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szczecińskim gruncie kiełkuje ziarno pierw-
szego numeru „eleWatora” (który tym samym
wypełnia lukę, jaka powstała po „Pograni-
czach”), kwartalnika literacko-kulturalnego,
z monografi cznym blokiem poświęconym
autorowi Ulissesa. Stosunkowo szybko się
dowiedziałem jako, nie ukrywam, w pewnym
momencie w pomysł zaangażowany.

W inicjalnym numerze nie mogło zatem za-
braknąć rozmowy z Krzysztofem Bartnickim
(tłumaczem Finnegans Wake, choć pewnie
tego dodawać dziś nie trzeba), szczerej, jak 
i w wypadku poprzednich wywiadów: „My-
ślę, że […] dokonałem przekładu treści ukry-
tej u Joyce’a na treść ukrytą w «Trenie». A to,
że i do jednej, i do drugiej mało kto dociera
– to już inna sprawa”. Dialogowi towarzyszą 
szkice między innymi Mateusza Fałkowskie-
go, Katarzyny Bazarnik, Pawła Orła. 

Wynotowuję z „eleWatora” jeszcze tylko
jedno spostrzeżenie; z czasopisma, stawiają-
cego, jak w tekście przewodnim pisze Kon-
rad Wojtyła, na literaturę, która rodzi opór,
która „nie może być usługowa”, a w tym po-
stanowieniu stąpającego ścieżką utartą przez
nieodżałowanego Henryka Berezę (wydawcą 
pisma jest fundacja jego imienia). Autorem
uwagi jest Paweł Nowakowski – wyrywam
z kontekstu, ale i tak pozostaje ona komen-
tarzem do kolejnego cichego oblicza polityki
kulturalnej, widzialnej, choć niewyrażanej
wprost, bardzo widzialnej: „system strzy-
że nas permanentnie i traktuje jak hodowca
traktuje swoje owce, a wymyślając formu-
larze, procedury, dotacje, tabelki, ankiety,
wskaźniki, granty, raporty, projekty, stypen-
dia, programy […], trzyma wszystkich w ry-
zach. A w odpowiedniej chwili wykorzystuje
jako dostarczycieli wełny, albo wręcz jako
mięso armatnie”.                                             

Pamięć fi gluje. Opowiadała kiedyś na spo-
tkaniu we Wrocławiu Bogusława Latawiec – 
a może był to jednak tekst przez nią czytany?
– jak namawia znajomych na fi lmy. Nie ogra-
nicza się do tytułu z dorzuconym epitetem
aksjologicznym, zachęca dodatkowo zrelacjo-
nowaniem jednej czy drugiej sceny. Znajomi, 
owszem, wybierają się do kina i twierdzą póź-
niej, przy najbliższej okazji, że fi lm, czemu
nie, jak najbardziej.

– Tylko nie było tej sceny, o której mówiłaś.
Studentom na warsztatach z krytyki fi lmo-
wej zabraniam używania pewnego słowa na 
O (nie wolno im pisać w recenzjach, że fi lm,
aktorka lub ktoś inny dostali glansowaną fi -
gurkę), więc i ja nie pretenduję tutaj do żadnej
nagrody. Upomniałbym się przecież skromnie
o należne miejsce w historii kina polskie-
go i wszechświatowego za twórczą recepcję
wybranych dzieł. Jakże bowiem rozumiem
autorkę Powidoków! Do dziś mam w uszach
głos Zbyszka Cybulskiego, który z tłumioną 
rozpaczą mówi:
– Andrzej, jakie dziewczyny wtedy były!

Sprawdzałem parę razy, i nie ma w Popiele 

i diamencie takiej kwestii. Z Love Story moc-
no mi została scena, w której Jenny tłumaczy 
Oliverowi swój ateizm. Opowiadała, że nie
potrzebuje Boga ktoś, kto odnalazł się w tak 

Unplugged,
czyli bezwtyczkowe
Adam Poprawa
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Trafki z imentu

Ironsa. Sprzedawca nie chce ustąpić. Nie pa-
miętam ekonomicznych wysokości, ale dialog 
idzie w ten deseń:
– 500 funtów.
– 450 bez gwarancji.
– 475 bez anteny.
– 430 bez anteny i gwarancji.
– Bierzemy – Irons wykłada pieniądze – 420 
bez anteny i gwarancji, dziękujemy.
Ostatnie słowo należy jednak do sprzedawcy:
– 420 bez anteny, gwarancji i wtyczki – po 
czym urywa wtyczkę.
Kabelki bez większych kłopotów umocowano 
w gniazdku za pomocą zapałek; gorzej, że od-
biornik zepsuł się w trakcie meczu ligi angiel-
skiej, przy pierwszym oglądaniu.
– ...ebany telewizor – skomentował jeden 
z majstrów, nie rezygnując wcale z pełnej 
artykulacji nagłosu, niemniej bardziej mi od-
powiada sposób zapisywania tego imiesłowu 
przez Białoszewskiego w Szpitalu.

Tak więc ostatnio EMI urwało wtyczkę, aż 
szarpnęło światem. ...ebane. A, doprawdy, 
niewiele już było trzeba. Na 12 listopada 2012 
roku zapowiedziano tedy wydanie kompletu 
Beatlesów na płytach analogowych. Cztery 
lata trwała benedyktyńska praca arcykompe-
tentnych inżynierów, którzy zremasteryzo-
wali katalog liverpoolskiego kwartetu. Prze-
słuchali każdy skrawek taśmy pozostawiony 
przez Fab Four, wszystkie próbne podejścia 
i wersje defi nitywne. Aż wreszcie w roku 
2009 ukazały się dwa pudełka z kompaktami, 
czarne stereofoniczne i białe mono. A widział 
świat, że były dobre. I słyszał, jak słyszał! 
Teraz zaś popracowano nad katalogiem na-
grań raz jeszcze, żeby przygotować edycję 
winylową. Co więcej, postać szesnastobito-
wą, z kompaktów, przywrócono do sygnału 
dwudziestoczterobitowego. O, jaki piękny to 
był adwent.
I stało się.

doskonałej konstrukcji, jak muzyka Bacha... 
Po latach kupiłem sobie nawet, na intencję tej
sceny, fi lm na defałdce (diwidi po polsku li-
terowałoby się defałde, stąd defałdka). I żeby 
nie skłamać: pamiętałem piękniej.

Ale daremne żale, próżny trud: nikt nie dorów-
na Zygmuntowi Baumanowi. Streścił on mia-
nowicie w jednym z wywiadów pewną scenę
z Wystarczy być, na prawach exemplum. Opo-
wiadał tedy autor Płynnej nowoczesności, jak 
grany przez Petera Sellersa bohater opuszcza 
miejsce swojego dotychczasowego życia, któ-
re toczyło się między ogrodem a telewizorem.
Za bramą jest ulica i cały rzeczywisty świat, 
Chance widzi to wszystko po raz pierwszy 
bezpośrednio. Rusza w którąś stronę i – po-
wiada Bauman – spostrzega grupę zakonnic. 
A ponieważ ten widok mu zdecydowanie nie 
odpowiada, wyjmuje z kieszeni telewizyjnego
pilota i pstryka, żeby zmienić obraz.

W zasadzie prawda, aczkolwiek autorowi 
Wspólnoty. W poszukiwaniu bezpieczeństwa 

w niepewnym świecie trochę się przestawiły 
grupy społeczne. U Hala Ashby’ego Chance
Ogrodnik pstryka wprawdzie na chodniku 
pilotem, chce przecież w ten sposób usunąć 
sprzed oczu kilku zaczepiających go młodo-
cianych czarnoskórych chuliganów. Ale nie
będę wchodził w kwestię, czy Zygmunt Bau-
man rad by wypilotować zakonnice.

Ale, ale: prawię tu z ogródką, pomykam opłot-
kami, nie mogę sobie przecież przypomnieć
wszystkich detali targowania się o telewizor 
z Fuchy Skolimowskiego. W każdym razie tuż 
przed stanem wojennym przylatuje z Polski 
do Londynu czterech robotników gościnnych, 
żeby na czarno zarobić przy remoncie. Mają 
pewną kwotę na rozrywki, postanawiają za 
całość kupić telewizor. Cenę próbuje zbić No-
wak, ich zwierzchnik grany przez Jeremy’ego 
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Przydźwigałem do domu prawie dziesięcio-
kilowe pudło. Najwięcej waży album; nie 
obejrzany ni przeczytany, na razie, dokładnie,
musiałem go oddać do wymiany: był opra-
wiony w okładkę odwróconą o 180o. Księgę
zdążę jeszcze poznać, a tymczasem zacząłem
słuchać, rozkosz i rozpacz na dwu szalach wa-
żąc. Tego rodzaju opozycjami – w przekładzie 
Barańczaka – ojczym Hamleta manipuluje,
u mnie zaś tak było naprawdę: egzystencjal-
na ekstaza przechodziła w audialną abulię.
Z jednej więc strony, piękno brzmienia innego 
niż z kompaktu, złagodzony kontur połączony 
z rodzajem źródłowej surowości, wspania-
ła gitara basowa, echowanie głosu z prawej 
słuchawki w lewej, spójniejsza stereofonia... 
Z drugiej zaś – a to coś trzaśnie, a to gdzieś 
syknie. No i ślady tu i ówdzie, przybrudzenia, 
a wszystkie płyty były w foliach.

W Europie i tak pół biedy, w Amazonie bo-
wiem amerykańskim objął rządy Tadeusz 
Miciński: komentarze klientów czyta się
w mroku gwiazd, aż ciemno od tych odjętych 
gwiazdek wartościujących. Fatalne tłoczenie,
niektórzy wymieniają płyty po dwa albo i trzy 
razy. Cóż, EMI słynie ze sknerstwa. W latach 
60. Beatlesi otrzymali tam kwotowe wyna-
grodzenie za każdy sprzedany egzemplarz. 
Podniesienie tej wysokości udało się uzyskać 
(wtedy już dawno eks-Beatlesom i Yoko Ono) 
dopiero jakieś 20 lat później, mimo że tym-
czasem płyty drożały. W piosence Lovely Rita

słychać fragmencik grany na grzebieniach 
owiniętych w papier toaletowy – ponieważ, 
jak podaje kompozytor i inżynier Scott Fre-
iman, skąpe EMI zaopatrywało stosowne
kabiny w tani, cienki papier. Kiedy w latach 
90. przygotowywano wydanie Antologii, fi rma 
zaproponowała Peterowi Blake’owi, temu od 
okładki Sierżanta Peppera, opracowanie gra-
fi czne. Liczyła (ano właśnie), że artysta za-
chowa się jak wolontariusz. Parę zaś lat temu

EMI chciało sprzedać słynny budynek przy
Abbey Road, gdzie Beatlesi nagrywali. Zasta-
nawialiśmy się wtedy z przyjacielem, czy nie
spróbować wziąć kredytu. Albo może dałoby
radę ze środków unijnych?

Pewnie więc i tym razem EMI poszukało 
najtańszych tłoczni i drukarni. Gdyby działał
jeszcze Stadion Dziesięciolecia, kto wie, kto 
wie? Może Stereo Vinyl Box Set wyproduko-
wano by w jakiejś lewej manufakturze nie-
opodal?

Doszło też do przełomu w beatlesologii. Na-
lepka z drugiej strony longplaya Magical My-

stery Tour podaje zatem, iż Baby You’re a Rich

Man jest autorstwa Harrisona. Ale to tylko
na nalepce, czy też, jak mówią winylofi le,
na labelu; na wewnętrznych stronach okład-
ki piosenka nadal uchodzi za dzieło Lennona
i McCartneya. Pewnie badania jeszcze trwa-
ją, a na razie obowiązywać ma atrybucja al-
ternatywna. W każdym razie śpiewa się tam, 
między innymi, o kimś przechowującym
wszystkie pieniądze w dużej brązowej torbie, 
prawdopodobnie ukrytej w ogrodzie zoolo-
gicznym. To wysłannik EMI?                      


