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. |\Itłrtł stałl-sie sr--.:le::- :: j:. : t -:::=.:śc", poniewaz hasło ,,upadku mu-rórr"',takbar.lzopcz:;,--:.ći-,..,-,::,.",.:-=-.,-ptr:mistyczne,pełnenadzieiiod-
wĘ. ,,\\'arto [jednak' ,,,r.-.. - ,". : i: . : ::.,:'- 1ak pisze Jacek Bierezin - ze
stało sie to lroche rr-Ł.rerr-i.le:.;':,:.:.:.-., i,l,rr] są piosenką o wolności jed-
nostki, o jej zagrożeniach, o r\,:.. z= .---., :-,".,,:1uc]a na pewnym etapie zwra-
ca się przecir,r,ko bardom':. Sr-lt;"::.--:. ,,", s:-.-\ż. nie prżyjęlatego do wiado-
mości. Zapewne nie bvłr, to cz:>-,, -,--,,-..,.:. :odobn"j."nurc]i, a ptzecież
słowa tvtułów są go.zki" i s_ą szr ;e.cze .., ':.::-.. sensie tchną surowym profe-
tyzmenr. Mówią właśnie o losie aI!\,,sl-,,. -- :-=:- =, :.a którą jest nie,rchronnie ska-
zany i o równie nieuchronnej samoi: or--- i :.-.z:czunrieniu. I - ciekawa rzecz
- niemal zawsze/ gdy będzie Kaczrnar-.i ::.zento\\-ał sylwetkę artysty (a ra-
czej wielu różnych artystów) r, sr'-oich pj--s=:.sa.h, to wiaśnie przez ptyzmat
tej triady: klęska - samotność - niezrczu: -=:,ie. -\ często pojawiają się jesz-
cze w tym wizerunku dwa elementr,: s:a:_.:; , ś:.,ierć.

. Klczmlrlki szczegolnie upodobai so'rje r:ze jstar,ianie konkretnych posta-
ci, z dużą dokładnością posługując sie e]e;r,.:,iami ich biografii, wiedząo nich
samych i domniemaniami @o tu o x,iedzl, l-ie mozna chyla mówić) na temat
ich osobowości twórcze j; wiedzv tej zas jcsiarczr.ła mu ź jeanej strony histo-
ria literatury, z drugsej zaś osobiste, tr nikiitr-e i pełne 

"-putii przeżywanie ich
twórczości. Słowo ,,przeżywanle" iub ,recepcia" będzie i,r.,uj'l"prr", choć nie
byłoby dużym błędem użycie słorl,a ,.lektura", ponieważ ośoby,na których
szczególnie koncentruje srvoja u\\-age kaczmarski, to przede wszystkim pisa-
rze, spośród nich natomiast,- poeci pojarvia się zatem plejada poetóń ro-*ulty?rrlch i wywodzących sie z kregu tradycji romantycznej:N-orwid, Sło-
wacki, Mickiewicz,Baczyńskl, \\'ierzr,ński, Mandelsztu-. nolu*iuJą się także
klasycy: owidiusz, kochanorvski, Heibert, szczególnie ulubionym, a moze po
prostu najbardziej intrygująq,m, pisarzem jest łla kaczmarsńego witkacy:

nim głęboka fascynacja malarsii.,..
literackie - razem ze wszr-stki::-
historią i tradycją - jest pocz:;-:
mitami i j ej r ozległy m dorob }i e :-
nięte z tejże kultury. Takin-. -,.,-].:.:._=

w tekście literackim oraz ::::.=:: . j
su twórczego.

lJ, Bie rezin, Fenomen: Jacek Knc:nnrski, tvstęp [lv:] ]. Kaczmars ki,Wiersze i pioset*i,Pawż 1983, s. 7.
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Sylwetka artysty w poezji Jacka Kaczmarskiego

ażtrzypiosenkipoświęcilpoetajegosylwetce (AutoportretWitkat:egt[IIu:eumf,
Witkacy do kraju wraca |Kosmopolak) iWitkacy lII - Ekshumacja2).\\ c,,-i!Ju Zbro.ia
zamieścił Kaczmarski znakomite Epitafium dla BrunonaJasieńskiego. \ie moglo
też zabtaknąć wiersza-h oldu, zlożonego temu, którego uważal Kaczmarski za
naprawdę wybitnego artvstę iprzezpewien okres twórczości nawet za srt ojego
mistrza. Owocem tej fascvnacji stało się Epitat'ium dląWłodzimierzaWysockiego.

Istotnym źródlem inspiracji jest dla Kaczmarskiego również malarstwo,
w mniejszym stopniu rueźba. odnajdujemy w jego poezji sylwetki Boscha,
Goyi, Dalego, Michała Anioła3. Osobnym fenomenem jest piosenka poświęco-
na Bobowi Dylanowi, ze srvoistym przeslaniem, dedykowanym ulubionemu
artyście, ale moze po części - jako pewne8o rodzaju memento - kierowa-
nym także i do siebie.

Istnieją jednak wiersze, rv których artysta kryje się pod postaciami legen-
darnymi, mitologicznymi, wymyślonymi i najczęściej w pewien specyficzny
sposób uogólnionymi, choć zaI azem niepozbawionymi przecież wyrazistych
rysów i osobowości. I tak artystą jest ,,natchniony i młody" śpiewak z Murów
IMury], stary lirnikz piosenki Lirniki tłum; postać utrwalona w tradycji literac-
ki"j - sowizdrzal, symbolizujący niezależnośćtwórczą i drwinę z konwenan-
sów (Epitafium dla sowizdrzała |wojnn postu z knrnawałem]); anonimowy poeta
(moze sam kaczmarski?), który w żartobliwej piosence zwraca się do Muzy
zprośbą o natchnienie (wiersz Do Muzy suplikacja przy ostrzenirł piórn otwiera-
jącY cYkl Sarmatia). Artystą jest równiez malarz ikon z rviersza Rltblou, artysta-
mi są tytułowi Kuglarze,

Przyjrzyjmy się następnie podmiotowi lirvcznemu, Kim jest i w jaki spo-
sób do nas przemawia? Sytuacj alĘcznazbudorvana jest najczęściej tak,iż pod-
miotem mówiącym jest sam artysta (staje się to oczr.rviste w momencie, gdy
zostajemy zasypani szczegółamibiograficznvmi, podan anymi w formie pierw-
szoosobowej) - i fakt ten ma najrl,ieksze znaczeńe w odniesieniu do wier-
szy,które dotycząpostaci z historii literatun, i sztuki. W większości wypadków
bowiem podmiot ma nieograniczona rviedzę na swój temat, zarówno co do
przesz|ości, jakiprzyszłości, co prorvadzi do charakterystycznych rozwiązań
literackich. Jako przykład posłużr,ć może początek monologu lirycznego ze Sta-
rości Owidiusza |Kosmopolakf:

2WszYstkie teksty piosenek pochodzą z następujących zbiorów: J. Kaczmarski, Vtliersze
iPiosenki,ParyŻl9B3;UtuorylackaKnczmarskiego,Opole1990; zpłyt:Dwieskały,SarmatiaiWojna
Postu zkarnawatem otazze stronv internetowej z tekstami Kaczmarskiego www.kaczmarski.art,pl.
W nawiasach kwadratowych podana zosta|a nazwa zbtoru, z którego pochodzi piosenka.

_ 3Znacznie bardziej inipirulące są dla Kaczmarskiego obrazy otńuiy." historycznej Micha-
łowskiego, Matejki, Malczewskiego, Gierymskiego, Norbiina, Masłowskiego, ze współczesnych

- Bronisława Linkego. Te wiersze nas jednak w kontekście omawianego problemu nie intere-
sują, PoniewaŻ są w zasadzie krytycznymi opisami konkretnych obrazów , elJrazami, nie zaś stu-
dium osobowości autora dzieła.
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Owidiusz skazany Został pIZeZ -i.ug:.]sta na dozy,wotnie Wy'nanie do To-mi, na peryferiach imperium rr. -...'3o, nliejscońści oddalonej o tygodnie
Ł?:filrilT:T|j :' itolj", ti',,' ,],l,,]. ,,;..j,,; 

-""H"n.,* największej
owiditrsz*u.r*".1r[.,lo"']ii.",:.._lr:.i:ltj:1*,.'k: rvielkiegopoetyKaczmarski.

oPortunistą, po.r,,l.u.u'..r;;.;;;;;;r1] 
/; l]el Pozalotvaniu godnłT, zlamanym

d. tto re l u ii i " '" "sl p o rvró ci ć o 
" 
; i";;.|U Hl:j I-,,ąTii]::,* [:',-;u,łaśnie w tym wierszu, w tym *o^"",.l" |;;"j;:i;;* #:". ważne,słowak]uczowe dIa całej. poezji Kaczmar:k;8-"^|i;,il'"n.'i*i-i1 ,u- * nad po-ezją w'adzanie moze,rn ieć wladzy 1 jĘ.,o,, ia 

'"r)ll#' 
.'*"irr"a" wszystkimjako człowiek niezwyk' e,wruzl;wynu p'*tno, orl ladnięty ęr*r-.,otą i jednocze-śnie cierpiący calkowicie burnudri.i',p5,.i"ru, wie już,ri nl o",'no nie docze-ka swego ulaskawien ia, Prognozr;" i"**.Z ;;;li Ć;i,ir| ,o"O"O pewnejcywilizacji, która odchoazi ńłasnió- liT momencie, na jego oczach, a którejnietrwałym i subiektywnym świadectńem pozostaną tylko teksty poetyckie;

Rzymu mego 
.kolumny!Wróg z murów was powyclziera

I tyko we mnie zostaii, ,ryjy wasz grecki rodowócl!6

ciekawiejje szcze,ta ,wiedza nieogra niczona'' wrykorzystana zostaje w dwóchinnych wierszach: Rechot Sł oro.rii; ;; r' ńi'rrry ;ł;;; ;;, *"'

* ; ::ł ;': l : ;;: r- :iń' :; :, :,n: :i; 
t e j d z i u r y

Ponoć w tej sprawie Nąroiową Raria Kuliury
Prowadziła już w Moskwie pomyślne ,orrroLyr.

Rechot słozuackiego jestznakomitąstylizacjąnapoematdy 
gresyjny,przy czymsam słowacki, będąc narratorem poematu, ujawnia, z" alcla óziejesię w cza-sach, gdy on już nie żyje,,oa połioru ,"i"t"'' Bruno ]"ri;;rki;', Epitat'ium dlaBru noną J asieńskiego, o6r".uuuli r*"Pg; ;lu*"go t.u |; l'.'i"o."aronej per-spektywy, z ,,raju" , gdzie trah. ,,p" r"a"-*", podróży'' ,Domyślać się jedynie mo-

a Lltwory. . ., s. 105.
5Tamże, s. 106.
nTanze-
| |\'itktict1 tlo krnju zuraca, !w:] tamze, s. 107-

l /.,
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Sylwetka artysty w poezji Jacka Kaczmarskiego

żemy, ze raj ten znajduje się - jak w bajkach lub wierzeniach dziecięcych -
,,lJ góty" , poniewaz w piosence Zmartwychwstanie Mandelsztama |Kosmopolak):

Patrzy z góry Osip na te wyspy krwawe

l gorzko smakuje swq spóźnionq sławę8,

wiedza artysty wynika rvłaśnie z faktu, że jeston już u kresu życia (albo już
je zakonczyl i przemawi a ,,z zaświatów"), że patrzy na nie z pewnej perspek-

tywy,z dystansem, z oddalenia. często z goryczą, ale także bez intensywnych
emocji. Tapozycjauprawnia go do ferowania wyroków, do formułowania opi-
nii, mądroś ci życiov,rych, do komentowania i oceniania zastanej rzeczywisto-
ści, jak to czyniąw wierszach Kaczmarskiego Witkacy i Słowackl. Zazwyczaj
ma artysta wykształcony zmvsł obsenvacji, a jego ulubionym zajęciem jest śle-

dzenie mechanżm ów rządząct-ch śrviatem i ludźmi. Wie o tym, jakbardzo nie-

pewny i jakmało niezalezny jest los człorvieka w świecie materialnym. Nie bez
powodu piosenka Petersburg - Dosto_iarski ma tak właśnie specyficznie sfor-

mułowany tytuł.

Nie człowiek dusą tego łłliiist:t

Lecz miasto duszą sinich ludz.i

Gdzie nędzą może stać się łasica

A łaską nędza stać się musr".

Refleksje dotyczące te8o, co najwazniejsze i najpiękniejsze w życ.u, czemu
warto życie poświęcić, pojawiają się w rvierszu Ostatnie dniNonaida fKosmopo-
lłk], Podobny problem nurtuje Kochanorvskiego (/rrn KochanowskifDznadzieŚcia
(5) lat później]): czego człowiek polvinien pragnąć lv zyciu? Jak należy żyć, aby

starość była spokojna i szczęślilt,a, abv mieć czyste sumienie?

P róźno mqdroi przy clrcdzi

Czego pragl6ć się godzi.
Ale próżno znłowąć
Czego nie szło zachowaćj.

Jednocześnie zaś pojawia się w tym tekscie ostra krytyka świata współczesne_

go, dotycząca szczególrLie panująrych i odpowiedzialnych zaIŁeczypospolitą,
abtzmiąca- juk wszystkie ztesztąteksty Kaczmarskiego - dziwnie aktualnie:

8Tamże, s. 115.
9J. K a c z m a r s ki, INiersze i piosenki, s. 100.

10J, Kaczmarski, P. Gintrowski, Z. Łapiński, Wojna postu z knrnawałem, POMA-
TON CD: 5 9031 1 00771ż 6 (książeczka z b:kstami).
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Kto cnotami zlludzony, łi:.:jjiił lndziei,
Swoich kroków niepewnt1 - ,,o ,],uoru się klei,
Tąm wśród podobnych _so1,1; ll;..:c się ruyszumieć
A przy tym w nic nie i.uier:,.,ć, / jrc:cEo tiie umiećr.

. 
MłodoŚĆ jest sYnonimem niedoślł,iaclczel-,1.1, l-Lielozwaznej i naiwnej ufności,wiary i optymizmu, które nie-znajdujd t..-..:ilJ \\- rzeczywistym świecie i -|',ę!"j czy później- muszą ulec zniszize...,., :izclnieniają się w goryczl smu-tekiponizenie.TakilosspotkaBrunonaTaslt:.-..lego,p"łr."go 

ńłodzi"n z"lpy-chy i hiperbolicznej *ręr, energii [!\ oI-1.',

Tam ja, Polak i były obtluntej E.,. ,,...,,

Pieśń rozluinę i t'ormic l10.t.,l ,. :._: ,,,, :,, ,, :,i,sć
Balalioltt1 poctów będn liz,lc ,::: .:
|a iłn mannę giuiazd łlplltg, _i, ..,:-, 

.Ll ,it5ćll2

Taki ios spotyka także artr.,st ę z ,\,Ilirt ,,,. - ';:ze śo11.1 się on wkrótce, jak złud-na była jego wiara,ktorą pokła jał lv tłun-r;.cl-. lii., relbiającyclr go ludzi i jak ma-ło.okaŻą mu oni Prawdziwego zrozttnlietri;. B.. .r,,.o,,riirr,ry b-rak zrozumieniau innYch to również j ed,na zĆhorób, na która cier;l1 11igrl.czalnie artysta Kacz-marskiego, co więcej, niezrozumienie orr o o jnosi sie lv duzym stopniu niedo osobowoŚci, ale właśnie do konkretnlrch dzieł i clo p.lą61, tłor"r"i.Witkacy
w wierszu witkacy do kraju wraca skarży się rn prost, ze jego dramaty pozostającałkowicie niezrozumiane, fakt pośmiórtnej edycji dzieł ,\Iandelsztama takźespotka się na Archipe]agu Cułag^zniezrozuńi".,l",r-.,, ;p;" ;;;;"nym niezna-jomością odpowiedniego kontekstu słowa ,,wydawać''. orr-idiusz skarzy się natubylców w Tomi:

L,..] tu, gdzie nie ruiedzq - co Grecjn
Z szacunkiem śmiejqc się z czci, jaką odrlnię stoiuu13.

LirrriĘ odchodząc,,yi::Y: y której śpiew ał, jttżpo chwiii wzbudzawątpli-wości (,,wróżto,czy polityk?/Warił,czy poeta? ćz, to suieszcz,czy szpieg?'''a).Aostrzeżenie zawarte w piosence nou óymnkieruje poeta do ńszystkich arty-
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jeździec, przł:,rl Tarrtże.

i:IĘicrsze i piosetlki, s,134
11 Utit,on1 . . ., s, 106,
'] Tanrze, s. 225, 15 Wo!łn t

16 UtzuL..r,,;
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sĘm świecie i -ię w gorycz, smu-
mlodzieńczej py-

;krótce, jakzłud-
1o ludzi i jak ma-
rak zrozumienia
nie artysta Kacz-
żvm stopniu nie
vórczej. Witkacy
amaty pozostają
delsztama także
)wanym niezna-
lszskarży się na

łzbudzawątpli-
,czy szpieg?"1a).
l,szystkich arty-

Zlekczu,arq titój głos, którym wróżysz im los,
Od jakiego ich nikt nie wyzwoli,
Bo zabiie ich las rqk, klaszczqcych na czas
W marszą rutm, co śmierć niosqc - niewoli.

,,Wróżenie losu", mórvienie o nim głośno i powszechnie, nalvołrrvanie, bu-
dzenie sumień, dzielenie sie natchnieniem, wiedzą, udzieloną ,,z 8or_\.' ,a]e tak-
że wiedzą zdobytą dośu,iadczeniem całego życia 

-jest obowiązkiem poet\-.
Ale jego losem jest równiez pozostanie niewysłuchanym, niespełnion.*. ,"-
pchniętym na margines żl,cia społecznego, skutecznie ignorowanym izagłu-
szanym, jak Radio wolna Europa. Jego przeznaczeniem jest całkowita i zupel-
na klęska. Ta klęska moze mieć rózne postaci. Jest nią śmierć, która przen-rva
twórczość (Stary Michał Anioł i Pietą Rondanini).Jestżycie w piekle niewoli (przr-
czymzwyL<le ma na mvśli Kaczmarski niewolę w ZSRR, przykładem osip i.fan-
delsztam i Włodzimierz \Vvsocki). Wygnanie, skazani,e na zapomnienie, jak
w przypadku Owidiusza. I ł,iele, wiele innych klęsk; choroba, strach, prv.ńo-
za, kalectwo, obłęd... I{ęską moze być nawet rehabilitacja pośmiertni ,bo za-
wsze w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że nie o taki rodzaj popularno-
ści artyście chodziło i nie jest on ze swej sławy ostatecznie zadowÓlony.

, Pomimo tego nie wolno mu zamilknąć. Więcej - nie moze tego ztobić. Do-
bitnie ujął to Kaczmarski rv lapidarnych wersach Epitafium dla Soóizdrzała: ,,Mój
los, to głos, / Mój głos - to stos/l5 . Epitat'ium dla Sowizdrzała to najdoskonalszy
przykład postaw}, jaĘ prezentuje artysta w poezji kaczmarskiego. Niestru-
dzony, niepokonany, za\\|sze niepokorny, nieulegający woli i wygódzie ludzi,
musi nosić w sobie wielką prarvdę, niezachwianą wiarę w jakiś idóał, i ta wiara
nie pozwala mu się całkorvicie wypalić. Takim ideałem jest dla owidiusza
,,drżący R y* duszy", dla Norwida - Myśl:

A przecież ryzez nią i to dla niej właśnie
Umieram w nędzy16,

Iskierkę tej nadziei musi znaleźć poeta choćby na dnie piekła. Jedna z naj-
bardziej wstrząsających piosenek (choć tę można by nazwić - ze wzg7ędu na
,:ry?ry i konstrukcję - poematem śpiewanym) Kaczmarskiego b Epittl.fitłnt
dla włodzimierza wysocklego. podmiotliryczn4l odbywa wędrółkę po kolej-
nych kręgach zaświatów, podobnie jak bohatet Boskiej Komerlii Daniego. Ale
w zaświatach Kaczmarskiego istnieją tylko kręgi piekielne. Oto potrvorność re-
ŻimuzniszczYła niebo. Lecz piekło także jest udzńłum człorvieka i rórr-niez tam
jeździec, przemierzający kolejne kręgi, nie wstrzymuje konia. a z ostatniego,

15Wojna postu z karnawalent
16 Utwory. , ., s. 105.



MaiEorzala Lisecka

najciemniejsze8o krę8u przesyłajeszcze swoim słuchaczom obietnicę, że po-wróci, ,,gdy zacznie się dzień';.
ostatecznie jednakzaprzeczeniem te-qo losu są dzieje kochanowskiego i zna-komita piosenka/a n Kochanou,sł; Tu:ai p'oeta dobywa końca swych dni otoczo-ny szacunkiem i dobrobytem, tr- :el:.l sił, zudowólony r".-"go życiaiprac\,,zadowolony z siebie:

Kto i bąicić ::: ...".::,;: : ...: bł! się myśleć
Temtł stp,r::': .,.:. ::-.,.::.,..:. ,:1 lipońym liściem17.

, NiePewnY jest llprarl,dzie s-,.;l:=, ::zi-szłej sławf ,ale tez i nie dba o nią. Ko_chanowski to postać ,,sztu^r apo,i l-..se1 . jasnej, poa"r^, ga} urty.tu ru.r-marskiego ma tr-sobje racze j cos z i..1,:.I.o.o*,ń-łączvgo;;;;[H;:;:#l1.Jil:l'L'-'trŁ?,1§#Ji,1;}il,
który jest ,,,i".r.,ińió.,1,, i którego pieir-iastek nosimy w sobie już od począt-ku naszego istnienia. Ąe jest ;",- tez rr-iele ,ilr, #iury ilJut"t.,os.l, któraczyni z niego rozsądnego i utalentolvanego nauczvciela zycia.

Dla lirr
niezwykle
czy fragm

Dosko
interpurrtr
myślnikó,
ka nad te

-klucze. T
jem Norrr
się w spój
kształtu,'

,,KrZ\,.
dowskiei

Sam d
Norrł,ida
wida:

18Ui;._-

19Dla:

Duch Ad,;"
błękitttt1..

f,C,K,,
21 Po:
.'L.N,

Odnosimu się do }rlor,ti;Jn,,,
stylizacja- naśladowanie 

- obraz

.StYlizacjajest jednym z najczęstszvch zabiegórv, jakie stosuje Kaczmarski,próbując przeniknąć osobowość 
-tw 

óicy, zidentvhkorr,ać się z jegosposobem

:fl=liejak3 przemówićje.go własnym głosem oJ;;;i"ę niema' wtaże-nle t ze pewne wiersze są przed|użeniem linii t,n órczości okreśionych poetów,tak jak wiersz ostatnie d.ii Norwidamógłby z po',odzeniem wyjść spod pióraNorwida, Barykada - Baczyńskie8o/ a ńrłnot ś|rrr,rJ'irg"'- ,";r" Beniowskie-go, gdyby ten znakomity iionistńrientował się ,v ,"iliu.t,, tio.y.t, dotyczypiosenka. Stylizacja jest niezwykle głęboka, obejmuje .,i" tirto wszelkie for-ma]ne aspekty utwotu, jak wersyfik"a.lę, aobO, ńrcuł"ńy,rSr.ar., obrazowa-nia, charakterYstYczną metaforyi<ę ,ry ńur"otoeie, ule roinieżcały kontekstdzieła - filozofię i poglądy 
3.iyriy ń.ozputrzenie kilku przykładów dopro-wadzi nas do interesujący.i, i póZyt..zr.,f.n spostrzezeń .'--' 

'

Piosenka Ostątnie dl.i xol1iaa-piru.,u jest regularną strofą pięciowersową,o budowie 11 + 11 + 11 + 11 + 5;

776

)7 Woina postu z karnawałem
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Sylwetka altvsty w poezji Jacka Kaczmarskiego

Piękno jest na to, żeby zachwycato -
Nie znam piębtiejszej nad - Piękno - ojczyzny,

W której - ttlittątuszy przeznaczeń mielizny

Warto ząnttr:uć obolałe ciało,

Pychy się iL-,:?Jć,',

Dla liryki Norwida taki tlub bardzo podobny) układ stroficzny wydaje się

niezwykló charakterystl,czn1- C,'tolvać mo żnaby obszerniel9, ale niech wystar_

czy fragment z wiersza T r:,, sirc.,Jii"

Nie blttźń, :eT 1r;71iił cię, lub jeszcze ranię,

Bom Ci tłsi1l,:! t: łt:il sześć tysięcy;

l paclna,ilal: ł:u r:e, t Oceąnie,
\a pereł zuięcej!...20

Doskonale uchlwtna. na\tet bez czvtania tekstu, jest charakterYstYczna

interpunkcja norw,ijo* ska. U Kacznarskiego co prlivda ogranicza się ona do

mysńitow, jednak spełrria srtola ilajrva ż.ńejsząfunkcję: zatrzymuje czytelni_

ka nad tekstem, t<ieru;" ;ego uor]aru. rvskazuje na szczego1nie istotne słowa_

_klucze. Takich klo.roir..ń słoll- ja=t -.r lr,ierszu Kaczmarskiego duzo; ZwYCZa-

jem Norwida podkreśIale r,,ieika ttera" Pieir,o - Dusza - Calość", Układają

się w spójny c\ągznacze,ńorlr_i koi::,,-luuia \onfijorva delinicję piękna jako

kształtu, jako całości - form\,:,:

l;_;; 
- i tyIe.,.ż

,,I{rzyżMyśli,,natomiast-1313'"1.ilzaniedoroliintelektuwpoezjiNorwi-
aowsnÓj. Oo tej Myśli - 

jak l\iem\,- \onvid przywiązywał ogromną \Nagę,

sam óyskurś o pięknie rt rr ierszu rólvniez bie rze swój począŁekzpoglądów

Norwida. Tu Kaczmarski siega co rniedokładnego wprawdzie) cyiatu, U Nor_

wida:

18Utwory..., s. t04.
19 Dla przykladu mo8ą posłu:żyć następujące wiersze Norwida: Trzy strofti, Moja piosnkn [ll],

Duch Adamai skandal,Dedyfarln 7l1',oo 1,orii nikorczalie,Do panny lózefy z Korczeua,DĄ miwstążkę

blękitną..,
mC,K.Norwi d,,Trzystrofti,[w:] tenże,Poezje,opr,J,W.,.G.?T.:1icki,Poznań1986,s,ŻŻŻ,
21 Por. Fortepian Szopina i koncepcja,,Doskonałości Peryklejskiej",
2 C.K. N o r w i d, Prornethidion,^Bógumił, [w:] t e n ż e, Poezje, s, 679,



Do prncu - ; : : - :ttnrtwychwstałoza.

Bo nie iest s;,.' : - ;

Ani sól zicnl' j - ,.,-
Bo piękno ,ILl to ;. st

:*, :.:d korcem stało,
:,-.; ",. kttchennych,
bu :ągfu742ygą1rza

Druga rzecz -niechętnykoment
mysł, socjalizmy
Norwida, ale prze

zrównie znakc
szu Starość Owidi;,
waZbliżenie się ci
ste, jak w przypad
do wiedzy słuchac
cowali na tym polL

Sk4", _

--^,-..L-c/,..,

- C-:

Próba przeloze
średniówka, zĄIl,ti,

nakw stosunku c,
zdumiewająco dot
formalna nieprarr-
dzieł owidiusza i\
ze poeta był prze.:
nak nie ma rliek
Znaczenie svmŁ\t,_i

ety, t\^/orzącego a
staje się żyu-r,, cż-;

chający zapach ;z,
grą w kości. Głel:
gólnie wiar\-qc;:.

U KacZmarskiego znat d.j'.::...- : _ ]-,.,,,.nie, albo r aczej ," ;; ;. ;.: ;..].,,'. =' l;];i"^Tr:li 
a u tora, ja kby dopowiedze-

/Nie znam pię'knieisze, ...: _---_,. . ''T: 1est na..to, żeby zachwycalo 
-. Lużny,swobo,1nr .,.: ...... . j:__. _. :r"YznY...".

żańesteivcz;;;h;:;;.l:.'_ 
,; :r . 1:'],|1o zo szybko od ogólnych rozwa_

i:§1':,n;,t]l:*" j.],.,_,,.,i_;i""ć"ff ;iil;iilt;,:,Tjl,ffi LT
Przeszlosci, OJno.imr ,.'.r;..,. -:_ ',__.,j'^: i:ll!'zajżywego w swojej
mnieniami Retr olucli F.un..r.;".] r, - r:: ;:l':;7:11? PrzY.wolane wspo-
si.ę z rzeczl,tvistościa, t., łto.q i".-.,.,. \:,'*' ""1sKei, BonaPartego, nakładaią
k]e b]iska odbiorc'l,iersza, l " ,*, .. =' 

,--":,",:i:3]::-,9";e się niezwyi

:*,::'.i: poety, głzieś .;;;.r=;;n-.^ " ::e]:ko rzeczywistości rysuje slę
Światami, u k eri zyciu, ale zarazemor.i.1' 'l'.':.^_"8".P'między iozhy-'i

= 
r* :' i,łi ::#,'1 ru ł i ::,* ł; 

:, ; r:i : {,# :i:XlXE::; ł:
wiecznością .-,,W każdejchwili mam\. ,, i;_']^:.: ::j Perspektywi", .ruJsń"";
nurzeni w wiecznoś ci. przeszłość i .,.,,...i'|js' 

23 i Przed sobą. Jesteśmy zal
ne 

.z naszej,rubiektyił,n#;:ii,Xli] :''", 
: ] ( i a p \ tvieczn ości, wy di ela-

;ffi :t:?ir:: : :,r;::,,i.i,.i'[i 

t; 

; ; i 
" ., 

j ;;'; l ., 3J :i:§",|""fi il,,łrj::
równieżido o_u*ilce 

się do iiryki \onr.iJ: ';n.konul" 
a"lą ,ię przylożyc

tto." wu.tl;;;;i""go wiersza. I jeszcze }.llk. .lrr1 
"J*Taowskich'', ńa

n iku -," ;; ; d;; 
"T Xii $ ffi:T ry J,,;"xfi : ; :Ti; 

il;;;,," w p a m Ę t _

Czy 
ęoyiół tylko zostanie i :nł:et,

Co i(.| w przepaść z burzq? - c:!/ zostąnieNa dnie popiołu gwiaździs;tt1 iiu.i,łtttent,
Wiekuistego zzłyŹięstwa ząrnnle: %

x Podkreślenie moje - M.L.
" L.K. N o rw id, Pron

, _ -,s. s a w i c or,, *rril'ł.i!!?tt, 
Bogt.mi!, Iw: j t e n z e, poczje, s. 687.

] 986. s. 3_ł. '' - --ó-''lnlen senntt tYki PoetYckiei Nonłit]n, rł'l'iońio .rtkn z t'orntq,WarszawabC, No rlłiC,W pamiętniktt,|w:]ienże, 
Poezje, s.364.
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a, jakby dopowiedze-
żeby zachwycało 

-
l od ogólnych rozwa-
ardzo realisĘcznym.
cki obrazek),widzia-
za) żywego w swojej
,, przywołane wspo-
rapartego, nakładają
i tvydaje się niezwy-
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rvid, Teraźniejszość,
,ektywie, określanej
d sobą. Jesteśmv za-
ieczności, wyd,Źida-
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Sylwetka artysty w poezji Jacka Kaczmarskiego

Druga rzecz_to nawiązanie do tego nurtu poezjiNorn,ida, która stanowi
niechętny komentarz dla lvspółczesnego świata. Owe ,,knuty z jedrvabiu, prze-
mysł, socjalizmy - / Nabite Dzialo"z7 - to również symbol rzeczl,wistości
Norwida, ale przecież także - każdej innej rzeczywistości.

zrównieznakomitą _ choć innego typu _ stylizacją spotykamy się rv rvier_

szu Starość Owidiusza. O kreaQi samego Owidiusza w tym wierszu była juz mo-
wa.Zblżenie się do,,klimatu" poezJiowidiańskiej nie jesttu jednaktakoczywi-
ste, jak w przypadku \ł,iersz1, Norwida. Musiał zatemKaczmarski odwołać się
do wiedzy słuchacza na temat,,polskiego heksametru" iwzorców, jakie wypra-
cowali na tym polu Mickierr.icz iNorwid, poslugując się piętnastozgłoskowcem:

Skąd Littuitti itrącali? - Z nocnej wracali wycieczk?

Czemu, Cienitł, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz2g

- Cóż, że pięknie gdy obco - kiedyś tu będzie Rumunia3j

próba pr zelo Żenta heksame tru na j 
ę zyk p olski j es t zaw sze nieco nieścisła -

średniówka/ zamiast przecinać trzecią stopę meĘczną, pada po trzeciej, jed-

nak w stosunku do wzoru mickiewiczowsko-norwidowskiego Kaczmarski jest

zdumiewająco dokładny, Układ stóp jest identycznv31. W stvlżacji tej jest pewna
formalna nieprawidłowość, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że spośród wszystkich
dzieł Owidiusza tylko je den (Metamorphoses) napisanv został heksametrem, jako

że poeta byllprzede wszystkim elegikiem i preferorvał układ dystychu. To jed_

nak nie ma większe 8o znaczenia. Wazne jest, że uzr-cie heksameŁru ma tutaj

znaczenie symboliczne - jest jakimś sposobem zblżenia się do rzymskiego po-
eĘ, tworzącego przed dwoma tysiącami lai. Rzvm rv wierszu Kaczmarskiego
staje się ży*y,oż5rwasam poeta, ivvpatrującr-z tęsknotą wzgórzRzymu, wdy-
chający zapach czosnku i orvczej tr-ełn\,, czujący ból w plecach schylonych nad
grą w kości. Głęboka sensuainość izarazem lĘczność piosenki czyntląszcze_
gólnie wiarygodną:

Na pajęczynie lttlrązóiu - barwy, zapachy i dotyk,

Łąki, pałace i ludzie - drżqcy Rzym mojej duszy...32

Y Utwory..,,s.l05.
8A, M i c k i e w i c z, Konrad Wallenrod, [w:] t e n ż e, Dziełn poetyckie, t. 2, opr. W. F 1 o r y a n,

Warszawa 1983, s. 103,
29 C. N o r w i d, Bema pamięci żalobny - rapsod, [w :] t e n ż e, P oezj e, s. 786.
§ Utwory,.., s. 705.
3lSpondej, daktyi, spondej, (średniówka), dakiyl, daktyl, daktyl katalektyczny.
TUtwory..,,s.106.
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Małgorzata Lisecka

Indywidualność spojrzenia poety ma moc kreacyjną; R y.r, owidiusza jestosobnym światem, niepowtarzli^y- i rv1,,1ątkowym, istniejąrym dzięki o8Tom-nej wrazliwości i talentowi twórcy

- "a-*,
] i,:l' S t a b 

1 
y I a, Śzuiąt Oti i,i: :,s:_;, \\'roclai.r. ] 983.- L]ltł,ol r/..., s. 105.

'Tu ln,in. swjadczv o c

;l;";,;l::: j:;f,,,lr',;Ti#flłi;lJ*h*;i;.T*-Txll-,ffi ;[H1THff ]ff ;

1tj(l

., 
",:i 

:1?j,Tli;;§:,,:if}Tr i: ::r::lę 
s lowa m i :,,I gl e bą p ieś n i się sta j e

popularniej.""go .h)uu o*u.o*u,';;.iĘ:fi'67;;il'ffl;iJijl 
łfl -nisława Stabryły - Śy,nt'Oridiur.i|.Ill.i, ,ur., potwierdzałoby to dodatkowot::,? o nadzwyczajnej jego 

"mi"lętr,os.i.,zli tit"ru.rucn.'l"łł)" l"a,a, mniej -or" ..,'.i]i"J:ilT:[i:::|^:"*'urań i alu-
ła kobiet ciekawycJr biane pośpi.śr,,,., L..r,i;[;i:T TJ,_,"T 1T,,i,;;.,,]Lnajściślejsze tlulnaczenie ito,iu , ..,., - ,
::;Y;,:,r,",::;j!;;';o;;;,;";;;r'"";""'"';:1J"óffi ffir,, ji}oox:;:;,,

Dosyć prostym w zamyśie, ale z pewnością nierównie trudko n a n i u chw v te m t i t u. u. ii - u} i"-;; ; ;, 
" 
* anie p r z e zo, 

", -:'."JffJ# [.Y;poematu dygiesvinego tv piosenc e Rcclnt s!owackiego.Tutaj nie język słowac-kiego - bo słownictwo jóst całkowicie uwspółcze-śnione l ale konstrukcjęwypowiedzi, w wysokim stopniu nasuJJi? 
-o{o"sjami, 

dowcipami, najróznie j-szym,,, przypowiastkami, mórałami i komentarzami odautorskirni naśladujeKaczmarski. oczywiści" ,woloau xu;ilu.rti"go ,.,l" i".iiuf, )nu"rnujak Sło-wackiego, Nie pozwala na to ""i;;;i;. wieriza 1p""-"i"l; , ani jego roz-mach epicki , Trzebajednak ,urnurrył,'i"epickość jóst w iuz"i 
^i"rre cechąpiosenek Kaczmarsńes',, *1"v ,,'r'"ił"ur"r" aJ t"".'r,].wania żywy ch,szybkich akcji, opisyYl"l, dynam;czn'ych sytuacji, stąd tez w formie poema-tu dygresyjnego-muslał ,ię p'""i" 

"i" łtJZa rnuł,omicie.Nie ma chyba większegt s""r";;;.iliy*u,-,iu czy zestawianie poszczegól-nych s trof Slowacki e go i xi.r-u rrlii"g.,'w".a 
;ed nak zazna czy ć, żeKa czmar-ski, w przeciwielis'*-"i; a" sr"*".tl"!J, porłusrj" §ę;;;;;;:zo zamknięty-mi, spójnyrni ł,e'1,1letrzne strofami, ,X o,riu"ru,ze w ostatnich dwóch wersachoktawy po\\,Iaca do porzuconego dla swobodrrej gr-dy;;;tJ i tor,.ry -yst,aby w nasiępnej strófie p"a;ąŻ""""1o'r^I, 

irrwątek36:

Przy tym.r
stansu ton rói
tem romantr,.

.;WacKl WSp01.
dziewięćdzie,

Dla niezr,"-.,

Brunona Jasi.
ściwie odpor.,,
pohamowari:
nuje skrupu1:
jego wędrórle
niety twórczc
rego tradvcj;
z niezwykle .
ślonym opise:

Wschód.l=
jest zarazen ..
wwersach E: ,

artystów po:.
Artyści - z|,-,

Związek Ra;:
marskiego z; _

Na razie j. ;
tnarski, 8d} r,
czas właśnie ,.,

37}.Kaczi
§ l{lcrs:; : :

r9Tamże.



R },* Owidiusza jest
jeiacvm dzięki ogTom-

,I glebą pieśni się staje
nnienie aluzji do naj-

Froety, autorstwa Sta-
tzałoby to dodatkowo
Iłr,ch nawiązań i alu-
n-je się w wersie: ,,Cia-
,n kunszt- to właśnie
:nianego jako sztuka,
l-idiusza Ars amatoria

: trudniejszym w wy-
(aczmarskiego formy
-ltaj nie język Słowac-
re - ale konstrukcję
otvcipam i, najr óżniej-
autorskimi naśladuje
;t tak znaczna jak Sło-
mafu?), ani jego roz-
,r-duzej mierze cechą
r_slruowania żywych,
tez w formie poema-

;tarr, ianie p oszcze gól-
znaczyć,żeKaczmar-
rsadniczo zamknięty-
tnich dwóch wersach
temafu i kończy myśl,

lgo: nie konstruu;'e on luź-
:orł,ackiego. W Ben iow skim

Sylwetka artysty w poezji Jacka Kaczmarste,:

Najprostszy morał pragnę wysnuć z tego:

Trudniej człouieka niż pnństwo naprawić,

Więc, zgryźć nie mogąc twardego lrzecha,
Kto tonął - tonął, a kniaź się uśmiechał37.

Przy tym wszystkim charakterystyczny dla Słowackiego, pełen r--::: _ ]l -

stansu ton równiez zdtadzabliskie pokrewieństwo Kaczmarskiego z n::::.;-
tem romantyzmu, który chętnie operuje sarkazmem i groieską, Tak jai S::-
wacki współczesną emigrację, tak Kaczmarski - jego ustami - bilansuie _:l,
dziewięćdziesiąte w Polsce, a bilans ten bynajmniej nie wypada korzvstne-

Dla niezwykłych celów posłużył się poeta cytatem zwierszaBut r.c butcl::,:::.i

Brunona Jasieńskiego, w wierszu Epitat'ium dla Brunona Jasieńskiego. Jest to rl-ła-

ściwie odpowiedź na wyrazone w wierszu }asieńskiego: hurraoptymżm, nie-
pohamowaną pychę i przekonanie o własnej wielkości. kaczmarski relacjo_

nuje skrupulatnie całą drogę twórcząJasieńskiego. Pokazuje go od momentu
jego wędrówek po Europie, w której poeta poszukuje (ale nie odnajduje) pod-
niety twórczej.Pokazuje go w momencie fascynacji potężnym imperium, któ-
rego tradycja wywodzi się z czasów carskich. Znów mamy tu do czynienia
z niezwykle sugestywnym/ w paru słowach - zniezmiernąprecyzją - skre-

ślonym opisem. Zawiera się w nim monumentalność i gtoza zaTazem:

Tam czerwieńsze od krwi są cumulusy sztandarów

Od sztandarów zaś pqki pierwszomajowych róż38.

Wschód, ten wschód, który ma niezwykle magnetyczną moc przyciągania,
jestzarazemsiedliskiem gozy.Jego piękno jest,,niedobre" , zatTu7te.I być moze
w wersach Epitafiumpróbuje Kaczmarski przeniknąć tajemnicę fascynacji rvielu
artystów potęgą Związku Radzieckiego. W innym wierszu - zatyiułowanvm
Artyści - znajdzłe dla nich jedynie słowa potępienia. Ale to będzie juz innr
związekRadziecki, daleki od swojej przedwojennej wielkości; w pojęciu kacz-
marskiego zdolny budzićjuż jedynie ,,litość i grozę",

Na razie jednak powróćmy do Jasieńskiego, którego losów domyśla sie kaiz_
marski, gdy opisuje jego podróż w śniegu, w kierunku lodów Sr-berii. I"\'oi,- -

czas właśnie pojawia się wpleciony cytat, który brzmi przerażajaco sz,,, j.rJ :

Drogą białq jak obłęd w śnieg jak łajno mamuta

ldę młody, genialny, ręce łańcuch mi skuł...39

37J. K a c z m a r ski, Dwie skaly, POLSKIE RADIO CD
§Wiersze i piosenki, s.134,
39Tamże.

_ ł;;



. Jest tu-przerażająca wizja zniszcze:-.ia, obłędu i rozkładu - sytuacja stajesię coraz bardztej gro*teskowa i L.rze:,:z:jaca, zaciemnia się: wien czy ją obrazspluwającego siarką Bogaa(', Elrior,, - -r+omnego wędzonego łososia zwy-Ssanym mózgiem i samego poetl , .:-.-:u]ucego S\^/ego zamarzniętego,,trupa
- biedaczka".

W całkowicie odmiennej ton:.:'l ,l:,, czt-rej tłtrzymana jest Barykada §mierćBaczyńskiego) 
-piosenka takz< ,j]-=-.cz traktująca o trugJaiińierci, o przed-wczesnymibezsenson,nr-nr z:ll.z:z=]--u, Piosenka jest jejnaknad zwyczaj sub-telna; stanowi właścirł-ie 5zt|c: ;:-.,:.. ,,-lrlczt,rh obruzó*, strzę|tow snów lubwizji. Gdyby nie jasno tl---k.-z. ] --. 

,,-]-=z .:utoia sylwetka, do ktorej nalezy odno-sićwiersz,trudnobrłol.t ]-..,,.,ti,-,...,,,-.,-, trtul,Są1eanar'"i"rc.i*wskazówki,
odnoszące nas bezposre j; i: :: 5...r, ,.,.U.go: jest to podobny typ lirycznościiidentycznynieIrlaIlpt -c... L-:.-,;, ....,.,,, l lla\\.etcołeobrazyprzenoszone trie-mal bezpośrednio z je.lirego rl-iersza .1o drugego, ' '

Pewną bez1

wa skojarzeni;
rzę... ,,Ze\azne
kiej na karabin
chociaż to moz
tywypopiołu,
da się na nie_qc

cym niczym r.,

Smierć Bac,
dliwiona. O il.
jest skłonnv n,

utworu podn,,r
sobie winier-r'
ryczny (którr,:-

dym razie nic :

ny. Obraz drr
tylez świadon,,
po prostu bra,

Zupełnie l.
no 1uż, ze opi
acji artystl,ri
piosence nul.:
afirmacji, szcz

Zcałąpe.",,
neSanSo\ĄIeE--

mozgłoskolr-:
ski), poprzez :

wiersza toko,,,

geniusz - pc,

wał,lubo). A;,
Trylogia Sieri"
pewne sterei
mienne, ze i:

kaczmarski:

Tubylec się perłami poci
Tam gdzie zieloną i głębokrt
Rzeka wśród palm lenizuie gacla,
Ze naĘływamy - my:
Niosqcy w darze huk i pocisk,
Smierć niezawodną zu mgnieniu oka
Z którego cała nam wypndła
Planetn - grudka kntlia1,

Baczyński:

Wyciqgały ich dłonie krzepkie
Całych w kuli srebrnej jak lód,
I\l dłoniąch mieli perły od knai lepkie,
Oc:t1;2 łnieli smutniejsze niż cltóńr.

ł)Taka kreacja Boga jest róll,r,iez
Krzysztof Gajda. Por. K. G a j d a, ],;_...

' Utł,,ary,,.,3. 119.

:e.nltniscencją z liryki Jasieńskiego, na co zwrócił uwagę
K,ic:tnąrski w świecie tekstózu, Poznań 2003.

Jj Podkreślenia moje - M.L.

. "5| B aczyński, Batlą,:ln /r:i.f-iłr, [w:] l,Jtzuory uybralte| optac. K" Wyka, Kraków*Wro-cł:rt 1986, s. 75.
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zkładu - sytuacja staje
Lia się: wieńczy ją obraz
ędzonego łososia z wy-
o zamarzniętego,,trupa

na jest Barykada $mierć
:agedii śmierci, o przed-
iednaknadzwyczaj sub-
,lr-, strzępków snów lub
L, do której nalezy odno-
ak rv tekście wskazówki,
rodobny typ liryczności
,br azy pr zenoszone nie-

kiego, na co zwrócił uwagę
]oznań 2003.

:" K. Wyka, Kraków-Wro-

Sylwetka artysty w poezji }acka Kaczmarskiego

Pewną bezpośrednią aluzjąjest też wers Nlebo się coraz ti?-ei ;il.rl - nasu-
wa skojarzenia z ,,niebem złotym" Baczyńskiego w wierszu _\lsŁt :];je ci otwo-
rzę... ,,Zelazne kule głóu7"u rvydają się zsyntezowaną parafraza . głorrr- cięz-
kiej na karabinie" - tak jakby głowa i karabin zespollły się lr- jednc polecie -chociaż to może zbyt daleko idące skojarzenie.Nastrój utworu jest elegijnv tmo-
tywy popiołu, strzępów map, kul i krwi), azarazemniezwykle onin-cznr-: skla-
da się na niego łańcuch obrazów, które niejako przesuwają się przeJ oE]adaja-
cym niczym w kalejdoskopie, tworząc pewnego rodzaju nadrzeczirr-isto_ść.

Smierć Baczyńskiego jest zupełnie nieuzasadniona i niczr-m nieuslrarr-ie_
dliwiona, O ile }asieńskiego wy-daje się Kaczmarski w jakimi sensie :r:eriać,
jest skłonny moze oskarżyć go o autodestrukcję (i przecież rv końc.-ł.,-ej :artii
utworu podmiot liryczny-}asieński - wypowiada coś w rodzaju .,san iestem
sobie winien"), o tyle w wierszu Baryknda odnosimy wrażenie, ze p.- jnio: Li-

ryczny (którym zresztąw tym wypadku nie musi być sam Baczl,nsi,i. a r.,- każ-
dym razie nic na to jednoznacznie nie wskazuje) jest całkorvicie inercr-l:r-. bier-
ny. Obraz dryfującego statku znakomicie do niego pasuje, Jest rr- tei :cslarr-ie
tyleż świadomości, ile rezygnacji, braku energii m.oże - czl,od,.r-a9l - a noze
po prostu braku wiary, która stanowi niezbędnv potenciał aIł-_.T.

Zupełnie różnymod tych dwóch utworem jest/,;r: -("-r;:;::];.._."::. 1\-spomnia-
no 1uż, że optymistyczna wymowa tego rviersza odbiega cj l..zosiałr-ch kre-
acji artysty w twórczości Kochanowskiego. Nierr-aęlilrie pobrzmierva .iv tej
piosence nuta filozofii stoickiej, przejętej z pieśni Koci-lanorvskiego oraz ton
afirmacji, szczęścia i spokoju, charakten-stvcznr-dla tilozorii epikurejskiej:

Tak nąs Panie obdnrzfi,ś:, ;.,-,i_} ]:.?ż,; ];.i:_i:g rnało -Za nic mąmy - co 7:.ż|i:1,. l.,:e-c.: !-., :!ę chciało.
A przecież ni nąm :," c;-i t:'. ;al;: :i_<: lt star cza
By skorzystać: hl.-.-.;;;;.,; s,iłne.i ńtszy skgrbcaas.

Z całą pewnoś cią widoczn e sa w I n n i e Kochanow skim wpływy stylistyczne re-
nesansowe8o poety: poczrnając od rytmicznego trzynastozgłoskowca i sied-
mozgłoskowca (choć tvm stosunkowo nie takczęsto posługiwał się kochanow-
ski), poprze z ptosty, dosadnv sposób obrazowani a, podpotządkowanie rytmu
wtercza tokowi zdania, kończąc wreszcie na dość licznych archaizmach (wżdy,
geniusz - pojmowany jako rozum/ intelekt; drzewiej, krom, zawżdy, popso-
wał,lubo), Archażmy te brzmią wprawdzie jakbywzorem dla nichby|araczej
Trylogia Sienkiewicz a ni Pieśni Kochanowskiego, niemniej dają słucha czowi
pewne stereotypowe rłyobraże nie dźw ięczne go s taropolskie go j ęzyka. Zna-
mienne, że im bardziej zagłębia się podmiot" liryczny w rozlyażania natury

q Utwory . . ., s, 1l9,
a5 W ojna pos! u z karnazt at e m.
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Maigorzata Lisecka

ogólnoludzkiej, tym batdzi-ejwspółczesny nam staje się jego język,a w ostat-niej strofie archaizacjawyaiie,i; ,"*k"ć w ogóle. Sa; k;;}ir""wski wystę-puje w piosence jako moialiśta, bvnalm.,i.;1"j1* 
ry" ""a"f " 

zy zrzędliwy,anonimowy szlachcic sarT,1.1", prezenfujacy pochwałę .r"r.ińgo życia, od,d,a-lonego od afer i intryg publicznrlch, które nagrodzone zostaje spokojną i szczę-śliwą starością, Co więce1, gdl bl .i. ir.irł, iz do końca przed'ostatniej strofy
it*:"ffi lni§:: :: j:ry 

.*ó; "J1 " ", z p o e zj ą' Ko"n u., o*, ti" go _
a *u o, tu t.,i J ;;ó i,:: ili il :1ir' il" ń,H g: t"rl3"j# 

ów i ący . o oil u.o

Ponierr
i sam artys
krwione ot

stający do
kichś uwa
człowieka
mnijmy, c<

towej ,,S,l.

Typyte i

i narkot,
biektyrr:
kluczon,

Wydaje
typu C, kt(
modela. ,,I
datkowo si

Oprócz
omylnie rr-

ści jego trr-

trochę niec
części naul
zmy nie pc
Wydaje nri
kowny. Poi
kowiaka. B
tysty z połl

Twórczi
niespralr-ie
tylko, najb
królestwo l)
człowieka l

kaczmarski rv srvoinr tl.ietszu rrl,kreort ał kochanowskiego na męza spra-wiedliwego, kiórl, nie ma sobie nic ÓLo zalniezprawdąprźekazywanąprzez,"i"1"'p:'.";,?'ffi 
::;,TJJ,il:]^:ł!"^Ż-bry twórca musi być przua"'*rrułru*ooO.ym człowiekiem.od słowa do obrazu prowad,zisłuchacza rviersz Autoportret witkacego:

Iestem od dziś na orlwyku
Więc to nie od narkotyków
Mam 

.czerw _one 
ocza rlo św ią dczalny ch kr ólikow

wstałem właśnie od stołu
Więc to nie z mozołu
Mam ząciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów,..a7

piosenka powstala z inspiracji jednym z autoportretów witkacego 
- jestto pastela na płótnie, wykonana'w t93Ó, rok prrĆ9s-i"."ę.r'iak 

;ak na por-trecie: najpierw,pojawiają s;ę najbardziei wyraztst: i]-"ńi; twarzy: oczy,potem usta, uszy, nos - na obrazie Witkal
1^-"i"Ę;;;;;;;,,,,arzlponuro"",J;n;?:fi',T",:ć,::r;#:xŁi:i szarawYch Popiołór,l, unoszących sĘ z ruin jakiejś d,ziwacznejbudowli.

Widzę ksztełt rzeczLl it, ich sensie istotnym
I to mttie csltll tt ielkittt ornz jednokrotłyłn...a?

:- I\-iersze i piosenki, s,73.

= ]] ')l]]_Y::Jna rski.a rt.pl; 1,1 ir.rr, kacznlarski.pn.,pl
i \ icrjir. l ptosenki, s.73.



Sylr!etk.l ar-t!Sty ou Po":], Ęklxu'1'----

Ponieważ,,SenSistotI]\-,TZeCZywydajeSięPrZeraZal.:'
i ,u* u.tyrta w" włurr.,,,cl-r c,czach noli 11 sobie znamio"' 

, ' , _

t *iorl" o.ry, oclstajace itszr, (elenre1*,,-l.]",o goteskorł,r,/ ai, ,,, ,:, _ , ,

,i"iu., O. *eac!i \\ itk,:,,c;ol, zacisnięte usta, Wsz;,>iko l :

kichś uwarunkotr,atl z.,,,ieIrznyclr, ale iest wydobycienl ,, ,

człowieka najbardziej cl,,alakterystycznych rysów jego osob_',, _,

mnijmy, co safil \\'iti"; ;,i;uł o u*,Ól.:n portretach w Regtilnli":," ,

towcj ,,S,L Wilłi,;,:,- :

Typy te [c i 
*:,",oi1]:]::,l:::l,:i::liJl,Yfi::j"IJ:tilllii:ii,!ii.' , ,.' '

; [T§*§ ], :] ; 1 :i : r: :1;; -:;:, i;il: 
-l:; 

:llr; *:,J"":, : 
_ " _

kltrczorre. tV g,"'",io;";;;i,;j; abstrakcyjna, czyli tak zwana "Czl,,,i:, 
r : " ,

Wydaje się, zeinteresującyrras portret na|eży właśnie do doskoi,_-_'-_, -

typu C, którv ujnru1" l""li" iylko zewnę trzną, ile i psychologiczna s\-i-"-=:,,,

modela.,,Kompozvc;1""U",,rl,yjrra" 
w tle zaS ^u,i 

zadanie podkreślac ;:-

datkowo stan ducha, stan psychiczny i emocjonalny portretowanego,

Oprocznawiązania do oUiu"" wysiępują * yt:,:i::::, j:,:"" ceclr\', l',l=-

omvlnie wskazujące ,-,u Wi'i<'u,"go, Oa,-,o,"ą się one raczej doliteracklej cz,-

;:i''#;,;".;: ,Z'łr, p)yx,-|" .."es.l pełen wtrlgaryzmow i kolokwializnrot;

irochę nieclbały,,,ri"r,'u-ń,.'n! styIistyczrrie, op"rJlą.y skrotamimyślow;,nri: p,

częsci nauko*y i *yrrńi*'"* 1.y charakterystycźne dla Witkacego neoi,l,:_

zmy nie pojawiają ,r"ę ;;;il" j ł trzechpiorór..t poświęconyci,i Witkacet_t,t"l

Wyda|e mi się pru*jopodobtle, źe Kaczmarski uzilal tcn zabieg z,l zbl i rt z, _

k";,. y po 
i 
a w i a,, * ila" "i;;,; :,: ::: .:*:* *i*iJ,;[:Ł=J"j *?J::, i, . :

kowiika. Być może ma on prz\Ipomlnac s

ry,T;J:j:Ł"ifl,§i1l] eor.nu ocet.ril Kaczmarski, jak się wydaje, barłz,,

rriesprawiedlllvie. Niesprarviedliwie, ponieważ skoncentrował się rra ie,1l"r::_,

tylko,najbardzielpopularnyrnzresztąobraziePiekłoztryptvkuT:,s-:...'..'
królestwo (Madr,vt). Punktem zaś centralnym wiersza jest zagac1l:" __],,_l_

człowieka rozpiętego na lrarfie z Piekła ntLzykantóru5l"

]]tefil
::Ze-

A tam gdzieś - n,Lój brat

N,l ]tnifie jak Chrysttłs rozpięty

Dol,i,:c lnu tnk!

\ie ch łuie, że niełatwo być śuiętt1lli,'

5l)Requlnll1itt Firrll1 ))artrlicl;cti ,,S.L \Nitkieuicz", r,vwrv,rviika;

;; fi#,;"" ;;.ii, p".^." golnvc lr części obrazu pocho clz :,

52 l]ltuorrl..., s. 151,



Małgorzara Lisecka

, 
Podobne skojarzenia w stosunku do tajemnic zego ,,harfiarza'' zobrazu Bo-scha ma j ego wybitn y bad,acz, Wi] h el m Fraenger:

[",J pragnienie wydobycia się z oichłaru przemawia w sposób dziwnie przejmują-cy, Harfiarz tęsknie wyciąga r.r- góre ramiona, jak gdyby clrciał cały świat zawrzećw oktawach, Ieczprzypoml.ru.Jcr"l śrr-, \Vawrzyńca rozciągniętego na ruszcie lubudręczonego więźnii niz geniu.z.: rr,zbilajace6orię ao toir'"* |rr"rt*o.rr.'.

w istocie, człowiek rozpietl, na harfie rv centrum obrazujest po części prze-rażający, po części zaś groteskórrr-, przede wszystkim jednal całkowicie pozba-wiony nadziei, piekłoBoscha jest oŁ,razem niezmiernie przygnęb iającym,chcia-łoby się powiedzieć: perfidn,m. \\-r-starczy wskazaZ.u-łt.r., i latarnię -symbole światła, jasności i rozrr-iazania tajemnicy - z których uczynilBoschwyrafinowane narzedzia torfur, slo,"u, ktore rvńadu ku.zńarski w usta pod-miotu lirycznego (lv tym rtl,padku nie mamv pewności, czy chodzio same8oBoscha, prawdopodobnie może nim uve ktJiJ ;;;;;"ii,'ir'u.''') równiezbrzmiąnadwyrazokrutnie i - iakrzęsio zaarza się, gdy pisze kaczmarski o ma-7arzach5s - słuchaczmusi skierować swoją myśl na zagadnienie etyki w sztuce.z innej jednak strony - godne podziwu jest przeiiesienie olbrzymiej licz-by obrazów i scen z Boscha ń prrurirrJtekstu. większość ztychobrazów od-nosi się, jak wspomniano, do birkło, ruda ladacz"r.l-)r.p". łą (anitas), ,plo-nące wsie, młyny i zamczyska"sa 1Piekło czterech źywiołów'!;i;"ą.y młyn jestistotnie charakterys ty.cznymmotywem), ,,yo.duod ognia gÓ.ą.u, łun gąsieni-ce"57. Triada ztrzeciej strófki: Noz - PtJniądz__ PoJuł.rn-"k łatwo zidentyh-kować jako Piekło Graczy.- cho.ciażw ogJr1 
13|rw ""^ i|i""' ędzy przewljasię często przez twórczość Boscha. Wieleiu. takich ,,miejsc wspólnych''; świnia,diabeł, płomień, ttzos, ,,żabiotrupie py;ki"r: - -nadzwyczaj charak terystycz-ne, upiorne twarze van Akena. cruińu tzeka, którą przem ierza jeżd.ziec nakoniu, moze ko jarzyć się jeszcz" , .,i".umowitym obrazkiem z plótna Kuszenie

':"łl::r'r':::ł:ś'^::l': j'eździec zł,rpl,,ą zu*iust głowy, t ,rt łu'.u"zu j niż czlo_

Zauważa zatem;':1' 
koń wkraczającY do 

'r"loprr"^ienia się w szczura.

docenia;"g."g.;;;ffi §,:1:,.ij#jx"ii"lT"li' j.§;;':,Zi': i.#tego w ostatnim wersie podl:liot lin cznr. sam siebie nuryrł ,,rcrobm Zycia'' .

Tyle że, jak sit
dliwy. Tendel
co liryczny i
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Chc

Na zakonc
Kaczmarskieg
rykaturalny, \'

Koncert t'ortep,:
Koncert .for:

na jednymlr-ł;
przy fortepiar
a zatem besha
jętności KaczI
apTzy tym skc
brzmień głosl
szybkich, dr n
pośredni zu-rc

określanie
deprecjonulac
nia. Co więce;
kę, witalność. ,
łuje zprzyszł..,
pogrzebie. \\'it
zestawień: skrz
ne usta, gardłc
jest wiele,

53W, Fraenger/ Hieronint Bc-,:]:, rrzei, B, ostrowsk a,\Ęarszawa1990,s,53.ilNie ma to jednak większego ,nu.r",liu, Joiri uowi"- o oddanie k]imatu dzieł Boschal wrazenia' jakie wYwarła jego triórczośc nu uuio... piosenki. Ariysta i-ri .i-i.t. charakteryzo_x,an.v bezpośrednio przez opis fto jesi to rrłaściwJ i"n"J"i 
"pij ,*";"i'iiu-^"'.. Por. S4d nad Coyq [Duie skni .l-

- Uć;.,r.rł,,., s. 15-1

' Tamze,
:" Tamze.
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, obrazu Bo-

e przejmują-
giat zawrzeć
ra ruszcie lub
;orza53.

częściprze-
vicie pozba-
1cym, chcia-
latarnię -zvnił Bosch

,r, usta pod-
zi o samego
ia) również
rarski o ma-
ki rv sztuce.
z:lrniej licz-
brazów od-
nitas), ,,plo-
v młyn jest
lun gąsieni-
o zidentyfi-
zv przewlja
ch": świnia,
rkterystycz-
jeździec na
na kuszenie
zej niż cz|o-
,. \\| 

'ZCZDTa.ile zarazem
razów. Dla-
lem Zycia" .

i dziel Boscha
charakteryzo-
:ości.

TyLe że,jak się rzekło, Kaczmarski nie jest w swojej recepcji zllFĘl:j. >::,""-:i_

aiiwy. ńndencyjnie poĄa bowiem inny, ten _ nie tyle kamer;_:_,5 =__-:ć 
_

co liryczny i peión ciepła odłam twórczości Boscha, zapomina|a;. że "::::s
z tęcźy" , o ttóry.n mowa jest w piosence, także w obrazach rvielkiegc \j;e:_
landczyka istnieją59.

Chciałbym spoczqć na Pćre Lachaise." - antyportrety

Na zakończenie wspomnieć nalezy jeszcze o tych spośród utworów Jacka

Kaczmarskie8o/ \^/ których przedstawia on artystów w sposób ironiczny lub ka_

rykaturalny. w t"j grupie pówinny zn aIeżć się szczegó|nie piosenki Artyści oraz

Koncert fortepianowy.
Konćert fortEiatiowy, dedykowany Wojciechowi }aruzelskiemu, oparty j est

na jednym właściwie, śmiałym koncepcie/ porównującym generała do stojącego

przy fortepianie pianis ty,itary nie potrafi wydobyć z instrumentu dźwięku,

L rit"^bóstialsko go ni"r"ry. piosenka jest przykładem mistrzowskiej umie-

jętności Kaczmarsńego w iworzeniu niezwykle barwnych, sugestywnych,
'i przy tymskondensoivanych i zwartych obrazów, w wykorzystywaniu wspóŁ

bizmień głoskowych dla uzyskania efektów fonicznych i w konstruowaniu

szybkich,"dynamicznie zmieniających się scenek. Niezwykle ostro brzmi bez_

pośredni zwrot do adresata:

Do fortepianu - po coś siadał, cl,Ląmie? !

Nie wydobędziesz zeń dźwięku rozkrlzem,

Pod pięściq pryśnie kość i klauisz złamiesz,

AIe nie zabrzmią dzieioue pasnżćA,

określanie Jaruzelskiego mianem altysty jest oczywiście zabiegiem celowo

deprecjonują.ym go: artysta t)yorzy _ on jest mistrzemdestrukcji, niszcze_

nii. co więcej, jest w ,*ói- dziele bezsilny _ życte ma zbyt wielką dvnami_

kę, witalnoś ć, aby je stłumić i zagłuszyć. Ostatnia sekwencja utworu prz\,\vo_

luje zprzyszłościwizjęśmierci generała i radosnego Marsza Załobnego na jego

pogriebie.Wiersz pełLn jest zńsztąpodobnych paradoksórv i kontrastorr-r-ch

z"ju*ier,, skrzydłó opadające ,,sa|wąprzeciw ciszy" ,pudło fońepianu jak czal_

ne usta, gardło okrę.tr," śtr,r.rą powietrza.., tego typu podobnr_ch zat,iegou_

jest wiele,

9Por. Raj na ziemi, tablica środkowa tryptyku Tysiqcletnie Króie:: *

@Wiersze i piosenki, s, 1ż7.



Małgorzata Lisecka

Artyści - piosenka- dedykowana .Ąndrzejow i Wajdzie- bierze za temattych spośród wybitnych poiskich t*o..J*, u6uy nołriouyri o* na radykalnąpostawę w obliczu komunizmu, nie zdobvli się na tr".oiń 
- zasłaniając sięwłasną sytuacją życiow.ąi rolą, jaką im ona naznacza. Ci właśn ie, ,,zaszczyta-m7zaszczuci, obarczeni sł.awą"ń,jat pisze szyderczokaczmarski, wyniesieniponad przeciętność, ale właściwie l, il.rtkim obojętni, ,u-l-.o-.,i eż traktująswoje powolanie z obojętnością, Ideainie doprr.o*u.,i do kazdej koniunktury,potrafią z chwili na chwilę zmieniać srr oieljee i p.gląa| |."i"i"uz ao żadnejz nich nie są w gruncie ,r""ryprr"ko.,uni, lv.u-iui ;^:;;;;:;;.rvy, kompro-misowy kosmopolity r^ ryiUiiąspokó j J u.hu,

Wskazuje Kaczmarski nl to,,żeod ie go .,b ezmiaru człowieczejudręki'' arty-ście nigdy nie wolno się odwrócie, po.,i.,ru. to tr,łaśnie W nim kryje się całysens tworzenia. wydaje się, że bu.łzo mocn, nacisk kładzie kaczmarski naznaczenie, jakie dla twórcy ma cierpienie, ot uiu , 
'ur.,.go-.J;b]e. Nie moze byćta ofiara połowiczna, nie moze br.ź efektem ko-p.o*i-r". i;;.. rodzi najdo-skonalszą sztukę, musi pochoa.ic , 

"i-i"mnej rr-iarv w jakiś ideał, jeśli twór-
;Tfi ';.T ł: T:i;Ęl3 J?ćliT:a 

p o,1 o b ie o,, y^,,|i"," 
",t" 

# z b nte go
Dlatego prefiguracją artysty jest u kacznarskiego postać odyseusza. Tennajbardziej chyba p".howy, u;"j"".r"r^e naiszczęśl iwszy możez bohaterówgreckich, to wzór uporcz}rh/ego dazenia j.. ceiu - L,orug; .,i" t r"uu na śIepoposzukirł'ać, ponier,az jest on"już \\-v]1\ ii. i, sercu i w myśli, doskonale widocz-ny i nigdy niczt-m nieprzr-ciemnionr ,'lai skałv ltaki, ;i;;;;órty to świado-me poszukiwanie celu, o ktorl,n-. tzeb-i .,tierzvĆ,ze istnieje, Wiara ta rodzi od-wagę i daje światło na irjie, N:J:t - lak opowiada mit - jest pelna trudówi niebezpieczeństrł.,. Jest le j::'a*,..r- i"J*ą, *to.u pro*uariao celu, a wybie-rając ją,artysta oporviada sle p: s:;nl" |o"z;i głęboko humanislyc znej,w któ-rej człowiek jest wartośo. .*r......u
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Artykulprezentujeróżnesrlr,.eikiartysty,przedstawionewpoezjiirirycznejJackaKaczmar-
skiego, Analiza obejmuje.r;;u;;;; "źli,źriua,,rj'iro*unty,źną, 

óurope)sĘ szŁuką, historią

i kulturą, oraz 1ej.,rwiąruniu,Jc r:oeivckich p.ogru;j. Ioslczególnyc|rtwórców, 
Zasadnicza

treść artykulu dotyczy o"]ii.i.i;;;"lri.J,"."iru.r, u"ty,to*"1akbwidiusz, Bosch, Kocha_

;;;r*;'ri;;.ti, Ń.ił ia, il'i tk,u 
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B aczyński, Bob Dylan,

Summary

ThearticlePresentSdijferer.tprotilesoftheaIiiSt,describedinlyricpoetrybYJacekKaczmar.
ski. The analysis inara"j'r'Jin:';;;;r;il-y i" n.*r,-',i, tradiiion, to European art, history

andculture;andiisrefrencestoPoeticp.og,u.^".ofindividualauthors.Themaincontent
of this article concerns the poetic presentations ,";;i". as Ovid, Bosch, Kochanowski, Sło_

wacki, Norwid, Witkacl,, Baczr,ń,kj, Bob lJytalr,


