeba us∏u˝yç, wi´c prosz´: gdzie bilet?
O B C Y cofa si´: Ha, za póêno, niestety! Nie osiàgniesz nic posàdzajàc mnie tu przed zdrowym
narodem o szaleƒstwo umys∏owe, nie uwierzy ci nikt, przecie˝ wystarczy na twoje czerwone policzki spojrzeç! A i skasowaç ci ju˝ nie dam, nic mi po takim skasowaniu, jeÊli ma ono na celu
udowodniç tylko, ˝e s∏owa moje sà niczym lecz szaleƒstwem!

MATEUSZ Êciga go przez autobus, roztràcajàc ludzi.
M A T E U S Z : Daj pan bilet, skasuj´ no panu bilet, pan biedny, stary jest... (bliski p∏aczu, agresywnie) Dla mnie to ∏atwe, zdrowy jestem, wsun´ w dziurk´, i hop, pan zabiedzony i nie wie, co
gada, maligna jakaÊ, malaria...
O B C Y cofa si´, odwrócony przodem do MATEUSZA; macha uniesionym palcem: A jeszcze, teraz
biletu prosisz! A mi na co tak skasowany, pytam was, dobrzy pasa˝erowie, czy skasowany z
pobudek niskich, wskazujàcych na z∏à wol´, da mi cokolwiek? To nie b´dzie
dobre, nie b´dzie to dobry uczynek. O niedêwiedziej przys∏udze baja lud, a w
ka˝dej legendzie jest ziarno prawdy. Ja nie mog´ dopuÊciç, byÊ szerzy∏ swojà
pod∏oÊç, nie dbam jednak o siebie, lecz o wyplenienie z ciebie z∏ych nawyków
powsta∏ych z gnuÊnoÊci ducha! Dalej, kapk´ mojà lepiej obgadujcie, a co w
niej dziwnego by∏o, pytam, jak ja zazi´bionym b´dàc, mokry nos posiadam?
Takie krotochwile po˝ywkà mogà byç li tylko dla niskiego umys∏u!

M A T E U S Z : Panie, zaraz pana nazw´!

Poniewa˝ dochodzà w ten sposób na sam przód autobusu, OBCY chce wyminàç MATEUSZA, ten
jednak chwyta go; OBCY wyszarpuje si´ i wycofuje szybkim krokiem z powrotem na ty∏, wlepiajàc
w MATEUSZA oczy, wspierajàc natchnione s∏owa gestami uniesionej d∏oni.
M A T E U S Z p∏aczliwie: Dawaj pan bilet w tej chwili!
O B C Y : Jak mo˝esz prosiç nawet o coÊ takiego, co to za proÊby nieszcz´sne, ty przyjmowaç przecie˝ nie umiesz! Rumieni´ si´, ale trzeba ci to powiedzieç, ci´˝kie moje ˝ycie i moja dola, ale to ty
zazdroÊciç mi powinieneÊ. Nie ja to bowiem po ka˝dym zaznaniu kobiety t∏umacz´ si´ jej z
niewystarczajàcego czasu trwania igraszek!
M A T E U S Z : Zamknij si´ pan! Zamknij!

P´dzi w stron´ OBCEGO, roztràcajàc stojàcych mu na drodze ludzi, OBCY umyka na ty∏,
wykrzykujàc na ca∏y autobus swoje s∏owa.
O B C Y : BiednyÊ, i ona biedna, zam´czasz jà bowiem takim utyskiwaniem! Nie mo˝e postaç ci w
g∏owie, ˝e ona nawet zbyt krótki stosunek mo˝e doceniç swoim kochajàcym sercem! Gadaniem
niewczesnym i znowu udawanymi Êmiechami psujesz takie mi∏osne sceny, doprowadzasz jà do
wyrzutów sumienia i przykroÊci z nich p∏ynàcej, a przecie˝ wola∏aby po∏o˝yç si´ i zaznaç ∏agodnych
czu∏oÊci, co ˝egnajà zespolenie i mi∏oÊç wyra˝ajà! Ale nie, tobie Twój Wynik Czasowy tylko w
g∏owie, kochajàca ci´ naiwnie niewiasta nie liczy si´ przecie˝!

MATEUSZ dopada OBCEGO i wyrywa mu torb´, a potem go odpycha, a˝ OBCY zatacza si´ i
upada na jedno z siedzeƒ. MATEUSZ otwiera torb´ i zaczyna w niej grzebaç. OBCY wstaje z
godnoÊcià i patrzy na MATEUSZA. Kiwa g∏owà z ∏agodnym pob∏a˝aniem.
M A T E U S Z : Nie ma! Nie ma! Gdzie schowa∏eÊ bilet!
O B C Y powoli: Dla ciebie – nie ma ju˝ biletu.

Autobus zatrzymuje si´. MATEUSZ podnosi wzrok z torby na OBCEGO. OBCY patrzy na niego ze
smutkiem. Drzwi otwierajà si´. OBCY wysiada. Po chwili drzwi zamykajà si´ i autobus rusza.
KOLEGA, dotychczas przypatrujàcy si´ ze zdumieniem, podchodzi do MATEUSZA. Odzywa si´ po
d∏u˝szej chwili. Obaj dzia∏ajà powoli i jak we Ênie, jakby przed chwilà doznali niezwyk∏ego
widzenia. Robi si´ ca∏kowicie cicho. Mimo tego, ˝e niby nadal jesteÊmy w autobusie, s∏ychaç szum
wiatru.
K O L E G A : Zostawi∏ torb´.
M A T E U S Z po d∏u˝szej chwili: Zapomnia∏. Stary, to i zapomnia∏.
K O L E G A : Co w Êrodku? Mo˝e dokumenty jakieÊ, zwróciç b´dzie mo˝na?

MATEUSZ nie rusza si´.
K O L E G A : Zajrzyj do torby, zobaczmy, co jest w Êrodku.

MATEUSZ nie rusza si´.
K O L E G A : Mateuszu, otwórz torb´. Trzeba sprawdziç, co w Êrodku.

MATEUSZ otwiera torb´. Zaglàdajà.
K O L E G A : Czy to jest...
Chwila ciszy.
K O L E G A : To jest P∏acz!

Chwila ciszy.
M A T E U S Z : To mój P∏acz.

Chwila ciszy. MATEUSZ, jak we Ênie, zamyka torb´. Macha nià. Podnosi wzrok na KOLEG¢ i
uÊmiecha si´.
M A T E U S Z : No i co mi, kolego, opowiesz? Mo˝e na temat nowej si∏owni kropnij dwa s∏ówka.
K O L E G A nienaturalnie: Có˝, klawa, fajna to si∏ownia. Z dziewcz´tami, na które ja i ty „laski”
mówimy, przebywam ciàgle, fajne u nas rozmowy, o seksie du˝o si´ gada.
M A T E U S Z : Fajne ˝ycie, si∏ownia, wo∏anie: „laski” na dziewcz´ta, choç portfel te˝ musi byç pe∏ny!
K O L E G A : Dok∏adnie, stary, dok∏adnie.
M A T E U S Z : Niez∏e dykteryjki tam pewnie pasà wasze uszy!
K O L E G A : ˚ebyÊ wiedzia∏, mój drogi, pieprzne to dykteryjki i fajne dziewczyny, wysportowane, je
opowiadajà! (na stronie) Czemu ja tak mówi´?
M A T E U S Z : No to rozbaw mnie tu jakà, opowiedz mi jakà, bo my nie przejmujemy si´ przecie˝
zwietrza∏oÊcià moralnoÊci, eviva relatywizm!
K O L E G A : Ju˝, ju˝ ci mówi´... (na stronie) I ty nadal t´ jego torb´ tak trzymasz, a w niej P∏acz,
czyli ∏zy twoje i twój ból, i mówimy tak dziwnie, czemu nie mo˝na przestaç?
M A T E U S Z : H´, bo anegdotki cz´Êç mi umkn´∏a? Powtórz-no ten fragment o cz´Êci poni˝ej
pleców, bo do gustu mi, cha cha! przypad∏a.
K O L E G A z trudem, stara si´ wymyÊleç coÊ, ˝eby ocaliç rozmow´: Poni˝ej pleców... ano, dupa
by∏a.
M A T E U S Z : Cha cha cha!
K O L E G A d o M A T E U S Z A, a jednak jakoÊ do siebie: Ty p∏aczesz, a w d∏oni twojej torba z ∏zami
twoimi, czy przelejesz je kiedyÊ, czy skoƒczà si´, czy zawsze pod niebami czarnymi kroczyç
b´dziesz, czy to si´ kiedyÊ skoƒczy? Wi´c zaczniesz nocnymi autobusami jeêdziç, a ja ze wstydem
ci´ opuszcz´. Biedny, na wyjazd do Luksemburga cieszy∏eÊ si´, mi∏ych wydarzeƒ si´ spodziewa∏eÊ.
A tamten powiedzia∏: na wieki.

patrzy na MATEUSZA
Wi´c takie jest to weso∏e ˝ycie.

KURTYNA

(tylko skàd kurtyna w autobusie?)

- do wierszy Oni zaÊ, w g∏´bokiej
niewiedzy,
tworzyli
pod
wp∏ywem
na
wskroÊ zmys∏owej
wyobrazni, tak i˝ te
twory by∏y zadziwiajàco wznios∏e. I
to tak dalece, ˝e ci,
co
je
tworzyli,
sami
byli
nimi
niepomiernie
w s t r z à Ê n i ´ c i .
Nazywano
ich
``poetami``, co po
grecku
znaczy
``twórcami``.
Giambattista
Vico, Nauka nowa

Zocha Ba∏dyga
Êwietny moment, ˝eby zrobiç coÊ wspólnie
Wilgotny r´cznik na dachu. Zmiana perspektywy
naszà jedynà szansà na szerokie spektrum
Mo˝e ty te˝ b´dziesz od jutra obiektywny.
Staniesz obok i popatrzysz w tym samym kierunku.
Wyobraê sobie, ˝e wszystko mo˝esz sobie wyobraziç
na podstawie tamtych lekko wyblak∏ych zdj´ç pe∏nych przeszkód.
Z ustami pe∏nymi wody, zgodni co do wspólnej przysz∏oÊci
pokazujemy z´by. Z´by przynoszà nieszcz´Êcia, nie du˝e
ale wcià˝ ostre, nawet z lotu ptaka.
w tle kobieta z w∏osami krótszymi od moich, pasy
czerwone Êwiat∏o. Nie wszystkie operacje b´dà udane
ale tu, na górze wszystko szybko si´ zasklepi
wyparuje, straci kolor zanim zdà˝ymy pogadaç
choçby o tym co dozwolone a najlepiej okolicznoÊciowe.
Reszt´ wytrzesz r´cznikiem, tym suchym.

przyp∏yw
Tylko tam oczy zmieniajà kolor jak woda
dwa razy dziennie wp∏ywajàca do portu.
Ca∏e ˝ycie patrzenia w t´czówki, uciekania
w dal. Dalej ju˝ tylko wolnoÊç, pojawia si´
i znika w rozrzedzonym powietrzu.
Wszystkie cykle sà regularne, przyzwyczajamy si´.
Ca∏e ˝ycie patrzenia na tamten brzeg
na którym nikt nie czeka
a trawa zieleni si´ bardziej.
Woda wyrzuca innych m´˝czyzn
pokrytych cienkà warstwà z∏ota.
Z opuchni´tymi wargami, które zdajà si´
szeptaç: mi´dzy ka˝dà parà ludzi jest poca∏unek.
Wyobraê sobie smak, zostajàcy w ustach na kilka godzin
czasami na ca∏e ˝ycie.

przep∏yw
UmieraliÊmy przez tydzieƒ, w Êrodku tego co trudno nazwaç
marzeniem sennym. Rzàdzi∏o prawo ram.
Bàdê kobieca, czekaj w porcie.
Pochylona, ze z∏o˝onymi r´koma.
Godziny patrzenia na wod´, granatowà, groênà.
Wyp∏ukiwanie d∏ugich zdaƒ, krà˝enie, odbieranie.
Czasami budzi∏a w nocy proszàc o dotyk.
Dzi´kowa∏a za zaciÊni´te pi´Êci i ma∏e, ró˝owe paznokcie
wbite w coÊ co jest pewne.

KKrzysztof
rzysztof
B
àk
Bàk
nowa obawa
Everything you can think of is true.
Tom Waits

odnalezione po latach ksià˝ki nie nale˝à ju˝ do ciebie.
odstawione do pude¸ rzeczy, które wsadza¸aÊ sobie do
ust gdy by¸aÊ ma¸a, nie marzà ju˝ o twojej Êlinie i wargach.
kurz, na którym nikt nie zostawi¸ wiadomoÊci, podlecia¸
w gór´ jak sp¸oszone ptactwo. tak, ten dzieƒ jest odnalezionym
pokojem, w którym pod naporem Êniegu zawali¸ si´ dach.
myÊlisz o domu na skraju lasu, o swoim pokoju opanowanym
przez dzikie zwierz´ta, podartych zdj´ciach i pami´tnikach,
których bohaterkà ju˝ nie jesteÊ, o wierszach z tobà w roli
niemego cia¸a. dzisiaj spad¸ Ênieg i mia¸aÊ go w d¸oniach
zamiast mnie. jeÊli coÊ zostanie z tego na najbli˝sze dni,
zapal Êwiat¸o w pokoju i przyciàgnij to z zewnàtrz.

lepszy rejon
jutro skr´c´ w twojà stron´. zapytam si´ o dom,
poranne wstawanie i prac´ w fabryce. spacer
dobrze nam zrobi, to spotkanie z miastem,
które ma nas dosyç.
zapalimy papierosy, w takim powietrzu wszystko
b´dzie s¸odkie. idàc g¸ównà alejà, pomi´dzy
Êcianami domów wystawionych na mylnà
ocen´ s¸abych oczu.
opowiesz mi o domu, który uda¸o ci si´ stworzyç.
o kobiecie, która odnajduje ci´ w nim i oddycha
z ulgà, o starym ¸ó˝ku pe¸niàcym swojà
nowà rol´. opowiesz
o wszystkim czego nie mam. zapalimy. lecz jeszcze
dzisiaj zostawi´ ci´ sam na sam z wra˝eniem,
˝e jednak si´ budzisz i trzeba to wszystko
zbudowaç nim przyjd´.

stamtàd
puste Tygelsjö, jak wszystkie miasteczka najechane
przez lipiec, poddane bez walki. pod s¸oƒcem kruszy
si´ ka˝dy opór. przegrywam, nim okazuje si´, ˝e to
front, ˝e gram w gr´, która wymaga, by si´ walczy¸o.
pewnie ju˝ wiesz, nie chodzi o upa¸. chmury odnajdà si´
i tutaj. wytrysnà na niebo i zostawià plamy, b´dzie padaç,
b´dzie mokry sierpieƒ, pe¸en mokrych ramion i asfaltu.
pewnie ju˝ wiesz, chodzi o wilgoç. tutaj sà puste miasta
a dzieci nie wychodzà poza park, starcy oblewajà si´ wodà,
wszystko tworzy opowieÊç zbyt ¸atwà do zapomnienia.
wi´c wychodz´ z parku, jak pierwsze dziecko z obtartym
kolanem, jak pierwszy, co si´ opami´ta¸ i szuka r´cznika.
wszystkie zdj´cia zostajà w parku. ˝adne nie wychodzi.

Je˝eli wi´c poeta podjà¸
si´ naÊladowania, lecz nie
przeprowadzi¸
go
nale˝nie ze wzgl´du na
swà
nieudolnoÊç,
pope¸nia b¸àd istotny
dla sztuki poetyckiej.
Je˝eli natomiast przedstawi coÊ niew¸aÊciwie,
jak np. konia, który podnosi obie prawe nogi, lub
coÊ, co by¸oby b¸´dem z
punktu widzenia medycyny, czy jakiejÊ innej
sztuki, jego b¸àd nie
dotyczy istoty sztuki
poetyckiej.
Arystoteles, Poetyka

Pawe∏ Uszyƒski

Gonzo Konrada Cioka
Wolty˝erka
hermeneutyczna
na
grzbietach tresowanych ∏ab´dzi
GONZO
Z tego miejsca najbli˝ej jest w dó∏, mimo wszystko.
Z boku gàszcze, chaszcze i regu∏y. Gumowe zabawki;
zielone, czerwone, ja ju˝ si´ nie bawi´. Rzek∏em.
Chromowane ˝ycie, którym w sumie ∏atwiej ˝yç –
przysz∏o, zosta∏o. Tafla lÊni, sà tresowane ∏ab´dzie,
pukle rudych w∏osów. Truskawki, s∏oƒce, telefon. Och.
Morze wyszumia∏o szum. Ha∏as ju˝ by∏, przysz∏o
Êwidrujàce potem; braki w zanadrzu, tote˝. Dlatego
chocia˝ zbieramy si´ wieczorem, cytrynowi, toffi,
to wcià˝ uk∏adamy przed sobà wyprane kartki jak terakot´,
(druga klasa, odpad, ju˝ nie ta Êwie˝oÊç.)
Niech tak zostanie. Gwiazdy przebolejà,
ksi´˝yc to przetrzyma. Dosta∏em kompas;
w trzech osobach, na tysiàcu stron, w twardej oprawie,
z p∏ytà CD i przepaskà na biodra.
(Jedna z nich Êpi, druga pisze, a trzecia daleko.)
Pisaç i spaç. ˚agle na wiatr. Za Êcian´, przez ogród,
za trzy, cztery stawy. Niech pan zza granicy zamknie si´
i s∏ucha – za Êcianà, ogrodem, czterema stawami,
gdzie ma∏e dziewczynki czekajà latami, a usta wilgotne
szukajà, szukajà, zwini´te w b∏agalne... Jezu cichy
i serca pokornego, uczyƒ serca nasze wg serca swego
Do zmian, do wniosków, trzeba perspektywy, kwitnienia,
mo˝e jakiejÊ wykwintnej butelki. Efektownego rzygu,
m∏odych kartofelków z sosem czosnkowym.
By zmieniç perspektyw´ trzeba si´ po∏o˝yç. Zgrzytamy.
Zziajani, poruszeni, cali w tym sosie i bezsilni. Spóênieni.
Na przystanku pks, nabieramy wod´ w usta.
Mdlej´. Dosyç wieszczenia, wstà˝eczka na szyi
zdejmuje uroki, cyrk na boisku jest jakàÊ okazjà; wy∏àcznie
ludzie, tylko poprawnoÊç, samiuÊka klasyka, trampolina,
szacunek dla b∏ogos∏awionego ˝ycia. Z tego miejsca b´dzie
jakieÊ, zresztà, nigdy nie liczy∏em, podpalam wod´,
siadam. Na fakturze sà szczegó∏y, ale wam nie podam.
Konrad Ciok, 2005

12.10.2006 (czwartek), 22:58
Przede wszystkim tytu∏ – Gonzo. Idiotyczne skojarzenie z Muppetami zostawiam, grzebi´ w
angloj´zycznej Wikipedii i znajduj´: “a style of reportage, filmmaking, or any form of multimedia
production in which the reporter, filmmaker or author is intrinsically enmeshed with the subject
action (rather than being a passive observer)”. Termin gonzo, mylnie przypisywany Hunterowi S.
Thompsonowi, pochodzi w istocie od Billa Cardoso, który, komentujàc pewien artyku∏ Thompsona,
pisany w poÊpiechu, w pierwszej osobie, nieco chaotyczny i zdecydowanie nieobiektywny, stwierdzi∏
w∏aÊnie: „that is pure Gonzo!”, wyjaÊniajàc przy okazji, ˝e gonzo w slangu bostoƒskich
Irlandczyków oznacza najwytrwalszego uczestnika libacji alkoholowej. Wyraz gonzo notujà
równie˝ s∏owniki angielsko-polskie, przek∏adajàc je na nasze „cio∏ek”, „cymba∏”, „g∏upek” itd.
Tych trzech znaczeƒ chwytam si´, przyst´pujàc do interpretacji wiersza. Gonzo to: 1) typ obserwacji
wybitnie uczestniczàcej, zaanga˝owanej, 2) wytrwa∏y pijak przewracajàcy si´ jako ostatni, 3) zwyczajny mato∏. Podejrzewam, ˝e Ciok, piszàc tekst, zna∏ wszystkie trzy odniesienia definicyjne.
Pierwsza strofa wiersza ustanawia Êwiat wielce zagadkowy: oto mamy jakieÊ „miejsce”, z którego
podmiot ma najbli˝ej „w dó∏”. Czy dó∏ wià˝e si´ tu z jakimÊ upadkiem? Z poruszaniem si´ w
kierunku dna? Z boku dziwne, nieprzystajàce do siebie rekwizyty, fruwajàce w stanie niewa˝koÊci,
niepouk∏adane, nieusytuowane; najciekawsze wydajà mi si´ w tej chwili „regu∏y” i „gumowe zabawki”, które zdajà si´ mówiç tyle (spróbujmy z∏amaç szyfr), ˝e i dziecinna zabawa, i doros∏e regu∏y sà
czymÊ, co podmiot ma za sobà, a w∏aÊciwie – obok siebie. Obok, a wi´c mimo ˝e nie w sobie, na
sobie, to jednak w zasi´gu r´ki. Ach, nowy, Êwietlisty punkt widz´ na niebosk∏onie pierwszej strofy:
miejsce to pewien punkt egzystencji, punkt niebezpieczny, bo przechodzàcy w równi´ pochy∏à.
Ochoczo id´ tym tropem, bo dalej znajduj´ b∏yszczàce, chromowane ˝ycie, „którym w sumie
∏atwiej ˝yç” (wyborny doprawdy jest ten zwrot – „˝ycie, którym ∏atwiej ˝yç”), ˝ycie, w którym podmiot osiad∏. Stateczne zatem to ˝ycie, powa˝ne (bez zabawek), ale i jakoÊ rozchwiane (bez regu∏).
Dalszà cz´Êç strofy czytam jako szyfrujàce podawanie parametrów owego ˝ycia na zasadzie
wyliczania kolejnych rekwizytów, tym razem wzgl´dnie u∏adzonych; bo i lÊniàca „tafla” (jeziorka), i
„tresowane ∏ab´dzie” na niej, i „pukle rudych w∏osów”. Tandetna s∏odycz, prawda? Tote˝ poeta
ironicznie dorzuca trzy kolejne cudeƒka, ˝eby sielankowy krajobraz nieco obÊmiaç, i wbija we
wszystko szpilk´ westchnienia.
Takie wi´c ˝ycie wyczarowa∏ sobie podmiot: powa˝no-rozchwiane, z wierzchu chromowane i
lukrowane, b´dàce czymÊ na kszta∏t zje˝d˝alni w przepaÊç. „Mimo wszystko”. W∏aÊnie, podoba mi
si´ sposób, w jaki podmiot cieniuje znaczenia i rozbija mojà i tak niepewnà czytelniczà koncepcj´
– w dó∏ „mimo wszystko”, ∏atwiej ˝yç „w sumie”.
Có˝ czeka na mnie dalej? Tautologiczne i analogiczne do ˝ycia, którym si´ ˝yje, „morze wyszumia∏o szum”. Wi´c cisza? Nie, bo choç nie ma ha∏asu, jest „Êwidrujàce potem”. JakaÊ, ja wiem,
kurewska t´sknota za tym, co by∏o przedtem, za tym, ˝e si´ „szumia∏o”, naprawd´ ˝y∏o, a teraz
grzecznie trzeba oglàdaç cholerne tresowane ∏ab´dzie? Ale nie wracajmy do nich. Sà jakieÊ „braki
w zanadrzu”, braki (frustracje? t´sknoty? puste obszary w duszy?), które, jak rozumiem, lada
moment mogà nam wyskoczyç zza pazuchy, wysypaç si´ z nas i raz a dobrze wsadziç nas na
zje˝d˝alni´. I wio, w przepaÊç? Zaraz, nie tak szybko, przecie˝ „spotykamy si´ wieczorem”... a
niech mnie, wi´c jesteÊmy grupà? Jest nas wi´cej i wszyscy w chromowanych
pancerzykach, zapatrzeni w ∏abàdki (cyraneczki? coÊ z Podgórnikowych
ironii i frustracji istotnie tu si´ kryje), w dodatku tak smacznie konfekcjonowani? Chyba tak. Nasze dawne, blaknàce ˝ycie, spisane na
kartkach nietrwa∏ym atramentem, uk∏adamy przed sobà. (Wers piàty jest
chyba niepotrzebnym dopowiedzeniem ca∏ego obrazu, te „wyprane kartki”
doskonale bronià si´ same, zagadywanie ich zdejmuje z tekstu napi´cie).

Niech tak b´dzie, zgoda, powiada podmiot i dalej ironizuje (ach, te „gwiazdy”, ten „ksi´˝yc”!
„truskawki”, „telefon”! „och”!). Znów sam, grupa gdzieÊ znika, ale jest „busola” („kompas”
niepotrzebny; albo jedno, albo drugie, ani sens, ani melodia wiersza na kompasie nie zyskujà), jakiÊ
tajemny przyrzàd do wyznaczania kierunku. Ten przyrzàd to, szyfr w tym miejscu niezbyt z∏o˝ony,
sam Pan Bóg w trzech osobach, zamkni´ty na tysiàcu stron Biblii w twardej oprawie. „P∏yta CD”
mnie nie wzrusza, „przepaska na biodra” – owszem, wa˝ny to rekwizyt biblijny. Ju˝ Adam i Ewa, gdy
zjedli z zakazanego drzewa i poznali, ˝e sà nadzy, przepasali sobie biodra liÊçmi figowymi; mia∏˝eby
wi´c podmiot chroniç swojà nagoÊç w wyniku grzechu? A mo˝e wcale nie ma zamiaru tego robiç?
Przecie˝ jedynie dosta∏ t´ przepask´ z busolà, ktoÊ jedynie z∏o˝y∏ mu propozycj´ przepasania si´.
Tak, to lepsze, podmiot informuje tylko, ˝e dosta∏, a nie, ˝e si´ przepasa∏. I tak naprawd´ nie wiemy,
co z prezentem zrobi∏. (To niedopowiedzenie równie˝ bardzo mi si´ podoba).
Na Adamie i Ewie biblijna historia przepasek si´ nie koƒczy. Bóg, ustanawiajàc w Egipcie Pesach,
kaza∏ Izaelitom mi´dzy innymi przepasaç biodra. Przepaska, laska i sanda∏y mia∏y byç znakiem
gotowoÊci do WyjÊcia. Zatem i taka propozycja mog∏a byç z∏o˝ona podmiotowi: „przepasz si´ i
wyjdê z domu niewoli”. Co jeszcze? Aarona i jego synów sobie darujmy, ciekawsi wydajà si´ Dawid
wybawiony od wrogów i Saula, przepasany wed∏ug s∏ów psalmu Bo˝à mocà i Izajasz, który
przepasa∏ biodra, by g∏osiç Bo˝e proroctwo. U ¸ukasza przepasani sà czekajàcy na Pana,
przepasany te˝ by∏ Piotr cudownie uwolniony z wi´zienia.
Co z tego wszystkiego wynika? Przede wszystkim fakt, ˝e przepaska jest albo wezwaniem do
rozpoznania i uznania swojej winy, albo szansà umocnienia si´ w Bogu, albo wezwaniem do
d∏ugiej drogi i s∏u˝by Paƒskiej. Wywijam teologicznymi komuna∏ami niczym mierny egzegeta, ale
nie bez powodu, kwestia wiary w tym wierszu za chwil´ wróci. Niech tylko nikt nie myÊli, ˝e podmiot jest (ortodoksyjnym) katolikiem czy w ogóle chrzeÊcijaninem. O wiele bli˝ej mu do tego, co
kiedyÊ, przy okazji komentarzy do Hölderlina, pi´knie nazwa∏ Heidegger: „poeta wie o szcz´Êciu
tych, którzy mogà chodziç trwale umocnionà drogà do koÊcio∏a. Ta droga nie jest jego drogà”. Na
miejscu by∏by tu chyba te˝ Stevens: „poeta b´dzie respektowa∏ tylko to, co sam wie, i nie b´dzie
te˝ s∏ucha∏ ˝adnych ksi´˝y”.
Wiersz tymczasem kwitnie. Kolejny nawias, traktujàcy o trzech osobach, ironiczny i udwuznaczniajàcy, bo owe osoby mogà byç jedynie trzema wcieleniami podmiotu (Êpiàcym, piszàcym i b´dàcym
daleko, cokolwiek mia∏oby to znaczyç, mój hermeneuto). Teza o rozpi´ciu mi´dzy osobami boskimi a podmiotem bardzo prawdopodobna, bo ten˝e po chwili skanduje: „Pisaç. Spaç”. I „˝agle na
wiatr”.
Stop, zatrzymajmy na chwil´ hermeneutyczne koniki (∏abàdki? czy ja przypadkiem nie p´dz´ na
grzbietach ∏abàdków?!). Nie mog´ oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e w tym miejscu wiersz koƒczy swoje kwitnienie i zaczyna przekwitaç, jeÊli nie dramatycznie wi´dnàç. Szyfrowana, ale spójna wizja rozsypuje si´ i czytelnik powie za chwil´: „d∏u˝yzna, panie”. OsobiÊcie koƒczy∏bym tekst w∏aÊnie na
„˝aglach na wiatr”, albo nawet wczeÊniej, na „niech b´dzie”. To, co dalej, rozbija sytuacj´ lirycznà,
zarzuca jà i buduje coÊ od nowa. CoÊ, co spokojnie mog∏oby byç oddzielnym wierszem. S∏abszym
zresztà. Ale s∏owo si´ rzek∏o, hermeneutyczne koniki (∏abàdki) ruszajà, interpretujemy do koƒca.
Zatem, choç mam ochot´ trzymaç si´ sàdu, ˝e pisanie, spanie i ∏apanie wiatru w ˝agle rozbijajà,
jako si´ rzek∏o, wizj´ i proponujà coÊ nowego, skr´cam moim interpretacyjnym powozem w
nast´pujàcym kierunku: podmiot, uwi´ziony w z∏otej klatce nijakoÊci,
regu∏y trzyma tak naprawd´ gdzieÊ obok (bardzo blisko, ale tak naprawd´
ich nie przyswaja) i wyrywa si´ wewn´trznie ku innemu, prawdziwszemu,
pe∏niejszemu ˝yciu, zapewnianemu przez twórczy amok, czyli pisanie przerywane spaniem. ¸atwiejsze (w sumie) ˝ycie z gówno (?) wartà busolà Zbawienia
chcia∏by podmiot odrzuciç, ale tego nie robi. Dwa bezokoliczniki w ostatnim wersie trzeciej strofy nie wyra˝ajà wi´c postanowienia, ale niespe∏nione

˝yczenie; ˝yczenie, które si´ rozrasta i staje si´ marzeniem, bo nagle „za Êcian´”, „za ogród”, za
lÊniàce tafle – tam, gdzie mo˝na zaczàç poetycko mówiç. Jedynym wyrazem tego niespe∏nionego
mówienia jest skursywiony fragment tekstu opisujàcy Êwiat poza z∏otà klatkà lukrowanego
nieszcz´Êcia. Fraza zostaje zresztà brutalnie st∏umionà przez znanà formu∏´ modlitewnà; i znów
mamy Pana Boga i jego „na∏ó˝ przepask´, na∏ó˝ przepask´”... Wróç do bezpiecznego Êwiata,
chwyç mojà busol´.
Czy podmiot to czyni, nie wiemy. DomyÊlamy si´ jedynie, ˝e wraca z mentalnej podró˝y w miejsce,
gdzie busol´ i przepask´ zostawi∏. Przyglàda si´ im (niech´tnie, bo przecie˝ te cholerne regu∏y sà
tak naprawd´ obok) i zaczyna rozumieç swojà bezsilnoÊç, niemo˝noÊç zmian, usytuowanie poza
porà kwitnienia. Mo˝na co prawda wprowadzaç do organizmu nowe, pobudzajàce substancje,
rzygaç po nich – czytam to oczywiÊcie metaforycznie, jako dostarczanie sobie nowych wra˝eƒ,
które wywo∏ujà szok – mo˝na k∏aÊç si´, „zgrzytaç” (z´bami? zasta∏ymi koÊçmi?) – na nic to wszystko, pozostajemy „bezsilni” i „spóênieni”. Znów „my”. My, niemogàcy przebiç si´ do innego,
prawdziwszego ˝ycia. My, m∏odzi poeci. Choç nie, niekoniecznie, przecie˝ obraz pisania i spania
jest wyj´ty z liczby mnogiej... Jacy to „my” wobec tego? Nie odpowiem – i ciesz´ si´ z tego. Wiele
wygrywa poeta na niedopowiedzeniach.
Przedostatnia zwrotka wiersza wydaje mi si´ najbardziej problematyczna i najmniej mówiàca. Nie
potrafi´ usytuowaç w chwiejàcej si´ konstrukcji wiersza przystanku pks, mdlenia, wstà˝eczki na
szyi, cyrku. Potwierdza si´ to, co powiedzia∏em na wst´pie: odwa˝ny poetycki rekonesans niesie ze
sobà ryzyko wchodzenia w Êlepe uliczki; ta strofa jest jednà z nich – zbiorem rozpoznawczych, urywanych zdaƒ pojedynczych. Zostawiam je i patrz´, co dalej. A dalej ju˝ „tylko poprawnoÊç,
samiuÊka klasyka, trampolina, / szacunek dla b∏ogos∏awionego ˝ycia”, powrót do znienawidzonej,
pozornie u∏adzonej egzystencji. PrzeÊwietny jest ten „szacunek dla b∏ogos∏awionego ˝ycia”, taki
zbo˝ny, taki euforyczny, tak pi´knie podszyty zjadliwà ironià... Fa∏szywa hurra-trampolina, z której
tak blisko do rzeczywistej zje˝d˝alni. Obliczanie dystansu do niespe∏nionego prawdziwego ˝ycia,
zarzucone, niemo˝liwe podpalenie jeziorka – ostatni wyraz rozpaczliwego buntu? – i powrót do
sytuacji wyjÊciowej, do tresury ∏abàdków, do ukochanej lali (to przecie˝ nie jest kobieta, te jej rude
pukle, ta malowana buzia). Ale nie myÊlcie, ˝e to wszystko, jest faktura z prawdziwymi
szczegó∏ami, jest dok∏adny rachunek, który podmiot zap∏aci∏, i który doprowadzi∏ go do ˝yciowego
bankructwa, do miejsca, „z którego najbli˝ej jest w dó∏”. O tym jednak podmiot nic nie powie, to
si´ w wierszu nie zmieÊci. To ju˝ tylko ˝ycie.

15.10.2006 (niedziela), 21:43
Na koniec warto mo˝e odnieÊç ca∏oÊç jeszcze raz do tytu∏u. Gonzo zdaje si´ mieÊciç w sobie dwa
spoÊród trzech znaczeƒ wydobytych na wst´pie – wyjàtkowo uczestniczàcà obserwacj´ Êwiata,
mocno wpisanà w chaotyczny subiektywizm obserwatora (mo˝e nawet zwiàzanà z pewnym autobiografizmem) oraz osobnika wyjàtkowo du˝o i wyjàtkowo dzielnie pijàcego (nie ∏udêmy si´, ˝e
rzyg po kartofelkach i zmiana perspektywy na le˝àcà to wynik niestrawnoÊci). A ca∏oÊç? Mimo ˝e
moja wolty˝erka by∏a doÊç swobodna i radosna, widz´, ˝e wiersz to raczej ciemny. Jest w tym
tekÊcie jakiÊ dramat, kryty ironià, ale przez to jeszcze wyraêniejszy i o wy˝szej temperaturze
emocjonalnej. Doskonale jednak wywa˝ony, pozbawiony taniej egzaltacji. Mnie si´ podoba.

*

*

*

Zdaj´ sobie oczywiÊcie spraw´, ˝e nie wszystkich pociàga zaawansowana zabawa hermeneutyczna, którà zaproponowa∏em. Wydaje mi si´ jednak, ˝e na grzbietach tresowanych ∏abàdków
zajecha∏em doÊç daleko i pokaza∏em – sobie i czytelnikom – ˝e wiersze Cioka to nie tylko Êlepe
uliczki i ∏adna, czcza gadanina. Poecie wyraênie wykluwa si´ wizja, kszta∏tuje wyobraênia i
wra˝liwoÊç, ma on coÊ (nowego) do powiedzenia. Sprawnie sk∏ada s∏owa, miewa fragmenty
doskona∏e („˝ycie, którym w sumie ∏atwiej ˝yç” i „szacunek dla b∏ogos∏awionego ˝ycia” to w przypadku Gonzo moje ulubione). Niestety, jako nazbyt energiczny i odwa˝ny, potrafi nadmiernie si´
rozp´dziç i przegadaç dobrze rozwijajàcy si´ tekst. Ale, powtórz´ si´ na koniec, to dobrze, bo
b´dzie mia∏ w niedalekiej przysz∏oÊci z czego wybieraç. Zbuduje bogatà, pe∏nà dykcj´. Trzymajmy
za to kciuki.
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[posty internautów z forum.gazeta.pl]

koszalek_opalek1 01.10.06, 22:42
Dorocie gratulujemy Nike.

to777mash 02.10.06, 10:11
Pani Doroto, gratulacje za to, ˝e
Pani jest i si´ Pani chce pisaç. Tutaj.
Polaczki-frustraci jak zawsze wciàgajà w b∏oto ka˝dego, kto ich przerasta. Poka˝ mi swój talent, a my ci´
tak obsobaczymy, ˝e odechce ci si´
pisania. Naprawd´ niezwyk∏e w
Êwiecie, destrukcyjne i po prostu
durne jest to nasze narodowe plucie
dla plucia.

balbec 01.10.06, 22:44
„Sukces“
Mas∏owskiej
ma
tak
naprawd´ 2 podstawy:
– wylansowanie przez „Gazet´
Wyborczà” (odpowiednia medialnoÊç
to warunek konieczny w dzisiejszych
czasach),
– oraz styl, jakim pisze (warunek
dostateczny) – styl mo˝e si´ podobaç
albo nie (mnie osobiÊcie Êrednio),
ale jest oryginalny i to jak widaç
wystarcza.
Wygrana Mas∏owskiej to tak naprawd´
efekt ogólnej miernoty polskiej
wspó∏czesnej literatury, która generalnie jest nudna i na jedno kopyto, i
Mas∏owska wygrywa nie dlatego, ˝e jej
proza jest dobra albo màdra, ale po
prostu dlatego, ˝e wyró˝nia si´ formà.
Ale tylko formà, bo niestety treÊç jest
banalna.

ladne_sny 01.10.06, 21:54
lubi´ takich pseudomoralistów i krytyków z koziej wólki, co wieszajà
swoje g∏upie i chore, a przy tym idiotyczne teksty na laureatce, tylko
dlatego, ˝e jest m∏oda, siksa i ˝e na
pewno i z góry wiadomo, ˝e to, co
stworzy∏a jest gówienko warte... a
czyta∏eÊ pacanie jeden z drugim...?
he? czy tylko s∏owacki wed∏ug ciebie
poetà wielkim by∏?
mat56 02.10.06, 16:20
Kolejna
niedosz∏a
feministka,
która otrzymuje nagrod´, poniewa˝
wypisuje
pseudointelektualne g∏upoty i udaje
jej si´ nabraç na to ciemnà mas´ w
tym kraju (g∏ównie krytyków).

pirks1 02.10.06, 17:27
Ja próbowa∏em czytaç obie powieÊci
i nie da∏em rady. Moj zmys∏ smaku
zastrajkowa∏ i odmówi∏ dalszego
trawienia tych odchodów literackich. Przypomina mi to „twórczoÊç“
niektórych
kawalarzy,
którzy
nagrywajà pijaka, który za dwa
z∏ote plecie, co Êlina przyniesie,
przeplatajàc ca∏oÊç soczystà mowà
rynsztokowà.

fcvg 01.10.06, 20:27
Brawo, odchodzimy od skostnieƒ. Brawo dla Jury.

straszny_koszmar 01.10.06, 20:10
Ciekawe za co?
Za maksymalnie beznadziejny be∏kot?

kosa811 02.10.06, 14:09
Có˝, Polak-ciemniak jak nie rozumie, to nienawidzi. Mas∏owska jest
inna, wi´c nale˝y jà zaszczuç.

jooro 02.10.06, 20:07
Mas∏owska dosta∏a nagrod´ nie
dlatego, ˝e operuje j´zykiem
spod Êmietnika i budki z piwem
(o co w wi´kszoÊci postów
koledzy i kole˝anki si´ oburzajà), tylko JAK tym j´zykiem operuje. A robi to (niewa˝ne, czy
ktoÊ jà lubi czy nie) ÂWIETNIE –
dawno nie by∏o w literaturze
polskiej kogoÊ, kto równie ∏atwo
i z wdzi´kiem pisze. Brawo
Dorota!
sugarbox 01.10.06, 20:15
Historia poka˝e,
Czy gniot to
offkors 02.10.06, 08:36
czy trafi na
Mas∏owska demaskuje
WYPRZEDA˚E...:)))
sztucznoÊç,
fa∏sz
i
g∏upot´
–
to
boli
najbardziej tych, którzy
si´ do tego poczuwajà.
Wielki
szacunek
dla
bystroÊci
i
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a mi si´ paw królowej
podoba∏.
mo˝na by przeprowadziç
analiz´
socjologicznà,
czemu
Mas∏owska
wzbudza tyle nienawiÊci. I
dlaczego,
kiedy
tylko
pojawia si´ jej nazwisko,
nagle okazuje si´, ˝e tylu
ludziom le˝y na sercu
poziom polskiej literatury
oraz
presti˝
nagrody
Nike... polecam si´ wyluzowaç ;-)
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Dorocie gratulujemy Nike.
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[paw z g∏ówek mas∏owskiej
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oanna
Joanna
s∏uchaj
ulica Mi∏a wcale nie jest mi∏a
nie pami´tam, po co zgubi∏eÊ mnie na
niej Kiedy i na co rozstaje noc i
listopad jak˝e s∏odki tej wiosny Ja Nie, to nie ja To koncentrat echa cha ha
to drzewa wiÊniowe si´ m´czà si´ milczà
w dni pochmurne jak ich w po∏owie kwiaty
poka˝ poli˝ cukierek przez szybk´: przez
siebie mój mi∏y, na po∏owie czasu
ja s∏ucham pos∏uchaj jak patrzà na nas
rzeczy Nie, to nie ja To Kalkwerk kalkwerk ˝yczenie Ênienie trip. zaraz pieprzn´ w to
lusterko

pomi∏osny
ma∏a, ty si´ ze mnà nie baw w sennik i
ofiary Strony wyrwa∏em, wczoraj
potem Êni∏em psa, pies we mnie umiera∏
zabi∏em go jednym celnym strza∏em
kartki podzia∏em posia∏em gdzieÊ nie wiem
ten brak wolnych slotów w g∏owie i deszcz
suchy robià swoje T∏ucze, nic tylko
t∏ucze wi´c si´ rozchodz´ wzd∏u˝ Êciany
skr´ci∏aÊ czas z letniego na zimny
szkoda, tyle zachodu dla wiosny
na opak Zrób raczej ˝eby pies tak
krwià nie sika∏ i star∏ Êlady z mojej
twarzy ci´tej jak poprad Ma∏a... Tak si´
dalej nie da: wymyj mnie z ciebie, nagiej

pisane w pierwszy dzieƒ po zmianie czasu
z zimowego na letni, wiosnà A.D. 2006

Wojdowicz
W
ojdowicz

kropka
Nigdy wi´cej do domu
nie powróciç Rozp∏ynàç si´ zniknàç
odgrodziç si´ Êcianà
tej jesieni Wi´c jesieƒ za nami
a przed - otwarte drzwi
troch´ na wyrost, boÊmy przecie˝
wstecz i wzd∏u˝ na pomylonà
szewskà miar´ I wi´cej nigdy nic
si´ nie zdarzy∏o Nie by∏o nas
wcale: uwolni´ jak ksià˝k´, teraz
od ciebie je˝a z liÊciem na g∏owie
co jest jak panna m∏oda strojna
w gody gorzkie Powiedz
ile bia∏ych diab∏ów mieÊci ∏epek
szpilki? ile setek dusz? i jak w to
niebo runàç? jak w boga si´ stoczyç Uczy∏eÊ wniebospadaç, ale wsz´dzie
razem I jak znaleêç sk∏adni´
wszystkich szpilek naraz Za tobà,
kropka Na progu, kropka Dawno temu
w s∏owach chodzi∏am jak w kapciach Teraz
Êcieram klocki Coitus co chwil´
Tak mnie czytaj prosz´ jak si´ zbija
trumn´ Futera∏, kropka Pokrowiec,
kropka Id´ w miasto, to widaç
po szpilkach na g∏owie

JJanusz
anusz
ObjaÊnianie marzeƒ sennych,
rozbieranie
z
niespe∏nienia
Rozbior´ Ci´ z potrzasku d˝insowego rozporka abyÊ (co) z nocy by∏a
By∏a mi jeszcze wielokrotnie bardziej – o Kobieto – Kobietà.
Rozbior´ Ci´ z rubinu kwarcowego zegarka abyÊ nie mog∏a widzieç
Czy czasem zagoniona jesteÊ – bo by∏aÊ – przeze mnie do ciek∏ego ∏ó˝ka.
Rozbior´ Ci´ z anafor z∏otego krzy˝yka abyÊ nie mog∏a wzywaç
Pana co czeka w niebiemnie na syna i nie czyha na Twoje dziewictwo.
Rozbior´ Ci´ z czyhajàcych nie na ˝arty facetów abyÊ nie mog∏a myÊleç
Ich bardziej ni˝ mnie ju˝ w Tobie najwy˝ej por´cz´ mojej g∏owie na schodach.
Rozbior´ Ci´ w p´pku z ca∏ego Cia∏a abyÊ nie mog∏a czuçchuç
Tego co we Ênie najÊmielszym si´ nie Êni do nast´pnego snu.
Rozbior´ Ci´ w reszcie z „przebacz i ˝egnaj” abyÊ (co) z nocy by∏a
By∏a mi jeszcze ostatni raz bardziej na powrót – o Âmierci – Âmiercià.

97. Warszawa, 14.09.

Kotara
Kotara
Jaskry
ko∏ysanka dla Czytelnika
Ju˝ s∏oƒce na Êcianach szklanych biurowców rozwiesza pomaraƒczowe tafle
I noc niebawem obdarzy drzewa w mrok spopiela∏à kruchoÊcià paproci
Zmorzy nas sen i w oksymoronach rozeÊnià si´ m´tne przeêroczyska s∏ówek
– ju˝ niebiesko zielenià si´ pod powiekami ∏´gi w zakolach t´czówek.
Ju˝ opada zas∏ona wilgotnych mgie∏ i wst´ga ∏zy kryszta∏owo çmami
NajÊwietliÊciej wybrzmiewa nokturn Êwiat∏a smugami zatopionego w piwie
Jaskry mi kwitnà w oczach lustrem mowy pomi´dzy s∏owami
– spójrz jak Twoje Êmiertelne oblicze patrzy na Ciebie moimi wierszami.

00. Warszawa, 11./12.08.

Joanna Mueller
Szanta˚e, sztafa˚e, szafarze, czyli poczytaj mi
dzieci´, a rozgrzeszyç ci´ ka˚´
Naprawd´ chcia∏am, ˚eby ta recenzja by∏a pisana po stronie niczyjej. ˚eby opar∏a si´
odgórnym regu∏om kontekstu, szczególnie silnym, kiedy tekst jest zamówiony, i to
zamówiony przez redakcj´ takiego, a nie innego pisma, wydawanego w tym, a nie innym
mieÊcie („wiadomo, warszawka”); kiedy pisze si´ ów tekst tu˚ po werdykcie jury Nagrody
KoÊcielskich, bez której to okolicznoÊci zapewne nigdy nie si´gn´∏oby si´ po recenzowanà
ksià˚k´ („i ju˚ si´ kr´cà trybiki rynkowej urabiarki gustów”); kiedy wreszcie pisze si´ jako
osoba wcale nie bezstronna, bo nie tylko krytyczka, lecz tak˚e innych, bli˚szych Jolancie
Stefko, form literackich autorka („patrzcie, a˚ jà ˚ó∏ç zalewa z zazdroÊci!”). Zatem
naprawd´ chcia∏am nie byç po stronie Êrodowiskowego, m∏odoliterackiego mainstreamu,
który autorki tomu Dobrze ˚e jesteÊ (Wydawnictwo Literackie, 2006) nigdy w poczet
pokoleniowych twórców nie przyjà∏; który jà zupe∏nie ola∏, wi´c olejami nie namaÊci∏;
który jej wreszcie nawet z∏ym s∏owem nie ukara∏, a to i tak by∏aby nagroda lepsza ni˚
oboj´tne jej dorobku przemilczanie. I chcia∏am jeszcze (naprawd´, naprawd´) dzi´ki tej
recenzji troch´ si´ sama ze sobà pok∏óciç, napisaç jà wbrew temu, co mnie samà w literaturze urzeka, przera˚a, uwodzi. Pokazaç tym, którzy mnie majà za swojà, ˚e równie˚ lingwistce j´zyk potrafi zbrzydnàç jak twardy zlepek; ˚e i mnie czasem dra˚ni pogarda awangardy; ˚e g∏oszone przez nas (jakich nas?!) z butà (w butonierce?) generacyjne manifesty
to tylko groteskowe grymasy, co przyros∏y do gàb i nijak nie chcà si´ daç z nich zdjàç,
zdrapaç, zedrzeç. Tym zaÊ, którzy mnie majà za obcà, nie zamierza∏am tym razem wcale
pokazywaç j´zyka. Raczej przytaknàç, zgodziç si´ na prymat szczeroÊci, autentyzm zapisu
pochwaliç. Naprawd´ chcia∏am byç za.
Naprawd´. Mog∏a mnie przecie˚ urzec radykalna osobnoÊç autorki, jej konsekwentne
bycie poza: poza nurtem, poza koterià, poza uk∏adem. Niby taka nietowarzyskoÊç to ˚aden
argument, a ju˚ na pewno nie argument Êwiadczàcy o wartoÊci artystycznej dzie∏a, a jednak coÊ jest na rzeczy, skoro odwo∏uje si´ do niego niemal ka˚dy piszàcy o autorce krytyk.
W tekÊcie Jedynie po nic (z ksià˚ki Zwierz´ na J.), który notabene charakteryzuje si´
zadziwiajàcà zdolnoÊcià przyprawiania g´by osobom takim jak ja, Karol Maliszewski pisze:
„Zadziwiajàca, najbardziej osobna spoÊród najm∏odszych poetów. ˚adnych sztuczek,
czysty ból. Jolanta Stefko”. Noworudzki krytyk z góry ustanawia przebieg lektury, która
staje si´ w ten sposób starciem wrogich oddzia∏ów. Po jednej stronie (tej niczyjej, czyli
swojej – kruchej, intymnej i ciemnej) mamy zatem Jolant´ Stefko, a po drugiej (tej niby silnej, t∏umnej, nieczu∏ej i jednog∏oÊnej) – ca∏à armi´ „graczy na gie∏dzie wartoÊciowych
cytatów”. „Nie ubli˚am nikomu” – zastrzega si´ Maliszewski, a jednak ubli˚a, skoro wszystkim poetyckim rówieÊnikom autorki ka˚e poczuç za˚enowanie w zetkni´ciu z jej „bolesnymi lirykami”, których „sztukmistrze” (jak ich z∏oÊliwie kwituje) nie b´dà w stanie pojàç
sercem, czyli nie pojmà w ogóle. Bo przecie˚ ich – wed∏ug krytyka – wcale „dusza nie boli”
(„Macie takich poetów, jakich sobie wyprodukowaliÊcie”). Bo oni wszak nie osuwajà si´ w
przepaÊç ani nie zbli˚ajà w pobli˚e otch∏ani („Nuda i sztucznoÊç). Bo im nic nigdy nie
odbiera mowy („Pisanie pod ewentualnà, polonistycznà, nominacj´”). Bo przecie˚ oni tylko be∏kocà, be∏kocà, be∏kocà.
I myÊl´ dziÊ sobie, ˚e mog∏am przecie˚ (tylko czy chcia∏am,
naprawd´?) zapomnieç o czytanym przed laty tekÊcie

Maliszewskiego, który wtedy skutecznie zniech´ci∏ mnie do obcowania z tà poezjà.
Zapomniawszy zaÊ, mog∏am zaczàç jà czytaç na nowo, w kontekÊcie nominacji wcale nie
polonistycznej, a ponadto dalekiej od literackich mód, animozji w elitach czy szumów
publicystycznych. MyÊl´ tu o Nagrodzie KoÊcielskich – i myÊl´ o niej (rok po roku) z sympatià, z zaciekawieniem, z szacunkiem. Mog∏am przeczytaç powieÊç Diablak (zupe∏nie
Êwie˚à, wi´c nie branà pod uwag´ przed jury, które jej w momencie wydawania werdyktu
nie zna∏o) i – mimo wielu warsztatowych uchybieƒ widzianych na jawie – prze˚yç jà na
tyle mocno, by w nocy przyÊniç si´ samej sobie jako trup; by w owym Ênie – tropem
bohaterki Stefko – zmartwychwstaç; i ˚eby iÊç w tym stanie na dyskusj´ m∏odych literatów
z krakowskiej korporacji, a przez widmowoÊç swà widzieç ja∏owoÊç ich sporów jeszcze
wyraêniej i o wiele boleÊniej.
Dopuszczam te˚ inne mo˚liwe sny, jakie – dajmy na to – zrodzi∏yby si´ po mojej stronie
nocy dzi´ki pierwszej powieÊci autorki. Naprawd´ ∏atwo by∏oby – w tym pomieszaniu jawy
i mary, ˚ycia i Êmierci, realizmu i antybaÊni – swobodnie zmiksowaç wykorzystywane
przez pisark´ rodzaje i gatunki literackie, a wymieszawszy je, oceniç jej dorobek jako
równowa˚nà, homogenicznà ca∏oÊç, to znaczy (mówiàc s∏owami Jerzego Jarz´bskiego)
„pisarstwo bardzo swoiste, osobne, natychmiast rozpoznawalne wÊród wieloÊci g∏osów,
jakimi przemawia wspó∏czesna polska literatura”, niedbajàce „o normy, werdykty artystycznych salonów”, tworzone „wedle sobie tylko w∏aÊciwego rytmu, wewn´trznej logiki”. I
mo˚e gdyby mowa niewiàzana wydawa∏a mi si´ równie bliska jak jej wiàzana siostrzyca,
gdybym na jednej i drugiej zna∏a si´ w tym samym stopniu, a raczej – z takim samym
˚arem proz´ i poezj´ prze˚ywa∏a, to ∏atwiej by mi by∏o przytaknàç krzywdzàcemu osàdowi
Maliszewskiego, laudacji jurora Jarz´bskiego, a tak˚e podobnym opiniom innych krytyków, którzy – jak Marian Stala – opiewajà „dotkliwoÊç, przenikliwoÊç i brak z∏udzeƒ”
charakteryzujàce „czysty ton” poezji Stefko albo – jak Piotr Piaszczyƒski – kontrapunktujà
autork´ z wydumanymi „innymi” (nieczu∏ymi sztukmistrzami?), co to nigdy nie przechorowali poetów przekl´tych, bólu duszy nie poczuli, a w poezji szukajà jedynie „estetycznych wra˚eƒ”. By∏oby mi ∏atwiej, naprawd´.
Problem w tym jednak, ˚e trzecia ksià˚ka poetycka autorki, nazwana afirmatywnie
Dobrze, ˚e jesteÊ, co ju˚ na wst´pie ró˚ni jà od opryskliwych tytu∏ów wczeÊniejszych
tomów (Po stronie niczyjej z 1998 roku i Ja nikogo nie lubi´ oprócz siebie z 2001 roku),
nieuchronnie wpisuje si´ w sztafa˚ emocjonalnego szanta˚u, którego mechanizm stara∏am
si´ naszkicowaç powy˚ej, a który poni˚ej dopiero nabierze w∏aÊciwej barwy. Jaki˚ to szanta˚ i jaki sztafa˚? I czemu tak go sztafirujà szafarki i szafarze?
Sztafa˚ami mo˚emy nazwaç wszystkie wiersze z pierwszej cz´Êci tomu Jolanty Stefko.
Ka˚dy z nich zaczyna si´ od nazwania koloru dominujàcego w opisywanym krajobrazie:
Fioletowe wierzcho∏ki gór, Bràzowa lasu skóra szorstki szelest, Brunatne powietrze
póêniej jesieni itd. Na razie jednak to jeszcze nie sztafa˚, a zaledwie landszafcik.
Wprowadzenie w kompozycj´ ludzi, którzy – zgodnie z regu∏ami, jakimi rzàdzi si´ sztafa˚
– majà o˚ywiç martwy pejza˚, nast´puje zwykle pod koniec pierwszej lub na poczàtku
drugiej strofy. Konsekwencja, z jakà autorka u∏o˚y∏a teksty w pierwszej cz´Êci zbioru,
przywodzi na myÊl, prócz malarskiego sztafa˚u, gatunek stricte literacki, a mianowicie
sonet. I nie jest to, za co nale˚y poetk´ doceniç, jeden z tych nudnych, machinalnie
poci´tych na cztery strofy po cztery wersy pseudosonetów, które – nie wiadomo dlaczego
– sta∏y si´ g∏ównà poetyckà foremkà, jakà zabawiajà si´ roczniki
siedemdziesiàte i osiemdziesiàte, nieÊwiadome chyba masowej skali
tej pajdokratycznej pandemii. Sonety Stefko, które z zasad wersyfikacyjnych zachowujà jedynie podzia∏ na cztery zwrotki, w ciekawy sposób
realizujà – zupe∏nie pomijanà przez generacyjne mody – tematycznà

zasad´ gatunku, a mianowicie podzia∏ wiersza na trzy kolejne cz´Êci: opisujàcà ogólny
temat, odnoszàcà go do podmiotu oraz refleksyjnà.
Kiedy jednak mówi´ o sztafa˚u, mam na myÊli nie tyle konkretne teksty autorki, ile socjoliteracki kontekst, w jakim muszà one funkcjonowaç. Opinie krytyków, cytowane przeze
mnie i im podobne, w równym stopniu dzia∏ajà na korzyÊç pisarki, co robià jej krzywd´.
Jak dobrze pokazuje tekst Maliszewskiego, liryka Stefko staje si´ kartà przetargowà w
sporze mi´dzy urojonymi przeciwnikami, a mianowicie zwolennikami „poezji egzystencjalnej” i „poezji j´zykowej”, mi´dzy tymi, którzy czujà, kochajà, prze˚ywajà, a tymi, którym
idzie jedynie o tekstualne gierki i b∏yskotliwe sztuczki, mi´dzy tymi, którzy posiedli
prawd´, a tymi, którzy tkwià w grzechu, Êlepocie i b∏´dzie. Mówiàc inaczej, autorka Dobrze,
˚e jesteÊ zostaje przez w∏asnych wielbicieli obdarzona niesprawiedliwà g´bà kontrastujàcà
z równie wydumanymi g´bami swych rówieÊników. Mówiàc zaÊ jeszcze okrutniej, rola tej
poetki na literackiej scenie przypomina rol´ ludzkiej figurki w sztafa˚u, którà umieszcza si´
w kompozycji (raz w tle, kiedy indziej w g∏ównym planie) tylko po to, by prostotà, dotkliwoÊcià i bolesnoÊcià samotnej bohaterki o˚ywiç martwy – bo artystycznie skonstruowany,
konwencjami umocniony, w masowe nurty wpisany – m∏odopoetycki pejza˚yk.
W takim dzia∏aniu – jak˚e dalekim od sprawy najwa˚niejszej, czyli tekstu! – kryje si´
jeszcze jedno niebezpieczeƒstwo. Sztafa˚ wià˚e si´ tu z szanta˚em i to najgorszym, bo
emocjonalnym. Lektur´ wierszy Stefko zarówno u∏atwia, jak i utrudnia ich ekshibicjonistyczna bezpoÊrednioÊç. U∏atwia, bo zwalnia czytelnika z interpretacyjnej wielokrotnoÊci,
która mog∏aby mu groziç zaskoczeniem, odst´pstwem od utartych schematów czytania,
nat´˚eniem uwagi i poÊwi´ceniem czasu. Utrudnia, gdy˚ tekst tak demonstracyjnie
przezroczysty, tak bardzo epatujàcy rozdygotanym wewn´trznie „ja” autorki (a mówi´ o
autorce, nie o podmiocie lirycznym, z pe∏nà tego ÊwiadomoÊcià), tak pensjonarsko
pami´tnikarski – po prostu zmusza do szukania interpretacji nie w tekÊcie, lecz poza tekstem. Jest bowiem z poezjà Jolanty Stefko troch´ tak, jak z gro˚àcym otoczeniu samobójstwem m∏odym cz∏owiekiem – i ta pierwsza, i ten drugi tak bardzo szanta˚ujà nas skrajnymi uczuciami, ˚e nie potrafimy si´ im bez wyrzutów sumienia sprzeciwiç, nie umiemy ich
dotknàç szczerym s∏owem, bo ka˚da krytyka mo˚e przecie˚ oznaczaç katastrof´. Co zatem
nam pozostaje? Obchodziç si´ z tà poezjà i tym nadwra˚liwcem jak z jajkiem – wi´c tylko
chwaliç, t∏umaczyç ˚yciowym bólem kalectwo literackie, ustanawiaç sztuczne podzia∏y,
oskar˚aç o nieczu∏oÊç innych, a siebie z nieczu∏oÊci rozgrzeszaç, bo si´ – cz´sto wbrew
sobie – stan´∏o po w∏aÊciwej stronie, po której paskudny szanta˚ staje si´ pi´knym
sztafa˚em, a kiczowaty sztafa˚... zaczyna byç ∏ask szafarzem.
Czy nie jest bowiem tak, ˚e Jolancie Stefko przypad∏a w naszym zepsutym literackim
Êwiatku funkcja us∏u˚nej szafarki, która tekstualnym grzesznikom udziela metafizycznych
sakramentów? Czy laudacje na czeÊç tej poezji nie sà przypadkiem rachunkiem sumienia
i wstydliwà konfesjà „badaczy owadzich nogów”, którzy na co dzieƒ grzeszà zbyt uczonà
myÊlà, postmodernistycznà mowà, akademickim uczynkiem i uczuciowym zaniedbaniem,
ale w chwilach skruchy ˚a∏ujà za grzechy, obiecujà popraw´, a w tekstach – ˚arliwych i
∏zawych jak Êwi´te obrazki – próbujà pisaç zadoÊçuczynienie? Wina nie le˚y zresztà po
stronie Jolanty Stefko, podobnie jak laureatka innej tegorocznej nagrody – szafarka (i
czemu to zawsze sà kobiety?!) Dorota Mas∏owska – nie by∏a winna temu, ˚e elity rozgrzeszy∏y si´ niegdyÊ ze swego braku prostoty, wykorzystujàc w tym celu jej idealnego
prostaka – Silnego. A jeÊliby tak wejÊç w inne kruchty kultury, mo˚na przecie˚ powiedzieç,
˚e grzech ∏atwego samorozgrzeszenia, którym tak ch´tnie szafujà
inteligenci, nie jest wcale winà Êwiàtobliwie kiczowatego Paula
Coehlo, wnikliwie ckliwej Barbry Streisand czy zbawiajàcej nas
komediowo-romantycznà minkà Meg Ryan (i tym podobne, i tak
dalej).

Chc´ byç dobrze zrozumiana. Kojarzone z powy˚szymi nazwiskami rejony kultury sà nam
wszystkim bardzo potrzebne. Przypominajà religijne obrazki rozdawane dzieciom, które
dzi´ki prostemu kiczowi kartoników ˚a∏ujà bardziej, wyznajà lepiej, a potem idà nie
grzeszyç wi´cej. O s∏odkim smaku rozgrzeszenia pisze tak˚e nasza autorka, gdy w Diablaku
ironizuje na temat „ma∏ych ró˚owych tabletek”, które niwelujà problemy, ∏àczà
sk∏óconych kochanków, zabijajà niechciane ˚ycia, a religijne kryzysy ka˚à uznawaç za
nieby∏e. Niestety, sama Jolanta Stefko, tak w swych powieÊciach ironiczna, oskar˚ycielska
i nieznoszàca rozgrzeszeƒ, w twórczoÊci poetyckiej przyjmuje na siebie rol´ pokornej szafarki, by rozdzielaç mi´dzy wiernych ów ró˚owy, mdlàcy, ale obiecujàcy wybawienie posmak. Jako by∏a zbieraczka kartek z cytatami wiem, co mówi´, gdy mówi´, ˚e niemal
wszystkie wiersze z tomu Dobrze, ˚e jesteÊ mog∏yby z powodzeniem zostaç wpisane w
sztafa˚ pocztówek z Edycji Âwi´tego Paw∏a (lub wszystkich innych Êwi´tych), którymi za
moich czasów uwielbia∏y si´ obdarowywaç wra˚liwe pensjonarki. „˚ycie warto prze˚yç,
nawet jeÊli / nie jest tego warte”, Najwa˚niejsze w ˚yciu – mieç jak / Najwi´cej z∏udzeƒ –
na pierwszym planie, a w tle buzia dziecka: rozbrajajàce, rozczulajàce, tak bardzo chwyta
za serce. Albo inaczej – zachód s∏oƒca czy lepiej t´cza zaraz po deszczu, a na landszafcie
drukiem, bardzo jasnym drukiem: Zamiast b∏agaç – tylko milczeç / Cierpliwie znosiç
s∏oƒce i deszcz / RadoÊç i tragedi´ niefortunne obroty Fortuny / Wytrwale czekaç na ten
jeden dzieƒ / Po którym nie nastàpi ju˚ ˚adna noc. I jeszcze – obok Wielkich S∏ownych
Abstraktów – Kantowsko wznios∏e góry, bezkresne równiny, wzburzone fale morza, bo
oto: RoÊnie spokój na ˚yznych polach / NicoÊci powraca Êwiat∏o / Odbite od matowej
powierzchni / NieskoƒczonoÊci. Lub Ênieg za oknem, wzory mrozu na szybie, a w Êrodku
ciep∏o, domowe ognisko – Mróz mg∏a powtarza obietnic´ / Mi∏oÊci, Nadziei, Szcz´Êcia. Dla
zakochanych zaÊ pensjonarek (tylko mi∏oÊç jest pieÊnià ˚ycia) sztafa˚ z obj´tych parek –
Mi∏oÊç nie potrzebuje definicji / Wystarczy popatrzeç w tym samym kierunku – a w tym
kierunku znowu morze, wieczorne zorze i pi´knie zachodzàce s∏oƒce.
Czy pozostaje, prócz aforyzmów, i kartek, i wzruszeƒ, coÊ wi´cej? Dla mnie nie i dlatego
tak˚e o ksià˚ce niczego wi´cej ju˚ nie napisz´. Wol´ inne ró˚owe tabletki – bo i komedi´
romantycznà obejrz´ czasami, i udajàce psychologicznà g∏´bi´ „Zwierciad∏o” (z felietonem
Coehlo) poczytam, i Barbry Streisand pos∏ucham nader ch´tnie – ale w poezji b´dà mnie
zawsze uroczyç zupe∏nie inne mroki. Dobrze, ˚e jesteÊ, poetko Jolanto Stefko, ale bàd˝
poetkà jednak dla innych. Niech idà dalej we wznios∏y sztafa˚, w szanta˚ s∏ów wielkich, w
ró˚e frazesów. A˚ na sam kraniec kraju okrà˚onego / Ze wszystkich stron murem
mi´kkich / Marzeƒ: pokornie pachnie bia∏e kwiecie / Na okrytej lodem ∏àce. Niech im
dusze rozdzierajà krzykliwe tabloidy uczuç. Niech Êwi´ci si´ fraza ich zdolnej szafarce.
JeÊli naprawd´ chcà w∏aÊnie tego. Naprawd´. Naprawd´.

Jolanta Stefko: Dobrze, ˚e jesteÊ. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Dobrze, ˚e
jesteÊ.
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Pozajak
(t∏um. Aneta Kamiƒska i Andrij Porytko)

Alkohaiku
Dzisiaj ju˝ drugi raz
przechodz´ Chreszczatykiem
i nie ma z kim si´ napiç.

Pi´ç gwiazdek na koniaku
wywró˝y∏ astrolog –
ja p∏acz´ i si´ Êmiej´.

Wpad∏em do „Morozywa”,
a tam siedzi Kornijczuk.
No, to znowu si´ napij´.

Zdaje si´, dopiero wczoraj
siedliÊmy razem do flaszki,
a to ju˝ jesieƒ na dworze.

o

NNAA FSF HSUHTU!!!T ! ! !
Zadzwoni∏ telefon,
nie podnosz´ s∏uchawki –
jeszcze pó∏ flaszki zosta∏o.

Ach, jak Êpiewa ten ptak,
Ach, jak on Êpiewa!
Jeszcze setk´ zamówi´.

Wczoraj schla∏em si´,
Dzisiaj w trzy dupy pijany –
A mo˝e to mi∏oÊç?

Objà∏em drzewo.
Ach, kto mnie dzisiaj
do domu odstawi?

Trzy litry wypi∏em,
obudzi∏em si´ – o, cholera!
Czy˝bym si´ o˝eni∏?!

Wróbelek hyc i hyc,
Wróbelek bli˝ej i bli˝ej,
Ach, czym by tu zakàsiç?

TTOTART
OTART DDOTAR¸
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Wrona kra! i kra!
Ni w zàb nie rozumiem –
Czy˝bym si´ schla∏?

Jak Êmiesznie ci na dole
G∏ówki zadzierajà –
Ja przez balkon rzygam.

Le˝àc na asfalcie
Czy˝by mnie pozna∏
Ten sier˝ant uszaty –
Ja mu brat rodzony!

Pod tà gruszà
Robi∏ mnie mój ojciec.
Teraz piesek tu sika.

NNA
A FSHUT
FSHUT !!!!!!
Wojciech Brzoska
Brzóskiewicz
Haiku
Na Podwórku
Krzyczy stara kura
Kaczka g´si kopie
Oj tu dzisiaj ba∏agan
Jak koguta zabili
Wyrwa∏a
Marysia
Jak si´ ju˝
Z chaty wyrwa∏a
To razem z futrynà
Osa
Na przystanku
Osa hula
Loda zjeÊç nie da∏a
Staruszk´ pogoni∏a

TTOTART
OTART DOTAR¸
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DramatycznoÊç
M´czy por´cz
D∏oƒ Mariana
Z´by cisnà
Spodnie iÊç nie dajà
Prima Aprilis
Roman zrobi∏ ˝onie na Prima Aprilis
Taki dowcip
˚e wróci∏ do domu o 5 lat
Szybciej ni˝ myÊla∏a
Krosta Krystyny
Krosta Krystyny
By∏a tak wielka
˚e zamiast ja porzàdnie wycisnàç
To wola∏a Józka rzuciç
Szwedka
Heniu tak si´ uwzià∏
Na jednà szwedk´
˚e juz 20 lat
W niej chodzi

NNA
A FSHUT
FSHUT !!!
!!!
Weso∏e Igloo
DziÊ weso∏o
Jest w rodzinie
Nawet nie wiedzà
˚e cha∏upa ju˝ 10 mil od brzegu odp∏yn´∏a
Bajkowe ˚ycie
Marysia prowadzi∏a
Tak bajkowe ˝ycie
˚e w koƒcu sama
Z 7 krasnoludkami zosta∏a
SMS
Franek Halinie
Takiego sms-a puÊci∏
˚e dziewczyna zaraz
Wszystkie impulsy straci∏a
Niedziela
Lata pszczo∏a w niedziele
Po koÊciele?
Nie!
Po ∏àce

Dino Buzzati
prze∏. Joanna Wajs

Bomba wodorowa
Obudzi∏ mnie telefon. Mo˝e dlatego, ˝e zosta∏em gwa∏townie wyrwany ze
snu, a mo˝e z powodu przyt∏aczajàcej
ciszy, która panowa∏a wokó∏, wyda∏o mi
si´, ˝e zadêwi´cza∏ d∏u˝ej ni˝ zazwyczaj,
z∏owró˝bnie, uporczywie.
Zapali∏em Êwiat∏o, w pi˝amie
poszed∏em odebraç, by∏o zimno, meble
nurza∏y si´ w ciemnoÊci (ach, to dziwne
przeczucie!); budzàc si´, zdo∏a∏em je na
tym przy∏apaç. Krotko mówiàc, zrozumia∏em, ˝e to jedna z owych donios∏ych
nocy, tych najbardziej nieprzeniknionych,
które zdarzajà si´ rzadko i podczas
których pod niewiedz´ Êwiata przeznaczenie czyni krok naprzód.
- Halo, halo - zna∏em skàdÊ ten g∏os, ale tak zaspany nie by∏em w stanie go zidentyfikowaç. - To
ty?... Wi´c... powiedz... chcia∏bym wiedzieç...
To by∏ jakiÊ przyjaciel, z pewnoÊcià, ale jeszcze nie mog∏em poznaç, kto (ten irytujàcy
zwyczaj niepodawania imienia).
Przerwa∏em mu, nawet nie zastanawiajàc si´ nad jego s∏owami:
- Ale nie mog∏eÊ zadzwoniç rano? Wiesz, która jest godzina?
- Kwadrans po pi´çdziesiàtej siódmej - odpar∏. I zamilk∏ na d∏ugo, jakby ju˝ powiedzia∏ zbyt wiele.
Nigdy dotàd nie zapuÊci∏em si´ na jawie w tak dalekie zakàtki nocy i czu∏em coÊ w rodzaju podniecenia.
- Ale co si´ dzieje? Co si´ sta∏o?
- Nic, nic - odpowiedzia∏, wydawa∏ si´ zak∏opotany. - S∏ysza∏em, ˝e... Ale niewa˝ne, niewa˝ne...
Przepraszam... - i od∏o˝y∏ s∏uchawk´.
Dlaczego dzwoni∏ o tej porze? A poza tym, kto to by∏? Przyjaciel, znajomy, naturalnie, ale
kto dok∏adnie? Nie by∏em w stanie go rozpoznaç.
Mia∏em wracaç do ∏ó˝ka, kiedy telefon zadzwoni∏ po raz drugi.
By∏ to wysoki dêwi´k, jeszcze bardziej przykry dla ucha i kategoryczny. Dzwoni∏ ktoÊ inny, nie ten, kto przed chwilà, wyczu∏em to
natychmiast.

- Halo.
- To ty?... Jak dobrze.
To by∏a kobieta. I tym
razem jà pozna∏em: Luisa,
równa dziewczyna, sekretarka pewnego adwokata,
której od lat nie widzia∏em.
Dêwi´k
mojego
g∏osu
wywo∏a∏ u niej, to by∏o jasne,
bezbrze˝nà ulg´. Tylko
dlaczego? I, przede wszystkim, czemu odzywa∏a si´ po
tak d∏ugim czasie w Êrodku
nocy, i to tak histerycznie?
- Ale co si´ dzieje? - zapyta∏em zniecierpliwiony - jeÊli
mo˝na wiedzieç?
- Och - odpar∏a Luisa bardzo s∏abym g∏osem. - Chwa∏a Bogu!... Mia∏am sen, wiesz? Okropny
sen... Obudzi∏am si´ przera˝ona... Nie mog∏am nie zadzwoniç...
- Ale co si´ sta∏o? JesteÊ ju˝ druga tej nocy. Co si´ dzieje, na Boga?
- Przepraszam, przepraszam... Wiesz, jak ∏atwo si´ denerwuj´... Wracaj do ∏ó˝ka, wracaj, nie chc´,
˝ebyÊ si´ w dodatku zazi´bi∏... CzeÊç.
Po∏àczenie zosta∏o przerwane.
Zosta∏em ze s∏uchawkà w r´ku, poÊród ciszy, a meble, chocia˝ w Êwietle elektrycznym przybra∏y bardziej normalne kszta∏ty, mia∏y dziwny wyglàd, jak ktoÊ, kto chce coÊ powiedzieç, ale si´
powstrzymuje i zachowuje t´ rzecz dla siebie, a my nic o niej nie wiemy. Prawdopodobnie by∏o to
naturalne dzia∏anie nocy: znamy z niej w rzeczywistoÊci jedynie ma∏à czàstk´, a reszta jest
niezmierzona, niezbadana, zaÊ w tych rzadkich chwilach, kiedy mamy z nià do czynienia, wszystko nas przera˝a.
Wokó∏ nadal spokój i cisza, naturalnie: by∏ to niemal grobowy sen, w jaki zapadajà budynki, du˝o g∏´bszy i bardziej bezdêwi´czny ni˝ cisza na wsi. Ale
dlaczego tych dwoje do mnie zadzwoni∏o? Czy˝by dotar∏a do
nich jakaÊ wiadomoÊç o mnie? Z∏a wiadomoÊç? A mo˝e
przeczucia, sny prorocze?
G∏upstwa. Wsunà∏em si´ do ∏ó˝ka, odszukujàc ku mej
radoÊci ciep∏e miejsce. Zgasi∏em Êwiat∏o. Po∏o˝y∏em si´ na
brzuchu, jak zwykle.
W tym momencie zadêwi´cza∏ dzwonek u drzwi.
D∏ugo. Dwukrotnie. Ten odg∏os dos∏ownie wwierca∏ mi si´ w
kr´gos∏up, przeszed∏ dreszczem po plecach. A wi´c coÊ si´
zdarzy∏o albo mia∏o si´ zdarzyç w moim ˝yciu i musia∏o to
byç coÊ niepomyÊlnego, skoro nast´powa∏o o tak nieprawdopodobnej godzinie, coÊ przykrego albo straszliwego, bez
wàtpienia.
Serce mi wali∏o. Zapali∏em ponownie Êwiat∏o, ale z
ostro˝noÊci nie w korytarzu; kto wie, przez jakàÊ ma∏à
szpark´ w drzwiach mogli mnie zobaczyç.
- Kto tam? - zapyta∏em, starajàc si´ przybraç energiczny ton, tymczasem
mój g∏os zadr˝a∏, by∏ chrapliwy, budzàcy politowanie.
- Kto tam? - spyta∏em po raz drugi. Nikt nie odpowiada∏.
Z ogromnà ostro˝noÊcià, wcià˝ po ciemku, zbli˝y∏em si´ do drzwi i
schylony przystawi∏em oko do niemal niedostrzegalnej dziurki, przez którà

dawa∏o si´ jednak wyjrzeç na zewnàtrz. Pi´tro
by∏o puste, nie mog∏em te˝ dostrzec ˝adnych
przesuwajàcych si´ kszta∏tów. Âwiat∏o na klatce
by∏o takie jak zawsze, md∏e, skàpe,
przygn´biajàce; to z jego powodu ludzie,
wracajàc wieczorami do domów, odczuwajà
boleÊnie ci´˝ar w∏asnego ˝ycia.
- Kto tam? - zapyta∏em po raz trzeci. Nic.
Wtedy da∏o si´ s∏yszeç jakiÊ ha∏as. Nie
dobiega∏ zza drzwi, z podestu schodów ani z
najbli˝szych pó∏pi´ter, raczej z do∏u, prawdopodobnie z piwnicy, i wprawia∏ w dr˝enie
ca∏y budynek. Brzmia∏o to tak, jakby jakiÊ bardzo ci´˝ki przedmiot by∏ przepychany przez
wàskie przejÊcie, z wielkim mozo∏em i m´kà.
Ten dêwi´k wskazywa∏ wyraênie na tarcie, a da∏o si´ w nim s∏yszeç tak˝e – na mi∏oÊç boskà! –
d∏ugie, przeraêliwe skrzypienie, jakby jakaÊ belka w∏aÊnie mia∏a p´knàç albo jakby kleszcze wyrywa∏y czyjÊ zàb.
Nie mog∏em zrozumieç, co by to mog∏o byç, jednak wiedzia∏em natychmiast, ˝e w∏aÊnie z
powodu owego czegoÊ chwil´ wczeÊniej telefonowano do mnie i odezwa∏ si´ dzwonek przy
drzwiach: a wszystko to w pos´pnej i tajemniczej otch∏ani nocy!
Ha∏as si´ powtarza∏, d∏ugimi dr´czàcymi szarpni´ciami, wcià˝ si´ wzmaga∏, jakby szed∏ w
gór´. W tym samym czasie us∏ysza∏em liczne, ale bardzo ciche g∏osy, których szmer dobiega∏ ze
schodów. Nie mog∏em wytrzymaç. Bardzo ostro˝nie odsunà∏em zasuw´ i uchyli∏em drzwi.
Wyjrza∏em na zewnàtrz.
Na schodach (widzia∏em dwa pó∏pi´tra) zgromadzi∏ si´ t∏um. W szlafrokach i pi˝amach,
ktoÊ nawet boso, lokatorzy wyszli z mieszkaƒ i wychylajàc si´ przez por´cz patrzyli w dó∏ z
niepokojem. Zauwa˝y∏em Êmiertelnà bladoÊç na twarzach, nieruchome cia∏a, jakby zesztywnia∏e
ze strachu.
- Pst, pst - powiedzia∏em przez szczelin´, nie majàc Êmia∏oÊci wyjÊç, tak jak sta∏em, w pi˝amie.
Pani Arunda, ta z piàtego pi´tra (mia∏a jeszcze na g∏owie wa∏ki do w∏osów) odwróci∏a
g∏ow´, udzielajàc mi reprymendy karcàcym spojrzeniem.
- Co si´ dzieje? - wyszepta∏em (ale dlaczego nie mówi∏em g∏oÊno, skoro wszyscy ju˝ si´ obudzili?).
- Ciii - odpar∏a Êciszonym g∏osem, tonem bezgranicznego przygn´bienia, zupe∏nie jak chory, u
którego lekarz wykry∏ raka. - Bomba! - i uczyni∏a palcem gest w kierunku parteru.
- Jak to, bomba?
- Przywieêli jà. Teraz wnoszà do Êrodka... Dla nas, dla nas. Niech pan przyjdzie zobaczyç.
Chocia˝ si´ wstydzi∏em, wyszed∏em na klatk´ schodowà i torujàc sobie drog´ pomi´dzy
dwoma m´˝czyznami, których nigdy wczeÊniej nie widzia∏em, spojrza∏em w dó∏. Wyda∏o mi si´, ˝e
widz´ jakiÊ czarny przedmiot, jakby ogromnà skrzyni´, wokó∏ której z lewarami i sznurami krzàta∏o si´ paru ludzi w niebieskich kombinezonach.
- To ona? - zapyta∏em.
- No, a coÊ pan myÊla∏? - odpar∏ jakiÊ gbur obok mnie, a potem, jakby chcàc z∏agodziç nieuprzejmoÊç: - To atomówka, wie pan?
Da∏o si´ s∏yszeç suchy Êmieszek, pozbawiony weso∏oÊci.
- Jaka atomówka! Z Egiptu! Wodorowa, wodorowa! Przekl´ci ∏ajdacy, najnowszy model! SpoÊród
miliardów ludzi musieli w∏aÊnie nam jà wys∏aç, w∏aÊnie nam, z ulicy San Giuliano, pod numer ósmy!
Min´∏o pierwsze, mro˝àce krew w ˝y∏ach oszo∏omienie, a tymczasem
szmer rozmów stawa∏ si´ bardziej o˝ywiony i donoÊny. Odró˝nia∏em g∏osy,
zduszone szlochy kobiet, przekleƒstwa, westchnienia. JakiÊ m´˝czyzna pod
trzydziestk´ rozpaczliwie p∏aka∏, uderzajàc mocno prawà nogà o stopieƒ.
- To niesprawiedliwe - j´cza∏. - Ja tu jestem przypadkiem!... Jestem tu

tylko przejazdem!... Mnie to nie dotyczy!... Jutro
mia∏em wyjechaç!...
Ten jego lament by∏ nie do wytrzymania.
- A ja jutro - powiedzia∏ mu szorstko pewien jegomoÊç
pod pi´çdziesiàtk´, sàdz´, ˝e by∏ to adwokat z
ósmego pi´tra - a ja jutro mia∏em jeÊç piero˝ki, rozumie pan? Piero˝ki! I jakoÊ si´ bez nich obejd´!
Jedna z kobiet straci∏a g∏ow´. Chwyci∏a mnie za
nadgarstek i potrzàsa∏a nim.
- Niech pan na nie spojrzy, niech pan spojrzy! powiedzia∏a cichym g∏osem, wskazujàc na dwoje
dzieci, które sta∏y za nià. - Prosz´ spojrzeç na te dwa
anio∏ki! Uwa˝a pan, ˝e to mo˝liwe? Czy nie wo∏a o
pomst´ do nieba ca∏a ta historia?
Nie wiedzia∏em, co powiedzieç. By∏o mi zimno.
Dobieg∏ nas kolejny z∏owieszczy ∏oskot. Pewnie zdo∏ali przesunàç skrzyni´ o dobry kawa∏ek.
Spojrza∏em ponownie w dó∏. Nienawistny przedmiot oÊwietli∏a s∏aba ˝arówka. By∏ polakierowany
na ciemnoniebiesko, znajdowa∏a si´ na nim pokaêna liczba napisów i nalepek. Aby lepiej widzieç,
ludzie wychylali si´ za por´cz, ryzykujàc wypadni´cie. Bez∏adne g∏osy: - I kiedy wybuchnie? - Tej
nocy?.... - Mariooo! Mariooo! Obudzi∏eÊ Maria?... - Gisa, czy to ty masz termofor z goràcà
wodà?... - Dzieci, moje dzieci!... - Ale zadzwoni∏eÊ do niego? Tak, masz do niego zadzwoniç!
Wiesz, ˝e on mo˝e coÊ zrobiç... - To absurd, drogi panie, tylko my... - A kto panu powiedzia∏, ˝e
tylko my? Skàd pan wie?... - Beppe, Beppe, obejmij mnie, b∏agam ci´, obejmij mnie!...
Potem modlitwy, zdrowaÊki, litanie. M∏oda kobieta trzyma∏a w r´ku zgaszonà Êwiec´.
Ale nagle jakaÊ wiadomoÊç z do∏u obieg∏a schody. Mo˝na to by∏o poznaç po pe∏nych podniecenia g∏osach, które z chwili na chwil´ s∏ysza∏o si´ coraz wy˝ej. By∏a to dobra nowina, da∏o si´
to wywnioskowaç z o˝ywienia ludzi.
- Co si´ dzieje? Co si´ dzieje? - pytano niecierpliwie z góry.
Wreszcie jakiÊ strz´p wiadomoÊci dotar∏ i do nas, na szóste pi´tro.
- Jest adres z nazwiskiem - mówiono. - Jak to, z nazwiskiem? - Tak, z nazwiskiem osoby, która ma
dostaç bomb´... Jest dla konkretnej osoby, rozumiesz? - Nie dla ca∏ego domu, nie dla ca∏ego
domu, tylko dla jednej osoby... nie dla ca∏ego domu!
Wydawali si´ traciç zmys∏y, Êmiali si´, obejmowali i ca∏owali.
Potem podejrzenie, które sch∏odzi∏o entuzjazm. Ka˝dy pomyÊla∏ o sobie, goràczkowe rozmowy, ca∏e schody ogarnà∏ oszala∏y zgie∏k.
- Co to za nazwisko? - Nie zdo∏ali odczytaç... - Ale˝ tak, odczytujà... to jakieÊ nazwisko o obcym
brzmieniu (wszyscy pomyÊleliÊmy o doktorze Stratzu, dentyÊcie z pi´tra nad nami). - Nie, nie... jest
w∏oskie... - Jak? Jak? - Zaczyna si´ na T... - Nie, nie ... na B jak Bergamo... - A dalej? A dalej?
Druga litera? U, mówisz? U jak Udine?
Ludzie wpatrywali si´ we mnie. Nigdy nie widzia∏em twarzy wykrzywionych tak dzikà
radoÊcià. KtoÊ nie móg∏ si´ powstrzymaç i wybuchnà∏ Êmiechem, który przeszed∏ w g∏´boki kaszel:
by∏ to stary Mercalli, sprzedawca u˝ywanych dywanów. Pojà∏em. Skrzynia z piek∏em w Êrodku by∏a
dla mnie, by∏a prezentem dla jednej osoby, tylko dla mnie i nikogo wi´cej. A inni byli ocaleni.
Co jeszcze mo˝na by∏o zrobiç? Wycofa∏em si´ w stron´ drzwi. Wspó∏mieszkaƒcy na mnie
patrzyli. Z jakà radoÊcià na mnie patrzyli. Tam, ni˝ej, pos´pny szmer skrzyni, którà z wolna, z
wolna, taszczyli po schodach, zmiesza∏ si´ niespodziewanie z dêwi´kami akordeonu. By∏ to motyw
z La vie en rose.
Buzzati znany jest polskim czytelnikom przede wszystkim z powieÊci Pustynia
Tatarów (PIW 1977)) oraz tomu krótkich próz Polowanie na smoka z
falkonetem (Czytelnik 1989). W oficynie Âwiat Literacki wkrótce uka˝e si´
przek∏ad Sessanta racconti (w przek∏adzie m.in. Joanny Wajs i Jaros∏awa
Miko∏ajewskiego), zbioru 60 opowiadaƒ tego pisarza.

Obowiàzek, przyjmujàcy kolejno
form´ powieÊci,
artyku∏ów, wierszy i dramatów
tylko po to, by
natychmiast
jà
niszczyç i zaczynaç od nowa. (...)
Stàd owa bliêniacza mo˝liwoÊç i
niemo˝liwoÊç
pisania i istnienia,
stàd ów g∏´boki
zwiàzek pisania i
szaleƒstwa,
który Nerval

ukaza∏ na granicach
kultury
zachodniej – na
tej granicy, która
jest bezdnem i
sednem.
Jak
zadrukowana
stronica,
jak
ostatnia
noc
Nervala,
nasze
noce i dnie sà
teraz
czarnobia∏e.
Michel Foucault,
Obowiàzek
pisania
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Suplement,
jednak nowa ksià˝ka?

czy

No có˝. Moje ostatnie doÊwiadczenia czytelnicze sprawi∏y, ˝e do Powrotu Aleksandra Zbigniewa
Kruszyƒskiego podszed∏em ostro˝nie. Po rytualnych ogl´dzinach w ksi´garni, kartkowaniu i
miarkowaniu, czy aby rzeczywiÊcie warto, nowà ksià˝k´ autora Na làdach i morzach wzià∏em,
skoczy∏em na bungee. Skok okaza∏ si´ wart Êwieczki, ale ju˝ t∏umacz´, skàd tak karko∏omne
porównanie.
Nie chc´ ˝onglowaç tytu∏ami, ˝àdaç reklamacji od autorów, ale ostatnimi czasy, pewny swego,
nabra∏em si´ paskudnie i zakupi∏em kilka Êwie˝ych, literackich pozycji wydawniczych, których nie
warto by∏o wypo˝yczyç z biblioteki. Ka˝da z tych ksià˝ek, ukazujàcych si´ chwil´ po literackich pierwocinach, mia∏a status m∏odego autora gruntowaç; ka˝da z nich pojawia∏a si´ na polskim rynku
wÊród westchnieƒ oczekujàcych i g∏´boko wierzàcych, ˝e papierek lakmusowy potwierdzi: pisarze,
okreÊlani jako zdolni, wydajà dobre ksià˝ki. Niestety, klops. Dosta∏em kilka czerstwych, êle skomponowanych zestawów, zupe∏nie nie na mój ˝o∏àdek. Zbiory opowiadaƒ, wybory raczej. Na
dodatek, jak si´ okaza∏o póêniej, opowiadania te le˝a∏y od paru lat w szufladach autorów, le˝a∏y
i fermentowa∏y. Przypuszczalnie, czeka∏y na bezpiecznà koniunktur´, na gargantuicznà zbywalnoÊç. Doczeka∏y si´.
Gdy konfrontowa∏em si´ po raz pierwszy z nowym tytu∏em Kruszyƒskiego, mówi∏em sobie:
niedoczekanie twoje. Nie kupi´ ci´, ksià˝ko. Nie przeczytam. Zw∏aszcza, ˝e pierwsze teksty krytyczne, pierwsze recenzje, niczego nie dotyczy∏y. Znamy ju˝ t´ Êpiewk´, Kruszyƒski od dekady nazywany jest mistrzem stylu, wyrafinowanym rzemieÊlnikiem (sic!) j´zyka, wielkim magiem s∏owa i
frazy, poszukiwaczem nowych wzorów opowiadalnoÊci. Na domiar z∏ego, Kruszyƒski równie˝
postanowi∏ z∏o˝yç w ca∏oÊç teksty stare, odkurzone. Na przyk∏ad Spotkanie z Marià, opowiadanie
nale˝àce do zbioru, Gazeta Wyborcza publikowa∏a w 2000 roku.
Ten pokaêny lekturowy pasa˝ uk∏ada∏ mi si´ w jednà ca∏oÊç. Mia∏em wra˝enie, ˝e dotychczasowe
doÊwiadczenia uchronià mnie przed kolejnà nieudanà ksià˝kà. Ale postanowi∏em poczekaç z
gorzkà konstatacjà. Mia∏em w pami´ci, zauwa˝anà przez krytyk´, ewolucj´ pisarstwa autora Na
làdach i morzach; wierzy∏em, ˝e jednak coÊ si´ wydarzy∏o, coÊ si´ zmieni∏o. Po ukazaniu si´
tamtego tytu∏u, w 1999 roku, Mieczys∏aw Orski i Dariusz Nowacki grzmieli jednym g∏osem: koniec
z ˝onglerkà stylu zas∏aniajàcà fabularne meritum, mamy teraz samà ˝onglerk´! Przypominam, ˝e
Kruszyƒski wczeÊniej napisa∏ dwie powieÊci (Schwedenkräuter i Szkice historyczne. PowieÊç), które
krytyka wrzuci∏a do przepastnego worka literatury politycznie zaanga˝owanej i kolejno: literatury
emigracyjnej, literatury traktujàcej o dziejowym momencie historii (stan wojenny). Wróciwszy jednak do Na làdach i morzach, zauwa˝alne tu by∏o znaczàce przesuni´cie akcentów, eskalacja
j´zykowego dyktatu. Nowacki nawet skandalistà autora nazwa∏! Nie bez przyczyny zresztà. Ale, co
teraz? Pyta∏em, co teraz? Czy jak si´ porzuci∏o fabu∏´, mo˝na jeszcze
coÊ zrobiç dalej, wi´cej?
Kolejne recenzje Powrotu Aleksandra, kolejne s∏owa pochwa∏y dla
Kruszyƒskiego. Na przyk∏ad Robert Ostaszewski opublikowa∏ w

Gazecie tekst, który mojà ciekawoÊç ca∏kowicie zahibernowa∏. Krytyka podobnie zresztà reagowa∏a
na poprzednià ksià˝k´ autora z Lund: rozwijanie wczeÊniejszych pomys∏ów, walka z przezroczystoÊcià j´zyka, poetycka wra˝liwoÊç, stopniowe odejÊcie od skomplikowanych, splàtanych j´zyków i
poszukiwanie sprawnej, ale prostej frazy. Czy to znaczy, ˝e jednak nie da si´ napisaç dwóch
niefabularnych ksià˝ek, tak jak nie mo˝na powtórzyç artystycznych pomys∏ów Duchampa?
KiedyÊ mawia∏o si´ o prozie Stanis∏awa Dygata, ˝e ka˝da kolejna ksià˝ka autora Podró˝y to integralna cz´Êç ca∏oÊci. Mawia∏o si´, ˝e Dygat pisze wcià˝ t´ samà powieÊç, ˝e jest w niej jeden
bohater, który realizuje ró˝ne warianty w tym samym spektrum. OczywiÊcie, Kruszyƒskiego nie
b´d´ z Dygatem porównywa∏, ale ta uwaga oka˝e si´ przydatna. Autor Szkiców historycznych nie
koƒczy. O nim te˝ mo˝na powiedzieç, ˝e pisze wcià˝ jednà ksià˝k´, choç ta nieskoƒczonoÊç realizuje si´ na innej p∏aszczyênie.
Przyj´cie takiego za∏o˝enia dezawuuje zarzuty, które wczeÊniej formu∏owa∏em. Nie szukajmy logiki, nie przewidzimy, gdzie czekajà na nas zasieki, detekcja zawsze b´dzie bliska zeru. Ostateczne
nazwanie tego pisarstwa niechybnie zabi∏oby je, pozbawi∏o sensu. Kruszyƒskiemu na pewnà przypadkowoÊç i pewnà niekonsekwencj´ mo˝emy pozwoliç. Pewnà, bo nie ma wàtpliwoÊci, ˝e autor
zapanuje nad swoim tekstem i niekonsekwencja oka˝e si´ konsekwencjà. Pewnà, bo strategia pisarska autora Powrotu Aleksandra wr´cz opiera si´ na jakimÊ immanentnym przekonaniu i wierze
w siebie, w swój instynkt... Wróc´ do skoku na bungee. Lektura ksià˝ek Kruszyƒskiego jest przedsi´wzi´ciem ryzykownym; mo˝na si´ przestraszyç i uciec, gdy˝ przypomina stàpanie po kraw´dzi,
z tej kraw´dzi si´ nie schodzi nawet na chwil´, ale z tej kraw´dzi te˝ si´ nie spada. W∏aÊnie dlatego, ˝e – jak ma∏o gdzie – pró˝no szukaç w tej prozie przypadkowych znaków; wywa˝enie jest
skrupulatne, pozorna przypadkowoÊç nieodzowna, ale wcià˝ unosimy si´ na powierzchni, wcià˝
mamy czytanie za cel sam w sobie i jest nam z tym coraz lepiej; utrata sta∏ego gruntu nie wytràca
ju˝ z równowagi.
Zszed∏szy do wn´trza Powrotu Aleksandra, natrafiamy na iluzje znajdujàce racj´ bytu, bezpoÊrednio wynikajàce ze wspomnianych wy˝ej prerogatyw autora. Pomny moich nieudanych lektur, nastroszy∏em si´, gdy ju˝ w pierwszym opowiadaniu Kruszyƒski eksploatowaç zaczà∏ tak mia∏kà i
kiczem pachnàcà przestrzeƒ, jak internetowe randkowanie:
W∏àczasz, wybierasz sobie przydomek, jakiÊ stary, jeÊli nie jest jeszcze spalony, albo ca∏kiem
nowy, na który nabiorà si´ dawni korespondenci. Siedzisz bez ruchu, czekasz, przypominasz
troch´ w´dkarza nad jeziorem, a˝ dziw, ˝e nikt nie wpad∏ dotàd na pomys∏ ikonki ze
sp∏awikiem, który szed∏by pod wod´ w momencie, gdy chwyta. Na ekranie przewalajà si´
t∏umy krasomówców i kabotynów, gadajàcych publicznie, sprawdzasz tylko ich dziwaczne
pseudonimy, ˝eby wiedzieç, kogo unikaç. (...)
Z. Kruszyƒski, Czat, w: „Powrót Aleksandra”

Pyta∏em si´: czy ten autor postrada∏ zmys∏y? Szwedzki snob! MyÊli chyba, ˝e wirtualna rzeczywistoÊç wcià˝ Polakom raczej ze Stanis∏awem Lemem si´ kojarzy, ni˝ z Billem Gatesem. Zaraz sobie
jednak Na làdach i morzach przypomnia∏em. Przypomnia∏em sobie w pe∏nej krasie, kulawych,
niedorobionych fizycznie i emocjonalnie bohaterów, nieudane fabularnie motywy, ˝enujàce raczej
autobusowego czytelnika. Przecie˝ tu nie o to chodzi! Fabu∏o˝ercom i biografistom-detektywom
wst´p wzbroniony, ale i wnikliwym twardog∏owym socjologom i antropologom kultury sezam si´ nie otworzy. Jak napisa∏ kiedyÊ o naszym autorze w
Polityce Przemys∏aw Czapliƒski, to proza z za∏o˝enia zaÊciankowa,
zaÊciankowa, czyli nierealizujàca i niereferujàca po polsku, ale po „osobnemu”. Mamy do czynienia z t∏umaczem z polskiego na „swoje”, choç

równie dobrze mo˝emy go nazwaç autorem fingujàcym, szalbierzem, lepiej czujàcym si´ za
drzwiami w zniekszta∏cajàcym judaszu, ni˝ oko w oko.
Kruszyƒski nic nie odkrywa, raczej przekr´ca na drugi bok. Pastwi si´ nad rzeczywistoÊcià ju˝
uÊwiadomionà, nazwanà, ale co komu szkodzi, ˝eby jej nadaç drugie imi´. Zw∏aszcza, ˝e dysponuje si´ wcale t´gim arsena∏em onomastycznym. J a n a p r a w d ´ n i e p o d z i e l a m p r z e k o n a nia, zachwytu nad imputowanym, ksià˝kom autora z Lund, dyskursem zmiany
warty, odejÊcia i przyjÊcia jakiejÊ tam epoki, epoki przecen i bia∏ych rejestracji,
d a j m y n a t o . Niby o tym traktuje ca∏a poprzednia i chyba ca∏a nowa ksià˝ka autora
Schwedenkräuter. Ale czy to Êwiadczy o ich wartoÊci? Sà w niej ca∏e passusy jak gdyby readymades, to one stanowià katalizatory tej narracji, one jà rumienià: Chrystus z otwartym sercem,
gotowym do transplantacji; kciuki pianistki biegnàce po klawiaturze telefonu komórkowego; ulotki wpadajàce do pustego mieszkania przez szczelin´, jak kartki z kalendarza, Êwiadczàce o
up∏ywie czasu. Nadawanie osobom, przedmiotom, stanom rzeczy nowych w∏aÊciwoÊci czyni t´
proz´ rzeÊkà, gi´tkà i zabawnà. Âwiat staje si´ miejscem chorym na j´zyk, a terapia jest kosztowna, wymaga od nas ingerencji, ciàg∏ego nazywania, uaktualniania s∏ownika (dos∏ownie tak dzieje
si´ w tytu∏owym opowiadaniu z Powrotu Aleksandra).
W pociàgu Aleksander prowokowa∏ inne nieskr´powane rozmowy. Zak∏ada∏ na uszy s∏uchawki, ale nie puszcza∏ muzyki. Sàdzi∏, ˝e w ten sposób doczeka si´ s∏ów nieprzeznaczonych dla
osób trzecich i wspó∏pasa˝erowie – myÊlàc, ˝e nie s∏yszy – wygarnà prawd´, która nie zagrza∏a
jeszcze miejsca w s∏ownikach. (...) Cieszy∏ si´ jak dziecko, gdy w rapowanej piosence pad∏o
s∏owo „penga”. –To ze szwedzkiego! – wykrzyknà∏ z entuzjazmem, bo nie podejrzewa∏ raperów
o si´ganie do cerkiewnego êród∏os∏owu: pen´g albo pen´dz. Od razu poczu∏ si´ bogatszy.
Korona wprawdzie traci∏a na wartoÊci, odczu∏ to we w∏asnej kieszeni, po raz drugi wymieniajàc pieniàdze w kantorze, ale leksyk najwyraêniej zwy˝kowa∏. Tak czy owak, zanotowa∏:
penga.
Z. Kruszyƒski, opowiadanie Powrót Aleksandra

Uaktualnienie dotyczy te˝ samych ksià˝ek, dlatego, mniemam, Kruszyƒski nigdy nie skoƒczy,
b´dzie dokonywa∏ permanentnego remake‘u. Wypowiedziana raz krucjata zawsze ugrz´ênie w
nienasyceniu. Smutna diagnoza, ale przecie˝ w lingwistycznym igrzysku staç nas tylko na pi´kne
bitwy; wojna pozostaje do przegrania.
Ostentacyjnie odrzucam treszczenie ksià˝ki i ostentacyjnie przyznaj´, ˝e nie umia∏bym. ˚adne pars
pro toto nie wchodzi w gr´, ale do wejÊcia w t´ gr´ goràco namawiam, bo jest o co graç. Mamy
do czynienia z ksià˝kà wa˝nà, nowà wa˝nà ksià˝kà, kolejnà wa˝nà w dorobku tego autora. Nie
wydeptuje mo˝e nowych Êcie˝ek, ale na pewno wiedzie dalej i g∏´biej, ni˝ poprzedni zbiór opowiadaƒ. Po prostu ka˝dy szlak wymaga piel´gnacji i taka piel´gnacja ma miejsce w Powrocie
Aleksandra. B´dzie malowa∏ Kruszyƒski wàsy Monie Lisie i na powrót je uniewa˝nia∏. To b∏´dne
ko∏o nie stanie si´ jednak ob∏´dem. Ten przewodnik mapy wprawdzie nie posiada, ale jeêdzi po
ulicach samochodem opancerzonym, buldo˝erem i na pewno do celu uprowadzi.

Zbigniew Kruszyƒski, „Powrót Aleksandra”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
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po zgaszeniu Êwiat∏a wszystko znika∏o:
szafa, ∏ó˝ko, sekretarzyk, pó∏ki na ksià˝ki
wszystkie moje zabawki, wszystkie
moje samochody tak˝e by∏y zgaszone
na niewidzialnych parkingach. a ja si´
ba∏em. bo skoro wszystko znika∏o
za jednym pstrykni´ciem to przecie˝
ja te˝ móg∏bym zostaç zgaszony i wtedy
co?

Polak Ma∏y
mam dwadzieÊcia siedem lat i jestem
Ma∏ym Polakiem nie wi´kszym ni˝ wierszyk
wczoraj by∏em ch∏opczykiem grzecznym
na akademii, dziarskim harcerzem, nabo˝nym
ministrantem i mia∏em wiele jeszcze obiecujàcych
wcieleƒ. i dziÊ gdy mówi´ coÊ – mówi harcerz,
mówi ministrant, i grzeczny ch∏opczyk deklamuje
tak pi´knie swoje wiersze g∏osem radiowym,
a po kàtach odzywa si´ za niego dupa, sex,
napisy w kiblu i zdj´cia w ©©˚o∏nierzu Polskim©©
z biblioteki szkolnej wchodzà mu w s∏owo
i wykrzywiajà je. myÊl´, ˝e ten ch∏opczyk umar∏,
jest trupem, mieszka na wyspie bezludnej
a w∏adca much coraz g∏oÊniej go wzywa do siebie,
i piek∏o si´ wype∏nia. ju˝ nie tylko trzy Êwinki
mieszkajà tam, ale cz´Êç twarzy ch∏opczyka
ta z∏a, z wytkni´tym j´zykiem kiedy nikt nie widzi
on wie, ale zapomina.

Nowaczewski
N
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***
pozwoli∏eÊ sobie na jedno kurwa, na jedno
spierdalaj, i teraz nie ma rady: kurwa
raz znalaz∏szy si´ w s∏owniku, zniszczy∏a
twojà pi´knà polszczyzn´ i twojà osobistà
kultur´. nawet gdy nie wypowiadasz jej g∏oÊno
rozk∏ada nogi na koƒcu j´zyka. nawet kiedy
jej nie myÊlisz, jest.

***
i co mi po tym, ˝e napisz´: by∏em,
widzia∏em. turysta, nawet najczulszy
wraca tylko z garÊcià zdj´ç i do twarzy
przymierza wyblak∏e t∏a. wydawa∏o mi si´,
˝e czuj´ puls tych murów i ob∏oki
˝e miasto roÊnie mi pod skórà, wie˝e
koÊcio∏ów, pulchny barok i gotyckie ˝ebra
mieszczà si´ we mnie. nieprawda.
wszystko tylko mg∏a, deszcz rozpi´ty
na b´bniàcych kroplach. nie mog´ tam
wróciç inaczej jak przez ciemnà smug´
na twojej bluzce, na skraju policzka zmok∏y
kosmyk
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Nigdy dotàd nie czu∏am si´ tak bardzo czytelniczo niepotrzebna, ale i rozczarowana, jak przy
wst´pnej lekturze debiutanckiego tomiku Joanny Roszak, wdzi´cznie zatytu∏owanego
„Tintinnabuli”. Nie ukrywam, wiele sobie po nim obiecywa∏am, ju˝ przez sam fakt, ˝e odsy∏a mnie
do niezwyk∏ej muzyki Arvo Pärta, o którym Roszak zdaje si´ pisaç cz´sto i wiedzieç sporo. I powiem
wi´cej, czu∏am si´ jak przypadkowy przechodzieƒ zap´dzony na obcà mi lini´ frontu. Czy frontu
neolingwizmu? Zdecydowanie nie, bo i skàd ów irytujàcy dyskomfort? Neolingwizm znam przecie˝
dobrze z warszawskiego podwórka. Tymczasem przede mnà, w odleg∏oÊci paru centymetrów od
skroni, wibrowa∏y jedna po drugiej napi´te poszarpane s∏owa, s∏owa-cytaty, s∏owa-nitki, s∏owapociski. Autorka zaÊ, niczym legion ˝o∏nierzy wrogiej armii, przycupn´∏a przy koƒcu drogi,
zamaskowana pod faszynà cudzych j´zyków, uparcie strzelajàca do nas (do mnie), celujàca kiepsko, lecz wydawa∏o si´, ˝e pocisków majàca co niemiara, pewnie pe∏ne magazyny (s∏ów). Ci
˝o∏nierze ca∏kiem mi nieznani wcià˝ pud∏owali, ale okrà˝ali coraz mocniej, tysiàcami potencjalnych
nawiàzaƒ, skojarzeƒ i pustych – choç znajomych – g´stych g∏osów, tak ˝e przesta∏am ju˝ wierzyç
w realnoÊç ucieczki. No, tak, zdecydowanie nie by∏o widaç koƒca tej niezrozumia∏ej wojny. Mimo
˝e wykazywa∏am nieprzeci´tnà odwag´, ˝e przechadza∏am si´ po samym Êrodku drogi (wiersza,
wersu), wzd∏u˝ i wszerz pomi´dzy przelatujàcymi obok kulami, zniecierpliwiona, nie widzia∏am i
nie znajdowa∏am dla siebie NIC. „W takiej historii, w takiej ksià˝ce NIC zatem nie da si´ zrobiç,
pozostaje tylko spieprzaç z niesprzyjajàcego miejsca w podskokach”, tak sobie powtarza∏am.
Ostro, bo ostro zabra∏am si´ ad rem, jak to na wojence.
Ale wra˝enia przy kolejnym wzi´ciu wierszy Roszak do r´ki powoli ulega∏y zmianie. Bo mimo wszystko nabra∏am ochoty, by przynajmniej spróbowaç zrozumieç ich brutalnoÊç, nieodpowiedzialnoÊç,
pozornà osobnoÊç oraz estetyczny hermetyzm. Mimo wszystko w mniejszym stopniu pragn´∏am
sobie pójÊç; i nieco mniej mi ten debiut wyglàdaç zaczà∏ na kolosalnà pomy∏k´ czy te˝ pot´˝nà ze
mnie jako odbiorcy i ze s∏ów kpin´. Co si´ zatem sta∏o? Jakim kluczem otworzy∏am „Tintinnabuli”?
Poj´cie autentycznoÊci sta∏o si´ mocno podejrzane, odkàd wiemy, ˝e mówimy wy∏àcznie cudzymi
j´zykami, a autentycznoÊç jest zawsze wykreowana, zawsze podatna na czu∏à dekonstrukcj´. Roszak
zatem zwraca si´ do mnie kilkoma g∏osami, nie tyle si´ przeplatajàcymi, ile brzmiàcymi
równoczeÊnie, brzmiàcymi o tym samym i o rzeczy najprostszej, tràcajàcej bana∏em, bo o
odwiecznej relacji mi´dzy kobietà i m´˝czyznà. Tyle ˝e Roszak prosto wcale mówiç nie chce, a mo˝e
i nie umie; zamiast tego wybiera dobrze przyswojone i opanowane idiolekty, wzi´te z bliskiego jej
Paula Celana, Tymoteusza Karpowicza, ale i z Nelly Sachs czy z przek∏adanej przez poznaƒskà doktorantk´ innej niemieckiej pisarki – Hilde Domin. Bynajmniej nie prosto równie˝ dlatego, ˝e robi to
pod p∏aszczykiem (w Linii pierwszej (ziemia) Meerland) konwencji udziwnionej poetyckiej prozy czy
(w Linii drugiej – chodzenie po g∏owie i po Êcianach) zabawy w konwencj´ czysto karpowiczowskiego lingwizmu, przy ka˝dorazowej lekturze natychmiast i volens nolens
przypominajàcego „Somnambóle fantomowe” Joasi Mueller. Nie tylko
dlatego, ˝e Êwiat tintinnabuli boli.
Próbowa∏am wi´c, ulegajàc dykcji Roszak, podejmowaç wymienione j´zyki i
par´ jeszcze innych (jak choçby Ingeborg Bachmann, przywo∏anej

wprost cytatem otwierajàcym ksià˝eczk´, cytatem z „Montauk”: najbardziej osobistego opowiadania Frischa, b´dàcego zapisem jego z Bachmann romansu). I by∏o troch´ tak, jakby panowa∏a
mi´dzy nimi ca∏kowita autonomia i równowa˝noÊç, podobnie jak w gamie mi´dzy wszystkim dwunastoma dêwi´kami. W efekcie s∏ysza∏am coÊ, co nie jest harmonijnà, mi∏à dla ucha melodià, ale
chaosem i narastajàcà entropià, troch´ jakby stroi∏y si´ instrumenty. Czy taki by∏ zamys∏ autorki,
uczestniczàcej kiedyÊ w dyskusji na temat mo˝liwych i niemo˝liwych zwiàzków mi´dzy muzykà i
poezjà5? Czy˝by zamierzy∏a sobie osiàgnàç swoiste powinowactwo ze wspó∏czesnà dodekafonià?
Bez wàtpienia g∏ównà regu∏à kierujàcà przebiegiem zgromadzonych w Tintinnabuli tekstów jest –
obok anamorficznoÊci i rozproszenia – powtarzalnoÊç, ale i jakaÊ natr´tna kombinatoryka,
˝onglowanie s∏owami, trafiajàcymi na cierpliwà kartk´ papieru w procesie losowania (?). Przyjrzyjmy
si´ dla przyk∏adu doÊç reprezentatywnemu utworowi z cz´Êci pierwszej, prozatorskiej:
w akwarium wariujà ryby s∏odkowodne s∏one powietrze oddziela si´ od morza w naczó∏ku fali
ma poci´tà jak w kaszubskiej wycinance twarz obok Êpi on ona w∏àcza funkcj´ GPS i ju˝ ma
pewnoÊç ˝e jego tu nie ma prawa pó∏kula boli od wysi∏ku sumuje w s∏upkach ich liczby
karmiczne nabiera wprawy w wydychaniu wydycha g∏´boko g∏´boko nic do siebie nie pasuje
rz´sa wodna nachodzi na oczy i pozornie nie ma w tym nic dziwnego na dnie wanny (hosanna) pozostajà ma∏e w∏oski p∏achta wody paznokcie zapomnia∏am spakowaç kilku rzeczy
pisa∏am ci ju˝ kàpiel solankowa symultaniczna symulowana halny rozcieƒcza wycieƒcza estetyczny ostateczny hard upa∏ soft porno s∏oƒce przechodzi w znak strzelca on medytuje na zbyt
niskiej poduszce ona trafia w piorunochron dziecko przetacza si´ po falochronie i spada przypadkowy koniec s∏oƒce w znaku wodnika
(DRUGI CIEP¸Y KRAJ)
Tekst ten, pozbawiony wewn´trznej segmentacji (segmentacja nale˝y do czytelnika), zbudowany
jest ze zdaƒ fragmentarycznych, niedopowiedzianych, wtràconych, niby z ust komuÊ na ∏apu capu
wyj´tych, odbijajàcych si´ od siebie jak pingpongowe pi∏eczki, sk∏aniajàcych si´ ku inwersji, ale i
dziwnie ÊcieÊnionych, dusznych, sko∏owacia∏ych. Tekst ten, jak i ka˝dy inny z omawianego tomiku,
porazi∏ mnie poczàtkowo gad˝etowoÊcià i efekciarstwem, za którym kry∏oby si´ zgo∏a niewiele, lecz
jak dosz∏am ostatecznie do wniosku, nie – zgo∏a nic. Kryje si´ bowiem podmiot, kryje si´
nieskutecznie, rozmyty w multig∏osowoÊci i odwrocie od monologu. Kryje si´ w pobli˝u
Celanowskiego imperatywu milkliwoÊci, bo choç skrojony formalnie na miar´ otaczajàcej nas
rzeczywistoÊci polifonicznej, mimo to jasno potwierdza, ˝e j´zyk stanowi zbiór zu˝ytych klisz, liczmanów i metafor, uniemo˝liwiajàcych porozumienie mi´dzy dwojgiem ludzi. Ludzi, dodajmy, konsekwentnie ukazywanych nam w dwóch – z grubsza – sytuacjach. Po pierwsze, w ∏ó˝ku, kiedy on
medytuje i swobodnie oddycha, ona, jak to kobieta, raczej kocha i cierpi, i te˝ si´ wytlenia (coraz
/ wy˝ej wytleniamy si´ w Êrodku / nieba@o2.pl wybierasz ruch / podnosisz r´k´ w dó∏ pod /
kujawiakiem oÊ nas / k∏uje kuje morze / rozbija si´ o / boje boj´; NAUKA P¸YWANIA); gdzieÊ
nieopodal czai si´, ani chybi semantycznie bogata, wanna. Po drugie i zaz´biajàco, jak ju˝ widaç
w cytacie powy˝ej, nad s∏onà wodà, na pla˝y albo i na pustyni, gdzie za wilgocià si´ t´skni, o
morzu si´ marzy. W∏aÊnie ona, morska woda, deklinowana na tysiàce sposobów, organizuje
wyobraêni´ autorki (zapami´tali si´ przez morze dotkn´li przez poÊciel; S¸ONY). W takiej oto
onirycznej scenerii m´˝czyzna i kobieta bez ustanku rozmijajà si´ mi´dzy s∏owami, Êpiewajàc kuriozalnà „PieÊƒ nad PieÊniami” ∫ rebours (zapisanà lub g∏oÊno wyartyku∏owanà), w której nauka
p∏ywania ab ovo podszyta jest tchórzem (od kiedy czasowniki si´ stopniujà bardziej si´ boj´;
TRASZKA) oraz, co za tym idzie, rezygnacjà z szukania w∏asnego g∏osu. Tu Si´ Ma∏o Mówi O
Mi∏oÊci (ZAWODY), nie mówi si´ równie˝ o ciele, o ile nie o˝ywia go oddech lub zapisane na nim
s∏owo. Samemu cia∏u nie dane jest miejsce, chyba ˝e wtedy, gdy si´ je nazywa i przywo∏uje. Cia∏o sensu stricto, tak jak i seks, pozostajà czymÊ nieobecnym.
5 Rozmowa mi´dzy Tomaszem Praszcza∏kiem, Agatà Pyzik, Joannà Roszak oraz Adamem
Wiedemannem odby∏a si´ w dniach 15-26.02 drogà elektronicznà mi´dzy Krakowem,
Poznaniem i Warszawà, opracowana na:
http://glissando.pl/index.php?s=czasopisma_opis&id=77&t=1

Skar˝y si´ – i gubi si´ w swym potoku (potoku melorecytacji?) – wy∏àcznie Sulamitka, podczas gdy
Oblubieniec milczy; pozwala si´ Oblubienicy wyr´czaç:
(...) my lord. zapisz
mnie na p∏ywalni´, na niemiecki, angielski
i francuski, na górze ró˝e na dole fio∏ki. zapisz mnie, w synagodze
zapisz coÊ na mnie, zobaczymy pillow book, error, errata, er si´/si´
es ist, wir sind (...)
(NAUKA P¸YWANIA)
Âwiat tintinnabuli raz to datuje si´ wed∏ug pozycji S∏oƒca w znakach zodiaku (p∏ynà w rytmie planetarnym w rytmie innych planet. s∏oƒce w znaku skorpiona), kiedy indziej zgodnie z egzotycznie
brzmiàcym kalendarzem ˝ydowskim (jak w tytu∏ach z cz´Êci pierwszej: DRUGI ADAR, TRZECI DRUGI
ADAR) czy z innym czasem lokalnym. Âwiat, w którym piernik nic nie ma do wiatraka, a mi∏oÊç
schowa∏a si´ w psychicznej w∏osiennicy, zmusza czytelnika do ciàg∏ych powrotów, mi´dlenia tego
samego motywu i – koniec koƒców – znu˝enia. Znu˝enia pustym jak miedê brz´czàca dêwi´kiem.
Wróçmy jeszcze na chwil´ do Pärta, o którym mówi si´, ˝e jest piewcà ciszy. Jego na wskroÊ oryginalny styl – od ∏ac. tintinnabuli, co oznacza ma∏e dzwoneczki – rozpoznawalny jest dzi´ki prostocie dêwi´kowej faktury i spowolnionemu tempu. Odkry∏em, ˝e wystarczy, kiedy brzmi pi´knie
pojedyncza nuta albo moment milczenia. Pracuj´ niewielkà iloÊcià elementów, z jednym g∏osem,
z dwoma. Buduj´ prymitywnymi materia∏ami – triadà, ze specyficznà tonacjà. Te trzy nuty triady sà
jak dzwoneczki, pisa∏ o sobie kompozytor. Szuka∏ przy tym uparcie czegoÊ, co znajduje si´ pod
dêwi´kami, i co ufa∏, ˝e warto próbowaç odkryç. ˚e dêwi´ki, wspó∏brzmienia, harmonie do czegoÊ
prowadzà. Dokàd zatem wiodà nas s∏owa w tomiku Joasi Roszak, który zanim ujrza∏ Êwiat∏o dzienne, przez dwa lata p´cznia∏ i dojrzewa∏?
Byç mo˝e dlatego, ˝e nie widz´ próby zdobycia si´ na gest zaufania s∏owu, tomik postrzegam
przede wszystkim jako s∏ownej aporii Êwiadectwo i zapis, jako podpisanie si´ obiema r´kami pod
stwierdzeniem, ˝e s∏owo przypomina Ênieg spadajàcy na dzwon; zgodnie z tym, co pisa∏ austriacki poeta Georg Trakl, a po nim interpretowa∏ Heidegger: Gdy na okno pada Ênieg / Dzwon wieczorny brzmi z daleka. Gdyby Roszak choç odrobin´ powa˝y∏a si´ nie mówiç – jak mówi, z opuszczonà przy∏bicà – j´zykiem znanych jej autorytetów, ale wybraç si´ na spacer po bardzo cienkiej
linie mi´dzy szarà bezcelowoÊcià, której zwykle towarzyszy pozbycie si´ wszelkich marzeƒ, a walkà
ze wszystkim, co ów autorytet symbolizuje, mo˝e jej wiersze zyska∏yby: na poczuciu humoru, dystansie, cieple i bardziej osobistym, indywidualnym tonie?
Mo˝e zatem i chcia∏a ona, zgodnie z tym, co zdradzi∏a mi w e-mailu, by literki sk∏adajàce si´ na
„Tintinnabuli” uk∏ada∏y si´ w jej uszach w jakàÊ muzycznà Êcie˝k´. Âcie˝k´ w praktyce dla mnie
karko∏omnà i wyboistà. Mo˝e i sprawnie poprowadzi∏a – jak w technice obmyÊlonej przez inspirujàcego jà estoƒskiego kompozytora – dwie równoleg∏e linie, linie niemo˝liwego dialogu mi´dzy
parà kochanków (sylabizujemy na zmian´. ka˝dy w innym j´zyku. ˝eby wszyscy myÊleli, ˝e nie
rozumiemy, ˝e to inna szerokoÊç geograficzna (...) nic si´ z niczym nie ∏àczy. nikt z nikim. ÓSMY
CIEP¸Y KRAJ). Kreowany przez nià Êwiat – przewrócony do góry nogami (myÊl´ tu nie tylko o
Drugiej linii...) – nie zyskuje wszak˝e na oryginalnoÊci ani Êwie˝oÊci spojrzenia nie tylko dlatego,
˝e po wielokroç wydaje si´ odtwarzaniem Mueller, jak np. w wierszyku ULUL czy w Êpiewnych
ZAWODACH. Dzieje si´ tak, poniewa˝ po lekturze tomiku w pami´ci zostajà tylko pojedyncze
dzwonki dêwignie (OSTATNI). Tin tin tin. Nie wi´cej ni˝ garÊç brikola˝owych
Êcinków, którym pozwoli∏am si´ czytelniczo – i dobrodusznie – namierzyç.

Joanna Roszak, Tintinnabuli, Towarzystwo Przyjació∏ Sopotu, Sopot 2006
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Ju˝ otrzyj, mi∏a wdowo, oczy zap∏akane,/Zrzuç ˝a∏ob´, weê szaty z∏otem
haftowane,/Rozbij herby swe s∏awne, Or∏a i Pogonià,/Oto panicz przyjecha∏ z lilijowà wonià – tak
w swoim epitalamium zwraca∏ si´ do Polski-Lechii, wdowy po Zygmuncie AuguÊcie, poeta Stanis∏aw
Grochowski. By∏ 21 lutego 1574 r. Koronacja pierwszego króla elekcyjnego. Nic nie zapowiada∏o
katastrofy, która w atmosferze mi´dzynarodowego skandalu mia∏a wstrzàsnàç Rzeczpospolità cztery
miesiàce póêniej.
Do zwolenników francuskiego ksi´cia nale˝a∏ równie˝ Jan Kochanowski. Poeta, powa˝nie
rozwa˝ajàcy powrót do kariery dworskiej, w odzie „Do króla Henryka Walezego bawiàcego we
Francji” niecierpliwie ponagla∏ najwi´kszego z królów, by ten wreszcie przyjecha∏ do
najpi´kniejszego królestwa. Kochanowski wiàza∏ nadzieje polityczne z Henrykiem; pisa∏, ˝e
poÊwi´ci królowi swoje pieÊni, jeÊli ksià˝´ Andów (który ju˝ jako m∏ody cz∏owiek zas∏ynà∏ na polu
bitwy pod Jarnac i Moncontour) podepcze Scytów (czyli Tatarów) i wynios∏à Moskw´. W epigramacie „Do Or∏a” Kochanowski zaklina∏ si´, ˝e Polska za Henryka iako lilia kwitnàç b´dzie, a w foricoenium „Do króla Henryka Walezjusza przybywajàcego do Krakowa” zachwyca∏ si´ elektem, na
widok którego s∏oƒce wstrzyma∏o z∏otogrzywe w powietrzu rumaki. Dopiero po ucieczce króla kategorycznie odcià∏ si´ od stronnictwa francuskiego. W odzie „Na zjazd st´˝ycki” przedstawi∏ katastroficzny obraz ojczyzny-porzuconego stada, które ˝a∏oÊnie b∏àdzàc, nie pami´ta/ Ani o paszy, ni
wodzie, bo bliska/ Noc je przera˝a i dzikie zwierz´ta. Poeta mia∏ ju˝ nowà politycznà sympati´:
Niech opuszczonym Sarmatom si´ godzi/ Szukaç dla ∏odzi zb∏àkanej sternika/ I z zaufaniem innej
oddaç d∏oni/ Rzàd porzucony lekko przez Henryka. Sternikiem zosta∏, jak wiemy, Stefan Batory,
którego Kochanowski nazwa∏ z emfazà gwiazdà przyjaznà ˝eglarzom.
Polsk´ zasypa∏y karykatury przedstawiajàce roztrzaskanie herbu Walezjuszy. Utràcenie
kamiennych lilii by∏o symbolicznà egzekucjà na nietykalnej osobie w∏adcy, uwa˝anej wszak jeszcze
do czasów rewolucji francuskiej za corpus misticum. Zawoalowana
groêba kryje si´ tak˝e w „De electione, coronatione et fuga galli”,
∏aciƒskim tekÊcie, w którym Kochanowski opisuje, jak W´grzy
wybrali psa na króla. Król, niestety, psie zachowa∏ obyczaje, tak
wi´c krajczy psa onego paskudnego zbawi∏ tronu i ˝ywota.

Polscy autorzy tekstów okolicznoÊciowych, zaanga˝owani w debat´ politycznà, nie szcz´dzili
konterfektowi pechowego króla czarnej farby; Henryk Walezy zosta∏ przez nich przedstawiony jako
zniewieÊcia∏y, tchórzliwy tyran. Rzecz jasna, istnia∏ równie˝ kontrwizerunek odmalowany przez
panegirystów, porównujàcych Henryka do Jowisza, Marsa, Achillesa, Hektora, Heraklesa, Karola
Wielkiego czy... trzech Boles∏awów. Zwolennicy Henryka eksploatowali bez umiaru topos królas∏oƒca, króla-gwiazdy, króla-nowo˝eƒca, króla-sternika okr´tu, pszczo∏y-królowej matki (!) i króladobrego pasterza. W strzelistych porównaniach i apostrofach celowa∏ zw∏aszcza Andrzej Trzecieski,
starajàcy si´ o intratnà posad´ sekretarza królewskiego. Zbieg∏ego Henryka nazwa∏ Tezeuszem,
siebie zaÊ pogrà˝onà we ∏zach Ariadnà i usychajàcà z t´sknoty samotnà synogarlicà. W tekÊcie
„Do Henryka Walezego, najpot´˝niejszego króla Sarmacji, po jego niespodziewanym odjeêdzie z
zamku krakowskiego do Galii dnia 18 czerwca” poeta zaryzykowa∏ opisanie adresata utworu jako
mea lux, mea summa voluptas. W innej zaÊ sylwie wyzna∏: jak wygnaniec czuj´ si´ na ojczystej
ziemi, pozbawiony widoku najdro˝szego mi ksi´cia. Nazwanie Henryka „najwy˝szà rozkoszà”
wymaga∏o odwagi od Trzecieskiego; panegiryÊci króla po jego ucieczce byli przeÊladowani i wyszydzani; cz´sto te˝ ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa podpisywali swoje apologie pseudonimem.
Ju˝ w okresie bezkrólewia Êcierali si´ ze sobà poeci nale˝àcy do ró˝nych obozów politycznych (dla stronnictwa francuskiego wierszowanà publicystyk´ pisywa∏ niezrównany Jan Dymitr
Solikowski). Modne by∏y podówczas wiersze-katalogi opisujàce idealnego w∏adc´. Mia∏ on ∏àczyç
w sobie Êredniowieczny i renesansowy etos króla, czyli byç obroƒcà KoÊcio∏a i per∏à tolerancji,
drugim Aleksandrem Wielkim i zwolennikiem pokoju, o sercu lwa, ale màdroÊci lisa. Co do jednego poeci byli zgodni. Król musia∏ si´ okazaç hojnym mecenasem.
Przeciwnicy polityczni Walezego cz´sto przywo∏ywali autorytet Zygmunta Augusta: w wierszu
„Do swego nast´pcy Henryka” zmar∏y król wÊród kwiecistych formu∏ przynagla elekta do poÊlubienia Anny Jagiellonki. Starzejàca si´ ju˝ siostra poprzedniego w∏adcy mia∏a zostaç ˝onà Henryka,
ale ma∏˝eƒstwo nie dosz∏o do skutku. Mo˝e dlatego, ˝e ulubionà lekturà Walezego by∏ „Ksià˝´”
(którego zresztà Machiavelli napisa∏ w podarunku dla jego prapradziada). Henryk najwidoczniej
trzyma∏ si´ zasady: „Màdry pan nie mo˝e ani powinien dotrzymywaç wiary, je˝eli takie dotrzymywanie przynosi mu szkod´”.
Poeci nieustannie atakowali Walezego. M∏ody w∏adca, dotàd przedmiot kultu francuskich
panegirystów, bieglejszych w tej sztuce od Polaków (Desportes nazywa∏ ksi´cia Marsem i Wenerà,
rozpalajàcym w sercach tysiàce p∏omieni mi∏osnych), nie by∏ do takiego traktowania przyzwyczajony. A jednak jego koteria potrafi∏a szybko kontratakowaç. Tak by∏o w przypadku anonimowego
rymopisa, protestanta, który w tekÊcie „Echo o królu polskim Henryku rozmawia” napisa∏ o
sojusznikach w∏adcy: stracyuszowie, lampartnicy, ksi´˝a polewkowie. Natychmiast odpowiedzia∏
mu rozjàtrzony zwolennik Henryka w „Echu przeciwko temu, o porzàdnem obraniu króla”. Obaj
autorzy pos∏u˝yli si´ popularnym wówczas satyrycznym gatunkiem, strukturà z∏o˝onà z pytaƒ i
ci´tych odpowiedzi.
WÊród zarzutów pojawia∏y si´ zastrze˝enia do „obcej krwi” elekta. Tylko naj˝arliwsi obroƒcy
Henryka postrzegali jego pochodzenie jako zalet´ (w jednym z ech mo˝emy przeczytaç: A narodu
jakiego? Wszak te˝ zacnego? – cnego). Niech´ç wobec cudzoziemców powraca w popularnych
rakach, wymagajàcych odczytywania wersów wspak. Po odwróceniu „Raka do Polaków o obieraniu króla z Pieskowej Ska∏y” czytamy: Cudzoziemcy êli, nie wzgardzajà dary,/Chcemy Polaka, nie
Francuz nam dobry. Po dezercji króla l´k przed obcoÊcià niejako znajduje swoje uzasadnienie i
pog∏´bia wrogoÊç. Kochanowski wr´cz napisze gorzko: Nie z pó∏ lub nocy, lub dnia, nie ze
wschodu/Ani czekajmy pana od zachodu.
Analizujàc polskie i ∏aciƒskie wiersze polityczne z tego okresu, mo˝emy zaobserwowaç
eskalacj´ wrogoÊci wobec Walezego, którego z poczàtku (jeszcze przed nocà Êw. Bart∏omieja) przeciwnicy nazywali zaledwie levis – lekkomyÊlny, niesta∏y. Polscy poeci
ubolewali nad m∏odoÊcià Henryka. Zdaniem pamflecistów mog∏a ona
radowaç jedynie jego leciwà narzeczonà. Delikatna to wymówka w
porównaniu z zarzutami, jakie posypa∏y si´ na g∏ow´ ksi´cia po masakrze
na hugonotach; oskar˝eniami o krwio˝erczoÊç, fanatyzm religijny,

nienawiÊç do innowierców, bezczeszczenie cia∏ zmar∏ych. Fantastyczne po cz´Êci opowieÊci nadchodzi∏y z Pary˝a wraz z „komiksami” przesy∏anymi przez przeÊladowanych protestantów. Na
rysunkach przedstawiona jest rzeê kalwinów i Henryk pod˝egajàcy do rozlewu krwi.
Polscy poeci zareagowali bardzo szybko. W jednym z raków czytamy o Walezjuszu:
Mordowaç kaza∏ niedobrze hamowa∏/ Wojowaç z∏ym da∏ niepokój gotowa∏. W innym tekÊcie
zatytu∏owanym „Wyrwa do sàsiadów w Nieby∏kowie” autor ostrzega: Monsur waleczny/ nam
niebezpieczny. Z kolei w kalwiƒskim echu jawnie drwi si´ z rzekomej tolerancji wyznaniowej
Henryka: Ubogaci ten pewnie nas, ewangeliki – ∏yki. Cytowane fragmenty przewy˝sza wyszukany,
choç makabryczny utwór ∏aciƒski powsta∏y w Êrodowisku niemieckich protestantów. „De obitu
Caroli IX, Galliarum regis, et de Henrico, Polonorum rege”, opisuje wesele Margot porównane do
straszliwej biesiady Lapitów i centaurów. Mówi te˝ o bestialstwie Henryka, który ponoç za˝àda∏, na
wzór Salome, przyniesienia mu szczàtków admira∏a Coligny‘ego na eleganckim pó∏misku.
Z wrogami ksi´cia zwykle rozprawia∏ si´ nieoceniony Jan Dymitr Solikowski. W „Rozmowie
kruszwickiej” ustami tajemniczego GoÊcia, naocznego Êwiadka masakry paryskiej (jam tam by∏,
dlatego te˝ o tym pewnie opowiedzieç umiem), broni Henryka przed zarzutami o przelanie niewinnej krwi, zgrabnie manipulujàc faktami. Piewca Walezjusza popada mo˝e w przesad´, gdy pisze,
jak Henryk z poÊwi´ceniem ratowa∏ protestantów podczas masakry i zas∏ania∏ ich w∏asnà piersià,
ale i przeciwników Walezego nie interesuje obiektywna prawda. Autor „Odpowiedzi przez Polaka
wszetecznemu Francuzowi” mówi o kilkudziesi´ciu tysiàcach zabitych, podczas gdy wiadomo by∏o
o kilkunastu tysiàcach.
Solà w oku by∏a Polakom tak˝e obcoÊç kulturowa dworu Henryka. To w∏aÊnie wtedy, w latach 1573–1574, tworzy∏ si´ w Polsce stereotyp Francuza; ten sam, którego opis znajdujemy w
„Descriptio gentium”: statku lekkiego, niem´skie gesty, kurewskie kwesty, Êmiech lub kwilenie, krasomówienie, przedawczykowie i gamratowie. Byç Francuzem oznacza∏o dla Polaków: gorszyç
nieobyczajnoÊcià (dziwacznymi szatami, nieprzystojnymi taƒcami i zabawami, jak gra w pi∏k´ chocia˝by), ho∏dowaç rozpuÊcie i „w∏oskim na∏ogom” (jak wtedy nazywano stosunki homoseksualne),
Êmieszyç „skrzekliwà” francuskà mowà. Obco brzmiàcy j´zyk francuski poeci porównywali do piania koguta; zarzucali te˝ Henrykowi, ˝e nie zna polskiego ani ∏aciny. Autorom ech szydzàcych z
nieuctwa króla odpowiedzia∏ innym echem rozsierdzony Stanis∏aw Grochowski w replice „Krótki
odpis na wiersze, które szkalowa∏y cnot´ a przyrodzonà dobroç Majestatu KJM”: Lecz mówili, nie
umie tylko po ∏acinie – Êwinie.
Szczególnà niech´ç w konserwatywnej obyczajowo Polsce budzi∏y stroje Henryka. Zw∏aszcza
opiewany w dziesiàtkach pamfletów beret (bierlet) i szokujàcy kolczyk w uchu, równoznaczny dla
Polaków z deklaracjà homoseksualizmu. Kryzy i koronki zyska∏y ksi´ciu, który na dworze ostatnich
Walezjuszy by∏ uwa˝any za arbitra elegancji, wiele z∏oÊliwych przydomków (z powodu zami∏owania do czerwonych poƒczoch przezywano go boçkiem). Kpiny z francuskiej mody zacz´∏y si´ ju˝ od
koronacji, na którà francuscy dworzanie Henryka przybyli zbyt lekko ubrani. Francuzi nie
przewidzieli mrozu i marzli w swoich olÊniewajàcych strojach. OczywiÊcie ku uciesze autorów
paszkwili. Powiedz, jak ci wi´c mi∏o, gdy zi´bniesz w kabacie – ironizowa∏ anonimowy poeta, a
Kochanowski we wspomnianym ju˝ „De electione, coronatione et fuga galli” opisa∏ drobiazgowo
strój pysza∏kowatego króla-koguta: z∏otem grzebieƒ swój przybrawszy,/ lÊniàc od pere∏ i szkar∏atu,/
(...) oglàdajàc si´ trwo˝liwie, /czy mu z∏oto skrzy w ogonie,/stroszy si´, wytrzàsa puchy/ bardzo
strojnie i ozdobnie. Poeta przypomnia∏ tak˝e, jaki k∏opot mieli cudzoziemcy (koguty) ze znalezieniem noclegu w mroênym dniu koronacji: Âwini´ z prosi´ty, cielce i nawet koguty/ Trzymamy w
tych zagrodach, bo mróz z˝ar∏by luty/ Lekko odzianych.
Dwór ostatnich Walezjuszy, z jego upodobaniem do teatru, baletu, kostiumów, ale
tak˝e perwersji i intryg (Kochanowski pisa∏ o ucztach tyrana, podczas których goÊcie mordowani sà podczas snu, a trupy wyrzucane oknami), niewàtpliwie ró˝ni∏ si´ od polskiego. Zgorszenie wÊród Polaków sia∏a
volta, taniec dworski modny we Francji, z „nieprzystojnymi” figurami. Ku zgrozie poddanych taƒczy∏ jà nawet król, choç Jan
Dymitr Solikowski uparcie zaprzecza∏ faktom: Wi´cej si´ król

delektuje or´˝em ni˝ zabawami, wi´cej widokiem nacierajàcych na siebie wojsk ni˝
zabawnymi taƒcami.
Podobne uczucia budzi∏ obyczaj gry w pi∏k´. Co o tym sàdzili Polacy, napisa∏ w
„Dworzaninie polskim” ¸ukasz Górnicki, nie zalecajàcy owej rozrywki: Pi∏y nie grawamy, i˝ nie ma
tego obyczaju. Uszczypliwy anonimowy pamflecista odkry∏ tymczasem, ˝e Francuzi grajà w pi∏k´
z... zimna, bo nie majà pieców: Wi´c nie wiedzàc, co czyniç, skaczesz, by szalony, pi∏k´ grajàc;
nie lepszy˝ nasz piec upalony?
Przedmiotem opisu sta∏a si´ tak˝e nequitia – rozwiàz∏oÊç Francuzów. Nazywano cudzoziemców gamratami, lekkimi, pilnymi podwiki. Przypisywano im przywleczenie do Polski syfilisu: franca
si´ do nas wnios∏a, to te˝ tylko wasze. Gorszy∏ fakt, ˝e król przyjmowa∏ na Wawelu kobiety lekkich
obyczajów, podejrzani byli mignons, Êwita Henryka z∏o˝ona z d∏ugow∏osych m∏odzieƒców o
androgynicznej urodzie i w pow∏óczystych szatach. Taki wyglàd Êciàga∏ podejrzenia o „w∏oskie
na∏ogi”. Kochanowski zresztà poszed∏ dalej, pogardliwie nazywajàc Francuzów rzezaƒcami.
W pe∏nym pasji polemicznej paszkwilu „Gallo crocitanti amoibe” satyryczny koncept
Kochanowskiego polega∏ na wieloznacznoÊci ∏aciƒskiego s∏owa gallus, oznaczajàcego Francuza,
koguta, ale i wytrzebionego kap∏ana bogini Kybele. To trzecie znaczenie poeta, insynuujàcy cudzoziemcom impotencj´, wzià∏ z poematu Katullusa o Attisie. Kochanowski, odpowiadajàcy tym
ostrym tekstem na antypolski paszkwil Desportesa „Adieu a la Pologne”, bezsprzecznie z∏ama∏
zasad´ aurea mediocritas.
Najcz´Êciej stosowanymi w pamfletach na Henryka zabiegami by∏y animalizacja i reifikacja. XVI wiek cz´sto ukazywa∏ przeciwnika politycznego jako monstrum (np. Êwinia z g∏owà Lutra),
aby go zdegradowaç. Teksty z okresu pierwszego bezkrólewia, dla zobrazowania chaosu po Êmierci Zygmunta Augusta, szczególnie ch´tnie eksploatowa∏y formu∏´ echa i raków przedstawiajàcych
Êwiat na opak. Pretendentów do tronu opisywano poprzez charakteryzujàce ich cz´Êci ubioru.
Koletem (krótka suknia jeêdziecka noszona przez Niemców) nazywano cesarza, kuczmà lub
sz∏ykiem (futrzana czapka) cara, zaÊ Francuza bieretem czy bierletem. Dysydent Piotr Mycielski perswadowa∏: pod bierlet wara, bo tam niewiara. Inni pamfleciÊci opisywali Henryka jako lisa (zajà∏
tron podst´pem), wilka (ucieka∏ jak dzikie zwierz´ z potrzasku), bociana (czerwone poƒczochy) i
koguta (pró˝noÊç). Jeszcze dalej posunà∏ si´ autor wulgarnego tekstu „Marphorius in Gallo-polonum”, który, gdy skoƒczy∏y mu si´ obel˝ywe epitety, nazwa∏ Henryka... kogutoprosiakiem.
Walezy po ucieczce z Polski panowa∏ we Francji pi´tnaÊcie lat, u˝ywajàc tytu∏u rex Poloniae.
Jego Êmierç z r´ki dominikanina Clementa, koƒczàcà wojn´ domowà, z satysfakcjà odnotowano
w Polsce. Anonimowy autor pisa∏: Gdy milczkiem zjecha∏ wnet francuski panic,/ Odbieg∏szy polskich t∏ustorolnych granic,/ T´ zdrad´ zdradà mu te˝ mnich nagrodzi∏,/ Gdy nie pochybnym no˝em
w brzuch ugodzi∏. To jeden z ostatnich wierszy, jakie poÊwi´cili Henrykowi polscy poeci.

animalizacja i reifikacja.
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Kiedy krytycy piszà o literaturze, to, choçby mówili o niej êle, do czego majà oczywiÊcie
prawo, wszystko wydaje si´ byç w porzàdku. Jednak gdy krytycy zaczynajà mówiç i pisaç o krytyce,
to nie ma si´ co oszukiwaç – jest to stan alarmujàcy.
KtoÊ powie, ˝e krytycy przecie˝ cz´sto wypowiadajà si´ na temat krytyki innych krytyków,
toczà spory mi´dzy sobà albo piszà artyku∏y, w których zastanawiajà si´ nad tym, jakà krytyk´ chcà
uprawiaç. Taka refleksja metakrytyczna musi towarzyszyç literaturze i nikt nie ma o to najmniejszych pretensji. Jednak gdy ta refleksja zaczyna dominowaç w mówieniu o literaturze, gdy krytycy
zamiast oÊwietlaç jej sporne kwestie, kierujà wszystkie reflektory na samà krytyk´ – to chyba nale˝y
dojÊç do wniosku, ˝e krytyka staje si´ problemem.
Mo˝na by na to wszystko machnàç r´kà zirytowanego pisarza: jeÊli krytyka sprawia problemy, tym gorzej dla krytyki, bo literatura przecie˝ si´ bez niej obejdzie. Jednak˝e w tym, jak dalece
literatura obejdzie krytyk´, kryje si´ niebezpieczeƒstwo zignorowania. Literatura mo˝e wprawdzie
obchodziç krytyk´ z daleka, ale do czasu, o czym wcià˝ przekonujà si´ na w∏asnej skórze pisarze.
A zatem, jeÊli krytyka sprawia problemy, to niewàtpliwie sprawia te problemy te˝ literaturze,
bo razem stanowià naczynia po∏àczone, i to cz´sto w obr´bie tego samego organizmu – pisarzakrytyka.
Nie wiem, czy takie by∏o za∏o˝enie krytyków z Katedry Krytyki Wspó∏czesnej Wydzia∏u
Polonistyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W ka˝dym razie zorganizowali oni konferencj´ pt.
Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku – Mi´dzy rynkiem a uniwersytetem, która odby∏a si´ 11 – 13
paêdziernika br. w Janowicach. Na pewno towarzyszy∏o temu zamierzenie, ˝eby chocia˝ na
moment krytyka sta∏a si´ przedmiotem troski, i to specjalnej, skoro na konferencj´ zwo∏ano specjalistów z ca∏ego kraju. Zebrano zatem kworum krytyczne, aby zdiagnozowaç i wydaç polifonicznà opini´ o stanie krytyki literackiej w Polsce, chocia˝ w niektórych kwestiach brzmia∏a ona doÊç
jednog∏oÊnie.
Poniewa˝ na wiosn´ przysz∏ego roku uka˝e si´ obszerna publikacja
zawierajàca referaty i zapis toczonych dyskusji, nie b´d´ tu streszczaç
poszczególnych stanowisk, tylko przedstawi´ te problemy, które, moim
zdaniem, wymagajà specjalnego rozpatrzenia.

Na poczàtek warto podkreÊliç, ˝e cechà polskiej krytyki jest brak wyraênego podzia∏u na
recenzenctwo i krytyk´, jak to ma miejsce np. w USA. Dlatego te˝ wi´kszoÊç krytyków literackich to
naukowcy, badacze literatury wspó∏czesnej bàdê teoretycy literatury, na co dzieƒ zwiàzani z oÊrodkami uniwersyteckimi. Ta sytuacja w oczywisty sposób sprzyja wyst´powaniu problemów, które
wynikajà po prostu ze zderzenia si´ dwóch obszarów kultury: nauki o literaturze i rynku literackiego. Poniewa˝ rzàdzà nimi zupe∏nie inne prawa, pomieszanie tych przestrzeni to jednoczeÊnie
przekleƒstwo i dobrodziejstwo naszej krytyki. Przekleƒstwo dlatego, ˝e bardzo trudno w takiej sytuacji mówiç o jakiejkolwiek kwestii zwiàzanej z uprawianiem krytyki (zaraz trzeba uÊciÊlaç, czy ma
si´ na myÊli np. obieg recenzencki, czy krytyk´ w naukowych czasopismach). A dobrodziejstwo z
tego powodu, ˝e im wi´ksza komplikacja, tym wi´cej koncepcji, które chcà jà wyjaÊniç.
Poniewa˝ krytycy nie reprezentujà rynku ksià˝ki – od tego sà wydawcy, ale rynek idei,
których noÊnikiem jest literatura, sà uwik∏ani w sprzecznoÊci wynikajàce z obowiàzków i zale˝noÊci
krytyki wzgl´dem czwórki adresatów: autor – wydawca – media – czytelnik. Nadal brakuje opisu
wszystkich ról, jakie w rzeczywistoÊci spe∏nia krytyk-Proteusz, ˝eby sprostaç oczekiwaniom tej
czwórki. Wielu autorów skar˝y si´ na krytyków i nie szanuje ich uwag, choç zdarzajà si´ i tacy,
którzy bardzo zabiegajà o pochlebne opinie. Dla wydawców krytyk jest najcz´Êciej recenzentem
wewn´trznym ich ksià˝ek, autorem tekstów reklamowych umieszczanych na ok∏adkach oraz
artyku∏ów promocyjnych w prasie. Media z kolei traktujà krytyka jako specjalist´, który ma swoje
3 minuty komentarza o ksià˝ce lub którego zaprasza si´ do fingowanej g∏adkiej dyskusji. Czytelnik
zaÊ dostrzega w∏aÊciwie krytyka tylko wtedy, gdy wr´cza on komuÊ presti˝owà nagrod´. Obraz ten
dodatkowo komplikuje si´ w przypadku, gdy krytyk jest autorem lub wydawcà – czytelnikiem
bowiem jest zawsze.
A kim tak naprawd´ jest krytyk? Jego to˝samoÊç charakteryzuje g∏ównie napi´cie pomi´dzy
byciem czytelnikiem-recenzentem, czyli twórcà sàdu, opinii, a byciem czytelnikiem-badaczem, czyli
komentatorem, t∏umaczem.
Do recenzenctwa, tzw. krytyki okolicznoÊciowej, krytycy akademiccy zwykle odnoszà si´ z
dystansem. Cz´sto jest ono traktowane jako pewnego rodzaju szko∏a pisania o literaturze, w
której terminujà nie tylko m∏odzi badacze, czyli studenci i doktoranci, ale te˝ debiutujàcy poeci i
prozaicy, których wi´kszoÊç to absolwenci kierunków humanistycznych, g∏ównie filologii. Recenzje
to tak˝e podstawowy Êrodek wyrazu krytyki towarzyszàcej, której zaletà jest aktualnoÊç, a wadà –
doraênoÊç. Wielu krytyków towarzyszàcych swoim rówieÊnikom pisarzom przestaje w ogóle lub o
nich pisaç, gdy autorzy przestajà byç debiutantami, wi´c nie ma ju˝ potrzeby ich promowaç i
zaczyna si´ nimi zajmowaç powa˝na krytyka naukowa. W krytyce okolicznoÊciowej przewa˝a
zwykle pasja i nami´tnoÊç w wyra˝aniu sàdów, których weryfikacji ma si´ dopiero podjàç analiza
uniwersytecka.
Jednak˝e w krytyce akademickiej dominuje postawa historyczno-teoretyczno-literacka,
wyra˝ajàca si´ bardziej poprzez opisywanie, kategoryzowanie i katalogowanie zjawisk ni˝ ich
wartoÊciowanie, hierarchizowanie czy kolekcjonowanie. Wynika to oczywiÊcie z przyj´tego w milczeniu za∏o˝enia, ˝e przedmiotem dysertacji naukowych sà dzie∏a niepodlegajàce dyskusji – na
temat ich wartoÊci artystycznej, a wi´c tylko znakomite i wybitne.
W efekcie i krytyka okolicznoÊciowa, i krytyka akademicka cz´sto cierpià paradoksalnie na
brak krytycyzmu. OkolicznoÊciowa dlatego, ˝e nie selekcjonuje nowoÊci lub udziela im du˝ego
kredytu; akademicka – bo sp∏aca ten kredyt w tonach analiz sygnowanych przez status
naukowoÊci. Ten brak krytycyzmu przejawia si´ g∏ównie w zanikaniu recenzji negatywnych, o które
dopomina si´ jeszcze, choç wcià˝ s∏abo, krytyka okolicznoÊciowa, a którymi krytyka akademicka
wr´cz chyba gardzi. To zresztà jeden z podstawowych dylematów naszej krytyki: czy pisaç negatywnie, czyli pi´tnowaç zjawiska s∏abe, czy ignorowaç je poprzez przemilczanie? Je˝eli jednak
brakuje tego negatywnego odniesienia w krytyce, jej wartoÊciowanie ulega
rozmyciu i mno˝à si´ tak˝e wàtpliwoÊci wobec twórczoÊci nachalnie promowanej przez media. W dodatku grozi to separacjà krytyki od rynku
wydawniczego terroryzowanego przez rankingi bestsellerów – literatura,
b´dàca przedmiotem krytyki, przestaje byç Êwiatem wszystkich czytelników,

a staje si´ Êwiatem tylko autorów i krytyków. Byç mo˝e czeka jà tak samo nies∏uszne, jak sztuki
wspó∏czesnej, zamkni´cie w getcie.
Brak oddzielenia recenzenctwa od krytyki akademickiej przejawia si´ te˝ w ignorowaniu
olbrzymiej produkcji literackiej, uznawanej przez krytyków za niegodnà uwagi. Skupiajàc si´ tylko
na dzie∏ach i arcydzie∏ach, krytyka pomija nie tylko opis literatury popularnej czy tzw. literatury
Êrodka, ale te˝ literatury gatunku, jak np. ksià˝ki science-fiction, fantasy, krymina∏y czy
biografistyka. W ten sposób krytyka przestaje byç wa˝na dla tzw. przeci´tnego czytelnika, bo nie
mówi mu nic o ksià˝kach, które on na co dzieƒ czyta. Zastanawiajàc si´ nad tym, czy krytyka nie
poÊwi´ca za du˝o uwagi literackoÊci zamiast po prostu literaturze, warto rozwa˝yç obowiàzek
pisania o ksià˝kach „gorszych” i „najgorszych”. Poniewa˝ zawodowi krytycy nie zajmujà si´ np.
recenzowaniem komiksów, czytelnicy sami si´ tego podejmujà, a jakie sà tego skutki, mo˝na
zobaczyç w Internecie.
WyjÊciem z tej pu∏apki mo˝e byç specjalizacja krytyków, która, moim zdaniem, b´dzie
stopniowo post´powaç. Ju˝ teraz cz´Êç krytyków zajmuje si´ tylko prozà lub tylko poezjà, albo
twórczoÊcià kilku autorów czy danego pokolenia literackiego, bo utopià jest wymaganie od
krytyka, aby komentowa∏ ca∏à bie˝àcà twórczoÊç literackà. Nale˝a∏oby jednak zmieniç
podejÊcie do krytyki specjalistycznej i nie pogardzaç te˝ recenzentami w czasopismach hobbystycznych typu „Fantastyka”.
Tutaj warto poruszyç problem syntez, których nieraz si´ od krytyki wymaga. OczywiÊcie
ujmowanie w jakieÊ ramy porzàdkujàce zjawisk literackich jest bardzo potrzebne, ale ten wysi∏ek,
najcz´Êciej czyniony przez krytyków akademickich, nie zostaje chyba w pe∏ni doceniony, kiedy
neguje si´ te próby tworzenia por´cznych map literackich, kwitujàc je zarzutem metkowania
ksià˝ek czy autorów. Mimo ˝e takie klasyfikacje sà doraêne i zawsze mo˝na je potem poddaç weryfikacji, nie sposób im jednak odmówiç u˝ytecznoÊci. Pytanie, czy takie pisanie syntez jest jeszcze
krytykà czy ju˝ historià literatury, wcià˝ pozostaje otwarte.
Jak bumerang powraca tu wi´c kwestia podzia∏u na recenzenctwo i krytyk´, którego brak
doskwiera zw∏aszcza wtedy, gdy czyta si´ prace magisterskie czy doktorskie poÊwi´cone najnowszej
literaturze. Czy praca magisterska na temat twórczoÊci jednego poety, publikujàcego na
przestrzeni ostatnich 10 lat, jest rozprawà naukowà czy krytykà literackà? Mo˝na by si´ te˝ zastanowiç, czy naukowoÊç musi zawsze wykluczaç krytycznoÊç. Wiadomo, ˝e nadmiar aparatury
naukowej, tak charakterystyczny dla prac dyplomowych, przes∏ania komentarz autorski krytyka, a
z kolei trudno sobie wyobraziç zupe∏nà rezygnacj´ z narz´dzi badawczych i poprzestawanie na
swobodnych impresjach lekturowych, choç zwolenników tak rozumianej krytyki wcale nie brakuje.
Zagadnienie stylu prowadzi do kolejnego, chyba do dziÊ nierozstrzygni´tego problemu,
czym w istocie ma byç pisarstwo krytyczne: publicystykà kulturalnà, dziedzinà filologicznà czy obok
liryki, prozy i dramatu rodzajem literackim.
JeÊli zaliczymy krytyk´ do publicystyki kulturalnej, trzeba jà traktowaç jako dzia∏ dziennikarstwa i nie narzekaç, ˝e felietonizuje, ˝e upraszcza, ˝e stereotypowo traktuje tematy i formy
literackie, opisujàc ksià˝ki jako zjawiska spo∏eczne. Tak rozumiana krytyka ma przecie˝ du˝à
przewag´ nad krytykà naukowà – wi´cej czytelników, bo jej przestrzenià jest g∏ównie prasa
codzienna i tygodniki.
Krytyce jako literaturoznawstwu zwykle zarzuca si´ niezrozumia∏oÊç, nagromadzenie specjalistycznych terminów, zw∏aszcza ostatnio czerpanych pe∏nà garÊcià z innych nauk: filozofii,
socjologii, psychologii czy fizyki. Takiej krytyce grozi dogmatyczne podejÊcie do przedstawianych
teorii, a w efekcie traktowanie ksià˝ek jako konstruktów poj´ciowych. Z kolei to w∏aÊnie ten typ
krytyki jest êród∏em podstawowych kryteriów analizy i bardzo ciekawych ró˝norodnych koncepcji
lektury.
Krytyka jako literatura urzeka g∏ównie poetów i prozaików oraz krytyków o ambicjach artystycznych i trudno im te˝ takowych odmawiaç. W
tej koncepcji krytyk jest przede wszystkim partnerem w dialogu z autorem
lub jego dzie∏em, a pisarstwo krytyczne ma zwykle form´ eseju literackiego, a nie naukowej rozprawy. Charakter tej krytyki okreÊla dawanie

Êwiadectwa odbioru lub wyznanie prze˝yç estetycznych. Chodzi tu o bardzo bliski kontakt z
utworem lub autorem, który narzuca konkretny styl pisania krytycznego. Ten typ krytyki dostarcza g∏ównie b∏yskotliwych metafor oddajàcych, cz´sto lepiej ni˝ naukowe poj´cia, ró˝ne niuanse
literatury.
Wydaje si´, ˝e w∏aÊciwie rozumiana krytyka musi byç po trosze tym wszystkim: sprawnym
komentowaniem twórczoÊci, wnikliwà jej analizà, jednostkowym Êwiadectwem czytelniczym, a
tak˝e opisem warunków spo∏ecznego funkcjonowania literatury. I musi te˝ zbli˝aç si´ do filozofii
kultury, skoro poprzez rozumienie literatury odbywa si´ rozumieniem rzeczywistoÊci.
A jakie sà g∏ówne zarzuty wysuwane przez samych krytyków wobec polskiej krytyki?
1. Nie ma wielkiej krytyki, jest tylko ma∏a krytyka, ograniczajàca si´ do formu∏owania
doraênych opinii. Brakuje wielkich dzie∏ krytycznych i wielkich osobowoÊci krytycznych, takich jak
np. Wyka czy B∏oƒski, które funkcjonowa∏y niemal jak odpowiedniki wieszczów w literaturze. Mam
wra˝enie, ˝e wcale osobowoÊci nie brakuje, tylko wyra˝ajà si´ one inaczej, nie pretendujàc do roli
autorytetów, tylko poprzestajàc na byciu specjalistami w okreÊlonej dziedzinie.
2. Brakuje jasnych kryteriów oceny ksià˝ek i narz´dzi analizy, a sà tylko dyktowane przez
mody kolejne poj´cia i teorie, jak postmodernizm czy dekonstrukcjonizm, którymi zach∏ystuje si´
m∏oda polonistyka. A przecie˝ tylko poprzez pluralizm metod badawczych i sposobów lektury
mo˝na uniknàç naukowego dogmatyzmu.
3. Krytyka staje si´ wyrazicielem ideologii, a autorzy i ich dzie∏a funkcjonujà jako argumenty
w politycznych dyskusjach o kulturze. Jak s∏usznie ktoÊ zauwa˝y∏ – czy mo˝liwe jest istnienie krytyka w Êwiatopoglàdowej pró˝ni?
4. Nie ma niezale˝nej krytyki. Mo˝na tu zapytaç, od czego ma byç ona niezale˝na? Od
Êrodowiskowych uk∏adów i opinii? A jak oddzieliç w krytyku-pisarzu krytyka od pisarza? Czy od
rynku wydawniczego, którego jest przecie˝ i tak jakàÊ cz´Êcià, skoro krytycy publikujà? A mo˝e od
uniwersytetu? Czy chcemy krytyka-dzikusa, który podwa˝y wszystkie dotychczasowe normy krytyczne? KogoÊ, kto przyjdzie ca∏kowicie z zewnàtrz i powie nam, czym powinniÊmy si´ zachwycaç? A
mo˝e po prostu chodzi o to, ˝e brakuje nam negatywnej krytyki?
5. Krytyka nie ma ˝adnego wp∏ywu na odbiór literatury przez tzw. zwyk∏ego czytelnika, bo
krytyk utraci∏ spo∏eczny presti˝. Czy krytyk nie jedzie tu na jednym wózku zarówno ze szkolnym i
akademickim polonistà, jak i pisarzem, którym te˝ w dobie kultury masowej odmawia si´ szacunku, bo nie funkcjonujà w przestrzeni wizualnej, tylko w galaktyce Gutenberga? Z drugiej strony,
jak si´ dobrze przyjrzeç, to przecie˝ krytycy wr´czajà nagrody pisarzom, które powodujà
zwi´kszony odbiór ich utworów.
6. Polska krytyka jest zakompleksiona i w niewielkim stopniu zajmuje si´ krytycznà analizà
literatury obcej. Sàdz´, ˝e to te˝ si´ powoli zmienia, w miar´ jak przybywa dobrych przek∏adów i
krytyków-komparatystów.
Zatem skoro jest tak dobrze, to czemu jest a˝ tak êle? Dlaczego mamy teraz krytyk´ specjalnej troski? I do czego mo˝e prowadziç taki skupiony namys∏ nad krytykà?
Wed∏ug niektórych krytyków, krytyka nie powinna ograniczaç si´ do analizowania i oceniania wartoÊci utworów, ale poprzez te dzia∏ania zmierzaç do krytyki kultury, w której funkcjonujà
opiniowane dzie∏a. To mo˝e doprowadziç do powstania krineintyki, czyli dyscypliny, której przedmiotem b´dzie sama krytyka. Krytyka jako zespó∏ umiej´tnoÊci i kryteriów rozstrzygania o
wartoÊciach kultury, która przecie˝ si´ zmienia. W takim uj´ciu krytyki na pewno pojawi si´ te˝
refleksja dotyczàca etosu krytyka. A ten etos chyba niczym si´ nie ró˝ni od etosu pisarza. Od pisarza wymaga si´ bowiem, ˝eby nie tylko pisa∏ dobrze (sprawnie, ciekawie, zajmujàco, b∏yskotliwie itp.), ale ˝eby pisa∏ te˝ màdrze. Sàdz´, ˝e krytyk znajduje si´ w podobnej sytuacji.

1.
Nie
ma
wielkiej krytyki,
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