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Mówi si´ i pisze o Adamie Poprawie, ˝e ma

Êwietne ucho, s∏yszy, wychwytuje niuanse mowy

ulicy (ale te˝ gadaniny inteligenckiej), mo˝na do

tego dodaç, ˝e jest czu∏y nie tylko na znaczenia,

ale tak˝e na w´drówk´ znaczeƒ, na ich modyfi-

kacje wynikajàce z samej melodii i z sytuacji wy-

powiadania. OczywiÊcie, sàdy te nie sà bezpod-

stawne, ale to zubo˝one odczytanie Walców
wolnych, walców szybkich. Prowadzàc spotka-

nie z autorem, spyta∏em go, dlaczego jego ksià˝-

ka jest niegrzeczna. Bardzo sprytnie wybrnà∏, za-

czynajàc od stwierdzenia, ̋ e dziwna jest sytuacja,

kiedy ktoÊ, kto jest grzeczny, musi uzasadniaç

swojà niegrzecznoÊç. „NiegrzecznoÊç” tej ksià˝ki

(pomimo wielkiej kultury i wielkodusznoÊci jej au-

tora) jednak jest dla mnie bardzo wyraêna, jest to

(niemal zapis w zapis) bardzo niepoprawna poli-

tycznie analiza niezbyt chwalebnego stanu

polskiej inteligencji i jej doÊç schizofrenicznej

(a˝ si´ prosi, ˝eby pos∏u˝yç si´ tu „wykszta∏ciu-

chowatoÊcià”) roli w polskim spo∏eczeƒstwie.

Ale pomimo naprawd´ sporego ci´˝aru spo-

∏ecznego i oryginalnoÊci (momentami wr´cz od-

krywczoÊci) nienachalnej analizy, jest to przede

wszystkim ksià˝ka o jej autorze i jego ˝onie. Od

tego zacznijmy – od jej najwi´kszego, choç

skrz´tnie ukrywanego waloru. Ju˝ od samego

poczàtku pojawia si´ jakaÊ niesamowita aura,

bioràca si´ z ich relacji. Bijàca z ich rozmów,

spostrze˝eƒ, sk∏adanych sobie sprawozdaƒ ze

zdarzeƒ, wzajemnej ˝yczliwej obserwacji, wspó∏-

uczestniczàcej penetracji dost´pnego doÊwiad-

czalnie i intelektualnie zewn´trznego Êwiata.

Z dope∏niania si´, mówiàc po prostu. Ju˝ samo

to, ˝e na ok∏adce jako autor widnieje Adam Po-

prawa, ale im wi´cej si´ przeczyta∏o, tym lepiej

si´ widzi, ˝e ksià˝ka ma równie˝ cichego, wp∏y-

wowego wspó∏autora (wspó∏autork´), z którym

si´ nie walczy, który jest absolutnie naturalnym

dope∏nieniem „ja” piszàcego, „ja” patrzàcego,

s∏uchajàcego i przede wszystkim selekcjonujà-

cego zebrany materia∏. 

Có˝, ksià˝ki o mi∏oÊci bardzo rzadko bywajà

udane, przekonujàce i prawdziwe, niebanalne,

nieckliwe, nietragiczne. Mo˝e w∏aÊnie dlatego,

˝e to w ogóle nie jest ksià˝ka o mi∏oÊci, ˝e nie

znajdziemy w niej ˝adnych intymnych szczegó-

∏ów, ba, nie zostajemy zaproszeni wprost nawet

na podstawowy poziom emocji i uczuç obec-

nych w tym zwiàzku, determinujàcych go, budu-

jàcych, rozwijajàcych, uda∏o si´ pokazaç tu mi-

∏oÊç bardzo naturalnie, absolutnie nieliteracko,

z wielkim smakiem i przede wszystkim przekonu-

jàco. Mi∏oÊç dojrza∏à, nie jako (doÊç powszechny)

przemijajàcy w czasie stan zakochania, choç od

stanu zakochania przecie˝ nieoddzielnà,

niestroniàcà, niewolnà. Widaç to w b∏ahych sce-

nach, kiedy Izia „t∏umaczy” za swojego m´˝a

Joyce’a („Nie ˝e zawsze i w ogóle, ale, w szcze-

gó∏ach, jak nas czasem zalÊni”), kiedy nazwana

muzà („moja muzia”), uÊwiadamia mu, ˝e jego

muzà jest Malicki, kiedy wreszcie bohater kupuje

dla niej precla w sposób tak uroczy. Tych ledwo

zarysowanych scenek (niemal drobnych wtr´-

tów) jest sporo i choç autor zajmuje nas (zwykle

bez reszty) bardzo powa˝nymi lub bardzo niepo-

wa˝nymi aspektami ˝ycia spo∏ecznego (pokazy-

wanego g∏ównie na drobiazgach, wydawa∏oby

si´, nieistotnych, a jak zadziwiajàco owocnych,
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kiedy podda si´ je tak szczególnej interpretacji

bàdê analizie) i konsekwencjami zachodzàcych

w nim zmian, równie˝ kiedy prowadzi nas przez

swojà p∏ytotek´ lub bibliotek´, kiedy „poprawia”

w sposób wielce urokliwy Joyce’a, kiedy Êledzi

(i ocenia, czasami surowo) tok myÊlenia jego

t∏umaczy, kiedy (zazwyczaj bardzo krytycznie)

czyta „Gazet´ Wyborczà”, kiedy robi zakupy,

chodzi do fryzjera, kiedy odwiedza cmentarz –

ponad wszystkim unosi si´ wszechobecna

(choç bardzo dyskretna) aura tego zwiàzku, bo

ten zwiàzek, silniej ni˝ j´zyk i rzeczywistoÊç, bu-

duje tak zwany Êwiat przedstawiony. Silniej ni˝

pozycja spo∏eczna „bohatera” (wyk∏adowca aka-

demicki) uprawomocnia jego konkluzje, suge-

stie bàdê twarde czasami oceny. W pewnym

momencie autor, parafrazujàc Krasiƒskiego

(„Mickiewicz, «My z niego wszyscy»”), stwierdza

– „The Beatles, ja z nich wszystek”. No tak, im

wi´cej si´ tych zapisków przeczyta∏o, tym wyraê-

niej si´ widzi, ˝e tak w∏aÊnie jest, ale rola wpó∏u-

czestniczàcej Izi postronnemu czytelnikowi wy-

daje si´ jeszcze wa˝niejsza. 

Ta rola, ta kategoria przenoszenia „ja” na nie-

sentymentalny, niejako wy˝szy cywilizacyjnie po-

ziom wypowiadania, to kolejny wielki walor tej

ksià˝ki. Autorów próbujàcych oceniaç rzeczywi-

stoÊç nam nie brakuje. Czytelnik tym samym ma

coraz bardziej uzasadnione prawo powiedzieç:

„sprawdzam”. Tak, autorze, taki jesteÊ màdry,

tak Êwietnie rozumiesz skomplikowane procesy

i trudno poddajàce si´ ocenie w relatywizujà-

cym si´ Êwiecie kwestie, poka˝ nie swojà lewi-

cowoÊç, prawicowoÊç czy co tam jeszcze nawy-

myÊlano (g∏ównie z powodu braków w∏asnych),

tylko jak sobie poradzi∏eÊ na w∏asnym podwórku.

W Walcach... takie sprawdzenie wydaje si´ natu-

ralne, samonarzucajàce si´, poprzez silny bio-

grafizm, wr´cz odautorskà intencj´, ˝eby autora

i bohatera w sposób ca∏kowicie usprawiedliwiony

i zasadny sprowadziç podczas lektury do jednej

osoby. I byç mo˝e równie˝ dlatego tak dobrze si´

czyta t´ ksià˝k´. Tu nie ma sprzecznoÊci, na

wspomnianym w∏asnym podwórku jest porzàdek,

tutaj zaczyna si´ od siebie, tutaj zacz´to od siebie

i dopiero wówczas przyglàda si´ z ciekawoÊcià

Êwiatu, a w∏aÊciwie najbli˝szej okolicy (bo có˝ to

takiego ten „Êwiat”?). Mo˝na z niektórymi naÊwie-
tleniami si´ nie zgodziç, ale podstawa jest moc-

na, wierzy si´ w autorskie kompetencje i intencje.

Nie ma miejsca na ˝adnà czytelniczà podejrzli-

woÊç. To coraz rzadziej spotykana w polskiej pro-

zie cecha.

Jednym z g∏ównych wàtków tej ksià˝ki jest lite-

ratura i jej badanie. Niemal na samym poczàtku

pojawia si´ g∏os Balcerzana („dobrej poezji nie da

rady w ca∏oÊci opisaç, zawsze coÊ si´ wymknie”).

To, co mnie w tej ksià˝ce urzeka, to w∏aÊnie tro-

pienie drobia˝d˝ków, tego, co si´ wymkn´∏o,

wymyka, reflektor kierowany na, wydawa∏oby

si´, niewa˝ne aspekty, pomijane zazwyczaj

w opisie krytycznym. Literatura nie jako przed-

miot, ale raczej jako kompan. Najlepsze partie

to te, gdzie pojawiajà si´ oczywiste k∏opoty z t∏u-

maczeniem Finnegans Wake Joyce’a. Docho-

dzi si´ tu do pewnej równoleg∏oÊci z mistrzem,

kiedy wpada si´ na pomys∏, na który on nie

wpad∏ (dlaczego nie wpad∏?), lub wr´cz „Dzisiaj

sumuje mi si´ to tak, ˝e, jak Joyce, mam za so-

bà jezuickà edukacj´”. Ale te˝ autor bywa

w tych kwestiach ostry w ocenach, na przyk∏ad

w zapisie poÊwi´conym m∏odej polskiej krytyce

literackiej: „Taki krytyk, Igor Stokwiszewski [...].

Dyrdymali niemi∏osiernie”.

Kolejny (równowa˝ny) wàtek to muzyka. Rzadko

traktowana z pozycji krytycznych (Adam Popra-

wa jest przecie˝ skàdinàd wa˝nym polskim kry-

tykiem muzycznym). Muzyka jako kolejny wspó∏-

towarzysz, ˝ywa przestrzeƒ. „KtoÊ na widowni

szurnà∏ krzes∏em, trafiajàc mi´dzy bas i perku-

sj´, dok∏adnie po kresce taktowej”. Tu najbar-

dziej przekonuje mnie to „dok∏adnie po kresce

taktowej” – pisanie z pozycji niezawodowych,
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ca∏kowicie spontanicznych, bo przecie˝ wiemy,

jak nieprecyzyjne jest okreÊlenie wartoÊci rytmicz-

nej jako „dok∏adnie po kresce taktowej”; gdyby

powiedzieç perkusiÊcie jazzowemu: „zaakcentuj

dok∏adnie po kresce taktowej”, roz∏o˝y∏by r´ce.

Albo w zapisie poÊwi´conym Dàbrowskiej poja-

wia si´ wartoÊciowanie w∏aÊnie z pozycji mu-

zycznych: „Jej si´ podoba∏ zespó∏ Mazowsze”.

Albo wra˝enia z jak˝e aktywnego s∏uchania:

„Pauza, pó∏, wejdê; ju˝. Trane z innym spe∏nie-

niem. A jeszcze pomi´dzy jedno ttyk, chyba

przesuwany saksofon zawadzi∏ o guzik marynar-

ki”.

Najcz´Êciej docenia si´ t´ ksià˝k´ za wra˝liwoÊç

na ˝ywio∏ j´zykowy potocznej polszczyzny. To

najzabawniejsze partie ksià˝ki. „Czy dostan´

mo˝e takie ma∏e figurki, jakieÊ ufoludki, kosmi-

tów? [...] Nie, typowych ufoludków nie mamy”.

Albo tropienie nazw w∏asnych, takich jak sklep

p∏ytowy Mega Avans: „w∏aÊnie tak, przez v.

A dochodzi si´ tam ulicà Pó∏wiejskà”.

Inna p∏aszczyzna zajmujàca autora to perypetie

i meandry kultury, kulturowoÊci, styk kultury wyso-

kiej z popkulturà. Sàsiedztwo na pó∏ce w ksi´gar-

ni Witkacego na zawsze B∏oƒskiego z biografià

Beckhama. Oczywiste dla kogoÊ, kto tak te ksià˝-

ki ustawi∏, bo przecie˝ obie ksià˝ki to biografie.

Kolejny ˝ywio∏ to w∏asne aktywne s∏owotwór-

stwo, pe∏ne zaskoczeƒ, oczywistoÊci, pe∏ne j´zy-

kowych gier („gdzie si´ podzia∏ podzia∏”), ale

i wyprzedzania j´zyka, przewidywania kierun-

ków jego rozwoju. Bo trzeba przyznaç, ˝e autor

ma wielkie czucie j´zyka i równie wielkie kom-

petencje j´zykowe. I nie byle jakiego mistrza, bo

to jest j´zyk odziedziczony po Bia∏oszewskim,

osadzony na „mowie mówionej”, tyle ˝e przez

kogo mówionej.

No i komizm sytuacyjny. Na przyk∏ad scena (to

jest chyba cytat, ale nie pami´tam êród∏a), z której

si´ dowiadujemy, jak sobie poradziç, kiedy wy-

znawcy Jehowy pukajà do drzwi. „Prosz´ pani –

spokojnie przerywam z westchni´ciem w oczy –

sam jestem Bogiem”. Albo przednia historia,

udowadniajàca poniekàd, jak to przestrzeƒ ule-

ga czasowi, i to na wroc∏awskiej filologii polskiej,

gdzie na portierni pojawia si´ zeszyt, w którym

wyk∏adowcy majà parafowaç pobieranie kluczy

do sal na zaj´cia – zeszyt zatytu∏owany

KSIÑ˚KA RUCH KLUCZY. Albo odwróce-

nie wàtku nawróconych grzeszników: „Czy

w niebie wi´ksza jest te˝ radoÊç z jednego na-

wróconego czytelnika ni˝ z dziewi´çdziesi´ciu

dziewi´ciu siedzàcych w Ossolineum?”, bo

u autora niekoniecznie (spada prawdopodo-

bieƒstwo wygrania licytacji Jednostki i nieskoƒ-
czonoÊci Ko∏akowskiego na Allegro). Albo ten

kapitalny zapis z przywo∏aniem Falkiewicza,

w latach 80. ubieg∏ego stulecia t∏umaczàcego

si´ podczas wyk∏adu w Nehringu z zarostu

(„Moja broda, prosz´ paƒstwa, to nie jest broda

solidarnoÊciowa, jak u W∏adka Frasyniuka. To jest

broda egzystencjalistyczna”), i zestawienie tej

wypowiedzi z komicznà sytuacjà, kiedy podczas

zaj´ç ze studentami do sali wchodzi robotnik

w koszuli identycznej jak nasz bohater prowa-

dzàcy zaj´cia („To nie znaczy to samo. U – kciuk

w stron´ drzwi – niego to po prostu roboczy,

firmowy strój. Natomiast moja koszula jest post-

kontrkulturowa”). Albo zdanie Dedeciusa wypo-

wiedziane do Herberta: „Pana wiersze si´ tak

∏atwo t∏umaczy”. Albo wyjÊcie od Foksa, by zakoƒ-

czyç na Hendriksowym Foxy Lady: „tttududu-

du”.

Wreszcie wielkie wàtki historyczne, polityczne

i spo∏eczne. Na przyk∏ad kapitalny zapis uza-

sadniajàcy (z wykorzystaniem praw fizyki – na-

pi´cie jako ró˝nica potencja∏ów), dlaczego

jednak PRL pad∏ (w wyniku zetkni´cia si´ Bo-
skiej komedii z ormowcem). Sporo czepliwo-

Êci po lekturze „Gazety Wyborczej”, ale w∏a-

Ênie od strony „wykszta∏ciuchowatej”, za
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uproszczenia, za ∏atwe interpretacje, za mieli-

zny. Najlepsze przy zapisach poÊwi´conych

Obirkowi. Ale mnie si´ wydaje, ˝e ten akurat

˝ywio∏ Poprawy w Walcach... jest najmniej ko-

nieczny.

Tytu∏ ksià˝ki, jak prawie ca∏y Poprawa, zosta∏

wzi´ty z Lennona, który podczas koncertu The

Beatles wypowiedzia∏ te oto s∏owa: „Niektórzy

grajà szybkie walce, a niektórzy grajà walce wol-

ne”. Tytu∏ zasadny, ale jak jeszcze niedawno

próbowano, opisujàc sytuacje wypowiedzenia

niektórych poetów, umieszczaç ich (a w∏aÊciwie

ich wiersze) w oknie pociàgu, tak pozwol´ sobie

sprowadziç jà tutaj do perspektywy widzianej

z drogowego walca, bo walce drogowe te˝ sà

szybkie i wolne i spoglàdanie z ich kabiny bywa

uczuciem równie szczególnym, jak bycie czytel-

nikiem tych zapisów.

Jacek Bierut

Sztuka jako
emetyk
Tomasz Bocheƒski

Witkacy i reszta Êwiata

Wydawnictwo Oficyna

¸ódê 2010

Witkacy i reszta Êwiata to ksià˝ka z∏o˝ona z kil-

kunastu samodzielnych szkiców, które uk∏adajà

si´ w przedziwnà opowieÊç o jednym z pierw-

szych w Polsce artystów doÊwiadczajàcych –

w ca∏ej grozie i nieodpartej magii – krwio˝erczej

si∏y nowoczesnoÊci, która tajemniczà rzeczywi-

stoÊç zmienia w sprawnie dzia∏ajàcy mechanizm,

a cz∏owieka wyrywa z bytu i wtràca w piek∏o

absurdalnoÊci wyobcowanego ˝ycia. 

Do Witkacego przylgn´∏a etykietka dziwaka, ˝y-

ciowego popapraƒca, op´tanego awangardzisty,

który na poczucie pora˝ajàcej pustki, czczoÊci

i bezsensownoÊci ˝ycia szuka∏ lekarstwa w inten-

syfikowaniu erotycznych, artystycznych i narko-

tycznych doznaƒ. Oszo∏omienie jako ucieczka

przed rzeczywistoÊcià? A mo˝e jednak pragnie-

nie dotarcia w g∏àb, do kantowskiej rzeczy samej

w sobie, do prawdy jedynej i absolutnej, do sen-

su istnienia, do Tajemnicy, bez której Êwiat jest

nie do wytrzymania: mia∏ki, trywialny, nieznoÊnie

oczywisty? 
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