
Szostakowskie zabawy z opisywaniem pozosta-

wiajà nam dwie g∏ówne interpretacje: onirycznà

i impresyjnà. Ci bardziej przywiàzani do rzeczy-

wistoÊci mogà przyjàç, ˝e ca∏a narracja jest

snem – pozostaje zastanawiaç si´ czyim. Ci, któ-

rzy nie wierzà w jednoznacznoÊç przekazu, mogà

zaryzykowaç tez´ dalej idàcà i niewykluczajàcà

poprzedniej – Êwiat postrzegamy wedle swojego

nastroju. Nawet najbardziej niewra˝liwy na im-

presjonizm m´˝czyzna ma czasem tak, ˝e cho-

dzàc ulicami rodzinnego miasta, jednego dnia

widzi same pi´kne, m∏ode, rozeÊmiane dziew-

czyny, a innego dostrzega jedynie szarych,

zm´czonych ludzi. Czy to Êwiat si´ zmienia, czy

nasze oglàdanie? Czy jest jeden Kraków, czy ty-

le Krakowów, ile obserwacji przetworzonych

przez ten subiektywny odbiornik, jakim jest cz∏o-

wiek? Czy je˝eli zamieszka w nas ukojenie, to

po Rynku G∏ównym zacznà p∏ywaç gondole?

A je˝eli wkradnie si´ niepokój, to na Floriaƒskiej

ustawià barykady?

˚ycie na jawie to nierozerwalne ma∏˝eƒstwo

Êwiata na zewnàtrz ze Êwiatem wewnàtrz. Sen

nie potrzebuje tego pierwszego.

Muzyka, ludzie, pamiàtki, s∏owa. 

Wszystko mieÊci si´ w Êrodku. 

Ja.

Krzysztof G∏uch
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Animacja, 
czyli uduszenie
Kacper Bartczak
˚ycie Êwietnych ludzi
Wydawnictwo Kwadratura
¸ódê 2009

Dzisiaj ksià˝ki hagiograficzne ju˝ nam nie gro-

˝à. Przynajmniej nie na takà skal´, aby zatwar-

dzia∏y grzesznik nie si´gnà∏ po ksià˝k´ pod tytu-

∏em ˚ycie Êwietnych ludzi. Bez obaw, Kacper

Bartczak proponuje kadry z ˝ycia cz∏owieka,

który nie jest doskona∏y i który taki byç po pro-

stu nie jest w stanie.

W opisywanym Êwiecie znaleêç mo˝na ca∏à pa-

let´ niedoskona∏oÊci, choç to wcale nie znaczy,

˝e jest on z∏y. Iluzje, z∏udzenia optyczne, determi-

nizmy nawarstwiajà si´ jak fa∏dy obrusu, które

tworzà osobliwy ornament, ciekawe poprzez za-

k∏ócenie na monotonnej powierzchni sto∏u. Takà

w∏aÊnie ozdobà jest u Bartczaka cz∏owiek –

powsta∏y z zak∏óceƒ i nieistniejàcy bez nich.

W pierwszej z dwu cz´Êci tomiku g∏ównym êró-

d∏em obserwowanej dyfrakcji jest narzucony

wzorzec spo∏eczno-kulturowy, a dok∏adniej pa-

radygmat zachowaƒ masowych.



„[...] Ta emfaza z jakà publicznoÊç

pasuje do swoich eleganckich ubraƒ i gestów

oscyluje nieskoƒczenie szybko mi´dzy tym

co chce powiedzieç aktor

i co mówi [...]

Niektórzy z nas ucieknà

w codzienne pantomimy a inni zlekcewa˝à

problem”

[Nieistniejàca pocztówka, s. 7]

Swoista alternatywnoÊç rzeczywistoÊci, w której

ludzie uczestniczà, podobna jest do tej, z którà

mamy do czynienia w performansie, z tà ró˝ni-

cà, ˝e „wyst´py” u Bartczaka sà szkatu∏kowe –

jeden wynika z drugiego i wzajemnie si´ nap´-

dzajà. Zresztà zale˝noÊç ta widoczna jest w obu

cz´Êciach ksià˝ki. Cytowanie jednego wiersza

przez inny jest jednym z g∏ównych chwytów za-

stosowanych w ˚yciu...

Nies∏ychanà rol´ odgrywa tutaj proces unaocz-

niania – ustawianie scenografii i rekwizytów sta-

je si´ kolejnym pretekstem do wskazywania na

ich ró˝ne niedociàgni´cia. Epitet „jakiÊ” patronu-

je didaskaliom zawartym w tomiku. UmyÊlne

niedopracowanie otoczenia wp∏ywa oczywiÊcie

na postaci w nim si´ pojawiajàce – sà one prze-

wa˝nie nieokreÊlone, zarysowane (jeÊli w ogóle)

najwy˝ej jednà charakterystycznà cechà, czyn-

noÊcià, której si´ poddajà. Rzadko zresztà sà to

bohaterowie pojedynczy. Przede wszystkim po-

jawia si´ masa, a w grupie – która nigdy prze-

cie˝ nie jest jednorodna – pewnym szczegó∏om

trudno dok∏adnie si´ przypatrzyç, czasem ich

dostrze˝enie jest wr´cz niemo˝liwe. T∏um zak∏a-

da niejako bezszczegó∏owoÊç, w pewnym sen-

sie oszcz´dnoÊç Êrodków. Przyk∏adowo, je˝eli

statyÊci idàcy wewnàtrz gromady (majàc na so-

bie ciemne skarpetki) nie ubiorà butów, to – bez

odpowiedniego wykadrowania – nikt tego nie

zauwa˝y.

Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e Bartczak w ten spo-

sób ˝artuje sobie z ludzi. Dopuszcza si´ podob-

nych niedomkni´ç ca∏kiem Êwiadomie. Tymcza-

sem, jakby na przekór, w wierszach zauwa˝yç

mo˝na tendencj´ do organizowania przestrzeni

zamkni´tych, choç w istocie naprawd´ pozornie

skoƒczonych:

„Us∏ysza∏, ˝e wszystko co widaç

jest jak wiadomoÊç która nap∏ywa

o fiasku negocjacji toczonych

za zamkni´tymi oknami [...]

Pytaj dalej

czy budynki stojà w realnoÊci

w której sà zastane A jeÊli tak

to czemu niebo zawsze si´ odrywa

a Êwiat∏o w Êcianach p∏ynie jasnà ˝y∏à

i przywodzi na myÊl treÊç [...]”

[Wolni od szcz´Êcia, s. 19]

Niedoskona∏oÊç kojarzona jest z treÊcià, s∏owem.

J´zyk, który na scenie przepoczwarza si´ w gest,

odkleja si´ od tego, o czym mówi. Przedstawiane

i obserwowane sytuacje stajà si´ osobnymi byta-

mi, dzia∏ajà na w∏asnà r´k´ – „sytuacje robià na

nas kokosy”, jak stwierdza podmiot w wierszu

Gramatyka ˝ywienia (s. 31), zamykajàcym cz´Êç

pierwszà. Cz∏owiek przekszta∏ca si´ w przedmiot

czynnoÊci. Utwór ten istotny jest równie˝ z innego

powodu. Wprowadza nowà perspektyw´ w kilku

s∏owach: „A teraz ci / których niewiedza wype∏-

nia nam mikroubywanie / Êpià w otoczeniu naj-

lepszych rzeczy”. Ludzie kurczà si´, masa rzed-

nie, a to, co z niej zostaje, mo˝na sprzedaç.

Cz´Êç druga poÊwi´cona jest determinizmowi

fizjologicznemu. Pojawiajà si´ kategorie znane

z ekonomii, fizyki, biologii, chemii. Prze˝ycia du-

chowe czy intelektualne sprowadzone zostajà

do chwytliwego cytatu, który z trudem si´ prze-

bija przez wzbogaconà terminologi´:
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„Wyszed∏em i b∏yskawicznie

si´ skupi∏em w rozproszeniu na ulicy z prochu

i s∏ów powsta∏ych z be∏kotu z be∏kotu zwanego

˝yciem

w poÊpiechu si´ obrócisz [...]”

[Teoria wp∏atomatu, s. 37]

Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e cz∏owiek fizycznie

zosta∏ zdegradowany do towaru lub materia∏u

doÊwiadczalnego. Bardziej chodzi o to, ˝e wn´-

trze cz∏owieka sta∏o si´ domenà cia∏a, a nie sze-

roko rozumianych wartoÊci abstrakcyjnych. Nie-

mniej ludzki dualizm cia∏a i duszy wcià˝ jest tu-

taj wyraênie zarysowany i tworzy scenografi´

dla w∏aÊciwego g∏ównego bohatera – wiersza.

Temat jego powstawania, istnienia i doskonale-

nia przewija si´ chy∏kiem przez ca∏y tomik i ma

szans´ ujawniç si´ dopiero pod jego koniec, jako

trzeci (korzystajàcy), obok dwóch bijàcych si´:

„Nie kompiluj Nie dodawaj

JeÊli to ten przeciek

na który czeka∏eÊ poczekaj

a˝ sam coÊ powiesz”

[Makroetyk, s. 56]

Podmiot otworzy∏ si´ niczym szkatu∏ka, a z nie-

go za chwil´ wystrzeli wiersz i b´dzie –  prawie

jak ˝ywy, panie i panowie! – mówi∏. Zupe∏nie sa-

modzielnie, mimo ˝e autor niepewnie rozpoczà∏

tomik s∏owami: „Zacznijmy od nieistniejàcej

ksià˝ki”. Czy na tym koniec? Na pewno nie.

Mo˝e si´ zakrztusi? Przedstawienie musi prze-

cie˝ trwaç, to najwa˝niejsze. Ale w przerwie i tak

trzeba b´dzie pójÊç do ∏azienki, a potem po coÊ

do picia.

Joanna ˚abnicka
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Lato. Sceny z prowincjonalnego ˝ycia III
prze∏o˝y∏ Dariusz ˚ukowski
Wydawnictwo Znak
Kraków 2010 

Licz´, ˝e skoro napisa∏am ten tytu∏, b´d´ potrafi∏a

wreszcie coÊ napisaç o tej ksià˝ce. Bo dotàd

jakoÊ nie potrafi∏am. Mo˝e to dlatego, ˝e u Co-

etzeego ˝adnego „wreszcie” nie ma, wi´c jak˝e-

bym mia∏a napisaç wreszcie? To by∏oby co naj-

mniej podejrzane. Trzeba jakoÊ inaczej. 

Jedyne, co mi przysz∏o do g∏owy od razu, to ta

fraza w∏aÊnie: „ksià˝ki uporczywe”. To si´ wià˝e

z tym „wreszcie”. UporczywoÊç i „wreszcie” nigdy

si´ nie spotkajà. Je˝eli jednak przychodzi ukoje-

nie, oznacza to po prostu, ˝e uporczywoÊç by∏a

poÊledniego gatunku. Ta od Coetzeego taka nie

jest. Mo˝e sam chce to sprawdziç i dlatego eks-

perymentalnie umiera. To próba ognia. Je˝eli

˝adne „w koƒcu” nie zostanie zwabione przez

Êmierç, najbardziej esencjonalny z koƒców, to

znaczy, ˝e dana uporczywoÊç rzeczywiÊcie

godna jest swego miana.


