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Oto �w 1951 roku za spraw¹ Leona Kruczkowskiego w szeregi dramatopisarzy socreali-
stycznych w³¹czony wiêc zostanie po�miertnie Stefan ¯eromski, zasilaj¹c ideologicznie
s³uszny repertuar sw¹ m³odzieñcz¹ sztuk¹ Grzech� (s. 146). Kruczkowski wobec braku
ostatniego aktu w autorskiej wersji sztuki dopisa³ jej zakoñczenie, zgodne z aktualn¹ ide-
ologi¹, fa³szuj¹ce jednak wymowê ca³o�ci. Prób �przystosowania� napisanych poprzednio
utworów podejmowano wiêcej, a rezultaty okazywa³y siê podobnie ma³o fortunne.

Dramat wiêc � wbrew pozorom � by³ do wykorzystania. I w jak du¿ym stopniu zosta³
wykorzystany, znakomicie zdaje sprawê ksi¹¿ka Ma³gorzaty Jarmu³owicz, tak¿e w par-
tiach po�wiêconych analizie wspó³czesnego repertuaru i socrealistycznej szkole insceni-
zacji. Zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki spis polskich dramatów z tego okresu, rejestruj¹cy
ponad 160 pozycji, obejmuje przecie¿ poka�n¹ produkcjê (a wykaz nie jest kompletny).
Niestety, poza jednym wyj¹tkiem � Niemcami Leona Kruczkowskiego � nijak nie prze³o-
¿y³a siê ona na dramaturgiczne sukcesy. Ale to jeszcze jeden argument na rzecz tezy, ¿e na
prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych ciekawsze i wa¿niejsze niew¹tpliwie by³o
to, co siê dzia³o z teatrem (zw³aszcza za� z dramatem), ani¿eli � bezpo�rednio w nim.

Równie¿ i te proporcje � miêdzy tym, co by³o przedmiotem dzia³añ, a tym, co siê
dzia³o � Ma³gorzata Jarmu³owicz �wietnie wyczuwa i zachowuje w swojej ksi¹¿ce, ksi¹¿-
ce niezwykle ciekawej, wa¿nej, zadziwiaj¹cej szerokim polem obserwacji, rzeteln¹ reje-
stracj¹ faktów i ich analiz¹, a do tego znakomicie napisanej. Autorka zadba³a jeszcze o wy-
posa¿enie ksi¹¿ki w u¿yteczne dodatki, takie jak indeks nazwisk, indeks sztuk teatralnych
czy bibliografia (a w niej, poza �ród³ami archiwalnymi, bogaty wybór publikacji z lat 1945�
1956, a tak¿e najnowszej literatury przedmiotu i �prac kontekstowych�). Takie ksi¹¿ki
mo¿na tylko polecaæ.

 Mariusz Zawodniak

To m a s z  S t ê p i e ñ, ZABAWA � POETYKA � POLITYKA. (Recenzent: Jadwiga
Sawicka). Katowice 2002. ��l¹sk�, ss. 210.

Problematyka zwi¹zków miêdzy szeroko rozumian¹ poetyk¹, ¿ywio³em ludycznym
i polityk¹ ju¿ od wielu lat znajduje siê w centrum zainteresowañ naukowych Tomasza Stêp-
nia. Zabawa � poetyka � polityka to kolejna ksi¹¿ka tego badacza dotycz¹ca fenomenu,
któremu po�wiêci³ on dwa studia o charakterze monograficznym: Kabaret Juliana Tuwi-
ma (1989) i O satyrze (1996). Omawiana pozycja jest zbiorem szkiców po czê�ci ju¿ dru-
kowanych, po czê�ci prezentowanych na konferencjach, a powsta³ych (poza jednym wy-
j¹tkiem) w latach 1999�2001. Obok tekstów o charakterze hase³ s³ownikowych (O bar-
dzie, O satyrze, Kabaret polski � krótka historia) znalaz³y siê tu trzy szkice z pogranicza
historii literatury i poetyki (Zabawa i polityka w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Alko-
hol w kulturze literackiej miêdzywojnia 〈casus Tuwima〉 i Kabaret osobny Mirona Bia³o-
szewskiego), trzy �glosy� traktuj¹ce o zwi¹zkach miêdzy poetyk¹ a ideologi¹ (O uczu-
ciach �ideowych�, My�li nowoczesnych Polaków? O �Frondzie� i Leszek Czajkowski �
bard Ligi Republikañskiej) oraz �post scriptum� o poetyce billboardów i graffiti, zatytu³o-
wane Poezja ulicy.

Mimo du¿ego zró¿nicowania tematycznego teksty sk³adaj¹ce siê na Zabawê � poety-
kê � politykê maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego, dotycz¹ bowiem specyficznego obszaru zja-
wisk literackich i paraliterackich, w którego obrêbie szczególnie wyra�nie � jak zauwa¿a
Stêpieñ w szkicu Zabawa i polityka w dwudziestoleciu miêdzywojennym � �ujawniaj¹ siê
zwi¹zki miêdzy modelami literatury i rolami pisarskimi, miêdzy polityk¹, ekonomi¹, sze-
roko pojêtym ¿yciem spo³ecznym a literack¹ form¹ jêzykow¹, przybieraj¹c¹ postaæ teks-
tu�. Granice tego obszaru s¹ nieostre, a wyznacza je �z jednej strony historycznie okre�lo-
ny kanon literacko�ci (repertuar gatunków, cechy jêzykowo-stylistyczne, »ideologia« lite-
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ratury, czyli podstawowe funkcje, jakie literatura chce spe³niaæ), z drugiej � kanon »po-
wa¿nej« publicystyki spo³ecznej i politycznej, z trzeciej � masowy rynek rozrywki. W aspek-
cie �rodków przekazu granice wyznacza kultura druku i kultura audiowizualna, elemen-
tem po�rednicz¹cym jest s³owna artykulacja jako element podstawowy� (s. 58). Jest to
obszar zró¿nicowany genologicznie, obejmuj¹cy takie formy jak: wiersz satyryczny, felie-
ton, aktualna piosenka kabaretowa, bon mot, dowcip, notatka typu fait divers, rubryka
camera obscura, które ³¹czy funkcja informacyjno-zabawiaj¹ca. Tworz¹ go teksty bêd¹ce
�zapisem i narzêdziem sporów, polemik, walk publicystycznych�, a zarazem formu³uj¹ce
�ludyczn¹ wyk³adniê codzienno�ci�. Ich poetyka kojarzy wed³ug Stêpnia dwa z trzech
najistotniejszych aspektów ludyczno�ci � autoteliczno�æ i pragmatykê, gdy¿ teksty te po-
przez wewnêtrzn¹ grê wskazuj¹ na swoj¹ poetycko�æ, a równocze�nie pe³ni¹ �pragmatyczn¹
funkcjê zabawienia odbiorcy, staj¹c siê elementem kultury rozrywki, kultury wolnego cza-
su� (s. 59). Istotny wp³yw na poetykê tych tekstów ma równie¿ ich aktualno�æ, która spra-
wia, i¿ sk³aniaj¹ one do interpretacji metonimicznej, odnosz¹cej siê do konkretnych osób
i zjawisk, a jednocze�nie stanowi¹ kontekst umo¿liwiaj¹cy ewentualn¹ interpretacjê socjo-
logiczn¹ literatury �d³ugiego trwania�.

Scharakteryzowany tu w du¿ym skrócie obszar tekstów o funkcji zabawowo-infor-
muj¹cej by³, zdaniem Stêpnia, wa¿nym sk³adnikiem kultury literackiej okresu miêdzywojen-
nego, a zadecydowa³y o tym dwa dope³niaj¹ce siê czynniki. Pierwszy to uwarunkowana
odzyskaniem niepodleg³o�ci zmiana modelu literatury, która wyzwolona od zobowi¹zañ
narodowych i �transcendentalnych� mog³a skoncentrowaæ siê na sobie samej; ów nowy
model literatury oscylowa³ wed³ug Stêpnia �miêdzy formu³¹ l u d u s  � wirtuozeri¹ po-
etyck¹, konstrukcj¹ i �wiadom¹ gr¹ semantyczn¹, a p a i d i a  � ekstatycznym bezrefle-
ksyjnym zachwytem nad ¿yciem i tworzeniem� (s. 61). Drugim z czynników, które zade-
cydowa³y o rozpowszechnieniu siê w Dwudziestoleciu �¿ywio³u ludycznego�, by³ przy-
bieraj¹cy na sile proces umasowienia kultury i kszta³towania siê rynku rozrywki, oferuj¹-
cy nowy typ odbiorcy i, co za tym idzie, �mo¿liwo�æ perswazyjnego oddzia³ywania na
czytelnika [...], a tym samym zajmowania i utrwalania wysokiej pozycji na rynku literac-
kim�. Mo¿liwo�æ tê potrafili doskonale wykorzystaæ poeci z krêgu �Pikadora� (a pó�niej
�Wiadomo�ci Literackich�), staj¹c siê �prawodawcami nowego modelu poezji i nowego
modelu elitarnej rozrywki inteligenckiej, rozrywki przyliterackiej, pos³uguj¹cej siê paro-
di¹, stylizacj¹, gr¹ jêzykow¹, pure nonsensem� (s. 61). Tym samym zainicjowali oni �pro-
ces demokratyzacji kanonu »wysokiej« literatury i sublimacji trywialnej dot¹d rozrywki
poprzez zastosowanie chwytów i technik charakterystycznych dla wewnêtrznego kodu li-
teratury� (s. 62). W ramach tego modelu mieszcz¹ siê ró¿ne postawy twórcze, oscyluj¹ce
miêdzy eksperymentem artystycznym a sta³¹ dzia³alno�ci¹ zarobkow¹, miêdzy zabaw¹
w politykê a pe³n¹ dyspozycyjno�ci¹ polityczn¹ i ideologiczn¹.

Zdaniem Stêpnia, kluczowym elementem kodu ludycznego wypracowanego przez
skamandrytów, a modernizowanego na potrzeby w³asnych celów politycznych przez ich
nastêpców by³ dowcip ujawniaj¹cy swój wymiar ideologiczny. W twórczo�ci poetów Ska-
mandra z lat trzydziestych pe³ni³ on funkcjê �magicznego zaklêcia� chroni¹cego przed
irracjonaln¹ rzeczywisto�ci¹, ale te¿ przed �wyra�n¹ aksjologi¹ polityczn¹�, s³u¿y³
�odpolitycznieniu� polityki i stanowi³ swoiste �opium dla inteligencji�. Natomiast pod
piórem poetów pisz¹cych dla �Czerwonej Latarni�, kabaretu bêd¹cego forum komuni-
stów, kod ludyczny stworzony przez skamandrytów na potrzeby publiczno�ci inteligenc-
kiej i mieszczañskiej uleg³ jednoznacznej instrumentalizacji, staj¹c siê �narzêdziem walki
politycznej prowadz¹cej do ca³kowitej negacji systemu� (s. 82). Tym, co ³¹czy te dwie
odmienne postawy ideologiczne, jest poetyka zasadzaj¹ca siê na osmozie chwytów cha-
rakterystycznych dla tekstów ludycznych i tekstów propagandowych, a realizowana rów-
nie¿ w jednolitofrontowych �Szpilkach� i w neguj¹cym system �najwybitniejszym utwo-
rze satyrycznym miêdzywojnia� � Balu w Operze Tuwima.
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Kolejn¹ cech¹ wspóln¹ tekstów, w których ¿ywio³ ludyczny splata siê z polityk¹, jest
satyryczno�æ rozumiana jako kategoria ideowo-estetyczna. Tak bowiem wspó³cze�nie po-
strzegana jest satyra � fenomen, który z uwagi na znaczne przekszta³cenia, jakim uleg³ od
czasów antycznych, wymyka siê refleksji teoretycznej. Wed³ug metaforycznego okre�le-
nia Stêpnia satyra �to antyczny Proteus i postmodernistyczne K³¹cze zarazem � (nie)ist-
niej¹ce, (nie)uchwytne, (nie)zmienne, (nie)ograniczone, (nie) do opisania� (s. 32). Jako
zjawisko ponadliterackie, interartystyczne i intersemiotyczne funkcjonuje ona �miêdzy
szeroko rozumian¹ literatur¹ (t¹ »piêkn¹« i t¹ »stosowan¹«), plastyk¹ i formami audiowizu-
alnymi (estrada, film, radio i telewizja); miêdzy »czyst¹« sztuk¹ i dzia³aniem w ¿yciu pu-
blicznym (dydaktyzm, polityczno�æ, ludyczno�æ). Pozostaj¹c ci¹gle q u a s i - g a t u n k i e m
f u n k c j o n a l n y m  (utwór jest satyr¹ na co�, kogo�) jest traktowana jako k a t e g o-
r i a  i d e o w o - e s t e t y c z n a  (satyryczno�æ), przejawiaj¹ca siê w ró¿nych formach ar-
tystycznych (literackich), paraartystycznych (paraliterackich), publicystycznych i innych;
obejmuj¹ca ca³y utwór lub jego fragmenty, wystêpuj¹ca w ró¿nym stopniu nasyce-
nia� (s. 33).

Do trzech zasadniczych funkcji satyry zalicza Stêpieñ naukê, walkê i zabawê. Dwie
pierwsze to funkcje pragmatyczne, trzecia bywa funkcj¹ towarzysz¹c¹, ale te¿ � co we wspó³-
czesnych formach satyrycznych czêste � dominuj¹c¹. Podkre�laj¹c, ¿e proponowanie pozy-
tywnych rozwi¹zañ nie jest cech¹ konstytutywn¹ satyry, badacz zauwa¿a, i¿ jej zaplecze
�wiatopogl¹dowe oscyluje miêdzy mitem �z³otego wieku� a mitem ��wietlanej przysz³o-
�ci�, XX-wiecznej za� twórczo�ci satyrycznej, która na dobr¹ sprawê granice satyry prze-
kracza, przy�wieca �przekonanie o absurdzie historii i ludzkiej egzystencji� (s. 34). Po-
wszechno�æ ostatniego punktu widzenia w literaturze minionego stulecia sprawia, i¿ w jej
opisie czê�ciej ni¿ o satyrze mówi siê o grotesce, która �pozostaj¹c sposobem artystyczne-
go modelowania �wiata w satyrze�, uros³a do rangi osobnej kategorii estetycznej. Tak wiêc
wspó³cze�nie satyrê, która od swoich pocz¹tków wchodzi³a w kontakt z pozaartystyczn¹
rzeczywisto�ci¹, wch³onê³y inne formy, jako za� samodzielny gatunek funkcjonuje ona na
marginesie sztuki, staj¹c siê �ludyczn¹ kronik¹ obyczajowo-polityczn¹, dokumentem (i in-
strumentem) ¿ycia spo³ecznego� (s. 35). Pomimo zmienno�ci zjawiska i nieostro�ci jego
granic mo¿na jednak, zdaniem Stêpnia, wskazaæ cechê istotow¹ satyry, a jest ni¹: �krytycz-
ny stosunek do �wiata, wyra¿ony poprzez jedn¹ z postaci komizmu (od patetycznego sar-
kazmu po subteln¹ ironiê i pure nonsense). Satyra literacka to obraz rzeczywisto�ci wy³a-
niaj¹cy siê ze sposobu pisania, model �wiata i dyskurs� (s. 35).

Przekonanie, ¿e o istocie satyry stanowi integralny zwi¹zek krytycyzmu i ludyczno-
�ci, wydaje siê oczywiste. Propozycja Stêpnia ma jednak ten atut, ¿e uznaj¹c satyrê za
kategoriê wielofunkcyjn¹, nie rozstrzyga on o wa¿no�ci poszczególnych funkcji. Ludycz-
no�æ mo¿e byæ równie dobrze wehiku³em funkcji krytycznej, co dominant¹, usuwaj¹c¹ tê
ostatni¹ na dalszy plan. To �dowarto�ciowanie� funkcji ludycznej, odpowiadaj¹ce charak-
terowi wspó³czesnej twórczo�ci satyrycznej, modyfikuje kategoriê satyry na potrzeby ana-
lizy tej¿e twórczo�ci, zarazem jednak pozwala spojrzeæ z nowej perspektywy na inne hi-
storyczne postaci zjawiska.

Przestrzeni¹, w której ze szczególn¹ wyrazisto�ci¹ ujawnia siê ludyczna funkcja saty-
ry, jest kabaret. Zjawisku temu zosta³y po�wiêcone w Zabawie � poetyce � polityce dwa
teksty. Pierwszy, o charakterze has³a encyklopedycznego, przedstawia w skrócie historiê
polskiego kabaretu od �Zielonego Balonika� po formacje, które pojawi³y siê na naszej
estradzie w ostatnich latach. W szkicu tym Stêpieñ zwraca uwagê na przemiany w zakre-
sie poetyki widowiska kabaretowego uwarunkowane kontekstem kulturowym i sytuacj¹
polityczn¹. Znamienna dla dziejów kabaretu (nie tylko polskiego) jest ewolucja od ma³ych
form niekomercyjnych, przeznaczonych dla w¹skiego grona wtajemniczonych, do wido-
wisk nastawionych na masowego odbiorcê. Natomiast o specyfice polskiej sceny kabare-
towej w znacznej mierze zadecydowa³a sytuacja polityczna, której skutkiem by³ w cza-
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sach PRL podzia³ na jawn¹ i pozacenzuraln¹ dzia³alno�æ kabaretow¹. Co jednak ciekawe,
podzia³ ten nie zawsze znajdowa³ odbicie w poetyce. Np. w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych wspólny dla obu obiegów by³ �szeroki udzia³ ró¿nych form groteski,
pure nonsensu i absurdalnego humoru, a na p³aszczy�nie jêzykowej obecno�æ stylizacji
i kalamburu� (s. 46). Z kolei na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych za-
uwa¿alne sta³o siê zjawisko zacierania �granic miêdzy szeroko rozumianym kabaretem
a polityk¹ sensu stricto�, polegaj¹ce, z jednej strony, na wykorzystaniu �politycznej sub-
stancji� i �substancjalnych polityków� w programach satyrycznych (np. Dziennik telewi-
zyjny Fedorowicza), z drugiej � na udziale satyryków w ¿yciu politycznym (Janusz Re-
wiñski jako lider Polskiej Partii Przyjació³ Piwa i jej przedstawiciel w sejmie, Jan Pietrzak
jako kandydat na prezydenta RP). Dla odmiany nowa generacja twórców kabaretowych
odchodzi od polityki, a ostrze satyry kieruje w stronê zjawisk kultury masowej oraz prze-
mian obyczajowych, siêgaj¹c po pure nonsense i czarny humor.

W sumie kabaret � podobnie jak pozostaj¹ca z nim w �cis³ym zwi¹zku satyra � jest
wed³ug Tomasza Stêpnia fenomenem o trudno uchwytnych granicach, przejawiaj¹cym
siê w ró¿norodnych formach i z rozmait¹ wyrazisto�ci¹. Wspó³cze�nie realizuj¹ siê w nim
profesjonali�ci i amatorzy. Tworz¹ go sta³e zespo³y estradowe i formowane dora�nie gru-
py kilkuosobowe i duety, ale te¿ samowystarczalni autorzy-aktorzy. Wiele wspólnego
z kabaretem ma równie¿ dzia³alno�æ estradowa zespo³ów rockowych, takich jak �Big
Cyc�, �Elektryczne Gitary� czy �Piersi�. �Widowiska kabaretowe zosta³y wpisane w kul-
turê masow¹ [...], w³¹czone w estradow¹ produkcje rozrywkow¹, zaanektowane i zmo-
dyfikowane przez radio i telewizjê� (s. 47), a terminy �program satyryczny�, �kabaret�,
�estrada�, �rozrywka� u¿ywane s¹ �w telewizyjnej przestrzeni ludycznej� zamiennie.

Spo�ród ró¿norodnych form kabaretowych wyró¿nia Stêpieñ kabaret poetów, a do jego
najciekawszych polskich konkretyzacji zalicza skamandryckiego �Pikadora�, Zielon¹ Gê�
Ga³czyñskiego i Kabaret Kici Koci Bia³oszewskiego, po�wiêcaj¹c analizie tego ostatniego
odrêbny szkic. Zdaniem badacza, kabaret otwiera i zamyka twórczo�æ Bia³oszewskiego,
na miano �nadkabaretu� zas³uguje bowiem jego Teatr Osobny, prezentuj¹cy sposób wi-
dzenia �wiata bliski Teatrzykowi Zielona Gê�. W odró¿nieniu od pó�niejszej Kici Koci
pierwszy kabaret Bia³oszewskiego mia³ charakter elitarny. Wiersze sk³adaj¹ce siê na jego
repertuar to utwory kanoniczne dla polskiej poezji, a zarazem �trudne, »iblowskie«, wy-
magaj¹ce wnikliwej analizy i interpretacji znawców [...]� (s. 117). Nawi¹zuj¹ca do pra�ró-
de³ kabaretu � do kabaretu domowego � Kicia Kocia mia³a bardziej demokratyczny cha-
rakter. Porównuj¹c dwa cykle Kabaretu Kici Koci, Stêpieñ dostrzega znacz¹ce ró¿nice
w ich poetyce. Pierwszy �jest »klasycznym«, sk³adankowym programem kabaretowym
(wiersze, piosenki, melodeklamacje, monologi, skecze i kwestie »konferansjera« Kici
Koci)� (s. 128). Drugi, �wojenny�, tworz¹ miniscenki uk³adaj¹ce siê w pewn¹ fabu³ê. W nie-
jednorodnych gatunkowo (przemowa, sprawozdanie, odczyt, �pods³uchanie�, kartka pocz-
towa, reporta¿ rejestruj¹cy, wywiad) ca³ostkach zdarzenia realne � zarówno w planie �wiata
przedstawionego, jak i rzeczywisto�ci pozaliterackiej � wystêpuj¹ obok snów i fantasma-
gorii g³ównej bohaterki. Zgadzaj¹c siê zasadniczo z wcze�niejszymi interpretacjami dru-
giego cyklu Kabaretu Kici Koci, podkre�laj¹cymi odrêbno�æ tekstów Bia³oszewskiego na
tle �ogólnej, martyrologicznej tendencji tyrtejskiej poezji� (s. 126) stanu wojennego, Stê-
pieñ zauwa¿a, ¿e tematyka cyklu wykracza poza ramy polityczno-spo³ecznego �tu i te-
raz�. Zdaniem badacza, poprzez formê kabaretow¹ Bia³oszewski oswaja rzeczywisto�æ
równie¿ w jej wymiarze antropologiczno-egzystencjalnym.

Zalet¹ proponowanego przez Stêpnia szerokiego rozumienia kabaretu jest to, ¿e staje siê
on kategori¹ przydatn¹ w opisie nie tylko wspó³czesnych postaci zjawiska, ale te¿ tekstów
zaliczanych do literatury �d³ugiego trwania�. Przekonuj¹ o tym konkretne analizy; te daw-
niejsze, dokonywane na materiale twórczo�ci Tuwima, i te nowsze, ods³aniaj¹ce �kabareto-
w¹� tkankê poezji Bia³oszewskiego. Oparte na nich interpretacje nie ograniczaj¹ siê wy³¹cz-
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nie do ukazania twórczo�ci poetów z innej perspektywy, lecz stanowi¹ znacz¹cy wk³ad w jej
rozumienie.

Trzeci¹ obok satyry i kabaretu kategori¹, która znalaz³a siê w orbicie refleksji teore-
tycznej Tomasza Stêpnia, jest kategoria barda. Podobnie jak dwa pozosta³e �has³a s³owni-
kowe� sk³adaj¹ce siê na Wstêpne ustalenia, tekst O bardzie ma formê rysu historycznego,
ukazuj¹cego przemiany tak w naturze opisywanego zjawiska, jak i w zakresie znaczenio-
wym odnosz¹cego siê doñ pojêcia, przy czym przegl¹d kolejnych historycznych konkrety-
zacji zjawiska i u¿yæ terminu ma na celu zmodyfikowanie kategorii w taki sposób, aby
mo¿na j¹ by³o wykorzystaæ �do opisu fenomenów wspó³czesnej rzeczywisto�ci kulturo-
wej prze³omu wieków� (s. 23). Intencja ta, bezpo�rednio wyra¿ona w �ha�le� O bardzie,
jest czytelna równie¿ w pozosta³ych tekstach; tych ze Wstêpnych ustaleñ i tych, które
scharakteryzowane w czê�ci pierwszej kategorie wykorzystuj¹ w praktyce analitycznej.
Pozostañmy jednak przy kategorii barda. Wprawdzie pytanie, czy warto dopasowywaæ
j¹ do wspó³czesnych zjawisk kulturowych, Stêpieñ pozostawia otwarte, jednak po�red-
nio odpowiada na nie twierdz¹co, szkicuj¹c �zarys projektu badawczego�, bêd¹cy pro-
pozycj¹ takiej modyfikacji. Wymaga³aby ona uwzglêdnienia takich aspektów zjawiska,
jak: 1) ramy komunikacyjne (opozycje: kultura pisma � kultura audiowizualna, kultu-
ra elitarna � kultura popularna); 2) status komunikacyjny (opozycje: bard � wspó³bar-
dowie, solista � zespó³, profesjonalista � amator; wiek, p³eæ, wygl¹d, akcesoria, biogra-
fia); 3) role komunikacyjne (bard � autorytet popularny, bard � autorytet alternatywny);
4) przestrzeñ komunikacyjna (bard wielopokoleniowy, generacyjny, subkulturowy, miej-
ski, wiejski); 5) �wiatopogl¹d (elementy konstruktywne: wiara, nadzieja, mi³o�æ, wier-
no�æ, prawda, kultura �wysoka�; elementy destruktywne: system, ideologia, establish-
ment, kultura masowa); 6) poetyka (opozycje: archaizacja i stylizacja � poetyka �mó-
wienia wprost�; liryczna eksklamacja � formy mieszane; jêzyk �poetyczny� � jêzyk
kolokwialny, slang).

Z ilustruj¹cego te opozycje zestawu nazwisk obecnie dzia³aj¹cych bardów wynika,
¿e pos³ugiwanie siê kategori¹ barda w odniesieniu do wspó³czesnych zjawisk kulturo-
wych jest ze wzglêdu na ich ogromn¹ ró¿norodno�æ dosyæ k³opotliwe. Zarazem jednak
�projekt badawczy� Stêpnia pokazuje nie tylko, jak zminimalizowaæ trudno�ci terminolo-
giczne, ale te¿ jakie po¿ytki daje modernizacja kategorii, umo¿liwiaj¹c w³¹czenie
wspó³czesnych zjawisk kulturowych w historyczny ci¹g i dostrze¿enie w tym, co nowe,
tego, co powtarzalne. Za tym, ¿e jest to projekt wart realizacji, przemawia fakt, i¿ zro-
dzi³ siê on z praktyki analitycznej. Jak mo¿na bowiem wnioskowaæ z chronologii te-
kstów zamieszczonych w Zabawie � poetyce � polityce, refleksjê teoretyczn¹ nad kate-
gori¹ barda poprzedzi³a analiza szczególnej odmiany �bardostwa�, jak¹ uprawia Leszek
Czajkowski � bard Ligi Republikañskiej. Szkic po�wiêcony niepoprawnemu politycznie
autorowi �piewnika oszo³oma zas³uguje na uwagê nie ze wzglêdu na artystyczne czy te¿
ideowe walory jego twórczo�ci, lecz na sposób, w jaki zosta³a ona zaprezentowana.
Analizuj¹c nie tylko wiersze Czajkowskiego, ale te¿ ich oprawê muzyczn¹ i kontekst
sytuacyjny, w którym funkcjonuj¹, pokazuje Stêpieñ, jak w utworach barda Ligi Repu-
blikañskiej realizuje siê �charakterystyczna dla poezji tyrtejskiej i u¿ytkowej literatury
politycznej [...] zasada redukcji poetyki i �wiatopogl¹du � im pro�ciej, mocniej i g³o-
�niej, tym lepiej� (s. 180). Natomiast otwarte pozostaj¹ dla badacza kwestie, czy Czaj-
kowski �wiadomie nawi¹zuje do nieobcej naszej tradycji poetyki skandalu i prowokacji,
na ile j¹ wzbogaca, a na ile trywializuje, jak i to, czy jego jêzyk artystyczny przylega do
rzeczywisto�ci III Rzeczypospolitej.

Tak czy inaczej, w twórczo�ci Czajkowskiego odbija siê �wiatopogl¹d pewnej grupy
Polaków. Mo¿na te¿ powiedzieæ � pos³uguj¹c siê pojêciem wprowadzonym przez Stêpnia
w innym miejscu � ¿e znajduj¹ w niej wyraz ich uczucia �ideowe�. Tak okre�la badacz
emocjonalny stosunek do ojczyzny, religii, ideologii, maj¹cy �bezpo�redni wp³yw na oce-
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ny, zachowania i dzia³ania w przestrzeni szeroko rozumianej polityki� (s. 151�152) i ope-
ruj¹cy skal¹ mi³o�æ�nienawi�æ. Jego efektem s¹ �znamienne interferencje i przesuniêcia,
powstaj¹ce spontanicznie oraz �wiadomie sterowane (manipulowane)�. Uczucia �ideowe�
objawiaj¹ siê poprzez �spontaniczne lub zrytualizowane teksty zachowañ (akademie na
cze�æ, msze za ojczyznê, defilady, procesje, pochody i manifestacje oraz zadymy, po-
gromy, czystki etniczne i socjalne) oraz skonwencjonalizowane lub oryginalne formy
werbalne� (s. 152). Znajduj¹ one wyraz w ró¿norodnych formach rodzajowych i gatun-
kowych oraz nacechowaniach stylistycznych. Ich jêzykowe konceptualizacje wystêpuj¹
w tekstach �fundamentalnych�, takich jak katechizm, konstytucja, statut partii, w mani-
festach i programach kolejnych rz¹dów, w ramach polemik w mediach, a tak¿e w ramie
satyrycznej w kabaretach, na murach i transparentach. Dochodz¹ do g³osu w utworach
artystycznych i formach u¿ytkowych poprzez wyra�n¹ ramê afektywn¹ b¹d� poprzez
emocjonaln¹ �strukturê g³êbok¹� tekstu zabarwionego na �powierzchni� ludycznie, iro-
nicznie, sarkastycznie. Okre�lane poprzez zwroty pozytywne i pejoratywne, u¿ywane
serio lub ironicznie, �maj¹ charakter tyle¿ intelektualny, co irracjonalny; oblicze szla-
chetnego patriotyzmu i ¿ywio³owej ksenofobii, stylistyczn¹ postaæ lirycznej eksklama-
cji i brutalnej inwektywy� (s. 153).

Nie trzeba chyba uzasadniaæ, ¿e z perspektywy szeroko rozumianej poetyki s¹ uczucia
�ideowe� kategori¹ ze wszech miar u¿yteczn¹. Warto natomiast zwróciæ uwagê na fakt,
¿e powiêkszenie repertuaru narzêdzi poetyki o tak przydatn¹ kategoriê jest konsekwen-
cj¹ poszerzenia obszaru badawczego tej dyscypliny. Zebranym w Zabawie � poetyce �
polityce szkicom patronuje przekonanie, ¿e poetyka pojmowana jako �sposób ogl¹du
s³owno-ideologicznej rzeczywisto�ci� (s. 10) nie ma granic. Ten nienowy zreszt¹ po-
gl¹d1 znajduje wyraz w praktyce analitycznej maj¹cej za przedmiot zarówno teksty wer-
balne i intersemiotyczne, jak te¿ teksty zachowañ. W³a�nie otwarcie na inne typy teks-
tów jest niew¹tpliwym atutem Zabawy � poetyki � polityki, co nie oznacza, ¿e o atrak-
cyjno�ci zawartych tu analiz decyduje przede wszystkim poddawany im materia³. Takie
szkice, jak Alkohol w kulturze literackiej miêdzywojnia (casus Tuwima), My�li nowocze-
snych Polaków? O �Frondzie� (zajmuj¹cy siê poetyk¹ pisma) czy Poezja ulicy (traktu-
j¹cy o fenomenie billboardów i graffiti) s¹ interesuj¹ce z uwagi i na swój przedmiot,
i na sposób jego ujêcia, który �wiadczy tyle¿ o mo¿liwo�ciach poetyki, co o pomys³o-
wo�ci i wnikliwo�ci badacza. Demonstruj¹c w b³yskotliwych analizach potencja³ �po-
etyki bez granic�, dowodzi Stêpieñ, ¿e otwarcie na teksty paraliterackie dzia³a na tê
dyscyplinê �rewitalizuj¹co�. I to nie tylko w tym sensie, ¿e wypracowane przez ni¹ na-
rzêdzia sprawdzaj¹ siê w badaniach form z pogranicza literatury, ale równie¿ dlatego, ¿e
efektem tych¿e analiz jest nowe instrumentarium, które mo¿e byæ z kolei wyzyskane do
opisu tekstów literackich.

Zabawa � poetyka � polityka zas³uguje na uwagê z jeszcze jednego wzglêdu. Wydaje
siê, ¿e tak istotny sk³adnik wspó³czesnej kultury jak �¿ywio³ ludyczny� nie cieszy siê od-
powiednim do swojej rangi zainteresowaniem polskich literaturoznawców. Ksi¹¿ka Stêp-
nia, podobnie jak jego wcze�niejsze prace, nadrabia to zaniedbanie. �Niepowa¿ne� zjawi-
sko jest tu traktowane z nale¿n¹ mu �powag¹�, lecz równie¿ z odpowiadaj¹c¹ jego naturze
lekko�ci¹, która cechuje zarówno rozwa¿ania teoretyczne, jak i konkretne analizy. S³o-
wem, Zabawa � poetyka � polityka nie tylko problematyzuje �¿ywio³ ludyczny�, ale te¿
czyni go jednym z elementów w³asnej poetyki, godz¹c w my�l starej dobrej zasady przy-
jemne z po¿ytecznym.

El¿bieta Sidoruk

1 Zob. np. M. G ³ o w i ñ s k i, Poetyka wobec tekstów nieliterackich. W: Poetyka i okolice.
Warszawa 1992. � Poetyka bez granic. Red. W. Bolecki, W. Tomasik. Warszawa 1995.


