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najwa˝niejsze kr´gi zainteresowaƒ twórcy.
Jednym z nich jest – nie ma w tym ˝adnej nie-
spodzianki – opowiedzenie si´ wobec progra-
mu generacji starszych pisarzy i najwa˝niej-
szych pràdów myÊlowych wspó∏czesnoÊci:
„Keret od zawsze z nonszalancjà traktowa∏
uosabianà choçby przez Amosa Oza koncepcj´
pisarza jako narodowego proroka. W licznych
wywiadach przekonywa∏, ˝e «nie reprezentuje
˝adnej grupy spo∏ecznej, lecz grup´ emocjo-
nalnà». Mimo i˝ tradycyjne hebrajskie podej-
Êcie do literatury jest mu z pewnoÊcià obce,
Keret zaciekle broni si´ tak˝e przed ∏atkà post-
modernisty”.

Nim przeka˝emy przeglàd w zaprzyjaênione
r´ce, pozwólmy sobie na koniec poleciç jeszcze
jednà recenzj´, z wydanej niedawno ksià˝ki ce-
nionego autora. Oto bowiem z „TwórczoÊci”

(3/2011) mo˝emy si´ dowiedzieç, co sàdzi
o najnowszej powieÊci Wojciecha Kuczoka
Spiski Agnieszka N´cka. Co najbardziej zain-
trygowa∏o autork´? Otó˝: „Spiski to jednak na-
de wszystko narracja o obezw∏adniajàcej sile
nami´tnoÊci. Kuczok da∏ si´ ju˝ wielokrotnie
poznaç jako «specjalista» od portretowania
mi∏osnych uniesieƒ. I tym razem nie zawiód∏
pok∏adanych w nim oczekiwaƒ. Wàtki erotycz-
ne wydajà si´ w najnowszej prozie autora Sen-

noÊci dominujàce”. Do widzenia! 

Styczeƒ–marzec 2011

Kafka 
exploit 
Edward Pasewicz

Wchodz´ ci ja do Miejsca, a tam m∏oda m∏o-
dzie˝ projekty jakieÊ robi. Projekty artystycz-
ne. No to siadam w kàciku, wyjmuj´ telefonik,
nowy, ∏adny i funkcjonalny, bo nie mam inne-
go lansiarskiego sprz´tu. To znaczy gdybym
polaz∏ do Starbucksa i kupi∏ tamtejszà ohydnà
kaw´, to móg∏bym si´ polansowaç kubecz-
kiem z ulubionà kawà wszelkich celebrytów.
Ale jak kubeczkiem lansowaç si´ w kawiarni? 

Z ubrankami te˝ u mnie kiepsko. A oni wszy-
scy ∏adnie ubrani, zaczesani, wygoleni. No,
czuj´ si´ przy nich jak trup. M∏oda m∏odzie˝
ma nie wi´cej ni˝ 19 lat. Jest jeszcze m∏odzie˝
tak do 28. roku ˝ycia, a potem to ju˝ m∏odzie˝
pod pi´çdziesiàtk´, m∏odzie˝ poetycka, jak na
przyk∏ad Âwietlicki Marcin. Ale m∏odzie˝
w moim wieku raczej do Miejsca nie zaglàda,
tylko do Pi´knego Psa albo do lokalu Rozryw-
ki 3 i tam si´ solidnie bawi, nie tworzàc ˝ad-
nych projektów. No to siedz´. 
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Dziewczynka z kolczykiem w wardze, wzd´ta
intelektualnie, opowiada o pomyÊle na komikso-
wego Dostojewskiego. MyÊl´ sobie: nieêle. Ona
rozgryz∏a ju˝ Biesy i wie, ˝e w gruncie rzeczy
jest to emo-powieÊç. Wystarczy dorzuciç tam
wàtek z wampirami i b´dzie postnowoczeÊnie. 

Zupe∏nie si´ z nià nie zgadza wychudzony
Blondynek, który nerwowo pali cienkiego pa-
pieroska, zwanego przez niektórych moich
znajomych pedalakiem. Blondynek optuje za
tym, ˝eby z Idioty wydobyç treÊci genderowe
i zrobiç z niego sztuk´ o bolesnoÊci posiadania
p∏ci, niedopasowaniu i walce z drapie˝nymi,
konsumpcjonistycznie nastawionymi do ˝ycia
staruszkami. 

S∏ucham i kraÊniej´. Ile pomys∏ów. No, radoÊç.
Kiedy zapisuj´ w swoim telefoniku wra˝enia
z ich dyskusji, Blondynek mi si´ przyglàda.
Czuj´, ˝e mi wspó∏czuje. MyÊli sobie: „Taki
stary grubasek i ledwo co tam na tym telefoniku
nieporadnie zapisuje. Pewnie ledwo co nauczy∏
si´ pisaç esemesy”. W pewnym momencie od-
nios∏em wra˝enie, ˝e chcia∏ wstaç i napisaç za
mnie notatk´ o sobie. Ale si´ powstrzyma∏. 

Trzecia dziewczynka, ubrana bardzo malowni-
czo w ciemne stroje, podkreÊlajàce jej wàskoÊç,
chudoÊç i bezpiersiastoÊç, przez co nie do koƒ-
ca mo˝na rozpoznaç p∏eç, powiedzia∏a, ˝e ona
wola∏aby Kafk´, albowiem Kafka jest mroczny
i egzystencjalny do bólu, a to sà obecnie naj-
wa˝niejsze tematy sztuki, mrok i egzystencja. 

Zakwicza∏em radoÊnie. Mrok i egzystencja.
Jak pi´knie powiedziane. 

„Ale co Kafki?” – j´knà∏ Blondynek. „Ameryka

albo Proces” – odpar∏a Mroczna Dziewczynka.
Dlaczego nie Zamek? Albo opowiadania. I jak ni-
by przerobiç na nowo Kafk´? Co do niego dodaç? 
Oho – pomyÊla∏em sobie. CoÊ mi si´ widzi, ˝e

uczestnicz´ w epokowej rozmowie. „Napiszmy
powieÊç – powiedzia∏a dziewczynka – w stylu
space opera. Józef K. zostanie uprowadzony
przez kosmitów. Oni wszczepià mu implant,
dzi´ki któremu b´dà mogli nim sterowaç na
odleg∏oÊç. To znaczy ze swojego statku matki.
Nast´pnie dodamy nieco fragmentów o demo-
nach, wampirach i porwaniach byd∏a na cze-
skiej wsi. A wszystko b´dzie napisane w stylu
retro i b´dzie si´ dzia∏o przed pierwszà wojnà
Êwiatowà. B´dzie sukces. I najpierw b´dziemy
publikowaç jà na blogu. W odcinkach. A fabu-
∏´ b´dzie móg∏ modyfikowaç ka˝dy”. 

PomyÊla∏em sobie: no, takie uj´cie Procesu

Kafki mo˝e byç niezwykle ciekawe. Troch´
niepokoi∏ mnie motyw porywania przez ko-
smitów czeskiego byd∏a, ale z drugiej strony,
barwny motyw mo˝e si´ przyjàç.

Jednak˝e Blondynek nie by∏ przekonany do
Kafki i space opera. Stwierdzi∏, ˝e wadà pomy-
s∏u jest brak wàtków lesbijskich i transgendero-
wych. „Dlaczego Józef K. nie ma byç rozdarty
wewn´trznie przez swojà p∏ciowoÊç, która tak
straszliwie nas ogranicza? – pyta∏ retorycznie.
– Dlaczego nie pomyÊleliÊcie, ˝e móg∏by byç
dyskryminowanym gejem, a ludzie, którzy
przyszli, by go powiadomiç o procesie, to tak
naprawd´ zamaskowani homofobowie? Albo
móg∏by ˝yç w platonicznym lesbijsko-gejow-
skim zwiàzku z gospodynià, no, tà, co mu ro-
bi∏a Êniadania”. 

„Ale musi byç egzystencja i mrok” – powie-
dzia∏a Mroczna Dziewczynka i wypuÊci∏a k∏àb
dymu prosto w twarz blondyna. Dziewczynka
z kolczykiem powiedzia∏a, ˝e powinno byç
jednak wi´cej minimalizmu. „Kafka i tak jest
oszcz´dny. Widz´ to inaczej. GdybyÊmy wy-
stawiali sztuk´ scenicznà, mo˝na aktorsko
pokazaç nie tylko problemy Kafki z p∏cià i nie
tylko mrok, ale te˝ walk´ pisarza z opornà
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materià tekstu, tekstu, który jest niczym innym
ni˝ cia∏em”. 

No, no, pomyÊla∏em, coraz pi´kniej i mrocz-
niej. 

„MrocznoÊç cia∏a – kontynuowa∏a Dziewczyn-
ka z kolczykiem – uj´libyÊmy w ten sposób, ˝e
na scenie by∏oby kilku Józefów K. Jeden by∏by
drag queen, w olÊniewajàcej kreacji i makija-
˝u, i taƒczy∏by do Malowanego dzbanka Hele-
ny Vondráãkovej. Drugim by∏by sp´tany przez
postaç swojego Ojca gej samobójca, niepotra-
fiàcy si´ pogodziç z w∏asnà to˝samoÊcià. Trze-
cim by∏by skryty perypatetyk. Czwartym
uwi´ziona w ciele m´˝czyzny lesbijka o sk∏on-
noÊciach sado-maso”. 

Blondynek przerwa∏ jej, trzeêwo zauwa˝ajàc,
˝e to ju˝ nie jest minimalizm, skoro na scenie
ma byç tyle postaci. Dziewczynka z kolczy-
kiem mrukn´∏a: „RzeczywiÊcie”, ale doda∏a,
˝e mo˝na pomyÊleç te˝ o Procesie jako wode-
wilu. I by∏by to bardzo mroczny i nasiàkni´ty
egzystencjà wodewil. 

Pomys∏ wodewilu przypad∏ do gustu Mrocznej
Dziewczynce, ale nie spotka∏ si´ z zachwytem
Blondynka. On trzeêwo zauwa˝y∏, ˝e wysta-
wienie czegoÊ takiego to ogromne koszta. 

„Poza tym jaki to ma cel spo∏eczny? A prze-
cie˝ sztuka musi mieç spo∏eczny cel. To jest
bardzo wa˝ne”. Doda∏ te˝, ˝e podniesie ten te-
mat na zebraniu „Krytyki Politycznej”, bo có˝
to za sztuka, która nie daje nic spo∏eczeƒstwu. 

„Kafka – powiedzia∏a dziewczynka z kolczy-
kiem w ustach – w∏aÊnie krytykuje nieczu∏e
i bezlitosne bur˝uazyjne spo∏eczeƒstwo. Poka˝-
my po prostu machin´ spo∏ecznych wykluczeƒ
poprzez postaç Józefa K., który jest uosobie-

niem wszelkich wykluczeƒ, zarówno gendero-
wych, jak i spo∏ecznych”. 

Blondynek z uznaniem pokiwa∏ g∏owà. Ja zaÊ
przy swoim stoliczku dzielnie zapisywa∏em
ich twórcze pomys∏y. Raz po raz Blondynek
spoglàda∏ na mnie niech´tnie. Nie podoba∏o
mu si´ moje pods∏uchiwanie. Ale salka dla pa-
laczy w Miejscu jest tak ma∏a, ˝e nie da si´ nie
pods∏uchiwaç. Troch´ mnie zabola∏o, ˝e kie-
dy zbli˝ali si´ moi znajomi, m∏oda m∏odzie˝
uzna∏a, ˝e czas koƒczyç twórcze zebranie,
poniewa˝ piwo z sokiem, które kupili na tro-
je, ju˝ dawno si´ skoƒczy∏o, a i papierosy te˝
zamieni∏y si´ w popió∏. Posiedzia∏em ze zna-
jomymi, wypi∏em, co mia∏em do wypicia,
i wypali∏em, co da∏o si´ wypaliç, i wróci∏em
do domu. Po∏o˝y∏em si´ spaç i nawiedzi∏
mnie duch Kafki, który cytowa∏ Dantego, ale
za choler´ nie mog∏em go zrozumieç. 
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