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»g ³ u p o t y«�; �u j ê c i e  [...] z m u s z a  d o  p e ³ n e g o  z a i n t e r e s o w a n i a  p o-
c h y l e n i a� (s. 46); �k l u c z e m  d o  o t w a r c i a  d r u g i e j  o s o b y  zdaje siê byæ
drobiazgowy o p i s� (s. 41); �w³asne p r a g n i e n i e  p o z n a n i a  (symbol jab³ka!) staje
siê pragnieniem j a k i c h �  »n a s«� (s. 51); �Sama etymologia s³owa kieruje ku k o n-
t a k t o w i  (c h w y t a n i u) i n n e g o� (s. 53); �nieliczne p r z y k ³ a d y  z e j � c i a  s i ê
z   i n n y m i  s ¹  t y l k o  k o n t a k t e m  c i a ³� (s. 54); �Taki r o z d � w i ê k  m o ¿ e  b y æ
w y r a z e m  e k s p r e s j i  b ó l u  n i e m o ¿ n o � c i  nawi¹zania zamierzonego kontak-
tu� (s. 64). Przyk³ady wybieram zaledwie z 20 stronic, aby nie nu¿yæ Czytelników. Nali-
czy³em ich 7 razy wiêcej.

Bywaj¹ rozdzia³y u Kowalewskiego w formie surowych w³a�ciwie notatek do cze-
go�, co jeszcze nie powsta³o. Ksi¹¿ka zostaje zamkniêta biograficznymi zapiskami S³ów
kilka o poecie oraz zdawkowym ustêpem Kilka s³ów o recepcji. Czy jest sens publikowa-
nia przy koñcu tomu impresji pozostawiaj¹cych szczególny niedosyt poznawczy? Bo oto
brulion siê urywa � brulion, drukowany, co prawda, na kredowym papierze, przyozdobio-
ny równie¿ fotografiami, oddaj¹cymi nastrój kresowej twórczo�ci. Zamykam ksi¹¿kê Ko-
walewskiego pe³en w¹tpliwo�ci: czy nale¿a³o siê spieszyæ z drukiem, gdy tyle spraw istot-
nych pozosta³o w nie³adzie? Czy nie lepiej by³o oddaæ skrypt w rêce wymagaj¹cych re-
cenzentów, którzy podnie�liby jako�æ merytoryczn¹ wywodu?

Cieszy mimo wszystko fakt, ¿e wiersze Janusza Szubera s¹ tak wa¿ne dla pokolenia
obecnych trzydziestolatków. Dziêki m³odym polonistom i krytykom literackim autor sa-
nocki zyskuje nale¿ne sobie omówienia. Nabiera znaczenia jako twórca o zasiêgu ogólno-
polskim czy ju¿ po trosze � europejskim. Pozostaje wprawdzie bardem bieszczadzkiego
miasteczka, lecz zarazem autorem podnosz¹cym motywy prowincjonalne do poziomu
uniwersalnego. Dziêki temu przyci¹ga wielu krytyków i badaczy. Spodziewaæ siê mo¿na
nastêpnych ksi¹¿ek po�wiêconych Januszowi Szuberowi.

Andrzej Sulikowski
(Uniwersytet Szczeciñski �
University of Szczecin)

A b s t r a c t
The review analyses two monographs by Tomasz Cie�lak-Soko³owski and by Jerzy Kowalew-

ski on Janusz Szuber of Sanok�s (born 1948) poetic writing. Cie�lak-Soko³owski�s work is designed
a more proper estimation. In Jerzy Kowalewski�s one the reviewer finds a number of serious errors,
namely improper analysis, simplified interpretation, missed literary history generalizations.

K r z y s z t o f  G a j d a, JACEK KACZMARSKI W �WIECIE TEKSTÓW. Poznañ
2003. Wydawnictwo Poznañskie, ss. 360 + 1 wk³adka z tekstem. �Obszary Literatury
i Sztuki�.

Ksi¹¿ka Jacek Kaczmarski w �wiecie tekstów nie jest pierwsz¹ publikacj¹ Krzysztofa
Gajdy po�wiêcon¹ jêzykowi polskiej piosenki, przed 10 laty bowiem ukaza³a siê jego pra-
ca pt. Poza pañstwowym monopolem � Jan Krzysztof Kelus (Poznañ 1998). W sferze za-
interesowañ naukowych badacza pozostaj¹ równie¿ �powi¹zania piosenki z innymi dzie-
dzinami sztuki� (s. 359), zajmowa³ siê on te¿ problematyk¹ s³owa w mediach.

Na motto swej rozprawy wybra³ Gajda drug¹ zwrotkê utworu Kaczmarskiego Wyko-
paliska, napisanego 22 lutego 1982 i pochodz¹cego z programu Zbroja:

Pochyleni nad ziarnkiem piasku
Za nic mamy mroczne niebosk³ony.
Wczoraj, zanim jeszcze s³oñce zasz³o
Zobaczyli�my Oko Ikony.
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Przytoczona strofa zmusza do zastanowienia, nie pozwala na bezrefleksyjny odbiór,
wzbudza niepokój. Dzieje siê tak nie tylko dlatego, ¿e cytat, choæ stanowi pewn¹ ca³ostkê
znaczeniow¹, pozbawiony zosta³ kontekstu. Jest to chwyt, którym Kaczmarski zwyk³ siê
pos³ugiwaæ w dialogu z adresatem swojej twórczo�ci: �je�li na koncercie kto� us³yszy tak¹
piosenkê, któr¹ nie do koñca zrozumie i ona mu siê spodoba, to na pewno kupi p³ytê czy
kasetê i wys³ucha drugi czy trzeci raz, co rzadko siê zdarza z piosenkami o prostych teks-
tach, bo je�li wszystko odczytam od pocz¹tku do koñca przy pierwszym kontakcie, to po
co mam drugi raz tego s³uchaæ?� (s. 323).

Gajda zg³êbia dzie³o Kaczmarskiego z archeologiczn¹ ostro¿no�ci¹, drobiazgowo�ci¹
i pasj¹, staraj¹c siê z fragmentów � poszczególnych wierszy � z³o¿yæ ca³o�æ � �wiat teks-
tów, w którym twórczo�æ zajmowa³a niepo�lednie miejsce, a mo¿e �wiat ich autora.

Do zainteresowania siê pisarstwem Kaczmarskiego sk³oni³o badacza �prze�wiadcze-
nie, i¿ poziom jego tekstów w sposób znacz¹cy odbiega od przeciêtnej twórczo�ci piosen-
kowej, z jak¹ odbiorca kontaktuje siê za po�rednictwem mass mediów� (s. 13). Aby udo-
wodniæ tê tezê, Gajda zestawi³ dorobek Kaczmarskiego z tekstami piosenek komercyj-
nych, tj. �p r o d u k t a m i  zgodnymi z oczekiwaniami masowego odbiorcy�, stanowi¹cymi
�negatywny kontekst dla twórczo�ci Kaczmarskiego�. T³em pozytywnym za� uczyni³ po-
etów, którzy podobnie jak autor Wykopaliska �wiadomie wybrali piosenkê jako sposób
wypowiedzi artystycznej, �a nie tylko �ród³o dochodów� (s. 14) � W³adimira Wysockiego
i Boba Dylana. Spo�ród polskich twórców przywo³a³ m.in. Miros³awa Czy¿ykiewicza, Jana
Krzysztofa Kelusa, Jacka Kleyffa, Wojciecha M³ynarskiego, Agnieszkê Osieck¹ oraz Jana
Wo³ka. Jak przyzna³ sam badacz, ten obci¹¿ony subiektywizmem wybór mia³ pos³u¿yæ nie
tyle wnikliwej analizie tzw. piosenki poetyckiej, ile nakre�leniu �zró¿nicowanego t³a dla
dokonañ bohatera [...] ksi¹¿ki� (s. 14).

Bezsprzeczna przynale¿no�æ utworów Kaczmarskiego do nurtu �piosenki literackiej�,
jak równie¿ prymarna rola s³owa w jego utworach spowodowa³a, ¿e zosta³y one skonfron-
towane przez autora recenzowanej ksi¹¿ki ze �zjawiskiem poezji �piewanej, czyli adapto-
wania gotowych tekstów poetyckich na potrzeby piosenki� (s. 15).

Badacz analizuje teksty piosenek Kaczmarskiego �ze wzglêdu na ich warstwê jêzyko-
w¹, uruchamiaj¹c warsztat literaturoznawcy� (s. 16), nie koncentruje siê jednak tylko na
nich, nie unika kontekstu osoby i ¿ycia ich twórcy. Inaczej byæ nie mog³o, wiersze s¹ prze-
cie¿ wyrazem jego przekonañ, a te z kolei pochodn¹ wychowania, otrzymanego wykszta³-
cenia i do�wiadczeñ nader bogatego ¿ycia autora Ob³awy. Ca³y czas jest zatem obecny nie
tylko Kaczmarski-poeta, ale i nêkany przeró¿nymi s³abo�ciami Kaczmarski-cz³owiek. Do-
pe³nieniem wizerunku autora Murów s¹ zamieszczone przez Gajdê dwa obszerne wywia-
dy z bardem, zarejestrowane w 2001 roku. Warto przytoczyæ fragment jednego z nich, do-
tycz¹cy filozofii sztuki Kaczmarskiego: �Chocia¿ przez te dwadzie�cia parê lat prze¿y³em
co nieco, pozosta³o we mnie przekonanie, ¿e sztuka ¿ywi siê sztuk¹, kultura � kultur¹.
W ten sposób, poprzez ci¹g skojarzeñ i odczytywania szyfrów, kodów kulturowych paru
tysiêcy lat historii cywilizacji �ródziemnomorskiej, mogê przeprowadziæ ci¹g³o�æ my�li
i odczuwania od cywilizacji antycznej do siebie samego, czyli do dzisiaj. I na tym siê
zasadza moja g³ówna idea sztuki, w czym � jak siê okazuje � jestem szalenie odosobniony,
choæ dla mnie to jest dosyæ oczywiste� (s. 309).

Ta wskazówka jest kluczem do odczytywania tekstów autorstwa Jacka Kaczmarskie-
go i z takiej w³a�nie perspektywy analizuje je Krzysztof Gajda.

Rozdzia³ I: W �wiecie bardów, przynosi rozwa¿ania na temat instytucji barda, jej pro-
weniencji oraz znaczenia na przestrzeni wieków. Wspó³cze�nie jej �Istot¹ wydaje siê za-
anga¿owanie w sprawy spo³eczne oraz przewodnia rola, jak¹ przyznaj¹ danemu arty�cie
wielbiciele. [...] Naj¿ywsze jednak i naj³atwiej rozpoznawalne skojarzenia wywo³uje po-
jêcie »barda« w odniesieniu do twórców, którzy wykonuj¹ swe pie�ni z towarzyszeniem
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gitary, g³ówny nacisk k³ad¹c na przekaz tre�ciowy utworów� (s. 23). Kaczmarski, okrzyk-
niêty bardem Solidarno�ci, �zaczerpn¹³ z wizerunku Wysockiego � pisze Gajda � model
artysty oddanego swej sztuce bez ograniczeñ, jakie wyznaczaj¹ spo³eczne b¹d� polityczne
normy. Z twórczo�ci rosyjskiego pie�niarza przeszczepia³ te¿ na polski grunt pomys³y na
piosenki prezentowane pó�niej w formie swobodnych t³umaczeñ, opatrywanych zazwy-
czaj formu³k¹: »wg Wysockiego«� (s. 24). Owe swobodne przek³ady polega³y na zapo¿y-
czaniu poszczególnych fraz, elementów, nastroju i uk³adaniu ich po swojemu, samodziel-
nym prowadzeniu opowie�ci i dostosowywaniu do polskich realiów. Podobnie postêpowa³
autor Murów, siêgaj¹c do dorobku swojego drugiego mistrza � Boba Dylana. We wnikli-
wej analizie piosenki Bob Dylan Gajda pokazuje, jakimi �rodkami pos³ugiwa³ siê Kacz-
marski, nawi¹zuj¹c do twórczo�ci i biografii amerykañskiego barda.

Ostatnia czê�æ omawianego rozdzia³u, zatytu³owana �lepy lirnik, po�wiêcona jest roli
artysty w spo³eczeñstwie, relacji pomiêdzy poet¹ a jego publiczno�ci¹. Przywo³ane utwo-
ry, m.in. Kuglarze, W³óczêdzy, Lirnik i t³um, pozwalaj¹ badaczowi skonstatowaæ: �Kacz-
marski, uto¿samiaj¹c siê z romantycznym modelem artysty � tu³acza, linoskoczka, lirnika
czy tajemniczego wró¿bity � sprzeciwia siê roli artysty salonowego. Wed³ug niego istota
uprawiania sztuki polega na uczciwo�ci wobec siebie samego i wobec odbiorców, bez
wzglêdu na �wiadomo�æ pora¿ki wkalkulowanej w tê relacjê� (s. 45�46).

W rozdziale II, nosz¹cym tytu³ Kanibalizm, Gajda zastanawia siê nad losem jednostki
i przeznaczeniem artysty, punktem wyj�cia swoich rozwa¿añ czyni¹c utwór pt. Kanapka
z cz³owiekiem pochodz¹cy z programu Muzeum, a bêd¹cy interpretacj¹ obrazu Bronis³awa
Linkego Kanibalizm. Dok³adna analiza wiersza nie tylko ods³ania warsztat Kaczmarskie-
go oraz jego stosunek do innych tekstów kultury (temu zagadnieniu po�wiêcony jest roz-
dzia³ V recenzowanej pracy), lecz równie¿ pozwala sformu³owaæ wnioski natury ogólnej,
dotycz¹ce roli poety w spo³eczeñstwie i losu jego dzie³a. Na zakoñczenie Gajda stwier-
dza: �Twórca, pozwalaj¹c by jego sztuka pe³ni³a funkcje instrumentalne, reifikuje nie tyl-
ko w³asne dzie³o, ale i samego siebie. Artysta oraz jego utwory [...] podlegaj¹ okrutnemu
w gruncie rzeczy uprzedmiotowieniu, które polega na tendencyjnym odbiorze, zgodnym
z zapotrzebowaniem na dany model literatury czy twórczo�ci w ogóle. I tylko nielicznym
udaje siê wymkn¹æ z paszczy potwora, który mami poklaskiem, uwielbieniem, a w naj-
gorszym z przypadków � po prostu brzêcz¹c¹ mamon¹� (s. 59).

W kolejnym rozdziale (W krêgu artystycznej mitologii) Gajda przywo³uje badania
socjologa kultury, Mariana Golki, na temat kategorii mitów artystycznych. Pisze: �Przy-
k³adaj¹c do postaci Kaczmarskiego typologiê mitów artystycznych [...] przyznaæ nale¿y,
i¿ przez lata obrastania legend¹ wype³niaj¹ siê w³a�ciwie wszystkie rodzaje mitów, jakie
odnoszone s¹ do artysty� (s. 61). S¹ to przede wszystkim mit wyj¹tkowo�ci i indywidual-
no�ci realizuj¹ce siê przez �niemo¿no�æ wpisania pie�niarza ani w system stricte literacki,
ani tym bardziej [w] prosty system gatunkowy piosenki. Swoich konkurentów spod znaku
piosenki poetyckiej od wczesnej m³odo�ci [Kaczmarski] przerasta³ [...] dorobkiem zarów-
no w sensie liczebnym, jak i jako�ciowym, sprawnie pos³uguj¹c siê poetyckim s³owem�
(s. 61). Omówione zosta³y te¿: mit powo³ania (ju¿ jako dziecko przysz³y autor Murów
porozumiewa³ siê z najbli¿szymi pisz¹c wiersze, opowiadania, piosenki), mit wolno�ci
(wype³niaj¹cy siê m.in. poprzez wybór ¿ycia na emigracji), mit bezinteresowno�ci (�for-
m¹ zap³aty by³a s³awa, jednak ju¿ we swych wczesnych utworach Kaczmarski dawa³ wy-
raz przekonaniu, i¿ w ostatecznym rachunku arty�cie przyjdzie wobec t³umu odegraæ rolê
koz³a ofiarnego�, s. 62), mit cierpienia wpisany w ¿ycie ka¿dego twórcy i wreszcie mit
odrzucenia (w wyniku zmiany sytuacji spo³eczno-politycznej w Polsce po r. 1989).

Autor Murów próbowa³ na ró¿ne sposoby walczyæ ze swoim wizerunkiem �barda pra-
wicy, pie�niarza politycznego, piewcy polsko�ci� (s. 69), wykreowanym przez media na
u¿ytek szerokiej publiczno�ci � opublikowa³ kasety Pijany poeta i Bankiet, na których
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�jawi³ siê jako �piewaj¹cy pijackie hymny antybard narodowy� (s. 68), udziela³ wywia-
dów 1, wyda³ ksi¹¿kê 2, wreszcie broni³ siê tekstami piosenek. Z góry jednak, zdaniem Gaj-
dy, skazany by³ na niepowodzenie. Dzia³o siê tak dlatego, i¿ �Pie�niarz, przekraczaj¹c
wzorem swych mistrzów granicê miêdzy ¿yciem a twórczo�ci¹, w pewnym sensie mity-
zuje w³asn¹ postaæ. Autor i wykonawca, nierzadko uto¿samiany z podmiotem lirycznym
swych tekstów, si³¹ rzeczy uruchamia mity artystyczne, które przylegaj¹ do jego osoby
tyle¿ ³agodnie, co � jak siê wydaje � ostatecznie i nieodwo³alnie� (s. 85).

W rozdziale IV (Od demitologizacji po �b³aganie o mit�) badacz przygl¹da siê w¹t-
kom metafizycznym w twórczo�ci Kaczmarskiego. Zagadnienia wiary i duchowo�ci, za-
rezerwowane do tej pory dla dzie³ reprezentuj¹cych wysokie rejestry kultury, przeniesione
zosta³y za spraw¹ autora Murów na grunt �tej trzeciej�, jak literaturê popularn¹ nazwa³a
Anna Martuszewska. Pisze Gajda: �Spo�ród wszystkich podlegaj¹cych opracowaniu teks-
tów oko³o dwudziestu piêciu procent (mniej wiêcej sto piosenek) w ca³o�ci lub we frag-
mentach podejmuje tematykê metafizyczn¹, a tak¿e pojmowania istoty religijno�ci, spo-
³ecznej roli wiary i instytucji Ko�cio³a oraz tematów pokrewnych � w swej istocie sk³ada-
j¹cych siê na wyrazisty profil �wiatopogl¹dowy� (s. 87).

Najbardziej nasycony �mitami kultury judeochrze�cijañskiej� (s. 87) okaza³ siê apo-
kryficzny program Raj, skomponowany z utworów napisanych przez Kaczmarskiego w la-
tach 1978�1980 i wzbogacony 3 wierszami Zbigniewa Herberta (Sprawozdanie z raju,
Przes³uchanie anio³a, U wrót doliny) zaadaptowanymi do formy piosenki przez Przemy-
s³awa Gintrowskiego. Wszystkie utwory wchodz¹ce w sk³ad owego spektaklu opieraj¹ siê
na w¹tkach biblijnych poddanych reinterpretacji lub transpozycji. Analiza poszczególnych
�tekstów poetyckich� pozwala badaczowi sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce
postawy autora Raju wobec Stwórcy: Kaczmarski �stawia Boga i jego bosko�æ w   s t a n
o s k a r ¿ e n i a� (s. 89), ukazuje Go jako �odsakralizowanego despotê otaczaj¹cego siê
sztuczn¹ czci¹� (s. 90), �obdarza [...] przywarami, wadami, ludzkimi s³abo�ciami, by go
odmitologizowaæ� (s. 92).

Raj nie wyczerpuje zainteresowania Kaczmarskiego tematyk¹ biblijn¹ czy szerzej �
mitologiczn¹. Wiele powsta³ych pó�niej utworów, jak choæby Kara Barabasza (napisana
w r. 1983, a opublikowana na kasecie pt. G³upi Jasio w 2002), Teodycea (z 1995, wydana
na kasecie Pochwa³a ³otrostwa w 1997), Przepowiednia �w. Jana Chrzciciela z programu
Mimochodem z 2001 r., nawi¹zuje do w¹tków ze spektaklu Raj.

Zdarza siê, ¿e �ród³em inspiracji jest Pismo �wiête, innym razem � dzie³o malarskie czy
literackie. Sposób, w jaki Kaczmarski reinterpretuje mity utrwalone w kulturze, �wiadczy,
zdaniem autora recenzowanej pracy, o humanizmie i �a n t r o p o c e n t r y c z n e j  perspek-
tywie postrzegania rzeczywisto�ci� (s. 99). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e �O ile we wcze�niej-
szej fazie twórczo�ci nawi¹zania do tematyki biblijnej, krytyka Boskiego porz¹dku i ukazy-
wanie Boga jako despoty narzuca³y odbiór wed³ug politycznego szyfru, to w pó�niejszych
latach akcenty przesuniête zosta³y w sferê filozoficzno-�wiatopogl¹dow¹� (s. 99).

W rozdziale V: Inspiracje malarskie � Piotr Breugel Starszy, Gajda pisze: �Malarstwo
to jedno z najczê�ciej przywo³ywanych przez Kaczmarskiego �róde³ kulturowych� (s. 112).
Piosenki inspirowane p³ótnami s³ynnych mistrzów, zarówno polskich, jak i europejskich,
stanowi¹ poka�n¹ czê�æ dorobku autora Muzeum (nale¿y w tym miejscu przywo³aæ przede
wszystkim Petera Breugla Starszego, bêd¹cego patronem twórczo�ci Jacka Kaczmarskiego).

Badacz porównuje dzie³o malarskie z powsta³ym pod jego wp³ywem tekstem poetyc-
kim. Dog³êbna analiza Przypowie�ci o �lepcach, Pejza¿u z szubienic¹, Wojny postu z kar-
nawa³em oraz Pejza¿u zimowego pozwala stwierdziæ, i¿ Kaczmarski �za pomoc¹ s³ów (i,

1 Zob. P. B r a t k o w s k i, Idol mimo woli. �Tygodnik Powszechny� 1990, nr 42. � P. G r u s z-
c z y ñ s k i, J. K r ó l a k, F. £ o b o d z i ñ s k i, Zniszczyæ mit. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim.
�Res Publica� 1990, nr 11. � J. P i ¹ t e k, Za du¿o czerwonego (4). �Odra� 2002, nr 3.

2 Zob. J. K a c z m a r s k i, Autoportret z kanali¹. Warszawa 1994.
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oczywi�cie, muzyki � co zyska ostateczny kszta³t w postaci piosenki) maluje dzie³o na
nowo, id¹c tropem wyznaczonym przez pierwowzór. Poszukuj¹c jêzykowych ekwiwalen-
tów opisuje nie tylko fabularn¹ zawarto�æ obrazu, lecz stara siê w³¹czyæ w proces jego
tworzenia, uaktywniaj¹c synestezyjne mo¿liwo�ci jêzyka poetyckiego� (s. 135).

Nie jest to wszak¿e jedyna strategia Kaczmarskiego. Pisz¹c Przepowiedniê �w. Jana
Chrzciciela inspirowan¹ p³ótnem Breugla Kazanie �w. Jana Chrzciciela poeta �po raz pierw-
szy ujawnia siê nie jako »obserwator-malarz-narrator«, wspó³twórca dzie³a, ale jako opi-
suj¹cy obraz o d b i o r c a. Piosenka Kaczmarskiego staje siê przez to opisem m a l a r-
s t w a  Breugla, a nie prób¹ »napisania« obrazu (wraz z kontekstami), jak to by³o dotych-
czas� (s. 135�136).

Kaczmarski niezwykle konsekwentnie opatrywa³ swoje wiersze sygna³ami metateks-
tualnymi � umiejêtnie formu³owa³ tytu³y, podtytu³y, a tak¿e zapowiedzi podczas koncer-
tów. Znacz¹ce s¹ wiêc sytuacje, pisze Gajda, gdy poeta rezygnuje z komentarza odautor-
skiego odsy³aj¹cego do pierwowzoru, wskazuj¹cego �ród³o inspiracji (np. Rze� niewini¹-
tek, Wie¿a Babel, Przypowie�æ o �lepcach). W efekcie piosenka sytuowana jest w relacji
nie tylko do jednego, ale do wielu tekstów kultury (bogactwo zale¿no�ci intertekstualnych
wybranych piosenek obrazuj¹ zamieszczone schematy).

Rozwa¿ania na temat zwi¹zków twórczo�ci Kaczmarskiego ze sztukami plastyczny-
mi koñczy Gajda zestawieniem wszystkich utworów (55), które bezpo�rednio, tj. poprzez
tytu³ b¹d� jego rozwiniêcie, odwo³uj¹ siê do dzie³a malarskiego.

Mianem �poezji �piewanej� okre�la autor recenzowanej ksi¹¿ki, za Ann¹ Barañczak 3,
zjawisko �adaptowania dla potrzeb piosenki tekstów poetyckich � samodzielnych utworów
� nie przeznaczonych pierwotnie do wykonania wokalnego� (s. 150), któremu po�wiêcony
zosta³ rozdzia³ VI omawianej pracy: Miêdzy poezj¹ �piewan¹ a piosenk¹ literack¹. Na przy-
k³adzie utworu Cypriana Kamila Norwida Bema pamiêci ¿a³obny � rapsod, zaadaptowa-
nego przez Czes³awa Niemena i przez Macieja Maleñczuka, pokazuje badacz, jakie kon-
sekwencje dla tekstu poetyckiego niesie ze sob¹ próba �po³¹czenia� go z muzyk¹.

Uznaj¹c wy¿szo�æ kanonicznej ju¿ interpretacji Niemena, Gajda stwierdza: �Prawd¹
jest, ¿e tak jedna, jak i druga wersja muzyczna traktowane jako samoistne utwory zubo¿a-
³yby jego warto�ci literackie. Si³¹ rzeczy zanika nie tylko brzmieniowa warstwa tekstu, ale
i sieæ intertekstualnych powi¹zañ. Wiele w³a�ciwo�ci tekstu ulega redukcji. Uwaga od-
biorcy zostaje bowiem skoncentrowana na walorach innej sztuki � w tym wypadku kom-
pozycji muzycznej, tak¿e wykonania wokalnego. To jednak sta³a w³a�ciwo�æ intersemio-
tycznego przek³adu� (s. 159).

Dalej za� czytamy:
�To artyzm wiersza Norwida stanowi g³ówne �ród³o inspiracji. Kompozytor i wokali-

sta postêpuje z pe³n¹ �wiadomo�ci¹ ró¿nic pomiêdzy jêzykami obu sztuk, dziêki czemu
dzie³o poetyckie zostaje umiejêtnie prze³o¿one na jêzyk jazzrockowego utworu. Interse-
miotyczny przek³ad wnosi nowe warto�ci, mimo przyt³umienia niektórych walorów po-
etyckich pierwowzoru (ginie heksametr, zanika bogactwo brzmienia poetyckiego jêzyka).
To oczywiste, ka¿da adaptacja korzysta z jêzyka jednej sztuki dla wyra¿enia tre�ci zawar-
tych w jêzyku orygina³u� (s. 160).

Kolejnym problemem podnoszonym przez badacza w rozdziale VI jest zjawisko �oka-
leczania� tekstu poetyckiego na potrzeby piosenki. W ten w³a�nie sposób powsta³ utwór
zatytu³owany Norwid, pochodz¹cy z repertuaru Maleñczuka i zespo³u Homo Twist (wy-
dany obok Bema pamiêci ¿a³obny � rapsod na p³ycie Moniti Revan), a bêd¹cy jedynie
fragmentem (o czym autor adaptacji nie informuje odbiorcy) Mojej piosnki [I]. Przemy-
s³aw Gintrowski, �piewaj¹cy utwory Zbigniewa Herberta, reprezentuje krañcowo odmien-
ny stosunek do s³owa poetyckiego. Wprowadzane przez niego zmiany �s¹ konsekwencj¹

3 A. B a r a ñ c z a k, S³owo w piosence. Wroc³aw 1983.
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procesu dostosowywania tekstu s³ownego do wymogów muzyczno�ci� (s. 169). Nie bez
znaczenia pozostaje równie¿ fakt, i¿ autor Pana Cogito akceptowa³ tê dzia³alno�æ, zwyk³
nawet okre�laæ siê mianem �tek�ciarza Pana Gintrowskiego� (s. 169). Jednak adaptacja
nie zawsze �jest w stanie unie�æ ciê¿ar poetyckich znaczeñ� � tak dzieje siê w przypadku
przeróbki wiersza Do Marka Aureliusza. Ingerencja w materiê utworu os³abia jego wymo-
wê, prowadzi do zubo¿enia. �W takich przypadkach � postuluje Gajda � staranna publika-
cja powinna obejmowaæ równie¿ teksty utworów, [...] dziêki czemu przekaz zostaje wsparty
w³a�ciw¹ form¹ poetyckiego s³owa� (s. 170).

Dorobek Kaczmarskiego sytuuje badacz w nurcie �piosenki literackiej�, czyli takiej,
która �nade wszystko akcentuje literackie tworzywo piosenki, »mówienie literatur¹«�
(s. 171). Kaczmarski �piewa³ tylko swoje wiersze (choæ podczas nieoficjalnych koncertów
zdarzaj¹ siê wykonania utworów innych poetów, np. Stanis³awa Staszewskiego, czy ano-
nimowe). Za teksty autorskie nale¿y, wed³ug Gajdy, uwa¿aæ równie¿ przek³ady, gdy¿ s¹
one raczej parafraz¹, a nie bezpo�rednim t³umaczeniem (wyj¹tkiem jest Modlitwa o wscho-
dzie s³oñca Natana Tannenbauma, w³¹czona do programu Mury).

W wielu wierszach autor Ob³awy odwo³ywa³ siê do twórczo�ci polskich poetów, m.in.:
Miko³aja Reja, Adama Mickiewicza, Kazimierza Wierzyñskiego, Krzysztofa Kamila Ba-
czyñskiego, Czes³awa Mi³osza. Nawi¹zania do utworów Cypriana Kamila Norwida oma-
wia badacz na przyk³adzie 4 piosenek Kaczmarskiego: Koncert fortepianowy, Ostatnie dni
Norwida, Parafraza oraz Odnosimy siê do..., które ze �szczególn¹ si³¹ odsy³aj¹ do spu�ci-
zny autora Promethidionu� (s. 172) (ze wzglêdu na podobieñstwo sytuacji lirycznych, fra-
zy poetyckiej, przywo³ania fragmentów wierszy na prawach cytatu lub parafrazy).

Osobny podrozdzia³ po�wiêci³ Gajda relacjom Kaczmarskiego z twórczo�ci¹ Zbigniewa
Herberta. Nawi¹zania te, inaczej ni¿ w przypadku Norwida, �nie przek³ada³y siê na [...]
poziom poetyki, a raczej odnosi³y siê do warstwy ideologicznej, identyfikowania w³asne-
go modelu twórczo�ci z etyczn¹ postaw¹ i literackim przes³aniem Herberta� (s. 180).
W twórczo�ci Kaczmarskiego nie brakuje tak¿e odwo³añ do dzie³ epickich Cervantesa,
Swifta, Tolkiena, Prusa, Sienkiewicza i innych.

Podsumowuj¹c rozdzia³ VI, Gajda pisze: �Autor wykorzystuje nie tylko biografie pi-
sarzy, ulubione motywy, ale i ich poetykê [...]. Z jednej strony, stylizacje te uzyskuj¹ wy-
miar poetyckiego ho³du sk³adanego poprzednikom, z drugiej za� � prowadz¹ ku literackiej
grze, która pozwala ukazaæ w³asn¹ sprawno�æ warsztatow¹, a tak¿e prowadziæ literacki
dyskurs zarówno na poziomie poetyki, jak i semantyki tekstu� (s. 187).

Rozdzia³ VII: �Poczekalnia�, czyli o zró¿nicowaniu polskiej piosenki (na przyk³adzie
odwo³añ do motywu dworca), ukazuje w skrótowej � jak przyznaje sam badacz � analizie,
w jaki sposób motyw dworca istnieje w ró¿nych gatunkach polskiej piosenki, zarówno u przed-
stawicieli oficjalnego nurtu ¿ycia kulturalnego, jak i u autorów niszowych. Wszyscy oni �dla
piosenek Jacka Kaczmarskiego stanowi¹ bli¿sze lub dalsze otoczenie� (s. 211).

Dla artystów reprezentuj¹cych piosenkê poetyck¹ (Kelus, Czy¿ykiewicz, Kleyff) pod-
ró¿, czekanie na poci¹g czy autobus to pretekst do snucia refleksji o charakterze egzysten-
cjalnym. Innym celom s³u¿y zwykle przywo³anie motywu dworca w utworach komercyj-
nych � choæby w Niedzieli na G³ównym Wojciecha M³ynarskiego czy w Wieczorze na dwor-
cu w Kansas City autorstwa Agnieszki Osieckiej. Jednak¿e i piosenki adresowane do szerokiej
rzeszy odbiorców, niekwestionowane przeboje mog¹ wykraczaæ poza bana³, ³amaæ obo-
wi¹zuj¹ce w twórczo�ci rozrywkowej konwencje. Przyk³adem wykonywany przez gwiaz-
dê polskiej estrady, Marylê Rodowicz, Dworzec Jana Wo³ka, który czyni z tytu³owego dwor-
ca schronienie dla bezdomnych, odrzuconych przez spo³eczeñstwo. Podobnie traktuje ów
motyw Kaczmarski w piosence Blues Odyssa, której analiza zamyka przegl¹d tekstów
wykorzystuj¹cych omawiany motyw dworca.

Utwory autora Dzieci Hioba, niezwykle popularne w latach osiemdziesi¹tych XX stu-
lecia, �stoj¹ w jawnej sprzeczno�ci z regu³ami gatunku piosenki popularnej, przeznaczonej



RECENZJE 273

do szerokiego odbioru� (s. 212) � konstatuje Gajda w akapicie otwieraj¹cym rozdzia³ VIII:
Jêzyk piosenek Jacka Kaczmarskiego. Zarówno akompaniament, problematyka, jak i inter-
tekstualne powi¹zania decyduj¹ o antyrozrywkowym charakterze piosenek Kaczmarskiego.

Nadorganizacja jêzyka poetyckiego, bêd¹ca immanentn¹ cech¹ tekstów barda, przy-
bli¿a je do dzie³ sztuki literackiej i oddala od piosenkowej komercji oraz rz¹dz¹cych ni¹
konwencji. Pozwala to, zdaniem badacza, �usytuowaæ twórczo�æ autora Murów w nurcie
piosenki literackiej, której �ród³a tkwi¹ w modelach kabaretowych, artystycznych, balla-
dowych� (s. 213).

Podobnie jak w tekstach reprezentuj¹cych kulturê popularn¹, tytu³y utworów Kacz-
marskiego pe³ni¹ funkcjê identyfikacyjn¹ (np. Zbroja, Mury, Ob³awa). S¹ niejako egzem-
plifikacj¹ zasady, i¿ krótki, ³atwy do zapamiêtania, czytelny znaczeniowo tytu³ powinien
nawi¹zywaæ do refrenu lub pierwszych s³ów piosenki. Bardziej wnikliwa analiza tytu³ów
dowodzi, wed³ug Gajdy, ¿e �wzbogacaj¹ one semantykê tekstów i s¹ �wiadectwem d¹¿e-
nia ku wysokim rejestrom kultury� (s. 218). W jaki zatem sposób autor Krzyku konstru-
owa³ tytu³y swoich utworów? Spo�ród opisanych przez badacza metod warto wymieniæ:

� wprowadzanie nazw gatunków charakterystycznych �dla literatury lub twórczo�ci
ludowej b¹d� religijnej z rozmaitymi dookre�leniami� (s. 218) � Bajka �redniowieczna,
Bajka o G³upim Jasiu, Epitafium dla Brunona Jasieñskiego, Epitafium dla Sowizdrza³a;

� pos³ugiwanie siê genologicznymi terminami muzycznymi � Marsz intelektualistów,
Wariacje dla Gra¿ynki;

� wyzyskiwanie nazw gatunków funkcjonuj¹cych w muzyce i literaturze � Hymn wie-
czoru kawalerskiego, Pie�ñ o �nie;

� przywo³ywanie gatunków stricte literackich � Limeryki o narodach, Przypowie�æ
na w³asne 44. urodziny;

� stosowanie terminów o malarskiej proweniencji, co jest z regu³y konsekwencj¹ od-
wo³ania do konkretnego dzie³a sztuki � Portret zbiorowy w zabytkowym wnêtrzu, Autopor-
tret Witkacego, Pejza¿ zimowy.

Tekst s³owny piosenki popularnej charakteryzuje siê uproszczeniem warstwy brzmie-
niowej. Przeciwieñstwem tej niemal bezwyj¹tkowo obowi¹zuj¹cej zasady jest twórczo�æ
Jacka Kaczmarskiego � �eksponowanie artykulacyjnych trudno�ci stanowi jedn¹ z kom-
pozycyjnych dominant [...]. Identycznie jak w poezji, instrumentacja tekstu pozwala wzbo-
gacaæ jego sensy� (s. 229). Autor Rublowa wykorzystuje warstwê brzmieniow¹ jako two-
rzywo poetyckie: �Kakofoniczna intensyfikacja brzmieñ sprawia, ¿e warstwa g³oskowa
zyskuje autonomiê w stosunku do warstwy semantycznej, równocze�nie j¹ podkre�laj¹c
i uwypuklaj¹c niektóre jej aspekty. Nagromadzenie konkretnych g³osek bywa znacz¹ce
i niejednokrotnie buduje metaforê instrumentacyjn¹� (s. 230).

Nadu¿ywaj¹ce powtórzeñ (czyli repetycji fragmentów, których celem jest wype³nie-
nie warstwy muzycznej, nie za� wzbogacenie semantyki dzie³a) piosenki popularne stoj¹
w opozycji do tekstów Kaczmarskiego (choæ i u niego odnale�æ mo¿na powtórzenia o wy-
ra�nie asemantycznym charakterze). Powtórzenia w twórczo�ci autora Murów �w zdecy-
dowanej wiêkszo�ci obarczone s¹ funkcj¹ poetyck¹, wzmacniaj¹c, a nie os³abiaj¹c jêzyko-
we znaczenia� (s. 243).

Postaæ rymów, podobnie jak sposób operowania repetycjami, odró¿nia utwory Kacz-
marskiego od piosenek komercyjnych. Jak pisze badacz, autor Ob³awy, �wiadom �szcze-
gólnego znaczenia klauzuli [...], zdaje siê bawiæ eksponowaniem semantyki sytuowanych
tam s³ów� (s. 257). Konstruuj¹c rymy siêga po archaizmy, nazwy w³asne, nazwiska, skró-
towce, prozaizmy czy wyrazy obcojêzyczne. Jednak¿e równie¿ u Kaczmarskiego zdarzaj¹
siê tak charakterystyczne dla tekstów estradowych rymy banalne. �W takim gatunku po-
etyckim jest to nieuniknione, gdy¿ struktura piosenki wymusza istnienie klauzulowych
wspó³brzmieñ, które nie zawsze pozwalaj¹ na ca³kowit¹ oryginalno�æ� (s. 261).

Nie tylko warstwa brzmieniowa utworów, ale i semantyczna odbiega od schematu
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realizowanego przez wiêkszo�æ piosenek komercyjnych. Kaczmarski bowiem niezwykle
konsekwentnie porusza problemy zarezerwowane dot¹d dla kultury wysokiej. Jego pio-
senki zamiast odprê¿enia przynosz¹ s³uchaczowi niepokój, zmuszaj¹ do intelektualnego
wysi³ku.

Gajda, omawiaj¹c jêzyk poetycki autora Arki Noego, porusza tak¿e problem graficz-
nego kszta³towania tekstu. Mimo i¿ piosenka przeznaczona jest do s³uchania, utwory Kacz-
marskiego przynosz¹ wiele przyk³adów, �które �wiadcz¹ o traktowaniu piosenek jako spe-
cyficznej formy poezji. Zapis tekstu w wydaniach ksi¹¿kowych pozwala na uwydatnienie
znaczeñ, które niemo¿liwe s¹ do uzyskania w piosenkowej realizacji� (s. 262�263). Wzbo-
gacenie sfery semantycznej poprzez grafiê uzyskuje autor Krzyku stosuj¹c wielk¹ literê,
rozstrzelony druk, przerzutniê, specyficzny podzia³ na wersy czy nietypow¹ strukturê stro-
ficzn¹.

Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania Gajda pisze: �Utwory Jacka Kaczmarskiego stano-
wi¹ szczególny rodzaj poezji; w identycznym zreszt¹ stopniu, co szczególny rodzaj pio-
senki � sytuuj¹c siê na pograniczu obu tych dosyæ ró¿nych, a jednak i bliskich sobie sztuk�
(s. 273).

Jacek Kaczmarski w �wiecie tekstów to jedna z niewielu prac po�wiêconych twórczo�ci
s³owno-muzycznej. Piosenka, w przeciwieñstwie do innych gatunków kultury popularnej,
nie wzbudzi³a jak dot¹d ¿ywego zainteresowania literaturoznawców. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e ksi¹¿ka Krzysztofa Gajdy prezentuj¹ca dzie³o jednego z najwybitniejszych autorów pio-
senek-wierszy zachêci do eksploracji dorobku innych twórców, którzy, podobnie jak Kacz-
marski, �wiadomie wybrali w³a�nie piosenkê jako formê artystycznego wyrazu.

Monika Ariadna Siedlecka
(Instytut Badañ Literackich PAN � Institute
of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t
The book in question analyses the artistic creativity of one of the most illustrious representa-

tives of the Polish literary song. The author commences with a statement that Kaczmarski�s lyrics,
both on the level of the form and the content, is distinguished among the average realization of the
genre. Analyses of the individual text only add to this claim. References to other works of literature
and works of art, the presence of metaphysical threads, and the language make the texts incline
towards high culture registers, to poetry.


