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O opuszczonych domach z ciemnymi oknami
trzeba powtarzaç. To jest mantra, której
u˝ywaliÊmy - plastikowa torebeczka
ze zmielonymi koÊçmi, poemacik

W iersz powsta∏ wy∏àcznie z fragktóry osiàgnà∏ granic´ zdobywania
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nic na razie nie widaç, bo si´ broni samo,
l o s o w a n i a j a ko t e c h n i k i p o m o c poniewa˝ do 199 egzemplarzy cenzura
tn
o it ackzi e
s pjr e p a r ow
w a n y e k sm
p oo
n am
t. e
E kn
s ptoa
n act h
j ´,z y k a : g d y
tekst plus rytm plus zakl´cie, a wi´c marzenie o mocy
b r a ko w a ∏ o i n w e n c j i l u b ko n t e k s t u
która b´dzie wymaga∏a wielu wyrzeczeƒ i ofiar.
(np. przy pierwszym wersie).
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emblematycznych, jednolinijkowych recepcji (przypominajàcych, jak si´ dzisiaj
czyta), staje si´ tak naprawd´ znakiem pustym. Co z jednej strony oznacza, ˝e
nawiàzania cz´sto dotyczà tylko uk∏adów s∏ów, ciàgów liter, i mo˝na je spokojnie zignorowaç, z drugiej zaÊ – ˝e mimo wszystko piszàc, koƒczymy w jakiejÊ
dziwnej strefie ponad szumem, kontrmarszami wody, czyli ponad wojowniczo nacechowanym, zaw∏aszczajàcym lub podmywajàcym tekst ˝ywio∏em osobistym. Tak w
pewnym sensie by∏a tam opisywana ekspresja siebie. Jako b∏àd.
ZaÊ w sprawach, ˝e tak powiem, ogólnokulturowych sz∏o mi o rozwiàzanie, które
wyklucza zarówno proste resetowanie kulturowej pami´ci (historia literatury –
a mo˝e jeszcze wyraêniej historia sztuki – poucza bowiem, ˝e najlepiej udajà
si´ awangardy w pierwszym pokoleniu, najlepiej jeszcze mo˝liwie tradycyjnie
kszta∏cone, bo one bardzo dok∏adnie pami´tajà, z czego zrezygnowa∏y i przeciw
czemu ich bunt), jak i bezrefleksyjny uk∏on z oczami utkwionymi w ziemi´ (Bruce
Lee do ucznia, trzepnàwszy go uprzednio w g∏ow´ na zakoƒczenie treningu: nawet
jak si´ k∏aniasz w∏asnemu mistrzowi, patrz mu ciàgle w oczy, aby mieç czas na
reakcj´, gdyby adresat ho∏du chcia∏ jednak uderzyç). Tradycja jest w porzàdku, za kontrproduktywne natomiast chcia∏bym uznaç dowolne pisanie dla tradycji – nawet tej z Karpowicza, Wirpszy czy Sosnowskiego. Awangarda jest po to,
aby nie akceptowaç, od akceptowania jest co najwy˝ej lektura.
Podpórka z autora , z jego dzie∏ zebranych, medialnej obecnoÊci i krytycznego
szumu wokó∏ nie wymaga chyba omówienia akurat tutaj. W tej kwestii, jak równie˝
w kwestii wszelkich grupowych czy Êrodowiskowych protez, zast´pujàcych
m∏odszym autorom ten efekt, wola∏bym pomilczeç. Jednak dysponujàc odpowiednim
stopniem psychoanalitycznej pokr´tnoÊci, opowieÊç o zepsuciu da∏oby si´ rozwijaç i zap´tlaç w nieskoƒczonoÊç. Po co na przyk∏ad samemu poecie obraz w∏asnej
aktywnoÊci jako uwarunkowanego Êrodowiskowo i pozbawionego konkretnej treÊci
symulakrum poetyckiego g∏osu? Po to chocia˝by, by zrzuciç z siebie
odpowiedzialnoÊç, to jest uzyskaç swobod´ wypowiedzi w stopniu, do którego
jest si´ jeszcze psychologicznie nieprzygotowanym. A tak˝e, by zaprzeczyç
strach przed publicznym wystàpieniem przez stwierdzenie, ˝e przecie˝ pisanie
jest tylko i wy∏àcznie publicznym udzielaniem si´. Z poziomu rozmowy o
mrocznym jakimÊ systemie mo˝na wi´c zejÊç na powrót na poziom psychologii, by
stwierdziç, ˝e to opisywany system jest symulakrum – projekcjà coraz bardziej
popularnych mechanizmów obronnych. Nie same puste teksty, lecz próba nieudolnego maskowania si´ pustkà, podejmowana przez tych, którzy nie opanowali
˝adnych innych szyfrów. Dopóki ich szukajà, nie sà jeszcze straceni.
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I kolejna podpórka, dla odró˝nienia od poprzedniej roboczo tu nazwana podpórkà
z ˝ycia osobistego . Albo inaczej: gwarancjà na wiersz podpisywanà dzi´ki
zaimkom i dzi´ki ca∏ej masie przemilczanych za∏o˝eƒ, wynikajàcych z ich
u˝ycia. Za przyk∏ad niech pos∏u˝à ciàgle popularne w m∏odej poezji seksualne
figury, a raczej ich komunikacyjne zaplecze, splàtane mocno jak opisywane
cia∏a. Bo z jednej strony trudno o motyw bardziej kojarzàcy si´ z intymnoÊcià.
Z drugiej – i w czytelniku krà˝à stosowne do p∏ci hormony i p∏yny ustrojowe,
co pozwala ju˝ na jakà takà intersubiektywnoÊç. Z trzeciej – podwójny adres
(czytelnik i partner). Z czwartej – dziwne zjawiska, których ilustracj´ ka˝dy
mo˝e sporzàdziç we w∏asnym zakresie, czytajàc na g∏os w ró˝nych stanach
uspo∏ecznienia wiersz, w którym wyst´pujà frazy typu nasze nagie, matowe cia∏a
(¸ukasz Jarosz) albo te˝ ró˝ne formu∏y o palcach i zapachu
(Krzysztof Bàk). Bo czyje zapach i palce, bo czyje jest
„nasze”? Czy jeÊli nasze nagie, matowe cia∏a obejmujà si´ w
ciemnoÊciach / dr˝à jak przed operacjà, jakby czeka∏y na
d∏uto, kleszcze, trepan, to wówczas poeta-intymista opisuje
konkretny moment swojego ˝ycia, czy te˝ poeta od generalizacji opisuje ogólnoludzkà sytuacj´ egzystencjalnà? Odpowiedzi
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prosimy udzielaç pod dowolnym telefonem zerosiedemset, bowiem motyw, który
jeszcze jakieÊ pi´ç lat temu miewa∏ szanse na odkrywanie jakichÊ nowych perspektyw (pisa∏em o tym w pa]n[tologii neolingwizmu), sta∏ si´ w tej chwili
pó∏automatycznym zabiegiem uwierzytelniajàcym, pozwalajàcym zapomnieç o kwestiach, kto tu mówi, do kogo i w jakim imieniu w∏asnym.
Wszystkie opisane podpórki majà jednà wspólnà cech´: czynià one tekst pozornie
jasnym, bo oswojonym, bo przyjaznym w odbiorze. ZaÊ rzeczywista awangarda w
dzisiejszym
wcieleniu
staje
po
stronie
niejasnoÊci,
komplikacji
i
zaprzeczenia. Nie s∏u˝y afirmacji – oboj´tne, czy ta dotyczy∏aby poglàdów
politycznych, filozoficznych, zjawisk kulturowych czy prze˝yç osobistych –
poniewa˝ nawet najs∏odsza, osobista afirmacja jest wst´pem do myÊlenia totalitarnego, do myÊlenia przewagà (ja mam, a wy nie).
Afirmacja, oprócz wypowiadanego stanowiska, wymaga równie˝ podmiotu. Dlatego
dobrze jest, kiedy rola podmiotu w tekÊcie zostaje podwa˝ona – bàdê przez takie
czy inne filozoficzne spekulacje, bàdê przez otwarcie „ja” na taki j´zyk,
który utrudnia myÊlenie dyskursywne. W tym widz´ awangardowoÊç propozycji
Andrzeja Szpindlera. Ale znowu: najlepszymi jego tekstami sà te, które stanowià jego wewn´trznà awangard´ – a wi´c próby uzyskania (prawdziwej? iluzorycznej? chyba za wczeÊnie jeszcze, aby cokolwiek powiedzieç) ciàg∏oÊci i
spójnoÊci w takich w∏aÊnie warunkach, czyli nadania temu obcemu ˝ywio∏owi
w∏aÊciwoÊci mowy. Pierwsze zadanie tej poezji zostanie wype∏nione, gdy stanie
si´ ona dowodem, ˝e w taki sposób równie˝ mo˝na powiedzieç coÊ konkretnego,
nie zatracajàc jednak dzikoÊci i anonimowoÊci uruchomionego s∏ownego ˝ywio∏u.
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Waham si´, co powiedzieç o Macieju Sawie – poecie, który zaczyna z pozycji,
gdzie szczególnie si´ liczy wyobraênia i metafora (a wi´c wartoÊci, do których
poezja zdà˝y∏a nas przyzwyczaiç), by nast´pnie przypuÊciç bezkompromisowy atak
na jednolitoÊç w∏asnego j´zyka. W wierszach z tomiku Rok $ roki co i rusz
pojawiajà si´ niby-motta (bo jest tak, ˝e ˝ycie ˝yciem, cipka cipkà / ma pachnieç. a Êmierç?), niby-cytaty, a wi´c takie konstrukcje s∏owne, które wprost
sugerujà, ˝e sà niczyje. Poza tym zamierzony brak stylistycznej spójnoÊci –
tu nastrojowy obraz, zaraz obok wulgaryzm. Powiem po prostu, ˝e czasami zazdroszcz´, bo jego wiersze majà wi´cej swobody od moich, co nie zmienia faktu,
˝e b´d´ iÊç coraz g∏´biej w jakàÊ odmian´ dykcji napi´tego gard∏a.
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Obydwa podane przyk∏ady majà jednà cech´ wspólnà – nie sà to poeci teoretycznie nadÊwiadomi. O czym mówi´ w tej chwili g∏ównie po to, by nie ograniczaç
awangardy do jakichÊ akademickich straszyde∏ (czyli by nie instalowaç jej
kolejnej, tym razem erudycyjnej podpórki-blokady ). Przeciwnie – awangarda
jest zbiorem takich zadaƒ i takich gestów, które dla poety sà w∏aÊciwie naturalne. Dopiero trening kulturowy mówi, by ich nie wykonywaç, „bo tak nie wypada”, bàdê „bo to si´ nie op∏aca”. I dlatego dobrze jest ten trening ominàç,
albo te˝ przejÊç i Êwiadomie zostawiç za sobà. Byle bez pó∏Êrodków.
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g∏´biej
w
jakàÊ odmian´
d y k c j i
napi´tego
gard∏a.

MACIEJ
hybryda (linia numer specjalny)
au-to-bus, czer-wo-ny
po-uli-cach-mego-mia-sta
mknie. bodaj˝e lewà stronà idealnie
skrojonej marynarki, której koloryt i fason
daleko odbiega od wspó∏czesnych trendów w modzie,
hacz´ o skrzyd∏a, chrom, srom i trudne pytania: z historii
choroby, przelewów bankowych, o NIP, PESEL, o PIN- ç
przykazaƒ i perspektywy - prosz´ skasowaç, nie mówiç, nie
patrzeç za siebie . pod sufit unosi si´ smród spoconych
pomys∏ów na ˝ycie, najtaƒszych dopalaczy, peruk,
sztucznych szcz´k, naro˝nych szyldów i dla nich
przed lustrem wytresowanych uÊmiechów.
no prosz´- królewska, weso∏a, okr´˝na - Êlepa pani jest,
a mo˝e si´ wydaje? ja w tych butach pierwszy raz
do cholery, prosz´ uwa˝aç! na tego pana z lewej
rzuci∏em okiem dwa, trzy przystanki wstecz,
ze trzy lata temu. by∏ zamyÊlony i
kalkulowa∏ szanse przez okno:
ssanie, spr´˝anie
i wydech. ssanie, spr´˝anie
i

SAWA
jak kiÊç winogron - s∏odka, fermentuje
i uderza (zazwyczaj do g∏owy)
wojna totalna na “à“ i “´“ , na trudne wyrazy, “tak“ zdania
i “ nie“ dokoƒczone. nocne rozmowy z zawy˝aniem g∏osu w∏àcznie,
wojna na j´zyki, z charczeniem i szcz´kaniem z´bami. wystarczy
chcieç
wystarczy mieç: przeÊwity w jedynkach. kwarc, krzem, ceramik´,
w ostatecznoÊci przewodnictwo chocia˝ w jednà stron´, ledwie
przyÊpieszony kurs rejestracji dêwi´ków z niejasnych do dziÊ
przyczyn zwanych s∏owami. te same tony, te same wibracje
z nar´czem „k” jak kilo i „W” jak watów pod poduszkà.

modlishki. przewód
z widokiem na sypialny aneks.
doprawdy, nie wiem dlaczego, przy tobie trac´ g∏ow´
a z oczu ca∏y rytua∏, taniec godowy, na którym opieram
udane po˝ycie. i skàd, do licha, wzi´∏y si´ blizny, i ∏uski,
przy twojej karnacji jak plamy bieli, o której, mniemam,
wola∏abyÊ zapomnieç . adaÊ jest wÊciek∏y, dostrzega, ˝e
j´zyk cia∏ si´ rwie, rozdwaja, z trzewi wype∏za gadzi syk.
ten narkotyczny widok tak Êciska gard∏o, ˝e ch∏onie go
tylko ma∏ymi porcjami. ewuÊ, ewunia, wciska mu kit
ale sprzedaje si´ za papier, potrafi czyniç cuda pe∏no krwistymi ustami. naraz przyznaje: wype∏niam si´ snem,

z nim si´ kojarz´, z kimkolwiek, byle nie z tobà. mojetyz∏otko
jest martwa, jak ryba na wigili´ - o˝ywia si´ wtedy,
kiedy rozmowa schodzi na pieniàdze. adaÊ pami´ta w pó∏ kroku, s∏owa , ewa nie spocznie jak nie spróbuje
wymrugaç kilku groszy. w uzasadnionych przypadkach
adaÊ prowadzi w∏asny, choç wymuszony dialog z podbrzuszem.

Anna Ka¸u˝a
Nie wszystkie pociàgi
je˝d˝à po tym samym
torze
Kultura recyclingu, do jakiej odwo∏ujà si´ autorzy ankiety, nie jest jedynà, w której ˝yjemy i
sprowadzanie przemian w sztuce do zachowaƒ w tym jednym sektorze niefortunnie redukuje te
przemiany. Niezbyt pomyÊlnie ustawia tak˝e dyskusj´ o sztuce, wszak pastiszowy charakter sporej
cz´Êci dzia∏alnoÊci artystycznej nie musi od razu oznaczaç imitatorstwa i uwi´zienia w przesz∏oÊci.
Awangardowe impulsy z poczàtku wieku i neoawangarda z lat szeÊçdziesiàtych z kategoriami
nowatorstwa i oryginalnoÊci wydarza∏y si´ w okreÊlonych warunkach spo∏ecznych, politycznych i
cywilizacyjnych i – co oczywiste – dzia∏a∏y zgodnie z logikà nowoczesnoÊci. Pytajàc wi´c o nowatorstwo, diagnozujàc zarzucenie formalnych poszukiwaƒ, wymagajàc „odwagi elitaryzmu”, jak
robià to autorzy ankiety Wakatu, zaÊwiadczamy jedynie o tym, ˝e nadal pozostajemy w paradygmacie modernistycznych iluzji o poezji radykalnie rozdzielajàcej nowe od starego, elitaryzm od
egalitaryzmu kultury popularnej oraz takiej, w ramach której za wyznacznik eksperymentu mo˝na
uznaç formalne poszukiwania. Czy˝by wi´c uwi´zienie w standardach dawnego myÊlenia o
chwytach awangardowych nie pozwala∏o nam zauwa˝yç tego, co w nowej sztuce nie podlega utrwalonym i zagospodarowanym sposobom artystycznej realizacji? Przecie˝ w∏aÊnie owa ceniona
przez Balcerzana „odwaga elitaryzmu” wydaje si´ zupe∏nie nieadekwatna do wyzwaƒ, jakie rzuca
logika rozwojowa ponowoczesnej kultury. By∏abym sk∏onna raczej sàdziç, ˝e dobrze si´ sta∏o, ˝e
krytycy odnotowali wyczerpanie starych sposobów uprawiania poezji, szkoda jednak, ˝e czynià z
tego dramatyczne rozstrzygni´cia. Pe∏na wàtpliwoÊci fraza Joanny Mueller o podejrzeniach, i˝
gesty awangardowe mogà przypominaç „bezmyÊlnà maszyn´ powielajàca gesty z poprzedniego
okresu”, nale˝y niestety do tego samego konserwatywnego ˝alu nad przesz∏oÊcià, który
uniemo˝liwia inne spojrzenie – nawet na te same realizacje poetyckie.
W poezji uwolnionej od modernistycznej awangardy eksperyment nie musi byç w∏àczony w
zimny formalizm, jakby to okreÊli∏ Greenberg, zwolennik dystynkcji sztuki elitarnej. Nie oznacza to
jednak, ˝e jest niemo˝liwy. W ramach postmodernistycznego eksperymentowania nale˝y doceniç
tak˝e inne ni˝ wypracowane przez tradycj´ sposoby fascynacji ró˝norodnoÊcià, pluralizmem i
przesz∏oÊcià sztuki. Pos∏u˝´ si´ kilkoma przyk∏adami, dzi´ki którym chcia∏abym obroniç tez´, i˝ formalny eksperyment nie stanowi gwarancji sztuki „oporu”, za jakà chcielibyÊmy uznawaç awangard´. Mo˝e pozorowaç tak˝e treÊci utopijno-krytyczne, poniewa˝ utrudnienie, kiedyÊ stanowiàce
alibi dla kultury wysokiej, niekoniecznie prowadzi do eksperymentowania, i odwrotnie – flirt z kulturà popularnà nie w∏àcza sztuki automatycznie w popieranie mechanizmów przemys∏u kulturalnego. Anna Zeidler-Janiszewska podkreÊla, ˝e u podstaw eksperymentu sztuki postmodernistycznej
stoi krytyka iluzji ponowoczesnych. Podobnie dzieje si´ w poezji. Problemem nie jest wi´c paseistyczny charakter poezji roczników siedemdziesiàtych – ˝adna praktyka artystyczna w ca∏oÊci nie
jest rewolucyjna – ile raczej eksperyment na pokaz, zgrabna fa∏szywka.
Ostatnio pojawi∏o si´ tyle samo ksià˝ek, które mo˝na by uznaç za
paseistyczne, i tyle samo publikacji, które z pewnej perspektywy mog∏yby
zostaç zinterpretowane jako eksperymentalne. Co wi´cej, Êmieszny
paradoks polega na tym, ˝e ten sam tomik jedni recenzenci oceniajà
jako rewolucyjny, inni – jako tanie naÊladownictwo. Taka historia przy-

darzy∏a si´ przecie˝ ksià˝ce Grzegorza Olszaƒskiego Kroniki filmowe i Agnieszki Kuciak Zimne
kraje. Antologia nieistniejàcych poetów.
Gdybym mia∏a wymieniç tomiki, które stanowià wed∏ug mnie progresywne rozwini´cie
wàtków juz znanych, wskaza∏abym na French love Adama Pluszki, Kroniki filmowe Grzegorza
Olszaƒskiego, China schipping Justyny Bargielskiej, Przygody, etc. Adama Zdrodowskiego i
mo˝esz_czuç_ si´_ bezpiecznie / yass Szczepana Kopyta, Stany Adama Kaczanowskiego, poprawki do snów Piotra Czerniawskiego, W paƒstwie Êrodka Siwczyka; autorem, którego zaliczy∏abym
te˝ do tego grona by∏by Tomasz Majeran. Natomiast ksià˝ka Agnieszki Kuciak Dalekie kraje.
Antologia poetów nieistniejàcych, mimo formalnych eksperymentów, jest ze wzgl´du na implikacje, jakie te eksperyment powoduje, raczej konserwatywna i do niej odwo∏am sie jako do przyk∏adu
twórczoÊci, która korzysta z chwytów awangardy, ale wyciàga z nich nie-awangardowe wnioski.
Omówi´ jedynie par´ z nich. Adam Pluszka i Grzegorz Olszaƒski w swoich ksià˝kach dà˝à
do podobnych efektów: obaj nie chcà zauwa˝aç ró˝nic mi´dzy ostro wyodr´bnionymi jeszcze w
modernizmie j´zykami: w ich przypadku chodzi o j´zyki filmu i filozofii. Status j´zyka poetyckiego,
usankcjonowany w modernizmie jako odr´bny i w zasadzie usytuowany w pozycji metaj´zyka,
nadrz´dnego w stosunku do innych, w tych ksià˝kach mo˝na rozmaicie interpretowaç: jako detronizacj´ lub – ku takiej sk∏ania∏abym si´ – jako normalnoÊç wyzbytà nadbudowy symbolicznej.
Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e to samo dzieje si´ w innych tomikach – na przyk∏ad Adama
Kaczanowskiego – w których najwa˝niejszy jest swoisty miks popu, reklam, medialnego slangu i
lirycznych wyznaƒ podmiotu, ale w ksià˝kach Pluszki i Olszaƒskiego nie tylko j´zyk poetycki traci
swojà wyró˝nionà pozycj´ i roztapia si´ w innych; tak˝e wiersz nie ma granic. Rozciàga si´ w
nieskoƒczonoÊç nie dlatego, ˝e pozwala na to interpretacja, ale dlatego, ˝e poczàtek wiersza i jego
koniec istniejà dos∏ownie gdzieÊ indziej, poza ksià˝kà.
RewolucyjnoÊç ksià˝ki Justyny Bargielskiej polega na zgrabnym po∏àczeniu treÊci krytycznoutopijnych, charakterystycznych dla historycznych awangard z drwinà z idei emancypacyjnych. W
projekcie wielkà rol´ odgrywajà typograficzne uk∏ady, które nie tyle czynià z ksià˝ki obiekt artystyczny i przydajà dekoracyjnoÊci, co w sposób niezwykle precyzyjny imitujà charakter China schipping jako – z jednej strony, pami´tnika edukowanego i socjalizowanego podmiotu oraz – z drugiej,
elementarza z zasadami takiej socjalizacji. Tak skontaminowane gatunki ujawniajà w∏asne
zafa∏szowania: ani pami´tnik nie prezentuje osobnego, intymnego g∏osu pojedynczego i niepowtarzalnego „ja”, ani elementarz nie jest w stanie podtrzymaç iluzji stabilnej wiedzy, dzi´ki której
∏atwiej b´dzie si´ poruszaç w Êwiecie.
Co do ksià˝ki Agnieszki Kuciak, która korzysta z chwytów awangardowych, ale pozostaje w
przestrzeni konserwatywnej: przywo∏uj´ jà po to, by pokazaç, ˝e wbudowany projekt „p∏ynnej”
to˝samoÊci podmiotu piszàcego w gruncie rzeczy wcale nie prowadzi do afirmacji rozp∏yni´cia si´
piszàcego w j´zyku. Mimo pozorów ró˝norodnoÊci g∏osów owych nieistniejàcych poetów, które
autorka teatralizuje, ludycznej pasji stylizacyjnej zabawy z kategoriami „cudzego” i „innego”, nad
projektem ca∏y czas czuwa silne, autorskie „ja”. Innymi s∏owy, weso∏a mistyfikacyjna gra, której
stawkà wydawa∏o si´ roztrwonienie autorskiej obecnoÊci, targowisko ró˝noÊci i piknik cudzych
g∏osów, w gruncie rzeczy utwierdza mocny, panujàcy nad wszystkimi g∏os totalnoÊci Jednego.
Jaki z tego wniosek? Nie wszystko awangardowe, co z chwytów awangardowych korzysta.
Bo, parafrazujàc czeskiego poet´ Blatnego, „nie wszystkie pociàgi je˝d˝à po tym samym torze”.

raczej konserwatywn
na

Karol Maliszewski
Czas awangardy – czas na awangard´?
Pi´ç lat temu podobne pytania dr´czy∏y redaktorów poznaƒskiego „Pro
Arte”. Odpowiedzia∏em na nie pojednawczo i ostro˝nie, wskazujàc na poezj´
Andrzeja Sosnowskiego jako rzeczywiÊcie awangardowà, odzwierciedlajàcà
stylistyczny i epistemologiczny prze∏om na du˝à skal´. Z drugiej strony,
wskazywa∏em na inne znaczenie tego, co awangardowe. Pisa∏em o awangardzie
na ma∏à skal´: „A wi´c mikroawangardowe jest to, co nowe w obr´bie kilku
czy kilkunastu lat, co wydaje si´ tylko zmianà warty, a nie narzucaniem
poezji polskiej z gruntu nowego wzorca strukturalnego. W tym sensie awangard by∏o wiele”. Wspomnijmy awangardowy charakter prze∏omu 1955 roku i
pojawienie si´ twórców, którzy na tle scholastycznej poetyki socrealizmu wydawali si´ awangardzistami. Komu si´ wydawali, temu si´ wydawali.
Mistrz PrzyboÊ od razu pozna∏ si´ na ich rzekomym nowatorstwie. Jego
walka z turpizmem wyrasta∏a byç mo˝e z g∏odu prawdziwego nowatorstwa.
Gdyby debiutanci tamtego czasu bardziej ryzykowali poetycko, gdyby
szukali nowych rozwiàzaƒ formalnych, na pewno mogliby liczyç na wi´kszà
˝yczliwoÊç ówczesnej Wyroczni Awangardyzmu. Byli po prostu nowym pokoleniem, które chcia∏o zaistnieç w ÊwiadomoÊci odbiorców.
Dla mnie miarà poetyckiej awangardowoÊci sà wiersze i poematy
Peipera. (Pami´tam równie˝ wiele wierszy Przybosia oraz jego wiernego
ucznia, zmar∏ego w Wa∏brzychu, Mariana Jachimowicza, które odbiera∏em
jako formujàce we mnie poczucie tego, co awangardowe). To jest ta
najwy˝sza pó∏ka, na którà si´ ju˝ raczej nie zaglàda. Mam te˝ na myÊli
te aspekty jego koncepcji, które k∏ad∏y nacisk na swoiste alienowanie si´
s∏owiarza, odrywanie si´ od odbiorczych oczekiwaƒ i tworzenie wr´cz
alchemicznych zakl´ç metaforycznych, których rozszyfrowanie dane by∏oby
nielicznym. Taki wymiar awangardy poszukujàcej nowych rozwiàzaƒ formalnych kosztem komunikatywnoÊci i otwartoÊci na spo∏eczne potrzeby realizowa∏ si´ w pojedynczych praktykach twórczych, nigdy zaÊ ju˝ nie dotyczy∏ pokolenia, formacji czy jakichÊ zorganizowanych grup. Takà awangardowoÊç spotykaliÊmy i ciàgle spotykamy przy lekturze wierszy np. SwenaCzachorowskiego, Bia∏oszewskiego, Karpowicza, Mi∏ob´dzkiej. ObecnoÊç
dwojga ostatnich twórców jest moim zdaniem faktem nie do przecenienia.
Nazwa∏bym jà „obywatelskà stra˝à lingwistycznà” uzmys∏awiajàcà m∏odym
poetom, ˝e Êwiat s∏owa poetyckiego nie koƒczy si´ na ich paplaninie. Jak
∏adnie uj´∏a to Krystyna Mi∏ob´dzka w rozmowie ze mnà: „Wielkà stratà
by∏a ta d∏ugoletnia nieobecnoÊç Karpowicza. Brakowa∏o naszej poezji przeciwstawienia, z∏amania tych wszystkich pi´knych zdaƒ. Ka˝dej poezji
potrzebna jest sta∏a obecnoÊç kogoÊ takiego jak Mallarmé czy Chlebnikow”.
Mo˝na rzec, ˝e chodzi o lustro pokazujàce j´zyk, praktyk´ poetyckà penetrujàcà obrze˝a j´zyka i si∏´ jego wspó∏czesnych zatrudnieƒ i przyzwyczajeƒ. Zgadzam si´ w zupe∏noÊci z Krystynà Mi∏ob´dzkà,
˝e ka˝dej poezji potrzebna jest sta∏a obecnoÊç
s∏owiarzy, istnienie analitycznego rezerwatu eksperymentu i poszukiwania. To mo˝e byç jakiÊ tam margines,
ale jak sàdz´ – konieczny. Czy nie podobnie jest w
ka˝dej powa˝nej firmie, gdzie istotne miejsce zajmuje
dzia∏ projektów i poszukiwaƒ? W ka˝dej poezji muszà byç
takie miejsca. Ale z przebywaniem w takim miejscu i

uprawianiem takiej sztuki jest pewien k∏opot. To kraina wyrzeczeƒ i krytycznego niedocenienia. Nie pytajcie wi´c o laury w konkursach i pierwszoplanowe istnienie w doraênych hierarchiach. To nie licuje z zakonnym
charakterem przedsi´wzi´cia, z poÊwi´ceniem si´, z misjà. Tu cierpi si´
i rozkwita w odosobnieniu. Laury przypadajà kolegom piszàcym zrozumiale
i „poprawnie”. Tego typu tradycja docenienia-niedocenienia ciàgnie si´ od
Norwida i jest bardzo typowa. Kto chce odnieÊç natychmiastowy sukces (nie
zaÊ poÊmiertny, np. w pi´knym ho∏dzie Jacka Gutorowa), mo˝e robiç wszystko, byle tylko nie zajmowa∏ si´ rzeczywiÊcie awangardowà poezjà.
Uwa˝am, ˝e w tej chwili trzeba postawiç spraw´ jasno. Po triumfalnym powrocie Wirpszy (gdy jakoÊ nagle zawstydziliÊmy si´ Mi∏oszem i
Herbertem), po Êwietnej, wr´cz programowej ksià˝ce Jacka Gutorowa
stanowiska wyklarowa∏y si´ na tyle, ˝e da si´ oddzieliç awangard´ w
Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu od awangardy pokoleniowej. Niczego awangardowego nie dostrzegam ju˝ w wierszach Tomasza Ró˝yckiego, chocia˝ wiele
lat temu wpisywa∏y mi si´ w nurt oÊmielonej wyobraêni. Teraz poezja ta
cià˝y w stron´ paseizmu i klasycyzmu. PodkreÊlam, ˝e nie wartoÊciuj´ tych
spostrze˝eƒ. Z kolei poezja Romana Honeta jest w moim poj´ciu ciàgle awangardowa. Podobnie jak twórczoÊç Paw∏a Sarny i Roberta Króla czy w niektórych fragmentach Rados∏awa Kobierskiego i Bart∏omieja Majzla. Tu awangardowoÊç opiera si´ raczej na zrywaniu z wyobraêniowà sztampà, na balansowaniu na kraw´dzi przyzwyczajeƒ odbiorczych i percepcyjnej ∏atwizny.
Przypominajà si´ autookreÊlenia Majzla z wczesnej fazy jego twórczoÊci.
Zdaje si´, ˝e by∏o tam coÊ o „chorej wyobraêni”, o ryzyku, o Êwiadomym
wykluczeniu. Inna awangardowoÊç realizuje si´ w poezji Krzysztofa
Siwczyka i Macieja Mieleckiego. Tu mam na myÊli prac´ w mi´dzys∏owiu, na
z∏àczach znaczeƒ, poÊród kie∏znanej pó∏ ˝artem, pó∏ serio dynamiki
kruchych frazeologizmów. Lingwistyczne ciàgoty tonowane narracyjnym
sznytem, tendencjà do opowiadania niejasnych historyjek. Dopisa∏bym do
tej listy nazwiska Jaros∏awa Lipszyca, Adama Kaczanowskiego i Szczepana
Kopyta. Ale ju˝ stricte awangardowe (bo wpisujàce si´ w Peiperowski
archetyp, ten wzorzec metryczny awangardowoÊci) sà dla mnie wiersze Marii
Cyranowicz i Joanny Mueller. W tej chwili chyba nikt nie idzie tà Êcie˝kà
tak wytrwale, jak te poetki. GdzieÊ obok kroczà tacy twórcy, jak Cezary
Domarus, Jevhen Michnowsky i milknàcy powoli jako poeta Kazimierz
Biculewicz. Z nowoÊci tego typu zainteresowa∏ mnie debiutancki tomik
Joanny Roszak. Instynktownie odebra∏em go jako awangardowy, to znaczy
trudny do zaszufladkowania, lawirujàcy miedzy trudnymi do uchwycenia
odcieniami stylistycznymi, nieszukajàcy ∏atwego kontaktu z czytelnikiem.
Wydaje mi si´, ˝e obecnie niewielu debiutantów decyduje si´ na takie
ryzyko. Wi´kszoÊç wybiera ∏atwo rozpoznawalne nisze, jakiÊ uchwytny dla
czytelników i Êrodowiska parasol. Ma∏o kto decyduje si´ na skok bez
spadochronu. Nie mam z tego powodu do nikogo ˝alu. Mo˝e to nie czas na
takie skoki. Mo˝e awangarda pojawia si´ i znika w efekcie pewnych
przyÊpieszeƒ cywilizacyjnych, spo∏ecznych ciÊnieƒ i wewnàtrzpoetyckich
napi´ç, zaÊ sztucznie wywo∏ywana szybko obumiera. Nie wiem. Jednak to, co
awangardowe, ∏àczy∏o si´ zazwyczaj z jakimÊ ogólnym projektem filozoficznym i spo∏ecznym. Zrywanie nast´powa∏o
na polu o wiele szerszym od pola wiersza. Nie widz´ w
tej chwili tego typu odwagi. Mo˝e dopiero formuje si´,
gotuje do wybuchu. W tomikach na razie tego nie widaç.

Zgadzam si´ w zupe∏noÊci z
Krystynà Mi∏ob´dzkà
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Roman
rodzaje nocnej alchemii
z ka˝dej ozdoby wytopi∏em czerƒ,
to jest mo˝liwe. wilgoç tworzàca samo˝ywne bry∏y
w przedsionkach ∏aêni, pomyje, w które zmieni∏ si´
czas bezpowrotnych chorób czy wakacji. jeszcze
tam stoisz, w krzewach ostr´˝yn przy rzece
b∏yszczy si´ jeszcze twój baga˝,
cieƒ – przenoÊny posàg krwi. myÊl´:
lato przesuwajàce zegary w zbo˝u,
subtropikalny las, nigdy ci´
nie spotkam. iskro. ironio.
zatrzymana we mnie na zawsze,
ka˝dej nocy martwa inaczej

paêdziernik 1993
jesieƒ. saletra i fosfor.
niebieskie twarze dzieci utopionych
w szambie. kto ma g∏´boki mózg,
ten poruszony dr˝eniem kszta∏tów w mroku,
ustawi nawet mijanie ubieg∏ych godzin,
nawet bieg w∏asnej krwi przeciwko sobie.
moc osobistej rzeêni. w niej moi
najdro˝si, istoty uniesione w dr˝eniu
b∏yskawicy, przemiany. odg∏osy dawno zapomnianych
rozmów,
z dawno zamkni´tych okien pozdrowienie
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kwiaty, larwy

kwiaty,
z∏o˝one przez ukochanà na trumnie tutanchamona,
po trzech tysiàcach lat zmieni∏y si´ w proch
na r´kach howarda cartera
w ka˝dej chwili wiecznie trwa mi∏oÊç. to kryszta∏owe oko
faraona. zabawa ˝a∏obników w pijaƒstwie,
gdy rozsypujà sól i mówià – Ênieg,
Ênieg pada w ca∏ym mieÊcie i boli
znowu le˝ymy w spi´trzonych trawach,
Êni nam si´ tamto kino – tamto zburzone,
wi´c przeniesione w przesz∏oÊç
(jest martwa). zaÊpiewaj – mówi´
i Êpiewasz:
zosta∏ za nami czas,
ale nie minà∏
nasze dni poÊród anten i ob∏oków
tamtego lata nie zazna∏y koƒca
nios∏y nas rzeki w ciemnych rezerwatach,
lecz p∏yn´liÊmy niepewnie, bo zaopatrzeni
w mi∏oÊç jedynie do tego, co umrze.
i nigdy ju˝ nie by∏o inaczej
ju˝ nigdy. zamkn´∏y si´
nad nami ptaki i ga∏´zie
przyszed∏ proch.
robak przyszed∏ – dwóch braci w przemianie,
bo dotrzymujà minionych obietnic,
na zawsze pami´tajà utracony kszta∏t

Sam gest, ˝e robimy encyklopedi´ z czegoÊ, co ˝yje
jeszcze, co si´ totalnie rozwija, co jest wr´cz u
zarania, mo˝na by powiedzieç, to jest jakiÊ gwa¸t
na ˝ywym organizmie...
z Piotrem Mareckim rozmawiajà: Beata Gula, Maria Cyranowicz, Micha∏ Kasprzak i Pawe∏ Kozio∏,
przy aktywnym udziale Paw∏a Dunina-Wàsowicza

B e a t a G u l a (do Piotra Mareckiego): ChcielibyÊmy zaczàç od rozmowy na temat recepcji...
P a w e ∏ D u n i n - W à s o w i c z: No, w∏aÊnie mówi∏em o recepcji! S∏uchajcie, siedzimy wczoraj w pokoju u Lekszyckich, w hotelu, i nagle wchodzi ktoÊ i mówi: „Pan jest Dunin? Pan nie nocuje w tamtym
pokoju, tylko z panem Parulskim”. Wi´c przenosz´ swoje graty, Parulski ju˝ Êpi, a rano nie mog´
znaleêç laptopa. MyÊl´: trudno, pewnie zostawi∏em gdzieÊ, jak wczoraj uprawialiÊmy murking. Id´
do recepcji oddaç klucz, a tam si´ okazuje, ˝e majà tego laptopa, bo go nie wzià∏em z poprzedniego pokoju!... A wiecie, co to jest murking?
WSZYSCY: Nie?!!!
P D W: Wyobraêcie sobie, ˝e we Wroc∏awiu jest taki murek, w pobli˝u monopolowego, na którym
mo˝na piç legalnie i ˝adna w∏adza si´ tam nie zatrzymuje!
M i c h a ∏ K a s p r z a k: A ju˝ wyobrazi∏em sobie coÊ innego...
P D W (do Mareckiego): No, to jak by∏o z recepcjà tych Tekstyliów, powiedz.
P a w e ∏ K o z i o ∏: Mo˝esz si´ rozluêniç, nie mamy ze sobà Tekstyliów.
PM: A nie macie spisanych b∏´dów? (Êmiech). S∏uchajcie, raz pojecha∏em do telewizji, do Marty
Sawickiej...
PDW: Ho, ho...
PM: ...i siadam naprzeciwko mojego polemisty, patrz´, a ten koleÊ otwiera zeszyt i ma wszystkie
b∏´dy spisane, wiesz?... (Êmiech) Przy pi´ciominutowej dyskusji, którà póêniej sformatowali na
potrzeby telewizji... Ale koleÊ pope∏ni∏ jeden b∏àd: na sam koniec powiedzia∏, ˝e jest to ksià˝ka
jednak wartoÊciowa, Êwietnie, ˝e powsta∏a – zmontowali to w taki sposób, ˝e wysz∏o na jego
niekorzyÊç.
BG: A ze strony którego Êrodowiska artystycznego po wydaniu Tekstyliów bis mieliÊcie najwi´cej
napaÊci?
PM: Wiesz co, napaÊci by∏y w∏aÊciwie ze wszystkich Êrodowisk...
PDW: Z Lampy...
PM: ...tak, Lampa wytyka∏a mas´ b∏´dów; autor Parnasu bis, siedzàcy tutaj obok, który to Parnas
zas∏ynà∏ po prostu tysiàcami b∏´dów... (Êmiech)
Maria Cyranowicz: I konfabulacjà...
PM: ...i konfabulacjà, kontrowersjami wokó∏ zamieszczania i niezamieszczania pewnych autorów
– zaatakowa∏ nas za b∏´dy!
PDW: To prawda!
MC (do PDW): Ale wy tam chyba wymyÊliliÊcie kilka nazwisk i biografii?
PDW: W trzecim wydaniu zosta∏o wymyÊlonych jedenaÊcie postaci.
M C (do Maro): A u was sà sami prawdziwi? Istniejàcy realnie?
PM: Sami prawdziwi.
WSZYSCY: Eeeeee!!!
MC: Wi´c nie tylko ze strony literatów by∏y zg∏aszane zastrze˝enia, ale
równie˝ ze Êrodowisk artystycznych?
PM: To wyglàda∏o w ten sposób, ˝e np. Dariusz Nowacki zaatakowa∏ dzia∏
literatury, natomiast pochwali∏ dzia∏ Komiks i Muzyka alternatywna... i te˝
êle napisa∏ o dziale Idee, natomiast np. Dziennik zaatakowa∏ dzia∏ Muzyka
alternatywna, natomiast pochwali∏ Idee...

MC: A kto w Dzienniku?
PM: Cezary Polak. I wszystko polega∏o na takiej przepychance. Kiedy si´ ukaza∏y Tekstylia bis,
i jeszcze przed recenzjami, przy stolikach gdzieÊ tam w Krakowie ludzie, którzy t´ ksià˝k´ jakoÊ
przejrzeli, czy nawet przeczytali, w∏aÊnie w ten sposób rozmawiali, zachwalajàc jeden dzia∏, krytykujàc inny. A póêniej zacz´to to samo pisaç w mediach masowych i ta dyskusja si´ na takim
„–stolikowym” poziomie zatrzyma∏a. To by∏o dla mnie jakieÊ totalne zaskoczenie, bo wydawa∏o mi
si´, ˝e zrobiliÊmy jakàÊ robot´ troch´ pionierskà, zbierajàc ró˝ne zjawiska w jednej ksià˝ce, i
myÊla∏em, ˝e to zostanie docenione, b´dzie jakoÊ opisywane. Zresztà, zastanawia∏em si´ we
wst´pie, i to jest te˝ pytanie do was, czy na podstawie Tekstyliów, ignorujàc ju˝ te b∏´dy, które
zosta∏y wytkni´te, da si´ w ogóle mówiç o kszta∏cie m∏odej kultury. Co wy o tym sàdzicie?
MC: Ja myÊl´, ˝e o ca∏oÊciowym nigdy nie, ale o pewnych jej elementach...
PM: Mnie to na przyk∏ad zastanowi∏o, ˝e nie pojawi∏ si´ ˝aden tekst krytyczny, ˝aden komentarz,
w którym ktoÊ by si´ odwa˝y∏ – zazwyczaj ludzie znajà si´ na jakichÊ dwóch-trzech dziedzinach –
przejrzeç wszystko i spróbowaç np. znaleêç wspólne tematy, które si´ pojawiajà...
MC: Albo wspólne tendencje...
PM: ...albo wspólne tendencje, które si´ pojawiajà we wszystkich dziedzinach. Ja chcia∏em w∏aÊnie
sprowokowaç takie komentarze. Tu trzeba powiedzieç jeszcze jednà rzecz: my o tej ksià˝ce d∏ugo
myÊleliÊmy, natomiast sama faza jej przygotowania trwa∏a cztery miesiàce; dostaliÊmy dotacj´ w
sierpniu, a w grudniu musia∏a si´ ona ukazaç, ˝ebyÊmy mogli si´ wywiàzaç z umowy dotacyjnej.
Tymczasem fundacja, którà prowadz´, nie by∏aby w stanie wydaç samodzielnie Tekstyliów bis, bo
to jest ogromna suma pieni´dzy – myÊl´, ˝e oko∏o pi´tnastu ksià˝ek prozatorskich mo˝na by opublikowaç za t´ kwot´. Tutaj np. trzeba by∏o zap∏aciç od razu autorom hase∏
honoraria w momencie, kiedy oni t´ robot´ wykonali, a nie jak w przypadku prozaików, kiedy mo˝na to regulowaç sprzeda˝à ksià˝ki...
BG: Jaka by∏a ∏àcznoÊç pomi´dzy redaktorami poszczególnych dzia∏ów? Czy
by∏a w ogóle?
PDW: Pewnie nie by∏o...

PM: Nie by∏o, he, he, to znaczy – na poczàtku myÊleliÊmy ambitnie, ˝e uda nam si´ zrobiç s∏ownik
alfabetyczny, po prostu, i tak go zamawialiÊmy. Ja okreÊli∏em trzy rodzaje hase∏ i jeden mikroesej,
one mia∏y podane iloÊci znaków, redaktorzy mieli powybieraç najciekawszych artystów, którzy – ich
zdaniem – zas∏ugujà na najd∏u˝sze has∏a, póêniej Êrednie, i wreszcie jakaÊ druga-trzecia liga. I w
pewnym momencie to si´ po prostu rozjecha∏o; np. taki autor, jak Szymon Holcman, po kilku
miesiàcach powiedzia∏ mi, ˝e on si´ wycofuje z tego projektu, jeÊli b´dzie musia∏ tak formatowaç
te notki, ˝e on chce napisaç autorski dzia∏, i tak dalej. Dzia∏ Teatr by∏ zupe∏nie inaczej zrobiony,
poniewa˝ bazowa∏ on na takim s∏owniku nowego teatru, który te˝ wkrótce zostanie wydany przez
Ha!art...
MC: A kto robi ten s∏ownik?
PM: Instytut Teatralny. Dlatego ja we wst´pie zastrzeg∏em, ˝e ta ksià˝ka sk∏ada si´ jakby z oÊmiu
ró˝nych ksià˝ek, takich oÊmiu koncepcji, dlatego niektórzy autorzy np. pojawiajà si´ w ró˝nych
dzia∏ach. Zresztà, to jest ciekawe, bo prowadzi∏ ze mnà jedno spotkanie Pieszczachowicz, który
startowa∏ wraz z pokoleniem í56, i on mówi, ˝e po í89 roku straci∏ jakby kontrol´ nad tym wszystkim, ale jak przeglàda∏ Tekstylia, to przez te wszystkie pokolenia, które si´ po í56 roku objawi∏y,
nie by∏o a˝ takiej iloÊci artystów, którzy by mieli a˝ tyle na raz profesji, realizowali si´ w tylu mediach. To jest oczywiste, mamy teraz dost´p do wielu mediów. Tym sobie to t∏umaczy∏em, ˝e tacy
artyÊci majà prawo, ˝eby pisali o nich specjaliÊci z ró˝nych dziedzin; np. taki Shuty, ˝eby o nim
napisa∏ i literaturoznawca, i filmoznawca, ˝e Romek Dziadkiewicz, który te˝ wyda∏ tom poezji, ma
takie prawo, ˝eby o nim napisa∏ historyk sztuki i literaturoznawca.
MC: To by∏by jakiÊ nowy rys!
PM: GdybyÊmy obstawali przy koncepcji s∏ownika alfabetycznego, to pewnie byÊmy te has∏a ∏àczyli
i opisywali wspólnie, natomiast w zwiàzku z tym, ˝e z tego si´ zrobi∏a ksià˝ka sk∏adajàca si´ z kilku
autorskich ksià˝ek, które firmujà poszczególni redaktorzy, to znalaz∏y si´ has∏a o poszczególnych
autorach w ró˝nych dzia∏ach.
BG: Ale sà jakieÊ odnoÊniki do innych dzia∏ów?
PM: To znaczy tak – oczywiÊcie, w tej pierwszej wersji, alfabetycznej,
odnoÊniki by by∏y, natomiast je˝eli s∏ownik sk∏ada si´ z dzia∏ów tematycznych, musielibyÊmy robiç odnoÊniki w ten sposób: „–patrz – Teatr i np.
Lipszyc”. W ten sposób, przy kilku tysiàcach odnoÊników, to nam si´ robi
dwieÊcie dodatkowych stron, dlatego z tego po prostu zrezygnowaliÊmy.
MC: Ale indeks za∏atwia t´ spraw´, nie?

PM: Indeks sprawia, ˝e mo˝na na dwa sposoby czytaç t´ ksià˝k´: alfabetycznie i tematycznie.
BG: Jestem pewna, ˝e np. Êrodowisko literackie przeczyta g∏ównie o literaturze, a na inne dzia∏y
tak tylko sobie popatrzy, natomiast gdyby pojawi∏y si´ takie odnoÊniki, to przy zainteresowaniu
danà postacià wertuje si´ i inne dzia∏y.
PM: Druga sprawa, wiadomo, ˝e przy takiej pracy, jakà w to w∏o˝yliÊmy, i w tak krótkim czasie (jak
mówi∏em – oko∏o czterech miesi´cy) – nie da si´ uniknàç pewnych b∏´dów. W Tekstyliach bis jest
tysiàc trzysta hase∏, osiemset dwadzieÊcia stronic formatu B5, na ka˝dej stronie – myÊmy przeliczyli
– pojawia si´ oko∏o czterdziestu „–czystych” informacji; w momencie, kiedy to nie jest ksià˝ka
wydawana przez wydawnictwo naukowe, jak napisa∏ Nowacki w Tygodniku Powszechnym – Ha!art
to nie PWN – ˝adne has∏o nie by∏o recenzowane, w takim sensie, ˝e gdyby to wydawa∏ PWN, ka˝de
has∏o mia∏oby dwóch profesorów, którzy by je weryfikowali.
BG: A przy okazji spraw technicznych i literatury – chcia∏am zapytaç o adresy wydawnicze.
Charnas nam dziesi´ç razy mówi∏, ˝e stosujecie normy europejskie, wed∏ug których nie podaje si´
nazwy wydawnictwa, tylko np. Warszawa 2007. Wed∏ug mnie, w przypadku pewnej niszowoÊci
zjawisk nie nale˝y trzymaç si´ tych przepisów, bo jeÊli nie zosta∏o podane wydawnictwo, to dana
ksià˝ka jest bardzo cz´sto nie do namierzenia.
PDW: Na szcz´Êcie, w Wo∏owcu istnieje tylko wydawnictwo Czarne.
PM: Nie no, to oczywiÊcie jest pomys∏ sekretarza Tomasza Charnasa i on za to w ca∏oÊci odpowiada. Ja si´ do tego nie wtràca∏em. Moim g∏ównym zadaniem by∏o znaleêç ekip´ ludzi. Choç, z
drugiej strony, na przyk∏ad w wypadku galerii bytomskiej Kronika, kiedy chciano zamknàç t´
galeri´, policzono, ile razy w Tekstyliach pojawia si´ dzi´ki niej miasto Bytom i zauwa˝ono, jaki ma
ona udzia∏ w kszta∏towaniu m∏odej kultury. W ten sposób przetrwa∏a. OczywiÊcie, to by∏ jeden z
argumentów.
MK: Co do dzia∏u literatury, zauwa˝y∏em, ˝e poszczególne postaci te˝ sà pokazane w wielu
ods∏onach, w zale˝noÊci od tego, kto by∏ autorem notki. Has∏a nie zosta∏y ze sobà uzgodnione. Na
przyk∏ad, o twórczoÊci Jasia Kapeli raz mo˝na przeczytaç jako o ponowoczesnym pastiszu, a w
jego notce osobowej jako o poezji pozostajàcej „–w trybie wyznaniowym”. W mikroeseju na temat
neolingwizmu – poststrukturalnà interpretacj´ twórczoÊci Lipszyca, i w jego notce osobowej pisanej
przez Ann´ Ka∏u˝´ mo˝na przeczytaç, ˝e Poczytalnia by∏a tomikiem spo∏ecznie zaanga˝owanym,
demaskujàcym ró˝ne uwik∏ania w j´zyki w∏adzy, co wydaje mi si´ nadu˝yciem w tym miejscu.
PM: Ale Igor Stokfiszewski te˝ w ten sposób czyta...
MK: Poczytalni´, tak?
PM: ...i zdaje si´, ˝e bólion w kostce równie˝...
MK: Gdyby jednak interpretowaç Poczytalni´ na tle korespondujàcego z nià Manifestu
Neolingwistycznego, którego w wi´kszoÊci Lipszyc by∏ autorem, to spo∏eczne czytanie tego tomiku
si´ nie sprawdza... To przyk∏adanie ostatnio g∏oÊnych i modnych kategorii opisu do treÊci
nale˝àcych jeszcze wtedy do zupe∏nie innego paradygmatu.
P D W (nagle): Powiem wam, jakie by∏y okolicznoÊci wydania Poczytalni. A nie, nie Poczytalni,
przepraszam, bólionu w kostce...
WSZYSCY: No...
PDW: Mo˝ecie wy∏àczyç magnetofon, ˝eby tego nie nagrywaç. Ale mo˝ecie nagrywaç. To by∏o tak,
˝e by∏a robiona impreza Warszawa Pisarzy i Beata Chmiel poprosi∏a mnie o skompletowanie
m∏odych. I wychodzi∏o na to, ˝e wszyscy oni sà tacy m∏odzi i majà jakiÊ dorobek, a Lipszyc nie ma.
Wi´c ˝eby zrobiç Lipszycowi przyjemnoÊç, wydrukowaliÊmy z trzysta ok∏adek i z dwieÊcie Êrodków,
bo Êrodki by∏y na... to by∏a taka technika powielania... jak to si´ nazywa∏o, cholera... MyÊmy
r´cznie to sk∏adkowali, zszywali sami i potem pojechaliÊmy do... chyba u was to ˝eÊmy obcinali, w
SDK-u, a mo˝e w jakiejÊ introligatorni, nie pami´tam, wi´c bólion w kostce
wyszed∏ tylko po to, ˝eby Lipszyc by∏ poetà z ksià˝kà. A i tak najbardziej
zaÊwieci∏ Zawada, który zdjà∏ buty i... Tak by∏o: Filip Zawada by∏ gwiazdà.
P M (do MK, po tyradzie PDW): Nie widz´ jakiegoÊ problemu, ˝e w haÊle o
Ustach, w innym dziale, zresztà, pojawiajà si´ jakieÊ inne interpretacje dzia∏aƒ
zespo∏u Usta ni˝ w haÊle w dziale literackim, gdzie Anka Ka∏u˝a interpretuje

spo∏ecznie t´ poezj´. Ja myÊl´, ˝e Lipszyc te˝ nie traktowa∏ Ust jako projektu jakoÊ integralnie
zwiàzanego z jego literaturà... I krytyk muzyczny, który najprawdopodobniej nie czyta∏ ˝adnej
ksià˝ki Lipszyca, ma prawo po prostu na podstawie p∏yty...
PDW: ...którà ja wyda∏em!
PM: ...którà wyda∏ PDW – zinterpretowaç to zupe∏nie inaczej.
MK: Tylko wiesz, z kolei takie nieuzgodnienie j´zyków powoduje, ˝e ta ksià˝ka jest kierowana nie
do przeci´tnego odbiorcy, tak jak zak∏adasz we wst´pie, tylko do odbiorcy, który sam jest w stanie
zweryfikowaç te ró˝ne modele interpretacyjne.
P D W (nagle): JaÊ Kapela odgrywa teraz takà rol´, jakà par´ lat temu odgrywa∏ Cecko.
MC: Tak!
PM: Tak, tak, tak...
PDW: To jest rola spo∏eczna... Nie chodzi o to, co on pisze, tylko to rola...
PM: JaÊ Kapela jeêdzi na spotkania i mówi, ˝e Paris Hilton jest wa˝niejsza ni˝ Odys.
WSZYSCY: (w Êmiech)
PM: S∏uchajcie, powtórzy∏em teraz spotkanie w ¸odzi, i jak by∏em, mówi´, ˝e mamy takiego poet´,
Jasia Kapel´, który jeêdzi na spotkania i mówi, ˝e Paris Hilton jest wa˝niejsza ni˝ Odys, a ktoÊ wsta∏
z widowni i ca∏kiem serio si´ pyta: a kim jest Odys, jej ch∏opakiem?
WSZYSCY: (znowu)
PK: S∏uchaj, jak ju˝ mówimy o tej wielokierunkowoÊci: Lipszyc-poeta, Lipszyc-Usta, to dlaczego
internet jest z tego s∏ownika wyczyszczony?
PM: Dlaczego jest wyczyszczony?
PK: Np. ∏atwiej by mi by∏o zrozumieç, dlaczego Joanna Roszak jest, gdyby by∏a wzmianka o tym
jej poemacie.
PM: Ale jest has∏o Liternet, które ja sam pisa∏em, i tam Joanna Roszak zosta∏a wymieniona.
PK: Ale nie zas∏ugiwa∏oby to na jakiÊ osobny dzia∏?
PM: Ale˝ oczywiÊcie, s∏uchaj – w dziale Sztuka przez Ew´ Wójtowicz zosta∏o napisanych oko∏o
pi´çdziesi´ciu hase∏ z zakresu net-artu, i jest tam wymieniony i Czerski na przyk∏ad z literatów,
i Jan Dzban, i kilka innych projektów, natomiast hipertekst zosta∏ opracowany w dziale literackim,
w mikroeseju Liternet.
MK: To prawda, ˝e przygotowujecie s∏ownik internetowy?
PM: Jest taki pomys∏, ˝e jak si´ Tekstylia sprzedadzà, to wrzucimy je do internetu. A musz´ zaznaczyç, jest to najlepiej sprzedajàca si´ obecnie ksià˝ka w dziale s∏ownikowo-encyklopedycznym
Empików (Êmiech).
MK: A ile wydrukowaliÊcie?
PM: Trzy tysiàce. Ja liczy∏em, ˝e ludzie zainteresowani poszczególnymi dzia∏ami jà kupià, ale
chyba si´ przeliczy∏em. Pierwszego dnia zesz∏o dwieÊcie egzemplarzy, jak wprowadzono Tekstylia
do Empików, to ca∏kiem nieêle. Ksià˝ka jest w ogóle droga, 49 PLN kosztuje.
PDW: Ale za to gruba.
PM: No, osiemset stronic ma. Ale zaraz, o czym to mówiliÊmy przed chwilà? Aha, jest taki pomys∏,
˝eby zrobiç jakby Tekstylia 3.0, czyli internetowe, albo nadaç im tytu∏ Tekstylia do poprawiania.
Zresztà, na Wikipedii rozmawia∏em ju˝ o tym z Piotrem Czerniawskim, ˝eby znalaz∏y si´ te wszystkie informacje, ale jako taki spójny projekt, i ˝eby tam by∏a mo˝liwoÊç dopisywania hase∏, dopisywania informacji, aktualizowania.
MC: A czy czerpaliÊcie z tych hase∏ z Wikipedii, tego projektu, co robi Czerniawski w∏aÊnie?
PM: MyÊl´, ˝e z wielu êróde∏, na pewno od samych autorów...
MC: Nie, do mnie nikt si´ nie zwróci∏...
PM: Tak, ale myÊl´, ˝e te podstawowe informacje o tobie by∏y ju˝ w pierwszych Tekstyliach sprawdzane. Pierwsze wydanie by∏o zresztà podstawà.
Natomiast najwi´ksze problemy mieliÊmy z dzia∏em Muzyka alternatywna, a
zw∏aszcza Sztuka – nikt tych informacji wczeÊniej nie zebra∏, tam jest trzysta
pi´çdziesiàt hase∏. Bo co by∏o najwi´kszà robotà w Tekstyliach? Zebraç zespó∏
ludzi: którzy si´ znajà na street-arcie, na m∏odej architekturze, na net-arcie,

na m∏odej animacji, o której si´ w ogóle nie pisze – a u nas jest czterdzieÊci hase∏ z tego zakresu!
Skompletowanie takiej ogromnej ekipy, która si´ weêmie za poszczególne dzia∏ki.
MK: Mam teraz takie pytanie o has∏o o krytyce. Bo zdecydowaliÊcie si´ oddaç ustalenie pewnych
hierarchii w krytyce jednej osobie, czyli Tabaczyƒskiemu. Nie by∏o to ryzykowne posuni´cie? Bo
nagle dowiadujemy si´, ˝e najbardziej znanymi i aktywnymi krytykami sà m.in. Bernadetta Darska,
Micha∏ Larek i Karol Francuzik, i kilka nazwisk, a poza nimi istniejà jeszcze recenzenci, dla których
„–m∏oda literatura stanowi jedno z wielu i wcale nie najwa˝niejsze pole zainteresowania”, czyli
m.in. Joanna Mueller, Jakub Momro, Tadeusz Dàbrowski, Tomasz CieÊlak-Soko∏owski. Po pierwsze, czy Tabaczyƒskiemu o tym wyrokowaç?
PM: Wiesz, pami´taj, ˝e ja specjalnie dzia∏ Literatura odda∏em osobom spoza Krakowa, tzn.
dziewczynom ze Âlàska, Ance Ka∏u˝y i Marcie Cuber, zresztà to jest jedyny dzia∏, któremu zarzucano, ˝e jest napisany bez pasji, ˝e we wszystkich innych redaktorzy sà promotorami tej m∏odej
kultury, natomiast o literaturze pisze si´ bez pasji. Ja tego specjalnie chcia∏em. Zaatakowa∏ nas za
to Dariusz Nowacki, ten sam Dariusz Nowacki, który za pierwsze Tekstylia, napisane z takà w∏aÊnie
pasjà i z jajami, zniszczy∏ nas w TwórczoÊci w∏aÊnie za to g∏ównie. Wi´c teraz bardzo chcia∏em,
˝eby dziewczyny ze Âlàska – choç sà dosyç m∏ode, ale obydwie ju˝ sà paniami doktor – ˝eby to
one firmowa∏y ten dzia∏. I to, co Tabaczyƒski napisa∏, by∏o na pewno konsultowane z nimi. I wiesz,
ka˝dy dzia∏ jest autorski w pewnym stopniu; od pierwszych Tekstyliów mamy doÊwiadczenie, ˝e nie
mówimy o ˝adnej obiektywnej wizji m∏odej literatury, ˝e mamy ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy tekst jest
zindywidualizowany, ˝e dzia∏amy jakoÊ pragmatycznie, i Tekstylia bis sà tego kolejnym
przyk∏adem. To, co mnie najbardziej interesowa∏o, to by∏a merytoryczna dyskusja o ca∏oÊci, i
okazuje si´, ˝e oprócz tego, ˝e nas z wielu stron zaatakowano za takie szczegó∏y, to jednak
Dziennik sprowokowa∏ jakàÊ dyskusj´ – tekstem Tomasza Platy, na który si´ ju˝ chyba oko∏o siedmiu odpowiedzi ukaza∏o, no i g∏ówne kontrowersje wywo∏uje taki dzia∏ spajajàcy w∏aÊciwie ca∏e
Tekstylia, czyli Idee, autorski dzia∏ Igora Stokfiszewskiego. To, co nie pasowa∏o tu krytykom, to to,
˝e w ksià˝ce o kulturze pojawia si´ w ogóle dzia∏ polityczny.
MK: Placie nie pasowa∏o przede wszystkim to, ˝e o ile pozosta∏e dzia∏y sà uj´te tak dosyç
pluralistycznie...
P A N I: Jedno ma∏e?
MK: ...o tyle dzia∏ Idee jest bardzo sprofilowany na zjawiska lewicowe.
MC: Bo to dzia∏ jednej osoby.
PM: Tak, to ca∏y Igor!
MK: MyÊlisz, ˝e to dobre podsumowanie takiej mieszanki kulturowej?

PM: Znaczy, tam jest kilka hase∏ z zakresu prawicy, choç jest on zdecydowanie lewicowy. G∏ówne
zarzuty sà takie, ˝e nie ma pokolenia JPII...
PDW: To moje zarzuty!
PM: Nie tylko, bo wielu autorów; i ˝e nie ma Frondy. Natomiast nad pokoleniem JPII nikt nie
dyskutowa∏, bo w dziale Idee to si´ w ogóle nie powinno znaleêç, natomiast jeÊli taki twór medialny jak pokolenie Jana Paw∏a II istnieje, to absolutnie nie mówi∏o si´, ˝e roczniki siedemdziesiàte
czy osiemdziesiàte, o których jest ta ksià˝ka, wyznaczajà to pokolenie. To by∏ twór ponadpokoleniowy. Poj´cie, które funkcjonowa∏o na okreÊlenie wszystkich osób, jakie ˝y∏y za pontyfikatu Jana
Paw∏a II. I teraz tak: dlaczego nie ma Frondy? Fronda, naszym zdaniem, jest jednak takà kontynuacjà troch´ bruLionu, to pismo stworzyli g∏ównie ludzie z roczników szeÊçdziesiàtych i formacyjnie oni sà bli˝si jednak Michalskiemu, Robertowi Tekielemu, itd. Natomiast m∏odsze i najciekawsze postaci z Frondy, które zrobi∏y coÊ naprawd´ interesujàcego, oraz kilka takich
wyrazistych organizacji prawicowych jest tam uj´tych. Ale pami´tajcie, ˝e my pisaliÊmy o tym, co
realnie i oryginalnie roczniki siedemdziesiàte wykreowa∏y, no i wydaje mi si´, ˝e tu w sferze idei
Krytyka Polityczna jest jednak najmocniejszà propozycjà, bardzo wyraênie obecnà w mediach
masowych. I pami´tajcie, ˝e w tym samym chyba momencie, w którym si´ ukaza∏y Tekstylia,
pewien publicysta, w bardzo prawicowej i bardzo konserwatywnej Rzeczpospolitej, robionej przez
Frond´, pisa∏ w ten sposób: weêcie si´ ludzie prawicy do roboty! Bo Sierakowski tak mocno zaczà∏
dzia∏aç, ˝e za jakiÊ czas niczego innego nie b´dzie. I w dyskusji, jaka si´ ukaza∏a po Tekstyliach w
Dzienniku, tak˝e odezwa∏ si´ jeden z prawicowych publicystów, który powiedzia∏, ˝e na lewicy si´
dyskutuje o ideach, na salonach dyskutuje si´ o Leninie, natomiast m∏oda prawica dzia∏a, tzn.
charytatywnie, oddolnie, itd. A to, o co chodzi∏o w tym dziale, to opisaç jednak pewne idee. Nie
by∏o naszym zamiarem opisanie dzia∏alnoÊci charytatywnej, czy dzia∏alnoÊci harcerzy – bo on si´
powo∏ywa∏ na takie w∏aÊnie organizacje.
MC: No tak, Tekstylia – od tekstów, jak by nie patrzeç.
PM: Wydaje mi si´, ˝e Tekstylia sà ca∏y czas ksià˝kà do posk∏adania.
MogliÊmy zamówiç eseje opisujàce kszta∏t tej kultury, ale myÊl´, ˝e mocnà
stronà ksià˝ki jest to, ˝e Tekstylia to sà takie puzzle, z których mo˝na sobie
u∏o˝yç w∏asnà wizj´. OczywiÊcie, dzia∏ spajajàcy, dzia∏ polityczny Idee Igora

Stokfiszewskiego du˝o namiesza∏, g∏ównie dlatego, ˝e zdaniem niektórych krytyków – tego si´ nie
da po∏àczyç w ˝aden sposób z kulturà, bo tak wyglàda∏o to w latach dziewi´çdziesiàtych, kiedy
ucieka∏o si´ w sfery prywatne. Natomiast – o tym te˝ traktuje dyskusja w Dzienniku – to pokolenie
nasze próbuje jednak ∏àczyç te sfery, i to jest jakieÊ novum, i temu musieliÊmy po prostu oddaç
jakieÊ miejsce w takiej ksià˝ce.
PK: Tak, tylko nie wiem, czy ta rezygnacja z esejów nie ma ceny, o której w∏aÊnie mówi∏eÊ – brak
tej ogólnej spajajàcej dyskusji, bo – przepraszam, mo˝e to krzywa analogia, ale – tak samo ˝adnej
dyskusji historycznoliterackiej nie wywo∏a∏ polski s∏ownik biograficzny.
PM: Znaczy, ty sugerujesz, ˝e has∏o s∏ownika jest takim gatunkiem, który nie prowokuje jeszcze do
dyskusji? Ale s∏uchaj, sam gest, ˝e robimy encyklopedi´ z czegoÊ, co ˝yje jeszcze, co si´ totalnie
rozwija, co jest wr´cz u zarania, mo˝na by powiedzieç, to jest jakiÊ gwa∏t na tym. Pierwsze Tekstylia
powsta∏y w momencie, kiedy ta formacja si´ dopiero rodzi∏a, drugie sà bardziej jej podsumowaniem, ale i tak mi si´ wydaje, ˝e to jednak ciàgle gwa∏t na ˝ywym organizmie.
MC: Powiedzia∏eÊ o dwóch elementach wspólnych dla tych twórców: ˝e sà tacy, którzy uprawiajà
ró˝ne dyscypliny równoczeÊnie, i ˝e ∏àczà to z politykà. Czy zauwa˝asz jeszcze jakieÊ wspólne
elementy?
PM: Po wszystkich spotkaniach, jakie odbyliÊmy do tej pory, po wszystkich dyskusjach, a by∏o ich
ju˝ kilkanaÊcie, wydaje mi si´, ˝e te dwa elementy to jest coÊ charakterystycznego dla tej formacji.
Przez to, ˝e Êwiat zosta∏ po prostu bardzo mocno zmediatyzowany, ˝e media zosta∏y mocno wrzucone w naszà wra˝liwoÊç, powstaje mnóstwo takich intermedialnych projektów artystycznych. Z
drugiej strony, zainteresowanie kwestiami spo∏ecznymi i ÊwiadomoÊç, ˝e robi si´ sztuk´ cz´sto politycznà. Nie zaryzykowa∏bym innych wyznaczników, jak np. recycling, bo mo˝e trudno by je by∏o
odnieÊç do wszystkich z tych dziedzin.
MK: Mówi∏eÊ wczoraj, ˝e Tekstylia bis zosta∏y odebrane jako pewne po˝egnanie, tak? Ale
po˝egnanie z czym, z takim pluralistycznym traktowaniem zjawisk? I skierowanie si´ ku profilowi i
tendencyjnoÊci?
PM: Napisa∏a o tym Polityka, ˝e to po˝egnanie formacji. Bo Ha!art zawsze mia∏ takie myÊlenie i
narracj´ formacyjnà; dosyç mocno próbowaliÊmy definiowaç pokolenie roczników siedemdziesiàtych, i pierwsze Tekstylia, 2002 rok, to by∏ moment, kiedy to wszystko si´ rodzi∏o, a dzisiaj jest ju˝
dosyç mocno osadzone w kulturze. W 2002 roku Tekstylia ukaza∏y si´ równolegle z Mas∏owskiej
Wojnà polsko-ruskà...
PDW: Tak, by∏a miesiàc po, ale ju˝ zosta∏a uwzgl´dniona.
PM: Tak, Witkowski si´ upar∏, pami´tam, da∏ jej bardzo d∏ugà not´, ju˝ nawet ten felieton Pilcha
z Wyborczej chyba w∏o˝y∏ w ostatniej chwili, a dziÊ Tekstylia bis si´ ukazujà, kiedy Dorota
Mas∏owska ma Nike.
MK: MyÊlisz wi´c, ˝e mo˝na mówiç, ˝e ta formacja ma ju˝ wyrazisty kszta∏t?
PM: A jak wam si´ wydaje? OczywiÊcie, ˝e nie. Nawet podczas tego festiwalu czasopism (RitaFest,
Wroc∏aw, czerwiec 2007 – dop. red.) daje si´ coÊ takiego wyczuç, zresztà ja wczoraj o tym
mówi∏em na jednym z paneli i wiele osób przytakn´∏o, ˝e jest teraz taka sytuacja, Anno domini
2007, ˝e daje si´ odczuç pewien przestój. Zjawiska pojawiajà si´ takimi falami formacyjnymi – pod
koniec lat osiemdziesiàtych i na poczàtku nast´pnej dekady nastàpi∏ du˝y wysyp czasopism i
nazwisk, które okreÊlono potem jako formacj´. Koniec lat dziewi´çdziesiàtych to by∏ znów taki
przestój, nic si´ wtedy nie dzia∏o, dopiero w orbicie dwutysi´cznego roku pojawi∏y si´ nowe pisma
i nazwiska, i coÊ podobnego obserwujemy teraz. Teraz znów czeka si´ na coÊ nowego.

MyÊlisz wi´c, ˝e
mo˝na mówiç

Tadeusz Julian PajboÊ
Manifest

(rekonstrukcja na podstawie dziennika, którego wczeÊniejsze strony
zosta∏y wyrwane; terminus post quem to 21 lutego 1931)

Postanowi∏em napisaç manifest. Bo, jak to Êpiewali w moich rodzinnych stronach, olaboga, nie wytrzymam, wszyscy majà,
a ja ni mom. Albo nieco podnioÊlej: wejÊcie do konfraterni poetów, których ambicje nie wypalajà si´ w pojedynczych tekstach, lecz Êwiecà ˝ywym a niebezpiecznym Êwiat∏em ∏ukowej lampy elektrycznej samoÊwiadomoÊci, domaga si´ ˝ertwy z
takiego rewolucyjnego gestu. ZaÊ a˝eby gest by∏ naprawd´ rewolucyjny, nale˝y nim uderzyç we wszystko, co najdro˝sze
(prawdziwa sztuka winna byç w pewnym sensie ˝enujàca – zanotowa∏em, nie wiedzàc jednak, czy to ju˝ manifest, czy tylko
myÊl z∏ota jak sen jakiÊ). Prowokacja staje si´ wa˝na, gdy nast´puje wobec swoich, gdy nie k∏ania si´ z∏otemu cielcowi
grupowoÊci. Wi´c jak pomyÊla∏em, tak zaczà∏em pisaç – od Êrodka, od tego miejsca zaraz po zwyczajowych odkryciach,
˝e oto w dup´ bije nas nowa godzina, a kto tego nie pojmie, ten nie b´dzie móg∏ usiàÊç przez lat najbli˝szych co najmniej
pi´çdziesiàt...

FuturyÊci sà zaledwie odwrotnoÊcià kustoszy, zbytnio albowiem ex-cytujà si´ pomys∏em palenia muzeów. Winni byç zatem
zes∏ani na przymusowe roboty do tych˝e. Spodoba∏o mi si´ tu zw∏aszcza s∏ówko „ex-cytowaç”, wprowadzajàce ca∏e mnóstwo skojarzeƒ do rozwini´cia w ewentualnym wydaniu drugim, poprawionym. Bo raz, ˝e rdzeƒ „cytowaç”, zgrabnie zastosowany wobec zaprzysi´g∏ych wrogów kultury zastanej, a dwa, ˝e owo „ex”, niedwuznacznie umieszczajàce ich w
przesz∏oÊci. B´dzie si´ dzia∏o, b´dzie polemika, trzeba dolaç do ognia olejów silnikowych, to jest Êwi´tych zgodnie z
najnowszym starym paradygmatem. Do dzie∏a!
I tak waha∏em si´ mi´dzy prostym prymitywiÊci na wieÊ, kury macaç, fa∏szywym etymologicznie ksi´˝a do ksi´garni i
barokowo wr´cz skomplikowanym miasto na miejsce, masa dla masonów, a maszyn´ jusz masz – rych∏o pojà∏em jednak,
˝e wyzywaniem przeciwników (a s∏owo „wyzywanie” traktujcie, jak chcecie) ca∏ego manifestu nie zape∏ni´. Zap´tli∏em si´
zatem w myÊlenie o programie pozytywnym, po czym mnie zmorzy∏ sen pod mojà wiernà, n´dznà pierzynà, zaplamionà
atramentem oraz uczuciowà przesz∏oÊcià. Obok na nachtkastliku spoczywa∏ notes na wypadek, gdybym chcia∏ coÊ zanotowaç przez sen (ho∏duj´ bowiem francuskim rozwiàzaniom, daleko wynoszàcym si´ ponad p∏askà ziemi´ realizmu). Na
ok∏adce notesu le˝a∏a szklana kulka, po której braku mia∏em rano poznaç, ˝e zawartoÊç notatnika uleg∏a metanoi.
Kiedy si´ obudzi∏em, szklany paciorek le˝a∏ bezrobotny lucyfer wie gdzie, prawdopodobnie pod którymÊ ze skromnych,
wys∏u˝onych mebli (gdzie˝ bizantyƒski przepych poematów?). Rzuci∏em si´, by sprawdziç, co zanotowa∏em – czy mo˝e
znów niejasne zdanie w stylu zwierciad∏o tnie horyzont, z którego niebieski / ogieƒ wstanie – jednak czeka∏o mnie srogie
rozczarowanie, którego – wyk∏adajàc notes – nie mia∏em w planie, bo mocno wierz´ w automatyczne pisanie, gdzie
nieÊwiadomoÊç otwiera z pomys∏ami bani´, i tworzy wizje pi´kne, ˝e a˝ serce stanie, jeÊli przypadkiem nadà˝y za nimi pojmowanie. Tym razem jednak trafi∏em na bezprzedmiotowe zdanie: pisaç nale˝y dobrze – w tym streszcza si´, prosz´ pana,
dowolna awangarda godna tego miana.
Nad ranem zrozumia∏em, ˝e nie napisa∏em prawdziwego manifestu, a tylko coÊ w rodzaju jego filmowej projekcji. Wszystkie
aktorskie gesty, napisy koƒcowe, i tylko sensu tyle, jakbyÊ si´ m∏otkiem w g∏ow´. Z rozp´du zanotowa∏em jeszcze: prawdziwy manifest jest dokumentem poglàdów, do jakich si´ dojrza∏o, wi´c wartoÊç ma zaledwie dokumentalnà. Wi´c mo˝na go
spaliç, jak pozwala si´ spaliç jednostka stra˝aków, wys∏ana w serce ognia, po˝aru trudnego lasu, po wyczerpaniu ostatniej
gaÊnicy dla realizacji nakreÊlonych wczeÊniej planów powstrzymania ˝ywio∏u. Potem spali∏em – mopso˝elazny piecyk
bowiem dogasa∏, w pokoju by∏o zaÊ przeraêliwie zimno.

Wiersz znajdowa∏ si´ na luênej kartce papieru listowego (na co wskazuje wyt∏oczony u do∏u znak
wodny papierni Rosenkreutz i wspólnicy, która specjalizowa∏a si´ w wyrobach tego typu) w∏o˝onej do
pierwszego zeszytu dzienników Tadeusza Juliana Pajbosia. W∏ókna papieru uk∏adajà si´ z
góry na dó∏, zatem linia, wzd∏u˝ której jest oddarta górna partia kartki, jest wyjàtkowo
postrz´piona, lecz zasadniczo podnosi si´ z prawej strony. Tam te˝ widaç litery dajàce si´
odcyfrowaç jako Aug. Conf. lib. IX, znajdujàce si´ prawdopodobnie pod mottem.

***
przysiàg∏byÊ: wysz∏a wtedy z pracowni Êwiàtków oliwnych
w chwilach emfazy przemawia∏em
˝e nie ca∏e
s∏ownictwo ery archaicznej jest archaiczne
ale przez setki tysi´cy lat nie b´dà si´ orientowaç
˝e poezja, która najwy˝ej wyegzaltowa∏a myÊl grzesznà
powstawa∏a na dworach Katarów
którzy wszelkà bliskoÊç cielesnà uwa˝ali za grzech Êmiertelny
jak komplikuj´ sobie ˝ycie, a˝eby uciec
we dwoje, bez stra˝y
oburàcz, w zmys∏ów skupieniu
i ˝e nie tylko to przechowuje si´ w niezmierzonym skarbcu mojej pami´ci
rozmi∏owany by∏em w tej goràczce,
sama by∏a zupe∏nie czymÊ od niej odr´bnym
jakie prawdy duchowe postanowi∏eÊ wyraziç symbolicznie przez to
jak wtedy wychyliliÊmy si´ i w krótkiej chwili
nie konchy szuka∏em, by skryty w niej syciç zmys∏y mi´czaka barw pokarmem
o pi´knoÊci, jakà b∏yszczà gwiazdy z wyznaczonych im miejscach
poddany zatem rytmom, wy∏àcznie, dnia i nocy
(nie mówcie jej, psug∏owe anielice Nizin)
jakimÊ zmys∏em, którego nie potrafi∏a okreÊliç s∏owami
muzyki do poziomych taƒców, wiem
jak˝e niewiele mog∏em z tego opowiedzieç nawet najbli˝szej
bo czy˝ w ogóle dociera∏ do niej nawet odg∏os tej burzy
o bombo serce, o czerwona bombo,
która tak d∏ugo, tak d∏ugo nie mo˝esz mnie rozerwaç

Przestrzenie Manifestacji.
Mi´dzy
festiwalem,
ksià˝kà, magazynem
a awangardà
P¸aczek: poni˝ej znajduje si´ kola˝. albo cykl kola˝y. albo asambla˝. wykonano go z pi´ciu rozmów na temat festiwalu Manifestacje Poetyckie, ksià˝ki
Gada?Zabiç! pa]n[tologia neoligwizmu oraz pisma literackiego Wakat. wspólnà
cechà wszystkich rozmówców jest to, ˝e sà organizatorami ww. festiwalu,
redaktorami ww. ksià˝ki i/lub redaktorami ww. magazynu. oprócz fragmentów
rozmów pojawiajà si´ jeszcze inne fragmenty, wybrane przez moderatora
(= P¸aczek).
rozmowy te by∏y prowadzone w sposób tendencyjny. nast´pnie poci´te na
wàskie paski tekstu i zestawione jeszcze raz, w inny sposób. sà wi´c
wypowiedzià szeÊciu osób, pi´ciu rozmówców i jednego moderatora.
w¸adza moderatora nie jest jednak nieograniczona.

deklaracja
Tomek: my jesteÊmy pe∏nym frontem artystycznym. trzydzieÊci lat zajmuj´
si´ animacjà kultury, siedem lat pracuj´ tutaj. i wiem, i bior´ pe∏nà
odpowiedzialnoÊç za to, co mówi´: w tej chwili w Polsce trzy tysiàce osób albo
czyta, albo pisze poezj´, s∏ucha jej, myÊli o niej.
to jest powód do manifestacji. to jest powód do Êwi´ta.

geneza
Beata: festiwal wymyÊliliÊmy ok. 4 lata temu, tylko nie by∏o pieni´dzy. zacz´liÊmy od robienia takich
dwudniowych akcji ulicznych, ale powa˝nym impulsem by∏y francuskie marche de la poesie. zainspirowa∏ nas te˝ sam biuletyn, który wyglàda bardzo podobnie do ksià˝ek, które robimy.
Tomek: nie chcemy Manifestacji po to, ˝eby manifestowaç naszà obecnoÊç w takim czy
innym, spolaryzowanym czy homogenicznym Êwiecie. robimy Manifestacje po to, ˝eby
manifestowaç. tak jak malarzowi jest potrzebne p∏ótno do tego, ˝eby malowa∏, tak my w
tym roku robimy Manifestacje, ˝eby wydarzy∏o si´ na nich to:
˝eby poezja by∏a czytana, odczuwana, ˝eby wchodzi∏a w krwiobieg
Beata: Warszawa okaza∏a si´ idealnym miejscem do manifestowania
poezji. jest to niejako naturalne „centrum”. wszyscy zje˝d˝ajà si´ do
Warszawy, ˝eby manifestowaç, wszystkie zwiàzki zawodowe.

festiwal mój widz´
wielki...
festiwal
Micha∏: z Manifestacjami jest o tyle trudna sprawa, ˝e ka˝de z nas ma innà koncepcj´,
tak jak ka˝de z nas ma troch´ inne zainteresowania. no i dlatego trudno mówiç o wspólnej wizji festiwalu, czy nawet pisma.

Beata: gest manifestu rzadko kiedy jest ca∏kiem powa˝ny. jest przerysowany, bo wtedy
lepiej widaç problem.
Tomek: no tak, to jest festiwal z poezjà w tle...
formu∏a happeningu wynika stàd, ˝e jesteÊMY ca∏kowicie otwarci. w∏aÊnie dlatego, ˝e
dzia∏amy na polu kultury, a nie konkretnej dziedziny, otwieramy si´ na jakàÊ kreatywnà
obecnoÊç w rzeczywistoÊci. to w∏aÊnie nasz zawód, my jesteÊmy animatorami kultury.
mamy tworzyç postawy i miejsce dla powstania jakiegoÊ ∏adu estetycznego.
Maria: emce 16:36:08
to znaczy czy odpowiada mi ten
format?
P∏aczek 16:36:49
noooo, i jaki by Ci odpowiada∏
emce 16:36:30
festiwal mój widz´
wielki...

Publikacja
emce 15:39:35
o co chodzi z tym pomys∏em na pantologi´? nie rozumiem tego pytania

P∏aczek 15:40:02
musia∏ byç jakiÊ impuls,
powód.
emce 15:40:27
gula kaza∏a to napisaliÊmy
emce 15:40:45
powiedzia∏a ze ma kas´ na antologi´
emce 15:41:45
chodzi∏o o a r c h i w i z a c j ´ zjawiska neolingwizmu i ca∏ego szumu dooko∏a tego
emce 15:42:03
ale nie pisz tego, ˝e gula kaza∏a
Beata: na festiwal trzeba patrzeç jeszcze pod jednym kàtem. organizator ma do wydania
pewne publiczne pieniàdze. pracuje na to latami, ˝eby je uzyskaç, jest to bardzo trudne.
i w ka˝dej chwili np. deszcz mo˝e zepsuç ca∏à imprez´, dlatego zale˝y mi na publikacjach,
które sà trwa∏e. To mo˝e ma∏o awangardowe podejÊcie, ale praktyczne,
gdyby ktoÊ chcia∏ to przeÊledziç, to zauwa˝y∏by, ˝e w 2005 ca∏y Mariensztat by∏ kolejnà i
niezale˝nà – obok pantologii – antologià utopii i anty-utopii, które by∏y porozwieszane na
planszach. w 2006 zaÊ cytatów z filozofów XX w. o poezji i literaturze.
Pawe∏: zacz´∏o si´ od s∏awetnego i nies∏awnego numeru „Mebli” w „Lampie”, w
którym Lipszyc, tak, jak kiedyÊ og∏osi∏ manifest, tak samo znienacka og∏osi∏ nekrolog
neolingwizmu. i wyda∏ ten numer „Mebli” czerwonà czcionkà i z krwawymi zdj´ciami.
Marysi to wyjàtkowo nie pasowa∏o, i strasznie narzeka∏a na koniecznoÊç pisania
nekrologu. widaç by∏o, ˝e to zaczyna byç zjawisko zamkni´te. mieliÊmy iluÊ autorów,
którzy pisali manifest czy znajdowali si´ w tej orbicie, ale zupe∏nie odchodzà od
takiego pomys∏u na poezj´, jakim by∏ neolingwizm.
z drugiej strony by∏a zaÊ propozycja Beaty: s∏uchajcie, z∏ó˝cie jakàÊ takà ma∏à
antologi´ tych tekstów, na 100-120 stron. stron jest 350, poniewa˝ Beata mia∏a pecha
– Marysia ma Êwietne archiwum w komputerze, ja te˝ mam swoje archiwum, a te
archiwa w dodatku si´ nie pokrywajà.

Maria: emce 15:42:42
myÊl´, ˝e to stanowi takie podsumowanie, wzi´cie w ca∏oÊç tego wszystkiego.
emce 15:42:53
razem z przyleg∏oÊciami
P∏aczek 15:42:50
i zamkni´cie?
emce 15:43:01
nie, otwarcie
emce 15:43:17
posprzàtanie po to, ˝eby si´ teren oczyÊci∏
Beata: a Êrodowisko odebra∏o t´ publikacj´ jako jakàÊ obrzydliwà mitologizacj´. lingwiÊci majà po dwadzieÊcia kilka lat, wydajà sobie ksià˝k´ o
sobie i jeszcze promujà jà na w∏asnym festiwalu, na dodatek
w Warszawie. wszystkim si´ kojarzy∏o, ˝e my jesteÊmy z
Warszawy, elitarni i obrzydliwie bogaci, wi´c z góry
budzi∏o to niech´ç. a to nieprawda. ga˝e festiwalowe sà
tak ma∏e, ˝e gdyby nie wyp∏acano ich od razu, to Ci ludzie
nie mieli by nawet za co kupiç sobie piwa.

organizator ma
do
wydania
pewne publiczne
pieniàdze.
Maria: emce 15:43:53
ja przecie˝ tam forsuj´ tez´, ˝e neolingwizm to zjawisko tekstowe,
a nie Êrodowiskowe czy krytyczne
emce 15:44:23
przyleg∏oÊci to krytyczne historie, wypowiedzi ludzi o tym, zapis
akcji i dzia∏aƒ
Ja3 15:44:36
to teza przeciw np. Lipszycowi? czy przeciw sytuacji krytycznej, ˝e
tak to nazw´?
emce 15:45:04
i temu i temu
emce 15:45:48
w tym sensie ta pantologia ma mój rys autorski
emce 15:46:10
zebra∏am to do kupy i w komentarzach pisz´, jak ja to widz´

Pawe∏: Marysia mia∏a swoje pomys∏y, ja mia∏em swoje, ale ich wspólnym mianownikiem jest jakaÊ
próba poprzestawiania iluÊ opinii, które si´ o neolingwizmie powtarza∏y. jak etykietka warszawskoÊci. a my mamy tutaj takiego Êmiesznego autora, który si´ nazywa Roman Misiewicz, znalaz∏a go
Marysia, i nie pasuje do ˝adnej z etykietek: ani pokoleniowo, bo nale˝y do „Nowej okolicy poetów”, ani geograficznie.
?
?? )Xg?W.??
?
/Xg?W&??
V/X?fW&@??
O2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kh?O2@@6K?hO2@@6Kf?
?V/Xe?W.Me?
?I/Xe?W.Ye?
?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46X
@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?
?@@(M?I46Xg@@(M?I46X?f?@@(M?I46Xe? @)X?fW.Y??
V/X?W.Y?e?
V/X?W.Y?e?
J@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X?e?J@(Y?e?B)XfJ@(YfB)X??
?N)T.Yf?
?V/T&Hf?
?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31?eW&0Yg31e?W&0Y?f?31??
?J@@U?f?
S@@Lf?
W.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??
O.MI/Xf?W.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@eW.M?g?N@??W.MhN@
?W.MI/K?e?
7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7H
@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??7H?h?@e7Hhe@??
W2(YeV/X?e?
W.Y??V'6X??
@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??
7(Y?e?V/Xe?
@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@ @Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@??@L?hJ@e@Lh?J@?? ?W.YfV'1??
(YgN)X??
W&H?f?V'??
@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??@)Kg?W&5e@)K?gW&5??
?@)X?
I46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y???W&@he?
?.M?he?
I/???I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?eI46KfO&0Ye?I46K?e?O&0Y?
?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?gI46KO20Mg?I46KO20M?e?
?
?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?heI40Mhe?I40M?f?
?
W2@@@?e??
@@@6X?f??
?W.M?I'Le?
?J(M?I/Xf?
O&H?eN1e?
?7H?eN)K?e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye?
??
??
@@@6X?f?
W2@@@?e?
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e??
V4@@@@0Ye??
?
?
@@@6X?f?
W2@@@?e?
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?V'6K??O&5e?
?3)KeO2(Ye?
V4@@@@0Ye??
?V4@@@@0Y?e?
?
W2@@@?e??
@@@6X?f??
?W.M?I'Le?
?J(M?I/Xf?
O&H?eN1e?
?7H?eN)K?e?
?@@5f?3L??
J5f?3@@e?
J@(Yf?N1??
7Hf?V'@L??
7(Y?g3L?
?J5?gV'1??
@HhN1?
?7H?g?N@??
@?hJ5?
?3L?h@??
3Lh7H?
?N1?g?J5??
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e??
V4@@@@0Ye??
?
@@@6X?f?
W2@@@?e??
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
V4@@@@0Ye??
?V4@@@@0Y?e??
W2@@@?e??
@@@6X?f??
?W.M?I'Le?
?J(M?I/Xf?
O&H?eN1e?
?7H?eN)K?e?
?@@5f?3L??
J5f?3@@e?
J@(Yf?N1??
7Hf?V'@L??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
@HhN1?
?7H?g?N@??
@?hJ5?
?3L?h@??
3Lh7H?
?N1?g?J5??
N1g?J5??
3Lg?7H??
?3=?fW&H??
N)X?fC5e?
?V'6K??O&5e?
?3)KeO2(Ye?
V4@@@@0Ye?
?V4@@@@0Y?e??
?
W2@@@?e??
@@@6X?f??
?W.M?I'Le?
?J(M?I/Xf?
O&H?eN1e?
?7H?eN)K?e?
?@@5f?3L??
J5f?3@@e?
J@(Yf?N1??
7Hf?V'@L??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye?
?
??
@@@6X?f??
W2@@@?e?
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye??
?
@@@6X?f??
W2@@@?e??
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e??
V4@@@@0Ye??
?
?
@@@6X?f?
W2@@@?e?
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye??
?
?
@@@6X?f?
W2@@@?e??
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye?
?
??
@@@6X?f??
W2@@@?e?
?J(M?I/Xf?
?W.M?I'Le?
?7H?eN)K?e?
O&H?eN1e?
J5f?3@@e?
?@@5f?3L??
7Hf?V'@L??
J@(Yf?N1??
?J5?gV'1??
7(Y?g3L?
?7H?g?N@??
@HhN1?
?3L?h@??
@?hJ5?
?N1?g?J5??
3Lh7H?
3Lg?7H??
N1g?J5??
N)X?fC5e?
?3=?fW&H??
?3)KeO2(Ye?
?V'6K??O&5e?
?V4@@@@0Y?e?
V4@@@@0Ye??
???
??
?
?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?heO26Khe?O26K?f???/K?he?
O.???O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?
?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?gO20MI46Kg?O20MI46K?e?
?@(Y?
O20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X?eO20MfI'6Xe?O20M?e?I'6X???V'@he?
)XgJ(Y??
@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??@(Mg?V'1e@(M?gV'1??
V'L?f?W&??
3)X?e?W.Ye?
@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@
@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@??@H?hN@e@Hh?N@?? ?V/XfW&5??
V4)XeW.Y?e?
@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??@he?@e@?he@??
V/X??W&0Y??
I/KO.Yf?
3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3L
@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??3L?h?@e3Lhe@??
?V/KO.M?e?
?N@@U?f??V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75?eV'6Xg75e?V'6X?f?75??
V/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@ V/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??V/KhJ@eV/K?g?J@??
S@@Hf?
?J(R/Xf?
?W.R'Lf?
N@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y?e?N@)X?e?C(YfN@)XfC(Y??
W.Y?V/X?e?
W.Y?V/X?e? ?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Y
@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?
?@@)K?O20Yg@@)K?O20Y?f?@@)K?O20Ye? ?O.Ye?V/Xe?
?W.Ye?V/Ke?
I4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mh?I4@@0M?hI4@@0Mf?? @(Y?fV/X??
W.Y?fV'@??
.Yg?V'??
? (Yg?V/??
?
?

Maria:
P∏aczek 15:52:01
ale zamiast entropii postawi∏aÊ na silne ramy.
emce 15:52:44
czy takie silne? chodzi te˝ o to, ˝e patologia - tak krytyka
nazwala neolingwizm jako praktyk´ poetyckà, wiec ja im
chcia∏am to podetknàç pod noc

emce 15:52:52
nos
Beata: pantologia – by∏a okazja, ˝eby t´ ksià˝k´ zrobiç. no, i najwy˝szy czas! a do tego
mo˝liwoÊç, ˝eby pozosta∏ym Êrodowiskom jà podczas festiwalu wr´czyç.

Pawe∏: przeczucie, ˝e taka ksià˝ka musi powstaç, wisia∏o w powietrzu. by∏a taka sytuacja, którà
pami´tam, jak do mieszkania Marysi przyszed∏ Lipszyc i powiedzia∏: ale przecie˝ taka antologia ju˝
powstaje! Marecki jà robi! wi´c skoro nie my, to ktoÊ inny by to zrobi∏.
Maria:
P∏aczek 15:46:13
pantologia jest faktycznie nie-antologià - jest raczej przestrzenià,
nie katalogiem bibliotecznym.
emce 15:46:41
by∏a tworzona wedle mojego pomys∏u, ˝e ma byç pisana przeciw tradycyjnej
antologii
emce 15:47:47
wiersze - a obok nich recenzje, a obok nich komentarze, ma wyraênà nawigacj´, czytelnik jest prowadzony, poza tym nie ma selekcji materia∏ów
typowej dla antologii
Ja3 15:48:17
∏àcznie z prywatnà korespondencjà. totalny zapis zjawiska.
emce 15:48:34
genau.
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Tomek: nie wiem, czy to wychodzi...
jest wioska, jest przestrzeƒ, jest metaforycznie, a poezja jest w tytule, a jedynà
rzeczà, która skwierczy i przeszkadza jesteÊmy my sami – my, którzy w
rzeczywistoÊci pluralistycznej, transgresji, odwracania znaków, absolutnie
wspó¸czesnej nie potrafimy si´ znaleêç.
zamykamy si´ w Êrodowiskach, nie dochodzi do wspó¸pracy, dialogu.
to nie jest ocena, tylko konstatacja. dla mnie moja dzia¸alnoÊç jest
batyskafem: Nocà Poetów czy Festiwalem spuszczam si´ w odm´ty... naszej
narodowej kultury [rechot przechodzi w blasfemiczny Êmiech]
Micha∏: jestem zawiedziony, bo jak zak∏adaliÊmy „Wakat”, to rozmawialiÊmy z Beatà, z
Cyranowicz o miesi´czniku, Beata bardzo napiera∏a na to, ˝eby to by∏o pismo o wi´kszej
cz´stotliwoÊci ukazywania si´, bo tylko takie pismo ma szans´ wchodzenia w dyskusj´. tempo
przemian jest tak szybkie, ˝e dyskusja rozmywa si´ w d∏u˝szych odst´pach czasu. ba!
chcieliÊmy nawet tygodnika, w tradycji „WiadomoÊci literackich”. koniec koƒców, jest kwartalnik, a i tu sà problemy. ˝eby to pismo naprawd´ by∏o dobre, numer powinien si´ faktycznie
ukazywaç raz na pó∏ roku.
wynika to te˝ stàd, ˝e zacz´liÊmy w takim momencie, kiedy to pokolenie, niejako docelowe, mówi´ o potencjalnych autorach pisma
g∏ównie, troch´ si´ zrestrukturyzowa∏o. ci ludzie pokoƒczyli studia,
pop∏odzili dzieci, poszli do pracy i przestali si´ zajmowaç literaturà, bo
to niedochodowe. wiele tytu∏ów pism znikn´∏o, inne ukazujà si´ jako
nieregularniki. jest du˝y problem z autorami.

[ r e c h o t p r z ec h o d z i w b l a sf e m i c z n y
Êmiech]

m e t a f o r y z a c j a
siermi´gi” (Tomek)

przyszed∏em po zbudowaniu scenografii i mnie zatka∏o. zanim w
ogóle zorientowa∏em si´, ˝e to nasze Bachtinowskie miasteczko
zosta∏o zbudowane, ju˝ wszed∏em w jakiÊ dziwny krajobraz. w
jakàÊ metafor´. nie zmieni∏o si´ w ˝adnà funkcj´, nastàpi∏o samo
przeistoczenie; funkcja przestrzeni przysz∏a póêniej.

Happening
Beata: ˝aden z festiwali dotychczas nie by∏ zlotem poetów i nie dawa∏ takich demokratycznych
mo˝liwoÊci podawania poezji na ró˝ne sposoby – muzyczny, muzyczno-teatralny.
kiedy poeta przyje˝d˝a, my staramy si´ zagospodarowaç jego energi´ i daç mu mo˝liwoÊci
dzia∏ania.
Maria:
emce 16:46:09
mo˝e fajnie by by∏o jakby tych poetów zap´dziç do jakiegoÊ wspólnego projektu
emce 16:46:27
który by potem gdzieÊ by∏ w przestrzeni publicznej. ale poeci sà indywydualystami niestety ech
Ja3 16:46:38
jakiego? opowiedz mi: w jakim ty byÊ chcia∏a wziàç udzia∏ projekcie zbiorowym?
emce 16:49:57
nie chodzi o mówienie
emce 16:50:07
moglibyÊmy pomalowaç cos

emce 16:50:17
zrobiç jakaÊ spo∏ecznà robot´
emce 16:50:52
poeci - przez jeden dzieƒ na oddziale dla starców
emce 16:52:52
myÊl´ ze to by wi´cej da∏o tym poetom ni˝ czytanie wierszy ze sceny
emce 16:53:36
albo czytanie w tramwajach
emce 16:53:49
tak, jak Rumuni grajà w tramwajach
emce 16:54:10
po 5 poetów na tramwaj
emce 16:54:20
i potem by mówili o reakcjach ludzi
emce 16:55:37
wytràciç poetów z pieleszy sceny
Beata: znieÊç tradycyjny przedzia∏ – mi´dzy poetà a jego publicznoÊcià.
Tomek: happening. musi byç uczestnik: to si´ musi zdarzyç.

Pismo
Pawe∏: motorem, który nap´dza∏ nas, kiedy wymyÊlaliÊmy „Wakat”, by∏a silna potrzeba stworzenia
pisma naprawd´ literackiego. naprawd´ literackie, to znaczy: zobacz, co si´ dzieje z pismami normalnie za literackie uwa˝anymi. „Odra” chocia˝by. to przyk∏ad dobrego, zasiedzia∏ego pisma z
tradycjà. jeÊli to poczytaç, to jest to model raczej enuncjacji politycznej czy informacji o prowincjonalnej wystawie. „Ha!art” jest z kolei pismem bardziej socjologiczno-kulturalnym ni˝ literackim.
pod banderà „pisma literackiego” robi si´ obecnie inne rzeczy.
Micha∏: pami´tam, jak oburza∏em si´, kiedy Lipszyc i Cyranowicz
wydrukowali w „Meblach” moje wiersze tak, ˝e prawie w ogóle nie by∏o
wiadomo, kto jest ich autorem. moje nazwisko by∏o wciÊni´te gdzieÊ w rogu,
ma∏à czcionkà. a teraz w „Wakacie” sami na ró˝ne sposoby eksponujemy
tekst, a nie autora.

Maria:
emce 16:56:48
chcia∏abym, ˝eby to by∏o pismo, które ma byç jak najmniej typowym pismem literackim
emce 16:56:56
ale czy to si´ daje zrobiç? nie wiem
P∏aczek 16:57:04
daje. tak jest to odbierane.
emce 16:57:39
ja bym by∏a bardziej radykalna
emce 16:59:39
wi´ksza ró˝norodnoÊç tekstów - o wszystkim
emce 16:59:45
nie tylko o poezji czy prozie
P∏aczek 17:04:05
a o czym?
emce 17:08:59
no chodzi o to ˝eby to by∏o pismo bardziej prezentujàce twórczoÊç ni˝ teksty o twórczoÊci.

nie tylko o
poezji czy
prozie
P∏aczek
17:04:05
a o czym?
Beata: grafika wakatu ma pokazywaç, ˝e jest to pismo artystyczne. cz´sto pism si´ w ogóle nie czyta, wi´c pismo musi byç
gad˝etem, ma zostaç w domu. strona graficzna powoduje, ˝e trzeba czytaç dok∏adnie. to nie sà ilustracje, ale interteksty, dialog
grafika z tym, co czyta. a czytelnik powinien wejÊç w dialog z pismem. mo˝e go wkurwiaç, mo˝e m´czyç, ale to zawsze prowokuje
konfrontacj´.

Micha∏: bardzo wa˝ne jest poczucie generacyjnoÊci. w latach
‘90 wi´kszoÊç pism, „Fa-art”, „Studium”, by∏a pokoleniowa.
obecnie
wi´kszoÊç
z
nich
przeformu∏owa∏a
si´,
i
np.
„Portret” sta∏ si´ prawie przeglàdem nowoÊci wydawniczych,
w którym Bernadetta Darska ponoç rozdziela lektury do
przeczytania swoim studentom i pisze si´ dos∏ownie o wszystkim. „Ha!art” si´ sprofilowa∏ na tematykà spo∏ecznà, co jest
stratà, bo ten magazyn mia∏ akurat chyba najwi´kszy potencja∏ i mo˝liwoÊci pluralistycznego traktowania zjawisk i
promowania nowej literatury.
te kategorie pokoleniowoÊci ca∏kiem si´ wi´c zatar∏y.
roczniki ‘70 nie wytworzy∏y jednoczeÊnie w∏asnych struktur,
nie ma autorytetów krytycznych wewnàtrz pokolenia ‘70. i w
ten sposób kryteria ustalajà Nowacki, Âliwiƒski, Zadura,
krytycy co najmniej o dekad´ starsi. i to w∏aÊnie pod nich
si´ próbuje pisaç, ustawiaç festiwale m∏odoliterackie.
Wakat” chce byç pismem, które b´dzie mówi∏o g∏ównie o literaturze roczników ‘70, przywracajàc tym samym kryterium
generacyjnoÊci.

Utopia 1
Condorcet: nasze marzenia o przysz∏ym paƒstwie gatunku
ludzkiego dajà si´ sprowadziç do trzech istotnych punktów:
zniszczenie nierównoÊci mi´dzy narodami, post´p równoÊci w jednym narodzie, wreszcie udoskonalenia cz∏owieka.

Sytuacjonizm
Beata: w 2005 roku has∏em przewodnim by∏y utopie/antyutopie. w zesz∏ym roku konceptualizm z
mottem z Bena Vautiera, które cyrano wybra∏a do „psychodelicji”. w tym roku jest sytuacjonizm.
Sytuacjonizm: poezja wyczerpa∏a ju˝ presti˝, który zawdzi´cza∏a swoim poszukiwaniom formalnym. poza granicami estetyki oznacza ona panowanie ludzi nad ich w∏asnymi przygodami. poezj´
mo˝na wyczytaç z twarzy. dlatego stworzenie nowych twarzy jest naglàcà potrzebà. poezj´ znajdujemy w formach miast. dlatego te˝ zbudujemy poruszajàce miasta. nowe pi´kno b´dzie SYTUACYJNE, to znaczy tymczasowe i prze˝ywane. poezja to dla nas nic innego, jak tworzenie absolutnie nowych zachowaƒ oraz Êrodki s∏u˝àce do nami´tnego anga˝owania si´ w te zachowania.
Dialog („bez Habermasa, prosz´!”)
Beata: chcieliÊmy pokazaç ró˝norodnoÊç, a przez to obna˝yç nieprawd´ zawartà w
szufladkowaniu. i uda¸o nam si´ jedno, na 2. Manifestacje przyjecha¸o jeszcze 50
osób wi´cej z innych Êrodowisk. dla nas te˝ wa˝ne by¸o wtedy wydanie ”Wakatu”.
Micha∏: dla obiegu pism w ogóle wa˝ne jest ponowne nawiàzanie ze sobà kontaktu, stworzenie
pola do dyskusji, bo ta dyskusja zanik∏a. w latach 90. mieliÊmy do czynienia z szeregiem debat,
które dzisiaj kanalizujà si´ w dwóch-trzech mediach oficjalnych. tymczasem Klejnocki mo˝e
napisaç w „Lampie”, ˝e Kozio∏ jest neoklasycystà, a Radek WiÊniewski ju˝ za chwil´ w „Odrze”
pisze bez dyskusji, ˝e neolingwistà.
Tomek: postawa artystów nie jest czytelna.
przyje˝d˝ajà na festiwal i oczekujà ode mnie, jako organizatora, ˝e b´d´
im organizowa∏ przestrzeƒ. a to nie nale˝y do mnie, tylko do nich. moim
zadaniem jest dawanie pola, ˝eby g∏os si´ pojawi∏. zbijajà si´ w kupki,
scena stoi pusta, nikt ze sobà nie rozmawia.
oczekujà wolnoÊci. a nikt nam nie da wolnoÊci. mo˝emy jà okreÊliç tylko
przez dzia∏anie.
emce 17:16:03
festiwal b´dzie przy CSW – na moÊcie, tam jest taki fajny
most – mo˝na by coÊ poczytaç
emce 17:16:19
˝eby poeci zrobili coÊ dla siebie nawzajem
emce 17:16:25
podarowali sobie troch´ uwagi
Beata: teraz – te wszystkie debaty wywo∏ujà silne antagonizmy. one sà potrzebne mo˝e po to, ˝eby
pokazaç, kto jest bli˝ej czego, ale z drugiej strony fa∏szujà obraz. nie doprowadzajà do rozmowy (no
ju˝ bez tego Habermasa, nie mówmy o dialogu). ale nas pobudzi∏y do jednej rzeczy, wa˝nej. b´dà
panele zwiàzane z tymi debatami, bo nie da si´ zignorowaç czegoÊ, czym to Êrodowisko ˝y∏o, ale
chcielibyÊmy na tym festiwalu pokazaç te˝ jak najwi´cej dzia∏alnoÊci czysto artystycznej.

Utopia II
Cioran: jeszcze wi´kszym podziwem napawa mnie to, ˝e w spo∏eczeƒstwie,
które jest tym, czym jest, znaleêli si´ ludzie usi∏ujàcy wyobraziç je sobie innym.
skàd bierze si´ tyle naiwnoÊci czy te˝ szaleƒstwa? pytanie jest zwyczajne, jest
jak˝e banalne, natomiast ciekawoÊç, która kaza∏a mi je postawiç, ma na
swoje usprawiedliwienie to, ˝e jest niezdrowa.

Polityka – Sztuka Sztuka Sztuka
Beata: wielu artystów ma ambicje krytyczne, wyra˝ajà je wprost.
nie mam nic przeciwko manifestom w sztuce, ale wydaje mi si´, ˝e coraz rzadziej na festiwalach
pojawiajà si´ ciekawe wykonania literatury. jest coraz mniej osobowoÊci, które chcà mówiç, nawet
o polityce, ale w sposób artystycznie interesujàcy. nie mo˝emy dopuÊciç do sytuacji, w której ten
festiwal, równie˝ ze wzgl´du na swojà nazw´, zamieni si´ w jeden wielki panel o polityce, nawet
kulturalnej.
to nie powinno byç wprost, to jest festiwal ludzi, których narz´dziem jest s∏owo, festiwal literacki.
wepchni´cie ich w debat´ by∏oby zabiciem sztuki. stàd pomys∏y, np. z wykorzystaniem Cage‘a.
Tomek: najpi´kniejsze metafory znajduj´ w przemówieniach obecnych polityków. czytanych bez kartki.
od twórców wymagam czegoÊ innego.
Beata: komentowanie, opisywanie, ale i przekraczanie. sztuki
nie by∏oby w ogóle bez przekraczania.
Barthes: na p∏aszczyênie intelektualnej wybór polityczny jest aresztowaniem j´zyka –
czyli rozkoszà. jednak j´zyk o˝ywa, i to w kanonicznej formie (stereotypu politycznego).
wtedy trzeba ten j´zyk prze∏knàç bez md∏oÊci.
inna rozkosz, inne brzegi: polega ona na odpolitycznieniu tego, co jawnie polityczne
i na upolitycznieniu tego, co polityczne nie jest. – no nie, panowie, przecie˝ upolityczniamy
tylko to, co nale˝y upolityczniç, i tyle.

Utopia III
Beata: pomys∏ z utopià i antyutopià ma jeszcze jedno êród∏o. otó˝ taki pomys∏ na festiwal, ˝e
wszyscy przyje˝d˝ajà i manifestujà, jest ca∏kowità utopià.
zajmowanie si´ poezjà te˝ jest utopijne.
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wzi´li”):
Beata = Beata Gula
(w tekÊcie pojawia
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„gula”)
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=
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Âwitalski
Pawe∏ = Pawe∏ Kozio∏
Micha∏
=
Micha∏
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Maria = emce = Maria
Cyranowicz
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=
Micha∏
P∏aczek

W
pozosta∏ych
rolach:
Festiwal = Festiwal
M a n i f e s t a c j e
Poetyckie

pantologia
=
„ G a d a ? Z a b i ç !
pa]n[tologia neoligwizmu”,
red.
Maria
Cyranowicz,
Pawe∏
Kozio∏
pismo = (jeÊli nie
zaznaczono inaczej)
„Wakat”
Lipszyc = Jaros∏aw
Lipszyc
grafik
=
Marek
Sobczyk

Marek Sobczyk
Pe∏ne K – Pe∏nym D
podenerwowanie
s∏owem „a.”, które mnie interesuje, któremu zazdroszcz´ i na którym si´ zawiod∏em (na niej?); a.
pe∏na kompleksów, pe∏na dos∏ownoÊci. Moja reakcja nie ma znaczenia, bo poza trudnà do
odnalezienia aktualnoÊcià i mo˝e trudnoÊcià „miejsca i czasu” zwiàzanà z a. – samo s∏owo
(dobrze) brzmi, mo˝na je powtarzaç przed snem, nuciç, mo˝na wyobraziç sobie, ˝e cezura jeszcze
nie przemin´∏a, ˝e a. nadal jest z przodu, ˝e sytuacja s∏owa „a.” jest „etyczna”, ˝e u˝ycie go nie
prowadzi do nadu˝yç. Bo czym sà çwiczenia, manieryzmy, gry „abstraktów”, stosowane w a. aktywnoÊci i nagminnie z nià kojarzone – je˝eli nie wchodzà przemocà do j´zyka, je˝eli nie zmieniajà percypowania rzeczywistoÊci, je˝eli nie tworzà nomenklatury, pozostanà çwiczeniami.
Zmiana Êwiata nie nast´powa∏a za zmianà j´zyka na j´zyk a.. A. by∏a ma∏a, trwa∏a krótko,
zabiera∏a si´ za zmian´ j´zyka, a nast´pnie pada∏a ofiarà jakiejÊ totalitarnej struktury. Zmiana
j´zyka jest „momentem”, w który wkracza tot. strukt. ze swoim j´zykiem, w miejsce zdezaktualizowanego przez a. j´zyka poprzedzajàcego; tam, gdzie ma wkroczyç j´zyk a., „oto ju˝” s∏ychaç
obowiàzujàcy j´zyk totalitarnej struktury: oprócz ust w miejscu oczu i uszu i nosa sà usta, które
mówià, mówià te˝ usteczka w dziurkach od nosa.
sceptycyzm
si´ pojawi∏, pojawia si´ wàtpliwoÊç. A gdyby daç s∏owu „a.” ˝yç wiecznie, niech b´dzie s∏owem
„greckim”, takim jak logos, niech obowiàzuje zawsze i wsz´dzie i wchodzi we w∏aÊciwe relacje we
w∏aÊciwych kontekstach, albo niech b´dzie s∏owem „rzymskim” takim jak volvere i wchodzi we
w∏aÊciwe relacje we w∏aÊciwych kontekstach.
Pozbawianie a. pierwszeƒstwa odbywa si´ (na naszych oczach usta wypowiadajàce totalitarne
wyrazy).
Jako pierwsi „pozbawià a. pierwszeƒstwa” znawcy i wielbiciele, potem artyÊci – ci i ci stojà w kolejce czekajàc, kiedy (ju˝! wreszcie!) przylgnà do a. Pojedyncze osoby i Êrodowiska specjalizujà si´ w
mi´toszeniu poj´cia, przy∏àczajà si´ i definiujà siebie jako a. (a. akademicka, a. krytyków sztuki,
a. krytyki politycznej, a. sztuki krytycznej, a. sztuki konceptualnej, a. filmu, a. ksià˝ki, a. poezji, a.
manufaktury mediów, a. przemys∏u mediów). Zamazany brak ryzyka, przez akces do a. kojarzonej
z ryzykiem. Ma∏oduszni / wielka dusznoÊç.
Czy istnieje a. ma∏odusznoÊci. Mo˝e trzeba atakowaç od niespodziewanej strony, mo˝e nie trzeba
dorastaç. Dziecko pu∏ku zabawi ˝o∏nierski kolektyw.
wielkodusznoÊç
a. ogo∏aca∏a Êwiat ze wszystkiego poza (uznanà za) zasadniczà intencjà. Po pierwsze a. zajmowa∏a
si´ ca∏ym Êwiatem, potem ze Êwiata wybiera∏a „punkt” – by przepuÊciç „Êwiat” przez punkt.
Postawa bez l´ku, nastawiona na starcie i pozostawiajàca wàtpliwoÊci.
WielkodusznoÊç wàtpliwoÊci. Mo˝e dlatego mo˝na dostrzec dos∏owny koniec a. mo˝liwoÊci s∏owa;
jego funkcja uleg∏a nowym czasom w tym sensie, ˝e „s∏owo przesta∏o” byç
sprawne, przynajmniej w takiej funkcji, która pozwala∏a na ustalenie obowiàzujàcego j´zyka, równie˝ dlatego, ˝e wszystko w nowym czasie (w tym
j´zyki) jest natychmiast dost´pne. Dla ka˝dego, ka˝demu jego, ka˝dy
wspó∏tworzy, ka˝dego przyjm´ do a.
I oto sensacja! A. znowu a. intymnà.

zgoda
1. A. nie boli,
nie boli nieoczywistoÊç, nie boli niedostosowanie, nie boli nieracjonalnoÊç a. zamiaru i ewentualnej jego realizacji; nie boli przepracowywanie j´zyka, na tyle i na taki, by sta∏ si´ obowiàzujàcy.
1.1. Nie a. boli,
boli oczywistoÊç, boli dostosowanie, boli racjonalnoÊç zamiaru i jego realizacji; boli wypracowywanie i cyzelowanie j´zyka, na tyle i na taki, aby nie przesta∏ byç obowiàzujàcy.
1.2. A. krakowska, pierwsza A, to lata dwudzieste, uda∏o si´ tej naszej/polskiej/krakowskiej a.
poczàç i urodziç przed drugà wojnà Êwiatowà, mo˝emy teraz oglàdaç jà z jej niebolàcym j´zykiem
w jej przedwojennych sukienkach.
2. Akcjareakcja
A. reagowa∏a na zmian´ rzeczywistoÊci: p´d, pop´d, ogo∏ocenie, wzrost, abstrakcja, supremacja,
sublimacja p´du, sublimacja pop´du, ogo∏ocenie sublimacji, t∏umaczàc k w e s t i e ˝ycia i pracy na
m o ˝ l i w e k w e s t i e i z a s a d y w sztuce; kwestie do tej pory dla sztuki niezasadnicze; o ile stajà si´
zasadnicze, o tyle wydajà si´ (wydadzà si´) a. Kwestie zasadnicze i ich umocowanie w sztuce.
Ka˝de z poj´ç czy znaków: p´d, pop´d ... wymaga pewnego rozwini´cia w ogo∏ocenie. A.
pozostawia wszystko ogo∏ocone, wszystko wszystkiego pozbawione; krótki j´zyk. Chodziç mo˝e o
takie spreparowanie j´zyka i inspiracji, aby nie pozostawiç miejsca dla „tradycji kumulacji tradycji”, wszystko przepuÊciç przez jedno, ogo∏ociç z kszta∏tu i imienia, czyniàc ogo∏ocenie zasadà.
JakaÊ taka figura (jednoimienna/jednokszta∏tna) mi wysz∏a i wybiera si´ na tar∏o.
3. A. wywodzi swoje znaki ze znaków pierwotnych, ze sztuki prymitywnej, z kolonizowanych kontynentów, ze sztuki ludowej, z subkultur, z rytmicznych zaklinaƒ, z pogoni „na golasa” w specjalnych oÊrodkach, z iluzjonistycznej mo˝liwoÊci podstawienia „czegoÊ” za „coÊ”, „kogoÊ” za „coÊ”, z
„szamaƒskiej” technologii sztuki wizualnej (Sozialskulptur), z „szamaƒskiej” rewolucji techniki
teatralnej (Teatr okrucieƒstwa).
3.1. A. wywiod∏a swoje znaki z cia∏a: pierwszych odruchów cia∏a-umys∏u, z zapomnieƒ-snów, z
be∏kotu – nieÊwiadomej artykulacji, z zamieszania losu-przypadku, ze sk∏onnoÊci warunkowanych
genetycznie, takich jak: przymus obgryzania paznokci, drapanie si´, masturbacja, czy odruchów
bezwarunkowych: skurczy, podchwytów, seplenienia, jàkania si´, czy normy zwiàzanej z
funkcjonowaniem organizmu: poceniem si´, menstruacjà, manià/depresjà, dreszczami,
nap´cznieniem/ulgà.
3.2. Nowe: „media” i „internet”, nowe „pr´dkoÊci”, nowe „mo˝liwoÊci”, nowe „terytoria” – nowe
zawsze oÊmiela∏o do szukania zmiany, jednak to nie „nowe” technologie, tylko „stare” technologie
by∏y tym, co pozwala∏o formu∏owaç s∏owa nowego j´zyka, w pewnym sensie s∏owa prymarne,
zwiàzane z miejscem/instynktem/cz∏owiekiem; s∏owa j´zyka a. by∏y totalne, byç mo˝e dzi´ki temu
nast´powa∏a ∏atwa zmiana na j´zyk struktury totalitarnej (struk. tot.).
4. Czy da si´ wspó∏czeÊnie dostrzec pewne zamiary a. wobec pierwotnych-pierwszych znakówj´zyków-rytua∏ów: zapomnianej religijnoÊci, ∏apania si´ za organy dziecka, wojny o handel
pornografià na Êwi´ta, reklamacji w sprawie new age, sekty bolesnej „Oj
boli”, ekologii: ma byç prosto: czarne na bia∏ym, „podr´czników za darmo”,
utopii choçby nietrafionej, nowego ruchu spo∏ecznego projektowanego jako
dzie∏o sztuki, autoterapii, autoanalizy, somo/psycho/socjo-analizy, wytyczania superego jako „Wytyczania Nowego Terytorium” – mapy.
Czy a. dzia∏a dzisiaj, mimo ˝e nie dzia∏a dzisiaj.

4.1. A. wymiar konkluzji o Êmierci dla ka˝dego, do którego to wymiaru tej konkluzji nie jesteÊmy
jako spo∏ecznoÊç przygotowani z braku pieni´dzy, z którà to konkluzjà po prostu nie mo˝emy sobie
poradziç.
4.2. A. wobec Cz∏owieka Paw∏owa Który si´ Âlini, przyzwyczajanego, ˝e po zaÊwieceniu lampki
dostanie jeÊç. Czy CPKsÂ dosta∏ ju˝ jeÊç.
5. Rozpowszechnianie s∏owa, zaj´cie innych cz∏onków spo∏ecznoÊci s∏owem „a.”. Zajm´ twoje myÊli
na chwil´ s∏owem a., na tyle, abyÊ wykona∏ czynnoÊç a., coÊ za pomocà tej czynnoÊci zrobi∏, coÊ
a. ze s∏owem. Mo˝e chodzi o to, ˝eby wpisaç si´ swojà czynnoÊcià w porzàdek a., przystaç do a.
afirmacja
5.1. Przystàpienie do a., przebywanie w a., odnoszenie si´ do a. to samotnoÊç i wojna z samym
sobà:
A. Szukaj w sobie artystki, skoro idziesz na wojn´ z samym sobà.
B. Przede wszystkim porzuç krytyków.
C. Nie szukaj sióstr i braci, ojców, matek, krewnych, powinowatych, jesteÊ sam.
C.1. Nie daj sobie wmówiç, ˝e a. jest w sile wieku, u swego kresu, albo przysz∏a oto druga; a. to
jedna i ta sama osoba, w odpowiednim wieku, mo˝e u kresu, mo˝e podwojona albo podwójna
albo zastàpiona przez innà (i tak jednà jedynà i tà samà).
D. Nie kwestionuj, nie ma kwestii, w ogóle nie ma kwestii poza kwestià, jak wykonywaç ruch
Browna: ruch przypadkowy, który wraz z nast´pnym przypadkowym ruchem okreÊli drog´ pojedynczej czàstki poruszajàcej si´ po przypadkowym torze.
E. Ca∏a egzystencja, ca∏y ci´˝ar, ca∏a materia artystyczna: spo∏ecznoÊç, cia∏o, psychika to ten twój
ograniczony czas.
E.1. Âmierç materii artystycznej (rozk∏ad organiczny) nast´puje w momencie Êmierci organizmu,
potem ktoÊ dla w∏asnych celów badawczych kroi pewnà iloÊç trupów sekcyjnych, i potem to trupa
w istocie dotyczy (trupa w istocie). Wyk∏ad z pokazu anatomii artystycznej trupa: ka˝dy mo˝e do
woli sobie poczynaç (kap∏an nie broni dost´pu).
E.2. Konwencja jest istotna za ˝ycia organizmu, w∏aÊnie dlatego jej rola jest tak du˝a. Konwencja
nie jest strefà umowy i zabezpieczenia artysty za ˝ycia, a przede wszystkim po Êmierci. To niebezpieczeƒstwo: zaprzeczenie ˝ywym odruchom, nara˝enie siebie w swojej ˝ywotnoÊci na umownoÊç
albo sztucznoÊç albo skostnienie/usztywnienie konwencjà. Jednak konwencja to zarazem szansa
na przekroczenie ograniczenia ˝ywego ˝ywym. Wychowanie do kultury: wykszta∏cenie, zdatnoÊç,
poufa∏oÊç, wychowawca na koloniach.
E.3. Handel organami.
F. W protokole sekcji zostanà opisane choroby, deformacje, niedorozwoje, przy tym normalnoÊç,
ÊrednioÊç, przeci´tnoÊç.
G. Nie daj si´ przekonaç do dialogu z samym sobà, do ustalenia jakiegoÊ uÊrednionego
stanowiska, do polityki i kompromisu. To trudne i ograniczajàce w wersji jednoosobowej i
niepotrzebne, bo Êwiat potrzebuje wykluczenia, a nie porozumienia. Je˝eli mo˝esz coÊ ze sobà
samym zrobiç, to siebie, przynajmniej próbuj, poddaç wykluczeniu.
H. Je˝eli ju˝ musisz szukaç „swojej” zdatnoÊci do kultury, to powiel jakàÊ technik´ kultury agrarnej
(siejba, m∏ócka).
I. Umieszczony w polu wegetacji mo˝esz poczekaç na „wzrost”, byle nie zaczàç za wczeÊnie, wa˝ne
poczekaç.
J. Umieszczony w polu grawitacji na nic nie czekaj.
K. Szukanie ograniczenia.
L. Limit jak ograniczenie, nie jako granica.
M. Materia – Maska.
N. Oddaj twarz: oczy po obu stronach nosa (nie na skroniach), czo∏o
powy˝ej nosa, usta poni˝ej nosa, nos z dziurkami, oczy widzà nos. Twarz

zas∏ania g∏ow´. Twarz uczy organizacji: pionu, poziomu, symetrii, zapisu, znaku, abstrakcji jak w
ideogramie, morfologii jak w masce. Twarz ksi´˝yca z wbità cytrynà jak w czarno-bia∏ym filmie
„Cytryna na Grób”. Jej grymas, mimika, psychika, cia∏ko, spo∏ecznoÊç (t´ pszczó∏k´, którà tu´
widzicie´ zowià Majà / wszyscyà Maj´ znajà ià kochajà).
O. „ (w sensie àtroba).
P. ¢ (w sensie ´gorz).
Q. „Q” ma ogonek w dó∏ jak „à” i „´”.
R. Niczego si´ nie nauczysz, nikt ciebie nie nauczy. Ty kogoÊ mo˝esz nauczyç na w∏asnym
przyk∏adzie (szeroko rozumiany przyk∏ad, zarówno b∏´dy, jak i sukcesy przyk∏adowego „kunsztu”
sà instruktywne). (Powrót Artaud le Momo: Powrót Cia∏a Bez Organów).
S. Stare sprawy: zaglàdanie i si´ganie do Êrodka w poszukiwaniu organów, to ciekawoÊç
pierwsza.
T. Artaud nie by∏, ani we w∏asnym mniemaniu, ani „w ogóle”, artystà a. Jego intuicje wesz∏y jako
kanon „reformy teatru”.
U. Wszystko/ka˝dy jest umieszczony w bezgranicznym polu dzia∏ania Tabeli.
V. Trzeba pami´taç o Tabeli „Co? Kto? – Czym? Kim?”. Mo˝na wszystko/ka˝dego przedstawiç
wszystkim/ka˝dym. Punkt – Ironià.
W. Owoc – Warzywem.
X. Literki: w, n, g, r, d przeszkadzajà mi (literka: a sw´dzi).
Y. A. Pe∏na kompleksów, pe∏na dos∏ownoÊci.
Z. Alina Szapocznikow: Kreacja le˝y pomi´dzy snem a codziennà pracà. Uwa˝am, ˝e nie.
Uwa˝am, ˝e kreacja zale˝y od w∏osów zarastajàcych czo∏o, fajnych, dowcipnych rysunków
rysowanych „naraz” obiema r´kami na jednej kartce.
è. [Je˝eli a. „po wojnie” by∏a potrzebna albo mo˝liwa, to dla takiego artysty jak Krasiƒski, który
spomi´dzy kierunków, z jakimi si´ identyfikuje w pewnym sensie „anachronicznie” i „nietrafnie”,
wybiera surrealizm i dadaizm, odrzucajàc (proponowany przez „zaprzyjaênionych” krytyków) konstruktywizm. Surrealistyczne wydaje si´ artyÊcie w∏asne ˝ycie, dadaistyczny mo˝e si´ wydawaç klimat pewnej scenograficzno-telewizyjnej rysunkowo-fotograficznej koncepcji przestrzeni.
Jednak sposób konstruktywistycznego organizowania „przestrzeni” (w tym spo∏ecznej) pozosta∏
zasadniczy dla jego pracy, natomiast jego surrealizm i dadaizm dajà si´ tropiç jedynie w „delirium”. Konstruktywizm to wyjÊcie z linià-rzeêbà w przestrzeƒ (jeden-dwa wymiary umieszczone w
trzech-czterech wymiarach), pozioma linia niebieskiego paska/taÊmy scotcha na wysokoÊci 130
cm, pewien deliryczny aspekt utopii socjalnej – mo˝e zwiàzany z arystokratycznà ciotkà – projektowanie-organizowanie dla siebie – w jednej osobie, jednoosobowej „spo∏ecznoÊci”, jednoosobowej przestrzeni, ˝ycia i pracy. Gdyby chcieç „trafniej” zakwalifikowaç Krasiƒskiego mo˝na
przypomnieç relacj´ „dadakonstuktywistycznà” – dadaizm z 16. roku, który powstawa∏ wÊród artystów z doÊwiadczeniem konstruktywistycznym, i w∏aÊnie ze znajomoÊcià wyznaczanych abstrakcji i
znajomoÊcià „matematyki” – ca∏e to konstruktywistyczne doÊwiadczenie zosta∏o wtedy w∏àczone w
dadaistyczny (bezkrwisty) Êwiatobraz.]
˚. Avanguardia Polacca.
˚.1. Pe∏ne Kompleksów – Pe∏nym Dos∏ownoÊci.

deformacje, niedorozwoje, przy tym normalnoÊç, ÊrednioÊç,
przeci´tnoÊç.
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Bo˝ena Kozio∏
John Cage –
notka o
Eksperymentujàcy kompozytor, pianista, pisarz, filozof, mitolog, twórca garfik i
akwarel, autor przepisów kulinarnych – John Cage. Urodzony w 1912 Amerykanin by∏ jednà
z barwniejszych i bardziej kontrowersyjnych postaci kultury XX wieku.
Od dzieciƒstwa uczy∏ si´ gry na fortepianie, najpierw w Los Angeles, które by∏o jego
rodzinnym miastem, nast´pnie w Pary˝u u s∏awnego Lazare – Levy’ego. Studia odby∏ w
Pomona College w Claremont. Kompozycji uczy∏y go ówczesne s∏awy takie jak Adolph Weiss,
Henry Cowell, Arnold Schonberg. Odby∏ liczne podró˝e (Filipiny, Korea, Laos) w czasie
których trwa∏y jego twórcze poszukiwania, co zaowocowa∏o min. fascynacjà filozofià
Wschodu.
Cage wyk∏ada∏ mi´dzy innymi w New School of Music w Nowym Jorku, gdzie zamieszka∏, oraz w Harvard University. Zas∏ynà∏ jako wynalazca fortepianu preparowanego, na który
to instrument komponowa∏, przygotowanego do wykonania osobliwych zdeformowanych
dêwi´ków na skutek w∏o˝enia pomi´dzy struny gwoêdzi, Êrubek, gumek, kawa∏ków drewna i
metalu, oraz uderzania strun bezpoÊrednio w pudle rezonansowym r´kà bàdê ró˝nymi
przedmiotami.
John Cage by∏ jednym z g∏ównych przedstawicieli awangardy muzycznej, zlikwidowa∏
tradycyjne poj´cie muzyki. Jako kompozytor zerwa∏ z wszelkimi konwencjami. W ciàgu
osiemdziesi´ciu lat swojego ˝ycia (zmar∏ w 1992) stworzy∏ ponad 250 kompozycji, choç niektóre z nich niewiele wspólnego majà z tradycyjnie poj´tym utworem muzycznym.
Najbardziej znany „utwór” Cage’a to 4’33, kompozycja fortepianowa której si´ ... nie gra!
Podczas czterech minut i trzydziestu trzech sekund s∏uchacze patrzà na pianist´, który siedzi
przy fortepianie i s∏uchajà ciszy, a w∏aÊciwie dêwi´ków, szeptów i szmerów wype∏niajàcych
sal´. Inne nietypowe utwory to na przyk∏ad 0’00, które mo˝e wykonaç ka˝dy w sposób
dowolny; Williams mix na taÊm´; Imaginary Landscape no. 4 na 12 radioodbiorników, 24
wykonawców i jednego dyrygenta; HPSCHD na 1 – 7 klawesynów i 1 – 57 magnetofonów.
Pisa∏ te˝ utwory audiowizualne, muzyk´ komputerowà, utwory na fortepian preparowany
(Sonaty i Interludia), na ró˝ne zestawy instrumentów perkusyjnych (w tym tak˝e ksià˝ek,
mebli, puszek oraz innych przedmiotów w roli instrumentów), utwory konstruowane z
udzia∏em tzw. operacji losowych (np. Music of Changes), pieÊni, muzyk´ kameralnà.
Wprowadzi∏ nowe rozwiàzania w zakresie notacji muzycznej – notacj´ graficznà (po raz
pierwszy zastosowanà w kompozycji 4’33).
Rewolucyjne koncepcje Cage’a wywar∏y silny wp∏yw na awangard´ jazzowà.
Oddzia∏ywa∏y nie tylko na muzyk´, ale te˝ inne formy sztuki, takie jak taniec i malarstwo.
J a k o p i s a r z s t w o r z y ∏ m i ´ d z y i n n y m i S i l e n c e, A Y e a r f r o m M o n d a y o r a z E m p t y
words – zbiory krótkich zapisków, które czasami
uznawane sà za poezj´, a czasami za proz´. WymyÊli∏
t e ˝ m e z o s t y c h ( a k r o s t y c h w Ê r o d k u w y c e n t r o w a n e g o t e kstu, obwarowany dodatkowymi zakazami powtarzania
liter). Jego osobie jest poÊwi´cony nr 1-2/1996
„Literatury na Âwiecie”.

Repertuar
utworów Johna Cage‘a
które b´dà wykonywane
na festiwalu
Manifestacje Poetyckie
Warszawa 2007
Variations IV (1963) – ca∏y czas (ca 5 h)
Nocturne for violin and piano (1947) – 3‘ (VN + PF)
Two4 (1991) – 30‘ (VN + GITARA)
Waiting (1960) – 2‘ (PF)
Swinging (1989) – 3‘ (PF)
WGBH-TV (1971) – 5‘37.5‘‘
Etudes Boreales (VC) 20‘
+ teksty Cage‘a

S∏ownik wyrazów trudniejszych:
PF – preparowany fortepian
VN – skrzypce
VC – wiolonczela

John Cage
Uwagi wykonawcze do
utworu Variations IV
(utwór wykonywany w czasie festiwalu Manifestacje poetyckie 2007)
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Druga z grupy czterech prac, spoÊród których Atlas eclipticalis jest pierwszy, a 0‘00‘‘ trzeci.
dla dowolnej liczby graczy/wykonawców, dla dowolnych dêwi´ków lub ich kombinacji produkowanych dowolnymi metodami, z towarzyszeniem innych dzia∏aƒ lub bez nich.
Dedykowane Peterowi Pecicowi
Malibu, 10 lipca 1963
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Materia∏ nie dostarczony:
Plan lub mapa terenu, na którym odbywa si´ wykonanie, ewentualnie jeszcze kopia planu na
przezroczystym materiale.
Materia∏ dostarczony:
Siedem punktów i dwa kó∏ka na przezroczystym tle (wyciàç tak, aby by∏o 9 kawa∏ków, ka˝dy
z jednym tylko znakiem).
Nale˝y umieÊciç jedno z kó∏ek gdziekolwiek na planie. Pozosta∏e kó∏ka i punkty mogà wypaÊç
na planie lub poza nim. Bioràc umieszczone na nim kó∏ko jako centrum, nale˝y narysowaç linie
od niego do wszystkich punktów (chodzi o linie proste). Drugie kó∏ko mo˝e byç w u˝yciu tylko
wtedy, gdy jedna lub wi´cej wytworzonych linii przecina je lub styka si´ z nim.
Wykonaj tyle odczytaƒ materia∏u, ile jest potrzebne (przed lub w trakcie wykonania).
A. Przestrzeƒ teatralna (widownia, drzwi)
1) jedno pi´tro
2) z balkonem lub lo˝ami
Dêwi´k(i) nale˝y wytwarzaç w dowolnym punkcie na linii poza
przestrzenià teatru (wyd∏u˝yç linie, gdzie jest to potrzebne). Otwieraç

drzwi prowadzàce do danego punktu (wytwarzanie dêwi´ku mo˝e byç rozumiane po prostu jako
otwieranie drzwi). Przeci´cie drugiego kó∏ka = dêwi´k w ca∏ej przestrzeni teatralnej (przez system
do og∏oszeƒ publicznych) albo w dowolnym punkcie na linii w przestrzeni teatru. Dwa lub wi´cej
punktów mo˝e wyznaczaç dêwi´k w ruchu (przy drzwiach otwartych na sta∏e). Ruch mo˝na wskazaç
równie˝ przez u˝ycie dodatkowej przezroczystej mapy. Pojedynczy znak da wtedy dwa punkty w
przestrzeni. Kilka spoÊród punktów mo˝e byç skojarzonych z jednym dêwi´kiem.
B. Budynek z jednym lub wi´kszà liczbà pi´ter
Kiedy to potrzebne otwieraç okna zamiast drzwi.
C. Apartament lub mieszkanie
Wykonawca mo˝e si´ odwo∏ywaç do jednego lub do dowolnej liczby pokojów (mo˝e si´ zmieniç
znaczenie s∏owa „na zewnàtrz”).
D. Przestrzeƒ zamkni´ta (jaskinia)
E. Przestrzeƒ otwarta (wielkoÊç dowolna)
Ograniczenia czasu i przestrzeni nie sà konieczne. Kiedy wykonanie wspó∏istnieje z innym
dzia∏aniem o okreÊlonej d∏ugoÊci czasu (albo w ramach programu, w którym okreÊlony czas jest
dost´pny), niech trwa ono krócej.
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Wykonawca nie musi ograniczaç si´ do tego utworu. W dowolnym momencie mo˝e zrobiç cokolwiek innego. Inni, robiàcy co innego w tym samym czasie i miejscu, mogà, gdy tylko majà
mo˝liwoÊç, wziàç udzia∏ w tym wykonaniu

T∏umaczy∏ Pawe∏ Kozio∏. Tam, gdzie w t∏umaczeniu da∏ „wykonanie”, Cage u˝ywa∏ s∏owa
„performance”.
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z Bolkiem B∏aszczykiem rozmawia S∏awomir Go∏aszewski
SG: Podczas poprzedniej rozmowy w Jad∏odajni Filozoficznej wspomnia∏eÊ, ˝e w∏aÊciwie to spotkaliÊmy si´
w pradawnych czasach, kiedy to zamieÊci∏em w magazynie Non Stop relacj´ z wyst´pu zespo∏u, w którym
wtedy gra∏eÊ.
BB: RzeczywiÊcie, przechowujemy t´ recenzj´ pieczo∏owicie. By∏a to fantastyczna krytyka, i to dos∏ownie krytyka krytyczna i krytykujàca wyst´p zespo∏u Sernik Zamordowany Wkrótce Nielegalny w Remoncie.
ZagraliÊmy kilka koncertów, ten, na którym by∏eÊ, by∏ rzeczywiÊcie jednym z potworniejszych. ByliÊmy w
bia∏ych kitlach, rzucaliÊmy kulkami na mole w publicznoÊç, ró˝ne rzeczy si´ tam dzia∏y. Ucharakteryzowany
na normalnego widza kolega wyszed∏ i „zamordowa∏” koleg´ na scenie. Kolega Sernik, czyli frontmen
naszego zespo∏u, uto˝samia∏ si´ zawsze z ciastem, w zwiàzku z czym odby∏a si´ konsumpcja kolegi, ale to
ju˝ za kulisami. Natomiast te jawne dzia∏ania rzeczywiÊcie by∏y zapowiedzià sztuki ˝enujàcej. To by∏a tego
typu dzia∏alnoÊç. To by∏ rok osiemdziesiàty szósty czy siódmy i by∏ to jeden z kana∏ów mojej dzia∏alnoÊci.
Póêniej przysz∏y inne grupy, inne fascynacje i ró˝ne projekty. Wszystko w Remoncie realizowane.
SG: Po latach powracasz niejako do tamtego klimatu, anga˝ujàc si´ w projekt i wydawnictwo Tribute to
Kryzys.
BB: Zawsze nasiàka∏em atmosferà muzyki i kultury niezale˝nej. Jako uczeƒ szko∏y muzycznej klasycznie
wychowywany i çwiczàcy etiudy, sonaty i koncerty, po lekcjach cz´sto szed∏em do ró˝nych miejsc, takich jak
Remont, jako kompletny ma∏olat, i zapoznawa∏em si´ ze Êwiatem, który istniejàc tak blisko, powiedzia∏bym,
kultury oficjalnej, jest równie bogaty a zupe∏nie nie ma punktów stycznych w materii.
SG: Tak jak poj´cie „nowej fali” w muzyce i w poezji?
BB: To jest bardzo znamienne, rzeczywiÊcie. Fascynuje mnie zawsze przechodzenie z jednego Êwiata do
drugiego i nie mog´ uwierzyç, ˝e jestem jednà i tà samà osobà, która uczestniczy w jakimÊ koncercie
kwartetu smyczkowego albo koncercie symfonicznym, a godzin´ póêniej jestem wÊród taƒczàcych pogo i
nie widz´ tutaj sprzecznoÊci. Przynosi∏em wiolonczel´ do Remontu i gra∏em fragmenty sonat na koncertach
punkowych czy awangardowych. I na odwrót, próbowa∏em wprowadziç elementy muzyki punkowej do grania klasycznego. Interpretujàc koncerty Szostakowicza, próbowa∏em graç z takim zadziorem i z takim
pazurem, jak gra si´ punk rocka. Wiele lat póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e Tom Cora by∏ wiolonczelistà,
wczeÊniej s∏ysza∏em, jak Fred Frith gra∏ z Tomem Corà jako duet Skeleton Crew, a ja g∏ównie kojarzy∏em
Fritha, bo w ich nagraniach wiolonczeli po prostu nie rozpoznawa∏em. Okaza∏o si´, ˝e nie jestem pierwszy
w alternatywnej wiolonczeli. OczywiÊcie, nigdy si´ nie mia∏em za pierwszego. Od 1983 improwizowa∏em w
ró˝nych formacjach – próbujàc jazzu, czy rozstrajajàc instrument w sonorystycznych poszukiwaniach, nagrywa∏em w blokowym mieszkaniu, robi∏em performance na kilka wiolonczel, doprowadzajàc do rozpaczy
sàsiadów, itp. Zagra∏em m.in. prób´ w Hybrydach z metalowym Apogeum. Na szcz´Êcie w roku
osiemdziesiàtym szóstym zetknà∏em si´ z Marcinem Krzy˝anowskim, z którym mia∏em okazj´ wystàpiç na
festiwalu Marchewka organizowanym przez Radio Warszawa. Ostatnio znowu wspó∏pracujemy, zagraliÊmy
par´ rzeczy razem. To jest jeden z tych ludzi, u którego, podobnie jak u Ciebie, czas si´ zatrzyma∏. Patrzàc
na was, odnosi si´ wra˝enie, ˝e jesteÊcie coraz m∏odsi. To jest nies∏ychane i niedopuszczalne, ale jednak
faktyczne. Sam Marcin te˝ opowiada∏ coÊ takiego, ˝e czas jakby traci sens w tych spotkaniach.
Od tego naszego pierwszego spotkania podczas Marchewki min´∏o dwadzieÊcia lat, nie graliÊmy przez ten
czas, nie çwiczyliÊmy, nie rozmawialiÊmy a po spotkaniu okaza∏o si´, ˝e gramy dok∏adnie t´ samà muzyk´,
t´ samà melodi´, jesteÊmy jakby w tych samych klimatach i nie musimy w ja∏owy sposób dyskutowaç.
Tak˝e w 1986 doszed∏em do III etapu konkursu improwizacji jazzowej w Katowicach, grajàc z debiutujàcym
wtedy zespo∏em Walk Away.
W 1988 wyst´powa∏em z awangardowà Hienà w ich ekstremalnych show, obok wiolonczeli obs∏ugujàc
basówk´. W ogóle w D´bicy i ¸aƒcucie pozna∏em fantastycznych ludzi – Irka Soch´ – t∏umacza ksià˝ki
Chrisa Cutlera O muzyce popularnej, wszechstronnego perkusist´ i animatora muzycznego podziemia,
Andrzeja Kramarza – dziÊ wzi´tego fotografika, czy Mariusza Borut´
B∏achowicza, twórc´ kasetowego wydawnictwa Anti Musik der Landsch.
Pami´tam, jak z B∏achowiczem w warszawskim hotelu wymienialiÊmy si´
nagraniami z przera˝onymi artystami z legendarnej berliƒskiej formacji
Die Todliche Doris. Jedna z kaset Hieny wydana by∏a np. w pude∏ku po

paÊcie do pod∏ogi, obsmarowana ca∏kowicie smo∏à, ze zmi´ta kartkà ksero jako ok∏adkà i opisem wykonanym chorym, krzywym pseudogotykiem. Na tej drodze, musz´ jeszcze powiedzieç, nadszed∏ rok
dziewi´çdziesiàty czwarty i konkurs Polskiego Towarzystwa Muzyki Wspó∏czesnej dla m∏odych wykonawców
muzyki dwudziestego wieku. I zagra∏em w tym konkursie, podobno by∏em jednym z faworytów, ale wykosi∏
mnie Pawe∏ Myketyn, a z nim przegraç to jak wygraç. Ale zwróci∏em uwag´ Krzysztofa Knittla, który by∏ od
dziecka moim guru i od tego momentu datuje si´ nasza znajomoÊç czy te˝ za˝y∏oÊç.
Postanowi∏em zagraç koncert w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej na wiolonczel´ i fortepian, z Iwonà Kamiƒskà,
z którà wówczas gra∏em, który nazwaliÊmy ni mniej ni wi´cej tylko Fresh Fruits for Rotten Vegetables, majàc
podobnie jak niegdyÊ Dead Kennedys na myÊli siebie w pierwszym cz∏onie tytu∏u, a getto oficjalnej kulturki
w drugim. Okaza∏o si´, ˝e pasowa∏a do tej konwencji i muzyka Dymana, i Ravela, i Szostakowicza, a tak˝e
sk∏adanka w moim wykonaniu, którà napisa∏em na wiolonczel´ i fortepian, gdzie by∏y zespo∏y takie jak
Discharge, Slaughter and the Dogs, Cockney Rejects czy Dead Kenedys. Uda∏o mi si´ zrobiç takie partytury i spotka∏o si´ to z goràcym przyj´ciem, a póêniej zagraliÊmy parodi´ zespo∏u Kat. Wysz∏o dwóch naszych
kolegów przebranych za osoby z kr´gu metalu i daliÊmy koncert wiolonczelowo-fortepianowo-gitarowometalowy. Ale oczywiÊcie nie pociàgn´liÊmy tego dalej, bo moje projekty majà to do siebie – zauwa˝am z
perspektywy czasu – ˝e jakby otwieram pewnà rzecz i nie wychodz´ przez te drzwi. Ja tego gdzieÊ tam
˝a∏uj´, ˝e dalej si´ to nie rozwiàza∏o, ale jest te˝ coÊ takiego jak pewien profetyzm. Zaraz po tym, w tym
samym dziewi´çdziesiàtym czwartym roku, pojecha∏em na kursy muzyczne do Niemiec i tam przyjecha∏a
te˝ dziewczyna z Finlandii, która przywioz∏a nuty na szeÊç wiolonczel swojego kolegi, który pisze aran˝e.
GraliÊmy Purple Haze Hendrixa na szeÊç wiolonczel w jakimÊ koÊciele w pó∏nocnych Niemczech, a póêniej
ten kole˝ka za∏o˝y∏ zespó∏ Apocaliptica. W Finlandii ten ruch jest jakiÊ taki pr´˝ny. Wreszcie takie znaki czasu
si´ zacz´∏y pojawiaç no i za moment spotka∏em Macieja Góralskiego, us∏ysza∏em o projekcie Tribute to
Kryzys, powiedzia∏em, ˝e ja bardzo lubi´ Brygad´ Kryzys, uchyli∏em si´ przed ciosem, zdà˝y∏em na konsolet´ si´ po∏o˝yç, bo to by∏o w radiostacji Rozg∏oÊni Harcerskiej. On mi wyt∏umaczy∏, na czym polega ró˝nica
i powiedzia∏em, ˝e Kryzys te˝ lubi´ w zwiàzku z tym i zinterpretowa∏em Mam doÊç w wersji disco instrumentalnej plus Âwi´ty Szczyt i Ma∏e Psy.
SG: Piosenka Mam doÊç umieszczona zosta∏a na takim ma∏o znanym, zapomnianym ju˝ albumie Fala i
by∏o to pierwsze fonograficzne utrwalenie Kryzysu, przez lat wiele jedyne.
BB: Ja nie wiedzia∏em, jak oglàda∏em Fal´, dlaczego tam jest Kryzys a nie Brygada Kryzys. Ale tam by∏o
te˝ du˝o innych mylnych tropów, na przyk∏ad 12RA. Przede wszystkim, wa˝ne jest to, ˝e nie by∏em
wynaj´tym muzykiem, który odwali∏ kolejnà cha∏tur´, tylko to by∏o bardzo mocno we mnie.
Nasiàka∏em te˝ Dezerterem z kolegà klarnecistà ze szko∏y Êredniej. MieliÊmy z Suchym na Wilczej taki ma∏y
fan-klub Dezertera, przygrywajàc na pud∏ach i na pianinie, graliÊmy ich utwory w domu u niego, no i to
jest kolejny wàtek mojej historii. OpowieÊç o tym, jak Robal zaprosi∏ wiolonczel´ do udzia∏u w nagraniu
p∏yty Decydujàce starcie. Ale sam lubi∏em zawsze dawne rzeczy, dawne dokonania Dezertera, takie podstawowe i po prostu zaaran˝owa∏em kilka utworów na kwartet smyczkowy. Powsta∏ nawet kwartet, Non Stop
zresztà si´ nazywa∏, który zagra∏ kilka koncertów, mi´dzy innymi w Teatrze RozmaitoÊci wystàpiliÊmy. Do dziÊ
ten materia∏ pojawia si´ w TVP Kultura. Ten projekt si´ nazywa∏ 13/12 i realizowaliÊmy go wspólnie. Robert
siedzia∏ na krzeÊle, gra∏ na gitarze i Êpiewa∏, a my wokó∏ niego te˝ na krzes∏ach. Matera nazwa∏ to potem
pankrokiem krzese∏kowym.
Ja póêniej ju˝ nie mog∏em graç, bo zaczà∏em wspó∏prac´ z kwartetem smyczkowym Grupa MoCarta.
Za∏o˝yciel tego kwartetu zginà∏ w wypadku samochodowym w dwutysi´cznym roku i tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e ja
jestem w tym zespole, no i póêniej ju˝ mia∏em ma∏o czasu, wi´c zostawi∏em 13/12.
SG: Po takiej zmiksowanej historii jak widzisz przysz∏oÊç? Czy nie pociàgajà Ci´ motywy etniczne i te wszystkie mody na podró˝e do êróde∏ i skrzy˝owanie kultur?
BB: To jest tak, ˝e pewne rzeczy, które do mnie docierajà ze Êwiata folku, bardzo mi si´ podobajà, ale nigdy
nie by∏em ekspertem od tego, choç jedno jest dla mnie kluczowe. Zdecydowanie za ma∏a jest obecnoÊç kultury i sztuki kilku minionych dekad w naszym czasie. MyÊl´ o latach szeÊçdziesiàtych,
siedemdziesiàtych a nawet i osiemdziesiàtych. To sà rzeczy, do których
byç mo˝e ktoÊ na podobnej zasadzie jak ja pootwiera∏ drzwi i zostawi∏
otwarte. MyÊl´, ˝e tam si´ kryje mnóstwo pok∏adów do fantastycznej interpretacji, olÊniewajàcej inspiracji i fantastycznych prze˝yç, zarówno w kr´gu
profesjonalnej artystycznej awangardy czy alternatywnego podziemia, jak i
w ogóle sposobów pojmowania Êwiata.

cage
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SZUMY – ZLEPY – CIÑGI
KRÓTKIE WPROWADZENIE W AWANGARD¢
MUZYCZNÑ
Dla Andrzeja, który nie lubi awangard(y)

Ze wszystkich dziedzin sztuki odmienianych przez rewolucje estetyczne XX wieku, muzyka –
obok poezji – ucierpia∏a najbardziej. Jedynie sztuki wizualne doczeka∏y si´ asymilacji,
„wch∏oni´cia” przez przestrzenie publiczne, tym samym wnikajàc w krwiobieg zbiorowej wyobraêni.
Nie sàdz´, ˝eby wynika∏o to z g∏´bokiej ÊwiadomoÊci ewolucji stanowisk w obr´bie filozofii sztuki
– stàd zwyci´stwo sztuk wizualnych mo˝e wydawaç si´ zwyci´stwem pyrrusowym. Prze∏om antypozytywistyczny na zawsze oddzieli∏ „masowego odbiorc´” od artysty, odbiorc´ nieprofesjonalnego
od badacza kultury. Poznanie sta∏o si´ pod koniec XIX wieku kategorià naukowà, humanistyka zaÊ
wybi∏a si´ na niezale˝noÊç i sta∏a si´ dziedzinà naukowà1. „Ludzie sztuki” – nazwijmy tak artystów
razem z przedstawicielami Êwiata nauki, krytykami i „koneserami” (odbiorcami przygotowanymi
do odbioru awangardowego dzie∏a sztuki, dla których jest to jednoczeÊnie jedyne zaanga˝owanie
w sztuk´) – pozornie oddalili si´ od realnych potrzeb odbiorców i ich postulatów estetycznych. W
dyskursie dominujàcym „sztuka wspó∏czesna” (niewa˝ne, czy pochodzi z poczàtku, lat 50., 60., czy
mo˝e 90. XX w.) jest zawsze „niezrozumia∏a”, „elitarna”, nie korespondujàca, hermetyczna,
be∏kotliwa. OczywiÊcie, jest taka w opozycji do tego, co masowe, a co równie˝, choç w wi´kszoÊci
w sposób ca∏kowicie nieuprawniony, okreÊla si´ mianem sztuki – sztuka masowa ma byç ∏atwa,
przyst´pna, dost´pna, czytelna i bezpieczna. W rzeczywistoÊci, ostatni przymiotnik nigdy nie jest
wymieniany, jednoczeÊnie jest te˝ jednak kluczowy. Kultura masowa, proponujàc ∏atwe
pocieszenia, wyjaÊnienia, redystrybuujàc znane motywy, mity i tematy podejmowane przez kultur´
czyni to w sposób pozbawiajàcy teksty kultury pierwiastka transgresyjnego. Innymi s∏owy, To, Co
Masowe jest masowym dlatego, ˝e nie narusza w ˝aden sposób uprzednich granic Êwiata, w który
zanurzony jest widz, tym samym znoszàc element Poznania na rzecz fa∏szywej Terapii. Skoro przypomnieliÊmy sobie ju˝ to, co pewnie o awangardzie wiemy, i nigdy nie baliÊmy si´ zapytaç,
mo˝emy przejÊç do meritum.
ODBICIE&SAMODZIELNOÂå
Za moment prze∏omowy dla sztuk wizualnych uznaje si´ wynalezienie aparatu fotograficznego.
Fotografia niejako zdj´∏a z artystów obowiàzek wiernego kopiowania natury. Tym samym
nieprzekraczalne k∏amstwo sztuki zosta∏o obna˝one. Nie ma nic bardziej nienaturalnego, ni˝
tworzenie obiektów nieistniejàcych samoistnie w naturze. Historia kultury jest historià ewolucji
majàcej na celu uwolnienie cz∏owieka od rzeczywistoÊci danej. Stàd kulturowa reprezentacja natury z góry nie mieÊci si´ w pierwszym „stadium obrazu” opisanym przez Baudrillarda, ale zawsze
jest, poprzez podszycie, co najmniej w drugim stadium.2
1 Polecam poÊwi´cony temu zagadnieniu esej prof. Marii Janion pt. Spór o genez´,
zamieszczony w Jej tomie Humanistyka: poznanie i terapia. W kontekÊcie ewolucji myÊli
humanistycznej oraz rozmaitych konsekwencji wynikajàcych z przyjmowania
okreÊlonych stanowisk w jej obr´bie ca∏a ta ksià˝ka wydaje si´ szczególnie istotna.
2 Oto zatem kolejne stadia obrazu: a) stanowi odzwierciedlenie g∏´bokiej rzeczywistoÊci;
b) skrywa i wypacza g∏´bokà rzeczywistoÊç; c) skrywa nieobecnoÊç g∏´bokiej rzeczywistoÊci; d) pozostaje bez zwiàzku z jakàkolwiek rzeczywistoÊcià: jest czystym symulakrem
samego siebie – Jean Baudrillard, Precesja symulakrów [w:] tego˝: Symulakry i symulacja, Warszawa 2005

„Aparatem fotograficznym” muzyki jest zestaw 12 pó∏tonów sk∏adajàcych si´ na oktaw´.
Komponujàc w 1923 roku Suit´ fortepianowà op. 25, Arnold Schönberg ca∏kowicie zerwa∏ z dotychczasowym poj´ciem ∏adu w doborze materia∏u muzycznego. W jaki sposób? Otó˝, zgodnie z
zasadami t o n a l n o Ê c i (przedstawiam ca∏y problem w sposób szalenie uproszczony), materia∏
dêwi´kowy organizowany jest w system tzw. ko∏a kwintowego, na który sk∏adajà si´ 24 tonacje. W
obr´bie ka˝dej tonacji istniejà dêwi´ki uprzywilejowane, takie, których prymat decyduje o tym, z
jakà tonacjà oraz z jakà jej odmianà mamy do czynienia. I tak przyk∏adowo w tonacji C-dur
najwa˝niejszymi dêwi´kami sà C, F oraz G, czyli I, IV i V stopieƒ gamy oraz zbudowane na nich
akordy. Stopnie te okreÊla si´ mianem Toniki, Subdominanty oraz Dominanty. Je˝eli te zasady,
nawet podane w tak okrojonej wersji, wydajà si´ Paƒstwu zawi∏e, to powinni Paƒstwo doceniç
zabieg zastosowany przez Schönberga, który odrzuci∏ system tonalny czyniàc wszystkie 12 tonów
równoprawnymi sk∏adowymi gamy. Technika ta okreÊlana jest mianem d o d e k a f o n i c z n e j, od
greckiego liczebnika oznaczajàcego liczb´ 12. Konsekwencjà odrzucenia tonalnoÊci by∏o równie˝
odrzucenie tradycyjnie poj´tej melodii. T´ w muzyce dodekafonicznej zastàpiono serià (niem.
Reihe). Technika s e r i a l i s t y c z n a rzàdzi si´ ÊciÊle okreÊlonymi zasadami, przyk∏adowo: ˝aden
dêwi´k w obr´bie serii nie móg∏ zostaç powtórzony przed wyczerpaniem ca∏ego dost´pnego materia∏u; uk∏ad interwa∏ów (odleg∏oÊci pomi´dzy dêwi´kami) nie móg∏ brzmieç tonalnie, jednoczeÊnie interwa∏y musia∏y byç zró˝nicowane: oddzielanie kolejnych dêwi´ków tymi samymi interwa∏ami nie jest tworzeniem serii majàcej sens muzyczny. I tak, mimo, ˝e istnieje 479001600
mo˝liwych kombinacji 12 tonów, rygory formalne narzucone przez pragmatyczne kryterium sensownoÊci czynià technik´ serialnà wyjàtkowo wyszukanà i wymagajàcà precyzji.
Schönberg wraz z Antonem Webernem oraz Albanem Bergiem jako pierwsi kompozytorzy
muzyki dodekafonicznej tworzà tzw. II Szko∏´ Wiedeƒskà (pierwsza to Haydn, Mozart i Beethoven).
Jest to jednoczeÊnie pierwsza grupa kompozytorów XX wieku, których mo˝na uznaç za twórców
awangardowych. Zniesienie zasad rzàdzàcych tonalnoÊcià okaza∏o si´ furtkà dla uniezale˝nienia
si´ muzyki od dotychczasowych wymogów estetycznych. II Szko∏a Wiedeƒska, równolegle z postromantycznym ekspresjonizmem (reprezentowanym przez m.in. Richarda Straussa, autora m.in. oper
Salome, Elektra, czy poematu symfonicznego Dyl Sowizdrza∏) otworzy∏a nowe mo˝liwoÊci w
muzyce. Tekst muzyczny wybi∏ si´ na autonomi´.
Oprócz Schönberga na szczególnà uwag´ zas∏uguje Anton Webern. Urodzony w 1883 roku
w austriackim Grazu, od 1904 roku by∏ uczniem Schönberga. To Webern razem z Bergiem
rozwin´li technik´ serialnà; Webern jest równie˝ twórcà techniki p u n k t u a l i s t y c z n e j (zwanej te˝
t e c h n i k à b r z m i e ƒ i z o l o w a n y c h). Rozwój jego j´zyka muzycznego to ewolucja od neoromantyzmu (5 pieÊni z Der siebente Ring op. 3; Passacaglia op.1) niemal od razu do wyjàtkowego, indywidualnego, skrajnie lapidarnego, zwi´z∏ego i klarownego brzmienia. Utwory Weberna,
niewielkie, jeÊli chodzi o rozmiary (niektóre trwajà dos∏ownie kilka sekund; ∏àcznie jego utwory
opusowane trwajà oko∏o trzech godzin3), za ˝ycia kompozytora nie spotka∏y si´ z uznaniem. B´dàc
cenionym dyrygentem (kompozytor prowadzi∏ orkiestry m.in. w Gdaƒsku i Szczecinie), Webern
uznawany by∏ za (w najlepszym wypadku) muzycznego grafomana. Jego muzyka wpisuje si´ idealnie w ten nurt sztuki abstrakcyjnej, do którego zalicza si´ malarstwo suprematystów,
Kandyƒskiego, i tak jak oni, zosta∏ pot´piony przez hitlerowców. Po anschlussie Austrii straci∏ prac´
w radio, zmuszony by∏ imaç si´ innych zaj´ç; jego muzyk´ zaliczono do „sztuki zdegradowanej”,
t´piono jako przejaw rzekomego „bolszewizmu w muzyce”. Prze˝ywszy II Wojn´ Âwiatowà, Webern
zginà∏ w 1945 roku zastrzelony przypadkowo przez amerykaƒskiego ˝o∏nierza.
NajÊwietniejsze utwory Weberna – Symfonia op.21 czy Wariacje na fortepian op. 36 (Êrodkowa cz´Êç tego utworu jest w Polsce znana stàd, ˝e wykorzystano jà jako podk∏ad muzyczny w
czo∏ówce legendarnego programu telewizyjnego Pegaz) – mia∏y ogromy wp∏yw na rozwój muzyki
powojennej. O wiele wi´kszy ni˝ utwory Albana Berga, najm∏odszego
spoÊród dodekafonistów wiedeƒskich. Z jego skromnego dorobku
najistotniejsze sà opery: Woyzzek na podstawie dramatu Büchnera i
3 W wielu dobrych sklepach muzycznych mo˝na nabyç drogà kupna trzyp∏ytowy album ze
wszystkimi tymi utworami pod batutà Pierre‘a Bouleza. Polecam!

niedokoƒczona Lulu. Oprócz tego warto zwróciç szczególnà uwag´ na ostatnie ukoƒczone dzie∏o
Berga, Koncert skrzypcowy „Pami´ci Anio∏a”. Berg nigdy jednak nie zerwa∏ do koƒca z tonalnoÊcià,
dba∏ o „mi´kkoÊç” brzmienia swoich utworów, niezaprzeczalnie pi´knych, lecz niewàtpliwie
pi´knem w jego tradycyjnym znaczeniu.
1950 – 1980: Wie˝a Babel?
Radosny i obiecujàcy rozwój awangardy dwudziestolecia mi´dzywojennego brutalnie przerwa∏a II wojna Êwiatowa. Sztuka po 1945 roku ju˝ nigdy nie mog∏a byç taka sama. Romantyczna
melancholia i ekspresjonistyczne rozt´tnienie przenikajàce jeszcze brzmienia dodekafonistów w
muzyce powojennej zastàpione zosta∏y przez brzmienia tragiczne. JednoczeÊnie nastàpi∏ czas
ca∏kowitej polaryzacji stanowisk. Nazwy nurtów nie wyznaczajà ju˝ epok. Co wi´cej, oznaczajà
tylko wspólne kierunki poszukiwaƒ, jednoczeÊnie w obr´bie tych kierunków b´dziemy mieç do
czynienia ze zró˝nicowaniem j´zyków. Krytycy awangardy b´dà zarzucaç tej j´zykowej polifonii
bez∏ad, chaos, uto˝samiajàc jà z wie˝à Babel. Przez ostatnie pó∏wiecze s∏yszeliÊmy to ciàgle, i
b´dziemy s∏yszeç nadal – zarzuty o nihilizm, odejÊcie od pi´kna, niezrozumia∏oÊç, brak bieg∏oÊci
warsztatowej twórców ukrytych za parawanem formy, brak narz´dzi umo˝liwiajàcych ewaluacj´
dzie∏ i zdolnoÊci kompozytorów. Niech emblematem tego konserwatywnego g∏osu stanie si´ na
nasze potrzeby Stefan Rieger, którego lament nad upadkiem muzyki w XX wieku sta∏ si´ par´ lat
temu zarzewiem zaciek∏ej polemiki na ∏amach Tygodnika Powszechnego. Przyjrzyjmy si´ zatem
pobie˝nie muzyce powstajàcej od lat ‘50 do lat ‘90 poprzedniego stulecia – i odeprzyjmy argumenty przeciw awangardzie. Gwoli przyzwoitoÊci.
Dêwi´ki, których jeszcze nie by∏o
Prekursorem i ikonà awangardy drugiej po∏owy XX wieku by∏ bez wàtpienia John Cage.
Cage jako pierwszy wykorzysta∏ nowe mo˝liwoÊci, jakie oferowa∏y instrumenty elektroniczne, ju˝ w
1939 roku komponujàc Imiginary Landscape #1, w którym zarejestrowane wczeÊniej dêwi´ki odtwarzane majà byç z dwóch gramofonów. Opierajàc si´ na koncepcjach zaczerpni´tych m.in. z
japoƒskiego buddyzmu Zen czy Ksi´gi Przemian (I-czing), Cage przesuwa∏ granice dotychczasowych Êrodków, szuka∏ nowych j´zyków, tworzàc muzyk´ ∏àczàcà wiele awangardowych koncepcji. Jego utwory by∏y pionierskie na gruncie m u z y k i e l e k t r o n i c z n e j i k o n k r e t n e j; szuka∏ nie
tylko mo˝liwoÊci brzmieniowych równie˝ poprzez niestandardowe wykorzystanie poszczególnych
elementów instrumentów muzycznych, co nosi nazw´ p r e p a r a c j i instrumentów. Wykonawca jego
utworów na fortepian preparowany musi weƒ stukaç, umieszczaç mi´dzy strunami rozmaite grzechotki, k∏aÊç na strunach kartki papieru, bezpoÊrednio szarpaç struny na podobieƒstwo pizzicato
stosowanego w muzyce na instrumenty smyczkowe. Najs∏ynniejszym utworem kompozytora
pozostanie jednak 4‘33‘‘, tacet na dowolnà obsad´, którego wykonanie polega na niewydobywaniu ˝adnych dêwi´ków przez czas okreÊlony w tytule dzie∏a. W ten sposób odbiorcy zostajà skonfrontowani z istotà tego, co w ogóle jest muzyczne poprzez odwrócenie ról: to nie solista emituje
dêwi´ki, ale w∏aÊnie publicznoÊç4.
Instrumenty elektroniczne pozwala∏y na wykorzystanie brzmieƒ nieobecnych w muzyce,
równie˝ pochodzàcych z „pozamuzycznych” êróde∏. Rejestrowanie i przetwarzanie gotowych
odg∏osów nosi miano m u z y k i k o n k r e t n e j. Ale to nie jedyna innowacja. Znacznie powa˝niejsze
konsekwencje dla muzyki b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç generowania brzmieƒ za pomocà rozmaitych
syntezatorów. Brzmieƒ nie istniejàcych w przyrodzie, unikatowych. Przyk∏adem mogà tu byç
wczesne utwory Karlheinza Stockhausena, drugiego obok Cage‘a najbardziej ikonicznego
dwudziestowiecznego kompozytora.
4 4‘33‘‘ jest zazwyczaj rozumiane opacznie, cz´Êciowo. Uwaga skupia si´ na milczeniu
wykonawcy, jednak w zamierzeniu Cage‘a milczenie to by∏o tylko jednym z celów. 4‘33‘‘
„brzmi” odg∏osami widowni: trzaskami krzese∏, nieod∏àcznie zawsze towarzyszàcymi koncertom i spektaklom szpetnymi szeptami, kaszlni´ciami; o innych odg∏osach nie wspomn´,
nie wypada.

Stockhausen i awangarda to w zasadzie jedno i to samo. W swojej twórczoÊci kompozytor
ten wykorzysta∏ w zasadzie wszystkie techniki kompozytorskie powsta∏e w ubieg∏ym stuleciu,
zazwyczaj modyfikujàc je i dostosowujàc do w∏asnych potrzeb. Stockhausen jest te˝ uznawany za
najwa˝niejszego twórc´ muzyki a l e a t o r y c z n e j (np. Hymnen z lat 1966-67). Sama koncepcja
aleatoryzmu do dziÊ budzi ˝ywy sprzeciw wi´kszoÊci konserwatywnych teoretyków i twórców.
Aleatoryzm polega na zorganizowaniu struktury utworu w sposób przypadkowy, przy czym jest to
przypadek kontrolowany – okreÊlone sà wartoÊci muzyczne, czasem sam materia∏ muzyczny jest
okreÊlony w sposób Êcis∏y, a przypadkowa jest jedynie kolejnoÊç wykonywania kolejnych segmentów/partii utworu. Pierwszym wybitnym przyk∏adem aleatoryzmu w muzyce polskiej sà Gry
weneckie Witolda Lutos∏awskiego z 1961 roku oraz jego Trzy poematy Henry‘ego Michaux powsta∏e dwa lata póêniej. Lutos∏awski, najwybitniejszy obok Chopina polski kompozytor wszechczasów, wykorzystywa∏ zdobycze muzyki awangardowej, b´dàc samemu przeciwnikiem awangardy
jako takiej. NowoÊç jest tà cechà utworu, która zu˝ywa si´ najszybciej – powiedzia∏ kiedyÊ,
pokazujàc zarazem, jakie szanse powodzenia ma awangarda w kraju Chopina i Jana Paw∏a II
(chocia˝ Chopin sam w sobie tworzy∏ muzyk´ stosunkowo post´powà, szczególnie pod wzgl´dem
harmonii).
Dêwi´ki natury, miasta, wybuchów, uderzenia w klap´ fortepianu i szarpanie jego strun – to
rzeczy, których dotychczas w muzyce nie wykorzystywano. Do tego nowe pomys∏y zwiàzane nie
tylko z doborem, ale równie˝ organizacjà materia∏u dêwi´kowego, jak wspomniany aleatoryzm czy
chocia˝by matematyczne eksperymenty Iannisa Xenakisa (pos∏ugiwanie si´ rachunkiem
prawdopodobieƒstwa).
W latach siedemdziesiàtych wszystkie te „chwyty” by∏y ju˝ w zasadzie znane. I wtedy na scenie pojawia si´ zupe∏nie nowa propozycja: s p e k t r a l i z m. Muzyka spektralna w swoich za∏o˝eniach
zwraca si´ na powrót do podstawowego dla muzyki w ogóle problemu brzmienia i dêwi´ku jako
takiego. Utwory Gerarda Griseya, Giancito Scelsiego czy Magnusa Lindberga, a w ostatnich latach równie˝ bardzo obiecujàcej m∏odej kompozytorki Heleny Tulve, koncentrujà si´ na dêwi´ku i
zbudowane sà tak, by jak najdok∏adniej wyeksponowaç rozmaite niuanse brzmienia ukazujàc ca∏e
jego (cz´sto nieoczekiwane) bogactwo. Sam Grisey, najwybitniejszy spoÊród spektralistów pisa∏ o
tym nurcie tak:
Powsta∏y w po∏owie lat siedemdziesiàtych (a wi´c, co ciekawe, niemal w
tym samym czasie, co geometria fraktalna) spektralizm zaproponowa∏
organizacj´ formalnà i materia∏ dêwi´kowy wywodzàce si´ bezpoÊrednio
z fizyki fal akustycznych badanych naukowo w skali mikro. Ju˝ przed
odkryciem muzyki spektralnej u˝ywano widm dêwi´kowych, podobnie jak
przed pojawieniem si´ dodekafonii komponowano muzyk´ opartà na
skali chromatycznej. Tak jak w serializmie nie chodzi o chromatyk´, tak w
spektralizmie to nie kwestia barwy dêwi´ku jest najistotniejsza. Moim
zdaniem, poj´ciem fundamentalnym dla muzyki spektralnej jest czas. W
okreÊlonym momencie historii muzyki pojawi∏a si´ potrzeba dok∏adnego
zbadania ekstremalnie rozciàgni´tego czasu oraz osiàgni´cia maksymalnej kontroli nad procesem przejÊcia od jednego dêwi´ku do nast´pnego.
Kompozycje Griseya (Vortex temporum; Talea; Solo pour deux) sà przestrzeniami, w których
pojawiajà si´ dêwi´ki i barwy, cz´sto w sposób amorficzny, budzàcy skojarzenia w∏aÊnie z
geometrià fraktalnà.
Oprócz analizy widma (spektrum) dêwi´ku, spektraliÊci wykorzystujà w swojej muzyce dêwi´ki (i ich pochodne) wytworzone za
pomocà syntezatorów. W ten sposób tworzà dêwi´ki jedyne w
swoim rodzaju, niepowtarzalne: takie, jakich nigdy wczeÊniej nie by∏o we
wszechÊwiecie.

Powrót czy przewrót?
Spektralizm jest ostatnim wielkim nurtem awangardowym. Wyzyskiwany w latach osiemdziesiàtych
i dziewi´çdziesiàtych musia∏ cz´sto ustàpiç pola innym zjawiskom.
Ju˝ w latach ‘80 mo˝na zaobserwowaç triumfalny powrót wielkich form w∏aÊciwych muzyce
XVIII i XIX wieku. Coraz cz´Êciej na festiwalach muzycznych odbywa∏y si´ premierowe wykonania
oratoriów czy oper. Formalnie du˝a cz´Êç tych kompozycji odwo∏uje si´ wprost do tradycji romantycznej. Najlepszym przyk∏adem jest tutaj twórczoÊç Krzysztofa Pendereckiego.
Penderecki, zaliczany do tzw. II awangardy muzycznej XX w. w muzyce polskiej, karier´
rozpoczà∏ od szokujàcych, radykalnych pod wzgl´dem j´zyka muzycznego utworów, takich jak
s∏ynny Tren (Ofiarom Hiroszimy) na 52 instrumenty smyczkowe (1961), Anaklasis na orkiestr´ i
instrumenty perkusyjne czy Pasj´ wg Êw. ¸ukasza z lat 1965-66. Po tym awangardowym okresie
Penderecki zwróci∏ si´ w stron´ muzyki zachowawczej, w zasadzie neoromantycznej. Przyk∏adem
mogà byç jego opery (Czarna Maska, Ubu Król), czy niemi∏osiernie przeroÊni´ta (oficjalnie: majestatyczna i monumentalna) symfonia 7 Bram Jerozolimy na pi´ç g∏osów solowych, recytatora, trzy
chóry mieszane i orkiestr´. To, co nazywane jest w tych utworach monumentalnym, w rzeczywistoÊci jest megalomaƒskie; to, co ma byç majestatyczne, jest w istocie ci´˝kie, nudne i kiczowate.
Penderecki jest jednak otoczony s∏awà wybitnego kompozytora – widaç w Polsce wystarczy tworzyç
utwory brzmiàce znajomo (romantycznie), poÊwi´cone Bogu i ogromne, ˝eby staç si´ ˝ywym pomnikiem wielkiej sztuki.
Obok tych dzie∏ Penderecki komponuje te˝ wiele utworów kameralnych, równie ci´˝kostrawnych, jak te wymienione poprzednio. Czo∏owym przyk∏adem takiej twórczoÊci kompozytora mo˝e
byç II koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie”, którego wykonanie podczas festiwalu
Warszawska Jesieƒ w 2002 wywo∏a∏o skandal: publicznoÊç dos∏ownie wygwizda∏a kompozycj´
wraz z jej autorem, zaÊ krytycy nie omieszkali zauwa˝yç, ˝e utwór nie tylko ∏udzàco przypomina
inne dzie∏a Pendereckiego, ale w ca∏oÊci brzmi jak socrealistyczna laurka (utwór jest dedykowany
pami´ci ofiar WTC z 11 IX 2001 roku). Skandal ten nie zmieni∏ jednak w niczym pozycji
Pendereckiego w polskim Êrodowisku zwiàzanym z muzykà.
Czy powrót wielkich form oznacza koniec awangardy? Tak zapewne chcia∏oby wielu. Jednak to, co
przynosi najm∏odsze pokolenie polskich kompozytorów i kompozytorek, na czele z wyjàtkowo
obiecujàcà Aleksandrà Grykà (balet Alpha Kyronia Xe; opera Scream You) wskazuje raczej na
zainteresowanie muzykà dalece wykraczajàcà poza tradycyjne ramy. I dzieje si´ tak, jak w starym,
szmoncesowym dowcipie: S∏yszeli ju˝ paƒstwo? Nowe wraca!

Chopin sam w sobie
tworzy∏ muzyk´ stos u n k o w o
post´powà

Sylwia Omiotek
Opera
Sator
R o t a s – p a l i ndrom fugi
Portal
Aleksander KoÊciów napisa∏ Âwiat nura w wielkiej tajemnicy. Na marginesie swojej pracy,
nocami i tak, ˝eby nikt nie podejrza∏. Czy we w∏asnym pokoju, tego nie wiemy, ale i tak zas∏u˝y∏
na ˝yczliwoÊç ducha Wirginii Woolf, bo nie tylko odwa˝y∏ si´ pokonaç szklanà granic´ sztuk
(nie∏atwo chyba z pisania partytur przejÊç do fabrykowania zdaƒ zb´dnych), ale te˝ powieÊç
napisa∏ dla ˝ony. Powa˝ny kompozytor muzyki powa˝nej (wielokrotnie nagradzany) wykona∏
r´cznà robótk´ w prezencie dla ukochanej osoby, sk∏adajàc tym samym ho∏d kobiecoÊci.
Zaryzykowa∏ uszczypliwoÊç Êrodowiska, ironi´ zawodowych literatów i odniós∏ sukces, bo o Âwiecie
nura mówiono jako o najciekawszym debiucie prozatorskim roku 2006. Wypada zatem porzuciç i
ironi´, i ton plotkarski. Wystarczy, ˝e g∏ówny bohater tej powieÊci ma jej w zapasie sporo i dzi´ki
temu mo˝emy teraz porozmawiaç ironicznie o kondycji ludzkiej, czyli o kondycji wspó∏czesnych
konsumentów kultury i fast foodów oraz o sensie ˝ycia. Ksià˝ka, której wàtki za nic logicznie u∏o˝yç
si´ nie dadzà, mog∏aby bowiem s∏u˝yç Kindze Dunin do czytania wspó∏czesnego i bliskiego nam
Êwiata, tak samo jak w Czytajàc Polsk´ do tego celu pos∏u˝y∏a jej proza Olgi Tokarczuk czy Jerzego
Sosnowskiego. W tym szaleƒstwie bowiem widaç metod´ i widaç lekturowe oraz artystyczne
poszukiwania autora. Na pierwszy rzut oka antymimetyczny twór kompletnego fantasty przybiera
miejscami formy satyryczne i nawet zwolennicy skrajnego realizmu mogliby si´ w tej dziwnej prozie
rozsmakowaç. Opis restauracji szybkiej obs∏ugi VeloxMeal i jej ot´pia∏ych pracowników z
pewnoÊcià zas∏uguje na docenienie.
Przed tà powieÊcià nale˝y jednak tak˝e ostrzec; po pierwsze, nale˝y do utworów zmieniajàcych ÊwiadomoÊç, po drugie, w zdecydowanie skrajniejszy sposób ni˝ chocia˝by proza Jerzego
Sosnowskiego (cz´sto przecie˝ za to ∏ajanego) wkracza w rejony literackiej fantastyki, dla niektórych zatem mo˝e byç niestrawna i denerwujàca. Fraza jednak, ˝e to powieÊç Êwietna jak na debiut, by∏aby lekcewa˝àca i krzywdzàca. Nie jest to dzie∏o doskona∏e, ale za to zdecydowanie
zmyÊlne. Niektóre zr´by tego konceptu sà bardziej oczywiste, inne troch´ mniej, ale warto je
pokazaç, ˝eby zaznaczyç postmodernistycznà zabaw´ konwencjami i jej sens. W tych urojonych
Êwiatach, w ludziach o nieludzkich twarzach, w drzewach o ludzkich duszach, a nawet w tytu∏owym
nurze tworzy si´ opowieÊç o cierpieniu, o zagubieniu i o t´sknocie za innym ˝yciem ni˝ to, które
si´ ma. Arrlo próbuje zrozumieç, kim jest, i wyrwaç si´ ze swojej samotnoÊci, Harley t´skni za normalnoÊcià, zabijajàc si´ w znienawidzonej pracy, orze∏ i mamut wymykajà si´ ze swoich Êwiatów i
dà˝à do konfrontacji, która mo˝e skoƒczyç si´ tylko katastrofà. Wszyscy bohaterowie cierpià na
jakiÊ rodzaj prawdopodobnie nieuleczalnej melancholii.
i. Dziedziniec
Na ok∏adce ksià˝ki jest grafika M. C. Eschera Still Life and Street. Na
blacie biurka le˝à ksià˝ki, sà na pierwszym planie razem z kartami,
naczyniem i fajkà w popielniczce. Sprawiajà wra˝enie, jakby to z nich
w∏aÊnie wy∏ania∏ si´ widoczny dalej Êwiat, ze swoimi budowlami, balko-

nami, kwiatkami w doniczkach, wiszàcym mi´dzy domami praniem i krzàtajàcymi si´ ludêmi.
Ksià˝ki tworzà rodzaj otwartej zapraszajàcej do wejÊcia bramy, za którà w perspektywie majaczy
ulica, kuszàc intrygujàcà g∏´bià. Inne grafiki tego artysty dajà ró˝ne wersje Êwiata, w którym
najcz´Êciej schody donikàd nie prowadzà, ludzie zwieszajà si´ g∏owami w dó∏ i pewnie kroczà po
stropach sufitów, które dla nich sà pod∏ogami, a nas przyprawiajà o zawrót g∏owy. Âwiat rozpryskuje si´ w tysiàcu identycznych pryzmatów i fascynuje matematycznà precyzjà, jest zaludniony przez
anamorficzne kszta∏ty istot i rzeczy, które sà inne, ni˝ wyglàdajà na pierwszy rzut oka.
Narrator Âwiata nura opowiada o sobie i ju˝ w pierwszym zdaniu dowiadujemy si´, ˝e
wymyÊli∏ to miasto oraz wszystkich jego mieszkaƒców i ˝e zacz´∏o si´ ono rozrastaç, zaludniaç
potem samoistnie, tak ˝e straci∏ nad tym kontrol´ i poczà∏ si´ gubiç: Niestety, raz wszcz´ty proces
rozbieg∏ si´ niebawem na wszystkie strony, ju˝ na samym poczàtku dajàc poj´cie o stopniu mojej
lekkomyÊlnoÊci. Na domiar z∏ego okaza∏o si´, ˝e nie ma na to ˝adnej rady, i tak ju˝ zosta∏o.
Wszystkie póêniejsze wydarzenia zaskoczà bohatera i to od momentu, w którym zmuszony
naciskiem wymyÊlonej rzeczywistoÊci (gospodyni dobija si´, ˝àdajàc zap∏acenia zaleg∏ego od kilku
miesi´cy czynszu) zdecyduje si´ wyjÊç z domu i rozpoczàç prac´ w miejscu, które równie˝ wymyÊli∏.
I oczywiÊcie jest to antykwariat. OczywiÊcie, poniewa˝ intryga fabu∏y b´dzie si´ osnuwaç wokó∏
ksià˝ki niespodzianie pojawiajàcej si´ w ˝yciu antykwariusza Arrlo. Na poczàtku jeszcze w orientacji pomaga mu intuicja, Êwie˝o obudzony ze swego letargu (nie wiemy, ile trwa∏ i jaka by∏a przyczyna tego stanu, domyÊlamy si´ tylko, ˝e albo by∏o to kafkowskie przeobra˝enie, albo skutek
przejÊcia ze Êwiata równoleg∏ego) wie, ˝e jego sàsiadka jest p∏atnà morderczynià, i choç l´ka si´
tej wiedzy, zapomina o tym przeczuciu, gdy poznaje sympatycznà Mulhacén: Na szcz´Êcie oprócz
delikatnej wady zgryzu jej charakterystyka z kartoteki rozgoràczkowanej wyobraêni nie pokrywa∏a
si´ z rzeczywistoÊcià. Moja sàsiadka nie by∏a p∏atnà morderczynià – to zbli˝y mnie do niej
odrobin´. Nie by∏a te˝ karana (zapyta∏em jà o wszystko, t∏umaczàc si´ szczerze ciekawoÊcià;
Êmia∏a si´) – potraktowa∏em ten fakt równie˝ jako spory plus. Arrlo wówczas nie wie jeszcze, jakà
rol´ w jego ˝yciu odegra ta postaç, zdradza jednak swojà zdecydowanie autoironicznà postaw´
w∏aÊnie dzi´ki stylowi tej dziejàcej si´ na bie˝àco narracji. Jest odrobin´ nieporadny, zdecydowanie
naiwny i najcz´Êciej poddaje si´ biernie biegowi wypadków, bo nie potrafi na nie wp∏ywaç.
W duchu Eschera jest nie tylko przestrzeƒ, która potrafi si´ dowolnie wyd∏u˝yç bàdê skomplikowaç, uniemo˝liwiajàc bohaterowi ocen´ odleg∏oÊci i kierunku, co oczywiÊcie jeszcze wzmaga
w nim poczucie utraty kontroli i zagubienia. Jego szef Dolfi przypomina mu jakàÊ wielkà mi´sistà
smutnà ryb´, odnajduje jà w atlasie i dowiaduje si´, ˝e to karmazyn, zaÊ pan Doulaix ma heraldyczne spojrzenie przywodzàce na myÊl màdrego jak sam ocean króla delfinów. To anamorficzne
spojrzenie bohatera si´gajàce poza prawd´ i oczywistoÊç kszta∏tu sugeruje, ˝e jest ona zakamuflowana i nale˝y zmieniç kàt spojrzenia. Bohater nie umie wyciàgnàç jednak z tych przeczuç
˝adnych wniosków, poza jednym, ˝e rzeczywistoÊç jest pozorna. Czytelnikowi pozostaje
samodzielne szukanie sensów w tych cudacznoÊciach, przekonuje si´ o tym, ˝e kszta∏t i jego deformacje majà znaczenie g∏´bsze ni˝ tylko fabularne. Cz∏owiek mo˝e zamieniç si´ pod wp∏ywem lektury w drzewo i zachowaç w∏asnà istotowoÊç (jak ojciec Harley), ksià˝ka mo˝e samoistnie zmieniaç
swojà treÊç i tytu∏ (wp∏ywajàc na bohaterów), odkszta∏cona mo˝e zostaç ÊwiadomoÊç – bohater
czasem na wiele godzin znajduje si´ w innych jej wymiarach, podró˝ujàc przez obcy Êwiat.
Najprawdopodobniej zaÊ sens kryje si´ w wytworzeniu wra˝enia, i˝ to Êwiat, w którym przebywa tu
i teraz, jest mu obcy. Miejsce i rola Arrlo sà nieokreÊlone, raz czuje si´ ∏odzià nieustannie
podró˝ujàcà przez ró˝ne wymiary, innym razem przypadkowo przychodzi mu na myÊl
sformu∏owanie ˝abia dziura. Obie metafory (ta druga, przyznajmy, daleka od tradycyjnej topiki)
przychodzà do niego niejako z zewnàtrz i bohater nie chce lub nie potrafi osnuç wokó∏ nich
Êwiadomej refleksji.
(...) m∏ode ˝aby wchodzà czasem z ró˝nych ˝abich powodów do
wy˝∏obieƒ w kamieniach lub innym twardym materiale. Przeciskajà si´ przez
wàskie wejÊcie do ma∏ej kamiennej jaskini i tam zapadajà w Êpiàczk´, a
przede wszystkim zak∏adajà sobie stanowiska ∏owieckie, niedr´czone przez
drapie˝niki. Je˝eli miejsce jest dogodne, mo˝na stamtàd ∏apaç muchy i
inne robaki bez potrzeby wychodzenia na wierzch. ˚aba siedzi w swojej

jaskini i trwa w swym ˝abim istnieniu, a gdy jest g∏odna, robi chlast! j´zykiem i przy odrobinie
szcz´Êcia posi∏ek gotowy. Siedzi, je i roÊnie. RoÊnie, ale nie wychodzi z dziury, bo to dobre
stanowisko, korzystny Lebensraum. ˚aby nie myÊlà o przysz∏oÊci, choç czasem mo˝e powinny. A
to dlatego, ˝e gdy ju˝ urosnà - nie sà w stanie ze swej ˝abiej dziury wyjÊç na bo˝y Êwiat. Nie
mieszczà si´ w otworze, przez który przelaz∏y, gdy jeszcze by∏y mniejsze. Czasami nawet zdarza
si´, ˝e przyczynà, dla której odczuwajà potrzeb´ wyjÊcia ze swej ˝abiej dziury, jest fakt, ˝e po prostu przestajà si´ w niej mieÊciç. Rosnà do rozmiarów wype∏niajàcych obj´toÊç dziury, a przecie˝
wcià˝, gdy sà g∏odne, muszà jeÊç. Gdy jedzà - rosnà, ale tu nagle okazuje si´, ˝e dalej ju˝ si´ nie
da, bo ograniczajà je Êciany. Ich cia∏a zaczynajà dopasowywaç si´ do kszta∏tu jaskini, zamiast
rozrastaç si´ zgodnie z kszta∏tem przewidzianym w ˝abich genach. Jaskinia z przestrzeni ˝yciowej
staje si´ jednym hiszpaƒskim butem, który zaciska si´ wokó∏ nich klaustrofobicznie. Zabawa
skoƒczona. ˚aba nie mo˝e przestaç jeÊç, bo umrze z g∏odu. Ale gdy je, jej organizm musi si´
rozrosnàç. Nie jest jednak w stanie i ostatecznie ˝aba dusi si´ pod naporem w∏asnego „ja“. Game
over.
Znajdowano ponoç zasuszone w swych ˝abich dziurach ˝aby, które mia∏y przeró˝ne niesamowite
kszta∏ty, jedna noga zwini´ta w spiral´, inna krótka i wbita w siebie, korpus zdeformowany, odwzorowujàcy kszta∏t dziury; tu wypuk∏oÊç, tam wkl´Êni´cie. Niedobrze.
Znów powraca tu obsesyjny wàtek zmiany kszta∏tu. Bohater odnajduje to has∏o w internecie,
poniewa˝ przyÊni∏o mu si´ w nocy. Nie rozumie, dlaczego i czytelnik od niego niczego si´ nie
dowie, pozostaje tylko dowolna interpretacja – to kolejna fa∏dka na i tak zaburzonej ÊwiadomoÊci
bohatera bàdê egzystencjalna metafora, która nie tylko staje si´ wyrokiem dla bojàcego si´ konfrontacji z prawdà antykwariusza Arrlo, ale te˝ dla tego, kto czytelniczo towarzyszy mu w tej
podró˝y. Czy mo˝na jà nazwaç dojrzewaniem, czy anamnezà, czy kolejnà metamorfozà? To znów
zmiana perspektywy w grafice Eschera.
ii. Brama do Êwiatów równoleg∏ych
PowieÊç Aleksandra KoÊciówa powinna znaleêç swoje miejsce w widmowej bibliotece. ˚ycie
wszystkich bohaterów koncentruje si´ wokó∏ ksià˝ki, która pisze si´ sama, rozrasta niczym komórka rakowa w ciele ksià˝ki ˝ywiciela. Jak niebezpieczna jest literatura, przekonuje si´ ojciec Harley,
który, zafascynowany lekturà, poczàtkowo nie zauwa˝a, ˝e zaczyna si´ z nim dziaç coÊ niepokojàcego. Kiedy si´ zreflektuje, b´dzie ju˝ za póêno. KoÊciów w tworzeniu tej intrygi z przekl´tà
ksià˝kà wykorzystuje schematy literatury popularnej. Widaç tu twórcze rozwini´cie wàtku raniàcego
palce papieru i niebezpieczniejszego od miecza pióra. Literatura dwudziestowieczna polubi∏a myÊl,
˝e w czytaniu jest coÊ szaleƒczo odwa˝nego, niepokojàcego i wywrotowego. Motyw biblioteki –
labiryntu Êwiata przeszed∏ p∏ynnie dzi´ki Borgesowi i Umberto Eco do ksià˝ek nieco l˝ejszego kalibru, w których jego interpretacje zosta∏y niejako oswojone. Pojawiajàca si´ w Imieniu ró˝y widmowa ksià˝ka Arystotelesa o komedii sta∏a si´ przyczynà wielu tajemniczych wypadków. Sta∏ za
nimi szalony bibliotekarz, który gotów by∏ zabiç, bo wierzy∏, ˝e s∏owo zmienia rzeczywistoÊç.
KoÊciów t´ ingerencje w rzeczywistoÊç potraktowa∏ dos∏ownie. Samoza w ksià˝ce Trzynasta dama
inaczej wykorzysta∏ t´ dos∏ownoÊç – u niego s∏owa poezji, wypowiedziane w odpowiednim momencie, mog∏y raniç, torturowaç i zabijaç. Najgorsza i najniebezpieczniejsza by∏a nieÊmiertelna klasyka, ale jak si´ okaza∏o, jej mordercze frazy inspirowane by∏y w∏aÊnie przez mityczne muzy. Samozie
uda∏o si´ utrzymaç powieÊç w rzeczywiÊcie mrocznej konwencji, podtrzymujàcej nastrój grozy i
niebanalnie udowadniajàcej, ˝e s∏owo ma okreÊlonà moc. U Aleksandra KoÊciówa tej niesamowitoÊci zabrak∏o. Napi´cie rodzi si´ zupe∏nie na innych poziomach, l´k przed literackoÊcià rzeczywistoÊci przybiera tu raczej formy komiksowe, podobnie jak w ksià˝ce Waltera Moersa Miasto Âniàcych Ksià˝ek, której autor w cudownie humorystyczny sposób opowiada o demonicznym antykwariuszu, próbujàcym zaw∏adnàç
wyobraênià mieszkaƒców miasta, zmuszajàc ich hipnozà do kupowania u
niego ksià˝ek. Mieszka on przy uliczce tak pokàtnej, ˝e Harry Potter
nigdy by jej nie odnalaz∏, a pod domem ma wejÊcie do katakumb,
które sà zarówno podziemnà bezkresnà bibliotekà, jak i cmentarzyskiem ksià˝ek. Tam w∏aÊnie wysy∏a na pewnà Êmierç m∏odego

smoka, który musi zmagaç si´ z ksià˝kami pu∏apkami, z ∏owcami ksià˝ek, ze stworami z podziemi i wreszcie z ˝ywymi ksià˝kami pragnàcymi go po˝reç. Dzielny znawca literatury w tej podró˝y
dorasta i szcz´Êliwie odnajduje drog´ do domu. Zupe∏nie przeciwnie ni˝ biedny zagubiony Arrlo
ze Âwiata nura.
W tym kontekÊcie mo˝na dostrzec, jak specyficznie KoÊciów traktuje pewne literackie
schematy – ksià˝kà, o którà toczy si´ ca∏a afera, nie jest ˝adne literackie arcydzie∏o, ale dzie∏o
zbiorowe Piel´gnacja i to˝samoÊç drzew. W∏aÊciwie nie zostanie wyjaÊnione, dlaczego akurat w
tym woluminie pisze si´ to inne (prawdziwsze?) ˝ycie Arrlo. W momencie, kiedy zapada on w
nieÊwiadomoÊç, ksià˝ka si´ pisze, jednak Arrlo po obudzeniu w∏aÊciwie niczego nie pami´ta. W
tych snach jest uzdrowicielem – szamanem, któremu do duchowych przepraw s∏u˝y ∏ódê. Ta zaÊ
mo˝e byç zbudowana tylko z drzew, które posiadajà dusz´. Podejrzewamy, ˝e podczas jednej z
uzdrowicielskich podró˝y zap´dzi∏ si´ za daleko i zab∏àdzi∏ w labiryncie Êwiatów równoleg∏ych,
burzàc równowag´ wszechÊwiata i otwierajàc drog´ si∏om destrukcji. Nikt w∏aÊciwie nie mo˝e mu
pomóc w powrocie, bo Arrlo zbyt mocno zakorzenia si´ w nowym Êwiecie. Tam zaczyna kochaç
ksià˝ki i ludzi. Trudno powiedzieç, czy si∏à, czy s∏aboÊcià ksià˝ki KoÊciówa jest to, ˝e zarysowuje on
pewne mo˝liwoÊci fabularne, ale ich nie wykorzystuje – tak jest ze zwiàzkiem Arrlo z Harley i z
dwuznacznà panià Hossjedaam, która przechytrzy∏a swoich przeciwników – Doulaix i Maak´ i
przechwyci∏a ksià˝k´. Tak dzieje si´ z postacià antykwariusza Prachovca – o którym w kr´gach
handlarzy ksià˝ek mówi si´ szeptem i wyglàda na to, ˝e to naprawd´ groêna demoniczna postaç.
- Prachovec? - Pepin Krótki wyjà∏ zza ucha d∏ugopis i podrapa∏ si´ nim w g∏ow´, patrzàc na mnie
uwa˝nie. Kto ci poda∏ to nazwisko?
- GdzieÊ obi∏o mi si´ o uszy - odpar∏em.
- PowinieneÊ bardziej uwa˝aç na swoje uszy - powiedzia∏ Pepin Krótki Êciszajàc g∏os.(...)
- No wi´c? Po co ci Prachovec?
- Szukam czegoÊ rzadkiego, s∏ysza∏em, ˝e Prachovec mo˝e coÊ o tym wiedzieç.
Krótki uÊmiechnà∏ si´ jakoÊ niezbyt przyjemnie.
- Oj, mo˝e, mo˝e. Ale czy to tego warte?
- O co chodzi z tym Prachovcem? - zapyta∏em g∏oÊniej, ∏amiàc intymny charakter tej konwersacji.
- Czy to jakiÊ socjopata?
Pepin Krótki pokr´ci∏ g∏owà, jakby chcia∏ powiedzieç: „Ci m∏odzi zawsze szukajà guza“. Nie interesowa∏o mnie jego zdanie na temat moich guzów.
- Powiedzmy, ˝e jest doÊç dziwny. Chodzi∏y ró˝ne plotki...
Rozmowa wyglàda jak wyj´ta z ulicy Pokàtnej lub z Miasta Âniàcych Ksià˝ek, ale okazuje si´ to
kolejnà czytelniczà pu∏apkà. Prachovec to wprawdzie dziwak, jest jednak przyjazny, choç samotny
i rozgoryczony. Po raz kolejny klucz sensacji i grozy wypada z ràk, pozostaje mechanizm melancholii. Pisarska ironia czy zarzucony pomys∏? Nie zostaje te˝ zrealizowany schemat Eco o ksià˝ce,
której poszukujà wszyscy. Kiedy wykorzysta∏ go Arturo Pérez-Reverte w Klubie Dumasa, pokaza∏
postaç Corso – pe∏nokrwistego aktywnego tropiciela bia∏ych kruków, który ostatecznie dociera do
prawdy. Arrlo, choç ksià˝ka jest cz´Êcià jego samego, ma najmniejszy wp∏yw na to, co si´ z nià
dzieje, i chyba to w∏aÊnie jest znaczàce. Bardzo szybko zresztà przejmuje jà trzecia strona konfliktu, czyli pani Hassejdaam (bo Arrlo stronà tu byç nie mo˝e), i wi´cej ˝adnych zwrotów akcji
zwiàzanych z przechwyceniem ksi´gi nie ma.
Nie poznajemy te˝ mechanizmu przenikania si´ Êwiatów równoleg∏ych. Piel´gnacja i
to˝samoÊç drzew to ksià˝ka – brama. Wed∏ug klasyfikacji Paw∏a Dunina-Wàsowicza, taka która
otwiera zupe∏nie innà histori´, czasem tylko w celach fabularnych, po to, ˝eby zosta∏a ona
opowiedziana. Obie historie i potencjalne Êwiaty nie nabiorà jednak ostatecznego w tej powieÊci
kszta∏tu. Nigdy nie dowiemy si´, z jakich Êwiatów pochodzà orze∏ i mamut,
bo najwa˝niejszym Êwiatem jest ten widziany na jawie oczami Arrlo.
Niemniej plemienna, bo tak mo˝na jà nazwaç, historia pierwotnego (nie
wiemy, czy prehistorycznego) podró˝nika jest opowieÊcià znów symbolicznà –
opowiada o poszukiwaniu swojego miejsca i w∏asnego przeznaczenia. Arrlo
jest kluczem do tej bramy, dlatego musi przeczytaç ksià˝k´, innego

czytelnika ona zniszczy. Zresztà okazuje si´, ˝e ka˝dy podró˝nik mi´dzy Êwiatami, a jest nim tak˝e
otwierajàcy instrumenty Restò Püorn (a mo˝e tak˝e zaginiona matka Harley), posiada w∏asnà
„ksi´g´ ˝ywota”. Kiedy jednak Arrlo rzeczywiÊcie zacznie czytaç to przekl´te dzie∏o, historia si´ zawiesi. Pami´ç bohatera rozpryÊnie si´ i b´dzie on nieustannie prze˝ywa∏ jeden epizod. W Gnieêdzie
Êwiatów Marka S. Huberatha ka˝dy z bohaterów czyta ksià˝k´ pod tym w∏aÊnie tytu∏em i ka˝dy
czyta innà histori´. Jej rozwój i koniec zale˝y w∏aÊnie od czytelnika. Wystarczy przestaç czytaç, ˝eby
historia zosta∏a przerwana lub zakoƒczy∏a si´ szcz´Êliwie. G∏ówny bohater, kiedy si´ o tym
przekonuje, prosi czytelnika o litoÊç. Tak jak nie ma litoÊci czytelnik Huberatha, tak nie ma jej
KoÊciów dla swego bohatera. Poczàtkowe wra˝enie jego bezradnoÊci okazuje si´ prawdà, utraci
on Harley i swoje ˝ycie, nie powróci do w∏asnego Êwiata. Niech´tny geometrycznym i oczywistym
kszta∏tom autor nie zakoƒczy tej opowieÊci i nie podaruje nam puenty.
iii. Brama melancholii - Brama smutku - Brama szaleƒstwa
Skoro w rzeczywistoÊci te inne Êwiaty pozostajà niedost´pne, nale˝y skupiç si´ na absurdalnej egzystencji samego Arrlo i byç mo˝e ludzi, z którymi zetkn´∏o go jego przeznaczenie.
Najwa˝niejszà figurà nowoczesnoÊci sta∏ si´ flaneur, w∏ócz´ga duchowy i intelektualny, który
uczyni∏ ze swego niezakorzenienia to˝samoÊç. Subtelne ró˝nice mi´dzy nowoczesnà i postnowoczesnà figurà w∏ócz´gi nie sà istotne dla interpretacji Âwiata nura, tak jak istotna staje si´
towarzyszàca tej w∏ócz´dze melancholia. KoÊciów nie uczyni∏ z Arrlo intelektualisty, chocia˝
umieÊci∏ go w Êwiecie ksià˝ek: W mieszkaniu nie by∏o telewizora - sta∏o za to du˝o ksià˝ek i rozmaitych skrzynek i pude∏, ale przez pierwsze kilka tygodni jakoÊ nie ciàgn´∏o mnie, ˝eby w nich
gmeraç. Co do ksià˝ek, musz´ przyznaç, ˝e w tamtym czasie nawet na nie nie patrzy∏em. Po prostu le˝a∏em na wàskiej kanapce i obserwowa∏em zmiany popo∏udni w wieczory, nocy w poranki i
tak w kó∏ko. Nie by∏o mi z tym wcale êle. Wyd∏ubywa∏em pestk´ za pestkà i pstryka∏em nimi gdzie
popadnie. Próbowa∏em zobaczyç i zrozumieç coÊ, co czasem dotyka cz∏owieka z nag∏a w drodze
do pracy, gdy pozornie znajome krajobrazy przelatujà za oknami podmiejskiej kolejki: coÊ, co
trudno zdefiniowaç, a gdy ju˝ uda si´ to w g∏´bi duszy - okazuje si´, ˝e chodzi o racj´ bytu. A zatem
bohater jeszcze bardzo d∏ugo po tym, jak budzi si´ jego ÊwiadomoÊç w obcym otoczeniu i obcym
ciele (czy poprzednio by∏ kobietà, tajemniczà C. Xiid vel Padme Feugo, która byç mo˝e odnajduje
si´ na koƒcu ksià˝ki?), pozostaje w swoim le˝eniu-myÊleniu. Kiedy wyruszy do miasta, nie b´dzie
móg∏ przestaç przemierzaç ulic, opustosza∏ych domów handlowych, parków, dworców. Wciàgnie
go labirynt miasta, zacznà si´ d∏ugie je˝d˝enia bez celu autobusem, nocne spacery, sen w knajpach. W aurze niesamowitych wydarzeƒ nakr´cajàcych to miejskie w∏óczenie ∏atwo zapomnieç, ˝e
KoÊciów uruchamia ca∏y asortyment pisania melancholijnego. Arrlo wiedzie ˝ycie absurdalne, cierpi z t´sknoty za czymÊ, czego nie umie zdefiniowaç i nie umie sobie przypomnieç. I nigdy nie odnajdzie straty. Harley stabilizuje jego ˝ycie, ale na krótko, po jej znikni´ciu prowadzi ˝ycie abnegata, przestaje spaç, jeÊç, b∏àka si´ nie wiadomo po co, miota, meczàc siebie i, co trzeba przyznaç, odrobin´ czytelnika. KoÊciów nale˝y do tych pisarzy, którzy nigdy nie pozwalajà swoim
bohaterom umyç si´, najeÊç i wyspaç. To chwyt nadu˝ywany w powieÊciach kryminalnych, tutaj
wydaje si´ sensowny, bo wzmaga wra˝enie bezcelowoÊci poczynaƒ, nie tylko Arrlo, ale te˝ pozosta∏ych uczestników tej przygody. Arrlo jest zamkni´ty w labiryncie swojego losu bez wzgl´du na to,
w jakim Êwiecie si´ on dokonuje. JesteÊ ∏odzià – mówi syn Maaki – opuszczonà ∏odzià wyrzuconà
na obcy brzeg. Innym razem bohater stwierdza: Nie wiem, kim jestem, nie wiem, co tu robi´, ale
czuj´, ˝e ktoÊ czegoÊ ode mnie chce i troch´ si´ tego boj´. Czasem mam wra˝enie, ˝e jestem tu
przez przypadek i ˝e wyschn´ jak wodorost, jeÊli ktoÊ nie weêmie mnie w d∏onie. Smutek antykwariusza Prachovca, który egzystuje w swej przetrzebionej bibliotece, przypadkowego ˝ebraka
uzale˝nionego od fast foodów i wielu innych epizodycznych postaci sk∏adajà si´ na t´ dziwnà
opowieÊç o odbierajàcej si∏´ melancholii, nadajàcej, jak to zazwyczaj bywa, i postaciom, i Êwiatu
rys szlachetnoÊci. To melancholia obrazów Eschera, cytujàc narratora Âwiata nura – jak rysunek z
dzieci´cej ksià˝eczki o Smutnym Miasteczku, Z Którego Wszyscy Sobie Poszli. Miejsce, w którym
pod kuratelà Hossjedaam Arrlo czyta ksià˝k´, te˝ jest opustosza∏e, przypomina koszary, sanatorium lub szpital. Bohater wykonuje stale powtarzane czynnoÊci i jest podejrzanie z tego zadowolony, zosta∏ wyprany z emocji, opró˝niony z myÊli. Jak po praniu mózgu lub silnych lekach. Tylko

jedna myÊl nie pozwala osunàç si´ mu w t´ pró˝ni´ – to wspomnienie Harley, które wraca wraz z
krzykiem nura – symbolem innego Êwiata. ˚ycie zyskuje ostatnià wyrazistà formu∏´, to pozbawiona
celu samotnoÊç.
iv. Brama WyjÊcia – Fuga
Epilog Âwiata nura jest ironiczny – bo czy nie okazuje si´, ˝e wymyÊlajàcy ca∏y Êwiat Arrlo
sam zosta∏ wymyÊlony przez nieuleczalnie chorà kobiet´ (czy˝by tajemniczà Padme?)? Nie jest jednak zamkni´ciem, bo w takim razie historia zmuszonego do poszukiwania swojej to˝samoÊci Arrlo
zacznie si´ na nowo. Epilog Âwiata nura jest liryczny, bo chora kobieta wymyÊla sobie Êwiat, do
którego wkrótce odejdzie i w którym znajdzie spokój i mi∏oÊç. Od nowa zacznie si´ historia Arrlo i
Harley, o której on znów nie b´dzie potrafi∏ zapomnieç. I ta historia zapewne b´dzie smutna i
chaotyczna. I nie wyjaÊni si´, dlaczego Padme mia∏a naszyjnik matki Harley i dlaczego to nur nie
pozwala Arrlo zapomnieç o dziewczynie.
Arrlo ucieka przed prawdà, tak jak poszczególne wàtki wymykajà si´ wyjaÊnieniom. Jak˝e
kuszàca by∏aby muzyczna interpretacja tej ksià˝ki i któ˝ si´ na nià odwa˝y, skoro jest ona tworem
wielokrotnie nagradzanego m∏odego kompozytora. Skojarzenie z fugà naprasza si´ jednak i kusi
wielowàtkowoÊcià, rozwidlajàcymi si´ Êcie˝kami motywów, które tworzà urozmaiconà, choç do
koƒca niedefiniowalnà ca∏oÊç. Kiedy przyjaciel Arrlo otwiera instrumenty, czujemy powiew absolutnej powagi: Dêwi´k nie by∏ ju˝ pojedynczym zjawiskiem - by∏ kosmosem identycznych zjawisk,
nak∏adajàcych si´ na siebie w nieskoƒczonych falach, refleksach i za∏amaniach. By∏ jednoczeÊnie
sta∏y i pulsujàcy. Zdawa∏ si´ kr´ciç wokó∏ w∏asnej osi, a przy tym miliardy jego odbiç tworzy∏y w
moim wra˝eniu rodzaj rozgwie˝d˝onego niebosk∏onu, obracajàcego si´ wokó∏ mnie samego w
sta∏ej konfiguracji o zawrotnym tempie. Ten, kto otworzy szkatu∏k´ dêwi´ku, nie zobaczy jednak
dna, lecz czarnà czeluÊç bezdennej studni Êwiatów. PowieÊç KoÊciówa jest w pewnym sensie instrumentem, którego otwarcie le˝y w gestii czytelnika. Czy to wystarczajàce wyt∏umaczenie ˝onglowania niezakoƒczonymi wàtkami? Ten szczególny ironiczno-liryczny styl ksià˝ki pozwala us∏yszeç jà i
poczuç, pomimo pewnych przeszkód. Dla niektórych to one stanà si´ sensem dzie∏a, bo od
mo˝liwej fugi poprowadzà do teorii chaosu i efektu motyla. Melancholijne meandrowanie bez
celu, smutne enumerowanie, szczególnie rozpaczliwie brzmiàce na koƒcu ksià˝ki, wspó∏gra jednak z ostatnim s∏yszalnym w powieÊci g∏osem narratorki: Nale˝y mi si´ to miasto pe∏ne jesiennego
ch∏odu i zimnego s∏oƒca, jego ka∏u˝e, tramwaje i liÊcie; wszyscy jego ludzie, on i ja, nieÊwiadomi,
harmonijni, jak czàsteczki kurzu bez wyrzutu i celu krà˝àce w przezroczystej kolumnie z∏otego
Êwiat∏a. Na melancholii zatem poprzestaƒmy.
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0. ZMIANA PARADYGMATU W NAUCE I SZTUCE
0.1.
W 1962 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka T h o m a s a S . K u h n a T h e S t r u c t u r e o f S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n s. Wykazywa∏
w niej skokowy rozwój nauki zamiast ewolucyjnego. Uczeni przywiàzani sà emocjonalnie do swego systemu
poj´ç i teorii i stosujà go nawet wtedy, gdy dane obserwacyjne nie mogà byç adekwatnie opisywane przy jego
pomocy. Ten zespó∏ poj´ç i teorii K u h n nazwa∏ paradygmatem. Zmiany paradygmatów wymaga∏y swoistych
„rewolucji naukowych”, w których dochodzi∏o do starcia mi´dzy kolejnà formacjà awangardy naukowej a
reprezentantami formacji tradycyjnych. Stàd wynika koniecznoÊç traktowania rozwoju nauki w kategoriach
procesu politycznego, a nie tylko rozumowego!
0.2.
W gruncie rzeczy jednak˝e zwolennicy ró˝nych paradygmatów wspó∏egzystujà ze sobà w pewnych okresach.
Fundusze na badania i publikacje zdobywajà jednak˝e przede wszystkim ci, którzy opanowali instytucje nauki.
Inny wspó∏czesny teoretyk nauki, K a r l R . P o p p e r podaje przyk∏ad zwolenników teorii Wielkiego Wybuchu
t∏umiàcych inne koncepcje. Poszczególne teorie t∏umaczà i pozwalajà przewidywaç dane obserwowalne w
ró˝ny sposób, lecz prawdziwoÊci ˝adnej z teorii nie mo˝na udowodniç. Podlegajà one jedynie kryterium falsyfikowalnoÊci - twierdzi P o p p e r. KoniecznoÊç pojawiania si´ nowych teorii wynika z udowodnienia fa∏szywoÊci
aktualnie uznawanych.
Stàd ju˝ krok do poglàdów P a u l a K . F e y e r a b e n d a wykazujàcego brak obiektywnych kryteriów prawdy. Stàd
wynika krytyka naukowców jako funkcjonariuszy instytucji, którzy bronià swych teorii jako narz´dzi w∏adzy.
F e y e r a b e n d postuluje informowanie w szkolnictwie o wszystkich teoriach, równie˝ o tych uznawanych za
archaiczne oraz irracjonalne. Bowiem u pod∏o˝a tworzenia i obrony wszelkich teorii naukowych mia∏yby le˝eç
czynniki irracjonalne.
0.3.
Termin „paradygmat” zastosowano równie˝ do opisu „rewolucji artystycznych”. Materia∏owy paradygmat sztuki bazuje na definiowaniu sztuki jako zbioru obiektów materialnych.
Instytucje posiadajàce w swych nazwach s∏owa „artystyczny” lub „sztuka” traktujà jako dzie∏a sztuki obiekty
wykonane z okreÊlonych materia∏ów, najcz´Êciej z kamienia, drewna, metalu, p∏ótna i farb olejnych. Takie
obiekty i czynnoÊci zwiàzane z ich wykonaniem zaliczajà do dziedziny sztuki, je˝eli te obiekty znajdujà si´ w
tych instytucjach.
Instytucja jest artystyczna, bo posiada w swych zbiorach obiekty artystyczne. Te obiekty z kolei sà artystyczne,
bo znajdujà si´ w zbiorach instytucji artystycznej. Pomimo oczywistego b∏´dnego ko∏a taka definicja jest
stosowana nagminnie przez funkcjonariuszy instytucji, gdy˝ s∏u˝y umacnianiu ich monopolu na decydowanie
o tym, co sztukà jest, a co nie jest.

1. SKÑD POCHODZI TERMIN AWANGARDA?
Termin „awangarda” przeniesiony zosta∏ z taktyki wojskowej do teorii sztuki. U˝ywany jest równie˝ ch´tnie od
prawie dwustu lat w teorii i praktyce politycznej. T∏em Êwiatopoglàdowym takiego zastosowania terminu jest
przeÊwiadczenie o nieustannym ruchu rzeczywistoÊci w jakàÊ okreÊlonà stron´.
W taktyce wojskowej celem marszu jest osiàganie wcià˝ nowych rubie˝y.
Oddzia∏ lub zwiàzek taktyczny porusza si´ w czasie mar-szu w okreÊlonym
ugrupowaniu, które posiada struktur´ podobnà do wyró˝nianej w „artystycznej kolumnie marszowej”(od przodu do ty∏u): A. organa rozpoznawcze, B.
ubezpieczenie marszowe, C. kolumna marszowa, D. kolumna oddzia∏ów
ty∏owych.
Niestety, polscy krytycy i teoretycy sztuki poruszajà si´ w bezpiecznej

odleg∏oÊci za ty∏ami oddzia∏u. Stàd nigdy nie s∏yszà wymiany strza∏ów mi´dzy organami rozpoznawczymi a
nieprzyjacielem. Krytycy zazwyczaj biorà ty∏y oddzia∏u za si∏y g∏ówne, a si∏y g∏ówne nazywajà awangardà! A
przecie˝, gdyby przesun´li si´ troch´ do przodu, ujrzeliby kolejne elementy kolumny marszowej od ty∏u do
przodu: patrol tylny, ty∏y oddzia∏u, pododdzia∏ piechoty, pododdzia∏ piechoty z czo∏gami, pododdzia∏ sztabu,
pododdzia∏ przeciwpancerny, awangard´, pododdzia∏ saperów, szpic´ czo∏owà i patrol rozpoznawczy. Nale˝y
wi´c nie tylko dostrzegaç samà awangard´, lecz i awangard´ awangardy.
Czasem niektórzy taktycy wojskowi wysuwajà na czo∏o kolumny marszowej awangard´ jako ca∏oÊç (w sile
wzmocnionego batalionu), a w niej dokonujà nast´pujàcego uporzàdkowania elementów sk∏adowych z
odleg∏oÊciami mi´dzy nimi (od przodu do ty∏u): szperacze w wozie patrolowym - 500 m - patrol czo∏owy - 3
km - szpica czo∏owa - 5 km - si∏y g∏ówne - 200 m - bateria 122 mm - 200 m - kompania czo∏gów - 200 m kompania piechoty - 200 m - kompania piechoty - 5 km - ty∏y batalionu - 500 m - ubezpieczenie tylne.
Rozumiemy ju˝, dlaczego kuratorzy i krytycy - je˝eli uda im si´ dostrzec awangard´ - jej ubezpieczenie tylne
biorà za jej si∏y g∏ówne!
2. AWANGARDA POLSKIEJ AWANGARDY
2.1.
Na rok przed pokazem braci L u m i e r e mia∏ miejsce w Liege w 1894 r. pierwszy pokaz pleografu, czyli aparatu
do wykonywania zdj´ç filmowych oraz do ich wyÊwietlania. Skonstruowa∏ go dziewi´tnastoletni wówczas
K a z i m i e r z P r ó s z y ƒ s k i po dwóch latach studiów na Politechnice w Liege. Zrealizowa∏ przy pomocy pleografu w tym samym roku par´ filmów krótkometra˝owych. Pi´ç lat póêniej wynalazca skonstruowa∏ ulepszonà
wersj´ urzàdzenia, którà nazwa∏ biopleografem.
W 1910 r. Prószyƒski opatentowa∏ r´cznà kamer´ do zdj´ç reporterskich, którà nazwa∏ aeroskop. W 1910 r.
rozpocz´to produkcj´ tych kamer w Anglii. Ten wynalazek nagrodzono z∏otym medalem na mi´dzynarodowej
wystawie kinematograficznej w Londynie.
W 1995 r. w zmasowanej kampanii polskich stacji telewizyjnych oraz w prasie i na specjalistycznych sympozjach powtarzano wcià˝ ten sam schemat gloryfikacji kina w ogóle, a w szczególnoÊci jego francuskich twórców i amerykaƒskich megalomaniakalnych producentów, re˝yserów i aktorów. W tej masowej produkcji
poglàdów pochodzàcych spod jednej sztancy nie pojawi∏ si´ ani jeden g∏os jakiegokolwiek krytyka lub artysty
zauwa˝ajàcy pleograf lub póêniejsze dokonania P r ó s z y ƒ s k i e g o (˝y∏ w latach 1875-1945). Jest to znamienny przyk∏ad na to, ˝e w Polsce krytyka nie jest w stanie zauwa˝aç oryginalnych i pionierskich dokonaƒ polskich
twórców techniki i sztuki. Wymieni∏ jego nazwisko w polskiej telewizji jedynie J e r z y J a s i u k, dyrektor Muzeum
Techniki w Warszawie (które zrealizowa∏o w 1974 r. wystaw´ poÊwi´conà temu pionierowi kina).
2.2.
Od 1900 r. W a c ∏ a w S z p a k o w s k i (˝y∏ w latach 1883- 1973) rysowa∏ rytmiczne wzory labiryntowych lini
∏amanych. Wzór móg∏ rozwijaç si´ w nieskoƒczonoÊç. W latach 40. podobne prace tworzy∏ J o s e p h A l b e r s,
w 50. - F r a n ˜ o i s M o r e l l e t, w 60. - F r a n k S t e l l a, a w 70. - W a l t e r L e l a n c.
O innym prekursorstwie S z p a k o w s k i e g o i S t a n i s ∏ a w a I g n a c e g o W i t k i e w i c z a tak pisze A d a m S o b o t a
(podkreÊlenia J.T.):
„W sztuce polskiej jednà z najwczeÊniejszych fotografii o charakterze awangardowym jest autoportret
W a c ∏ a w a S z p a k o w s k i e g o z 1912 roku, w którym odbita w lustrach postaç pojawia si´ naraz w pi´ciu
ró˝nych uj´ciach. [...] Niemal identyczny pi´ciokrotny autoportret wykona∏ w 1914 roku S t a n i s ∏ a w I g n a c y
W i t k i e w i c z (a trzy lata póêniej M a r c e l D u c h a m p we Francji). [...] W fotografiach z lat mi´dzywojennych
W i t k a c y przede wszystkim przedstawia∏ siebie w ró˝nych przebraniach, pozach i minach, tworzàc rodzaj
dadaistycznego teatru. Twarz stawa∏a si´ dla niego tylko dowolnie zmienianà maskà, a pytanie o to˝samoÊç
pozostawa∏o bez odpowiedzi.”
Szpakowski nie mia∏ nigdy wystawy indywidualnej przez swe ca∏e 90-letnie ˝ycie! B´dàc politycznie oboj´tnym,
nie by∏ wystarczajàco lewicowym dla konstruktywistycznej awangardy pierwszych dekad XX w. Z drugiej strony
jego geometryczna sztuka nie by∏a wystarczajàco dekoracyjna dla biurokratów z Departa-mentu Sztuki
Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego mi´dzywojennego polskiego rzàdu.
Po Drugiej Wojnie Âwiatowej S z p a k o w s k i by∏ aresztowany, a jego syn zosta∏ zabity przez komunistycznà tajnà
paƒstwowà policj´ politycznà - Urzàd Bezpieczeƒstwa. Nie móg∏
funkcjonowaç jako artysta w spo∏eczeƒstwie. Nawet w latach 60.
2.3.
W 1918 r. K a z i m i e r z M a l e w i c z (˝y∏ w latach 1878-1935) namalowa∏ B i a ∏ y
k w a d r a t n a b i a ∏ y m t l e, doprowadzajàc w ten sposób malarstwo do swych
minimalistycznych granic.

W 1923 r. S t a n i s ∏ a w I g n a c y W i t k i e w i c z (˝y∏ w latach1885-1939, podpisywa∏ swe obrazy: W i t k a c y)
zaprzesta∏ malowania po dojÊciu do granic malarskiego komplikowania kompozycji, której bezpoÊrednio
danà jednoÊç mo˝na odczuç bez pomocy intelektu.
S z p a k o w s k i e g o , M a l e w i c z a i Witkacego) jakiekolwiek
Czy po dokonaniach tych trzech polskich artystów (S
czyste malarstwo i rysunek mo˝e byç awangardà sztuki? Na pewno nie!
(Traktujemy M a l e w i c z a jako Polaka, skoro mówi∏ równie˝ po polsku i w czasie swej podró˝y na Zachód w
1929 r. wystàpi∏ do w∏adz polskich o przyznanie obywatelstwa. Odmówiono mu z uwagi na jego
zaanga˝owanie w struktury paƒstwa sowieckiego - od 1925 r. do Êmierci by∏ dyrektorem Instytutu Kultury
Artystycznej.)
2.4.
W latach 1949-1955 podporzàdkowanie sztuki strategii polskiego paƒstwa socjalistycznego by∏o oczywiste z
powodu na-rzuconego przez w∏adze partyjne jednego stylu: realizmu socjalistycznego. Po 1955 r. sztuka
abstrakcyjna by∏a stopniowo uwa˝ana za coraz mniej groênà dla re˝imu. Zaistnia∏y obok siebie trzy nurty w
malarstwie polskim: taÊmowo produkowane „kolorystyczne” martwe natury i pejza˝e, nie wype∏nione treÊcià
figuratywne kompozycje i karykatury wykonywane farbami olejnymi oraz abstrakcja geometryczna i liryczna.
JednoczeÊnie malarze i rzeêbiarze abstrakcjoniÊci traktowali siebie jako niezale˝nych artystów, a w rzeczywistoÊci byli po prostu tylko niegroêni, jako malujàcy i rzeêbiàcy „o niczym”. W Polsce modernizm sta∏ si´ faktycznie oficjalnym kierunkiem artystycznym rzàdzàcego re˝imu.
2.5.
A n d r z e j P a r t u m , P r z e m y s ∏ a w K w i e k i Z o f i a K u l i k tworzàc alternatywne instytucje pozainstytucjonalne w
swoich mieszkaniach buntowali si´ w latach 70. przeciw skostnia∏emu, scentralizowanemu, partyjnemu, modernistycznemu systemowi zarzàdzania kulturà.
Po 1989 r. K w i e k twórczo krytykuje towarowà dominacj´ bezmyÊlnego malarstwa korzystajàcego z gotowych
klisz widzenia. Byç mo˝e jest jedynym obecnie artystà polskim dajàcym Êwiadectwo biurokratycznym realiom
„socjalizmu kapitalistycznego” i egzystencjalnemu pesymizmowi artysty ˝yjàcego w tym systemie spo∏ecznym.
K u l i k ujawnia sposoby i chwyty wizualnego przedstawiania.
3. POP ART, AKCJE, NEOAWANGARDA
3.1.
U˝ycie fotografii i fascynacja wspó∏czesnoÊcià sta∏o si´ sta∏à cechà najpierw brytyjskiego, a potem amerykaƒskiego pop artu. A n d y W a r h o l postawi∏ sobie za cel usuni´cie „dotyku artysty” z pola swej twórczoÊci.
Informacja wizualna sta∏a si´ wa˝niejsza od materia∏u i techniki wykonania. Dokonywana w technice sitodruku mechaniczna repetycja fotograficznego wizerunku przed-miotu, sytuacji lub osoby (krzes∏o elektryczne,
wypadek samochodowy, J a c q u e l i n e K e n n e d y) pozbawia∏a ten wizerunek treÊci emo-cjonalnych. W ten
sposób A n d y W a r h o l odmieni∏ status dzie∏a z jednorazowej ekspresji na „obiektywnà” informacj´.
Bogdan Baran uwa˝a, ˝e „pop-art z jego jaskrawymi elementami reklam i przedmiotami z codziennego ˝ycia
mia∏ anty-moderny cha-rakter. Modernizm bowiem wyrzeka∏ si´ przedstawiania realnoÊci, a w obawie przed
takim przedstawieniem nawet i koloru. W e d l e G r e e n b e r g a mia∏ byç sztukà ´p∏askàª, tj. autorefleksjà dzie∏a
nad w∏asnym medium (powierzchnia, forma, farba) nie pozostawiajàcà obrazowi przestrzeni pomi´dzy nim a
realnym Êwiatem, którà mog∏oby wype∏niç przedstawienie. [...] Na terenie sztuki odró˝nienie wysokiego modernizmu od awangardy (historycznej i neo) jest bardziej przydatne ni˝ w literaturze. Awangarda walczy z «instytucjà sztuki» (PP . B u r g e r), której infrastruktura (galeria, muzeum) jest groêniejsza dla artysty ni˝ ksi´garnia dla
pisarza. Awangarda opuszcza∏a muzea i pokazywa∏a puste galerie, co zresztà znów obraca∏o si´ w sztuk´. [...]
Postmoderna «rzeêba» zacz´∏a opuszczaç galerie na poczàtku lat siedemdziesiàtych.”
3.2.
W r. 1951/1952 J o h n C a g e (USA) zrealizowa∏ koncert ∏àczàcy gr´ na fortepianie z poezjà i wyk∏adem,
malarstwem, taƒcem, filmami, slajdami, odtwarzanymi nagraniami i w∏àczonymi radioodbiornikami. W 1958
A l l a n K a p r o w w Ameryce, N a m J u n e P a i k w Europie), a w 1960 r. akcjonizm
r. pojawi∏ si´ happening (A
Y v e s K l e i n w Pary˝u, G ü n t e r B r u s, H e r m a n N i t s c h, O t t o M ü h l i
(Y
R u d o l f S c h w a r z k o g l e r w Wiedniu), k∏adàce nacisk na procesualny aspekt
sztuki.
W wielkonak∏adowej paryskiej gazecie „Dimanche” w 1960 r. opublikowano fotomonta˝ autorstwa Y v e s K l e i n a, przedstawiajàcy jego skok
(jak do wody) z wysokiego muru. Fakt, ˝e fotografia nie zosta∏a zrobiona w trakcie
realnego zdarzenia, sytuuje tego artyst´ w modernistycznej tradycji

tworzenia wizualnych fikcji pe∏niàcych funkcje metaforyczne lub symboliczne.
Fotografie wykonywane przez artystów sztuki cia∏a i sztuki performance z lat 60., 70. i 80. przedstawia∏y
wydarzenia realne. Jest to wa˝ny wyznacznik tego, co nastàpi∏o po modernizmie.
Sztuka akcji narodzi∏a si´ w 1957 r. najpierw jako idea sformu∏owana przez H e r m a n n a N i t s c h a, wyra˝ona
w 1959 r. w regu∏ach O r g i e n M y s t e r i e n T h e a t e r s, a realizowana od 1960 r. w jego akcjach posiadajàcych poczàtkowo charakter malarski. Trzeba powiedzieç, ˝e Nitsch traktuje innych ludzi lub zwierz´ta jako
przedmiot procesu artystycznego, sam natomiast pozostaje z boku jako sterujàcy procesem.
Natomiast B r u s i S c h w a r z k o g l e r byli fundatorami zasadniczej cechy charakterystycznej dla neoawangardy:
czynili siebie (jako psychoficzne osoby) przedmiotami procesu artystycznego, sami ponosili w pe∏ni ryzyko
swych akcji. B r u s zap∏aci∏ cen´ za swà sztuk´ w postaci przymusowej emigracji do Berlina Zachodniego, a
S c h w a r z k o g l e r wykastrowa∏ si´ i zabi∏ wyskakujàc przez okno.
3.3.
JednoczeÊnie post´powa∏ proces dematerializacji dzie∏a sztuki, wyra˝ajàcy si´ najpe∏niej w sztuce konceptualnej i w milczeniu artysty. Sztuka procesualna i konceptualna pos∏ugiwa∏a si´ przede wszystkim fotografià,
rysunkiem i tekstem jako podstawowymi mediami. Wynika∏o to z traktowania sztuki jako formy komunikacji.
Realizowano w ten sposób potrzeb´ wolnoÊci na poziomie g∏´bszym ni˝ zawarty w ideologii rzemieÊlniczej lub
przemys∏owej produkcji. ÂwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa postindustrialnego wyra˝a∏a si´ w nowych formacjach
pojawiajàcych si´ w latach 60.
Nazywa si´ je neoawangardà. Istotne sà w niej elementy krytyki wszelkich uwarunkowaƒ spo∏ecznych oraz
wyjÊcie od procesu i konceptualizacji oraz zwrócenie uwagi na psychik´ i na cia∏o artysty.
3.4.
W latach 1904-1924 pojawia∏y si´ nowe kierunki i nowe formy w sztuce - jedne za drugimi. Wszystkie kierunki powstajàce po 1924 r. do mniej wi´cej lat 50. i 60. stanowi∏y jedynie powie-lanie osiàgni´ç awangardy lat
wczeÊniejszych.
Nurt ˝ywej sztuki pojawiajàcej si´ od prze∏omu lat 50. i 60. okreÊla si´ jako neoawangard´. W przeciwieƒstwie
do awangardy lat 1904-1924 artyÊci neoawangardowi nie wiàzali si´ z masowymi ruchami i strukturami politycznymi. Neoawangarda by∏a buntem przeciw modernistycznym fikcjom podporzàdkowujàcym jednostk´
realizacji utopijnego planu.
WolnoÊç indywidualna sta∏a si´ podstawowym celem artystów neoawangardowych. Ich sztuka ujawnia∏a
mechanizmy spo∏eczne zniewalajàce ludzi. Pragn´li wyzwoliç si´ z koniecznoÊci produkowania dekoracyjnych
obiektów lub z w∏àczania swych dzie∏ w obieg trywialnych komunikatów.
Nurty neoawangardowe od poczàtku istnia∏y równolegle do póênego modernizmu, nurtów retroawangardowych i neomoder-nistycznych. Ten stan utrzymuje si´ do dzisiaj.
3.5.
W latach 60. i 70. pojawi∏a si´ sztuka, w której dzie∏em by∏y dwa elementy: realny proces i fotograficzna lub
filmowa rejestracja procesu.
Reprezentantami tej tendencji traktowania ∏àcznie:
sytuacji - procesu - cia∏a - fotografii - filmu - tekstu
jako dzie∏a byli np.:
Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Vito Acconci, Gina Pane, Dennis Oppenheim, Chris
Burden, Ulay/Abramoviç,
a w Polsce:
Jerzy BereÊ, Zbigniew Warpechowski, KwieKulik, Andrzej Partum, Ewa Partum, Natalia LL,
Krzysztof Zar´bski, Tomasz Sikorski, JacekKryszkowski, Zbyszko Trzeciakowski, Zbigniew
Libera i Jerzy Truszkowski.
4. TRANSGRESJE (NEO)AWANGARDY
4.1.
Najlepszy bodaj przeglàd stanowisk badawczych wobec awangardy poda∏
R y s z a r d W . K l u s z c z y ƒ s k i w jednym ze swych mniej znanych wczesnych
tekstów. Rysuje on zasadniczà dwoistoÊç rozumienia tego terminu. Dla jednych
bowiem awangarda jest zjawiskiem ponadhistorycznym, zawsze obecnym w
dziejach, a dla innych jest zjawiskiem umiejscowionym w XX w.
Pierwsza postawa wynika z „kryterium [które] polega na uto˝samieniu
zjawisk awangardowych z nowatorskimi. [Autor proponuje] przyjàç, ˝e

nowatorstwo stanowi genus proximum [dos∏ownie: ród najbli˝szy, okreÊlenie stosowane wobec gatunku
nadrz´dnego wobec danego gatunku] poj´cia awangarda i poszukiwaç dalszych cech awangardy, które
by∏yby cechami specyficznymi nowatorstwa dwudziestowiecznego i które wyznaczy∏yby differentiam specificam
[ró˝nica gatunkowa, odró˝niajàca dany gatunek] poj´cia awangardy. [...]
[Dalej K l u s z c z y ƒ s k i wskazuje na fakt, ˝e poj´cia, którymi charakteryzuje si´ awangard´ obok nowatorstwa,
jak np. antytradycjonalizm, nie znajdujà zastosowania wobec niektórych nurtów uznawanych za awangardowe.] Antytradycjonalizm przybiera najcz´Êciej postaç sprzeciwu wobec konwencji dziewi´tnastowiecznego
realizmu i modernizmu, widziany te˝ jest jako forma samokrytyki sztuki (Selbstkritik der Kunst) w spo∏eczeƒstwie
bur˝uazyjnym, wreszcie jako bunt przeciw sztuce w ogóle i niezgoda na zastane uk∏ady spo∏eczne. [...] WÊród
mniej dyskusyjnych cech awangardy wymienia si´ prezentyzm, to jest zwiàzek z teraêniejszoÊcià i poszukiwanie
Êrodków artystycznych zwiàzanych z impulsami wspó∏czesnoÊci.”
4.2.
G r z e g o r z D z i a m s k i opowiada si´ za takà koncepcjà awangardy:
„Awangarda w swym dwudziestowiecznym kszta∏cie, to nie tylko destrukcja starych i tworzenie nowych form
artystycznych, to nie tylko twórczoÊç hermetyczna, niezrozumia∏a, wymagajàca pewnego czasu, aby publicznoÊç mog∏a si´ z nià oswoiç. To nawet nie radykalna modyfikacja istniejàcej twórczoÊci, ani próba powiàzania sztuki z jakàÊ post´powà, zwiastujàcà nadchodzàcy czas ideà. W ka˝dym razie nie tylko to. Awangarda
dwudziestowieczna - to mi´dzynarodowy ruch, krytycznie nastawiony [do] zastanej sytuacji artystycznej i jej
powiàzaƒ z szerszà, pozaartystycznà rzeczywistoÊcià, to rozwijana przez ponad narodowà wspólnot´
wyjàtkowych ÊwiadomoÊç artystyczna, metaartys-tyczna, to przekonanie o niezb´dnoÊci ciàg∏ego przekraczania zasad estetycznych narzuconych sztuce przez kultur´. [...]
Awangarda pe∏ni wobec sztuki funkcje podobne do tych, jakie w stosunku do spo∏eczeƒstwa spe∏nia kontestacja. W kontestacji jak i w awangardzie widzieç nale˝y rozwijanà na marginesie spo∏eczeƒstwa / sztuki
ÊwiadomoÊç krytycznà i alternatywnà. [...]
M i c h a e l K i r b y okreÊla mianem awangardowych tych artystów, którzy nie akceptujà granic sztuki jako
ustalonych, znanych, czy po prostu danych, lecz przeciwnie - dà˝à do sta∏ego poszerzania obszaru sztuki.”
4.3.
Interesujàcy nas najbardziej okres lat 60. i 70. podsumujmy napisanymi prawdopodobnie w r. 1982/83
s∏owami S t e f a n a M o r a w s k i e g o :
„...ukszta∏towana od koƒca lat pi´çdziesiàtych po lata siedemdziesiàte formacja neoawangardowa by∏a wielopostaciowa i sk∏ócona wewn´trznie, mimo ˝e scala∏o jà wspólne spoiwo: porzucenie obszaru sztuki, tak jak jà
w naszej tradycji od wielu stuleci pojmowano. Porzucenie (czy te˝ przekroczenie) w tym sensie, ˝e awangardyÊci
usi∏owali usytuowaç dzia∏ania prowokacyjne w samym gàszczu chaotycznego ˝ycia bàdê w dziedzinach twórczoÊci jawnie pozaartystycznej, takich jak wynalazczoÊç techniczna, konstruktorska, filozofowanie, bàdê wreszcie w kana∏ach komunikacyjnych, tzn. mened˝erowania opinii i urabiania postaw przez ikonosfer´, itd. [...]
Nale˝y wszak˝e podkreÊliç, ˝e wielu z tych neoawangardystów czyni∏o to z parodystycznym przekàsem. Jeszcze
inni wybrali dzia∏ania alternatywne. Te w∏aÊnie, które najs∏uszniej uwydatnia rozwa˝ana koncepcja;
wychodzàca z przes∏anki o koƒcu ery nowo˝ytnej. [...]
PokupnoÊç nawet najbardziej wrogich establishmentowi akcji i manifestów czyni neoawangard´ bezsilnà i bezwolnà, co wi´cej, podatnà na przekupstwo ze strony mass mediów. Nie wsz´dzie jednak na Êwiecie ma to
miejsce, a ponadto przeciw tym konformistycznym orientacjom rodzà si´ wcià˝ orientacje samoobronne, np.
taktyka uprywatnienia pokazów, czy te˝ wyboru np. mail-art, która w ogóle albo w du˝ym stopniu uniezale˝nia
twórc´ od producentów, organizatorów i sprzedawców kultury masowej.”

5. MILCZENIE AWANGARDOWE
Skrajnym punktem by∏o zamilkni´cie artysty (neo)awangardowego. Tu znamiennym przyk∏adem jest
realizacja z 1974 r. W Warszawie nad ulicà Krakowskie PrzedmieÊcie pomi´dzy Uniwersytetem i
Akademià Sztuk Pi´knych zawis∏ transparent A n d r z e j a P a r t u m a . Czarne litery na bia∏ej tkaninie:
MILCZENIE AWANGARDOWE.
wykreowanie realnej sytuacji, w której widzowie w∏àczeni sà do struktury dzie∏a lub
umieszczenie transparentu (medium propagandy) na ulicy jest elementem typowym
dla neoawangardy. (PodaliÊmy wczeÊniej S t e f a n a M o r a w s k i e g o okreÊlenie
neoawangardy jako wielopostaciowego ruchu o charakterze prowokacyjnym
i kontestatorskim.)
Cz´Êç si∏ artystycznej neoawangardy podda∏a si´ sugestii kolapsu psychologicznego, materià swej sztuki czyniàc - nieprzek∏adalne na j´zyki komunikacji

ze Êwiatem - w∏asne wewn´trzne prze˝ycie. W ten sposób powsta∏a sztuka „performance, obszar sztuki
bezpoÊredniej, ogniskujàcej i obna˝ajàcej obecnoÊç cz∏owieka w Êwiecie i jego kondycj´. Ten rodzaj dzia∏ania,
odwo∏ujàcy si´ do ró˝nych transkulturowych tradycji (artystycznych, filozoficznych, szamanistycznych, rytua∏ów,
archetypów i znaczeƒ uniwersalnych) jest swojego rodzaju spoiwem ró˝norodnych tendencji i ca∏ej gamy indywidualnych postaw twórczych w sztuce prze∏omu lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych.” (TT o m a s z
S i k o r s k i)
Doprowadzi∏o to do wybuchu multimedialnej sztuki, mieszajàcej swobodnie materia∏y, sensy i stylistyki, zarówno
wspó∏czesne, jak i pochodzàce ze wszystkich epok rozwoju ludzkiej kultury, co okreÊla si´ jako postmodernizm.
6. NEOAWANGARDA TRYUMFUJE
PO EPIZODZIE TRANSAWANGARDOWYM
W latach 80. rynek sztuki wyrazi∏ zapotrzebowanie na ∏atwe w odbiorze produkty nawiàzujàce do znanych z
przesz∏oÊci stylistyk. Poniewa˝ w handlu znajdowa∏o si´ ju˝ bardzo wiele produktów epigonów konstruktywizmu z poczàtku XX w., marchandzi i krytycy z Niemiec, W∏och i USA postanowili wprowadziç do sprzeda˝y towar
naÊladujàcy fowizm i ekspresjonizm. Produkcj´ t´ w∏oski krytyk A c h i l l e B o n i t o O l i v a okreÊli∏ terminem transawangarda, co mia∏o wyra˝aç zaprzeczenie idei awangardowego poszukiwania nowoÊci i krytycyzmu
spo∏ecznego. W sumie transawangarda i „dzikie” neofiguratywne malarstwo ponios∏o ca∏kowità kl´sk´ ideowà
na ca∏ym Êwiecie z Polskà w∏àcznie. Do tego dosz∏o fiasko finansowe poniesione przez inwenstujàcych w t´
sztuk´ od poczàtku zbyt wysoko wycenianà. W Polsce malarze figuratywni i geometryczni (postimpresjonistyczni
w gruncie rzeczy - co jest wynikiem silnej tradycji tzw. koloryzmu) bronià swej zawy˝onej pozycji u˝ywajàc
przede wszystkim swych funkcji w strukturach uczelni artystycznych jako narz´dzia nacisku na krytyków i dyrektorów instytucji kultury.
Gdy w Polsce bronià swego monopolu tradycjonaliÊci, na Êwiecie nastàpi∏ tryumfalny powrót artystów
radykalnie kontestujàcych zastanà rzeczywistoÊç. Rynek sztuki zaakceptowa∏ ka˝dà nowoÊç medialnà, a nawet
wymusza radykalizacj´ postawy krytycznej u artystów. Postmodernizm sta∏ si´ sprzymierzeƒcem neoawangardy,
która pos∏uguje si´ zarówno wszystkimi dost´pnymi mediami i stylistykami, jak i poszukuje nowych tematów i
nowych problemów.

7. DESTRUKCJA MODERNIZMU W POLSCE
7.1.
Od 1967 r. postawa skrajnej wolnoÊci artystycznej znalaz∏a swój wyraz w sztuce P r z e m y s ∏ a w a K w i e k a, który
dokona∏ ca∏kowitej dekonstrukcji rzeêby jako trwa∏ego obiektu. W zamian stworzy∏ rzeêb´ w p∏ynie (wyra˝enie
K w i e k a) - proces polegajàcy n a z m i a n a c h m a t e r i a ∏ o w o - f o r m a l n y c h r z à d z à c y c h s i ´ w ∏ a s n y m i
p r a w a m i . P o 1 9 8 9 r . K w i e k wskazuje na rol´ artysty w Êwiecie, w którym prawdy znikn´∏y w wolnoÊci. Jest
to postawa postmodernistyczna, przeciwstawiajàca si´ nowo˝ytnej wierze w rozum zdolny do poznania obiektywnej prawdy. Przeciwstawiajàca si´ - rzecz jasna - starszej wierze w istnienie obiektywnej prawdy objawionej.
Dzie∏em K w i e k uczyni∏ wy∏àcznie proces. Aby percypowaç dzie∏o sztuki procesualnej, nale˝a∏o albo samemu
byç artystà procesualnym, ewentualnie towarzyszyç artyÊcie nieustannie, albo poznawaç dzie∏o poprzez jedyne
trwa∏e fakty: fotografie, diapozytywy lub filmy. Artysta nie limitowa∏ siebie równie˝ ewentualnymi powstajàcymi
w procesie znaczeniami, uznajàc je za produkty uboczne. Proces znajdowa∏ swój fundament w materiale.
Kolejne etapy materia∏owych przekszta∏ceƒ, nawarstwieƒ i przemieszczeƒ stanowi∏y o jego charakterze.
Niemo˝liwe by∏o dokonywanie kroków wbrew materia∏owi (np. pomalowanie postaci wykonanej z papieru po
jej spaleniu). Ale poza tymi ograniczeniami wynikajàcymi z „logiki materia∏u” artysta dzia∏ajàcy by∏ zawsze
wolny i na wolnoÊç skazany. To skazanie na wielkà iloÊç wyborów K w i e k uÊwiadomi∏ sobie na poczàtku swej
drogi twórczej. Stàd faktyczny wybór ka˝dego kolejnego kroku wiàza∏ si´ u tego artysty zawsze z przeÊledzeniem w umyÊle wszelkich mo˝liwych innych wyborów. Paleta mo˝liwoÊci by∏a wa˝niejsza ni˝ konkretny jeden
wybór. Artysta dà˝y∏ do ukazania sobie i widzowi maksymalnej iloÊci mo˝liwych konfiguracji przedmiotów
uczestniczàcych w procesie. W pe∏ni metoda „kombinatoryczno-permutacyjna” zosta∏a wykorzystana w pierwszym okresie wspó∏pracy P r z e m y s ∏ a w a K w i e k a i Z o f i i K u l i k. W radykalizmie swej postawy para ta przeciwstawia∏a si´ rozpowszechnionemu rozumieniu dzie∏a jako niezmiennego
trwa∏ego obiektu rzeêbiarskiego czy malarskiego.
7.2.
Prace P r z e m y s ∏ a w a K w i e k a i Z o f i i K u l i k z u˝yciem w latach 1970-1985 ˝ywej
doznajàcej g∏owy (nie oddzielonej oczywiÊcie od cia∏a), traktowanej jako
siedlisko doznaƒ i pami´ci, stanowià przyk∏ad, w jaki sposób artyÊci neoawan-

gardowi przechodzili od sytuacji przejÊciowej do sytuacji postmodernistycznej.
Ich Dzia∏ania realizujà rozga∏´ziajàce si´ „drzewo zachowaƒ” - rozpleniajàce si´ hipotetyczne mo˝liwoÊci kolejnych „kroków”, tworzàcych szerokie pole gry.
„1. Pierwszym naszym Dzia∏aniem, w którym pojawi∏a si´ ˝ywa g∏owa, by∏o Dzia∏anie na twarzy aktorki.
Zespo∏owe, niepubliczne, do kamery, materia∏owo-przestrzenne. Osoby dzia∏ajàce: B . Z d r o j e w s k i , J . [ S . ]
W o j c i e c h o w s k i , P r z e m y s ∏ a w K w i e k , Z . K u l i k, Pierwsza «gra wizualna» lub «Dzia∏anie naprzemienne».
Dokumentacja dzia∏ania (PP a w e ∏ K w i e k) jest cz´Êcià filmu «Forma Otwarta», 35 mm. Warszawa, listopad
1970 - luty 1971. [...] ì
2. «G∏owa pami´tajàca». Dzia∏anie dokumentowane przez ˝ywà g∏ow´ (g∏owa J . [ S . ] W o j c i e c h o w s k i e g o).
Inaczej: Dzia∏anie do g∏owy. Cz´Êç çwiczenia «Dzia∏anie do wszystkich mediów» zaprogramowanego przez
Z . K u l i k dla studentów i zrealizowanego w pracowni rzeêby. Akademia Sztuk Pi´knych, Warszawa, luty 1972.
[...]
10. Przyrzàd wystawiony na ulicy. [...] «g∏owa doznajàca» [...] jako «pomnik doznajàcy» [...] tak by g∏owa
zacz´∏a rozumieç dzia∏ajàcego - w sumie aby odnios∏a satysfakcj´, ˝e i jà zrozumiano (mimo ˝e nic nie
mówi∏a). [...] «rezonans odczuç»[...] Warszawa, Krakowskie PrzedmieÊcie, maj 1979.”
7.3.
Z o f i a K u l i k od 1968 r. interesowa∏a si´ procesem jako projekcjà widoków Êwiata na pole ÊwiadomoÊci. Rol´
odpowiednika pola ÊwiadomoÊci pe∏ni∏ materia∏ Êwiat∏oczu∏y. NaÊwietla∏a klisze negatywowe i diapozytywy.
Konstruowa∏a ekrany przestrzenne (w 1969/70 r. - kinetyczny). Wyrazem zdawania sobie sprawy z tego, ˝e
pole widzenia jest podobnie ograniczone jak kadr fotograficzny, by∏o u˝ywanie od 1969 r. dodatkowych,
„sztucznych” kadrów wewnàtrz „naturalnego” kadru aparatu fotograficznego, tak ˝e ten dodatkowy kadr by∏
widocznà cz´Êcià zarejestrowanego obrazu.
Z kolei projekt z 1970 r. mia∏ ukazaç relacj´ pomi´dzy ˝ywym cz∏owiekiem-widzem a zmiennokszta∏tnà rzeêbà
modela. Na rzeêbie mia∏a si´ odwzorowywaç swoboda oglàdania. Rzeêba mia∏a reagowaç zmianami swych
profili wobec oglàdajàcego jà widza. Rzeêba i widz mieli stanowiç interaktywny uk∏ad.
8. ALTERNATYWNE INSTYTUCJE POZAINSTYTUCJONALNE
8.1.
W latach 1970-1974 A n a s t a z y W i Ê n i e w s k i i L e s z e k P r z y j e m s k i prowadzili N i e i s t n i e j à c à
P r z y t a k u j à c à G a l e r i ´ „ T a k ”.
W i Ê n i e w s k i by∏ wówczas dyrektorem Elblàskiego Domu Kultury, co sprawia∏o, ˝e jego sytuacja by∏a zupe∏nie
inna, ni˝ ˝yjàcych w biedzie, bez sta∏ych dochodów i na niejasnym statusie spo∏ecznym: P a r t u m a i
K w i e K u l i k. Pami´tajmy, ˝e w realnym socjalizmie ktoÊ, kto nie pracowa∏ „na etacie”, by∏ automatycznie osobnikiem podejrzanym o „paso˝ytnictwo spo∏eczne”!
W 1975 r. P r z y j e m s k i zadeklarowa∏ program M u s e u m o f H y s t e r i c s jako trwajàcy od 1968 r. do chwili
obecnej.
A n d r z e j P a r t u m w latach 1971-1984 prowadzi∏ w Warszawie B i u r o P o e z j i, a w latach 1978-1983
G a l e r i ´ P r o / L a (w s∏ynnym pokoju przy ulicy Poznaƒskiej, a potem przy Alei Lotników i przy ulicy
Podchorà˝ych). W latach 1986-1991 prowadzi∏ w Kopenhadze S z k o ∏ ´ P o z y t y w n e g o N i h i l i z m u S z t u k i. W
1996 r. zalo˝y∏ Â w i a t o w e H o s p i c j u m S z t u ki - instytucj´ bez siedziby.
Z o f i a K u l i k i P r z e m y s ∏ a w K w i e k prowadzili faktycznie od 1971 do 1987 r. w Warszawie i ¸omiankach
P r a c o w n i ´ D z i a ∏ a ƒ , D o k u m e n t a c j i i U p o w s z e c h n i a n i a. Nazw´ P D D i U wprowadzili w 1974 r.
P a r t u m, P r z y j e m s k i, W i Ê n i e w s k i, K w i e k i K u l i k mistrzowsko wskazywali na istot´ zachodzàcych w
dekadzie lat 70. procesów politycznych, na zale˝noÊç sztuki tradycyjnej, jak i uznawanej przez w∏adze i podlegajàcej im bezpiecznej retroawangardy od partyjno-paƒstwowej biurokracji.
Ukazywanie prawdy ˝enuje. Bo wygodniej udawaç niezale˝noÊç i pobieraç pensj´ wy˝szej uczelni artystycznej
ni˝ komukolwiek czymkolwiek nara˝aç si´. W latach 70. sztuka P r z y j e m s k i e g o, W i Ê n i e w s k i e g o, P a r t u m a
i K w i e K u l i k by∏a chyba jedynà (obok majàcych miejsce w przestrzeni publicznej akcji J e r z e g o B e r e s i a)
dzia∏alnoÊcià artystycznà analizujàcà, kontestujàcà i aktywnie ingerujàcà w rzeczywistoÊç spo∏ecznà w Polsce.
MoglibyÊmy tylko ˝yczyç sobie, by artyÊci o podobnej postawie pojawili si´ i dzisiaj, gdy kuratorzy lansujà
bezproblemowà i bezpiecznà produkcj´ mieszczàcà si´ w materia∏owym
paradygmacie sztuki pochodzàcym jeszcze z czasów przed pojawieniem
si´ konceptualizmu i sztuki kontestujàcej rzeczywistoÊç spo∏ecznà, a u debiutantów zauwa˝yç mo˝na kompletny brak krytycyzmu wobec rozkwitu
konsumpcjonizmu, agresywnoÊci mediów oraz trwajàcej amatorszczyzny
pomimo instytucjonalizacji i biurokratyzacji kultury.

Wyró˝nienie w konkursie prozatorskim „Wakatu”

Bohdan S∏awiƒski
DIONIZJE
Ciemne jezioro, albo i morze. Na pomoÊcie, który je rozcina, le˝y kobieta. Mo˝e wysz∏a przed
chwilà z wody, mo˝e wyrzuci∏y jà fale, z muszli ma∏˝a si´ narodzi∏a. Id´ do niej, a ona uÊmiecha si´,
macha d∏onià. Jestem coraz bli˝ej, lgn´ stopami do desek, jak pàkiel, màtwa, ukwia∏. Nade mnà krà˝y
albatros, skrzypi pod stopami pomost, przelewajà si´ i t∏ukà o pale fale. Dalej jest ju˝ tylko sina smuga
lasu, brzeg, gdzie wonne zio∏a i sosny. Z ruchliwoÊci ust kobiety, które wyginajà si´, z obna˝enia z´bów
domyÊlam si´, ˝e coÊ mówi, ale s∏owa g∏uszy wiatr. Widz´ te˝ ∏ódê, jakby przed chwilà si´ wynurzy∏a,
stoi w niej atletyczny m´˝czyzna, odpycha si´ od niechcenia ci´˝kim wios∏em. ¸ódê rozcina tafl´, woda
si´ pieni, fale t∏ukà o burty. I nagle napinajà si´ w´êlaste ramiona, wios∏o ogromnieje, czy b´dzie mnie
nim t∏uk∏, przez ∏eb, do krwi? Ale jej g∏os mnie uspokaja, banda˝uje: „Piotrusiu, tutaj!” – podnosi rami´
i sino lÊni jej pacha. I ju˝ do niej biegn´, do tych w∏osów, które rozsypujà si´ po falach, sypkie i jasne.
I ju˝ jestem przy niej, krzycz´, ˝e jest pi´kna, ˝e lÊni we mnie, przeglàda si´, jest lustrem, w którym
jezioro, pod którym jezioro, jezioro a˝ do dna. Ob∏oki p∏ynà nisko nad wodà, a ona miesza si´ z nimi,
przenika. „Pragniesz mnie?” – pyta spod pokrywy chmur. „Tak, jak nikogo” – bez wahania
odpowiadam. Pragn´ sinej pachy, na której krzepnie woda. I po chwili le˝ymy wtuleni w siebie, pod
nami woda, nad nami ob∏oki, wspierajà nas pale, kochamy si´ w wodnej pianie, w puchu. I ziemia si´
ko∏ysze, ko∏ysze, trzeszczy, kruszy si´, osypuje...
...Agnieszka pudruje nos, krzyczà rybitwy, bolà mnie plecy od drabiny pomostu. Wypadam ze snu
jak stràcony anio∏, po spirali w dó∏. Jest wczesny ranek, jezioro Bia∏e, prócz Agnieszki ˝ywego ducha.
Leniwie ryjà w wodzie ryby, raki kryjà si´ w jamkach, by za dnia nie znaleêç si´ w garze. Nad nimi
Agnieszka robi sobie toalet´, delikatnie jak kotek, tràca policzek gàbkà, karmi je pudrem Diora. „CzyÊ
wysz∏a z morskiej piany?” – charcz´, a ona och, zdziwiona, ˝e ju˝ nie Êpi´, i co robi´ o Êwicie na
pomoÊcie, gdy sypia si´ w namiotach. A ja zamiast drzemaç, mi´dl´ s∏owa, choç wiem, ˝e niczego nie
przekrocz´. „P∏ynà dymy nad wodà” – zaczepiam, na co ona: „Boli mnie g∏owa, wczoraj za du˝o by∏o”
– skar˝y si´. Przytakuj´, mi te˝ êle. Pode mnà raki czajà si´ w wodorostach, by szczypcami po palcach
ciachu-ciach, jak Bodzia Lodziarz. Nie opuszczaj, Bodziu, w wod´ d∏oni! A jeÊli oka˝e si´, ˝e noszà pod
odw∏okiem ma∏e, wtedy dopiero ohyda. Miazga chityny, która nagle o˝ywa, wije si´ i drga, zap∏odniona.
Agnieszka brz´czy elektrycznà szczoteczkà, wreszcie pluje do wody, troch´ wstydliwie, ale musi,
przecie˝ nie po∏knie pasty. I woda unosi pian´ w raki, a macie, ˝e ty∏em chodzicie, bydlaki, a macie, w
wodorosty, w moje sny. Tam, gdzie Agnieszka wcià˝ jest dost´pna, bliska i soczysta, gdzie nie musz´
wystrzegaç si´ jej dotkni´cia. „Strasznie si´ spiek∏am – mówi. – Schodzi mi skóra”. Przytakuj´, ˝e jak z
w´˝a, ale i tak jest Êliczna, ˝e mo˝e si´ tak ca∏y ranek obieraç na moich oczach. Ale ju˝ cisza mi´dzy
nami, tylko nakrapiana pianà ciemna woda, pod którà raki. Agnieszka si´ Êmieje, zawstydza, nagle
taka dziewcz´ca, niewinna. „No nie wiem... To nie b´d´ ci przeszkadzaç, pole˝ sobie” – mówi i
odchodzi. Jak˝e nabo˝na jest jej kibiç, gdy tak gibie si´ w takt drgaƒ pomostu, jak˝e nabo˝ny
ksi´˝ycowy p∏yw bioder...
Siedz´ na pomoÊcie, a˝ poranek dojrzeje, usi∏uj´ przeniknàç siny drugi brzeg jeziora, który
ledwo majaczy. Tam mia∏o biç wieczne êród∏o ogrodu Hesperyd i jak˝e niebezpieczna wiod∏a doƒ
droga. Zatoki leniwych konarów, które mog∏y ujawniç stuz´bne paszcze. Ju˝ na brzegu, w zaroÊlach,
mog∏o czekaç kolejne sto pu∏apek. Tu˝ przy êródle czai∏ si´ stuoki smok – stra˝nik i plemi´ kanibali.
Trwo˝yliÊmy si´ na myÊl o roju strza∏, oÊcieniach w∏óczni przebijajàcych serce, mi´so˝ernych roÊlinach,
ale p∏yn´liÊmy. WracaliÊmy podrapani, poci´ci przez komary,
poparzeni s∏oƒcem i pokrzywami, wlokàc baniaki krystalicznej wody.
Dlaczego nie próbowaç tam znów pop∏ynàç? Za sinà linià otwiera∏a
si´ baÊƒ, która wcià˝ we mnie p∏onie.
Siedz´ na pomoÊcie, p∏ynà w niebo dymy z ledwie ˝arzàcych si´
ognisk, Agnieszka dawno temu znik∏a w namiocie. Odbijam si´ w
wodzie, w czasie, i znowu jestem troch´ tu, a troch´ wczeÊniej, usi∏uj´

wyp∏ynàç poza sinà lini´ horyzontu, us∏yszeç piski raków, sposobionych do gotowania. Trzyma∏em je za
odw∏ok, ostro˝nie, a Pawe∏ ukr´ca∏ im p∏etw´ ogonowà i wyrywa∏ z wn´trza flak. „Co to?” – zdziwi∏em
si´. „Uk∏ad nerwowy, nie b´dà piszczeç” – us∏ysza∏em. A potem pierwszy posi∏ek z szyjek rakowych,
które smakowa∏y rybà i kurczakiem. I ten obraz te˝ si´ obiera, jako ostatnie zgasnà ogniki latarek, które
przebija∏y powierzchni´ wody. Jeszcze taƒczà, wciàgajàc mnie w wilgotne sny, sprzed lat, kiedy trawa
by∏a zieleƒsza, a smak s∏odszy. A potem chyba znów zasypiam, rozciàgni´ty na pomoÊcie, budzà mnie
jakieÊ g∏osy, pieczenie twarzy. I znowu jestem w pe∏ni ˝ywy, choç znu˝ony, odr´twia∏y, zwlekam si´ z
desek pomostu, który jak drugi koÊciec prawie we mnie wrós∏.
Agnieszka i Monika przygotowujà Êniadanie, krzàtajà si´, wyciàgajà konserwy, pomidory,
próbuj´ pomóc, odp´dzajà. Ju˝ wszyscy wstajà, jest Pawe∏, czochra si´ po szerokiej klacie. Skàd mu si´
wzià∏ ten brzuch i bary dusiciela? Jaki jestem przy nim kruchy. Jemy Êniadanie. Agnieszka ju˝ najedzona – koryguje makija˝, wrós∏ w nià, jak pi´tno, Monika miesi w ustach mam´, ˝e mama to i tamto,
mama radzi∏a, mama urodzi∏a, widzia∏a, prze˝y∏a i wszystko wie. I czy nie powinniÊmy z∏o˝yç si´ dla
niej na ratanowy fotel bujany? Bo koÊci Êwi´te – niem∏ode, ulgi w bujni´ciach doznajà. I ju˝ trwa licytacja, co kto jej kupi, ci stó∏, owi kanap´. Próbuj´ ostro˝nie dociekaç, byle nie wydaç si´ ma∏ostkowy,
czy trzeba kark przed Êwi´toÊcià mamy zgiàç... Monika zaraz mnie karci: „A ty nie kochasz swojej
mamy? No, kochasz! Trzeba pomagaç, to nie podlega dyskusji! Wi´c ile kto da?”. A we mnie raki lezà
pi∏owaç palce, uwa˝aj! Przyjecha∏eÊ tu, by spróbowaç si´ z nimi zabliêniç, ∏apy zatem precz od mamy,
niech sobie nià tryska.
I ju˝ mam´ mijamy, Monik´ poci´∏y komary, s∏oƒce spali∏o, a w nocy to zimno. „AleÊ ty marudna, jak w cià˝y” – mówi Tomek, jej mà˝. A ja ju˝ widz´ te p∏ody w formalinie. Wczoraj wódka mia∏a
smakowaç nabo˝nie, odnawiaç, rozpoczynaç weso∏à plàtanin´ w zbo˝u, które osypywa∏o si´, trzaska∏y
êdêbe∏ kolanka, a my mieliÊmy fruwaç. A ja dzisiaj jestem jak albatros z podci´tymi skrzyd∏ami. „I jak
tam remont” – pyta Pawe∏. „Czyj?” – dociekam wÊród nak∏adania na pasztet pomidora, który mi p∏ód
pokrywa z owocu ˝ywota wydany. „No twój”. „Ok, tylko robotnicy drodzy. Czuj´ si´ wyzyskiwany” –
Êmiej´ si´. „A jakie k∏adziesz p∏ytki w ∏azience?” – pyta Monika. „Be˝”. „My te˝ myÊleliÊmy o be˝owych,
takich latte, albo nawet mocca, leciutko porowatych, by si´ nie Êlizgaç, z decorem. Nasza projektantka...” – mówi Monika. Tak, tarzaliÊmy si´ w zbo˝ach, kolanka p´ka∏y, a my pijani, do nieba brani,
nawet nasze womity Êwi´te, w trawie rozlane, a jakoÊ strzeliste. Jem ten pasztet niech´tnie, boli g∏owa,
zaraz zagotuje mi si´ od s∏oƒca. A w tle remontu znowu samplowana mama, ˝e mo˝e przyjedzie, ˝e
trzeba dla niej dobrym byç, szanowaç, kupiç, wynagrodziç, bo dobra by∏a, dla dziecka ˝y∏a,
wychowa∏a, porodzi∏a owoc ˝ywota. Opuszczam ich, do wody, tylko ona osobna, jest jak by∏a.
Na pla˝y ju˝ t∏um, opalajà si´, p∏onà ofiarne grille. Próbuj´ stàpaç ostro˝nie wÊród nagrzanych
cia∏, unikaç patyków i szk∏a, Êwiec´ bielà cia∏a. I ju˝ jestem w wodzie, piski, krzyki, woda leje mi si´ do
oczu i uszu, p∏ucze p∏ody. Op∏ywam jakàÊ nastoletnià par´, która si´ przemiennie obÊciskuje i przytapia. Dziewczyna ma nastroszone brodawki, w jej majtkach r´ka ch∏opaka. I pi´knie, ale uwa˝aj synu!
Na brzegu rodzina, ojciec Neptun jak spostrze˝e, huknie piorunem w mi∏osny pa∏ac! I b´dziesz przez
wiecznoÊç oglàdaç wyrzuconego na brzeg trupa kochanki...
Wciekam w wod´ i raków piski, g∏´biej, zatop uszy, jak Absolwent, ni˝ej, unikaj g∏osów, w tobie
g∏osy, sina linia lasu, gdzie bije êród∏o. G∏uche uderzenie ciÊnienia, otwieram pod wodà oczy, woda
zalewa spojówki i widz´ przez jezioro. Bràzy i zielenie, unoszàce si´ wodorosty, które mogà schwytaç
za nog´, przemieniç w topielca. P´cherze w tkankach wodorostów, które rozgniatam, a z nich z sykiem
uchodzi powietrze. Chwytaj je z´bami, wysysaj, oddychaj, wykszta∏ç skrzela, jeÊli to potrzebne, by
dop∏ynàç do sinej linii horyzontu, zarostu lasu. Zstàp na dno, które jak polana pe∏na malin i mitów.
Nurkuj´, o mojà nog´ ociera si´ jakaÊ ryba, lÊni i zaraz gaÊnie. A ja przed sobà znowu widz´
Agnieszk´, takà jak w pó∏Ênie, wo∏a mnie, dotykam jej piersi, zsuwam d∏oƒ ni˝ej, nie broni si´, gdzieÊ
pochowa∏a m´˝a, i tego wioÊlarza, co wios∏em przez ∏eb. Jest mi dobrze, Agnieszka obejmuje mnie
nogami. I znowu widz´ dno, muszle, pe∏no muszli. I nagle ktoÊ przewala si´ nade mnà, kot∏uje si´
woda, coÊ klaszcze o tafle wody. I z muszli – puszki, i mu∏ zmàcony, Agnieszka w zieleniach i bràzach
si´ rozp∏ywa, to ten m´˝czyzna maca dno wios∏em! Uciekam jak najdalej,
w stron´ Êwiat∏a, s∏oƒca, wynurzam si´. I ju˝ p∏yn´ sobie od niechcenia,
przylepiony do wody, cichy, bezpieczny, wÊród g∏osów. Wp∏ywam pod okap
wierzb, o willow, willow, willow – poÊród korzeni odpoczywam.
Pawe∏ p∏ywa, wyglàda jak Moby Dick, wielki i bia∏y. Tomek uje˝d˝a
laptopa, dziewczyny poÊród kolorowych pism i olejków si´ opalajà, có˝ za

Êmia∏oÊç, rozpi´∏y nawet staniki. I nie bojà si´ na pla˝y plagi wzwodów? Ale nie, skàd, to tylko cia∏o –
Êmiechy – poczytaj sobie „Oliwi´”, zach´cajà. A co ze mnà, czy mi te˝ wolno? – dociekam. „Poczekaj
lepiej na t´ swojà Emilk´” – mówi Monika. „Emila przyjedzie dopiero wieczorem” – ˝al´ si´, jak tu
czekaç, kiedy wokó∏ parzy si´ pla˝a: „Marzy mi si´ dionizyjska orgia” – ˝artuj´. „Mo˝e i bym ci pomog∏a
– mówi Monika – ale jesteÊmy rodzinà, przyjació∏mi, oglàdasz mo˝e czasem...? Zresztà Tomek si´ nie
zgodzi, prawda Tomeczku?”. Jej mà˝ na chwil´ odrywa si´ od swojego cybernetycznego konika, ale
zaraz znowu hajda, na koƒ, do boju, jak u∏ani, ura-ura, bo berry-berry dzwoni: „Kurwa maç – krzyczy
– gdzie ten jebany raport?!”.
Oglàdam sobie spokojnie Agnieszk´, opala si´ w makija˝u, dumam, jak on przetrzyma upa∏?
A jednak Êladu ∏uszczenia, przylgnà∏ do niej, jak pàkiel, màtwa, ukwia∏. Ona te˝ ju˝ opancerzona,
niedost´pna, zakotwiczona, o krok od rozmna˝ania, i choç pozornie niemal˝e naga – w istocie szczelnie upi´ta w rodzinny gorset.
Wraca Pawe∏, przes∏ania niebo bia∏ym grzbietem, na którym ruda szczecina, sapie z wysi∏ku, nie
zdziwi∏bym si´, gdyby w trzewiach zal´g∏ mu si´ Jonasz i noga kapitana Ahaba. „MiÊku – mówi
Agnieszka – czy móg∏byÊ mi nasmarowaç plecy?”. I misiek pos∏usznie smaruje, ∏apà wielkà wciera
miodnà Nive´ w plaster ˝oninych pleców. Nie daj si´ zwieÊç Agnieszko, to ∏apa z polowania na raki, z
wydzierania flaka. Narozrabiaj tylko, a b´dzie fiuuu i nie zapiszczysz ju˝ nad ogniem.
Niby pi´knie, na pla˝y chichoty, wrzaski, harce, taplanie, s∏oneczne bliki, obmacywanie, pieszczoty, sikanie do wody, gumowe pi∏ki, kaczuszki, ktoÊ próbuje przep∏ynàç na drugà stron´ jeziora,
sinieje hen daleko ˝aglówka. Ale to ∏uszczenie, moi przyjaciele znudzeni opalajà si´ w przerwie mi´dzy
prokreacjà a urzàdzaniem domu. „Moniko, czy powiesisz krzy˝yk nad drzwiami? – myÊl´. – Czy twoja
projektantka ci na to pozwoli?”. A moje baÊnie coraz ciemniejsze, zbite, posinia∏e, trupie. Co mi
Agnieszka, wygas∏a ju˝ i spad∏a, obt∏uczona jak kubek.
P∏ywamy, opalamy si´, p∏ywamy, i znowu to wszystko, znowu. Czekam wieczoru i Emilki, tej
jedynej prawdziwej bliskoÊci, ale i ona zawodzi. Dzwoni, ˝e córka ma goràczk´, chodzi∏a du˝o po
s∏oƒcu, ˝e przyjedzie dopiero jutro, ˝e jej przykro. Staram si´ ukrywaç rozczarowanie, a potem si´
ca∏ujemy, t´sknimy, kochamy, robimy pa-pa. I ju˝ wieczór, p∏onà ogniska, weso∏e krzyki, pachnà
kie∏baski, leje si´ piwo i wódka.
Móg∏bym pójÊç do Emilki, do miasta ledwie kilka kilometrów, mà˝ na jakimÊ szkoleniu, daleko,
noc pi´kna, rozgwie˝d˝ona, za godzin´ zapukasz do okienka, wÊród bzów, a ona ci otworzy – i
b´dziecie szcz´Êliwi, weseli. Ale w nocy sà kleszcze, napadajà podst´pnie, dope∏zn´ do jej bzów i
okieneczka, w mózg poraniony. Lepiej zostaç, upiç si´, powspominaç, wydobyç z Paw∏a w p∏omieniu
wódki jakieÊ Êlady wspólnoty pami´ci. W koƒcu wszyscy jesteÊmy z daleka od domu, dzieci, remontu i
bezpiecznego krzy˝yka na Êcianie. I ju˝ rozlewamy wódk´, ale mamy kulturalnie plastikowe kubeczki,
wódka te˝ prima sort, Absolut. I p∏onie ognisko, patrz´ na iskry, pij´, szybciej, szybciej. I p∏onà ju˝ wko∏o
ogniska, s∏ychaç krzyki, ktoÊ przeszed∏ blisko, w ciemnoÊci, mo˝e tygrys, a mo˝e ranny chorà˝y, który
pod os∏onà nocy przekrada si´, by sztandar skrwawiony ukryç w dziupli. I musi najpierw wyp∏oszyç
wiewiórk´, a ona te˝ p∏onie od futra i krwi. Wódka ju˝ w ˝y∏ach, stare alfabety wskrzeszone, Êwi´te
s∏owa p∏onà. I z nich wynurzam si´, a Pawe∏ nagle bliski. I jest komunia s∏ów, ich jasnoÊç i ÊpiewnoÊç,
podchody, ucieczki, fechtowanie. Gdyby tylko wróg otoczy∏ nasze ognisko, dalibyÊmy mu odpór wsparci o siebie plecami. Ale to ledwie chwila, Agnieszka marudzi, ˝e jej si´ chce spaç, i Pawe∏ te˝ powoli
blaknie, unika, t∏umaczy si´, ˝e jutro musi popracowaç, znika w namiocie. Zostaj´ przy ognisku sam,
w fali goràca, z plecami bezbronnymi. I jakiÊ g∏os z mroku: „Co se jajka grzejesz, chuju?!”. Zrywam si´
i próbuj´ przeniknàç ciemnoÊç, ale ju˝ ruch paruje, cisza, pozostaje gorycz, po jeziorze niesie si´
„Whisky” D˝emu. KtoÊ ryczy jeremiad´, ale dobrze, s∏usznie, w∏aÊnie tyle, ˝e wcià˝ chodzi pijany i mia∏
na oku hacjendr´, a tu wszystko w proch i py∏. Tylko akcenty poprzestawiane, teraz chwalà whisky. IÊç
do nich spotkaç kogoÊ, kogokolwiek, kto ciep∏y i dobry. Wlok´ si´ na pomost, wsz´dzie sà wiàzad∏a do
innych czasów, drobnych nieszcz´Êç i s∏odyczy. I te mi´Ênie pami´ci atletyczne, zdolne do naginania
czasu do czasu, przepompowujà mnie, ssà. KtoÊ mi∏oÊnie j´czy na pomoÊcie, ju˝
zaj´ty. I myÊl´ sobie, ˝e przecie˝ o te kilka kilometrów, gdzie mieszka
Emilka, jest te˝ mój dom rodzinny, a w nim ojczym i matka. Ale tam
te˝ nie chce mi si´ iÊç, tam jeszcze wi´ksze kleszcze.
Budz´ si´ sam w namiocie, w duchocie, jest ju˝ dzieƒ, boli g∏owa,
drapi´ rany po komarach, moi jedyni nieprzyjaciele. I znowu poranny
rytua∏, pasztet z pomidorem, czekanie Emilki, p∏ywanie, z nadziejà na

podwodne majaki o kobiecie, która Agnieszkà na pewno nie jest. Czytam „Oktostychy” Iwaszkiewicza,
marzàc o „Brzezinie”, Kalinie-Malinie, z ˝yta i zió∏, z ˝ywicy ciemnej sosny.
Znowu w wodorosty p∏yn´, bo tu wczoraj by∏a przez chwil´. I mo˝e mignie, mo˝e mnie
zaprowadzi za sinà lini´ lasu. Wyt´˝am oczy w wodorostach, a one do cia∏a si´ klejà, w bràzowe
banda˝e owijajà, wijà si´ jak ˝mije. I nie myl´ si´, jest! B∏yska, pluska si´, zwinna jak ryba! P∏yn´ za
nià, rozgarniam wodorosty, ale ona ucieka, ginie tu˝ przy dnie, niknie! Rozgarniam mu∏, czarne drobiny
przemieszane z bàbelkami przywierajà do cia∏a, ryj´, a˝ prawie p´kajà p∏uca, ale tam nic! Wyp∏ywam
ku s∏oƒcu, zostajà mi nadbrze˝ne wierzby, ich ciemne korzenie, na d∏oniach woƒ mu∏u. Zamykam oczy,
le˝´ w p∏ytkiej wodzie oparty g∏owà o korzeƒ, niech mnie dno wessie. I nie wiedzieç kiedy – ona znowu
przychodzi, znów widz´ pomost, przelewajà si´ przez niego fale, t∏ukà o pale, a ja chwiej´ si´ na nim,
jak ptak na drucie. Jest i ona, wspiera si´ o rami´ m´˝czyzny z ∏odzi, na coÊ wskazuje za moimi plecami. Oni przecie˝ odp∏ywajà! Krzycz´, by nie odchodzi∏a, pomost dudni pod moimi stopami, Êlizgam
si´, rozdzieram kolano o gwóêdê, krwawi´. Ból mnie otrzeêwia, ju˝ sà za daleko, a stra˝nik ma wielkie
wios∏o, którym mo˝e przez ∏eb, bach-bach, i z czaszki – kaszka. Pokorniej´ zatem, patrz´ pos∏usznie,
gdzie wskaza∏a, ledwie odwracam si´, gdy s∏oƒce zas∏ania mi jakaÊ kobieta z erotycznych snów, pochyla si´, jest czarnà plamà w s∏oƒcu, jej w∏osy splàtane. „Nic sobie nie zrobi∏eÊ? Daj, opatrz´” –
szczebiocze zmys∏owo. Ma mo˝e 40 lat, piersi ledwo mieszczàce si´ w staniku, wyglàda zupe∏nie jak
Pamela Anderson. „Musia∏a odp∏ynàç – mówi. – Ja si´ tobà zajm´”. „Ale kim ty jesteÊ?” – pytam.
„Urodzi∏am jà. Chodê, zabior´ ci´ do domu”. I pomost nagle si´ przeradza w chodnik, woda paruje, z
mg∏y wyrastajà domki, malwy, koty na p∏otach, a ona idzie, dojrza∏a, dorodna, która wyda∏a owoc
˝ywota, przede mnà, i co pewien czas zach´ca: „no chodê, chodê, ju˝ niedaleko”. A ja kuÊtykam i
patrz´ na jej poÊladki, jak falujà, góra, dó∏, lÊniàce wcià˝ od kropel wody.
Na wzgórzu jest domek i sad, gdzie jab∏onie i bzy, i tak pachnie wszystko, jakby odmówiç ju˝
zadane „zdrowaÊ” i zamiast t∏ustej wieprzowiny – jeÊç wiejskie mas∏o, bia∏y chleb. Wchodzimy, czarny
kot zeskakuje z szerokiego ∏o˝a, Pamela wskazuje wielkie lustro ustawione w rogu: „Popatrz tam, co
widzisz?”. I patrz´ pos∏usznie w to pionowe jezioro, niepewnie szukam swojego odbicia, a ono otwiera
si´ przede mnà, uchyla i widz´ siebie, ubranego na bia∏o, jak patrz´ w niebo, które takie niebieskie,
pod stopami ∏àka kwitnie mleczem, dalej ∏agodne wzgórza, i czuj´, ˝e TAM jestem u siebie. Na wzgórzu
bia∏y dom, wokó∏ sad, malwy i koty na p∏otach. Jab∏onie kwitnà i pachnà, zegar stuka, Êpi kot, drewniany stó∏, a za nim – rodzice. „Jedzmy, ju˝ pora – mówi ojciec, dostojny jak patriarcha. – Pob∏ogos∏aw
panie te hojne dary...”. W d∏oniach matki nó˝ i chleb, w szklankach kompot z truskawek, za ojcem
modlimy si´, i Bóg jest z nami. I Êcieka w prze∏ykach, krà˝y w ˝y∏ach, znowu jesteÊmy rodzinà, wróci∏em,
nigdy nie wyje˝d˝a∏em, a ojciec z martwych powsta∏ i ˝yje. To widz´ w lustrze, spoglàdam pytajàco na
kobiet´, która le˝y na ∏ó˝ku naga: „Chodê, Piotrusiu – szepcze. – Opowiem ci s∏odkà bajk´, bajka
b´dzie d∏uga...”.
By∏o raz sobie królestwo S∏odyczy, gdzie ˝y∏ królewicz z marcepanu. Jego matka by∏a królowà
Tiramisu, ojciec królem z piernika, a dworzan mieli z karmelu i kajmaku. I p∏yn´∏y szcz´Êliwe lata,
królowa czesa∏a swoje z∏ote w∏osy, a one, co upada∏y – brz´k∏y. Ojciec walczy∏ z okolicznymi królami o
pola rodzynek i wanilii, miodem i czekoladà zahartowany, przewagi armii s∏odyczy by∏y szeroko znane.
A˝ pojecha∏ na wojn´ na klaczy z lukrecji, i tyle go widzieli. Nasta∏a zima, jedna, druga, trzecia, czekali,
ale on nie wraca∏, uznali, ˝e usieczon. W królestwie nasta∏a ˝a∏oba, potraw nie s∏odzili, bardzo si´ smucili. A˝ przybywa pod bramy zamku dobosz z Anchois, od króla z Solonego Âledzia, ˝e na wojn´ wyzywa. Wielkie larum si´ podnios∏o, bo odkàd nie sta∏o króla z Piernika, s∏odkiej armii nie mia∏ kto w bój
prowadziç, i Królowa zmuszona by∏a prosiç o pokój, czekajàc, a˝ syn doroÊnie, do wojny si´ przysposobi, a˝ marcepan zahartuje. A ˝e dumna by∏a, dobosza za hardoÊç Êci´∏a.
I nie min´∏o czasu ma∏o-wiele, gdy najecha∏ Królestwo S∏odyczy król ze S∏onego Âledzia, z
zast´pem rycerzy-kaparów. Ledwie granic´ wytyczonà cukrem przekroczy∏ – s∏odka armia pierzch∏a, bo
nie sta∏o wodza i or´˝a. Na pró˝no Królewicz prosi∏, Matko dozwól wyjÊç
w pole, biç wojsko s∏one, królowa nie pozwoli∏a. Najeêdêca ziemi´ rozebra∏, miodne pola rodzinne pokala∏, kajmak posoli∏, rozpuÊci∏ karmelki, a
lud p∏aka∏ w jarzmie. Tak oto skurczy∏o si´ królestwo S∏odyczy.
Minà∏ rok drugi. I znów staje dobosz u bram królestwa S∏odyczy, z
krainy Octu i Goryczy. Strój jego z ˝ó∏ci, i on z niej tako˝ uformowany.
Przynosi wieÊç, ˝e Król z ˚ó∏ci, jeÊli nie odda mu si´ dobrowolnie pól

wanilii, zbrojnie – co jego przodkom by∏o odebrane – odbije. Ale Królowa wcià˝ jest dumna i dobosza
Êciàç ka˝e. I naje˝d˝a Król z ˚ó∏ci królestwo s∏odyczy, na czele armii z chininy i kruszyny, lud z kajmaku
w niewol´ bierze, otacza fosà z toniku, rozpuszcza i pali. Sadze osiada∏y na malowanych polach,
sp∏yn´∏a rynsztokami przepalanka. A Królewicz u nóg matki ˝ebrze, by pozwoli∏a mu stanàç na czele
resztek kandyzowanego hufca – Królowa pozostawa∏a nieugi´ta. Tak gas∏a chwa∏a królestwa, a s∏odyczy zosta∏o na lekarstwo. Tyle co poca∏unek tiramisu, tyle co pieszczota marcepanu...
I nadszed∏ rok trzeci. I oto dobosz z królestwa Cuszki i Piri-piri staje u bram, a strój jego z pestek
papryki, i ˝àda ziem reszty. Królowa wcià˝ harda by∏a, dobosza Êciàç kaza∏a. I nie min´∏o czasu ma∏owiele, jak armia Cuszki zagryz∏a niedobitki armii z karmelu. I b∏aga∏ Królewicz, o matko, pozwól walczyç,
i lud b∏aga∏, daj nam przywódc´, ale królowa nie dozwoli∏a, i pad∏o ostatecznie królestwo s∏odyczy.
I spotkali si´ zwyci´zcy królowie na zamku pokonanej, i uradzili, ˝e nie ma ju˝ królestwa S∏odyczy, z map kazali wymazaç, ka˝dà drobin´ cukru skrapiali octem, kajmak solili, miód pieprzyli. A˝
uradzili, ˝e by tak ju˝ na zawsze by∏o, trzeba te˝ królewicza Êciàç. A wtedy dumna Królowa do stóp im
pad∏a, b∏aga∏a, a oni pozwolili jej pe∏zaç w prochu, i kazali jej s∏odkie szaty z siebie zedrzeç, co ona
bez wahania uczyni∏a. A oni solili jà, pieprzyli, nadziewali paprykà, tryskali octem, spluwali gorczycà,
gdy wi∏a si´ w pohaƒbieniu. I p∏aka∏ królewicz nad haƒbà matki, ale ˝ycie ocali∏. Kazano mu odejÊç,
matk´ zostawiç na ∏asce Królów, jako r´kojmi´ jego pokory i wiecznego bezpowrotu. Uradzono, ˝e o
Królowà Tiramisu zagra si´ w karty. I ten Król, który wygra, weêmie jà sobie jako na∏o˝nic´, albowiem
by∏a pi´kna. Tak oto przypad∏a w udziale Królowi Octu i Goryczy, a on postanowi∏, ˝e jeÊli syn zbrojnie
kiedyÊ powstanie, Królowa zostanie stracona.
I musia∏ Królewicz z marcepanu odejÊç w n´dznej sukmanie na wygnanie. I szed∏, oczy
wyp∏akiwa∏ nad niegdyÊ uroczymi strumykami karmelu, które teraz pachnia∏y amoniakiem, nad jeziorami, w których ryby-˝elki od Êcieków z octu p∏ywa∏y do góry brzuchem, mija∏ damy dworu z królewskich delicji, które piszcza∏y ob∏apiane przez gorzkie ˝o∏dactwo. P´ka∏y czekoladowe suknie i biszkopt
bielizny – Królewicz zaciska∏ pi´Êci, ale có˝ móg∏ uczyniç, gdy gro˝ono Êmiercià jego s∏odkiej matce. I
odszed∏, hen, w bory, lasy, i tyle go widzieli...
A potem Pamela dotyka mnie, uchodz´ z nià w bory, lasy, do z piernika chatki. I mówi, ˝e tylko
ja si´ jej osta∏em, ˝e zasmakowa∏a w marcepanie, ˝e sama jest s∏odka jak tiramisu. Okruszki s∏odyczy
skapujà nam z bród, mi∏oÊci w bród. I nim si´ przebudz´, mówi na ucho mi, ˝e piàty smak dla królów
– Êmierç.
S∏oƒce blisko zachodu, le˝´ w p∏ytkiej wodzie, pla˝a ju˝ pobràzowia∏a od wypra˝onych cia∏,
piecze mnie skóra na twarzy. Dobrze mi, choç sen dziwny. Wracam do bliskich, Pawe∏ grilluje karkówk´,
„Aby jà mocno wypra˝” – mówi´. „Acha” – burczy. Jemy, pijemy. Woda, s∏oƒce, piasek. Nawet matki
wyparowa∏y z naszych s∏ów, przepite piwem. I wreszcie wieczór, przyje˝d˝a Emilka, jest pi´kna,
opalona, s∏odka jak tiramisu. Bardzo jej pragn´, ca∏ujemy si´, ona troch´ zaniepokojona, bo co b´dzie,
jeÊli jakiÊ znajomy jà tu wypatrzy. Znikamy w namiocie, nasze cienie na p∏achtach namiotu jak w
teatrze, Oni taƒczà, mi∏osne figury, które kruszà si´, przelewajà si´ w siebie, parujà oddechem, wspólnym szumem krwi.
Siedzimy przytuleni przy ognisku, Pawe∏ gra „Wish you where here” Pink Floyd, próbujemy
Êpiewaç. Wielkie pogubienie mebli, dzieci, bozi. Emilka taka mi´kka, pachnàca, otwarta jak ∏àka.
Trawy sà znów soczyÊcie zielone, smak jest s∏odki, jej skóra tak mi´kka.
„Co ty kurwa tu robisz?” – nagle s∏ysz´, jaki dysonans, mo˝e to ten tygrys z mroku zarycza∏,
mo˝e chorà˝y ˝ebrze wody, nie mo˝e znaleêç dziupli, nie radzi sobie z wiewiórkà. Próbuj´ wypatrzyç w
kr´gu blasku, co czai si´ i nadziera w mroku. Pawe∏ odk∏ada gitar´, zaniepokojony wstaje. JakiÊ
m´˝czyzna wchodzi w kràg ognia, Emilka raptownie si´ ode mnie odsuwa. Twarz m´˝czyzny lÊni czerwono od ognia, „Co ty tu robisz? – drze si´. – Szukam ci´ po ca∏ej
pla˝y!”. Prze∏ykam Êlin´, to jej mà˝, skàd on tu?!
Emilka p∏acze, od wrzasku tego cz∏owieka z ognia, ˝e niewinna i
bezbronna: „Ty kurwo!”. „E, kolo, spokojnie” – mówi Pawe∏, a tamten
dalej p∏onie: „Nie wpierdalaj si´, grubasie!”. Powinienem coÊ
powiedzieç, czuj´ jak usta pe∏ne grud, opi∏ków, jak je otworzyç, kiedy
pe∏ne i k∏ujà. „Spokojnie, bo jak ci´ jebn´” – ostrzega go Pawe∏, pod-

chodzi bli˝ej, górujàca góra mi´Êni, od których tamten w p∏omieniu – s∏abnie, i krzyk zawiesza si´,
niknie. Emilka p∏acze, ja w koƒcu przezwyci´˝am ust parali˝, miodny staram si´ byç, kojàcy jak
Wojciech Eichelberger, patron niesprawiedliwie zdradzonych, miodop∏ynny otwierajàcy si´ na ca∏y Êwiat
lotos, g∏´boki i at∏asowy. T∏umacz´, ˝e Emilce by∏o zimno, ˝e si´ tak tylko opar∏a, ˝e jestem jej znajomym z czasów szko∏y, ˝e to tak niewinne, jakie niewinne, jak kaszka z mlekiem, ale on wcià˝ krzywo
patrzy. „To mo˝e si´ napijesz?” – szar˝uj´. – Zapraszamy, to nieporozumienie, prosz´, siadaj”. Podnosz´
si´, patrzymy na siebie przez ognisko, czerwoni od p∏omienia jak raki, obchodzimy je, on siada obok
Emilki, ja naprzeciwko. „Pi´kna noc... – mówi Agnieszka. – Mo˝e by pan te˝ coÊ zjad∏? Usma˝yliÊmy
karkóweczk´, super, albo mo˝e kie∏baski, palce lizaç”. Tamten je, pije mechanicznie, ale chyba
nie∏atwo b´dzie go uÊmierzyç, Emilka przytula si´ do niego, on oboj´tny. Coraz wi´cej wódki. Jedz,
najedz si´ – ˝ycz´ mu w myÊlach. – Pij, popij sobie, napij si´, popaÊ, wypaÊ si´. Dlaczego wróci∏eÊ
wczeÊniej?
Na pla˝y weso∏a plàtanina, krzyki, piski, miesza si´ „Whisky” z „Pszczó∏kà Majà”, która zbiera
nektar na swych kwiatach, a kwiaty z mi∏oÊcià i pawiami... Wielkie splàtanie cia∏, twarzy, po których
Êlizga si´ ogieƒ, Êwiat∏ocienia, jacyÊ ludzie przychodzà do naszego ogniska, be∏tajà mi si´ w ciemnoÊci,
Êpiewajà, ca∏ujà si´. Jestem coraz bardziej pijany, obejmuj´ Emilk´, a chuj z m´˝em, z jakàÊ dziewczynà rozmawiam o rz´sie: „Wiesz, nie ma jej tutaj, bo to Bia∏e”. Upiera si´, ˝e jest. Przedrzeêniam jà,
˝e co najwy˝ej w Czarnym, tam to od niej a˝ g´sto. JakiÊ nerwowy ch∏opak staje w obronie rz´sy.
„Macie wpierdól!” – ryczy. „Masz swoich kolegów i my mamy” – mój Pawe∏-stró˝ go uspokaja, a tamten
w noc ucieka, czegoÊ górzystà górà wyp∏oszony, w´êlastym cia∏em, g∏azami bicepsów. I dalej krà˝y
wódka w kubkach, lecà iskry, gdzieÊ mi ginie w mroku Emilka, gdzieÊ zapodzia∏ si´ chorà˝y, co
wiewiórk´ pozbawi∏ domu, ˝eby Polska by∏a Polskà.
P∏onà wokó∏ ogniska, szumià przepastne knieje, gdy nagle: „Dlaczego, kurwo, k∏amiesz?!” –
ktoÊ wyje. To mà˝ Emilki-chorà˝y, biegn´ w stron´ ogniska, ale nogi mam jak z waty, takie niepewne,
niewprawne, ledwie patyczki, potykam si´, kozio∏kuj´, wytràcam komuÊ z d∏oni kubek z wódkà, leci
prosto w p∏omieƒ, syczy. Widz´ jak Emilka dostaje w twarz, wreszcie dobiegam, próbuj´ broniç,
szarpiemy si´, ktoÊ roztràca patyki w ognisku, kipià iskry, potem zapada ciemnoÊç, szamocz´ si´ z kimÊ,
kaskada guzików, krzyki i piski. Rechoty, charczenie, ktoÊ przebiega w sztylpach, b∏yskajà ga∏ki oczu,
widz´ spi∏owane z´by, koraliki, grzechotki, tupot obutych w mokasyny stóp, obszytych skórà
je˝ozwierza. I ja te˝ krzycz´, rechocz´, tarzam si´ po ∏àce, zadaj´ ciosy i unikam.
To kanibale zza sinego brzegu! Zatem witajcie, palcie krzy˝yki, rega∏y, szafki, decory i projektantki! Depczcie, co zosta∏o tu przywleczone, berry-berry, laptopy, samsungi chocolaty, zrywajcie szaty
Zary! Palcie bozi´, mokk´ i latt´! Palcie mamy! I ju˝ nie wiem, po której stronie jestem. Mo˝e tam, gdzie
Emilka, ale ona znikn´∏a w mroku. OÊcieniem ich prosto w serce, strza∏à, smokiem, potworem, potrzaskaç to, a˝ czuj´ metaliczny smak krwi. KtoÊ wpada w ogieƒ, wyje, powoli cienie kanibali zanikajà,
b∏yska kogut. Guziki z mojej koszuli wirujà wysoko, to gwiazdy. Blisko ju˝ ranek, a ja le˝´ w mokrej
trawie, i prze∏ykam krew z rozbitego nosa. I czegoÊ jestem szcz´Êliwy...
Szukam namiotu, jest stratowany, porasta go trawa, mo˝e to ∏àka wtargn´∏a, zapuka∏a w
brezent, wzi´∏a co swoje, o proroku LeÊmianie! Moich przyjació∏ ani znaku. B´d´ zatem znów spa∏ na
pomoÊcie, niech we mnie wroÊnie.
Âwit powoli wszystko wyjaÊnia, krew wcià˝ kapie mi z rozbitego nosa, krople skubià drobne
rybki, raki. „Macie, na deser po nocy, za te flaki, jakie wam wyrywa∏em, macie na znak komunii”. Patrz´
jak krzepnie, a potem ktoÊ mnà potrzàsa. To Pamela, moja g∏owa ci´˝ka od wódki i krwi, a jej cia∏o si´
przegina, pi´kne, dojrza∏e, wonne. Jaka chwiejba. Wstajà mg∏y. Szczekajà psy. „Pami´tasz mojà bajk´?
– szepcze, a ja kiwam g∏owà, ˝e tak, ˝e si´ we mnie wgryz∏a. „Na∏ó˝ zatem twarz ze staro˝ytnej galerii,
otwórz drzwi komnaty, gdzie Êpi Król Octu i Goryczy, gdzie moje ∏o˝e, i nie zapomnij o no˝u”. „Szukam
ci´ od dawna” – mówi´. „Wiem, i znalaz∏eÊ” – ca∏uje mnie i znika za sinà linià lasu, który mg∏ami i
smokiem stuokim zasypia. A ja wreszcie poznaj´ w tej twarzy ukrytej w czarnym s∏oƒcu swojà matk´.

Jemy, pijemy. Woda,
s∏oƒce, piasek.
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O opuszczonych domach z ciemnymi oknami
trzeba powtarzaç. To jest mantra, której
u˝ywaliÊmy - plastikowa torebeczka
ze zmielonymi koÊçmi, poemacik
który osiàgnà∏ granic´ zdobywania
kolejnych terytoriów, poniewa˝ pope∏ni∏
samobójstwo. Tak, ˝eby dokona∏a si´ zmiana.
Wyobraê sobie to dziwne: mg∏a opada i
równomiernie rozpe∏znie si´ wsz´dzie. Trzeba powtarzaç:
tekst, metro, poczekalnia, instytucje i biura
- przecie˝ t∏umacz´, jest ju˝ za du˝o - i da si´
poczuç opór. Te koÊci sà po prostu niejako
na zamówienie „na ˝ywo“. Trzeba powtarzaç
to, na czym ma ta zmiana polegaç, z precyzjà mapy.
Ale przecie˝ t∏umacz´, Zizek ci t∏umaczy nic na razie nie widaç, bo si´ broni samo,
poniewa˝ do 199 egzemplarzy cenzura
to taki spreparowany eksponat. Eksponat j´zyka:
tekst plus rytm plus zakl´cie, a wi´c marzenie o mocy
która b´dzie wymaga∏a wielu wyrzeczeƒ i ofiar.
—Wiersz powsta∏ wy∏àcznie z fragmentów wywiadów powtarzanych na stronie „notoria“. Ostatnia
strofa zosta∏a wylosowana w sensie Êcis∏ym (autorski wybór dotyczy∏ jedynie tego, gdzie zaczyna
si´ i koƒczy wylosowany fragment), reszta zosta∏a po prostu posk∏adana z zastosowaniem
losowania jako techniki pomocniczej w momentach, gdy brakowa∏o inwencji lub kontekstu (np.
przy pierwszym wersie).
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Tomasz Misiak, Roman Bromboszcz
Poezja cybernetyczna wÊród praktyk awangardowych
1. Uwagi o pewnych uwik∏aniach.
Dzia∏ania w obr´bie wyznaczonym przez praktyk´ poezji cybernetycznej nie zatrzymujà si´ na wytwarzaniu ustalonego tradycjà sensu j´zykowego. Dà˝à do zburzenia bàdê zatarcia naszych zwyczajowych
oczekiwaƒ ˝ywionych wzgl´dem j´zyka (poetyckiego), a niekiedy Êwiadomie zeƒ rezygnujà.
Taka Êwiadoma rezygnacja wià˝e si´ cz´sto z zamazywaniem standardowych funkcji znaczeniowych i
realizowana jest na ró˝ne sposoby. Mo˝e si´ dokonywaç bàdê przez automatyzm, bàdê przez ÊciÊle wyznaczone, arbitralnie ustanowione regu∏y. W obu przypadkach j´zyk traktowany jest wówczas jako
nieograniczony (tak˝e ˝adnymi zasadami gramatycznymi czy interpunkcyjnymi) rezerwuar materii, na której
dokonuje si´ serii wyborów traktowanych jako wydobywanie ∏adu z chaosu licznych mo˝liwoÊci. Kompozycja
taka mo˝e byç badana za pomocà kategorii iloÊciowych w analogii do badaƒ prowadzonych w ramach
teorii prawdopodobieƒstwa.
Odmiennà mo˝liwoÊç stanowi wik∏anie tworów j´zykowych (tak˝e tych standardowych, o bezpoÊrednio uchwytnym znaczeniu) w konteksty obrazowe i dêwi´kowe. S∏owo jest wówczas traktowane tak˝e jako
okreÊlony obraz i okreÊlony dêwi´k wchodzàcy w interakcje z innymi obrazami (dêwi´kami) o ró˝nym statusie ontycznym. W tym aspekcie poezja cybernetyczna znajduje swoje inspiracje w XX wiecznych, awangardowych tendencjach poezji wizualnej oraz poezji dêwi´kowej, konsolidujàc je i wpisujàc w mo˝liwoÊci
nowych technologii wspó∏czesnoÊci.
Burzenie, zacieranie, rezygnacja, zamazywanie, dokonywanie wyborów, ustanawianie pewnych
porzàdków w poezji cybernetycznej wià˝e si´ tak˝e ze Êwiadomym wykorzystywaniem usterek (myÊlowych,
j´zykowych, technologicznych). Na poczàtku XXI stulecia Kim Cascone – muzyk, kompozytor, teoretyk, freak
ery postcyfrowej – zaproponowa∏ w odniesieniu do tworzonej przez siebie sztuki dêwi´ku kategori´ „muzyki usterek” wypracowanej w ramach „estetyki postcyfrowej”. Muzyka usterek mia∏a byç wynikiem konsekwencji p∏ynàcych z immersyjnych doÊwiadczeƒ zwiàzanych z cyfrowymi Êrodowiskami najnowszych technologii i wykorzystywaniem oraz implementowaniem do muzyki „ubocznych dêwi´ków” wydawanych przez
komputery i sprz´˝one z nimi urzàdzenia. Je˝eli proklamowanà przez Cascone‘a dzia∏alnoÊç potraktujemy
jako paradoksalnà prób´ krytyki wspó∏czesnej, technologicznie zdominowanej rzeczywistoÊci – paradoksalnà, bo muzyka usterek os∏abia nasze przekonanie o kontroli nad technologià, a jednoczeÊnie wzmaga
poszukiwania nowych technologicznych rozwiàzaƒ – to dzia∏ania w zakresie poezji cybernetycznej zaznaczajà si´ na podobnym horyzoncie.
W coraz wi´kszym stopniu dà˝ymy do zak∏ócania, do ujawniania ró˝nego rodzaju usterek i z coraz
wi´kszà si∏à prezentujemy antidotum na tworzony w ten sposób nieporzàdek.
W podejÊciu takim kryje si´ tak˝e potrzeba swoistego odpolitycznienia, a zarazem odmasowienia
sztuki. Wykorzystujàc w ramach sztuki zaawansowane technologicznie narz´dzia w coraz wi´kszym stopniu
stajemy si´ uzale˝nieni od konkurujàcych ze sobà korporacji produkcyjnych, a tym samym od praw rzàdzàcych rynkiem zbytu. Wyszukiwanie i podkreÊlanie usterek, b´dàcych cz´sto konsekwencjà b∏´dów produkcyjnych, mo˝na traktowaç jako akt polityczny wyra˝ajàcy si´ w sprzeciwie wobec panujàcych, ekonomiczno
– politycznych zale˝noÊci.
2. Rycycling.
W poezji cybernetycznej:
doprowadza si´ do zacierania granicy pomi´dzy okreÊlonymi stylami i gatunkami – stosowanie i utrzymywanie podzia∏ów gatunkowych staje si´ w tym przypadku nieistotne; gotowe elementy, inkorporowane do
powstajàcego dzie∏a traktowane sà w sposób jednakowy, jako materia∏ podobny wszelkim innym,
mo˝liwym do pozyskania elementom; opracowaniu podlega czasem nie tylko fragment lecz pewna ca∏oÊç,
która w∏àczona w odmienny kontekst i poddawana rozmaitym zabiegom dekontrukcyjnym zatraca swoje
pierwotne znaczenie; zwiàzana jest z tym tak˝e inna tendencja:
chodzi raczej o „odzyskiwanie”, a nie o „cytowanie” – podczas gdy
mo˝na czerpaç z oficjalnego, uznanego ju˝ i znanego rezerwuaru elementów, tutaj czerpie si´ raczej ze êróde∏ zapomnianych lub nieznanych; chodzi
zatem raczej o odzyskiwanie materia∏u, który z ró˝nych powodów zosta∏
zepchni´ty na margines zainteresowania (co wa˝ne, powody te sà
cz´sto ujawniane i stanowià wa˝ny czynnik konceptualny takiej
dzia∏alnoÊci).

W zwiàzku z zakwestionowaniem wyraênego podzia∏u na oryginalny akt twórczy i wtórne, pozbawione tradycyjnie rozumianego twórczego charakteru, zapo˝yczanie poezja cybernetyczna podwa˝a tak˝e
idea∏ jednoÊci i integralnoÊci sztuki. Dzie∏o nie stanowi ju˝ ani organicznej ca∏oÊci, w ramach której najmniejsza modyfikacja niweluje ca∏oÊç, ani te˝ nie roÊci pretensji do niezmiennoÊci i niekwestionowalnoÊci,
które tradycyjnie gwarantowa∏y nienaruszalnoÊç i podkreÊla∏y transcendentny charakter dzie∏a. W tej perspektywie wa˝niejsza staje si´ mo˝liwoÊç kontynuacji tworzenia z u˝yciem danego dzie∏a, ni˝ podtrzymywanie (fetyszyzowanie) jego przedmiotowej integralnoÊci.
3. ModularnoÊç.
Za pierwszych antecendentów modularnoÊci w Polsce nale˝a∏oby uznaç konstruktywistów
(H. Berlewi, W. Strzemiƒski, W. Sta˝ewski, K. Kobro). W ich wypadku chodzi∏o raczej o wynalezienie
(stworzenie) modu∏u i jego póêniejszà uniwersalnoÊç. W praktyce artyÊci ci starali si´ odpowiedzieç zwrotnie na warunki ˝ycia mas, szukali zatem struktur funkcjonalnych. „Niemodularne” ówczesnej kultury by∏o
dostatecznie szerokie, by przes∏oniç widmo „automatyzacji” i „przemys∏u kultury”. W pewien sposób artyÊci
ci dawali si´ uwieÊç pozorowi uniwersalizmu, który mia∏ byç „terra incognita”, poza „subiektum” podmiotu.
Drugie z odniesieƒ dotyczy sztuki konceptualnej i analiz formalnych. WÊród prac, które spe∏nia∏yby
analogie znajdziemy prace Koz∏owskiego, WaÊki, Kwieka, Bruszewskiego, Szczerka. Wszyscy oni, do
pewnego stopnia, poszukiwali funkcjonalnoÊci „poza treÊcià”, w obszarze sztuki czystej. Koncepcje
kadrowania w oparciu o skoƒczone, podzielne przez mierzalny modu∏ pole, powstawa∏y w umys∏ach i znajdowa∏y Êwietne opracowania modeli. SymultanicznoÊç planu, wielokierunkowoÊç narracji (jak np. w
rozga∏´zieniach html) przejawia∏y si´ tak˝e we wczesnych filmach Rybczyƒskiego.
Koncepcje powy˝szych, w szerokim aspekcie, zmaterializowa∏y si´ dzisiaj, tak jak zmaterializowa∏a
si´ modele cybernetyczne. Sta∏o si´ tak g∏ównie ze wzgl´du na nowy sposób komunikacji, komunikacj´
zapoÊredniczonà w komputerach. Us∏ugi jakie oferowane sà przez sieci komputerowe wp∏ywajà efektywnie
na gospodark´ i transformujàco na kultur´. Wi´ksza wydajnoÊç gospodarki stwarza nowe szanse kulturze,
z których wybiera ona tylko niektóre, stabilizacyjne. Zastosowanie modularnoÊci mo˝e prowadziç bowiem
te˝ do konsekwencji destabilizacyjnych, aczkolwiek, neutralnych, z punktu widzenia myÊlenia kosmicznego.5
„Zasad´ t´ mo˝naby nazwaç <<fraktalnà strukturà nowych mediów>>. Tak jak fraktale, których
struktura nie zmienia si´ bez wzgl´du na skal´, obiekty nowych mediów zachowujà swà modularnà
budow´. Elementy mediów, czy b´dà to obrazy, dêwi´ki, kszta∏ty, czy behawiory, mogà byç traktowane jako
zbiory nieciàg∏ych próbek (pikseli, wielokàtów, wokseli [...], znaków, skryptów). Sà one u˝ywane do
tworzenia obiektów wy˝szego rz´du zachowujàc przy tym swà jednostkowà to˝samoÊç.”6
DoÊç luêne dotàd uwagi nale˝a∏oby teraz sprowadziç do bardziej Êcis∏ych formu∏ tego, jak modularnoÊç nale˝y rozumieç. ModularnoÊç okreÊla struktur´ i wyst´puje na wielu poziomach równolegle.
ModularnoÊç jest cechà tych ca∏oÊci, które mogà byç rozk∏adane i kawa∏kowane bez ryzyka naruszenia integralnoÊci. ModularnoÊç jest wmontowanà w uk∏ad informacjà o nim. ModularnoÊç dotyczy strukturalnych
w∏asnoÊci takich jak: rozmiar (parametry n-wymiarowych przestrzeni) i spe∏niane funkcje. Uniwersalnym
przyk∏adem modu∏u jest matryca logiczna, wyliczenie wszystich stanów uk∏adu.
4. Maszyna cybernetyczna.
Modu∏em strukturalnym dzie∏a cyfrowego sà audiowizualne p´tle. P´tle sà jednostkami dyskretnymi.
Ich równolicznoÊç mo˝na opiàç zbiorem sprz´˝eƒ mi´dzy nimi. W ten sposób „rodzi si´” maszyna zdeterminowana. Stabilny uk∏ad o skoƒczonym zbiorze wejÊç i wyjÊç. Modu∏em odbioru jest dzia∏anie i
zaniechanie, kotrola i jej brak. Rozszerzeniem maszyny deterministycznej jest maszyna propabilistyczna,
która zachowuje si´ eksperymentalnie.
L. Tiep∏ow kwalifikuje maszyny statystyczne jako odporne na szum Êrodowiska. Maszyny te mylà si´
cz´sto, zdobywajàc wiedz´ o „zewn´trzu”. W maszynie takiej wdrukowanie „odbicia”7 odbywa si´ poprzez
szukanie g´stoÊci prawdopodobieƒstw. W oparciu o nie maszyna buduje swojà rzeczywistoÊç. Modu∏em
„wdruku” jest labirynt Shannona – uk∏ad z poruszajàcym si´ „sztucznym zwierz´ciem”. Maszyna statystyczna ma pami´ç wzgl´dem której porównuje „nowe zajÊcia”. Maszyna organizuje si´ poprzez utrwalanie
zale˝noÊci pomi´dzy prawdopodobieƒstwami.

5
http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html.
6
L. Manovicz, „J´zyk nowych mediów”, t∏um. P. Cypryaƒski,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 95.
7
L. Tiep∏ow, „O cybernetyce”, t∏um. M. Wo∏odêko, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967, s. 387.
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Pawe∏ Kozio∏
Tekst, po którym powiecie, ˝e staj´ po stronie z∏a
Bo jak to? Przenosiç do poezji zainteresowanie technikà, które mog∏o si´ by∏o z powodzeniem
wyra˝aç w sposób poniekàd bardziej cywilizowany, bowiem przed sferà publicznà ukryty, poprzez
tworzenie Êredniej jakoÊci programów szachowych? Babraç si´ w nieprzyjaznym j´zyku html?
Drzeç ksià˝ki? Ciekawe, jak to si´ dzieje, ˝e wszyscy, którzy si´ decydujà publicznie ponarzekaç na
czyjeÊ zainteresowanie hipertekstem, zapominajà na chwil´ o swoich blogach i stronach, by przywdziaç szaty futurologów konserwy (˝e si´ niby nie przyjmie... ju˝ si´ na was przyj´∏o, Rados∏awie
WiÊniewski, Ewo Sonnenberg) i prewencyjnie walczyç w imi´ wielkiej kultury, siedzàc w bezpiecznych, bo niekoniecznie atakowanych okopach.
Gdyby technicznie, po in˝ynieryjnemu rozmontowaç wszystkie zatroskane wypowiedzi w obronie
ksià˝ki, to co zostaje? Najpierw piosenka kibiców, ˝e nasi dobrzy, a o nich to bluzgaç (od
nowinkarzy, od akademików), potem zaÊ przywiàzanie do tradycji, do jasno okreÊlonej formy, jakà
przybiera zadrukowany i poddany introligatorskim zabiegom papier. I to jest kwestia niebywale
istotna, byleby tylko nie rozpatrywaç jej z perspektywy jakiegoÊ kulturkampfu, lecz jako skomplikowanà operacj´ wymiennà. Zastanawiajàc si´ nad hipertekstem w sposób powa˝ny, nale˝y po prostu najpierw wiedzieç, ile si´ traci – choçby i na czas pojedynczego projektu – a zatem co nale˝y
nowymi Êrodkami skompensowaç, aby u˝ycie nowego medium mia∏o sens.
Traci si´ przede wszystkim powolnoÊç lektury. Szczególnie wyraênie widaç to na przyk∏adzie wszelkich portali poetyckich, czyli takiej formy obecnoÊci literatury w internecie, która korzysta z medium, nie zastanawiajàc si´ nad jego dodatkowymi mo˝liwoÊciami. Tam wymiana jest prosta: za
utrudnienie powolnej lektury, spowodowane choçby rytmicznym migotaniem ekranu, u˝ytkownik
dostaje natychmiastowoÊç i spory zasi´g komunikacji. O ile jest poj´tny, to szybko uczy si´, ˝e w
takim Êrodowisku najwi´ksze szanse majà wiersze pisane na b∏ysk, wiersze szybkiego oddzia∏ywania i zaczyna wklejaç w∏aÊnie takie – albo te˝ zauwa˝a, ˝e medium nie jest dla niego (a tymczasem nie medium, lecz sposób jego wykorzystania; nie „ksià˝ka”, ale np. „ksià˝ka skarg i
wniosków”).
Swojà drogà, to ∏adny paradoks: pojmowanie twórczoÊci jako komunikacji i stosowanie udogodnieƒ w zakresie tej˝e koƒczy si´ obni˝eniem jakoÊci komunikatu. Ciekawe, na ile sprawdzi∏yby si´
inne formu∏y o podobnej konstrukcji, które po odkryciu schematu „skupianie si´ na X szkodzi
w∏aÊnie na X” wymyÊla si´ ju˝ stosunkowo ∏atwo. Choçby tak: pojmowanie twórczoÊci jako formy
koƒczy si´ deformacjà. Pojmowanie twórczoÊci jako oddzia∏ywania spo∏ecznego skutkuje opisywaniem typów aspo∏ecznych. Pojmowanie twórczoÊci jako gry j´zykowej pociàga za sobà konsekwencje w postaci wyboru niezbyt optymalnych strategii tej gry. I gdybym pisa∏ teraz hipertekstowy
esej, mia∏bym ju˝ ca∏kiem ∏adnie rozbudowany punkt wyjÊcia, ca∏kiem udatnà konstrukcj´
rozpraszajàcà wàtki.
Tu pora na pierwszy slogan: naturalnà korzyÊcià z pisania hipertekstu jest wyjÊcie poza linearnà
struktur´ wypowiedzi. Literatura internetowa (w przeciwieƒstwie do literatury w internecie, o której
by∏o dwa akapity temu) zaczyna si´ w momencie, gdy zaczynamy oswajaç to „poza” – nie tylko
korzystajàc z niego, lecz nadajàc mu w tym czasie w∏asnà form´. To podstawowe zadanie jest
g∏ównym powodem, dla którego warto: tworzàc dobry hipertekst,
wymyÊla si´ tak naprawd´ gatunek literacki (to znaczy: zestaw regu∏
pisania i czytania, tworzenia i odbioru).
Wst´pnà typologi´ cegie∏ek, z jakich si´ takie teksty-gatunki buduje (czyli w∏aÊciwie wst´pny opis mo˝liwoÊci rodzaju literackiego
pod tytu∏em hipertekst), zawiera strona www.techsty.art.pl.

Podstaw´ stanowi tam poj´cie c y k l u – rozumianego nie jako seria powiàzanych ze sobà utworów,
ale jako ciàg l e k s j i (pojedynczych „ekranów”, „fragmentów”, czy jak tam zwa∏), gdzie podczas
lektury wraca si´ w pewnym momencie do punktu wyjÊcia.
Nie by∏o? By∏o w literaturze ustnej, mama mi takà zamiast ko∏ysanki Êpiewa∏a:

Wpad∏ pies do kuchni
i porwa∏ mi´sa çwierç
a jeden kucharz g∏upi
zaràba∏ go na Êmierç.
A drugi kucharz màdry,
co dobre serce mia∏
postawi∏ mu nagrobek
i taki napis da∏:
Wpad∏ pies do kuchni itd.
(jak to by∏o w Lolicie? Drukarzu, powtarzaj tak do koƒca strony)
Literacka korzyÊç z u˝ycia takiej formy (prawdopodobnie odpowiednio d∏u˝szej) jest jasna: pierwsze s∏owa czytamy w pewnym momencie przez pryzmat s∏ów ostatnich i zap´tlamy si´: narracja
opowiada o powstaniu epitafium, ono z kolei zawiera t´ w∏aÊnie narracj´. Czyli brutalny ˝art z literatury mówiàcej o samej sobie. A skoro ju˝ interpretujemy, to do spodu, do znaczàcego gestu
wyboru medium w postaci Êpiewu: dopóki tekst jest podawany w formie ustnej, odbiorca nie musi
sobie wyobra˝aç biegnàcego w kó∏ko napisu (bo jak? nagrobek w formie kolumny, a wersy naniesione na nià pionowo?).
Podobnie jak powy˝sza piosenka (prosta w∏aÊnie dlatego, ˝e gdy jest Êpiewana, to nie wymusza
groteskowego obrazu z poprzedniego nawiasu), hipertekst pozwala przekroczyç ograniczenia istniejàcego fizycznie tekstu, jak równie˝ przyzwyczajenia czytelnicze z nim zwiàzane. Przekraczanie
nie musi tu koniecznie oznaczaç skrajnej nowoÊci – za∏ó˝my hipotetyczny przypadek wspó∏czesnego poety, co czuje si´ na si∏ach napisaç coÊ w rodzaju Beniowskiego – poemat dygresyjny
wst´pnie zamierzony na 44 pieÊni. Prawdopodobnie nie znalaz∏by on wydawcy ani czytelnika –
obydwu przestraszonych obj´toÊcià dzie∏a. ZaÊ piszàc coÊ takiego w formie hipertekstu, hipotetyczny autor uniezale˝nia si´ od tego odruchu niech´ci: widzàc zaledwie jednà leksj´ naraz, czytelnik
nie musi wiedzieç, ile jeszcze przed nim. Nie musi nawet wiedzieç, ile ominà∏, je˝eli tylko Êcie˝ka,
jakà podà˝a od ∏àcza do ∏àcza, zapewnia dodatkowe atrakcje.
Najwi´kszà zaletà hipertekstu od strony piszàcego jest wi´c mo˝liwoÊç stosowania nowych strategii kompozycyjnych, nie do koƒca jeszcze skodyfikowanych. Uwaga o projekcie w∏asnym: tym
t∏umacz´ charakter www.lowfidelity,prv.pl, graficznie i j´zykowo doÊç archaicznego. Na dzisiejszym
etapie trzeba jeszcze udowadniaç, ˝e hipertekst nie wyklucza pisania normalnej literatury, a przeciwnie – wzbogaca jà o wartoÊci dodane. Ostro˝noÊç i samoograniczenie wynik∏y stàd, ˝e o ile istnieje intersubiektywne wyobra˝enie literatury wyra˝anej za pomocà medium papierowego, a tak˝e
cech samego medium, o tyle komputer i internet kojarzà si´ najró˝niej. Kwestia najprostsza: b∏àd
w ksià˝ce a b∏àd na stronie www, sam komunikat o b∏´dzie, wyjàtek krytyczny, zawieszenie si´ faktyczne lub symulowane (widzia∏em ju˝ gdzieÊ stron´ z nast´pujàcà zawartoÊcià: You have reached
the end of the Internet. Please step back). Czy hipertekst ma przyjàç
za∏o˝enie, ˝e komputer si´ myli, bo programiÊci partaczà (kwesti´ szumu
kwantowego zostawmy na boku), i korzystaç z tych b∏´dów lub ich pozorowania dla artystycznej ekspresji, czy sugerowaç raczej Êcis∏oÊç i precyzj´? Jak dla
mnie, raczej to pierwsze jest wartoÊcià dodanà, chocia˝ rozumiem równie˝
stanowisko przeciwne.

Dalej: niejednolitoÊç Êrodków wyrazu. Dlatego Emeryka, reklamowanego jako pierwsza polska
powieÊç hipertekstowa, napisa∏ Rados∏aw Nowakowski, cz∏owiek od liberatury. A i on przecie˝
ograniczy∏ si´ do czystego j´zyka html i ró˝nych dyngsów graficznych (klasyka gatunku, jak choçby k0cHack0g0s Judy Malloy, umia∏a sobie radziç i bez tego). Ale nad tym mo˝na nadbudowaç
jeszcze proste skrypty, a nawet ca∏e generatory tekstów z bazami danych – o istniejàcych ju˝ technicznych mo˝liwoÊciach takiego rozwiàzania zaÊwiadcza choçby bezpretensjonalny projekt
www.bluzgaj.prv.pl. A co, jeÊliby dzie∏o by∏o programem, z siecià majàcym wspólnego tylko tyle,
˝e w∏aÊnie stamtàd mo˝na go Êciàgnàç? A co, jeÊli jakàÊ artystycznà ekspresj´ zawiera nieoglàdany zazwyczaj kod êród∏owy strony? Przestrzeƒ twórczoÊci zwiàzanej z komputerem jest póki co
otwarta.
Zastanawia∏em si´ kiedyÊ na przyk∏ad nad takim oto zabiegiem: Jaros∏aw Lipszyc wyda∏ tomik
poezji na zasadach wolnej licencji GNU, pozwalajàcej dowolnej osobie na modyfikacje, pod
warunkiem zachowania takiej samej licencji dla nast´pców. Otó˝ je˝eli wyposa˝enie tomiku wierszy w umiej´tnoÊç gry w szachy by∏oby jego modyfikacjà, to teoretycznie móg∏bym wypuÊciç takà
wersj´ poczytalni. Na razie skoƒczy∏o si´ na samym programie szachowym (www.hopelesschess.prv.pl).
I dalej: filtrowanie odbiorców. Pomys∏, aby Low Fidelity znalaz∏o si´ w sieci, automatycznie wy∏àczy∏
je z tego obiegu krytycznego, który moim projektom ksià˝kowym stawia∏ zazwyczaj puste w Êrodku
pytania, na które odpowiedzià by∏o s∏owo „neolingwizm” albo „neoklasycyzm”. Jeszcze nie bardzo
wiadomo, kto w zamian. Te strz´pki informacji zwrotnej, jakie otrzyma∏em, póki co pokazujà, ˝e
nieliczni co prawda czytelnicy znacznie wi´cej elementów sà sk∏onni uznawaç za znaczàce (znowu:
w∏aÊnie z powodu braku okreÊlonej konwencji). I tak na przyk∏ad fakt, ˝e strona korzysta z ramek,
zosta∏ uznany za Êwiadomy archaizm. Mniejsza ju˝ z tym, ˝e obok rzeczywiÊcie Êwiadomych
archaizmów graficznych ten by∏ akurat spowodowany samokszta∏ceniem z pomocà przestarza∏ych
podr´czników – symptomatyczny jest jednak fakt, ˝e czysto zdawa∏oby si´ techniczna decyzja projektowa zosta∏a potraktowana jako element znaczàcy. Tak trzymaç – bo rzadko widz´, by ktoÊ
podobnie patrzy∏ na wersyfikacj´ czy uk∏ad strony.
Podobnie jak techniki ekspresji, filtrowanie mo˝e byç równie˝ pi´trowe. Spotka∏em si´ na przyk∏ad
z czymÊ takim: mojej strony nie mo˝na obejrzeç w przeglàdarce Internet Explorer, bo jestem przeciwny monopolistycznym praktykom Microsoftu. JeÊli interesuje ci´ zawartoÊç, skorzystaj z
FireFoxa. Technicznie nie jest to przesadnie skomplikowane, za to ile radoÊci! A czy widzia∏ ktoÊ
ksià˝k´, która podpala bojkotowane sieci dystrybucji?
I jeszcze dalej: nie b´d´ udawa∏, ˝e wiem, gdzie to wszystko prowadzi, ale przynajmniej jest w tym
jakiÊ ruch.

Wpad¸ pies do kuchni
i porwa¸ mi´sa çwierç
a jeden kucharz g¸upi
zaràba¸ go na Êmierç.
A drugi kucharz màdry,
co dobre serce mia¸
postawi¸ mu nagrobek
i taki napis da¸:

Wpad¸ pies do kuchni
i porwa¸ mi´sa çwierç
a kucharz co by¸ g¸upi
zaràba¸ go na Êmierç.
A kucharz co by¸ màdry,
i litoÊç w sercu mia¸
postawi¸ mu nagrobek
i taki napis da¸:
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To, co jednoznaczne, przypomina dowcip,
którego puenty jeszcze nie dostrze˝ono. Zresztà
niektóre z serwowanych nam dowcipów cechuje
jednoznacznoÊç tak rozbebeszona, ˝e ju˝ nie
s∏ychaç Êmiechu – zosta∏a w∏aÊciwie sama tylko
wibracja.
Franz Mon, Dwa teksty o tekstach
= == === ==== ===== ======
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Werdykt II Konkursu Poetyckiego im. T. J. Pajbosia
Jury w sk∏adzie: Maria Cyranowicz, Beata Gula, Micha∏ Kasprzak i Pawe∏ Kozio∏,
po zapoznaniu si´ z dwustu czternastoma zestawami, na posiedzeniu w dniu 2
sierpnia 2007 roku postanowi∏o przyznaç nast´pujàce nagrody:
II Nagroda – Przemys∏aw Owczarek z ¸odzi (god∏o: ManiuÊ Repeta)
III Nagroda – Robert Król z Jas∏a (god∏o: Bebop)
Wyró˝nienia:
Agata Chmiel z Zagórzyc Dworskich (god∏o: Trudny klient)
Krystyna Tylkowska z Warszawy (god∏o: Perpetua petit)
Marcin Orliƒski z Warszawy (god∏o: Mydlane opery)
Joanna Lech z Krakowa (god∏o: Trystar)
Maciej RaÊ z Krotoszyna (god∏o: Holy)
Krzysztof Kleszcz z Tomaszowa Mazowieckiego (god∏o: Bekas kszyk)
Pawe∏ ¸eszczyƒski z Bytowa (god∏o: Kwazar)
Radek Pulkowski z Ostródy (god∏o: Indirect enquiries)
Micha∏ P∏aczek z Warszawy (god∏o: Anus mundial)
Gratulujemy!
Uroczyste rozstrzygni´cie konkursu oraz rozdanie nagród odb´dzie si´ podczas
festiwalu Manifestacje Poetyckie w Warszawie w dniach 25-26 sierpnia 2007.
Uzasadnienie:
II Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia odwo∏ywa∏ si´ przede wszystkim do idiomatycznoÊci, oryginalnoÊci i rozpoznawalnoÊci poetyckich dykcji. Jury uzna∏o, ˝e ˝aden
z nades∏anych zestawów nie spe∏nia powy˝szych kryteriów, dlatego postanowi∏o nie
przyznaç pierwszej nagrody. Ponadto, jury odnotowa∏o zaskakujàcà przewag´
poezji sprozaizowanej, operujàcej kolokwialnym
j´zykiem, opisowej, powielajàcej najpopularniejsze
schematy pisania i nie podejmujàcej prób wypracowywania w∏asnego, osobnego stylu wypowiedzi.

Przemys∏aw Owczarek
god∏o: ManiuÊ Repeta
II nagroda

bajka
tam w lesie mieszka Baba Cipka. lis zawinà∏ pod jej
spódnic´ i Êlini si´ w szczebiot, czcionkà drobnà jak
ziarnka ja∏owca. szczególnie jesienià. logicznie jesienià.
jawnie jàka si´ ka˝dy zajàc, a motyle na tyle tu∏ajà si´
w pyle, na ile skwierczà w kilku s∏oƒcach. (be∏kot werbisty?).
ods∏oniç krajobraz, mamuty wygnaç z torfu. byç wilkiem.
i deptaç Êcie˝k´ w z∏otych Êlepiach. z wywieszonym j´zorem
czekaç, a˝ opowieÊç dostanie miesiàczki i przyjdzie
z koszyczkiem. z pozdrowieniami. od Czesia Mi∏osza?
wy∏o˝ymy na stó∏ pieczeƒ z myÊliwego. tak, wy∏o˝ymy.
wy∏o˝ymy zdanie i
r o z k r o i m y.

to Êwietna bajka – mówi Baba Cipka.

Zapisywanie do awangard w czasie nocy muzeów;
projekt Marek Sobczyk „muzeum” w cudzys∏owie.

