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"A métdrzy mi~dzy Wami nie sét ci, którzy wzbogacili si~ przedajétc nauk~ 

sWét, i nakupili sobie dóbr i domów, i zyska/i od królów zloto i laski. Ale ci, 

którzy opowiada/i Wam slowo Wolnosci, i cierpie/i wi~zienia i bicia; a ci, 

którzy najwi~cej ucierpie/i, szanowni sét, a ci, którzy smierciét zapiecz~tujét 

nauk~ sWét, swi~ci b~dét." 

Adam Mickiewicz 

Ksifl9í narodu í píelgrzymstwa po/skíego 
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WSTI;P 

"Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže" 

"Nie utaj drutowi kolczastemu, choéby nawet sto razy udawal lodY9fl rázy" 

Karol Kryl 

Impulsem do podj~cia przeze mnie badarí nad tekstami poetów Karola 

Kryla i Jacka Kaczmarskiego byfo moje dfugoletnie zainteresowanie muzykq 

folkowq oraz poezjq spleWanq, szczególnie tq, która w jakis sposób 

odzwierciedla sytuacj~ spotecznq albo nawet bezposrednio jq ksztaHuje. 

PostugujqC si~ w zwiqzku z wyzej wymienionymi autorami terminem "poeta" 

wyrazam przeswiadczenie, iz poziom ich tekstów w sposób znaczqcy odbiega 

od twórczosci innych piesniarzy, nie mowiqc o przeci~tnym poziomie 

wspótczesnej muzyki popularnej, prezentowanej odbiorcom przez media jako 

jedyny poprawny nurt. Muzyka ta bowiem, w pefni podporzqdkowana wymogom 

muzycznego rynku, traci cechy indywidualnego dzieta sztuki na rzecz szybkiego 

sukcesu. 

Celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja wybranych elementów dwóch 

obrazów swiata tworzonych w tekstach wymienionych wyzej autorów, dwóch 

nowych sposobów postrzegania swiata ich oczami. Temat ten jest szczególnie 

ciekawy ze wzgl~du na fakt, ze obaj autorzy, mimo ze pochodzili z odr~bnych 

kultur narodowych, mieli wiele wspólnych doswiadczerí zwiqzanych 

z wydarzeniami historycznymi oraz z emigracjq, czyli przymusowym zyciem 

poza krajem. Analiza tej problematyki poprzedzona jest w pracy refleksjami na 

temat twórczosci obu bardów oraz prezentacjq teoretycznych zagadnierí 

zwiqzanych z badawczq koncepcjq obrazu swiata. W swoich badaniach 

oparfam si~ gfównie na metodologicznych wskazówkach zawartych w tomie 

Jflzykowy obraz swiata, 1 który jest zbiorem referatów przedstawionych na 

konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskej w 

Lublinie z cyklu "J~zyk i kultura" w Pufawach w 1987 roku. 

1 BARTMrNSKI, J. (red.) J((zykowy obraz swiata. Lublin, 1990. 
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Swojq pracE2 podzielHam na trzy rozdziafy. Pierwszy z nich skfada siE2 

z nastE2Pujqcych CZE2sci: próby zdefiniowania postaci tzw. bardów oraz ich 

miejsca w kulturze czeskiej i polskiej, ich twórczosci oraz omówienia 

dotychczasowego stanu badarí nad wspófczesnq piosenkq jako formq 

artystycznego komunikatu. To wfasnie przez pryzmat tej kategorii odbierana jest 

powszechnie twórczosé wymienionych powyzej autorów. NastE2pnie prezentujE2 

fakty z zycia autorów oraz próbujE2 usytuowaé przedmiot badarí w kontekscie 

socjologiczno-historycznym. Zawarte w tej CZE2sci fakty skfadajq siE2 na 

okreslenie zespofu czynników, które doprowadzHy do uksztaHowania siE2 

osobowosci twórczej bardów. Doswiadczenia zyciowe, wyksztakenie, 

przynalezne do omawianego okresu wydarzenia polityczne oraz wpfyw 

najblizszego srodowiska - to moim zdaniem badzo wazne czynniki, bez których 

trudno byfoby zrozumieé twórczosé tych autorów. Rozdziaf drugi - teoretyczny 

- zawiera wprowadzenie w zakres badarí dotyczqcych jE2zykowego obrazu 

swiata omówienie wybranych prac teoretycznych poswieconych tej 

problematyce. Gfównq CZE2sé pracy stanowi rozdziaf trzeci. Ten ma na celu 

prezentacjE2 wybranych elementów obrazów swiata na podstawie wybranych 

utworów Jacka Kaczmarskiego i Karola Kryla. W ostatniej CZE2sci znajduje siE2 

podsumowanie oraz korícowe uwagi na temat podjE2cia przez innych badaczy 

kolejnych analiz twórczosci autorów poezji spiewanej. NiezbE2dna jest jeszcze 

informacja o zródfach, z których bE2dq pochodzify wszystkie uzyte w pracy cytaty 

z tekstów Jacka Kaczmarskiego oraz Karola Kryla. BE2dq to przede wszystkim 

zbiory pt. A spiewak takte byl sam, 2 Krylogie, 3 strony internetowe poswiE2cone 

twórczosci wymienionych autorów oraz spiewnik nalezqcy do gazety muzycznej 

FOLKtime.4 

2 KACZMARSKI, J. A spiewak takte byl samo Warszawa, 1998. 
3 KRYL, K. Krylogie. Praha, 1994. 

4 www.kaczmarski.art.pl, www.karelkryl.cz, www.folktime.czlzpevnik 

4 



1. BARDOWIE I ICH ROLA SPOt.ECZNA 

W swojej pracy przyjmuj~ zalozenie, iz piosenki tzw. bardów stanowiq 

w dziejach wspólczesnej literatury specyficznq odmian~ poezji, w której 

dodatkowq zaletq tekstu jest jego przyporzqdkowanie cz~sci muzycznej. 

Chociaz podstawowq formq tego gatunku jest wykonanie utworu na scenie, 

mozliwy i poznawczo uzasadniony jest jego opis w kategoriach literatury oraz 

j~zykoznawstwa. Jednak niektórym krytykom literatury bardzo ci~zko jest 

nazywaé tych autorów poetami. O tym mi~dzy innymi pisze w swoim artykule 

Pawel Bratkowski.5 Zwraca on uwag~ na to, ze Jacek Kaczmarski od kilku lat 

staje si~ coraz bardziej popularnym, jednak nikt nie chce nazywaé go poetq. 

Autor artykulu slusznie zwraca uwag~ na fakt, ze w USA juz w latach 

szesédziesiqtych analizowano na zaj~ciach z literatury wspólczesnej utwory 

Dylana. W Polsce jednak (tak samo jak w Czechach) poj~cie poety jest bardziej 

zamkni~te. O tym, kto jest lub nie jest poetq decyduje Uak slusznie uwaza 

Bratkowski) "nie zawarlosé jego twórczosci, ale forma, w jakiej ona jest 

podawana. ,,6 Sposób publikacji wyznacza wi~c, kto jest a kto nie jest poetq. Nic 

bowiem, co nie bylo podane w formie pisanej, nie zostalo jeszcze nazwane 

poezjq. Takiego miana nie doczekala si~ nawet twórczosé prezentowana na 

scenie, aczkolwiek np. w Czechach bardzo zbliza si~ do tego twórczosé 

Voskovce i Wericha oraz Suchého i Šlitra. W swoim artykule Bratkowski 

zauwaza tez, ze odbierajqc Kaczmarskiemu miano poety, zaw~za si~ grono 

jego odbiorców: "pozwala sifZ sluchaé go tylko fanom muzyki, odbierajé{c to 

prawo milosnikom slowa, poezji. ,,7 Ale jesli twórczosé bardów nie jest poezjq, to 

pojawia si~ pytanie, czym ona wlasciwie jest i kim Sq jej autorzy. Na konferencji 

zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w 2000 roku analizowano 

twórczosé bardów i jej miejsce w kulturze, sztuce oraz zyciu publicznym. 

Zjawisko to nie stalo si~ dotychczas w Polsce przedmiotem powazniejszych 

badarí, tak jak np. w Rosji albo w Francji. Zgadzajqc si~ z uczestnikami 

konferencji uwazam jednak za konieczne przynajmiej podj~cie próby 

wyjasnienia terminu "bard". 

5 BRATKOWSKI, P. Czasy Kaczmarskiego. In: Po prostu 1990, nr. 38, s. 8. 
6 ibidem, s. 8. 
7 ibidem, s. 8. 
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1.1 Kim jest bard? 

Posfugujqc si~ tytufem artykufu Karoliny Sykulskiej8 chciafabym 

spróbowaé wyjasnié samo poj~cie bard. Autorka przeprowadzHa szereg badan 

ankietowych, za pomocq których sprawdzHa, jak termin bard postrzegany jest 

przez szerokq publicznosé. Na podstawie jej wyników oraz definicji zawartych 

we wspófczesnych sfownikach widaé, ze wskazaé mozemy kilka cech 

gfównych. Bard, to po pierwsze w kontekscie historycznym starozytny albo 

sredniowieczny poeta dworski, po wtóre zas (znaczenie wspófczesne) poeta 

- spiewak, wykonujél.cy piosenki najcz~sciej wlasnego autorstwa, 

akompaniujél.cy sobie na gitarze (albo rzadziej na innym instrumencie). 

Pojedyncze publikacje opisujq to poj~cie w bardziej szczególowy sposób. 

Wedfug Slownika wspólczesnego jftzyka polskiego bard to "poeta opiewajé{cy 

wazne wydarzenia historyczne, popularyzujé{cy jaké{s ideologie (np. bard 

rewolucji),B, Inny slownik jftzyka polskiego proponuje prostszq definicj~ - "ten, 

kto w sposób poetycki opiewa jakies osoby lub zdarzenia': 10 Natomiast 

Encyklopedia PWN w ogóle nie uwzgl~dnia aktualnego znaczenia tego terminu. 

Wedfug niej bard to tylko "poeta i piesniarz, CZftsto wftdrowny; poezja b. 

rozwijala sift w Irlandii, Szkocji, Walii, Bretanii od ok. XI W., zanikla w XVII W. ,,11 

Postrzeganie barda jako bezposredniego uczestnika albo nawet wspóftwórcy 

wydarzen historycznych fqczy si~ z majqcq korzenie w "Piesniach Osjana" 

tradycjq barda. Najbardziej precyzyjnq definicj~ podaje Slownik terminów 

literackich XX wieku, który przedstawia barda jako "poetft - piesniarza, 

wzbudzajé{cego uczucia patriotyczne i jednoczesnie nawolujé{cego do walki o 

wolnosé".12 

W aktualnym dzis znaczeniu bard, to "spiewajqcy poeta", czyli autor 

tekstu, muzyki i zarazem wykonawca utworu. Dlatego mówimy o tzw. "piosence 

autorskiej", której najwazniejszq cz~sciqjest tekst. Ogólnie mozna przyjqé, iz do 

znaczqcych cech postaci barda nalezy fakt, ze w swoich utworach "komentuje 

biezél.cél. sytuacj~ polityczno-spolecznél., odwoluje si~ do wydarzen 

8 SYKULSKA, K. Kimjest bard? In: Poradnikjf;;zykowy. Warszawa, 2001. z.5, S.54. 
9 DUNAJ, B. (red.) Slownik wspólczesnego jf;;zyka polskiego. Warszawa, 1998. s.4l. 
10 BANKA, M. (red.) Inny slownikjazyka polskiego. Warszawa, 2000. s.123. 
II http://encyklopedia.wp.pl/ 
12 BRODZKA, A.(red.) Slownik terminów literackich XX wieku. Wroclaw, 1992. s. 88-90. 
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historycznych, porusza problemy moralne przekazujqc w nich pewne 

uniwersalne wartosci oraz krytykEl rzeczywistosci. Dodatkowo postrzegany jest 

jego autorytet kulturowo - moralny.,,13 Zwtaszcza ostatnia cecha jest moim 

zdaniem bardzo wazna, bowiem w tamtych czasach twórczosé bardów miata 

bezposredni wptyw nie tylko na kulturEl, ale takze na wydarzenia polityczno -

spoteczne. 

1.2 Poezja špiewana 

W zwiqzku z terminem bard pojawiajq siEl w ramach opisu jego 

twórczosci okreslenia takie jak piosenka autorska, piosenka poetycka, 

poezja spiewana albo rzadziej piosenka literacka. Niestety gtównie z powodu 

uzywania tych terminów przez media, które nie interesujq siEl w sposób 

znaczqcy tq problematykq, dochodzi do terminologicznego chaosu. To nie 

pozwala precyzyjnie okreslié wymienionych terminów. Moim zdaniem nalezy 

najpierw zdefiniowaé te pojElcia. Wedtug Slownika terminów literackich XX 

wieku piosenka, to "utwór slowno-muzyczny, przeznaczony do wykonywania 

przez spiewaka solistfl lub zespól. Jako swoisty typ sztuki estradowej piosenka 

wyodrflbnila sifl na przelomie XIX i XX W., a jej kariera wiqte sifl z rozwojem 

srodków masowego przekazu w 2 pol. XX w. (. . .), dziflki którym stala sifl jednq z 

podstawowych form wspólczesnej kultury popularnej, zwlaszcza mlodzietowej. 

Wystflpuje dzis w wielu rótnych odmianach, z których najwatniejsze to: 

kabaretowa, wywodzqca sifl z tradycji francuskich kabaretów kOJ7ca XIX W., o 

charakterze literackim lub satyrycznym, rótnorodna tematycznie, utrzymana w 

tonacji kameralnej; przebój (szlagier) zyskujqcy popularnosé dziflki tematyce i 

wizji swiata odpowiadajqcej potrzebom odbiorców; p. taneczna, utrzymana w 

modnym w danym momencie rytmie tanecznym ljej odmianq jest p. 

dyskotekowa). W kulturze salonowej XIX W., a takte w kulturze wspólczesnej p. 

wystflpuje takte w postaci tzw. poezji spiewanej: slowami p. Sq klasyczne teksty 

poetyckie, np. Mickiewicza, Lesmiana, Tuwima. Dutq rolfl w ksztaltowaniu p. i 

jej odmian odgrywajq wykonawcy, lansujqcy wlasne style muzyczne i 

13 SYKULSKA, K. Kimjest bard? In: Poradnikj~zykowy. Warszawa, 200l. z.5, s.54. 
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interpretacyjne. ,,14 Cytowana definicja dalej informuje, ze taki utwór mozna 

zaklasyfikowaé do rodziny piosenek, zaw~zajqc pole poszukiwarí do terenu 

ba/lady. Stownik wskazuje na Leonarda Cohena, Boba Dylana, Jacka 

Kaczmarskiego itp. wtasnie jako na wykonawców tego rodzaju muzyki. 

Pami~taé nalezy, ze popularnosé takich piosenek szczególnie wzrosta w 

Czechach w latach szesédziesqtych i w Polsce w latach osiemdziesiqtych, 

kiedy wtasnie twórczosé tych autorów by ta mocno zwiqzana z wydarzeniami 

politycznymi. Innq próbq zdefiniowania twórczosci bardów b~dzie nazwanie jej 

piosenkél. poetyckél.. Wymieniony juz Slownik terminów literackich XX wieku 

wyjasnia, ze jest to piosenka, w której szczególnq rol~ petni cz~sé stowna. 15 

Oprócz Kaczmarskiego jej twórcami Sq B. Dylan, L. Cohen, W. Wysocki. Jest 

jednak dosé szeroki zakres innych poj~é, w którym mozna znalezé miejsce 

bardziej przypisane Kaczmarskiemu i Krylowi. Jest nim z pewnosciq obszar tak 

zwanej piosenki autorskiej, która jest odmianq piosenki poetyckiej, w której 

"wykonawca jest jednoczesnie autorem tekstu i muzyki".16 Trzeba piosenk~ 

autorskqjednak odróznié od poezji spiewanej, czyli od utworów, które zdaniem 

niektórych badaczy byty w zamiarze autora tylko poezjq i dopiero po dopisaniu 

cz~sci muzycznej przez innego autora oraz wykonaniu na scenie staty si~ 

piosenkami. Znanymi przedstawicielami piosenki autorskiej Sq Jacques Brel, 

Georges Brassens, Wlodzimierz Wysocki, Bulat Okudzawa, w Polsce 

Edward Stachura, Marek Grechuta i Jacek Kaczmarski, w Czechach oprócz 

Karola Kryla takze Vladimír Merta, Jaromír Nohavica, Jaroslaw Hutka i inni. 

Nie znaczy to oczywiscie, ze ci autorzy wykonujq tylko piosenki autorskie. 

Cz~sto tworzq tez muzyk~ (szczegótnie w Polsce) do utworów wybitnych 

poetów - Mickiewicza, Herberta, Osieckiej. Z kolei w Czechach bardzo 

popularne byty w pewnym momencie teksty ludowe. Jednak wykonywanie 

wtasnych utworów jest im chyba najbardziej bliskie. 

Jak uwaza Tomasz Kasza w swojej pracy poswi~conej twórczosci 

Kaczmarskiego,17 uzywany dotychczas termin piosenka trzeba czasem 

zastqpié terminem piesn. Jest to konieczne w momencie, gdy mowa o takich 

utworach, które powstawaty w "odpowiednich warunkach spotecznych". Bywa 

14 BROnZKA, A.(red.) Slownik terminów literackich xx wieku. Wroclaw, 1992, s. 889. 
15 BROnZKA, A.(red.) Slownik terminów literackichXXwieku. Wroclaw, 1992, s. 787. 
16 BROnZKA, A.(red.) Slownik terminów literackich xx wieku. Wroclaw, 1992, s. 887. 
17 KASZA, Tomasz. Czlowiek w utworach Jacka Kaczmarskiego. Kraków: UJ, 1998. s.16. 
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tak wtedy, gdy sfuchacze zacznq jakis utwór traktowaé jak hymno Do utworów, 

których spotkaf taki los nalezy w kontekscie swiatowym na przykfad piosenka 

Boba Dylana The Times They're A-Changin, która w latach szesédziesiqtych 

stafa siq niemal hymnem mfodziezy amerykarískiej. W Polsce najlepszym 

przykfadem przemiany piosenki w piesrí jest utwór Jacka Kaczmarskiego pt. 

Mury, który staf si~ wbrew intencjom autora hymnem Solidarnosci. Piosenka ta 

powstata dwa lata przed Solidarnosciq jako wyraz nieufnosci wobec ruchów 

masowych. Jednak ten sens jej odebrano, a tekst potraktowano jako walk~ 

przeciw wrogom w imieniu idei Solidarnosci. 18 Najbardziej znanym utworem 

czeskim tego typu jest piosenka Karola Kryla Braciszku, która stafa si~ hymnem 

Praskiej Wiosny 1968 roku. Po wejsciu wojsk radzieckich do Czech od razu 

zabroniono nadawania w radiu nie tylko tej piosenki, ale takze innych utworów 

autora, który wkrótce zostaf zmuszony do emigracji. 

Dzis ten nurt muzyczny staje si~ niestety coraz mniej popularnym. Fakt 

ten jest zwiqzany oczywiscie ze zmianami spofeczno-politycznymi oraz przede 

wszystkim z nieobecnosciq "wspótnego wroga", z którym trzeba by by to 

walczyé. Jednak w czasach wolnosci takze istnieje duzo problemów, pytarí oraz 

radosci, które autorzy tekstów przeksztafcajq w tematy piosenek. Do takich 

autorów nalezq w kontekscie swiatowym np. juz wymieniony Leonard Cohen 

albo Nick Cave, w Polsce Antonina Krzyszton i Grzegorz Turnau. Ten nurt 

jest tradycyjnie najbardziej popularny w Czechach, gdzie mozna odnalezé 

mnóstwo takich piesniarzy - poetów. Do tych najbardziej znanych (nawet poza 

krajem) nalezq Jaromír Nohavica, Robert Křesťan, Vlasta Redl, Pavel 

Lohonka Žalman i inni. 

18 Autor mówi o tym w artykule opublikowanym w Tygodniku Solidarnosé 1990, nr 18, S. 8, a takZe w 
wywiadzie pt. "Rzadko pisuj« rzeczy do smiechu" - Lad 1989, nr 23, S. 15-16. 
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1.3 Stan badan nad poezja spiewana 

Postaram si~ teraz krótko przedstawié dotychczasowy stan badan nad 

wspófczesnq piosenkqjako formq artystycznego komunikatu. To gfównie przez 

pryzmat tej kategorii odbierana jest powszechnie twórczosé bardów. Z kolei 

przejd~ do przedstawienia stanu badan nad twórczosciq Jacka Kaczmarskiego i 

Karola Kryla. 

W Czechach, tak samo jak w Polsce, fenomen nowoczesnej poezji 

spiewanej jest od jej powstania w latach szesédziesiqtych do wspófczesnosci -

mimo swego niewqtpliwego socjokulturowego znaczenia - tematem rzadko 

poruszanym przez badaczy. W Czechach nie zajmowaf si~ tq tematykq nawet 

nikt z muzykologów. 19 Wydana w 1998 roku praca Heleny Pavličíkovefo jest 

tylko orientacyjnym wst~pem, zas Z. Nešpor21 zajmuje si~ tym nurtem z troch~ 

innej perspektywy. Temat ten niewqtpliwie zasfuguje nie tylko na naukowe 

muzykologiczne badania, ale wymaga podejscia interdyscyplinarnego. Wszelkie 

dotychczasowe próby zdefiniowania poezji spiewanej na podstawie pewnych 

strukturalnych cech (nawiqzanie do swego albo zagranicznego folkloru, prosta 

instrumentalnosé oraz "powszechna zrozumiafosé", szczegófna rola przekazu 

ideowego tekstów, polityczne oraz kulturowe znaczenie, nacisk na aktywne 

uczestnictwo obiorców itp.) podj~te byfy tylko cz~sciowo. Jedynq wi~kszq próbq 

(o charakterze popularno-naukowym) zbadania tej dziedziny staf si~ serial 

dokumentalny pt. Legendy folku a country, nakr~cony przez Czeskq Telewizj~ 

w 2001 roku. 

Jesli chodzi o sytuacj~ w Polsce, to mozna przyjqé, ze nieobecnosé 

twórczosci bardów w dotychczasowych opracowaniach dziejów literatury 

polskiej ostatnich lat wynika z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze z 

wymieninonego powyzej braku przekonania, czy piosenka jako tekst moze staé 

si~ przedmiotem literaturoznawczej analizy na takich samych zasadach, jak 

utwory poetyckie. Po drugie, nawet przy uznaniu, ze w wypadku piosenek np. 

Jacka Kaczmarskiego byfby to zabieg w pefni uzasadniony, przed badaczem 

pojawia si~ koniecznosé uwzgl~dnienia kontekstów wykraczajqcych poza 

19 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu II. Praha: Academia, 1998.8.345 
20 PA VUČÍKOV Á, H. Český folk -fenomén hudební i sociální. Olomouc, 1998. 
21 NEŠPOR, Z. R. Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. Praha, 2002. 
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literaturoznawstwo. Piosenka wspótczesna, rozumiana i analizowana jako tekst 

literacki, znajduje siE2 na marginesie zainteresowan polskich badaczy, a 

stosunkowo skromna bibliografia tego tematu konczy siE2 na pracach 

poswiE2conych utworom napisanych w latach siedemdziesiqtych dwudziestego 

wieku. Obroniona w 1977 roku i wydana piE2é lat pózniej rozprawa doktorska 

Anny Baranczak22 pozostaje zdaniem Krzysztofa Gozdowskiego "do dzisiaj nie 

tylko najpelniejszym studium tego tematu, ale tet omawia prawie wszystkie 

dotychczasowe publikacje naukowe zwiqzane ze wspólczesnq po/skq 

piosenkq. ,123 Znacznq CZE2sé wywodów tej pracy stanowi omówienie struktur 

tekstów piosenki popularnej oraz motywów i poziomów stylistycznych. 

Obnizeniu literackich cech tekstów piosenek sprzyja wedtug niej równiez 

sktonnosé do naduzywania albo wrE2cz "obecnosé jednostek quasi-j€?zykowych 

bez wszelkiej tresci informacyjnej".24 Oddzielnq kategoriE2 utworów omawianych 

przez A. Baranczak stanowiq piosenki, których autorzy próbujq przetamaé 

zarysowane powyzej tendencje, poprzez ustanowienie tekstu stownego 

pierwszoplanowym obiektem zainteresowania. Badaczka wyodrE2bnia cztery 

kategorie takich prób: sztuczne PotE2gowanie czysto technicznych trudnosci 

jE2zykowych tekstu, stylizacje parodystyczne, teksty absurdalne oraz nasilenie 

poetyckosci tekstu.25 Ostatni nurt, którego wartosé artystycznq 

ogólnokulturowq uwaza A. Baranczak za bezspornq, to nurt elitarnej piosenki 

kabaretowej (m. in. piosenki z kabaretu "Pod Egidq") oraz "wszystko to, co 

zwykle okres/a si€? mianem piosenkowego undergroundu - twórczosé zwiqzanq 

z ruchem kulturalnym pokolenia poczqtku lat siedemdziesiqtych,Q6, a tez jego 

ograniczenie do specyficznego krE2gu publicznosci (np. studenckiej) lub do 

wykonarí o "prywatnym" charakterze. Wysokq rangE2 artystycznq wspomnianych 

tekstów widzi A. Baranczak wich "uniezaletnieniu od praw rzqdzqcych kulturq 

masowq na skutek bardzo elitarnego obiegu. ,127 Na brak analizy wybranych 

tekstów nalezqcych do tego ostatniego nurtu wptynE2ty oczywiscie czynniki 

zewnE2trzne - wiE2kszosé tych utworów objE2tych cenzurq, istniata jedynie w 

22 BARANCZAK, A. Slowo w piosence. Poetyka wspólczesnej piosenki estradowej. Kraków, 1982. 
23 GOZDOWSKI, K. MŽf:dzy egocentryzmem a encyklopedyzmem. Zielona Góra, 2003. s. 23. 
24 BARANCZAK, A. Slowo w piosence. Poetyka wspólczesnej piosenki estradowej. Kraków, 1982. s.35. 
25 Jako przykJ:ady najbardziej udanych realizacji takich przedsi((wzi((é wymienia mi((dzy innymi utwory 
Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Mlynarskiego, Leszka A. Moczulskiego. 
26 ibidem S.35 
27 BARANCZAK, A. Slowo w piosence. Poetyka wspólczesnej piosenki estradowej. Kraków, 1982. s.36. 
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postaci audio, najcz~sciej w formie nagranej w amatorski sposób tasmy 

magnetofonowej. 

Badania nad twórczosciq Jacka Kaczmarskiego znajdujq si~ w fazie 

poczqtkowej. Jedynymi próbami opracowania tego tematu Sq prace Stanistawa 

Stabrl8 oraz Krzysztofa Gajdy,29 które stanowiq wystarczajqcq podstaw~ dia 

róznorodnych badarí nad twórczosciq autora. Powstanie antologii, uscislenie 

przedmiotu badarí oraz dokonana przez Krzysztofa Gajd~ próba interpretacji 

wybranych aspektów tego nietypowego zjawiska, jakim na tle dokonarí 

wspótczesnej kultury masowej pozostajq piosenki polskiego barda - to stwarza 

mozliwosé przyjrzenia si~ tej twórczosci przy zastosowaniu róznorodnych, nie 

tylko literaturoznawczych, strategii badawczych. Poznaríski literaturoznawca 

dokonuje doktadnej analizy, która obejmuje prawie 600 tekstów, z których okoto 

400 by to wykonywanych jako piosenki. Oprócz tych opracowarí naukowych 

twórczosé Kaczmarskiego staje si~ tematem prac studentów polonistyki. 30 

Twórczosé Karola Kryla na razie zostaje na marginesie zainteresowarí 

badaczy. Prawdopodobnie jest to spowodowane wszesniejszq smierciq barda w 

1994 roku, a wi~c w czasie kiedy spoteczerístwo zajmowato si~ jeszcze 

intensywnie sprawami zwiqzanymi z przemianq polityczno-spotecznq. Istnieje 

duzo wzmianek o autorze w wyzej wymienionych pracach Z.Nešpora, 

H.Pavličíkovej oraz we wszystkich (bez wyjqtku) innych opracowaniach o 

charakterze popularno-naukowym. Mam nadzieje, ze niniejsza praca staje si~ 

przynajmniej impulsem do podj~cia dalszych badarí na ten temat. 

28 STABRO, S. [Wst((p do:] KACZMARSKl, J. A spiewak takže byl samo Warszawa, 1998. 
29 GAJDA, K. Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych. Poznan, 2002. 
30 KASZA, T. Czlowiek w utworach Jacka Kaczmarskiego. Kraków: UJ, 1998. 
GOZDOWSKI, K. Mi~dzy egocentryzmem a encyklopedyzmem. Zielona Góra, 2003. 
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1.4 Bardowje - jeh zyeje j twórezosé 

Przy omawianiu niektórych tekstów odwotaé si~ trzeba do pewnych 

elementów zyciorysu autorów. Dlatego tez przytoczyé wypada przynajmniej te 

z nich, które rzutowaé pózniej b~dq na ksztaH ich utworów. Bardów - Jacka 

Kaczmarskiego i Karola Kryla - tqczy nie tylko podobny los zyciowy, podobne 

poglqdy oraz dziatalnosé spoteczna, ale takze podobna twórczosé. Byli bowiem 

nie tylko zwyktymi piesniarzami, ale przede wszystkim literatami w scistym tego 

stowa znaczeniu. Fakt, ze najbardziej znana cz~sé ich twórczosci to wtasnie 

piosenki, wcale nie oznacza, ze zajmowali si~ tylko tym gatunkiem. Ich 

repertuar obejmuje bal lady, bajki, przypowiesci, monologi, dialogi, sonety, 

hymny, listy, limeryki oraz opowiadania a nawet powiesci. Ich piosenki zdobyty 

najwi~kszq popularnosé sposród utworów polskich i czeskich bardów. Na ten 

sukces miata wptyw nie tylko twórczosé, ale przede wszystkim charyzma jej 

autorów oraz potqczenie talentu literackiego, muzycznej wrazliwosci i wokalnej 

ekspresji. Muzyka sama jest jednak dodatkowq zaletq - ich piosenki mogq tak 

samo funkcjonowaé nie tracqc na wartosci w postaci wierszy. Te utwory 

odznaczajq si~ róznorodnosciq sty li styczn q, bogactwem metafor, a takze 

kontynuowaniem tradycyjnie pojmowanej roli poety, rozumianej jako walka o 

wolnosé, prawd~ i sprawiedliwosé. Utwory Kryla, tak samo jak Kaczmarskiego, 

wymagajq od odbiorcy erudycji i wrazliwosci. Przy tym, tqCZqC w sobie 

nawiqzania do wydarzen z historii, dostajq si~ cz~sto poza polityczny kontekst, 

który okreslat ich odbiór w czasach, kiedy powstawaty. 

JACEK KACZMARSKI 

Jacek Kaczmarski urodzH si~ 22 marca 1957 roku w Warszawie. Mimo, 

ze rodzice zajmowali si~ malarstwem, nie poszedt wich slady, choé duza cz~sé 

jego twórczosci jest inspirowana dzietami stawnych malarzy. Zydowskie 

pochodzenie matki nie miato wptywu na zycie poety i nigdy nie spotkat si~ 

osobiscie z przejawami antysemityzmu, lecz odbHo si~ to na jego twórczosci 

(zob. wiersz Ba/lada o spa/onej synagodze). Kaczmarski chodzH do liceum 

najpierw do klasy francuskiej, potem jednak przenióst si~ do klasy 
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matematycznej. Uczyt si~ gry na fortepianie w szkole muzycznej. Dzi~ki dojsciu 

do finatu olimpiady polonistycznej, trafH na wydziat polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Prac~ magisterskq "Postaé Stanistawa Augusta 

Poniatowskiego w poezji okolicznosciowej jego epoki" pisat juz na 3 roku 

studiów. W potowie lat siedemdziesiqtych pojawHy si~ jego pierwsze utwory i ich 

prezentacja na koncertach w klubach studenckich. Kaczmarski zostat juz w 

1977 roku laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Jego 

popularnosé rosta wraz z kolejnymi nagrodami, w zwiqzku z tym jednak pojawHy 

si~ tez przejawy niech~ci wtadzy. 

"Wyrwij murom zEZby kratl 

Zerwij kajdany, polam batl 

Amury rUné=/; runq, runq 

I pogrzebiq stary swiatl,,31 

Dzi~ki przestaniu w piosence Mury zostat "Bardem Solidarnosci" i 

zaczqt koncertowaé w srodowiskach opozycyjnych. Jego twórczosé zacz~ta 

dziataé w ramach drugiego obiegu. W 1980 roku wziqt slub i zatozyt wtasnq 

rodzin~. Podczas stanu wojennego w 1981 roku grat razem z kolegami 

Gintrowskim i tapinskim we Francji, gdzie natychmiast wtqczyt si~ w dziatania 

Komitetu Solidarnosci z "Solidarnosciéť'. Angazujqc si~ w zycie emigracji i 

publicznie pot~piajqc rzqd Polski, zamknqt sobie drog~ powrotnq do kraju. W 

tym czasie bardzo duzo koncertowat, nie tylko w Europie, ale takze w Ameryce. 

Nast~pnie sprowadzit na zach ód zon~ - spotkali si~ w Szwecji i w Paryzu 

razem poprosili o azyl polityczny. W 1984 roku Kaczmarski zaczqt pracowaé w 

redakcji Radia Wolna Europa w Monachium. Nadal koncertowat, odwiedzH 

Kanad~, USA, Europ~ Zachodniq, Afryk~ Potudniowq, Nowq Zelandi~, 

Australi~. W Instytucie Literackim w Paryzu wydat w 1983 roku ksiqzk~ Wiersze 

i Piosenki zas w Szwecji w 1985 roku tomik poezji Máj zodiak. W Radiu Wolna 

Europa pracowat az do zamkni~cia sekcji polskiej. W tym czasie urodzH si~ syn 

Kaczmarskiego Kosma, jednak niestety rozpadta si~ jego rodzina a on sam 

wpadt w natóg alkoholowy. Wydobyt si~ z niego po dtugim leczeniu dzi~ki 

31 cytowano wedlug www.kaczmarski.art.pl 
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pomocy swojej drugiej zony Ewy oraz urodzeniu córki Patrycji. Po 1989 roku 

sytuacja si~ zmienHa i wkrótce zostata takze zamkni~ta polska sekcja RWE. 

Kaczmarski wreszcie mogt wrócié do Polski, jednak nie zrobit tego. Przyjezdzat 

do kraju tylko na koncerty. W roku 1995 wydat program "Pochwa/a lotrostwa" i 

nast~pnie zamieszkat razem z rodzinq w Australii. Podczas tego pobytu 

powstaty jego nowe piosenki, które po ztozeniu w program przedstawiat 

podczas koncertów publicznosci w Polsce. Koniec lat dziewi~édziesiqtych, to 

kolejny rozwód. W roku 2000 Kaczmarski przedstawia w Polsce swoje nowe 

dzieta: Dwie Skaly i ksiqzk~ O aniolach innym razem. W tym roku otrzymat tez 

Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, jednak nagroda odebrana z rqk 

bytego komunisty budzHa wiele kontrowersji wsród fanów. W roku 2001 powstat 

nowy album Dwadziescia (5) lat póiniej, ksiqzka Napój Ananków oraz program 

Mimochodem. Za album Live otrzymat w 2002 r. Platynowq Ptyt~. Zostat takze 

laureatem Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdarísku. W marcu 2002 

Kaczmarski dowiaduje si~ od lekarzy, ze cierpi na raka przetyku w 

zaawansowanym stadium choroby. W 2004 roku otrzymat nagrod~ muzyki 

popularnej pod tytutem Fryderyk32 za catoksztatt twórczosci. Niestety nagrody 

nie byt juz w stanie odebraé osobiscie. 10 kwietnia 2004 roku przegrat walk~ 

z chorobq. Zmart w jednym z gdarískich szpitali, majqc 47 lat. Posmiertnie 

otrzymat Krzyz Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nadany "za wybitne 

zastugi w dziatalnosci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za 

osiqgni~cia w pracy zawodowej i spotecznej." Jacek Kaczmarski zostat 

pochowany w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powqzkach. 33 

Jacek Kaczmarski zajmowat szczególne miejsce wsród poetów 

funkcjonujqcych w czasach PRL-u w tzw. drugim obiegu. Nie byt jednak 

jedynym artystq, reprezentujqcym piosenk~ autorskq. Spiewajqcy poeci -

bardowie, których piosenki poznawano z amatorskich nagrarí (cz~sto fatalnej 

jakosci), byli waznymi postaciami nieoficjalnej kultury Polski. Nazwisko Jacka 

Kaczmarskiego wymienia si~ cz~sto obok innych - najcz~sciej Jacka Kleyffa i 

Jana Krzysztofa Kelusa. Jednak jego podejscie bardzo rózni si~ od innych 

spiewajqcych poetów. Przyktadowo Jacek Kleyff za pomocq ironii dystansowat 

32 najbardziej prestizowa nagroda muzyczna w Polsce 
33 informacje dot.zycia Jacka Kaczmarskiego pochodz'lze slownika (ŠTĚPÁN, Ludvík (red.). Slovník 
spisovatelů - Polsko. Praha, 2000.) oraz z zyciorysu zamieszczonego na stronie intemetowej 
www.kaczmarski.art.pI 
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siE2 w ogóle od PRLowskiej rzeczywistosci. Zarówno w zyciu, jak i piosenkach, 

uciekat od dylematów politycznych i moralnych, tematów szukat w przyrodzie. 

Podobnie takze Kaczmarski w póí:nym okresie swojej twórczosci, odbiegat od 

wqtków politycznych i spotecznych, coraz cZE2sciej sktaniat siE2 ku filozoficznej 

refleksji albo nawet ku erotycznej liryce. Swojq przesztosé traktowat nawet 

trochE2 niepowaznie: "To, jak kto mnie nazywa, zupelnie ode mnie nie zalety. 

Mury napisalem w 1978 roku, to nie byla piesfl ku czci "Solidarnosci'~ Zawarlem 

w niej nieufnosé wobec wszystkich masowych ruchów. PÓiniej, po kUku latach, 

ludzie uslyszeli w tej piosence to, co chcieli uslyszeé, wplynql na to kontekst 

polityczny. (. . .) Nigdy nie czulem sifl czyims bardem, zawsze pisalem piosenki o 

sobie, o swoich problemach. Nie mialem tadnego wplywu na to, w jaki sposób 

moje utwory byly i Sq odczytywane. Nie pisalem piosenek zaangatowanych, nie 

pisalem, by wyrazié bunt polityczny czy spoleczny. Po prostu czasy byly inne, 

niespokojne, ludzie wszystko odczytywa/i poprzez aluzje polityczne, poprzez 

swoje Iflki i nadzieje.'M To oczywiscie by to spowodowane zmianami, które 

nastqpHy w Polsce i na swiecie po 1989 roku a które wptynE2ty równiez na 

zmianE2 stylu wypowiedzi poetów. Ich utwory staty siE2 mniej zaangazowane i 

poruszaty wazniejsze tematy. Nie znaczy to jednak, ze utwory poprzednie 

stracHy swój sens. WrE2cz przeciwnie - ich akualnosé najlepiej swiadczy o 

ciqgtym powtarzaniu siE2 historii. 

KAROL KRYL 

Karol Kryl byt czeskim bardem, którego piosenki potrafity doktadnie 

wyrazié poczucie zdrady, wywotanej okupacjq wtasnego kraju. UrodzH siE2 12 

kwietnia 1944 roku na Morawach, w miejscowosci Kroměříž, w rodzinie 

wtascicieli stynnej drukarni. Ta zostata zlikwidowana przez komunistów w 1948 

roku. Rodzina musiata siE2 przeniesé. Mimo, ze Karol miat dobre oceny, szkota 

nie chciata mu pozwolié na kontynuowanie nauki. Wyjechat wiE2C wraz z siostrq 

na potudnie Czech, do miasteczka Bechyně, gdzie uczyt siE2 w zawodowej 

szkole ceramicznej. Tam zaprzyjaí:nH siE2 z innymi (o takim samym 

"nieodpowiednim" pochodzeniu) przysztymi artystami, m.in. z trampskim 

34 LIKOWSKA, E. Artysta zawsze jest dzieckiem. In:Przeglqd Tygodniowy. 13.05.1998. s.10. 
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bardem Miki Ryvolq oraz rezyserem Janem Kačerem, z którymi pisat wiersze i 

uczyt si~ graé na gitarze. Po maturze nie mógt niestety kontynuowaé studiów, 

wi~c przez chwil~ pracowat w fabryce produkujqcej ceramik~ sanitarnq. 

Wieczorami grat z kolegami w Teatrzyku na zamku, w którym przedstawiat 

wiersze Villona i grat na lutni. Na pewnej imprezie jego piosenki wystuchat 

dyrektor Teatru poezji w Litwinowie i wspótpracownik radia Miroslav Kovářík. W 

ten sposób powstaty pierwsze nagrania. 

Kryl zostat plastykiem w Domu kultury w Otomuncu, gdzie zaprzyjaznit 

si~ z jego szefem Pavlem Dostálem.35 Do pragi przenióst si~ w styczniu 1968 r. 

Pracowat tu w telewizji jako asystent sceny. W petni przezywat okres Praskiej 

Wiosny, która by ta symbolem nadziei, ze wreszcie cos si~ zmieni. Ta jednak 

prysta si~ wieczorem 20 sierpnia, kiedy czotgi radzickie przekroczyty granice 

kraju. Jeszcze tej nocy Kryl napisat piosenk~ Bracia: 

WiEtC was tu mamy, bracia z krwi Kaina, 

pos/owie nocy, która sztylet wbija z tylu, 

wiEtc was tu mamy, bracia - wnuki Stalina, 

lecz nie jak wczoraj, dzis jut bez kwiatu. 36 

zas na drugi dzierí Braciszka: "Nie báj sift braciszku, nikt w strachy nie wierzy, 

jut jestes za duty, to tylko tolnierzy ... ,m Wyjechat do miasta, gdzie obie 

piosenki nagrat i odwiózt nielegalnie do radia w Ostrawie. Braciszek szybko stat 

si~ najpopularniejszq piosenkq. W dniach nast~pujqcego spontanicznego oporu 

ludzi Kryl grat w klubach i w czasie strajków studenckich odwiedziat 

uniwersytety, aby popieraé walczqcych studentów. Pierwsza ptyta Braciczku, 

zamknij furtkft okazata si~ w marcu 1969 r., wi~c pól roku po inwazji, ale tuz 

przed rozpocz~ciem cenzury normalizacyjnej. Odniosta ona ogromny sukces. 

Sytuacja jednak zmieniata si~, nastqpita normalizacja i entuzjazm powoli znikat. 

Ptyt~ sciqgano ze sklepów, koncertów odmawiano. Radiu "polecono" w ogóle 

nie wymieniaé jego imienia. Gdy 9 wrzesnia 1969 r. wyjezdzat do Niemiec na 

festiwal, by to rzeczq oczywistq, ze w Czechach juz nie b~dzie mógt spiewaé. W 

35 minister kultury w latach 90. 
36 tekst piosenki z www.folktime.czlzpevnik. tlum. wlasne 
37 http://www.lasek.waw.pl/~cobyl/index.php. tlum. J.K.Kelus 
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Niemczech poprosH o azyl polityczny. Wyjechaf do Monachium, gdzie nawiqzaf 

wspófprac~ z redakcjq Radia Wolna Europa. W jej studiach pózniej nagraf drugi 

album. Wyprodukowano dodatkowo 500 pfyt, które byfy przeznaczone dia 

Czechów i przemycane do kraju. Nauczyf si~ mówié po niemiecku, a dzi~ki 

wspófpracy z polskq sekcjq RWE takze po polsku. Duzo piosenek napisaf po 

polsku, co sprawHo, ze byf bardzo popularny wsród Polaków. Razem z 

Polakami organizowaf koncerty. Wsród nich byli Jacek Kaczmarski i jego 

kolega, aktor z Krakowa, Stanisfaw Elsner Zafuski. 38 Kryl zakochaf si~ w córce 

czeskich emigrantów Ewie, z którq w 1973 r.wziqf slub. Znana jest historia o 

tym, jak pisaf zonie kredkq do oczu wiersze na lustrze. Z nich pózniej powstafa 

ksiqzka - Siedem wierszy na lustro. Niestety Ewa znalazfa sobie innego 

towarzysza zycia i zwiqzek zakoríczyf si~ bolesnym rozwodem. Kryzys pokonaf 

pracq. Miaf wfasny program pod nazwq Krylogia, który nadawano w RWE od 

1975 r. do 1989 r. Oprócz tego zostaf przyj~ty na Uniwersytet w Monachium 

(filozofia i dzieje sztuki), wydawaf ksiqzki, ilustrowaf wydanie Poezja mimo dom. 

Tak samo jak Kaczmarski grywaf na licznych spotkaniach emigrantów w 

Niemczech, Kanadzie, Australii, Francji. .. W Stanach Zjednoczonych otrzymaf 

stypendium Iiterackie w New Hampshire. Jego audycji nielegalnie sfuchafy 

tysiqce ludzi w kraju. W 1989 roku, kiedy perestrojka w Moskwie byfa na 

szczycie, w Polsce wygrywafa Solidarnosé, tylko w Czechosfowacji nic si~ nie 

dziafo. Jesieniq 1989 r. Kryl wziqf udziaf w sfynnym spotkaniu bardów we 

Wrodawiu, na który przyjechafy tysiqce Czechów - po dwudziestu latach 

spotkaf si~ z zywq publicznosciq rodaków, tylko ze nie w kraju. Po 17 listopada 

zmienHa si~ sytuacja polityczna i Karol mógf wrócié do kraju. Mimo swej 

dwudziestoletniej nieobecnosci wciqz byf bardzo popularny, co go oczywiscie 

zdziwHo. Natychmiast wfqczyf si~ do rewolucji i staf si~ jednym z jej symboli. W 

1991 r. wziqf slub z niemeckq urz~dniczkq Marlene, która nawet nie wiedziafa, 

ze jej mqz jest sfynnym bardem. Chciaf wrócié do Czech, jednak w Niemczech 

miaf przyjaciól, prac~, zon~ - w domu entuzjastycznq publicznosé. 

Rozwiqzaniem byfo zycie w dwóch innych swiatach - koncertowanie w 

Czechach oraz zwykfe zycie z zonq w Monachium. Ta sytuacja pozwolHa mu 

38 Stanislaw Elsner Zaluski aktualnie tyje w Monachium i w Polsce, gra w teatrze oraz recytuje wiersze w 
programie o Kaczmarskim. W tym miejscu uWaZam za konieczne zamiescié podzú(kowania dIa P. 
Stanislawa, z którym mialam przyjemnosé osobistego spotkania, podczas którego dowiedzialam sit( duto 
ciekawych i pozytecznych informacji dot.wspólpracy jut niestety nietyj'lccych poetów. 
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m.in. obserwowaé kraj z zewnqtrz i patrzeé na niego z dystansem. Nie byf 

zadowolony z sytuacji po rewolucji przede wszystkim dlatego, ze brakowafo 

ogólnego zainteresowania, ukarania konkretnych winnych, z czym nie mógf si~ 

pogodzié: "Starzy sift dogadali z nowymi i razem kradnq, klamiq i gadajq. ,39 

Swojq krytyk~ miaf jednak dokfadnie przemyslanq a opinie jasne, wiele 

problemów udafo mu si~ nazwaé wfasciwymi sfowami duzo wczesniej niz 

innym. Dzis mozna stwierdzié, iz jego krytyka byfa logiczna. Potram opisaé 

rzeczywistosé lepiej, niz jakq si~ wtedy wydawafa. Kryl jako jeden z pierwszych 

zaczqf odczuwaé napi~cie miedzy Czechami i Sfowakami na poczqtku lat 90. 

Napisaf piosenk~ Od Čadce k Dunaju o stosunkach dwóch ludzi, których dzieli 

granica z kolczastego drutu. Przykro mu byfo z powodu negatywnego stosunku 

Czechów do emigrantów: "Exil je cílevědomá práce za osvobození země, ze 

které jsme odešli, povětšinou nedobrovolně - ale s úmyslem přijít zpět a udělat 

pro to maximum. Lidé o kterých mluvím, přijeli po Listopadu s otevřeným 

srdcem - a byli odmítnuti (. . .) Je to skandální, ostudné a zahanbující (. . .) 

Exulanté odešli z důvodu svého přesvědčení. Pro svou zemi bojovali a 

pracovali víc než devadesát procent těch, kteří tu zůstali. ,40 W 1992 ukazafa si~ 

pfyta Monology, która jednak nie odniosfa sukcesu. Wyraznie zmniejszafo si~ 

takze zainteresowanie ludzi jego koncertami. Przyczynq byfa nie tylko sytuacja 

ekonomiczna, która wpfyn~fa na brak zainteresowania kulturq, ale takze 

polityka. Kryl przeszedf ewolucjq wewn~trznq od entuzjazmu i idealizacji 

rewolucji, przez konkretne zarzuty, do cafkowitego negatywizmu po wyborach 

1992 r.: "Teď chci odejít odtud. Tohleto není moje vlast, tou bylo 

Československo. Ale to už neexistuje. ,41 Protestowaf takze przeciw 

komercjalizacji kultury: "Parní válec západní civilizace teď tuhle zemi válcuje - a 

já nechci být u toho." Dzis widaé, jak aktualne byfy jego opinie i ile jego wizji 

naprawd~ si~ spefnHo ... Karol Kryl zmarf w Monachium 3 marca 1994 roku na 

atak serca. 

Umiej~tnosci Kryla jako piesniarza Sq oczywiste, natomiast opinie na 

temat jego poezji si~ rózniq. Niektórzy teoretycy literatury uwazajq go nawet za 

jednego z najwi~kszych poetów czeskich w ogóle. Zostaf laureatem: Nagrody 

39 KRYL, K. Rozhovory. Praha, 2006. s.365. 
40 KRYL, K. Rozhovory. Praha, 2006. s.382. 
41 KRYL, K. Rozhovory. Praha, 2006. sAlO. 
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Jana Zahradníčka za zbiór poezji Zbraně pro Erato, Z!otej Porty, nagrody 

Vítězslava Nezvala za poezj~ przyznawanej przez Fundusz czeskiej literatury. 

Kolejne nagrody otrzyma! in memoriam - srebrny medal Uniwersytetu Karola za 

wp!yw na rozwój moralny i intelektualny narodu, Medal prezydenta II. stopnia 

oraz Nagrod~ Františka Kriegla od Fundacji Charty 77. Karol Kryl by! 

znakomitym piesniarzem, poetq, rebeliantem, patriotq, ... Ca!e zycie poswi~cH 

walce o wolnosé i prawd~, otwarcie prezentowa! swoje opinie mimo, ze nie 

zawsze ludzie chcieli go s!uchaé. Przede wszystkim jednak by! on cz!owiekiem 

honoru i uczciwosci. 
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2. cz~sé TEORETYCZNA WPROWADZENIE W 

PROBLEMATYK~ BADAN OBRAZU SWIATA 

Rodzia~ ten poswi~cony b~dzie za~ozeniom metodologicznym pracy. W 

swoich badaniach opar~am si~ g~ównie na metodologicznych wskazówkach 

zawartych w tomie Jftzykowy obraz s wia ta, 42 który jest zbiorem referatów 

przedstawionych na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie

Sk~odowskej z cyklu "J~zyk i kultura" w Pu~awach w 1987 roku. Najpierw 

postaram si~ wyjasnié s~owa kluczowe dia poj~cia obrazu swiata a nast~pnie 

przedstawi~ definicje istotne dia zagadnierí niniejszej pracy. Odwo~uje si~ takze 

do innych terminów lingwistycznych, jakim jest na przyk~ad stereotyp. 

Badanie j~zykowego obrazu swiata jest stosunkowo m~odym 

zagadnieniem. Chodzi bowiem o dotychczas niezwyk~e podejscie do lingwistyki, 

z punktu widzenia kognitywizmu. Kognitywne (poznawcze43
) aspekty j~zyka 

pozwalajq na badanie ludzkiej mysli za posrednictwem j~zykowo

semantycznych struktur.44 J~zykowy obraz swiata (JOS), to podstawowe 

poj~cie lingwistyki kognitywnej. Szersze poj~cie - obraz swiata (OS) - jest 

blizsze horyzontowi badawczemu pragmatyki. Jednak to temu terminowi 

przypisuje si~ w uj~ciach poszczególnych badaczy rózne znaczenia. Jolanta 

Maékiewicz traktuje OS jako poj~cie nadrz~dne wobec JOS. OS uznaje za za 

wynik procesów kategoryzacyjnych, w których ,jftzyk jest tylko jednym z 

narzftdzi poznania swiata".45 Ryszard Tokarski natomiast uzywa terminu JOS 

na oznaczenie wiedzy o swiecie zawartej w samym j~zyku. Termin OS wiqze 

si~ jednak za ws ze z wiedzq j~zykowq. Autor uzywa go z konkretnq przydawkq, 

np. basniowy obraz swiata.46 Inni badacze z kolei uzywajq pojqcia OS jako 

synonimicznego wzgl~dem JOS - np. Grzegorczykowa.47 

Jesli chodzi o badania obrazu swiata, to idea ta powsta~a juz na 

przelomie XVIII i XIX wieku, kiedy to zosta~a sformu~owana przez Herdera 

42 BARTMINSKI, J. (red.) J€/zykowy obraz swiata. Lublin, 1990. 
43 Z lac. cognosco - poznaj~ 
44 W tym miejscu odwoluje si« do zalozen zawartych w tomu VAŇKOVÁ, 1.; NEBESKÁ, 1. (red.) Obraz 
světa v jazyce. Praha, 2001. 
45 MAéKIEWICZ, J. Slowo o slowie. Potoczna wiedza o j€/zyku. Gdansk, 1999. s. 36. 
46 TOKARSKI, R. Semantyka barw w spólczesnej polszczyznie. Lublin, 1995. s.14. 
47 GRZEGORCZYKOWA, R. Wprowadzenie do semantykij~zykoznawczej. Warszawa, 1990. 
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znana teza, ze j~zyk jest swoistym przejawem duchowosci mówiqcego nim 

narodu i zawiera w sobie jemu tylko wlasciwy oglqd swiata. T~ tez~ nast~pnie 

rozwinql Wilhlem von Humboldt, a jego poglqdy podj~te zostaly przez 

Iingwistyk~ wspólczesnq. Równolegle z niemieckq tezq rozwijal si~ tez w USA 

nurt badarí etnoligwistycznych, który wprowadzH poj~cie relatywizmu 

j~zykowego, gloszqcego, ze j~zyk jest czynnikiem modelujqcym sposób 

postrzegania rzeczywistosci przez spolecznosé nim si~ poslugujqcq. 

Najbardziej znanq odmianq lingwistyki kognitywnej jest chyba koncepcja 

amerykanskich badaczy G. Lakoffa i M. Johnsona. Najpelniej histori~ badarí 

j~zykowego obrazu swiata omawia Janusz Anusiewicz.48 Mozna powiedzieé, ze 

ta koncepcja dot. obrazu swiata jest bliska takze Czechom ze wzgl~du na jej 

wyraí:nq "europejskosé", m.in. takze przez nacisk na waznosé zwiqzku j~zyka z 

kulturq. 

Poczqtkowo niezaleznie od amerykanskiej koncepcji w latach 80. XX 

wieku w Polsce, w Lublinie zaczqf si~ ksztaHowaé polski nurt badan j~zykowego 

obrazu swiata. Przelomowe znaczenie dia polskich badan mial opublikowany w 

1990 roku z inicjatywy lubelskiego srodowiska j~zykoznawczego tom pt. 

Jflzykowy obraz sWiata,49 zawierajqcy szereg opracowan teoretycznych 

poswi~conych temu zagadnieniu. J~zykoznawca Jerzy Bartminski definiuje 

j~zykowy obraz swiata jako "pewien zespól sqdów utrwalonych w )flzyku, 

zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te znaczenia implikowanych, który 

orzeka o sposobach istnienia obiektów swiata poza)flzykowego. ,,50 Szersze 

spojrzenie, które obejmuje takze gramatyk~, prezentuje definicja j~zykowego 

obrazu swiata autorstwa Renaty Grzegorczykowej. Autorka rozumie go jako 

"strukturfl PO)flciowq utrwa/onq w )flzyku, a wiflC lego wlasciwosciach 

gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich Iqczliwosci), 

realizu)qcq sifl za pomocq tekstów".51 Przejawów j~zykowego obrazu swiata 

nalezy zgodnie ze stanowiskiem badaczki poszukiwaé w semantycznych 

wlasciwosciach leksemów, wlasciwosciach gramatycznych j~zyka (zwlaszcza w 

systemie mortologicznym) oraz w znaczeniach etymologicznych leksemów, 

48 ANUSIEWICZ, J. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrodaw, 1995. 
49 BARTMrNSKI, J. (red.) J~zykowy obraz swiata. Lublin, 1990. 
50 BARTMINSKI, J. TOKARSKI, R. J~zykowy obraz swiata a spójnosé tekstu. In: Teorie tekstu. Zbiór 
studiów. Wrodaw, 1986. s. 72. 
51 GRZEGORCZYKOWA, R. Wprowadzenie do semantykij~zykoznawczej. Warszawa: PWN, 1990. s.43. 
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które pozwalajq odtworzyé dawny obraz swiata. Grzegorczykowa wyraza 

wqtpliwosé, czy mozna poszukiwaé sladów j~zykowego obrazu swiata tylko w 

tekstach poetyckich. 52 

Takze w Czechach rozwinqf si~ ten nurt badan j~zyka. Jego podstawq 

jest fakt, iz jestesmy ludžmi i j~zyk jest dia nas sposobem myslenia o swiecie i 

rozumienia swiata, czyli ze j~zyk jest nierozfqcznie zwiqzany z ludzkim 

poznaniem i kulturq. Konieczne jest wi~c badanie zjawisk j~zykowych nie tylko 

ze wzgl~du na ich funkcj~ w ramach stosunków mi~dzyludzkich albo w 

komunikacji, ale takze jako wskazanie na fakt, jak jego funkcja postrzegana jest 

przez ludzi. Takie podejscie byfo na razie domenq wyfqcznie filozofów (por. 

Patočka "istnienie czfowieka, to ciafo, spotecznosé, j~zyk, swiat,,53). Ci 

rozumiejq j~zyk jako struktur~, za pomocq której poznajemy swiat, i która 

determinuje nas mimo tego, ze jej nie odczuwamy. W j~zykoznawstwie 

podejscie kognitywnie-kulturowe nie by to dotychczas opracowane teoretycznie 

ani metodologicznie. Lingwistyka kognitywna prezentuje podejscie 

komplementarne, które w odróznieniu do strukturalistycznego akcentuje zwiqzki 

mi~dzy elementami systemu oraz w odróznieniu do czynników pragmatycznych 

(tzn. tego, co jest zwiqzane z sytuacjq komunikacyjnq) trzeciq cech~ znaku -

semantyk~ (czyli zwiqzek mi~dzy rzeczq i stowem). To znaczy sposób, w jaki 

realizuje si~ ten zwiqzek w znaczeniu stowa, jak jest postrzegany przez 

cztowieka i spotecznosé, jak jest ksztatíowany w strukturach kognitywnych oraz 

jego determinowanie przez cztowieka i spotecznosé, która go w sposób 

znaczqcy modyfikuje. 54 

Niezaleznie od pogtqdów na istot~, struktur~ i zakres j~zykowego 

obrazu swiata jest on traktowany jako wtasciwosé j~zyka (kodu), nie jako 

wfasciwosé tekstów, za pomocq których si~ on pokazuje, choé z jednej strony 

ulega w tekstach znacznym modifikacjom, a z drugiej to wtasnie teksty 

pozwalajq nam j~zykowy obraz swiata rekonstruowaé. 55 Konsekwencjq tego 

stanu rzeczy jest fakt, ze pojedyncze analizy j~zykowego obrazu swiata 

rekonstruujq zapisany w j~zyku naiwny obraz swiata, który przeciwstawiany jest 

naukowemu obrazowi swiata, opartemu na racjonalnych faktach. Ten naiwny 

52 GRZEGORCZYKOWA, R. Wprowadzenie do semantykij<:zykoznawczej. Warszawa: PWN, 1990. s.47. 
53 PATOČKA, J. Tělo, společenství,jazyk. svět. Praha, 1995. s.l30. 
54 v' • 

VANKOVA, 1.; NEBESKA, 1. (red.) Obraz světa v jazyce. Praha, 2001. s.25. 
55 MAéKIEWICZ, J. Slowo o slowie. Potoczna wiedza o j{;zyku. Gdarí.sk, 1999. s.206. 
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obraz swiata zawierajq przede wszystkim komponenty konotacyjne znaczenia 

leksykalnego, zwfaszcza konotacje semantyczne, które Sq mocniej utrwalone w 

j~zyku. Wszyscy badacze akcentujq takze zwiqzek j~zykowego obrazu swiata z 

kulturq, polegajqcy na tym, ze zarówno j~zyk tworzy kultur~, jak i kultura 

wpfywa na ksztah j~zyka - czego rezultatem Sq odmienne dia kazdego j~zyka 

obrazy swiata. Olatego nie istnieje zaden uniwersalny, ponadkulturowy i 

ponadhistoryczny j~zykowy obraz swiata. Do tego zbliza si~ takze postrzeganie 

j~zyka, który jest podstawq nie tylko kultury, ale takze tozsamosci narodowej. 

J~zyk bowiem nie zawiera interpretacji rzeczywistosci - Sq to tylko przekonania 

utrwalone w j~zyku (w gramatyce, frazeologii, powszechnie znanych tekstach). 

Jesli wi~c badamy swój j~zyk, mamy szans~ poznaé siebie - zgodnie z tezq 

przedstawionqjuz w XIX wieku przez Jungmanna. 

Jednak srodowisko badaczy czeskich ma nieco inne zdanie. W kazdym 

bowiem podr~czniku lingwistyki ogólnej mozna znalezé rozdziaf o uniwersaliach 

(o tym, co jest wspófne dia wszystkich j~zyków) oraz o cech ach specyficznych 

(czyli o tym, co jest dia danego j~zyka unikalne). W nowym uj~ciu 

terminologicznym mówimy o "uniwersalnym" oraz "relatywnym" zbiorze cech. 56 

Jednak dotychczas istniejq dwie przeciwstawne opinie na temat stosunku 

ludzkiej wiedzy do j~zyka wedfug tego, na ile istotnq okazuje si~ rola j~zyka w 

postrzeganiu rzeczywistosci. Uniwersalisci twierdzq, ze rzeczy istotne Sq dia 

ludzi wspólne i takie same - ze ludzie czujq wspólnq jednosé i to, czym si~ 

wyrózniamy (i czym rózniq si~ nasze j~zyki), nie jest istotne. Zdaniem 

relatywistów róznimy si~ natomiast w swoim przezywaniu oraz kategoryzacji 

swiata wedfug tego, jakiego j~zyka ojczystego uzywamy i rozwijamy w swoim 

srodowisku kulturowym. Ten j~zyk staje si~ "okularami", za pomocq których 

obserwujemy swiat. I ta refleksja swiata jest w ramach kazdego j~zyka nieco 

inna, co moze wiele zdradzaé o sposobie postrzegania swiata przez 

uzytkowników danego j~zyka. Jednak "okulary" j~zyka ojczystego Sq bardzo 

duze - "wydaje nam si~, iz widzimy rzeczy takie, jakimi naprawd~ S<:ť'.57 Wiemy, 

ze "przyrod~" (cechy niezmienne) oraz "kultur~" (nauk~, wpfyw srodowiska z 

jego historiq i tradycjami) nie mozna od siebie oddzielié dlatego, ze czfowiek 

56 v' • 
VANKOVA, 1.; NEBESKA, 1. (red.) Obraz světa v jazyce. Praha, 2001. S.25. 

57 Mozna w ramach tej metaforyki powiedzieé, ze takie okulary naprawd« nosimy (moze nawet kilka, 
gdyz wezmiemy pod uwag« szereg róznych sekundamych systemów spol:eczno-kulturowych), jednak pod 
nimi mamy oczy. 
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jest ksztaltowany przez oba czynniki. W stosunku do jE?zyka sytuacja wyglqda 

podobnie. Jednak w odróznieniu do badarí Iingwistycznych znanych nam z 

podrE?czników szkolnych, lingwistyka kognitywna jest ciekawa takze ze wzglE?du 

na fakt, iz pokazuje, ze badania jE?zyka mogq byé przydatne takze dia badaczy 

z innych dziedzin - psychologów, nauczycieli, filozofów, albo nawet biologów, 

neurologów, itp. Jesli bowiem badamy to, "w jaki sposób mówimy", to mozemy 

jednoczesnie sprawdzié, "w jaki sposób myslimy".58 

Jesli badano kulturowe odrE?bnosci (czyli to, co jest "relatywne"), wiemy 

doskonale, ze podstawq tego badania porównania jest wfasnie 

"uniwersalnosé" i niezmiennosé gfE?bokich stuktur ludzkiej mysli. Jesli na 

przykfad jE?zyki sfowiarískie posiadajq w swoich zasobach wyrazowych wiE?cej 

rodzajów emocji niz np. jE?zyk angielski, uzywano w nich wiE?cej zdrobnierí itp., 

mozna z tego wywnioskowaé wiele o tym, jak swiat postrzegany jest przez ich 

uzytkowników. Vaňková podaje przykfad angielskiego sfowa "pet" uzywanego 

dia zwierzqt hodowanych w domu dia zabawy. Mozna jednoczesnie w kazdym 

jE?zyku znalezé okreslenie dia "dziecka" albo "zwierzE?cia" - jednak 

prawdopodobnie bE?dzie róznié siE? zakres rzeczy, które pojedyncze pojE?cie 

bE?dzie oznaczafo ÓW wyraz swiadczy bowiem o tym, ze nasza spofecznosé 

kulturowa nie potrzebowafa takiego wyrazu w swoim trybie zycia dlatego, ze jej 

swiat dziafaf na innych zasadach, niz ten angloamerykaríski. 59 Ponizej spróbujE? 

krótko wyjasnié podstawowe dia koncepcji jE?zykowego obrazu swiata pojE?cia: 

antropocentryzm, metaforE?, teoriE? kategoryzacji a takze stereotyp. 

Antropocentryzm 

JE?zykowy obraz swiata jest wedfug Vaňkovej naiwny i subjektywny. Jego 

podstawq jest perspektywa przeciE?tnego mówcy danego jE?zyka, która cZE?sto 

rózni siE? od obrazu "naukowego". Zdajemy sobie sprawE?, ze np. wieloryb nie 

jest wielkq rybq, jednak w swoim pojmowaniu swiata trzymamy siE? podstawy 

naiwnej. Znaczenia sfów Sq zawsze scisle zwiqzane z ludzkq perspektywq (por. 

wielki - mafy), z ludzkimi mozliwosciami (niewidzialny, ciE?zki), ze wzglE?du na 

ich pozytecznosé (niebiezpieczny) itp.60 JE?zykowy obraz swiata jest zawsze 

58 v' , 
VANKOV A, 1.; NEBESKA, 1. (red.) Obraz světa v jazyce. Praha, 2001. s.26. 

59 v' , 
VANKOV A, 1.; NEBESKA, 1. (red.) Obraz světa v jazyce. Praha, 2001. s.26. 

60 wedlug Vaňkovej, ibidem s. 26. 
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wartosciujqcy i kryterium wartosciowania jest wfasnie ludzka perpektywa.61 

Takze zdaniem Bartmirískiego JOS jest "potocznq interpretacjq rzeczywistosci z 

punktu widzenia przeci~tnego utytkownika j~zyka, oddaje jego mentalnosé, 

odpowiada jego punktowi widzenia.,,62 Niebiezpiecze konsekwencje mogq 

wystqpié wtedy, gdy nie odrózniamy obrazu generalizowanego od samej 

rzeczywistosci, np. w zwiqzku ze stereotypami. 

Stereotyp 

Stereotyp w dzisiejszej lingwistyce zorientowanej antropologicznie jest juz 

poj~ciem dobrze ugruntowanym. Badacze zgadzajq siq co do jego tresci, rózniq 

si~ natomiast pod wzgl~dem profilu uj~cia metodologicznego. Amerykaríski 

dziennikarz Walter Lippmann zdefiniowaf w swej pracy Public Opinion (1922) 

stereotyp jako schematyczne i jednostronne wyobrazenie czfowieka na temat 

jakiegos wydarzenia, czfowieka, rzeczy, zjawiska i jednoczesnie opini~, którq 

czfowiek przyswoH od spofeczerístwa jeszcze dfugo przed zapoznaniem si~ z 

samym obiektem.63 Wedfug Lippmanna nie ma my czasu ani okazji zapoznaé 

si~ dokfadniej z najrozmaitszymi zjawiskami. Zaczerpniemy tylko jakqs cech~, 

która charakteryzuje konkretny typ i reszt~ wypefniamy obrazem (stereotypem), 

który zostaf w naszej kulturze juz zdefiniowany i który jest gf~boko 

zakorzeniony. Najpierw charakteryzujemy i dopiero potem widzimy. ("For the 

most part we do not first see, and then define, we define first and then see. ,')64. 

Takie wfasnie przyj~cie charakterystyki pewnego subiektu w j~zyku i w 

znaczeniu sfów uwazajq Bartmiríski i Panasiuk65 za wskaznik stereotypu. Jednq 

z waznych cech stereotypu jest tez fakt, iz jego ksztaft przewaznie nie jest 

zwiqzany z indywidualnymi doswiadczeniami, aczkolwiek cz~sto uogólnia 

niektóre rzeczywiste atrybuty kulturalne spofeczerístwa. Z tq definicjq 

stereotypu zgadzajq si~ prawie wszyscy naukowcy. Na przykfad A. Schaff 

proponuje stereotypem nazywaé "sqd wartosciujqcy (negatywny lub pozytywny) 

61 Mówimy np. o malym czerwonym grzybie truj<lcym. Jednak np.z perspektywy mrówki nie jest "maly" 
albo "truj<lCY". 
62 BARTMrNSKl, J. Jf;.zykowe podstawy obrazu swiata. Lublin, 2006. s. 36. 
63 LIPPMANN, W. Public opinion. New York, 1965. str. 54. 
64 LIPPMANN, W. Public opinion. New York, 1965. str. 55. 
65 BARTMrNSKl, P ANASIUK. Stereotypy jf;.zykowe. In: W spólczesny j«zyk polski. Lublin, 2001, s. 371 
- 395. 
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po/qczony z przekonaníem".66 Z powyzej wymienionego wynika, iz stereotyp to 

zjawisko psychologiczne, socjologiczne oraz dlatego, ze wystElPuje w kazdym 

jElzyku - takze jElzykowe. Bartmiríski i Panasiuk uwazajq, ze to, co zosta~o 

ustalone w jElzyku, by~o w pewnym okresie historycznym ustalone takze w 

swiadomosci spo~ecznej.67 Stereotypy uwazane Sq za zjawiska negatywne, 

które deformujq rzeczywisty obraz swiata. Jednak wed~ug jElzykoznawców68 jest 

oczywiste, ze stereotypizacja jest naturalnq cZElsciq jElzyka, czylí ze stereotyp 

jest "koníecznym elementem wspólnego jflzyka í kodu kultury". 69 

Kategoryzacja 

Ze stereotypem scisle zwiqzana jest kategoryzacja. To wed~ug Vaň kovej 

podstawa naszego systemu nadawania nazw pojedynczym rzeczom. 

Kategoryzujemy zawsze, kiedy rzecz rozumiemy nie jako pojedyncze zjawisko, 

ale jako egzemplarz jakiegos gatunku. Jesli wiElc cos oznaczamy na przyk~ad 

jako drzewo, naród, wk~adamy to zjawisko na podstawie wspólnych cech do 

pojedynczej "szuflady" - kategorii. 7D Jeslí powiemy "drzewo", mówimy "nalezqcy 

do kategorii drzew". Rzeczywiscie jednak niektóre egzemplarze posiadajq 

wiElcej reprezentatywnych cech, inne mniej. JElzyk pokazuje, jak swiat jest 

postrzegany przez spo~ecznosé - na jakiej podstawie jest kategoryzowany, jak 

oceniane Sq jego pojedyncze CZElsci. Odczuwanie zwiqzków miEldzy 

pojedynczymi pojElciami jest w jakims stopniu indywidualne i subiektywne, 

jednak istnieje duzo kwestii ogólnych. Jest wiele powodów, dia których warto te 

zagadnienia badaé oraz interpretowaé - teoretycznie i metodologicznie. 

Metafora 

O rzeczach abstrakcyjnych, których nie mozemy bezposrednio dotykaé, 

mozemy mówié tylko dlatego, ze mamy zdolnosé metaforycznego myslenia. 

Nasze zycie codzienne sk~ada siEl z mnóstwa metafor, mimo ze z tego faktu nie 

zdajemy sobie sprawy. Ten stan pokazuje w~asnie jElzyk - od zwyk~ej 

konwersacji, przez teksty naukowe, do poezji. To, w jaki sposób opisujemy 

66 SCHAFF, A. Stereotypy a dzialanie ludzkie. Warszawa, 1981. s.115. 
67 BARTMrNSKI, P ANASIUK. Stereotypy jť(zykowe. In: Wspólczesny jff:zyk polski. Lublin, 2001. s. 381. 
68 BARTMINSKI, P ANASIUK. Stereotypy jť(zykowe. In: Wspólczesny jff:zyk polski. Lublin, 2001. s. 371. 
- 395. 
69 KEPINSKI, A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa: PWN, 1990. s.12. 
70 v' , 

V ANKOV A, L; NEBESKA, L (red.) Obraz světa v jazyce. Praha, 2001. s.30. 
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zjawiska swiadczy o tym, jak je rozumiemy, do których "szuflad" (kategorii) ich 

wkfadamy oraz w jaki sposób si~ zachowujemy. Istotq metafory jest fakt, ze 

jeden zakres poj~ciowy ("celowy") rozumiemy z punktu widzenia innego 

zakresu POJ~clowego ("zrodfowego,,).71 Podstawq zakresu zrodfowego 

(konkretnego) Sq doswiadczenia, celowy jest natomiast abstrakcyjny - taki, 

który trudno by byfo wyrazié bez mozliwosci wykorzastania metafory (chodzi np. 

o emocje, stosunki mi~dzyludzkie, procesy postaci intelektualnej, ale takze 

czas). Z tej perspektywy i w takiej konkretnej postaci rozumie metafor~ dopiero 

lingistyka kognitywna, wedfug której metafora jest wyjqtkowo waznym 

czynnikiem podczas kreowania obrazu swiata w naszej mysli. 

Kognitywizm i poezja 

Jesli mówimy o doswiadczeniach i antropocentryzmie w zwiqzku z lingwistykq 

kognitywnq oraz o tym, ze kognitywizm odsfania w j~zyku podstaw~ dziafania 

ludzkiej mysli, jest rzeczq oczywistq, ze mozna w taki sposób podchodzié takze 

do tekstów artystycznych. J~zykoznawcy ze srodowiska lubelskiego - A. 

Pajdziríska i R. Tokarski - zajmujq si~ od poczqtku poezjq dowodzqc, ze 

badanie tych tekstów jest dia tego nurtu badarí bardzo wazne. Chodzi bowiem o 

bogate zródfo konotacji. 72 Niektórzy badacze zarzucajq, ze poezja wykorzystuje 

nietypowy zakres uzycia j~zyka, wi~c nie nadaje si~ do badarí lingwistycznych. 

Jednak gdybysmy nie byli w stanie odczuwaé tych konotacji, gdyby nie byfy 

faktycznq cz~sciq znaczerí sfów, nie potrafilibysmy wyjasnié, jak jest mozliwe, 

ze takie teksty Sq dia nas zrozumiafe. Tokarski i Pajdziríska akcentujq, dlaczego 

badanie konotacji wazne jest szczególnie w przypadku poezji. 73 Jesli próbujemy 

opisaé konotacje zwiqzane z nazwq jakiegos zjawiska, nie wystarczq nam 

informacje ze zwykfych sfer komunikacji. A. Pajdziríska mówi o tzw. "definicji 

poetyckiej". W poezji cz~sto spotykamy si~ z takimi wyrazeniami, które 

wyst~pujq w postaci definicji (na przykfad "mHosé, to ... "). Nast~pne zdanie 

moze wyglqdaé róznie, zjawisko to jednak nie jest zdefiniowane "naukowo", za 

posrednictwem najblizszego nadrz~dnego poj~cia, ale poprzez wfasne 

71 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Přel. M. Čejka. Brno, 2002. 
72 Utywam terminu konotacja w sensie szerszym, zgodnie z: BARTMrNSKI, J. J(zykowe podstawy 
obrazu swiata. Lublin, 2006. s. 77. 
73 PAJDZrNSKA, A. - TOKARSKI, R. J(zykowy obraz swiata - konvencja i kreacja. Pami(tnik 
Literacki LXXXVII, 1996, z. 4, s. 145 - 158. 
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doswiadczenia. Istotne Sq zmyslowe dane, elementy konkretnych sytuacji, 

wazne emocjonalnie szczególy.74 W grEl wchodZq wiElc niespodziewane 

atrybuty rzeczy (czElsto w kontekstach konkretnych sytuacji) tworzqce nowe 

zwiqzki, które zmieniajq zwykle postrzeganie swiata. 

JElzykowy obraz swiata jest dynamiczny. Mimo faktu, ze jego podstawa 

zostaje niezmienna. Pokazuje zmiany wartosci spolecznych oraz ogólnie 

zmiany postrzegania rzeczywistosci albo jej wycinków. Taka typowa 

rekonstrukcja pol ega na opisie pola leksykalno - semantycznego danego 

wyrazu, obejmujqcego sposób widzenia danego zjawiska. Dotqd badacze 

opisali juz kilkanascie poszczególnych elementów jElzykowego obrazu swiata. 

W literaturze polskiej mozna odnalezé rekonstrukcje obrazu np. zwierzqt, wsi, 

morza, itp. Autorzy zajmowali siEl takze jElzykowymi obrazami nazw wartosci, 

metafor, kolorów (takze w Czechach). Te opracowania (mimo róznic 

metodologicznych w poszczególnych ujElciach) traktowaé mozna jako opis 

jElzykowo-kulturowego znaczenia danego pojElcia. Autorzy tych prac starajq siEl 

opisaé zarówno sposób rozumienia i postrzegania konkretnego zjawiska, jak i 

zwiqzanych z nim konwencji kulturowych (typowych dia danego jElzyka). 

Kontekst lingwistyczny badarí jElzykowego obrazu swiata jest dzis co raz bardziej 

poszerzany - opisuje siEl go jako podstawEl tozsamosci narodowej (Bartmiríski), 

rozwija siEl nurt badarí folklorystycznych (Iubelska szkola), itp. Mozna wiElc 

stwierdzié, ze jElzykowy obraz swiata, to jedno z centralnych pojElé wspólczesnej 

lingwistyki. 

74 PAJDZrNSKA, A. Definicje poetyckie. In: O definicjach i definowaniu. Ed. J. Bartminski, R. Tokarski. 
Lublin, 1993. 
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3. czr;sé ANALITYCZNA - WYBRANE FRAGMENTY 

OBRAZU SWIATA 

Niniejszy rodziaf pracy tworzy jej gfównq cz~sé. Na podstawie 

przedstawionych powyzej zafozen metodologicznych postaram si~ opisaé 

wybrane fragmenty obrazu swiata na podstawie tekstów piosenek Karola Kryla 

oraz Jacka Kaczmarskiego. Do opisu wybrafam obraz historii, walki, mHosci 

oraz wiary. 

3. 1 OBRAZ HISTORII 

Jednym z wqtków twórczosci Karola Kryla i Jacka Kaczmarskiego jest 

odwofywanie si~ do historii, czy raczej - ukazywania pewnych praw rzqdzqcych 

historiq swiata przez zestawianie ze sobq róznych jej elementów. Autorzy 

si~gajq tu nie tylko po histori~ wfasnego kraj u, ale wykorzystujq wszelkie 

mozliwe, wazne ich zdaniem zdarzenia historyczne. Ten temat powiqzany jest 

z kolejnym rozdziafem - obraz historii przedstawiony jest bowiem cz~sto na 

podstawie przykfadów konkretnych zdarzen wojennych. Przytaczane fragmenty 

tekstów czasami b~dq wi~c pochodzHy z tych samych piosenek o tematyce 

wojennej. 

Tak jest na przykfad w tekscie Karola Kryla 8iala Góra, na którego 

poczqtku autor opisuje kl~sk~ Czechów w sfynnej bitwie w 1620 roku. 

Osmého listopadu šestnáctset dvacet u letohrádku Hvězda na 

Bílé Hoře zůstal z vojsk Království českého poslední 

praporec - moravský praporec Šlikův. U zdi letohrádku padl 

do posledního muže. Píseň nazvaná Poslední Moravan. 

Jednak to wydarzenie historyczne ilustruje sytuacj~ aktualnq (interwencj~ wojsk 

radzieckich) i jednoczesnie ostrzega. Wróg z wschodu - "rudý kohout na obzoru 

roztahuje spáry" - moze spowodowaé takq samq, jesli nie gorszq kl~sk~, niz w 

owym czasie. "Sto czarnych lat" rzeczywiscie nie kojarzy nam si~ z czyms 

przyjemnym, co wi~cej, gdy "swiflCq nam gwiazdqjadowitq". 
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... sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou 

na erbu pro otroky - pro naše dědice. 

U Kryla bardzo cz~sto pojawiajq si~ postacie albo wydarzenia 

historyczne, nie Sq one jednak konkretne. Tak jest na przyklad w piosence 

Dziwny ksiqZfl, której bezimienny bohater staje si~ symbolem wspólczesnej 

wladzy czechoslowackiej - Partii albo wojsk radzieckich. To wladza, która 

niszczy kraj i ludzi - "uwifldly kwiaty': "z ramion pflta wiqzal a z palców kul 

kra ty" - która uzywa sily zamiast kierowaé si~ sprawiedliwosciq - "mial palkfl 

zamiast prawa". 

Przejechal krajem ksié{zťt i uwiťtdly kwiaty, 

gdy z ramion pťtta wié{zal a z palców kul kraty, 

on z wlosów druty splatal i kazematy z dloni, 

mial szczerki za brokaty, zle slowa zamiast broni. 

Mial palkťt zamiast prawa i dworek dia gwardii, 

tam morderca wola slawa dia czerwonej kokardy. 75 

(Dziwny ksié{ze - Karol Kryl) 

Oczywiste jest polqczenie tekstu ze wspólczesnosciq, na ten fakt wskazuje 

czerwona kokarda, której kolor jest symbolem socjalizmu. Tekst jednak konczy 

si~ optymistycznie. Ta sytuacja moze ulec zmianie, kiedys prawo powinno 

wygraé ("a netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti mu 

jednou hlavu srazí'). 

W kolejnych dwóch tekstach zamiast ksi~cia pojawia si~ zly król. W 

pierwszej piosence autor opowiada histori~ o zlym królu zdobywaj~cym miasta 

oraz jego blaznie, który Uak na razie si~ wydaje) nie przedstawia dia króla 

zadnej grozby. 

Král do boje táh', a sotva se vzdálil, 

tak vesnice pálil a dobýval měst, 

klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, 

jak smývali v páře prach z rukou a krev. 

Tiše šeptal při té hrůze: "Inter arma silent musae," 

místo loutny držel v ruce meč 

75 tlum. wlasne 
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Jednak okazuje si~, ze to wfasnie bfazen zorganizuje zemst~, mimo 

tego, ze jego "broniéť' jest lutnia i ze - jak powiedziaf Cycero - w czasie wojny 

milczq muzy - "inter arma silent musae". Zamiast lutni bierze wi~c miecz i 

planuje zemst~ ("sám burcovalliď). Bfaznem Sq dia autor oczywiscie bardowie, 

którzy podobnie jak bfazen swoimi piosenkami zach~cajq ludzi do aktywnosci 

("ve válce že mlčí Múzy, muži by však mlčet neměli'). 

Když v noci byl klid, tak oklamal stráže 

a, nemaje páže, sám burcoval lid. 

Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí Múzy, 

muži by však mlčet neměli, 

klaun tiše se smál a zem žila dále 

a neměla krále, klaun na loutnu hrál 

(Král a klaun - Karol Kryl) 

Bardzo podobna jest druga piosenka, której bohaterem jest tez zfy król, w 

dodatku nazywany Jego Królewskq Mosciq Katem - Veličenstvo Kat. 

V ponurém osvětlení gotického sálu 

kupčíci vyděšení hledí do misálů 

a houfec mordýřů si žádá požehnání, 

vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. 

Na korouhvi státu je emblém s gilotinou, 

z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou, 

v kraji hnízdí hejno krkavčí, 

lidu vládne mistr popravčí. 

Atmosfera tego tekstu jest jeszcze bardziej mroczna, gdyz symbolem kraju jest 

gilotyna, mordercy zqdajq bfogosfawienstwa, w kraju zyjq kruki zas "na rohu 

ulice vrah o morálce káže". Kolczasty drut przypomina odbiorcom granic~ kraju 

z panstwami zachodnimi - "Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak 

zakázali psát a zakázali zpívat". Powiqzanie tekstu ze wspófczesnosciq jest juz 

oczywiste, co w dodatku autor podkresla wersem "a bylo jim to málo, poručili 

dětem modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat." Zakonczenie piosenki takze nie 

jest optymistyczne, bowiem "tylko motyl trupia glówka nad tq ziemiq lata, gdziEl 

w krElgu tElPych glów siedzi J.K.M. Kat." 
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Podobnq atmosferEl spotykamy takze w tekscie Piesn nieznanego 

tolnierza, który jest monologiem martwego zofnierza, nad którego grobem 

zgromadzili siElludzie. 

V čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantém, 

černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem, 

kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před branou, 

ulpěl na nich pach síně taneční s bolestí sehranou. 

Co tady čumíte? Vlezte mi někam! 

Copak si myslíte, že na to čekám? 

Co tady civíte? Táhněte domů! 

Pomníky stavíte, prosím vás, komu? 

Oprócz ludzi niby bliskich ("tona z amantem') obecni na cmentarzu Sq takze 

dziafacze oficjalni, dia których bohater jest tylko jednym z wielu i których 

obecnosé nie ma zadnego sensu (,jednou za čas se páni ustrnou a přijdou 

poklečet, je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet''). Wulgaryzmy 

uzyte Sq tutaj przez autora celowo. Po pierwsze aby stylizowaé tekst na 

autentyczny jElzyk zofnierzy. Przede wszystkim chodzi jednak o to, zeby jak 

najlepiej wyrazié stosunek martwego bohatera do rzeczywistosci ("Co tady 

čumíte? Vlezte mi někam! Copak si myslíte, že na to čekám?'). 

Do tej pory bohaterami piosenek byfy tylko postacie anonimowe. W 

tekscie Markýz Géro76 wykorzystano konkretnq postaé historycznq, która staje 

siEl symbolem wfadzy potElpiajqcej kraj. Obecna jest ona w swiadomosci 

czeskich odbiorców takze dziElki literaturze, a konkretnie S/qskich pie sni poety 

okresu miEldzywojennego Piotra Bezruča. Kryl sparafrazowaf znanq historiEl 

omówionq przez Bezruča. 

Na čele hradní posádky jel Gero vybrat desátky, 

by oslaviti mohl státní svátek, 

leč prázdné město, ves i bor, neb Sasík, Prajz i Branibor 

už dávno přestal střádat do prasátek. 

Vzal Gero jako urážku, že nikdo nechtěl bumážku 

a povolení k vystavení pasu 

76 habsburski arcyksiqZ« Fridrich, gn«biciel Sl<iska i Cieszyna 
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a že dokonce farnosti už dělají mu schválnosti 

a nechtějí mu plnit státní kasu. 

Ten tekst powstaf w 1969 roku, kiedy w Czechach nie udafa si~ próba zmiany 

socjalizmu na system demokratyczny, w wyniku czego duzo ludzi 

wyemigrowafo. Mimo tego, ze im zabraniano. Aluzje do tego wydarzenia 

widzimy w wierszu ,je divu, že je naštvaný, když uteče mu poddaný". Emigracja 

cz~sto byfa dia nich jedynym rozwiqzaniem - "fůra mužů, fůra žen se z jeho 

péče u sousedů léčí". Bohater jednak zdziwiony jest faktem, ze nikt nie chcial 

od niego swojego paszportu. Ciekawe jest uzycie potocznego wyrazu 

bumážka,77 które wskazuje na fakt, ze ziemiq tak naprawd~ rzqdzq Rosjanie. 

Rosyjskich wyrazów, które przechodzHy do sfownictwa czeskiego oraz innych 

podobnych srodków j~zykowych bardowie uzywajq bardzo cz~sto. Dzi~ki nim 

aluzje do sytuacji politycznej Sq dia odbiorców bardzo czytelne. W tym tekscie 

obecna jest takze inna prawdziwa postaé, mianowicie w wersie "zří Gero oheň 

na střeše a alarmuje Mikeše, by polapil tu nevolnickou chátru", w którym 

odbiorca w postaci "Mikeša" rozpoznaje jednoznacznie przewodniczqcego Partii 

Milouša Jakeša. Trzecim bohaterem tego tekstu jest "Pepa" - symbol 

przeci~tnego Czecha, który stara si~ przede wszystkim zapewnié sobie 

spokoj ne zycie: 

A Pepa - ručky vod práce se plíží podél paláce, 

jenž ukrejvá se v malostranských střechách, 

a s tváří lovce mamuta jde vykrádati auta, 

jež zanechali Braniboři v Čechách. 

Pak odstartuje po lupu na víkendovou chalupu, 

tam s kamarády švihne pivní kůru 

a, na poměry skuhraje, ví, že to zas ňák uhraje 

a už se těší na demokratůru. 

Taki "Pepa" jednak nie zawsze zafatwia swoje sprawy w od powied ni sposób 

(,jde vykrádati auta, jež zanechali Braniboři v Čechách'). Autor krytykuje fakt, 

ze Czesi nie interesujq si~ sprawami spofecznymi i zamiast zrobienia 

czegokolwiek wolq uciec przed rzeczywistosciq na wies, przynajmniej w 

77 Z ros. - znaczy zaswiadczenie 
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weekend ("pak odstarluje po lupu na víkendovou chalupu"), gdzie bezpieeznie, 

w knajpie C,švihne pivní kůru") narzekajq na problemy. W ostatnim wersie autor 

uzywa zamiast s~owa "demokracie" nie istniejqcego w j~zyku czeskim wyrazu 

"demokratůra", sugerujqe luznq granie~ mi~dzy terminem "demokraeja" 

uzywanym nieodpowiednio w okresie powstania tej piosenki przez w~adz~ oraz 

terminem "dyktatura". W dodatku w sufiksie ,,-ůra" ze sprawq uzycia d~ugiego 

"u" zawarta jest ironia. 

Na koniee spójrzmy do tekstu Marat ve vaně, w którym wyst~puje duzo 

postaei historyeznyeh. Wszystkie ~qezy przedwezesna smieré - nie wazne ezy z 

w~asnej woli albo z przymusu - w wyniku wydarzerí historyeznyeh. tqezny opis 

tyeh wydarzerí pokazaé ma, ze historia zawsze si~ powtarza oraz podkreslié 

fakt bezsensownosci prezentowanyeh smierei. Mottem piosenki jest rowazanie 

autora o tym, ze "úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné 

osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolať: 

Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, 

smrtka si obrátí Marata ve vaně, 

stránka se otáčí, Koniáš zatleská, 

Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, 

Písnička dozněla, bytem je šatlava, 

před vraty kostela uvidíš Václava, 

drží se klepadla, hrobař si ruce mne, 

Johanku stříhají, ruka je zemdlená, 

pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, 

Smrt sedí v propadle oděna v saténu, 

Jesenin opilý chystá si oprátku, 

Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku, 

Kennedy ve voze proklíná raracha, 

pohřebním na voze uvidíš Palacha ... 

Przedstawione Sq obok siebie pojedyneze postacie wraz z ieh smierciq. 

Od odbiorey wymagana jest juz pewna podstawowa wiedza o tyeh 

wydarzeniaeh historyeznyeh, bo pojedyneze epizody opisane Sq tylko za 

pomoeq jednego zdania (otruty Marat w wannie, zabicie sw. Wadawa przez 

w~asnego brata przed koseio~em itd.). 
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W piosenkach Jacka Kaczmarskiego myslenie historyczne obecne jest 

w jeszcze wi~kszym stopniu niz u Kryla. W jego cieniu zostaje nawet polityka, 

w przeciwierístwie do tego, co sugerowafaby etykietka piesniarza politycznego. 

Na tle historycznych zdarzerí jednak zawsze pojawiajq si~ wspófczesne 

problemy. Kaczmarski, tak samo jak inni bardowie, dqzy do tego, zeby 

sfuchacz zdaf sobie spraw~ z faktu, ze historia ciqgle si~ powtarza a 

z doswiadczerí przodków trzeba wyciqgnqé odpowiednie wnioski. Wfasnie to 

sugeruje juz sam tytuf ponizszego tekstu - Lekcja historii klasycznej. 

Nad Europé{ twardy krok legionów grzmi 

Nieunikniony wróty koniec republiki 

Gnijé{ wzgórza galijskie w pomieszanej krwi 

A Juliusz Cezar pisze swoje pamifltniki 

"Galia est omnis divisa in partes tres 

Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitani 

Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gali apelantur 

A ve Caesar morituri te salutant!" 

Cywilizuje podbite narody nowy lad 

Rosné{ krzyte przy droga ch od Renu do Ni/u 

Skarga krzykiem i placzem rozbrzmiewa caly swiat 

A Juliusz Cezar éwiczy lapidarnosé stylu! 

(Lekcja historii klasycznej - Jacek Kaczmarski) 

WykorzystujqC w postaci refrenu fragment "Pami~tników" Juliusza Caesara w 

facirískim oryginafe Kaczmarski pokazuje okrucierístwo militarnych interwencji w 

trudnych momentach historycznych przefomów, które zawsze wygfqdajq tak 

samo - w historii i teraz. Fragmenty takie jak "nad Europq twardy krok legionów 

grzmi, nieunikniony wróžy koniec republiki" albo "cywi/izuje podbite narody 

nowy lad" wskazujq jednoznacznie na komunizm, w imieniu którego Rosjanie 

opanowali inne parístwa, a ich obywateli wsadzili za "zelaznq kurtyn~". Tak 

samo jak dwa tysiqce lat temu w Galii, teraz "skarga krzykiem i placzem 

rozbrzmiewa caly swiat." 

Opowiesé pewnego emigranta to monolog polskiego Zyda, który koniec 

wojny przezyf w Rosji (,ja, widzisz, przed wojnq bylem komunista, na wlasnych 
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nogach przekroczylem Bug, razem z Armiq Czerwonq, jako politruk'), potem 

tworzyt nowy porzqdek w Formacjach Urz~du Bezpieczerístwa. Po przetomie 

pazdziernikowym znów dochodzito do zmian (,juž nie bylem w UrzfZdzie, bylem 

dziennikarzem') , a wreszcie na skutek wydarzerí marcowych wyemigrowat, by 

na Zachodzie opowiadaé o swoim losie ("wyjechalem, przenios/em sifZ tutaj, do 

Stanów. Mówiq - czym jest komunizm - ucz Amerykanów'). Jednak w korícu 

uswiadomit sobie, ze mimo swej emigracji brat udziat w tworzeniu systemu, 

który zostawit w kraju ("a ja przeciež nie umiem nawet ujqé w s/owa, jak 

wyg/qda to, com - niszczqc - budowal'). 

Za tEt haflbEt zaslugi - Warszawa ezy Kraków -

Gomulka nam powiedzial- Polska dIa Polaków. 

Jut nie dIa przyblEtdów Pospolita Rzeez -

Wieslaw, jak Faraon, poPEtdzil nas preez. 

I szli profesorowie, uezeni, pisarze, 

Praeowniey UrzEtdu, szli i dziennikarze. 

W Tel-Awiwie wlasnie, zza rogu, z rozPEtdu 

Wpadlem na bylego kolegEt z UrzEtdu, 

I pod SeianEt Plaezu isé mi bylo wstyd -

Czy ja komunista, ezy Polak, ezy Zyd? 

Jesli chodzi O opisanie aktualnych wydarzerí za pomocq faktów historycznych, 

to np. hasto gomutkowskie "Polska dia Polaków" zyskuje tu swoiste 

wyUumaczenie w nawiqzaniu historii z czasów starozytnego Egiptu ("Wies/aw, 

jak Faraon, pOPfZdzil nas precz'). Zdarzenia historyczne uzyskujq wi~c w ten 

sposób wymiar ponadczasowy. Bohater w wyniku wszystkich zdarzerí 

zastanawia si~ nad tym, kim rzeczywiscie on jest (albo moze kim w danej 

sytuacji najlepiej dia niego bytoby byé) - "Czy ja komunista, czy Po/ak, czy 

Zyd?" 

Istotnq cz~sciq przedstawionego przez Kaczmarskiego obrazu historii 

jest cykl Sarmatia,78 w którym autor reinterpretuje polskie mity narodowe oraz 

próbuje opisaé polskq tozsamosé i cechy narodowe. Dzi~ki stylizacji 

przenosimy si~ w czasy historyczne, wykreowane gtównie z literackich 

78 Ten cykl inspirowany byl utworami literatury staropolskiej, która wskrzeszala mitologiť( kultury 
szlacheckiej. 
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doswiadczerí - podobnie jak u Kryla. Teksty wymagajq wi~c od sfuchaczy nie 

tylko odbioru pasywnego, ale przede wszystkim uwaznego wysfuchania oraz 

gt~bszej wiedzy "ogólno-kulturowej" i znajomosci poszczególnych dziet 

Iiterackich. Próbujqc odnaleté wi~t mi~dzy wspókzesnosciq i przeszfosciq, 

Kaczmarski konfrontuje w swoich tekstach idealizacj~ historii z krytycyzmem. 

Takim przyktadem moze byé utwór Ostatnia mapa Po/ski, w którego tle odgrywa 

si~ walka o wyzwolenie narodu. Na pian pierwszy wysuwa si~ tu postaé króla. 

Zaraz za niq jest postaé Naczelnika, który wzbudza wspókzucie, gdy z "niezym 

wybiegl (. . .) o gniew wolajqe boty". Przerazajqce jest tez to, co widzi wódz w 

zamkni~tych korytarzach: 

Pakuje kufry ktos, papiery pa/i ktos, 

WiernopoddaiJcze listy pisza.. dygnitarze 

O faskft prosza..c w skrusze Jej Cesarska.. Mosé. 

To jest chyba najistotniejsza informacja zawarta w tym utworze - dygnitarze, 

którzy "proSZq w skrusze". Taka ulegtosé wobec carycy cechuje nie tylko 

polskich przedstawicieli polityki. Znów obecny jest motyw powtarzajqcej si~ 

historii - zdobycie wtadzy przez Rosjan ("kraj zalal Moskal, teraz diabli wzifl/i 

map fl!, mote naprawdfl Bóg zapomnial o nas jut!?") 

Ciekawq wizj~ szlachty polskiej prezentuje autor w utworze Tradyeja. 

Jest to rodzaj przeglqdu wad zaprezentowanego na tle portretów szlacheckich. 

Pojedyncze wady, takie jak "wypukle usta tqdne krwi': "brzuehy obnoszone 

przodem" albo "fikeyjne pakty i sojusze", w dodatku prezentowane za pomocq 

bardzo ekspresyjnych srodków j~zykowych, zdajq si~ byé wyjasnieniem wielu 

pótniejszych nieszcz~sé Polski: "to za ieh grzeehy - mysmy ezysei - gnflbiq nas 

teraz komunisei!" 

Spójrzcie na kró/ów naszych poczet -

kapfanów dumej to/erancji. 

Twarze, jak kata/ogi zboczefl 

niesionych z Niemiec, Wfoch i Francji! 
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Autor odwotuje si~ tez do tematu przywilejów szlacheckich - "Sejmy, sejmiki, 

wnioski, veto! I nie oddamy praw o wlos!" To wtasnie w tamtych czasach i 

wadach Kaczmarski widzi zródta pózniejszych dramatycznych dziejów Polski - i 

to zarówno tych dawniejszych, jak i znacznie blizszych. Piosenek z takimi 

wqtkami mozna w jego twórczosci znalezé sporo. Oto wiersz Ba/lada 

wrzesniowa przenosi nas do tragicznych dni wrzesnia 1939 roku i agresji 

radzieckiej. Utworowi zostat nadany ton zachwytu nad sukcesami Armii 

Czerwonej, dlatego otwiera go (ironiczne w kontekscie prawdy historycznej), 

stwierdzenie, ze "dlugosmy na ten dzien ezekali': T~ radosé wyjasnia nast~pnie 

pokazujqc, ze wszystko oglqdane jest z perspektywy pewnego dowódcy 

radzieckiego. On rzeczywiscie ma powody do dumy, gdy "zwyeÍE"zstw síťl szlak 

ieh seríq znaezy': Ten tekst przekonuje nas, ze wydarzenia te mogty zaistnieé 

dlatego, ze wiele panstw tolerowafo Stalina i jego dziatania. Kaczmarski 

pokazuje tu sH~ historii - "tyeh dní historía nie zapomni, í swiťlcié bťldq nam 

potomni". 

O innych zdarzeniach wojennych przypomina obraz zawarty w utworze 

Katyn. Nalezy zwrócié uwag~ na cechy dokumentalne tego tekstu. Oominowafy 

w nim one bowiem wtedy, gdy wobec braku tekstów historycznych na ten temat, 

wfasnie od autora wielu ludzi mogfo si~ o tej zbrodni dowiedzieé ("O pewnym 

brzasku w katynskim lasku, strzela/i do nas Sowíeei'j. Tego tekstu nie mozna 

oczywiscie wskazaé za opis wydarzen, ale juz sam fakt, ze powstaf, jest 

dowodem na to, ze Sq ludzie, którym ta sprawa jest bliska. 

Do jakiego stopnia mogq kfamaé polityczne gry, pokazuje 

piosenka Jalta. Jest to wizja konferencji w Jafcie - powojennego spotkania 

Roosevelta, Stalina oraz Churchila - i jednoczesnie wyraz niezgody z jej 

postanowieniam i. 

Nie miejcie žalu do Stalina, 

Nie on sift za tym wszystkim kryl, 

Przeciež to nie jest jego wina, 

Ze Roosevelt w Jalcie nie mial sil. 

Gdy sift triumwirat wspólnie bral 

Za swiata historyczne ksztalty, 

- Wiadomo kto Cezara gral-

I tak rozumieé trzeba Jaltft. 
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Kaczmarski poddaje ironii zabiegi, jakie czyniq wtadcy, udajqc zaufanie do 

Stalina. Churchill wierzy w szczerosé s/ów Stalina - "mój kraj pomocnq dlon im 

poda, potem niech rzqdzq sitt jak chcq"). Bez zdobycia zaufania nie mógt on 

liczyé na poparcie sojuszników. Oni zas - chcqc osiqgnqé chociaz minimalne 

sukcesy w negocjacjach - musieli graé. Kazdy z nich byt aktorem i chciat 

narzucié pozostatym swojq wersj~ tej gry. Losy swiata zalezaty wi~c od 

dyplomatycznych uzdolnierí. 

O historii najnowszej mówiq utwory, które ze wzgl~du na ich wspólnq 

tematyk~ omówione b~dq tqcznie. Chodzi o Marsz inte/ektualistów, Koncert 

fortepianowy oraz Swiadectwo. Dotyczq one stanu wojennego. Ukazujq reakcje 

róznych ludzi na to wydarzenie. Pierwszy tekst pokazuje, jak zachowali si~ 

wtedy ludzie wyksztatceni, od których powinnismy wymagaé pewnej 

swiadomosci w sprawach polityki. Autor mówi o tym, ze trzeba by to zmienié 

pióro na palktt. Nast~pnie wyjasnia, ze ta sytuacja by ta tylko tymczasowa: 

A kiedy wszystko do ladu wróci 

W szafach nalezne miejsce mundurom, 

Snów filozofów mlodziez si~ uczy 

A r~ka zmienia palk~ na pióro ... 

W Koncercíe autor pokazuje juz kogos innego. Widzimy tu inicjatora 

omawianych wydarzerí, który z mroku stara si~ kierowaé zwyktymi ludzmi. Chce 

tez uciszyé tych, którzy osmielajq si~ mu sprzeciwiaé. Utwór pokazuje jednak, 

jak trudno jest graé na instrumencie, jakim jest naród (fortepian w tym miejscu 

symbolizuje naród) - "do fortepianu po cos siadal chamie, nie wydobttdziesz z 

zen diwittku rozkazem", komus, kto "studiu je co dnia zawíle k/qtwy wschodnich 

a/fabetów': Nie da si~ bowiem narodowi narzucié obcej woli. Opisywana osoba 

nie moze jednak albo nie chce tego zrozumieé. Z kolei Swiadectwo pokazuje 

reakcj~ na stan wojenny zwyktego cztowieka. Nie chce on braé udziatu w 

polityce, chce tylko przetrwaé ten czas, w którym "grunt spa/ony, nie ma iycía", 

skoro udato si~ zdobyé paszport wojenny. O stanie wojennym bohater 

opowiada bardzo realistycznie, Sq strzelaniny i ofiary. Nie mozna tego traktowaé 

jako zródto historyczne, jest to jednak obraz, który moze byé pomocny przy 

wyrabianiu zdania o tych zdarzeniach albo przanajmniej staé si~ impulsem do 
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przemyslerí i dowodem, ze o historii nalezy pami~taé. Trzeba bowiem WZlqC 

pod uwag~ zarówno postawy godne nasladowania, jak i te, przed którymi lepiej 

si~ wystrzegaé. Wieloma wierszami, które powstafy w latach osiemdziesiqtych, 

wpisaf si~ Kaczmarski w nurt poezji stanu wojennego. Pokazuje on rózne 

okresy historii, zawsze jednak zwraca uwag~ na to, ze ludzie Sq zdolni do 

poswi~cerí. Pam~ta tez o tym, ze czfowiek wobec pot~znych sH cz~sto 

zapomina o ideafach i dia ratowania siebie - cz~sto kosztem innych - potrafi 

odwrócié si~ od nich. Autor wskazuje tez na pewne powtarzajqce si~ 

skfonnosci ludzi do kfamstwa, zdrady albo zbrodni w imieniu wfasnych 

interesów. 

3. 2 OBRAZ WALKI 

Cz~sciq obrazu historii jest takze temat walki, który poruszany jest 

przez bardów cz~sto z powodów oczywistych. Dlatego poswi~cié mu nalezy 

osobny rozdziaL Konkretne historyczne elementy wojenne mogq bowiem 

symbolizowaé niektóre aktualne wydarzenia sytuacji polityczno-spofecznej. W 

ten sposób szyfrowano w tekstach piosenek duzo zakazanych informacji oraz 

przesfarí. Wydarzenia opisane w tych tekstach cz~sto Sq Uem, przy czym w 

centrum uwagi autorów znajduje si~ czfowiek walczqcy przeciw dowolnemu 

wrogowi. ÓW wróg, mimo ze wyst~puje pod róznymi postaciami, jest jednak 

zawsze taki sam. 

Prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů, 

jen oči pod přilbicí snad ještě doufají, 

a mlhy zlé se valí do děr od hrabošů 

i do ran na orlici, kterou už poutají. 

Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, 

hřeben větru rozčesává pera plamenná, 

věřili jsme na pokoru u popravčí káry, 

zlatá doba nenastává, bude kamenná. 

(Biala Góra - Karol Kryl) 
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Ten tekst opisuje bitw~ na Bialej Górze w 1620 roku, która w czeskiej 

pami~ci narodowej zapisala si~ jako slynna kl~ska. Odzwierciedla doskonale, 

jak postrzegana jest przez autora wojna. Dia Kryla wojna jest czyms 

koniecznym, ale jednoczesnie nieludzkim i okrutnym ("mlhy zlé se valí do děr 

od hrabošů'? Czlowiek wyst~puje tutaj zdecydowanie jako postaé ufajqca w 

dobre zakoríczenie ofiary (,jen oči pod přilbicí snad ještě doufají'). Postaé 

wroga mozna interpretowaé na kilka sposobów, mimo ze akurat w tym tekscie 

jest on bardzo konkretny.79 Sluchacz latwo odnajdzie zawarte w tekscie paralele 

odnoszqce si~ do aktualnego wroga, którym byly wojska radzieckiej Rosji. 

Symbolizuje je czerwony kolor - to wlasnie ten czerwony kogut, który rozciqga 

si~ pochlaniajqc mniejsze parístwa ("rudý kohout na obzoru roztahuje spáry'? 

Jednoczesnie autor przyszlosé ziemi widzi bardzo pesymistycznie, tak samo jak 

po skoríczeniu bitwy bialogórskiej. Posluguje si~ nazwq zlota epoka w 

przeciwierístwie do epoki kamiennej - "zlatá doba nenastává, bude kamenná". 

Warto tez zwrócié uwag~ na fragment, w którym do podkreslenia fatalnej kl~ski 

wykorzystano symbol narodowy ("i do ran na orlici, kterou už poutají'? Kryl 

cz~sto posluguje si~ polqczeniami ze sprzecznym sensem, ze by jeszcze 

bardziej podkreslié ich kontrast. Nieraz pojawia si~ w piosenkach temat wojny w 

polqczeniu z mHosciq. To na pierwszy rzut oka dwa ze sobq calkowicie nie 

zwiqzane tematy, jednak polqczenie to okaze si~ ze wzgl~du na jego dzialanie 

na ludzkq mysl bardzo skutecznym. Tak, jak w nast~pujqcych tekstach: 

Kotvu mi dala a srdce a kříž, 

že prý mě ochrání, až budu v poli, 

pak se mi vzdala a noc byla skrýš, 

polštářem svítání, peřinou stvoly. 

Nad horizontem dva paprsky slunce až zaplanou, 

na krku srdce a nad sebou kříž budu mít, 

potom neplač, Kamilo, najdi si někoho, kdo tě snad nežli já víc bude chtít. 

(Serce i krzyi - Karol Kryl) 

Dziewczyna, która wr~cza bohaterowi idqcemu na bitw~ serce, kotwic~ 

i krzyz -symbole mHosci, nadziei i wiary, to typowe dia Kryla polqczenie bardzo 

intymnej liryki ("pak se mi vzdala a noc byla skrýš'? z tekstem 

79 chodzi o wojska katolickie 
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przeciwwojennym, oczywlscle pesymistycznym ("najdi si někoho, kdo tě snad 

nežli já víc bude chtít"). Podobnie jest w piosence pt. Míla. Tu obraz wojny jest 

jeszcze bardziej negatywny i ekspresywny (szczur, grzech, itp.): 

Szczur polknql gulasz mdly, juz pora wyjsé z kantyny 

Karcianej zapis gry na IiScie od dziewczyny 

Przed nami dluga noc, ruszamy jutro z rana 

Pod szary wpelzasz koc, co skrywa grzech Onana 

Míla - nie przychodz na wolanie 

Míla - wojenka moja pani 

Z niq sifl kochaé chCfl 

Gdy w nocy sifi budzfl ... 

(Mila - Karol Kryl) 

Jednak mimo cafkowitego negatywizmu tej piosenki ("nabite parabellum, 

spiewamy, idqc w krok, dwa metry od burdelu'j u Kryla obecny jest - tak jak 

zawsze - element czystej mHosci {"míla - tWq postaé widzfl we snie, mi/a -

dojrzale dwie czeresnie wezmiesz z dloni mej, gdy kiedys powrócfl'j. 

Otworzyl bramfi, na dworze kofl cwalowal, wdzial ciflzkq zbrojfl. 

Swit za oknami, razjeszcze pocalowal malzonkfl swojq. 

Jak nimfa spala, wlosami otulona, 

w poprzekjej ciala, zlocisty refleks konal. 

Jak liIia biala, jak slodycz, której grona zbolalych kojq. 

Chmury otyle i dymy po pozarach, swiadkowie niemi. 

A blade lilie widnialy na sztandarach wladców tej ziemi. 

Grajq organy, dzwon nowe swiflto wiesci, a czas sifl wlecze. 

Wciqz rdzawe plamy widaé na rflkojesci, na ostrzu miecza. 

A w parku z rana znów wdowy sifi zjawíly, chwile czekania lilie im oslodzily. 

Kielich jak rana, póki im starczy sily, rwq lilie, klflCZqC. 

(Lilie - Karol Kryl) 

Podobnie jest w piosence Lilie, w której obraz krwawej bitwy ("rdzawe 

plamy widaé na rflkojesci miecza") pofqczony jest z obrazem biafych kwiatów i 

spiqcej dziewczyny. Zakonczenie oczywiscie znów pesymistycznie - pokazuje 
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widok wdów rwiqcych lilie na grobach m~zów. Smieré jako element 

nierozfqcznie zwiqzany z wojnq, obecny jest takze w jednym z najbardziej 

znanych tekstów Kryla, mianowicie w Jarzflbinach. Tym razem umiera, tak 

samo jak ludzie, niewinny motyi. 

Pod czerwonymi jarz~binami 

Zaginql motyl mi~dzy karabinami 

Zdeptal go butem dowódca tylów 

I zginql motyl tak jak nasza milosé 

(Jarz~biny - Karol Kryl) 

Znów jednak pojawia si~ aluzja do aktualnej sytuacji z czytelnym wskazaniem 

wroga ("mówi/i pomóc - przyszli jak burza i grad" - wojska radzieckie) oraz 

opisanie aktualnego stanu ("nad ciché{ ziemié{ warczé{ nietoperze, a naród niemy 

zatlukli tolnierze"). Bohater zwraca si~ tez do dziewczyny, do której mówi 

z rezygnacjq ("ty bfldziesz spfldzaé noce ze swym frajerem, ja bfldfl spiewal, 

spity z oficerem"). Na koniec przytaczam fragment jednego z najbardziej 

znanych tekstów Karola Kryla pt. Morituri te sa/utant (Idqcy na smieré 

pozdrawiajq ci~). 

Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína 

a šedé šmouhy kreslí do vlasů 

a z hvězdných drah má šperk, co kamením se spíná, 

a pírka touhy z křídel Pegasů. 

Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma, 

má v ruce štítky, v pase staniol, 

a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 

dvě křehké snítky rudých gladiol. 

Seržante, písek je bílý jak paže Daniely, 

počkejte chvíli! Mé oči uviděly 

tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, 

seržante! Mávnou, a budem zasvěceni! Morituri te salutant! 

(Morituri te salutant - Karol Kryl) 
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Jesli chodzi o rytm i melodi~, piosenk~ t~ skomponowano na wzór marszów 

wojennych. Jednak tekst jest zdecydowanie antywojenny, co jeszcze podkresla 

jego waznosé. Zawiera on wiele obrazów lirycznych kontrastujqcych z groZq 

wojny ("písek víří křídlo holubí", "pírka touhy z křídel Pegasů'') oraz czystych 

komentarzy dotyczqcych sytuacji ("rezavý kvér - můj brach'') Obecny jest znów 

motyw mitosci do kobiety ("písekje bílý, jak paže Daniely'? 

Wojna, to bardzo cz~sty motyw takze w utworach Jacka 

Kaczmarskiego. W nich bohater walczy z wieloma wrogami. Mogq byé nimi 

przeciwnosci losu, inny czfowiek (w tym równiez tak samo jak u Kryla wfadza), a 

takze Sóg. Najbardziej chyba znanq piesniq o walce Sq Mury, w których autor 

za pomocq form trybu rozkazujqcego (wyrwij, zerwij) nawofuje do radykalnej 

akcji. Gfównie z tego powodu ten tekst staf si~ niemal hymnem Solidarnosci: 

Wyrwij murom z~by krat! 

Zerwij kajdany, po/am bat! 

Amury runq, runq, runq 

I pogrzebiq stary swiat! 

(Mury- Jacek Kaczmarski) 

Jednak prawdziwy sens ukryty jest w koncowych wersach ("A mury rosnq, 

rosnq, rosnq, lancuch kolysze sift u nóg ... '? Chodzi bowiem o to, ze ten, który 

ludzi pobudzaf do walki, nagle zmuszony jest zatroszczyé si~ o siebie, gdyz 

Uum wofa: "kto sam - ten nasz najgorszy wrógf". Nast~pnie walka rozgrywa si~ 

juz nie mi~dzy buntownikami a wfadzq, ale mi~dzy jedynym swiadomym 

sytuacji a resztq ludzi, którzy nie znoszq innosci C,A spiewak takte byl sam'). 

Teraz spiewak musi si~ troszczyé o to, by wywofana przez niego rewolucja nie 

pozarfa jego samego. Jednak szanse na ocalenie odr~bnosci Sq znikome, gdyz 

spofecznosé nie dopusci, by byf wsród niej obcy. 

Walka u Kaczmarskiego podobnie jak u Kryla rzadko konczy si~ 

pomyslnie. Walczqcemu w koncu pozostanie tylko obrona, która z czasem 

zmieni si~ w trwanie przy swoich ideafach, które pózniej stanq si~ najtrwalszq 

ochronq dia nas. Takq sytuacj~ ukazuje tekst Zbroja, w którym tytufowy 

przedmiot staje si~ synonimem wszelkich wartosci, które dodawaé majq sH 

nawet wtedy, gdy wrogowie wrzasnftli haslo wojna oraz zbudzi/i hufce hord. Ten 

utwór opisuj~ wojn~, przedstawiajqc cafq skal~ wojennych wydarzen: sfonce, 
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które skryl bojowy gaz i wroga, który posilki sle w konwojach, kaplana, który 

oklamuje ludzi za sprawq falszywego proroctwa. Koríczy siEl jednak 

optymistycznie: 

Choé krwié{ zachlysné{1 sifl nasz czas 

Choé mysli toné{ w paranojach 

Jak zawsze chronié bfldzie nas 

Zbroja. 

Zbroja wiElc przetrzyma kazdy atak, poniewaz prawda zawsze 

zwyciElza. Przekonuje nas o tym fragment "nad kazdym wzejdzie cialem, 

pami~ci zywej ksztaft". Walka jest wiElc wedlug autora konieczna i trzeba w 

imieniu prawdziwych wartosci walczyé po wlasciwej stronie. Dia czlowieka 

obdarowanego zbrojq wazne jest tez przekonanie, ze jest ona czyms naprawdEl 

waznym. Nawet, gdy w rzeczywistosci sprawia wrazenie slabej, bezuzytecznej, 

albo nawet smiesznej. Cala jej wartosé scharakteryzowana jest w refrenie ("bo 

choé zaginql helm i miecz, dIa ciala zadna w niej ostoja, to przeciez zycia warta 

rzecz - zbroja'j. Czlowiek odziany w niq zawsze bEldzie umial trwaé przy swych 

idealach, podobnie jak bardowie. 

3. 3 OBRAZ MIt.OSCI 

W tekstach bardów epoki komunizmu mitosé cZElsto jest powiqzana z 

tematami wojennymi. Autorzy stawiajq te tematy obok siebie, aby bardziej 

uwidocznié ich kontrast, w wyniku czego latwiej jest odkryé prawdziwe wartosci 

- te, które naprawdEl Sq wazne. Tak jest na przyklad w piosence Lilie, 

omawianej szczególowo w rodziale o wojnie. Autor opisuje tutaj sytuacjEI, w 

której zolnierz wyjezdzajqé na wojnEI zegna siEI ze swojq spiqcq zonq. 

Než zavřel bránu, oděl se do oceli a zhasil svíci, 

bylo už k ránu, políbil na posteli svou ženu spící, 

spala jak víla, jen vlasy halily ji, 

jak zlatá žíla, jak jitra v Kastilii, 

něžná a bílá jak rosa na lilii, jak luna bdící. 
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Ten wiersz nalezy zdaniem znanego krytyka muzycznego Černého80 do 

jednego z najbardziej udanych tekstów Kryla. Za pomocq rymów tworzy autor 

tekst, który sprawia wrazenie piesni nawet bez wys~uchania muzyki (halily ji -

Kastilii - lilii oraz víla - žíla - bílá)81. S~owa te wyrazajq za pomocq przyrównarí, 

jak wielka jest mHosé bohatera do zony ("spala jak víla, jak zlatá žíla, jak jitra v 

Kastilii, něžná a bílá jak rosa'). Uzywajqc wyrazów archaicznych (,jak luna 

bdící') podkresla Kryl jeszcze bardziej romantycznq atmosfer~ tekstu. Piosenka 

jednak nie skoríczy si~ optymistycznie, gdyz zona bohatera wraz z innymi idzie 

na cmentarz, gdzie spocz~li zo~nierze - "s rukama v týle jdou vdovy alejemi, za 

dlouhé chvíle zdobí se liliemi, lilie bílé s rudými krůpějemi trhají vkleče. Znów 

tutaj uzyto rymów (alejemi -liliemi - krůpějemi). 

Takze z wojnq zwiqzana jest piosenka pt. Lásko! (Míla!). Kontrast 

groznej wojny ("szczur koflczy gulasz mdly") z mHosciq ("karcianej zapis gry na 

liscie od dziewczyny'j podkresla autentyczny, lecz czasami troch~ wulgarny, 

j~zyk ("wojenka moja pani, z niq si~ kochaé chc~'). Z opisem codziennosci 

wojennej, która jest nie do wytrzymania, kontrastuje postaé spiqcego narratora, 

który we snie widzi swojq zon~, ufajqc, ze moze kiedys do niej wróci ("dojrza/e 

dwie czeresnie weimiesz z dloni mej, gdy kiedys powróc~'). 

Míla - níe przyehodi na wolaníe 

Míla - wojenka moja paní 

Z niq siEt koehaé eheEt 

Gdy w nocy síEt budzEt ... 

Míla - tWq postaé widzEt we sníe 

Míla - dojrzale dwíe ezeresníe 

Weimíesz z dloni mej 

Gdy kíedys powrócEt. 

Z troch~ innej perspektywy przedstawia autor mHosé w piosence Do 

Marciny. Kochajqca zona wysy~ajqc list do narratora, który wyemigrowa~ za 

granic~, zadaje pytanie o przyczyny tej decyzji. Jej zdaniem potrzebny jest w 

kraju, gdzie moze wi~cej zrobié dia ludzi niz za granicq ("proč jsem tady - a ne 

80 Jiří Černý (*1936) - krytyk oraz dziennikarz; bral: udzial: w rewolucji aksamitnej w 1989 r., 
www.nacerno.cz 
81 w zwi'lZku z tym przytaczany fragment zamieszczony jest tutaj w jt(zyku czeskim dlatego, ze w wersji 
przetl:umaczonej takich srodków jt(zykowych nie uzyto 
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tam, kde je mne třeba,,).82 Bohater pragnqc znów spotkaé siEl z mHq mówi o 

rzeczach niby banalnych - "smět sedět vedle Martiny a píti suché Martini", 

których brak jeszcze bardziej pogfElbia jego poczucie samotnosci. 

Ač je to jenom dvě stě kilometrů nebo ještě blíže 

a zbývá už jen duše k proclení, 

na politickém barometru setrvalá níže, 

a dokud trvá, svět se nezmění. 

W refrenie chyba najsilnieji pokazana jest sytuacja polityczna kraju ("na 

politickém barometru setrvalá níže''), która spowodowafa definitywne 

(przynajmniej w ten sposób trzeba byfo wtedy mysleé) rozdzielenie bohaterów 

tekstu mimo ich relatywnej bliskosci geograficznej - "ač je to jenom dvě stě 

kilometrů". Autor Uumaczy Marcinie, ze emigracja byfa dia niego jedynym 

rozwiqzaniem, bowiem inaczej musiafby zrezygnowaé ze swoich moralnych 

zasad i poddaé siEl komunistom, co jest dia niego nie do wyobrazenia. 

Symbolem poddania siEl jest tu ohnutá páteř ("kdybych chtěl líbat Martinu, dal 

bych svou páteř za třtinu ohnutou větrem'') 83 oraz popularne wówczas róznego 

rodzaju bezsensowne zebrania, w których uczestniczono tylko dlatego, zeby 

zademonstrowaé swojq lojalnosé ("trávil si život schůzemi a večer brblal v 

přízemí''). Rzeczq oczywistq Sq u Kryla cZElste aluzje do nowych zasad 

narzuconych prez RosjEl, w ramach których uzyto rosyjskich symboli (bukvy, 

častuška) - "kdybych chtěl mluvit s Martinou, pleť bych si bukvy s latinou" albo 

"měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhanní". 

Cykl piesni o dziewczynach jest z kolei czystq poezjq mHosnq, bez 

jakiegokolwiek podtekstu politycznego. Autor opisuje tu mHosé w jej najbardziej 

prawdziwej postaci. Pojedynczym piosenkom nadawano nazwy inspirowane 

róznymi imionami dziewczyn (Alena, Irena, Kateřina itp.). Raz chodzi o mHosé 

nieodwzajemnionq - "mlhavou patinou půjdeme s Haninou, ač se jí nelíbím, 

přec políbím jí tvář" (Hanina), w innym tekscie jest to mHosé starszego 

mElzczyzny do mfodej kobiety - "ač kvete u potoků černé býlí a ač mi vadí stáří v 

82 To mimochodem cz((ste zarzuty stawiane przez ludzi, którzy zostali w kraju mimo problemów 
politycznych. 
83 ohnutá páteř - f razeologizm wyst((puj'lcy w j((zyku czeskim, oznaczna poddanie si(( wrogowi, 
pogodzenie z losem, odrzucenie moralnych wartosci w imieniu wlasnych interesów 
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rendez-vous, jde chůzí lehčí kroků lesní víly" (Irena), w kolejnym mHosé do 

nieznanej dziewczyny, które zdjElcie autor ma na scianie: 

Ten snímek dal jsem za mříže, abych ho neztratil, 

mám kvůli němu potíže, vždyť jsem ho neplati/, 

ta dívka stojí za stolem, jako by klečela, 

prsty jí voní karbolem, vlasy má do čela. 

má unavená obočí a ústa sevřená 

a zkouším, zda se otočí na jméno Ellena. 

(Ellena - Karol Kryl) 

Innym motywem jest rozstanie siEl z dziewczynq - "proč asi netušila, že 

mi byla vším" (Kateřina). Wymieniony refren autor w zakoríczeniu piosenki 

zmienia - zamiast pytania dlaczego bohaterka nie wie, ze jq kocha, stwierdza 

pijany, ze juz nawet nie ma sensu, zeby to wiedziata ("to aby netušila, že mi 

byla vším''). 

S ranními červánky na dopis slzy skanou, 

vhodím ho do schránky, neřeknu "nashledanou", 

prvnímu oblázku položím otázku, 

proč asi netušila, že mi byla vším. 

A když se rozední, koupím si láhev rumu, 

ten dopis poslední napsal jsem z nerozumu, 

nad jeho kopií tiše se opiji, 

to aby netušila, že mi byla vším ... 

W tekscie Romeo a Julie autor powraca do pesymistycznego nastroju 

piszqc, ze nawet szczera i gtElboka mHosé ("dva lidé v ulici nebyli z Verony, 

ch.odili okolo setmělých oken, vzali se za ruce, hráli si na zvony a byli spolu') z 

czasem znika, zastqpiona stereotypem i udawanym uczuciem ("vídám ji vracet 

se z půlnočních dýchánků, jeho zas v hospodě u sklenky režné, před lidmi dále 

si říkají "milánku", proč vám to říkám, vždyť je to tak běžné'). 

Ostatni fragment pochodzi z piosenki pt. Ukolébavka. MHosé wystElPuje 

tutaj w postaci trochEl innej. Chodzi o uczucie autora nie do kobiety, ale do 

syna. Takze w tym tekscie Kryl, mimo ze zachowuje tradycyjnq formEl kotysanki, 

wykorzystuje kontrast, tzn. nie typOWq dia tej formy pesymistycznq - albo lepiej 

gorzkiq - atmosferEl. Romantyczna forma w catym tekscie zostaje zachowana, w 
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zwiqzku z czym kontrast dobrej przeszfosci oraz zfej przyszfosci (,jednou 

zšednou jak plech, zachutná tabákem dech") jest jeszcze bardziej widoczny. 

Ciekawe jest uzycie sfowa hořce - raz w formie dopefniacza nazwy kwiatu84 

("dva modré květy hořce') i drugi raz przysfówka wyrazajqcego wymienionq 

powyzej gorzkq atmosferEl ("a políbení hořce''). 

Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý -

- dva modré květy hořce, 

jednou zšednou jak plech, zachutná tabákem dech 

a políbení hořce. 

W odróznieniu do Kryla, w którego tekstach mHosé obecna jest bardzo 

cZElsto, temat ten pojawia siEl w piosenkach Jacka Kaczmarskiego tylko 

sporadycznie. NajczElsciej chodzi o teksty inspirowane dziefami malarzy albo 

literatów, które Sq typowe dia tego autora. Przykfadowo piosenka pt. Czytajqca 

list napisana zostafa na podstawie obrazu holenderskiego malarza Vermeera. 

Opisuje sytuacjEl, kiedy dziewczyna czytajqc list dowiaduje siEl, ze jej ukochany 

nie wróci. Ten list symbolizuje wiadomosé w nim zawartq. 

Ona w oknie czyta list 

Ona czeka, wszechSwiat swieci, 

Przechwytuje szybka mysl 

Barwft pióra, gryzmol smierci. 

Ona czepiec ma, nie wianek 

Ona chroni, on zdobywa 

Pozostawil jej odmianft 

Co spod sukni sift wyrywa. 

On nie wróci, ona czyta 

W swietle list jej figle plata 

Milczy zmarszczkq losu ryta 

tatwowierna mapa swiata. 

MHosé w tym tekscie, to jednak uczucie jednostronne. Za posrednictem 

srodków jElzykowych dowiadujemy siEl, ze chodzi o list od jej mElza - "ona 

84 hořec = czeska nazwa kwiatu (goryczka) 
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czepiec ma, nie wianek". Czepiec bowiem jest atrybutem mE2zatky, natomiast 

wianek kojarzy siE2 wytqcznie z pannq. Mqz zostawH bohaterkE2 mimo faktu, ze 

jest w ciqzy ("pozostawi! jej odmianft, co spod sukni sift wytywa'). Obecna jest 

tez skarga do losu, który mHosé moze w kazdej chwili zmienié w nienawisé 

("milczy zmarszczkq losu tyla latwowierna mapa swiata'). 

NastE2pny utwór nawiqzuje do twórczosci Adama Mickiewicza. Nadano 

mu nawet ten sam tytut - Romantycznosé. W podtytule obecny jest w nawiasie 

dopisek "do sztambucha", co oznacza, ze wiersz napisano dia dziewczyny do 

jej pamiE2tnika. 

Na drugim brzegu wfldkarzjak watka 

Rozsylal krflgi po wodzie 

Nad którq slolÍca miedziana blaszka 

W las sifl toczyla jak co dzielÍ. 

Autor opisuje bardzo obrazowo przyrodE2 na wzgórzu ponad jeziorem 

("sloflca miedziana blaszka w las sift toczyla jak co dziefl'), gdzie spacerowat z 

bohaterkq tekstu i wyznat jej mitosé ("pewni wiecznosci, niepewni chwili, piqtego 

Iipca, wieczorem. 'J. Autor postrzega mHosé jak cos, co nieroztqcznie zwiqzane 

jest z piE2knem przyrody oraz co jest poza zwyktq codziennosciq. W zwiqzku z 

tym nawet nieznanego wE2dkarza pojawiajqcego siE2 na rzece przyrównuje do 

wazki ("na drugim brzegu wftdkarzjak wažka rozsylal krftgi po wodzie"). 

Bo po tym, cosmy wtedy przetyli 

Mote jestesmy mniej rzewni, 

Jut pewni siebie i pewni chwili ... 

Za to wiecznosci niepewni. 

Piosenka konczy siE2 pozytywnie, nie pojawia siE2 zadna katastrofa ani rozstanie, 

wrE2cz przeciwnie (,juž pewni siebie i pewni chwili'). Postawione zostaje jednak 

pytanie, jak dtugo takie SZczE2scie moze trwaé ("za to wiecznosci niepewni'). 

Kontynuujqc ten wqtek twórczosci Kaczmarskiego, trzeba wymienié 

tekst pt. Potftpienie rozkoszy. Jesli w poprzednim fragmencie wystE2Powata 

prosta, niewinna mHosé, to w tym tekscie spotykamy wqtki erotyczne ("kiedy juž 

on z niq zacznie - ona go w sobie zmiesci'). Takie bezposrednie i nie do konca 
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romantyczne opisy mHosci bytyby na przyktad w twórczosci czeskiego barda nie 

do wyobrazenia. Nawet sam autor zdaje sobie sprawE2 z tego, ze nie wolno mu 

opisowaé mHosé w taki sposób - co jednak wcale nie przeszkadza mu tego 

robié: 

Choé moze dosé niesmacznie 

Zaglflbiaé sifl w te tresci-

On wkrótce ma juz dosyé, 

A ona wciqz chce jeszcze. 

We wstydzie potem brodzi 

I On i Ona - troszkfl, 

Bo przeciez nie uchodzi 

Znaé na tym swiecie rozkosz. 

A swiat ten, wszyscy wiedzé{; 

Nie dia rozkoszy stworzon -

Bo jest wiecznosci miedzé{; 

UprZflZq i obrozq. 

Poznalem ten dylemat 

I nieraz w nocy krzyczfl -

Gdy sil na rozkosz nie mam, 

Na wiecznosé juz nie IicZfl. 

Ciekawe jest, jak cZE2sto autor tqczy motyw mHosci z tematami wazniejszymi 

albo nawet metafyzicznymi (takimi jak wiara albo wiecznosé) - "a swiat ten nie 

dIa rozkoszy stworzon, ba jest wiecznosci miedzé{" oraz "gdy sil na rozkosz nie 

mam, na wiecznosé jut nie Iicz~". 

Kolejna piosenka opisuje pojedyncze etapy mitosci, w tym takze mHosé 

fizycznq. 
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- Pójdi, najdroisza, na ko/ano -

Prawift frazq wyszukanq -

Nastal czas mHosnej kosby! 

- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

Jest w tym "cos ty" nutka wiotka, 

Co radosnie nie dowierza, 

Jakbym z domowego kotka 

W drapieinego wyrósl zwierza. 

(Cos Ty! - Jacek Kaczmarski) 

Autor opowiada, jakie trudnosci powinien pokonaé m~zczyzna, zeby zdobyé 

kobiet~. Musi stwarzaé odpowiedniq atmosfer~, wyszukiwaé wfasciwe 

argumenty, rujnowaé si~ na niepotrzebne prezenty, a przede wszystkim 

przedstawiaé si~ z jak najlepszej strany ("níe baw síEl fígowym Iístkíem, wszak 

íntencje moje czyste, serce szczere, cel níesprosny!"). Kobieta z kolei ma prawo 

reagowaé na to w sposób niezobowiqzujqcy - spojrzeniami, usmiechami, tym 

jak wyglqda albo róznymi sfowami, które nic nie znaczq. Nie zmienia to faktu, ze 

od pewnego momentu cafa odpowiedzialnosé za zwiqzek spada na kobiet~ 

("ona spí, a ja w rozpa czy: Jedno "cos ty" - tyle znaczy! Dotywocíe 

níepewnoscí'). 

Piosenka pt. Sen kochajqcego psa opowiada o mifosci platonicznej. 

Autor opisuje tu mHosé niedost~pnq - "choé dawno jut stracHem glowEl dIa snu, 

którego wysnié níe smiem" z perspektywy psa, bo wfasnie tak odbierany jest 

przez ukochanq osob~. 

Mi/czqc - przepraszam, mi/czqc - proszft, 

Znoszft obroift i kaganiec, 

Bo, gdy Ci mHosé swojq gloszft, 

Ty slyszysz tylko psa szczekanie. 

Lecz, choébys sift nie z/itowala 

Nade mnq gestem ani slowem -

Kocha psia dusza calym cialem -

Prócz glowy. 

Wszak stracHem glowft. 
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Mimo ze bohater tego tekstu u kobiety nie obserwuje odpowiedniego 

zainteresowania swojq osobq ("choébys si~ nie zlitowa/a nade mnq gestem ani 

s/owem"), nie rezygnuje ze swojej mHosci ("kocha psia dusza calym cia lem -

prócz glowy. Wszak stracHem glow~. 'j 

Obraz mHosci jako catosé wyrazony jest przez Kaczmarskiego w 

piosence pt. Legenda o mHosci. Autor opisuje w tym tekscie proces powstania 

mHosci od momentu spotkania bohaterów, poprzez ich cate zycie, az do 

momentu samego koríca, czyli smierci. MHosé wedtug Kaczmarskiego 

rozpoczyna si~ zakochaniem: "Cia/o - jak powietrza - zapragn~/o cia/a i czujnie 

si~ j~/y obwqchiwaé dusze", kiedy mitosé jest tak wielka, jak wielka jest 

niepewnosé bycia kochanym ("tyle niepewnosci i odwagi tyle!''). Jednak autor 

zwraca uwag~ na relatywnosé uczué oraz samego zycia ("žadne nie wiedzia/o, 

že tylko przez chwil~ .. "). W tym tekscie wyst~puje takze wqtek erotyczny, tym 

razem jednak w troch~ bardziej lirycznej postaci ("až wr~czyl jej tulipan: pr~žny, 

lebski, gladki, purpurq nabrzmialy, jak plonqcym mrokiem a ona na to róžy 

rozchylila platki''). Jednak po poczqtkowym zakochaniu zdaniem autora 

przychodzi rozczarowanie ("on jq zaczql zdradzaé, choéby i w marzeniach, ona 

drža/a - czujqC cudzych oczu dotyk''). Potem zas w wieku pózniejszym 

nast~puje spokój oraz pogodzenie. 

Aijemu si~ zmarlo i ona w slad za nim 

Wszak byli na wiecznosé w sobie zakochani, 

Nie cierpiqc nawet w klótniach najkrótszej roz/qki. 

Róznica tkwi w tym, ze ludzie juz zdajq sobie spraw~ z tego, co jest w zyciu 

naprawd~ wazne. Jednak autor zwraca uwag~ na fakt, ze zwykle juz jest za 

pózno, zeby to powiedzieé ("až jemu si~ zmarlo .. 'J. 

54 



3. 4 OBRAZ WIARY 

Rolq wiary oraz Boga w tekstach czeskich bardów zajmuje si~ w swej 

pracy szczegófowo Zdeněk R. Nešpor.85 Jego zdaniem jest ta rola bardzo 

wazna ze wzgl~du na nacisk, jaki kfadli twórcy w czasach zniewolenia na 

ogólne wartosci. W wyniku tego ludzie wi~cej interesowali si~ tematykq religijnq, 

nawet mimo faktu (albo moze wfasnie dlatego), ze sekularyzacja spofecznosci 

post~powafa bardzo szybko. Wedfug Nešpora wszystkie teksty bardów - nawet 

zagranicznych, w tym takze twórców rock'n'rolla (!) - zawierajq przynajmniej 

odsyfacze albo nawet elementy religijne. Ten nurt staf si~ zdaniem Nešpora 

quasi nowoczesnq muzykq duchowq. Ta teza dotyczy tylko pewnego grona 

katolickich interpretatorów, jednak elementy religijne mozna znalezé takze w 

tekstach innych bardów, co spróbuje pokazaé w ponizszej analize. 

Podstawowym rysem religijnym w tekstach czeskich bardów, który 

odróznia go od twórców zagranicznych (B. Dylan, L. Cohen, itp.), jest 

akcentowanie kwestii etyki na rzecz tematów metafyzicznych lub 

ontologicznych. Charakterystycznq cechq jest takze negatywny stosunek do 

tradycji religijnej, przede wszystkim do jej formalnej postaci (koscióf). Czeska 

muzyka byfa zdaniem Nešpora zawsze zwiqzana z religijq Biblii, lub z wiarq 

"Iudowq", niz z kosciofem albo z chrzescianstwem w ogóle. Przykfadem tego 

pierwszego podejscia jest wfasnie Karol Kryl, który mimo swoich pretensji do 

kosciofa byf czfowiekiem gf~boko wierzqcym. W swoich piosenkach, które 

zaliczyé mozemy do nurtu religijnego, zajmowaf si~ niemal bezwyjqtkowo 

tematykq biblijnq - na przykfad Judasz, Zaparcie sifl Piotra, Psalm 120. Inne 

jego teksty takze zawierajq chrzescianskie obrazy oraz symbole, których w 

tamtym czasie cz~sto uzywali bardowie do kreowania swoich obrazów swiata. 

Przyczynq tej orientacji religijnej byfa przewaznie utrata nadziei po sierpniu 

1968 roku, kiedy w zwiqzku z niepowodzeniem idei reformatorskich tzw. 

Praskiej Wiosny86 dochodzifo do poszukiwania samego siebie w ramach 

"wiecznych" religijnych tematów, symboli i obrazów, których przesfanie 

niespodziewanie stafo si~ aktualnym. Wartosci moralne oraz etyczne, których 

przedstawicielem ten nurt muzyczny chciaf byé, zacz~fy oczywiscie przejawiaé 

85 NEŠPOR, Z. R. Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let. Praha, 2002. 
86 Praska Wiosna 1968 r. - próba zmiany systemu politycznego na tzw."socjalizm z ludzk'i twarz'i" 
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si~ najpierw w piosenkach z motywem wiary. Bard Vladimír Merta widzi w tych 

autorach nowoczesnych duszpasterzy: "písničkář v našich podmínkách přijímá 

funkce zrušených institucí, je to náhrada za důvěrníka, zpovědníka, politika, 

přirozenou autoritu mluvčího generace ... s trochou megalománie lze tvrdit, že v 

sobě spojuje hlas lidu s hlasem božím".87 Zdaniem Nešpora ten nurt religijny w 

tekstach czeskich bardów scharakteryzowaé mozna jako ciqgfe poszukiwanie 

"niekoscielnej poboznosci", fqczqcej motywy najrozmaitszych tradycji 

religijnych, z wyraznq przewagq chrzescianstwa biblijnego. Ogólnq cechq jest 

takze dqzenie do pewnego "uczfowieczenia" religii, przejawiajqce si~ na 

przykfad w próbie odgadywania przyczyn, które doprowadzHy do zdrady 

Judasza albo do zaparcia si~ Piotra. 

Nad miastem mdly ksi~iyca blask 

I choé po grób byé wierni chcemy 

Nim kur zapieje, raz po raz 

Boga i siebie si~ zaprzemy ... 

Autor najpierw próbuje wprowadzié sfuchaczy w odpowiedni nastrój ("ksif?zyca 

blask", "nim kur zapieje'j. Nast~pnie Uumaczy przyczyny tego, ze boimy si~ 

przyznaé - zdanie "oni i tak zwycif?zé/." sugeruje, ze nie mamy ochoty wakzyé 

z silniejszym wrogiem. Wróg jest biblijny, jednoczesnie autor odsyfa do 

wspófczesnosci i sfuchacz odczytuje w nim aktualnego wroga - wfadz~. 

Przeczymy po raz pierwszy (i r~ce si~ trz~séj) 

Przeczymy po raz drugi (oni i tak zwyci~iéj) 

A trzeci raz przeczymy, ot tak - z przyzwyczajenia ... 

W ostatniej strofie autor podkresla fakt, ze historia ciqgle si~ powtarza ("w tf? 

samé/. cié/.gle gramy grf?, jak Piotr blagamy o nadziejf?"). Wi~c jesli wygodniej 

nam pogodzié si~ z losem i nie próbowaé przynajmniej mówié prawd~, to nie 

mozemy liczyé na wyzwolenie. 

87 MERTA, V. Zpívaná poezie. Praha: Panton, 1990. s.121. 
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W Judejskq ziemifl wsiqka krew i pieje kogut w Ga/i/ei 

W tfl samq ciqg/e gramy grfl, jak Piotr blagamy o nadziejfl. 

My malej wiary, wiflC nam wciqž, wcie/enie prawdy na krzyž wznoszq 

Bo gdy pasterza siflga cios, wnet sifl i owce tež rozproSZq. 

(Zaparcie sifl Piotra - Karol Kryl) 

W tekstach nurtu religijneho mogfo chodzié takze O krytyk~ tradycyjnej 

religijnosci w imieniu wartosci, które miafaby rzeczywiscie pefnié. W piosence 

Organy w Olíwíe88 autor zwraca si~ do sfuchacza z przestaniem powrotu do 

podstawowych wartosci religijnych - "w sfajence na síaníe znajdzíesz swój dom, 

bys blízej byl Boga, ubogí jak on." Widaé wi~c, ze przewaznie nie chodzHo o 

rzeczywiste przyj~cie ch rzesciarístwa , ale o blizej niezdefiniowanq 

"duchowosé", opierajqcq si~ o ogólne religijne wartosci. Tak jak w nast~pnym 

tekscie. 

Latorosl stworzyl Bág, bym mágl z niej splataé wieflce. 

Dziflkujfl wiflC za bál, bo uczy pytaé wiflcej. 

Za niepowodzefl sto, przegranych interesáw, 

bym w koflcu wydal plon, choé bylem u sil kresu, dziflkujfl. 

Dziflkujfl za slabosé, bo uczy mnie pokory. 

Pokory, gdy radosé i pomimo niewo/i. 

I za Izy dziflkujfl, bo budzq me uczucia, 

gdy pokrzywdzonych jflk domaga sifl wspálczucia, dziflkujfl. 

Za to, že kochaé chCfl, choé Iflk jest w sercu, we mnie. 

Baranku, dziflkujfl, nie zmar/es nadaremnie. 

(Dziflkujfl- Karol Kry189) 

Widaé doskonale, ze odpowiedni nastrój wprowadzony jest przez 

autora za pomocq symboli (pokrzywdzonych jflk, baranek) oraz sposobu 

kreowania tekstu. W tym przypadku akurat chodzi o stylizacj~ tekstu piosenki 

na swego rodzaju modlitw~ - zwracanie si~ do Chrystusa: "Baranku, dziflkuje, 

88 Ta piosenka ciekawa jest takZe ze wzgl((du na fakt, ze zostala napisana przez Kryla najpierw po polsku, 
i dopiero potem po czesku. Inspiracj~ byla oczywiscie jego podróz po Polsce. 
89 Piosenka zostala napisana przez Kryla jednoczesnie w wersji polskiej i w czeskiej 
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nie zmar/es nadaremnie".90 Rozwiqzanie problemów próbuje znalezé wlasnie w 

ogólnych wartosciach i stara siE2 nawet w tekstach o wymowie pesymistycznej 

zawsze daé sluchaczom nadzieiE2 ("gdy radosé i pomimo niewoli'j, podobnie jak 

ponizej: 

Vše zalito svitem, i neony měst, tři vteřiny ticha, v nichž umlkly zbraně, 

svět pohrdl citem a táže se hvězd, proč proroctví lichá jsou podobna hraně, 

Gloria nezní, teď zpívají hlavně žalm "Chtíc, aby lkal", 

Gloria nezní vzdor hvězdě, jež slavně plá nad hřbety skal. 

Je tichá noc svatá, v níž nepadá sníh a šílenec Svět řekou bláta se brodí, 

je slepý a hmatá po ořízkách knih, snad po stovkách let znova Kristus se zrodí, 

Gloria zazní a přeroste tráva přes písečný vír, 

Gloria zazní, buď na nebi sláva a na Zemi mír. 

(Gloria - Karol Kryl) 

Juz sama nazwa piosenki Gloria (Chwala na wysokosci Bogu91
) jest 

symbolem religijnym, za pomocq którego autor opisuje, ze ludzie juz wiarE2 

porzucili (nie slychaé Glori€?, zamiast niej spiewajq psalm). Jednak w tej 

piosence obecny jest tez motyw nadziei (moze po stu latach znów urodzi si€? 

Chrystus i b€?dzie pokój na Ziemi). W niektórych piosenkach autor posluguje siE2 

takze symbolami religijnymi (Madona z synem, Pieta), aby pokazaé utratE2 

moralnych wartosci. Tak jest na przyklad w tekscie Pieta. 

V rohu náměstí, kousek od nádraží, 

pod černým baldachýnem komínem vytvořeným, 

němá bolestí stála nad drenáží 

Madona s mrtvým synem umučeným. 

Stojíce u Piety kouřili cigarety 

a šnapsem žízeň hnali kilometr klusem, 

kuplety z kabaretu zpívali pro Pietu, 

a když je dozpívali, otřásli se hnusem. 

(Pieta - Karol Kryl) 

90 Baranek Bozy (Agnus Dei) = Chrystus. Jan 1,35-36: "Nazajutrz Jan znowu stal w tym miejscu wraz z 
dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczyl przechodz<icego Jezusa, rzekl: «Oto Baranek Bozy»." (cyt. 
http://www.biblia.poznan.pl/) 
91 pocz<itekjednego ze spiewów mszalnych 
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Autor opisuje rzezb~ Madony z martwym Chrystusem, która stoi na 

rynku "niema z bálu" dlatego, ze pijqcy obok zolnierze si~ z niej wysmiewajq 

("kuplety z kabaretu zpívali pro Pietu a když je dozpívali, otřásli se hnusem''). 

Przeciw sobie stojq tutaj Pieta - symbol religii oraz zOfnierz radziecki - symbol 

ateizmu. 

Wygnany znalazlem schronienie w niewoli. 

Koszary obczyzny mialy mnie zlamaé. 

Samotny wolalem do ciebie, že boli, 

Panie mój, jedyny, nie daj mi klamaé. 

I choé o pokoju mówily wargi me, 

o laskfl prosily, otuchfl bliskich. 

Na hasla do boju zmienili slowa me 

panowie z przemocy czerpiqcy zyski. 

(Psalm 120 - Karol Kryl) 

Do Pana w swoim utrapieniu wofafem 

i wysfuchaf mnie. 

Panie, uwolnij moje zycie od warg kfamliwych 

i od podst~pnego j~zyka! 

Cóz tobie Bóg uczyni lub co ci dorzuci, 

podst~pny j~zyku? 

Zbyt dfugo mieszkafa moja dusza z tymi, co 

nienawidzq pokoju. 

Gdy ja mówi~ o pokoju, tamci prq do wojny. 

Na koniec przytaczam fragment piosenki pt. Psa lm 120. Obok 

zamieszczam prawdziwy psalm, na podstawie którego zostafa napisana.92 

Ogólne przesfanie psalmu Kryl przetwarza wedfug swoich intencji - zwracajqc 

si~ do Boga, porównuje WfaSnq emigracj~ z wygnaniem Zydów z Babylonii 

("wygnany zna/azlem schronienie w niewoli, koszary obczyzny mialy mnie 

z/amaé"). W ostatnim wersie zawarta jest skarga na to, ze jego teksty 

zawierajqce jasne przeciwwojenne odsyfacze, interpretowano oficjalnie przez 

parti~ jak agitacj~ do walki ("na hasla do boju zmieni/i s/owa me panowie z 

przemocy czerpiqcy zyski''). W tym kontekscie nie mog~ jednak nie zadaé 

pytania, jak odbierane dzis przez autora bYfOby aktualne wykonanie jego 

piosenek (przede wszystkim chodzi o Morituri te salutant) przez 

kontrowersyjnego piosenkarza Daniela Land~, który z tego antywalecznego 

tekstu zrobit swojq interpretacjq niemal marsz wojenny. 

Troch~ inaczej (bo w innym kontekscie kulturowo-spofecznym) 

wykorzystuje elementy religijne Jacek Kaczmarski. W pracy Krzysztofa Gajdy93 

poswi~conej jego twórczosci pojawiajq si~ pytania o obecnosé problematyki 

egzystencjalnej w jego utworach oraz o system wartosci, do którego odwofuje 

92 www.biblia.poznan.pl 
93 GAJDA, K. Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych. PoznaIÍ.: UAM, 2002. 
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si~ w swojej twórczosci. z przedstawionej w pracy statystyki wynika, ze: 

"Sposród wszystkich podlegajqcych opracowaniu tekstów ok. 25% (mniej wiflcej 

100 piosenek) w calosci lub we fragmentach podejmuje tematykfl metafizycznq, 

a takte pojmowania istoty religijnosci, spolecznej roli wiary i instytucji koscio/a 

oraz tematów pokrewnych - w swej istocie skladajqcych sifl na wyrazisty profi/ 

swiatopog/qdowy. Szeroko pojflta tematyka mitologiczna - obejmujqca mity 

kultury chrzescijanskiej - najintensywniej jest obecna w programie Raj, 

skomponowanym z utworów pisanych pomifldzy 1978 a 1980 rokiem.,B4 Ten 

program (oraz pfyta pod tym samym tytufem) zawiera utwory takie jak 

Stworzenie $wiata, Sprawozdanie z Raju, Bal u Pana Boga, Przesluchanie 

aniola, Strqcanie aniolów, Wygnanie z Raju i in, których juz same nazwy 

wszkazujq na potqczenie z religijq. 

Wszystkie drogi teraz moje kiedy wiem jak dojsé do zgody 

Zadna burza cisza susza nie zaklóci mojej drogi 

Nie horyzont coraz nowy nowa wciqz fatamorgana 

Ale obraz swiata sponad szczytu duszy oglqdany 

Tam dzis wspiq/em sift 

Znala zlem raj 

Raj bez granic 

(Powrót - Jacek Kaczmarski ) 

Cz~sto mozemy w tych tekstach (podobnie jak u Kryla) znalezé 

odniesienie do aktualnej sytuacji polityczno-spotecznej ("znalazlem raj, raj bez 

granic'). Poznaríski badacz nie ma wqtpliwosci, ze tak cz~ste odwotywanie si~ 

do wartosci proponowanych przez etyk~ chrzescijarískq oraz pojmowanie wielu 

problemów wspótczesnego swiata w kategoriach mitologicznych, to wynik nie 

tyle swiatopoglqdu barda,95 ile gt~bokiego przekonania artysty, ze jedynym 

sposobem na przezwyci~zenie ontologicznych niepokojów, poczucia chaosu i 

dezintegracji jest myslenie historyczne, wiedza o przesztosci i tkwiqcej w niej 

tradycji. Gajda znajduje te paralele w wypowiedzi Kaczmarskiego zawartej w 

napisanej w 1997 roku piosence Lament Tytana. 

94 GAJDA, K. Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych. PoznaÍi: UAM, 2002. 
s.34. 
95 sam Kaczmarski niejednokrotnie wspomina o wyniesionym z domu rodzinnego ateizmie 
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W mglistych dolinach ludzkie siedliska 

Jasny tar grzeje i krzepi. 

To zjego tagwi blys/y ogniska, 

To on tych ludzi ulepil. 

Tak ich niedola byla mu bliska, 

Že dia nich Bogów zaczepil 

I teraz piorun nocé{ mu blyska, 

A ci - na los jego - slepil 

Tytutowa postaé tej piosenki zostata skazana przez niewdzi~cznych ludzi 

na wiecznq niepami~é ("dla nich Bogów zaczepil, a ci na jego los s/epi'), jednak 

osiqgni~ta w ten sposób wolnosé od winy nie wnosi wich zycie nic dobrego. 

Mozna zauwazyé rozwój w sposobie ujmowania motywów mitologicznych i 

biblijnych w twórczosci Kaczmarskiego - od nawiqzujqcej do oswieceniowej 

tradycji literackiej gry, za sprawq której swiat przedstawiony w programie Raj 

staje si~ alegoriq totalitarnego parístwa ("za niewiarfl w swiat za pragiem który 

jest'). 

A tej nocy blysk i gram 

Runé{1 ich bezpieczny dom 

Siedem sosen siedem brzóz 

Jednej nocy caly las utracif swiat 

Za tft ojców nadgorliwosé 

W wierze w wytszé{ sprawiedliwosé 

Która kate ufaé w dobra tryumf nad zlem 

Za lojalnosé i pokorft 

I za lask minioné{ porft 

Za niewiarft w swiat za pragiem który jest 

(Ozieci Hioba - Jacek Kaczmarski) 

Tekst tej piosenki napisany zostat przez Kaczmarskiego w 1981 roku, wi~c tu 

mozna znalezé oczywiste nawiqzanie do aktualnej sytuacji politycznej - stanu 

wojennego ("tej nocy blysk i gram runql ich bezpieczny dam'). W nast~pnych 

utworach dochodzi do ujmowania rzeczywistosci jako "wojny postu z 

karnawatem " , co koríczy si~ na szukaniu boskiego elementu w sobie samym 

(np. piosenka Sniadanie z Bogiem z programu Dwie skaty). 

61 



W drzwiach swiqtyni na serwecie krzyze po trzy grosze, 

Rozgrzeszeni wysypujq sifl bocznymi drzwiami. 

KJflCZqjalmuznicy w prochu pomifldzy mnicha mi, 

Nie odróžnié, ktáry swi~ty, a ktáry swi~toszek. 

OszaJalo miasto cale, 

Nie wie starzec ni wyrostek 

Czy to post jest karnawalem, 

Czy karnawal- postem! 

(Wojna postu z karnawalem - Jacek Kaczmarski) 

Tu widaé juz bezposredniq krytyk~ kosciofa i jej przedstawicieli, którzy cz~sto 

nie zachowujq si~ tak, jak powinni ("nie odrótnié, który swiftty, a który 

swifttoszek'j. Autor zwraca uwag~ na fakt, iz wartosci moralne Sq w 

dziesiejszym swiecie cz~sto skrzywione i ze nie wiadomo, co jest dobre i co zfe 

("czy to post jest karnawalem, czy karnawal postem'). 

Wi~c kiwa glowq przy sniadaniu 

Cichy jak wstyd, jak mysJnik w zdaniu 

Co prawd najprostszych nie uniesie, 

Ze si~ za oknem czai ciemnosé, 

Ze musi umrzeé razem ze mnq, 

A mimo to tak zyé mu chce si~! 

Nie Jeje lez 

Na mroku prág -

Pot~zny jest 

Máj Bág. 

(Sniadanie z Bogiem - Jacek Kaczmarski) 

Jesli chodzi O elementy religijne w twórczosci Kaczmarskiego, to Sq one 

obecne przede wszystkim w ciqgfych rozmowach autora z Bogiem. 

Przedstawione w tekstach postacie biblijne (Adam, Ewa, Hiob, Bóg) zdaniem 

Gajdy wspóHworzq kod kulturowy, który dia Kaczmarskiego "stanowi klucz do 

porozumienia sift ze swiatem i pozwala traktowaé Boga jako kolejny element 

swiata sztuki. ,1}6 W imi~ tych wartosci Kaczmarski broni si~ przed 

96 GAJDA, K. Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych. Poznan: UAM, 2002. 
s.54. 
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odziedziczonym ateizmem. Mimo ze nie uczestniczy w praktyce koscielnej, nie 

jest ten fakt - podobnie jak w przypadku Karola Kryla - dia niego powodem do 

negacji wartosci, które wynikajq z etyki chrzescijanskiej, wr~cz przeciwnie. 

Ateizm Kaczmarskiego jest w porównaniu z tekstami Kryla troch~ 

bardziej widoczny, jednak postaé Boga oraz inne elementy religijne Sq dia obu 

autorów tylko posrednikami, za pomocq których próbujq przedstawié aktualnq 

sytuacj~ w oparciu o powszechnie znane symbole kultury chrzscianskiej. 

Podstawowq funkcjq elementów religijnych w tych tekstach pozostaje jednak 

prezentacja samego siebie jako alternatywy przeciw aktualnym spoteczno

politycznym oraz kulturowym schematom. 
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ZAKONCZENIE 

Niniejsza analiza wybranych tekstów piosenek Karola Kryla i Jacka 

Kaczmarskiego miafa na celu prób~ rekonstrukcji wybranych fragmentów 

obrazu swiata prezentowanego przez tych autorów. Ciekawe byfo sledzenie 

faktu, jak za pomocq swoich wspólnych doswiadczerí obaj autorzy interpretujq 

rzeczywistosé. Jakie Sq wi~c wybrane fragmenty obrazu swiata przedstawione 

przez Jacka Kaczmarskiego oraz Karola Kryla? 

Teksty bardów dotyczqce historii napisane byfy w celu pokazania 

determinizmu historycznego, powtarzalnosci zdarzerí lub po prostu odwofania 

si~ do wydarzerí wartych przypomnienia. Cz~sto takich, o których nie mówiono 

do niedawna gfosno. Historia ta jest szeroko poj~ta, poczynajqc od opisu 

stworzenia swiata a koríczqc na komentowaniu historii najnowszej. 8ardowie 

zwykle wolq ukrywaé si~ za postaciami, które w opisywanych wydarzeniach 

grafy rol~ pierwszoplanowq albo byfy ich swiadkami. Taki przekaz wzmacnia 

tresci zawarte w utworze, kaze zastanawiaé si~ nad tym, jak skomplikowana 

jest historia i jak niedokfadne i powierzchowne Sq nasze oceny. Kaczmarski 

wyrazH to precyzyjnie w tekscie Rehabilitacja komunistów: "Niechby siEl inaczej 

zgiElla historii sprElzyna, a rehabilitowalibysmy dzis Stalina." Podobnie Kryl 

wyraza wqtpliwosci co od tego, czy sytuacja polityczna po aksamitnej rewolucji, 

to naprawd~ Demokracja ("demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti 

kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou'). Obaj bardowie jednak nie 

narzucajq swoich ocen i sqdów, dajq nam mozliwosé przemyslenia i 

samodzielnej oceny opisywanych zdarzerí. 

Do wydarzerí historycznych nalezq takze róznego rodzaju walki. Obaj 

autorzy zgodnie widzq w dowolnej walce z wrogiem, którq przedstawiajq w 

swoich tekstach, paralele do walki z komunizmem, ewentualnie z Rosjq. 

Odbiorcy najpierw moze si~ wydawaé, ze bardowie zach~cajq ludzi do 

radykalnych akcji. Jednak ich intencjq nie jest przede wszystkim rewolucja, ale 

jakakolwiek - powiedzmy - "aktywnosé" ludzi w imieniu prawdziwych wartosci, 

takich jak etyka, wolnosé, mHosé oraz prawda. Wystarczy nawet to, zeby si~ nie 

sprzeciwiaé swoim zasadom - co wówczas wcale nie byfo takie fatwe. Wazny 

dia bardów jest takze patriotyzm oraz zwiqzane z nim symbole narodowe -

orzef biafy, kolory narodowe, itp., które cz~sto pojawiajq si~ wich tekstach. 
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Z wojnq pofqczony jest temat mHosci. Tu jednak najbardziej widoczne 

Sq róznice mi~dzy postrzeganiem mifosci przez Kryla oraz przez 

Kaczmarskiego. Kryl stwarza w swoich tekstach obraz romantycznej mHosci 

taki, jaki on go sobie wyobraza, nie taki, jakim naprawd~ on jest. Nie do koríca 

wiadomo, czy autor zdawaf sobie spraw~ z tego, ze taki obraz jest tylko jego 

marzeniem. Odbiorców, którzy znajq tylko par~ najbardziej znanych tekstów 

Kryla o buntowniczym charakterze politycznym, zwykle zdziwi, ile uczucia 

ukrywa si~ w jego mniej znanych tekstach mHosnych. U Kaczmarskiego brak 

natomiast czystych, nieskazitelnych ideafów ludzkich. Autor nie ma problemów 

z ukazywaniem rzeczywistosci tak, jak ona naprawd~ wygfqda. Pojawiajq si~ 

wi~c rozstania, kfótnie, motywy erotyczne itp., pokazane bez jakichkolwiek 

eufemizmów. Zgodnie z hasfem - "nic, co ludzkiego, nie jest mi obce". 

Dia ludzi zniewolonych jednq z najbardziej waznych wartosci jest 

nadzieja. Bardowie t~ nadzieje cz~sto fqczq z wiarq w Boga, która jest im bliska 

mimo fatu, ze sami byli tak naprawd~ ateistami. Jednak ateizm Kaczmarskiego 

jest w porównaniu z tekstami Kryla troch~ bardziej widoczny. Postaé Boga albo 

inne elementy religijne Sq dia obu autorów tylko posrednikami, za pomocq 

których próbujq przedstawié aktualnq sytuacj~ na podstawie powszechnie 

znanych symboli kultury chrzesciarískiej. Podstawowq funkcjq elementów 

religijnych w tych tekstach zostaje jednak prezentacja samego siebie jako 

alternatywy przeciw aktualnym spofeczno-politycznym oraz kulturowym 

schematom. Jednak bardom nigdy nie udafo si~ stworzyé cafkowitego obrazu 

swiata, który mógfby konkurowaé z ustalonym religijnym obrazem - zawsze 

raczej chodzHo im o komentarze wybranych obrazów oraz symboli. 

Jesli chodzi o srodki j~zykowe, najcz~sciej przez autorów stosowana 

jest ironia. Ironizacji podlegajq dowolne wyrazy albo tematy, nawet jesli Sq one 

w rzeczywistosci powazne - tak jak np. wojna albo smieré. Ci~zko odnalezé w 

tekstach autorów wzniosfe, patetyczne idee, które pozbawione byfyby ironicznej 

demaskacji. Obaj, dzi~ki swojemu wyksztakeniu oraz duzemu zasobowi 

sfownictwa mogq pozwolié sobie takze na stosowanie neologizmów (np. 

demokratůra). Nie tylko te wyrazy, ale takze pojedyncze wersy wchodzHy do 

frazeologii odpowiedniego j~zyka (np. Mikeš albo "rudý kohout na obzoru 

roztahuje spáry"). 
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Wyniki tych badan przedstawiajq przede wszystkim podstawowe, 

orientacyjne informacje na ten temat. Moga sugerowaé, na czym trzeba siEl 

skoncentrowaé w kolejnych badaniach poswiElconych problematyce poezji 

splewanej. Uwazam, ze warto siEl tq twórczosciq interesowaé nie tylko ze 

wzglEldu na jej wartosci artystyczne, ale przede wszystkim na zawartq w nich 

pamiElé historycznq. Czytajqc te teksty oraz sfuchajqc piosenek uswiadamiamy 

sobie, ze historia wciqz siEl dzieje, ze to i my jq tworzymy, a moze nawet my niq 

jestesmy. Dopiero potem nastElPuje refleksja na temat niezmieniajqcych siEl 

zachowan ludzkich, tych samych od stuleci. Dlatego bardowie Sq nam potrzebni 

zawsze, nie tylko w czasie wojny albo innej problematycznej sytuacji 

spofecznej. Miejmy nadzieje, ze z doswiadzen mqdrzejszych od nas 

wyciqgniemy odpowienie wnioski. 

Zamiast ostatniego sfowa przytaczam fragment tekstu Karola Kryla, 

Karavana mraků, który moim zdaniem najlepiej pokazuje, jak postrzegany jest 

swiat przez bardów. Mimo sytuacji politycznej oraz wszystkich z tym 

zwiqzanych problemów, mimo zniewolenia i emigracji, nawet mimo wyzwolenia 

- swiat pozostaje zawsze taki sam: 

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, 

pod sluncem sedlo kožený, 

pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý 

a starý ruce sedřený. 

Dopředu jít s tou karavanou mraků, 

schovat svou pleš pod stetson děravý, 

jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku, 

až tam, kde svítí město, město bělavý. 

Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený, 

v tom městě nikdo nezdraví, 

šerif i soudce - gangsteři, oba řádně zvolení 

a lidi strachem nezdraví. 

V městě je řád a pro každého práce, 

buďještě rád, když huba voněmí, 

může tě hřát, že nejsi na voprátce 

nebo že neležíš pár inchů pod zemí. 
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Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, 

kde tichej dům a pušky rezavý, 

orat a sít od rána do soumraku 

a nechat zapomenout srdce bolavý. 
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Krzyk. 

Live. 

Mury w Muzeum Raju 

Wojna postu z karnawalem 

Sarmatia 

Mury 

Ginírowski, J. Raj. Muzeum 

Glupi Jasio. Bankiet 

Kosmopolak. Dzieci Hioba 

Pochwala lotrostwa. Mi~dzy na mi 

Mimochodem 

Karol Kryl 

Bratříčku, zavírej vrátka 

Rakovina 

Maškary 

Bratříčku, zavírej vrátka (exil) 

Carmina resurrectionis 

Dívka havířka / Azbuk 

Karavana mraků 

Plaváček 

Ocelárna 

Omezená suverenita / Jedůfka 

Karel Kryl in Boston '88 

Dopisy 

Tekuté písky 

Dvě půle lunety / aneb Rebelant o lásce 

Monology 

To nejlepší 
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ZAt.ACZNIKI 

KAROL KRYL 

Bratři 

Tak vás tu máme, bratři z krve Kainovy, 
poslové noci, která do zad bodá dýku, 
tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, 
však ne takjako včera, dnes už bez šeříků, 
však díky za železné holubičky míru 
a díky za polibky s chutí hořkých mandlí, 
v krajině přelíbezné zavraždili víru, 
na cestě rudé šípky jako pomník padlých. 

Vám poděkování a vřelá objetí 
za provokování a střelbu do dětí, 
a naše domovy nechť jsou vám domovem, 
svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. 
Vím, byla by to chyba - plivat na pomníky, 
nám zbývá naděje, my byli jsme a budem, 
bolšoje vam spasibo, bratJa zachvatčiki, 
spasibo bolšeje, nikogda nězabuděm, 
nikogda nězabuděm! 

Bratříčku, zavírej vrátka 

Bratříčku, ne vzlykej, to nejsou bubáci, 
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
přijeli v hranatých železných maringotkách. 
Se slzou na víčku hledíme na sebe, 
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 
na cestách klikatých, 
bratříčku, v polobotkách. 

Prší a venku se setmělo, 

tato noc nebude krátká, 
beránka vlku se zachtělo, 
bratříčku, zavřel jsi vrátka? 

Bratříčku, ne vzlykej, neplýtvej slzami, 
nadávky polykej a šetři silami, 
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 
Nauč se písničku, není tak složitá, 
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. 
Prší a venku se setmělo, 
tato noc nebude krátká, 
beránka vlku se zachtělo, 

Od Čadce k Dunaju 

Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nótu: 
hranicu stavajú z ostnatého drótu, 
kamarát-separát, nová paralýza 
z Moravy do Bla vy vyžaduje víza. 
Nečakaj, Natalí, že za tebou prídem, 
vízum mi nedali, vraj sa zaobídem, 
čakal som devať dní, viacej nechcem slúbiť, 

73 

stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme lúbiť! 

Bílá hora 

Osmého listopadu šestnáctset dvacet u 
letohrádku Hvězda na Bílé Hoře zůstal z 
vojsk Království českého poslední praporec 
- moravský praporec Šlikův. U zdi letohrádku 
padl do posledního muže. Píseň nazvaná 
Poslední Moravan. 

Pod bílou zdí má bláto barvu perleťovou 
a zvony odletěly za větrem do Říma, 
obzor se rdí, můj táto, hanbou šarlatovou, 
už jsme tu osaměli, z kříže se nesnímá. 
Prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů, 
jen oči pod přilbicí snad ještě doufají, 
a mlhy zlé se valí do děr od hrabošů 
i do ran na orlici, kterou už poutají. 

Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, 
hřeben větru rozčesává pera plamenná, 
věřili jsme na pokoru u popravčí káry, 
zlatá doba nenastává, bude kamenná. 

Je prý to ctí až na dno, zůstat pod prapory, 
mít duši nestyda tou a mozek bez ceny, 
být králem lstí a snadno vzít si bez pokory 
na svatbu se Zubatou železné prsteny. 
Není to med, zas píti číši vrchovatou 
a věřit na proroky v chorálu polnice, 
sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou 
na erbu pro otroky - pro naše dědice. 

Divný kníže 

Jel krajem divný kníže, a chrpy povadly, 
když z prstů koval mříže a z paží zábradlí, 
on z vlasů pletl dráty, měl kasematy z dlaní, 
a hadry za brokáty, zlá slova místo zbraní. 
Kam šlápl, vyrůstaly jen ocúny a blín, 
když slzy nezůstaly, tak pomohl jim plyn, 
hnal vítr plevy z polí a Kristus křičel z kříže, 
když rány léčil solí ten prapodivný kníže. 

On pánem byl i sluhou, a svazek ortelů 
si svázal černou stuhou, již smáčel v 
chanelu, a hluchá píseň slábla, když havran 
značil cestu, 
již pro potěchu ďábla vyhlásil v manifestu. 

Měl místo básní spisy a jako prózu mor 
a potkany a krysy a difosgen a chlor, 
měl klobouk z peří rajky a s důstojností 
snoba on vymýšlel si bajky, v nichž vítězila 
zloba. 

Měl pendrek místo práva a statky pro gardu, 



v níž vrazi řvali sláva pro rudou kokardu, 
on lidem spílal zrádců, psal hesla do 
podloubí, 
v nichž podle vkusu vládců lež s neřestí se 
snoubí. 

Dál kníže nosí věnce tou zemí zděšenou, 
on strach má za spojence, jde s hlavou 
svěšenou 
a netuší, že děti z té země, v které mrazí, 
prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí. 

Král a klaun 

Král do boje táh', do veliké dálky, 
a s ním do té války jel na mezku klaun, 
než hledí si stáh', tak z výrazu tváře 
bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. 

Tiše šeptal při té hrůze:"lnter arma silent 
musae, " 
místo zvonku cinkal brněním, 
král do boje táh', do veliké dálky, 
a s ním do té války jel na mezku klaun. 

Král do boje táh', a sotva se vzdálil, 
tak vesnice pálil a dobýval měst, 
klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, 
jak smývali v páře prach z rukou a krev. 

Tiše šeptal při té hrůze:"lnter arma silent 
musae," 
místo loutny držel v ruce meč, 
král do boje táh', a sotva se vzdálil, 
tak vesnice pálil a dobýval měst. 

Král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul, 
když v noci byl klid, tak oklamal stráže 
a, nemaje páže, sám burcoval lid. 

Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí 
Múzy, 
muži by však mlčet neměli, 
král do boje táh', s tou vraždící lůzou 
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. 
Král do boje táh', a v červáncích vlídných 
zřel, na čele bídných jak vstříc jde mu klaun, 
když západ pak vzplál, tok potoků temněl, 
klaun tušení neměl jak zahynul král: 
kdekdo křičel při té hrůze:"lnter arma silent 
musae," 
krále z toho strachu trefil šlak, 
klaun tiše se smál a zem žila dále 
a neměla krále, klaun na loutnu hrál, 

74 

Veličenstvo Kat 

V ponurém osvětlení gotického sálu 
kupčíci vyděšení hledí do misálů 
a houfec mordýřů si žádá požehnání, 
vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. 

Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má 
štolu, 
pod fialovou komží láhev vitriolu, 
pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi 
prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. 

Na korouhvi státu je emblém s gilotinou, 
z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou, 
v kraji hnízdí hejno krkavčí, 
lidu vládne mistr popravčí. 

Král klečí před Satanem na žezlo se těší 
a lůza pod platanem radu moudrých věší 
a zástup kacířů se raduje a jásá, 
vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. 
Na rohu ulice vrah o morálce káže, 
před vraty věznice se procházejí stráže, 
z vojenských pancířů vstříc černý nápis 
hlásá, 
že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. 

Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, 
děti mají rády kornouty se zmrzlinou, 
soudcové se na ně zlobili, 
zmrzlináře dětem zabili. 

Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, 
jak zakázali psát a zakázali zpívat, 
a bylo jim to málo, poručili dětem 
modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. 

S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl, 
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, 
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší, 
kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. 

Píseň Neznámého vojína 

Zpráva z tisku: 'Obě delegace položily pak 
věnce na hrob Neznámého vojína.' co na to 
Neznámý vojín? 

V čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč 
chryzantém, 
černá saka a žena hrdiny pod paží s 
amantem, 
kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před 
branou, 
ulpěl na nich pach síně taneční s bolestí 
sehranou. 



Co tady čumíte? Vlezte mi někam! 
Copak si myslíte, že na to čekám? 
Co tady civíte? Táhněte domů! 
Pomníky stavíte, prosím vás, komu? 

Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou 
poklečet, 
je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí 
zabrečet, 

pak se zvednou a hraje muzika písničku 
mizernou, 
ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s 
lucernou. 

Co tady civíte? Zkoušíte vzdechnout, 
copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? 
Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze? 
Kašlu vám na fangle! Já jsem chtěl kněze! 

Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se 
mrouskají, 
ježto s těmi, co střílej' po sobě vůbec nic 
nemají, 
mňoukaj' tence a nikdy neprosí, neslouží 
hrdinům, 
žádné věnce pak na hrob nenosí Neznámým 
vojínům. 
Kolik vám platějí za tenhle nápad? 
Táhněte radějí s děvkama chrápat! 
Co mi to říkáte? Že šel bych zas? Rád? 
Odpověď čekáte? Nasrat, jo, nasrat! 

Gero 

Na čele hradní posádky jel Gero vybrat 
desátky, 
by oslaviti mohl státní svátek, 
leč prázdné město, ves i bor, neb Sasík, 
Prajz i Branibor 
už dávno přestal střádat do prasátek. 
Už nechce platit hradu hry, přes Čechy 
vytáh' na Uhry, 
tam na Dunaji nalodil se na vor 
a proti proudu pádluje a vesele si jódluje 
jak Štajerák, jak Tyrolák či Bavor. 

Vzal Gero jako urážku, že nikdo nechtěl 
bumážku 
a povolení k vystavení pasu 
a že dokonce farnosti už dělají mu 
schválnosti 
a nechtějí mu plnit státní kasu. 
Je divu, že je naštvaný, když uteče mu 
poddaný, 
jenž vystaven byl léta jeho péči, 
a že se cítí uražen, když fůra mužů, fůra žen 
se z jeho péče u sousedů léčí. 
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Zří Gero oheň na střeše a alarmuje Mikeše, 
by polapil tu nevolnickou chátru, a Mikeš v 
roli spojence jde chytat Němce pro Němce, 
neb prospívá to ledvině a játru. 

A Pepa - ručky vod práce se plíží podél 
paláce, jenž ukrejvá se v malostranských 
střechách, a s tváří lovce mamuta jde 
vykrádati auta, jež zanechali Braniboři v 
Čechách. 

Proč by si jeden nepokraď - jó, v tom je 
Pepa demokrat a šikulovi má být dána 
šance, my přežili jsme Habsburka a dneska 
máme wartburka a tuzexový konto v 
Živnobance. 

Pak odstartuje po lupu na víkendovou 
chalupu, tam s kamarády švihne pivní kůru 
a, na poměry skuhraje, ví, že to zas ňák 
uhraje a už se těší na demokratůru. 

Marat ve vaně 

Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky 
z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo 
nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. 

Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, 
smrtka si obrátí Marata ve vaně, 
stránka se otáčí, Koniáš zatleská, 
Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká .. 

Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou 
hrůzy, ruka, jež před chvílí hladila ramena, 
zkameněla, na nic je pero a k ničemu snář, 
zemřely Múzy, to, že se nestřílí, smrt jenom 
znamená pro anděla. 

Písnička dozněla, bytem je šatlava, 
před vraty kostela uvidíš Václava, 
drží se klepadla, hrobař si ruce mne, 
odhodYe zrcadla, není to dojemné, 
odhodYe zrcadla, není to dojemné, 
není to dojemné. 

Cromwell má namále, Hus čeká na kata, 
Smrtka má korále, korále ze zlata, 
kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, 
ranami nachoví, dívej se, člověče, 
dívej se, člověče, dívej se, člověče! 
Johanku stříhají, ruka je zemdlená, 
pacholci říhají, ocel je kalená, 
pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, 
Smrt sedí v propadle oděna v saténu. 

Jesenin opilý chystá si oprátku, 
Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku, 
vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy, 
Gerarda Phillipa Smrtka si obarví. 



Kennedy ve voze proklíná raracha, 
pohřebním na voze uvidíš Palacha ... 

Srdce a kříž 

Kotvu mi dala a srdce a kříž, 
že prý mě ochrání, až budu v poli, 
pak se mi vzdala a noc byla skrýš, 
polštářem svítání, peřinou stvoly. 

Nad horizontem dva paprsky slunce až 
zaplanou, na krku srdce a nad sebou kříž 
budu mít, potom neplač, Kamilo, potom 
neplač, Kamilo, najdi si někoho, kdo tě snad 
nežli já víc bude chtít. 

Viděl jsem rybáře, nad člunem stál 
za bouře na moři, kotva šla ke dnu, 
z řetízku zpod tváře kotvu jsem sňal, 
svět se snad nezboří, vždyť měl jen jednu. 

Výložky zlatil jen zvířený prach, 
písek byl cínový, než jsme ho přešli, 
křížek jsem ztratil a s ním i svůj strach, 
nedal bych za nový zlámanou grešli. 

Zvedl jsem zraky a tiše se smál, 
záblesk vtom zasvítil, v prsou mě píchlo, 
tam, kde jsou mraky, můj anděl mě zval, 
bolest jsem necítil, pak všechno ztichlo ... 

Lásko! 

Pár zbytků pro krysy na misce od guláše, 
milostný dopisy s partiímariáše, 
před cestou dalekou zpocený boty zujem 
a potom pod dekou sníme, když onanujem. 

Lásko, zavři se do pokoje, 
lásko, válka je holka moje, 
s ní se miluji, když noci si krátím, 
lásko, slunce máš na vějíři, 
lásko, dvě třešně na talíři, 
ty ti daruji, až jednou se vrátím. 

Dvacet let necelých, odznáček na baretu, 
s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu, 
v opasku u boku nabitou parabelu, 
zpíváme do kroku pár metrů od bordelu. 

Pár zbytků pro krysy a taška na patrony, 
latrína s nápisy, jež nejsou pro matróny, 
není čas na spaní, smrtka nám drtí palce, 
nežli se zchlastaní svalíme na kavalce. 
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Lilie 

Než zavřel bránu, oděl se do oceli a zhasil 
svíci, 
bylo už k ránu, políbil na posteli svou ženu 
spící, 
spala jak víla, jen vlasy halily ji, 
jak zlatá žíla, jak jitra v Kastilii, 
něžná a bílá jak rosa na lilii, jak luna bdící. 

Jen mraky šedé a ohně na pahorcích -
svědkové němí, 
lilie bledé svítily na praporcích, když táhli 
zemí, 
polnice břeskné vojácká melodie, 
potoky teskné - to koně zkalili je, 
a krev se leskne, když padla na lilie kapkami 
třemi. 

Dozrály trnky, zvon zvoní na neděli a čas se 
vleče, 
rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce 
meče, 
s rukama v týle jdou vdovy alejemi, 
za dlouhé chvíle zdobí se liliemi, 
lilie bílé s rudými krůpějemi trhají vkleče. 

Jeřabiny 

Pod tmavočervenými jeřabinami 
zahynul motýl mezi karabinami, 
zástupce pro týl šlápl na běláska, 
zahynul motýl jako naše láska. 

Na břehu řeky roste tráva ostřice, 
prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice, 
nad tichou zemí vrčí netopýři 
a národ němý tlučou oficíři. 

Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem, 
koupím si láhev rumu v krčmě za rohem, 
budeš se líbat v noci s cizím pánem, 
já budu zpívat zpitý s kapitánem. 

Morituri te sa/utant 

Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína 
a šedé šmouhy kreslí do vlasů 
a z hvězdných drah má šperk, co kamením 
se spíná, 
a pírka touhy z křídel Pegasů. 

Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma, 
má v ruce štítky, v pase staniol, 
a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma 
dvě křehké snítky rudých gladiol. 

Seržante, písek je bílý jak paže Daniely, 
počkejte chvíli! Mé oči uviděly 



tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, 
seržante! Mávnou, a budem zasvěceni! 
Morituri te salutant, morituri te salutant! 

Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se 
zmítá 
a písek víří křídlo holubí, 
a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá 
a zvedá chmýří, které zahubí. 
Cesta je tér a prach a udusaná hlína, 
mosazná včelka od vlkodlaka, 
rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína 
a děsně velká bílá oblaka. 

Martině v sedmi pádech 

V obálce džbán a květina a list, v němž ptá 
se Martina, jak chutná chleba, 
co jím, když země vymetám a proč jsem tady 
- a ne tam, kde je mne třeba? 

Smažím si vejce na špeku a, ač je očím do 
breku, ústa se smějí, když nad otázkou 
přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde prý 
mne chtějí. 

Smět sedět vedle Martiny a píti suché Martini 
k mokrému masu, sotva bych asi uznával to, 
co jsem doma zpívával za starých časů. 

Ošlehán vichry větráků, měl bych už kolem 
metráku tak, jak se sluší, 
a kromě piva v žejdlíku měl bych i bachor z 
knedlíků a tučnou duši. 

Ač je to jenom dvě stě kilometrů nebo ještě 
blíže a zbývá užjen duše k proclení, 
na politickém barometru setrvalá níže, 
a dokud trvá, svět se nezmění. 

Kdybych chtěl zajet k Martině, snad bych pak 
dělal v Martině holoubky míru, 
nebo bych bydlel v Záluží a doma z vody z 
kaluží vyráběl síru. 

Snad bych, věru, na to dbal a chodil řváti na 
fotbal - - to kvůli hlasu, 
v putyce zpíval s čundráky a rumem léčil 
mindráky z absence pasu. 

Kdybych chtěl líbat Martinu, dal bych svou 
páteř za třtinu, ohnutou větrem, 
trávil si život schůzemi a večer brblal v 
přízemí nad Černým Petrem. 

Nosil bych hesla v zástupu a třeba stavěl 
chalupu a kradl cihly, 
koupil bych láhev stoličné a z jedné sklínky 
hořčičné bychom si přihli. 
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Kdybych chtěl mluvit s Martinou, pleť bych si 
bukvy s latinou a knutu s žezlem, 
měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku 

hudbu varhanní, pleť dobro se zlem. 

Dbal místo snění konzumu, nabádal děti k 
rozumu, z prospěchu podlý, 
žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna, 
výklady a vzýval modly. 

Snad moh' bych najít v Martině přítele ve zlé 
hodině, kdy člověk zoufá, 
jenž uspí v stínu borovic a ví, že chlap chce 
skoro víc, nežli si troufá. 

Obalí trny sametem, v náruči skryje před 
světem, horečku zchladí, má cit i rozum 
člověčí a dá ti pocit bezpečí, když všichni 
zradí. 

Svět dává nerad, Martino, zadarmo nebo 
lacino, však poznáš s lety, 
že čas i kámen rozhlodá a poušť když 

jednou zřídlo dá, rozkvetou květy. 

Až svět mne steskem obklopí, dám si tvou 
kytku do klopy, jak kážou mravy, 
po vzoru starých Habánů připiji vínem ze 
džbánu na tvoje zdraví. 

Ellena 

Ten snímek dal jsem za mnze, abych ho 
neztratil, mám kvůli němu potíže, vždyť jsem 
ho neplatil, 
ta dívka stojí za stolem, jako by klečela, 
prsty jí voní karbolem, vlasy má do čela. 

Tak natrhal jsem v podkroví divoké víno 
nepitné, teď hledám jedno přísloví, kdo mi ho 
poskytne? 

Má jemnou kůži na rukou a stůl je politý, 
je posypaný antukou a týdny nemytý, 
má unavená obočí a ústa sevřená 
a zkouším, zda se otočí na jméno E/lena. 

Tak pod košatou moruší si o ní povídám, 
o milosrdné Venuši, co život za ni dám, 
a z rozbitého náčiní, co zbylo od válek, 
já zbuduju jí svatyni a záhon fialek. 

Kateřina 

Až mine neděle a usne na peřině, 
k zbláznění nesměle napíšu Kateřině 
a potom pod známku doplním poznámku, 
že asi netušila, že mi byla vším. 



S ranními červánky na dopis slzy skanou, 
vhodím ho do schránky, neřeknu 

"nashledanou", prvnímu oblázku položím 
otázku, proč asi netušila, že mi byla vším. 

A když se rozední, koupím si láhev rumu, 
ten dopis poslední napsal jsem z nerozumu, 
nad jeho kopií tiše se opiji, 
to aby netušila, že mi byla vším ... 

Romeo a Julie 

Chodili okolo kostelních portálů, 
ulice spěchaly odněkukd nikam, 
mijeli neony večerních lokálů, 
asi se divíte, proč to tu říkám, 
dva lidé v ulici nebyli z Verony, 
chodili okolo setmělých oken, 
vzali se za ruce, hráli si na zvony, 
hráli si na zvony a byli spolu. 

Dva roky později v ulici sněžilo, 
na ruce s prsteny padaly vločky, 
vedli se pod paží, město je střežilo, 
bílé jak kožíšek angorské kočky, 
dvojice pomalu vešla pak do domu, 
na okna vzápětí záclony spadly, 
Verona vskutku už nechybí nikomu, 
nechybí nikomu z těch, kdo jsou spolu. 

Dál chodí okolo milenci mlčící, 
vítr jim ze světel pletence uvil, 
chodí a nevidí ulice běžící 
jako ti dva lidé, o nichž jsem mluvil, 
vídám ji vracet se z půlnočních dýchánků, 
jeho zas v hospodě u sklenky režné, 
před lidmi dále si říkají "milánku", 
proč vám to říkám, vždyť je to tak běžné 

Ukolébavka 

Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý -
- dva modré květy hořce, 
jednou zšednou jak plech, zachutná tabákem 
dech a políbení hořce. 

Na zlomu století v náruči zhebkne ti 
tvá první nebo pátá, 
než kdo cokoli zví, rány se zajizví 
a budeš jako táta. 

Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý, 
máma vypere plenky, 
odrosteš Sunaru, usedneš u baru 
u trochu jiné sklenky. 

A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, 
zbraň dají místo dláta, 
chlast místo náručí couvat tě naučí 
a budeš jako táta. 
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Spinkáš, synáčku, spíš, nouze vyžrala spíž 
a v sklepě bydlí bída, 
v jeslích na nároží máma tě odloží, 
když noc se s ránem střídá. 
Recepis na lhaní dají ti na hraní 
a nález bude ztráta, 
kompromis, z života zbude ti samota 
a budeš jako táta ... 

Zapření Petrovo 

Země je rudá od krve a mlčí stromy v 
Nazaretu, dnes naposled i poprvé - jak v 
neskutečném kabaretu, jsme příliš slábi ve 
víře, byť třeba Krista na kříž vlekou, vždyť 
zabijí-Ii pastýře, pak se i ovce rozutekou. 

Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše, 
v zahradě pějí slavíci, je noc, jež čeká na 
Jidáše, měsíc se třpytí perletí, a třeba 
věrnost přísaháme, teď podruhé i potřetí 
Krista i sebe zapíráme. 

Zapřeme poprvé - ruce se dosud chvějí, 
zapřeme podruhé, chválíce beznaději, 
potřetí zapíráme už jen tak, ze zvyku, 
a slzy polykáme, pláč místo výkřiku. 

Země je rudá od krve, kokrhá kohout v 
Galileji, vždy znovu a vždy poprvé prosíme s 
Petrem o naději, jsme příliš slábi ve víře a 
svatou pravdu na kříž vlekou, vždyť zabijí-Ii 
pastýře, jsme ovce, jež se rozutekou ... 

Děkuji 

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 
bych mohl věnce vázat, 
děkuji, děkuji za bolest, 
jež učí mne se tázat, 
děkuji, děkuji za nezdar: 
ten naučí mne píli, 
bych mohl, bych mohl přinést dar, 
byť nezbývalo síly, 
děkuji, děkuji, děkuji. 

Děkuji, děkuji za slabost, 
jež pokoře mne učí, 
pokoře, pokoře pro radost, 
pokoře bez područí, 
za slzy, za slzy děkuji: 
ty naučí mne citu, 
k živým, jež, k živým, jež žalují 
a křičí po soucitu, 
děkuji, děkuji, děkuji. 

Pro touhu, pro touhu po kráse 
děkuji za ošklivost, 
děkuji za to, že utká se 
láska a nevraživost, 



pro sladkost, pro sladkost usnutí 
děkuji za únavu, 
děkuji za ohně vzplanutí 
i za šumění splavu, 
děkuji, děkuji, děkuji, 
Děkuji, děkuji za žízeň, 
jež slabost prozradila, 
děkuji, děkuji za trýzeň, 
jež zdokonalí díla, 
za to, že, za to, že miluji, 
byť strach mi srdce svíral, 
beránku, děkuji, 
marně jsi neumíral 

Gloria 

Je noc, v které nezpívá andělů chór 
a nevidět více kov s příchutí slanou, 
pláč na písku ulpívá u paty hor 
a vánoční svíce dnes na hrobech planou, 

Gloria nezní, tlí mudrci v krytech a Herodes 
bdí, Gloria nezní, jsou střepiny v bytech u 
rozbitých zdí. 

Vše zalito svitem, i neony měst, 
tři vteřiny ticha, v nichž umlkly zbraně, 
svět pohrdl citem a táže se hvězd, 
proč proroctví lichá jsou podobna hraně, 

Gloria nezní, teď zpívají hlavně žalm "Chtíc, 
aby lkal", Gloria nezní vzdor hvězdě, jež 
slavně plá nad hřbety skal. 

Je tichá noc svatá, v níž nepadá sníh 
a šílenec Svět řekou bláta se brodí, 
je slepý a hmatá po ořízkách knih, 
snad po stovkách let znova Kristus se zrodí, 

Gloria zazní a přeroste tráva přes písečný 
vír, Gloria zazní, buď na nebi sláva a na 
Zemi mír. 

Pieta 

V rohu náměstí, kousek od nádraží, 
pod černým baldachýnem komínem 
vytvořeným, 

němá bolestí stála nad drenáží 
Madona s mrtvým synem umučeným. 

Stála zmatená nenadálým hlukem, 
na ruce déšť jí padal jak slzy velekněze, 
trochu zděšená podnapilým plukem, 
co vůbec nevypadal na vítěze. 

Stojíce u Piety kouřili cigarety 
a šnapsem žízeň hnali kilometr klusem, 
kuplety z kabaretu zpívali pro Pietu, 
a když je dozpívali, otřásli se hnusem. 
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Měli monstrance cestou nakradené 
a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, 
místní sebrance, válkou nakažené, 
tu trochu zeleniny záviděli. 

Holky z ulice trochu pomuchlali 
a pak jim zaplatili držadlem bajonetu, 
sklady munice pečlivě zavírali, 
a pak se posadili pod Pietu. 

Sedíce pod Pietou cpali se omeletou, 
hlasitě nadávali na pitomou nudu, 
čmárali po Pietě pozdravy Mariettě, 
kterou si půjčovali, neznajíce studu. 

Jednu neděli polní zabalili, 
poslední pohlednici příbuzným odeslali, 
potom odjeli, aniž zaplatili, 
na cestě železnicí usínali. 

Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, 
nikoho nebolelo, že jeli bez loučení, 
někdo přitakal, jiný poděkoval, 
nikomu nescházelo poroučení. 
jenom pod Pietou holčičku pětiletou 
písmena zaujala načmáraná křídou, 
číst se však neučila, tak nápis pohladila, 
písmena rozmazala, zbytek umyl déšť, 
zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť ... 

Žalm 120. 

Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě, 
v salaších ciziny bylo mi spáti, 
opuštěn volal jsem, Pane můj, po tobě, 
Pane můj jediný, nedej mi lháti, 
ačkoli k pokoji volaly rety mé, 
ačkoli prosily o útěchu, 
na hesla o boji změnili věty mé 
ti, jimž je násilí ku prospěchu. 



JACEK KACZMARSKI 

Mury 

On natehniony i mlody byl, ieh nie poliezylby 
nikl 
On im dodawal piesniq sil, spiewal že blisko 
juž swit. 
Swiee tysiqee pa/i/i mu, znad glów podnosi/ 
sift dym, 
Spiewa/, že ezas by runql mur ... 
Oni spiewali wraz z nim: 

Wyrwij murom zftby krat! 
Zerwij kajdany, po/am bat! 
Amury runq, runq, runq 
I pogrzebiq stary swiat! 

Wkrótee na pamifté znali piesn i sama 
melodia bez s/ów 
Nios/a ze sobq starq tresé, dreszeze na 
wskros sere i glów. 
Spiewali wifte, klaskali w rytm, jak wystrzal 
poklask ieh brzmia/, 
I eiqžyllaneueh, zwlekal swit... 
On weiqž spiewal i gral: 

Wyrwij murom zftby krat! 
Zerwij kajdany, po/am bat! 
Amury runq, runq, runq 
I pogrzebiq stary swiat! 

Až zobaezyli ilu ieh, poezuli si/ft i ezas, 
I z piesniq, že juž blisko swit szli ulieami 
miast; 
Zwa/ali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten 
przeeiw nam! 
Kto sam ten nasz najgorszy wróg! 
A spiewak takže byl sam. 

Patrzyl na równy tlumów marsz, 
Milczal ws/uchany w kroków huk, 
Amury ros/y, ros/y, ros/y 
taneueh kolysal sift u nóg ... 

Patrzy na równy tlumów marsz, 
Milczy ws/uehany w kroków huk, 
Amury rosnq, rosnq, rosnq 
taneueh kolysze sift u nóg ... 

Lekcja historii klasycznej 

"Galia est omnis divisa in partes tres 
Quorum unam ineolunt Belgae aliam 
Aquitani 
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra 
Gali apelantur 
Ave Caesar morituri te salutant!" 
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Nad Europq twardy krok legionów grzmi 
Nieunikniony wróžy koniee republiki 
Gnijq wzgórza galijskie w pomieszanej krwi 
A Juliusz Cezar pisze swoje pamifttniki 

"Galia est omnis divisa in partes tres 
Quorum unam ineolunt Belgae aliam 
Aquitani 
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra 
Gali apelantur 
Ave Caesar morituri te salutant!" 

Pozwól Cezarze gdy zdobftdziemy caly swiat 
Gwaleié rabowaé sycié wszelkie požqdania 
Proste prosby žolnierzy te same Sq od lat 
A Juliusz Cezar milczqe zabaw nie zabrania 

"Galia est omnis divisa in partes tres 
Quorum unam incolunt Belgae aliam 
Aquitani 
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra 
Gali apelantur 
Ave Caesar morituri te salutant!" 

Cywilizuje podbite narody nowy lad 
Rosnq krzyže przy drogaeh od Renu do Nilu 
Skargq krzykiem i plaezem rozbrzmiewa ealy 
swiat 
A Juliusz Cezar éwiczy lapidarnosé stylu! 

"Galia est omnis divisa in partes tres 
Quorum unam ineolunt Belgae aliam 
Aquitani 
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra 
Gali apelantur 
Ave Caesar morituri te salutant!" 

Opowiesé pewnego emigranta 

Nie báj sift, nie zabraknie. To krajowa ezysta. 
Ja, widzisz, przed wojnq bylem komunista, 
Bo ja eheialem byé kims, bo ja bylem Zyd, 
Ajak Zyd nie byl kims, to ten Zyd byl nikl. 
Može stqd dIa swiata tyle z nas potytku, 
Ze bankierom i skrzypkom nie mówiq - ty 
žydku! 

Ja bankierem nie bylem, ani wirtuozem, 
Wojnft w Rosji przežylem, oswoilem sift z 
mrozem 
I na wlasnych nogach przekroezylem Bug 
Razem z Armiq Czerwoné/; jako Politruk. 

Ja bylem jak Mojžesz, nios/em Prawa Nowe, 
Na których sift mia/o oprzeé Odbudowft. 
A potem mnie - lojalnego komunistft 
Przekwalifikowali na manikiurzystft. 



Ja kocham Mozarta, Bóg - to dIa mnie Bach, 
A tam, gdzie pracowalem - tylko krew i 
strach. 
Spalem dobrze - przez scianfl slyszqc 
ludzkie krzyki 
A usnqé nie moglem przy dtwiflkach muzyki. 

W nastflpstwie Patdziemika tak zwanych 
"wydarzen" 
Jut nie byfem w Urzfldzie, byfem 
dziennikarzem. 
Ja znafem jflzyki, nie mnie uczyé jak 
Pisaé wprost, to, co latwiej motna pisaé 
wspak. 

Wtedy mysl sifl zrodzila - niechcqcy byé 
mote, 
Zem sifl z krajem tym zwiqzal - jak moglem 
najgorzej. 
Za tfl hanbfl zaslugi - Warszawa czy Kraków 
- Gomufka nam powiedziaf - Polska dIa 
Polaków. 

Jut nie dIa przyblfldów Pospolita Rzecz -
Wiesfaw, jak Faraon, POPfldzil nas precz. 
I szli profesorowie, uczeni, pisarze, 
Pracownicy Urzfldu, szli i dziennikarze. 

W Tel-Awiwie wfasnie, zza rogu, z rozPfldu 
Wpadfem na byfego kolegfl z Urzfldu, 
I pod $cianfl Placzu isé mi bylo wstyd -
Czy ja komunista, czy Polak, czy Zyd? 

Nie umialem jak on, chwaly czerpaé teraz, 
Z tego, te sifl z bankruta robi bohatera. 
Wyjechalem. Przenioslem sifl tutaj, do 
Stanów. 
Mówiq - czym jest komunizm - ucz 
Amerykanów. 

Powiedz im co wiesz, co na sumieniu masz, 
A odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. 
A ja przeciet nie umiem nawet ujqé w slowa 
Jak wyg/qda to, com - niszczqc - budowaf. 

I tak sam sobie zgotowafem zgubfl: 
Meloman - nie skrzypek, nie bankier - a 
ubek, 
Oficer polityczny - nie russkij gieroj. 
Ani Syjonista, ani tet i goj! 

Jak ja powiem Jehowie - Za mné{, Jahwe 
stan 
Z tq Polskq zwiqzanym Pflpowinq hanb! 

Ostatnia mapa Po/ski 

Zblqkany pocisk w namiot sztabu tratil ranD 
I spadl na stóf zaslany obrusami map. 
Pergaminowy obrus czyjqS krwiq schlapany 
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Zamiast jedynej mapy Polski ujrzaf sztab. 
Pfldzi Naczelnik wsród wiwatujqcych czapek, 
Stolica dobrych parfl staj, a wróg - tut, tut; 
Kraj zalal Moskal, teraz diabli wziflli mapfl! 
Mote naprawdfl Bóg zapomnial o nas jut!? 

Wpada na Zamek, w rozbiegane korytarze. 
Pakuje kufry ktos, papiery pali ktos, 
Wiernopoddancze listy piszq dygnitarze 
O laskfl proSZqC w skrusze Jej Cesarskq 
Mosé. 

Wasza Wysokosé ma ostatniq mapfl kraju! 
Wola Naczelnik i królowi - bflC do stóp! 
- Napiera wróg, a na niq w sztabie tam 
czekajq! 
Bez niej - masakra i dIa wszystkich wspólny 
grób! 

Ostatniej mapy nie dam klué chorqgiewkami, 
Co oznaczajq wojska, których nie mam jut! 
Rzekl król i Polskfl w rulon zwinq/, a 
pergamin 
Jak muszla schowal w sobie szum Jej obu 
mórz. 

WiflC z niczym wybiegl wódz, o gniew 
wolajqc boty 
A król, wsluchany w znikajqcy tupot nóg, 
Pomifldzy osobiste rzeczy mapfl wlotyf 
Do sakwojata na ostatniq ze swych dróg. 

Tradycja 

Spójrzcie na królów naszych poczet -
Kaplanów dumej tolerancji. 
Twarze, jak katalogi zboczen 
Niesionych z Niemiec, Wloch i Francji! 
W obfokach rozbujale dusze, 
Cia/a lubietne i ulomne, 
Fikcyjne pakty i sojusze, 
Zmarnotrawione sny koronne -
Nie czyja inna -Iecz ich wina: 
Sojusz Hitlera i Stalina! 

Spójrzcie na podgolone Iby, 
Na oczy zalepione miodem, 
Wypukle usta tqdne krwi, 
Na brzuchy obnoszone przodem, 
Na czuby, Wqsy, brody, brwi, 
Do szabel przyrosniflte piflsci -
To dumnej szlachty pyszne dni 
Naszemu winne Sq nieszczflsciu! 
To za ich grzechy - mysmy czysci
Gnflbiq nas teraz komunisci! 

Sejmy, sejmiki, wnioski, veto! 
I - nie oddamy praw o wlos! 
Ten tlum idqcy za laweté{, 
Nieswiadom, co mu niesie los! 



Nie, to nie nasi antenaci! 
Nie mamy z nimi nic wspólnego! 
Nie bfldé{ nam ulani - braémi! 
My jut - nie dzieci Pilsudskiego! 
To ich historia temu winna, 
Ze nasza bfldzie calkiem inna: 

Zapomnieé wojny i powstania, 
Jedynie sluszny szarpaé dzwon 
Narodowego - byle trwania 
W zgodzie na namiestniczy tron. 
W zamian - w tej ziemi nam mogila, 
I przodków spiew, jak echa kielich, 
Ze - "Jeszcze Polska wtedy tyla, 
Gdy za nié{ ginflli!" ... 

Ba/lada wrzesniowa 

Dlugosmy na ten dziefl czekali 
Z nadziejé{ niecierpliwé{ w duszy 
Kiedy bez slów Towarzysz Stalin 
Na mapie fajké{ strzalki ruszy. 

Krzyk jeden pomkné{1 wzdlut granicy 
I zanim zmi/kl zagrzmialy dziala 
To w bój z szybkoscié{ nawalnicy 
Armia Czerwona wyruszala. 

A cM to za historia nowa? 
Zdumiona spyta Europa, 
Jak to? To chlopcy Molotowa 
I sojusznicy Ribbentropa. 

Zwyciflstw sifl szlak ich serié{ znaczy 
Sztandar wolnosci okryl chwalé{ 
G/owami polskich posiadaczy 
8rukujé{ Ukrainfl calé{. 

Pada Podole, w holdach Wolyfl 
Lud piesnié{ wita ustrój nowy, 
Ploné{ majé{tki i koscioly 
I Chrystus z kulé{ w tyle glowy. 

Nad polem bitwy dlonie wzniosé{ 
We wspólné{ piflSé co dech zapiera 
Nieprzeliczone dzieci Soso, 
Niezwycifltony miot Hitlera. 

Jut starty z map wersalski bflkart, 
Jut wolny Zyd i 8ialorusin 
Jut nigdy wiflcej polska rflka 
Ich do niczego nie przymusi. 

Nowé{ im wolnosé glosi "Prawda" 
$wiat caly wiesé obiega w lot, 
Ze jeden odté{d Ié{czy sztandar 
Gwiazdfl, sierp, hakenkreuz i mlot. 

Tych dni historia nie zapomni, 
Gdy stary Ié{d w zdumieniu zastygl 
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I swiflCié bfldé{ nam potomni 
Po pierwszym wrzesnia - siedemnasty. 
I swiflCié bfldé{ nam potomni 
Po pierwszym - siedemnasty. 

Katyn 

Cisnie sifl do swiatla niby warstwy skóry 
Tlok patrzé{cych twarzy spod ruszonej dami. 
Spoglé{dajé{jedna zza drugiej - do góry -
Ale nie ma ruin. To nie gród wymarly. 

Raz odkryte - krzyczé{ zatflchlymi usty, 
Lecé{ sobie przez rflce wypróchnial w srodku 
W rów, co nigdy wiflcej nie bfldzie jut pusty -
Ale nie ma krzyty. To nie groby przodków. 

Sprzé{czki i guziki z orzefkiem ze rdzy, 
Po miska ch czerepów - robaków gonitwy, 
Zgnile zdjflcia, pamié{tki, mapy miast i wsi -
Ale nie ma broni. To nie pole bitwy. 

Mote wszyscy byli na to samo chorzy? 
Te same nad karkiem okré{gle urazy 
Przez które do ziemi dar odplyné{1 boty -
Ale nie ma znaków, te to grób zarazy. 

Jeszcze rosné{ drzewa, które to widzialy, 
Jeszcze ziemia pamiflta ksztalt buta, smak 
krwi. 
Niebo zna jflzyk, w którym komendy padaly, 
Nim padly wystrzaly, którymi wcié{t brzmi. 

Ale to swiadkowie tywi - wiflC stronniczy. 
Zreszté{, by ich sluchaé - trzeba wejsé do 
zony. 
Na milczenie tych swiadków mote pan ich 
liczyé -
Pan powietrza i ziemi i drzew uwiflzionych. 

Oto swiat bez smierci. $wiat smierci bez 
mordu, 
$wiat mordu bez rozkazu, rozkazu bez 
glosu. 
$wiat glosu bez ciala i ciala bez 80ga, 
$wiat 80ga bez imienia, imienia - bez losu. 

Jest tylko jedna taka swiata strona, 
Gdzie cos, co nie istnieje - wcié{t o pomstfl 
wola. 
Gdzie jut smiechem nawet mogNa nie 
czczona, 
Dól nieominiflty - dIa orla sokola ... 

"O pewnym brzasku w katyflskim lasku 
Strzelali do nas Sowieci ... " 



Jalta 

Jak nowa rezydencja carów, 
Slutba swe obowiqzki zna, 
Precz wysiedlono stqd Tatarów 
Gdzie na swiat wyrok zapasé ma. 

Okna jut widzq, slyszq sciany 
Jak kaszie nad cygarem Lew, 
Jak skrzypi wózek popychany 
Z kalekim Demokratq w tle. 

Lecz nikt nie widzi i nie slyszy, 
Co robi Góral w krymskq noc, 
Gdy gestem wiernych towarzyszy 
Wpaja SWq legendarnq moc 

Nie miejcie talu do Stalina, 
Nie on si~ za tym wszystkim kryl, 
Przeciet to nie jest jego wina, 
Ze Roosevelt w Jalcie nie mial sil. 
Gdy si~ triumwirat wspólnie bral 
Za swiata historyczne ksztalty, 
- Wiadomo kto Cezara gral-
I tak rozumieé trzeba Jalt~. 

W resztce cygara mdlym ogniku 
Plywala Lwa Albionu twarz: 
Nie rozmawiajmy o Baltyku, 
Po co w Europie tyle paflstw? 

Polacy? - chodzi tylko o to, 
Zeby gdzies w koflcu mogli tyé ... 
Z tq Polskq zawsze Sq klopoty -
Kaleka troszczy si~ i drty. 

Lecz uspokaja ich gospodarz 
Potólkly dloniq glaszczqc Wqs: 
Mój kraj pomocnq dlofl im poda, 
Potem niech rzqdzq si~ jak chcq. 

Nie miejcie talu do Churchilla, 
Nie on wszak za tym wszystkim stal, 
Wszak po to tylko byl triumwirat, 
By Stalin dostal to, co chcial. 
Komu zalety na pokoju, 
Ten zawsze cofnie si~ przed gwaltem -
Wygra, kto si~ nie boi wojen 
I tak rozumieé trzeba Jalt~. 

Sciana palacu sluch napina, 
Gdy do Kaleki mówi Lew -
- Ja wierz~ w szczerosé slów Stalina 
Oba chyba o radzieckq krew. 

I potakuje mu Kaleka, 
Niezlomny demokracji strót: 
Stalin, to ktos na miar~ wieku, 
Oto mqt stanu, oto wódz! 
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Bo sojusz wielkich, to nie zmowa, 
To przyszlosé swiata - wolnosé, lad -
Przy nim i slaby si~ uchowa, 
I swojq cz~sé otrzyma ... - strat! 

Nie miejcie talu do Roosevelta, 
Pomyslcie i/e musial zniesé! 
Fajka, dym cygar i butelka, 
Churchill, co mial sojusze gdzies. 
Wszakte radzily trzy imperia 
Nad granicami, co zatarte: 
- W szczególach zas jut siedzial Beria, 
I tak rozumieé trzeba Jalt~! 

Wi~c delegacje odlecialy, 
Ucichl na Krymie carski gród. 
Gdy na Zachodzie dziafa grzmialy 
Transporty ludzi szly na Wschód. 

Swiat wolny swi~cil potem tryumf, 
Opustoszaly nagle fronty -
W kwiatach jut prezydenta grób, 
A tam transporty i transporty. 

Czerwony swit si~ z nocy budzi -
Z woli wyborców odszedl Churchill! 
A tam transporty tywych ludzi, 
A tam obozy dlugiej smierci. 

Nie miejcie wi~c do Trójcy talu, 
Wyrok historii za niq stal 
Opracowany w katdym calu -
Katdy z nich chronil, co jut mial. 
Mógl mylié si~ zwiedziony chwilq -
Nie byl Polakiem ani Baltem ... 
Tylko ofiary si~ nie my/q! 
I tak rozumieé trzeba Jalt~! 

Marsz inte/ektua/istów 

Utwór dedykowany wszystkim tym, którzy 
swojq postawq przyczyni/i si~ do umacniania 
retimu komunistycznego w Polsce, ze 
szczególnym uwzg/~dnieniem Daniela 
Passenta, Jerzego Urbana i Mieczyslawa F. 
Rakowskiego 

Jestem postaciq na wskros tragicznq 
Najtrudniejszegom dokonal wyboru: 
Mi~dzy obozem dIa nieprawomyslnych 
A honorami i laskq dworu. 

Obeznanemu w snach filozofów 
Trudno jest mówié gwarq kaprali 
I nosié mundur, ale po trochu 
Co tylko motna - trzeba ocalié! 



Inni odeszli. /:..atwa decyzja 
Zwlaszcza, te nikt ich o nié{ nie pytal, 
Lecz trudno - tego wymaga Ojczyzna, 
Rzecz niepodzielna i jednolita. 

Ja wiem, ja takte z wami marzylem 
Dalem siQ poniesé mglistym miratom 
Lecz tylko si/é{ zwalczymy si/Q 
I zadepczemy groby, gdy katé{! 

Niech nikt mi karté{ praw nie wywija, 
Gdy chcQ mam prawo piQtnowaé Zyda! 
Zolnierz jest po to, teby zabijaé, 
Nawet gdy rozkaz sam sobie wyda. 

Nie bQdzie pisal oszczerczych bredni 
Drat'J, co He/sinki bierze za JaltQ 
Bój o pryncypia - mój chleb powszedni, 
Bez wahat'J zmieniQ pióro na palkQ! 

Niech nikt krwié{ cudzé{ ré{k mi nie kala, 
Dzieje nie takie znajé{ ofiary! 
Niech wie, kto chcial jut pomniki zwalaé -
Winny nie ujdzie w tym kraju kary! 

I wypiszemy wszystkim na skórze 
Prawa czlowieka i obywatela! 
Prawo do pracy! Miejsce - przy murze! 
I syna twarz w plutonie, co strzela! 

A kiedy wszystko do ladu wróci 
W szafach naletne miejsce mundurom, 
Snów filozofów mlodziet siQ uczy 
A rQka zmienia palkQ na pióro ... 

Koncert fortepianowy 

Ty w uniformie my w mroku ponieké{d 
Sztywno podchodzisz siadasz do klawiszy 
I zamiast zagraé zatrzaskujesz wieko 
Skrzydlo opada salwé{ przeciw ciszy 

Do fortepianu po cos siadal chamie 
Nie wydobQdziesz z zet'J dtwiQku rozkazem 
Pod piQscié{ prysnie kosé i klawisz zlamiesz 
Ale nie zabrzmié{ dziejowe pasate 

A w rQkawiczkach z od krwi sztywnej skóry 
Nigdy nie trafisz w klawisz zamierzony 
I zamiast dtwiQku z twojej partytury 
Zawsze siQ ozwie inny nie proszony 

W szklach czarnych zamiast nut studiujesz 
co dnia 
Zawi/e klé{twy wschodnich a/fabetów 
Lecz nawet obcej nie zagrasz melodii 
Trzeba siQ schylié pozbyé siQ gorsetu 

Tego nie umiesz wiQc polam klawisze 
Struny graé bQdé{ bunt i ciché{ skargQ 
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Pozrywaj struny znowu piest'J us/yszysz 
To pudlo w usta zamieni siQ czarne 
Roztrzaskaj pudlo zagra miejsce po nim 
Jak gra powietrze pod tat'Jczé{cym dzwonem 
To puste miejsce dzielem twoich dloni 
Struné{ powietrza gardla okrQcone 

Gdy umrzesz trumny które z fortepianów 
Zbijaé kazales o milczé{cym swicie 
MuzykQ odté{d zagrajé{ nieznané{ 
Marsz talobny co obwieszcza tycie 

Swiadectwo 

Jaja w kraju niewyjQte -
Solidamosé dala ciala, 
Spawacz gra w bambuko z Glempem, 
Partia trzyma siQ na palach. 
W dziet'J handelek, czym podleci, 
Za to w nocy ostra bania -
Pienié{dz tat'Jszy jut od smieci, 
Milion poszedl bez gadania. 

ZOMO tanio siQ sprzedaje, 
Buce tQpe i uczynne, 
Za dwa Króle, czyli CwajQ 
Sami wiozé{ na melinQ. 
Starczy z okna siQ wychylié, 
Krzykné{é: pokot ma pragnienie! 
A jut dwaj pod drzwiami byli 
Z odpowiednim obcié{teniem! 

Koletanki wychowane 
Nie certo/é{ siQ na mame, 
Dajé{ chQtnie i na zmianQ -
Wszystkie bardzo solidarne! 

ZdjQcia w dupie przemycilem, 
Patrz: tu dym, tu gaz, tu glina. 
Zginé{1 potem ten, co tylem, 
Dostal w brzuch ten, co siQ zgina. 
A tu calkiem kadr, jak z Wajdy: 
Czlowiek, sztandar, dymu chmury. 
Bracie, ale byly rajdy! 
Potem pojechalem w góry. 

Lutno w knajpach i na trasach 
I w "Kasprowym" znów kultura. 
Choé raz w tyciu wczasy - klasa, 
Jak nie w Po/sce, jak nie w górach! 
Paszport? Paszport mam wojenny, 
Wlasnosé Pana Generala. 
Nawet ci nie podam ceny, 
Przyjm, te siQ mnie WRONA bala. 

Tam nie wracaj, grunt spalony, 
Nie ma tycia, stan krytyczny. 
Sluch aj, czy na paszport WRONY 
Dadzé{ azyl polityczny? 



Zbroja 

Dales mi Panie zbrojft 
Dawny kul pia tn erz jq 
W wielu pogiftta bojach 
Wielu ochrzczona krwiq 
W wykutej dia giganta 
Potykam sift co krok 
Bo jak sumienia szantat 
Uciska lewy bok 

Lecz choé zaginql helm i miecz 
Dia ciala tadna w niej ostoja 
To przeciet w kof/cu watna rzecz 
Zbroja 

Magicznych na niej rytów 
Dzis nie odczyta nikt 
Ale wykuta z mitów 
I wieczna jest jak mit 
Do ciala mi przywarla 
Przeszkadza tyé i spaé 
A tlum sift cieszy z karla 
Co chce giganta graé 

Lecz choé zaginql helm i miecz 
Dia ciala tadna w niej ostoja 
To przeciet w kof/cu watna rzecz 

A taka w niej powaga 
Dawno zaschnifltej krwi 
Ze czujfl jak wymaga 
I kate rosnqé mi 
Byé mote nadaremnie 
Lecz stanfl w niej za stu 
Zdejmij jq Panie ze mnie 
Jesli umrfl podczas snu 

Bo choé zaginqf helm i miecz 
Dia ciala tadna w niej ostoja 
To przeciet tycia warta rzecz 

Wrzasnflli haslo wojna 
Zbudzi/i hufce hord 
Zgwalcona noc spokojna 
Og/qda pierwszy mord 
Gorejq swiete rany 
Haf/biona plonie twarz 
Lecz nam do obrony dany 
Pamiflci pancerz nasz 

WiflC choé za ciosem pada cios 
I wróg posilki sle w konwojach 
Nas przed upadkiem chroni wciqt 

Wywlekli pudla z blachy 
Natkali kul do luf 
I straszq sami w strachu 
Strzelajq do cial i s/ów 
Zabrof/cie tyé wystrzalem 
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Niech zatryumfuje gwalt 
Nad katdym wzejdzie cialem 
Pamiflci tywej ksztalt 

Choé slof/ce skryl bojowy gaz 
I toldak plawi sifl w rozbojach 
Wciqt przed upadkiem chroni nas 

Wytresowali swinie 
Kupili sobie psy 
I w pustych slów swiqtyni 
Stawiajq oltarz krwi 
Zawodzi przed balwanem 
Pólslepy kaplan Igarz 
I katdym nowym zdaniem 
Hartuje pancerz nasz 

Choé krwiq zachlysnql sifl nasz czas 
Choé mysli tonq w paranojach 
Jak zawsze chronié bfldzie nas 
Zbroja 

Czytajqca list 

Ona w oknie czyta list 
Ona czeka, wszechswiat swieci, 
Przechwytuje szybka mysl 
Barwfl pióra, gryzmol smierci. 

Ona czepiec ma, nie wianek 
Ona chroni, on zdobywa 
Pozostawil jej odmianfl 
Co spod sukni sifl wyrywa. 

On nie wróci, ona czyta 
W swietle list jej figle plata 
Milczy zmarszczkq losu ryta 
tatwowierna mapa swiata. 

Romantycznosé (do sztambucha) 

Wspomnij, Alusiu, jakesmy byli 
Na wzgórzu ponad jeziorem 
Pewni wiecznosci, niepewni chwili 
Piqtego lipca, wieczorem. 

Na drugim brzegu wfldkarz jak watka 
Rozsylal krftgi po wodzie 
Nad którq slof/ca miedziana blaszka 
W las sift toczyla jak co dzief/. 

Nagle, na pustym jut niebosklonie 
Rosnq bezkresne witrate, 
Jezioro plonie i niebo plonie 
I w jednym stojq potarze. 

Tkwimy posrodku ognistej tflCZY 
Jak roztarzone polana ... 
Ciebie cos drftczy i mnie cos drflczy -
Udrflka to niezrównana. 



Potem w pólmroku zlegla dolina 
W oczekiwaniu ksiftzyca. 
I resztki swiatla ze szklanic wina 
Blyskaly w naszych zrenicach. 

Jam ci powoli wsuwal w usteczka 
Homara grzbief - samo zdrowie, 
I potoczyla sift kropeleczka, 
Ale którftdy - nie powiem. 

Tys mi ostrygft dala swiezutkq 
Jam w pasji morskosé jej wsysa/. 
Ale doznanie trwalo zbyt krótko 
Zebym je zdolal opisaé. 

Co bylo potem? Oboje mlodzi 
A noc lipcowa gorqca ... 
Niesmialo nasze zapaly chlodzil 
Liliowy podmuch miesiqca. 

Pozostal po nas pancerz homara, 
Ostryg puzderka otwarte ... 
Co w nas zostalo? Powiem ci zaraz 
I nie zas/onift sift zartem. 

Bo po tym, cosmy wtedy przezyli 
Moze jestesmy mniej rzewni, 
Juz pewni siebie i pewni chwili ... 
Za to wiecznosci niepewni. 

Pot~pienie rozkoszy 

Rzecz to powszechna dosyé 
W heterogennych sferach 
Ze jemu cos sift wznosi, 
A jej sift cos otwiera. 

Czy temu winien Ksiftzyc, 
Czy tym sift tywiq dzieje -
Ze jemu cos sift prftzy, 
A jej cos wi/gotnieje? 

Choé moze dosé niesmacznie 
Zaglftbiaé sift w te tresci -
Kiedy juz on z niq zacznie 
- Ona go w sobie zmiesci. 

I krzyczqc wnieboglosy 
W ud go pochwyci kleszcze ... 
On wkrótce ma juz dosyé, 
A ona wciqz chce jeszcze. 

We wstydzie potem brodzi 
I On i Ona - troszkft, 
Bo przeciez nie uchodzi 
Znaé na tym swiecie rozkosz. 

Bo kiedy raz jej juz sift 
Poddalo i zaznalo, 
To potem znów sift musi 
I ciqgle im za malo. 
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A swiat ten, wszyscy wiedzé{, 
Nie dIa rozkoszy stworzon -
Bo jest wiecznosci miedzé{, 
Uprzftzq i obrotq. 
Kieratem i wftdzidlem, 
Nieodkupionq mftkq -
Wiedz o tym, gdy w malignie 
Po rozkosz siftgniesz rftkq. 

Poznalem ten dylemat 
I nieraz w nocy krzyczft -
Gdy sil na rozkosz nie mam, 
Na wiecznosé juz nie liczft. 

Lecz zyé z nadziejq - znosnie, 
I na niq chwi/e trwonift -
Ze we mnie cos urosnie 
I znów mnie cos pochlonie! 

Cos Ty! 

- Pójdt, najdrozsza, na kola no -
Prawift frazq wyszukanq -
Nastal czas milosnej kosby! 
- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

(Jest w tym "cos ty" nutka wiotka, 
Co radosnie nie dowierza, 
Jakbym z domowego kotka 
W drapieznego wyrósl zwierza). 

- Chodz, uniosft Cift daleko, 
W nieskoríczonosé pod powieké{, 
Gdzie nie drftczy swiat nieznosny! 
- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

(Jest w tym "cos ty" rftkawiczka 
W twarz cisniftta mojej jatni 
I wyzwanie na policzkach: 
Nie obiecuj, bo sift zblaznisz!) 

- Nie baw sift figowym listkiem, 
Wszak intencje moje czyste, 
Serce szczere, cel niesprosny! 
- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

(Jest w tym "cos ty" przyzwolenie, 
Co sugestiq za nos wodzi, 
Ze dqzeniu i spelnieniu 
Sprosna szczypta nie zaszkodzi). 

- Lžej przez zycia bmqé czeluscie, 
Gdy rozprasza mroki usmiech 
I przymierze zqdz podnios/ych! 
- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

(Jest w tym "cos ty" wqtek znany: 
Ufnosé bloga i beztroska. 
DIa latami zakochanych 
Czelusé zycia to blahostka!) 



Z drapiežnika znowu kotek 
Mówitt wreszcie, syt milosci -
Bttdzie z tego z dziesitté zwrotek; 
- Cos ty! - Ona na to - Cos ty! 

(Jest w tym "cos ty" zrozumienie 
Smaku, co za sycha w ustach, 
Poblažliwosé, smutku mgnienie 
I nieprzenikalnosé lustra). 

Ona spi, a ja w rozpaczy: 
Jedno "cos ty" - tyle znaczy! 
Dožywocie niepewnosci! 
- Cos ty! - szepce spiqca - Cos ty! 

Sen kochajéicego psa 

Choé dawno juž stracilem glowtt 
DIa snu, którego wysnié nie smiem -
Czyham na každe Twoje slowo, 
Uszy mi sterczq nawet we snie. 

Nos mój wilgotny drga od woni, 
Którymi pachnq Twoje swiaty; 
Przez sen drgajqca lapa goni 
Nieosiqgalny spelniefl patyk. 

Na samq mysl až pysk sitt slini 
I serce staje - niesamotnie -
A Ty - odlegla, jak bogini, 
Pozwalasz kochaé sitt - bezzwrotnie. 

Sumienia mego Judasz - ogon -
Na kredyt podwinittty w skrusze; 
Wszak Citt niechcqcy dotknqé mogq 
Westchnienia psiej, bezsennej duszy. .. 

Milczqc - przepraszam, milczqc - proSZtt, 
Znosztt obrožft i kaganiec, 
Bo, gdy Ci milosé swojq glosztt, 
Ty slyszysz tylko psa szczekanie. 

A kiedy szczeknqé mi sitt zdarzy, 
Siersé mi sift marszczy drženiem trwogi, 
Czy aby dojrzft w Twojej twarzy, 
Ze poblažliwosé -Iaskq bogifl. 

Lecz, choébys sitt nie zlitowala 
Nade mnq gestem ani slowem -
Kocha psia dusza calym cialem -
Prócz glowy. 

Wszak stracilem glowtt. 

Legenda o mi/osci 

On jq dostrzegl nagle, ona go dojrzala 
I swiat im zniknql z oczu, jak z dmuchawca 
puszek. 
Cialo - jak powietrza - zapragntt/o ciala 
I czujnie sift jtt/y obwqchiwaé dusze. 
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Tyle niepewnosci i odwagi tyle! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwi/tt ... 

Liczyli razem gwiazdy, biedronki i ptaki, 
Bo na siebie liczyé nie smieli na razie. 
Každy gest - sygnalem, každy usmiech -
znakiem, 
Los - szyderczym szyfrem, astrologiq 
wražefl. 
Tyle prawd przewrotnych i tajemnic tyle! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwiltt ... 

Až wrttczyl jej tulipan: prttžny, lebski, gladki, 
Purpurq nabrzmialy, jak plonqcym mrokiem. 
A ona na to ráty rozchylila platki, 
By splyntt/y po nich žycionosne soki. 
Tyle tkliwych Ittków w nieuchronnej sile! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwiltt ... 

Misterium energii - wulkan, blyskawice, 
Szramy po pazurach i chwalebne siflce; 
Zachlannq bachantktt skrzesal z bladolicej, 
Ona - z trubadura - swego barbarzyflcft. 
Tyle zapamitttafl i przebudzefl tyle! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwi/tt ... 

Gniazdo i pisklttta, spelnione pragnienia, 
Uznali wittC, že teraz staé ich juž na 
wszystko: 
Za dnia naprawiali usterki istnienia, 
Nocq przy kominku strzegli paleniska. 
Tyle dobrej woli, próžnych trudów tyle! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwiltt ... 

On jq zaczql zdradzaé, choéby i w 
marzeniach, 
Ona držala - czujqC cudzych oczu dotyk ... 
Czas im siebie skqpil na wspólne olsnienia, 
W bitwy sitt zmienialy codzienne klopoty. 
Tyle w nich oskaržefl i winy w nich tyle! 
Zadne nie wiedzialo, že tylko przez chwiltt. 

I dopadl ich spokój. Ani sitt spostrzegli -
Juž grzali zziftble stopy, choé wygasl 
kominek. 
I jeszcze z nawyku stare klótnie wiedli, 
Gdzie milosé blqdzila, jak zbttdny przecinek. 
Tyle niespelnienia i przesytu tyle! 
Ale juž wiedzieli, že tylko przez chwiltt ... 

Až jemu sitt zmarlo i ona w slad za nim 
Odeszla mittdzy gwiazdy, ptaki i biedronki. 
Wszak byli na wiecznosé w sobie zakochani, 
Nie cierpiqc nawet w klótniach najkrótszej 
rozléJ.ki. 
Tyle bylo žycia - konania w nich tyle ... 
Ani nie poczuli, že tylko przez chwi/tt. 



Powrót 

Scichl wrzask szczftk i spiew 
Z ust wypluwam lepki piach 
Przez bezludny step 
Wieje zimny wiatr 
Tu i ówdzie strzftp 
Lub stopy slad 
Przysypany 

Doké{d teraz pójdft kiedy nie istniejé{ jut 
narody 
Zapomniany przez anioly porzucony w 
srodku drogi 
Nie ma w kogo wierzyé nie ma kochaé 
nienawidzié kogo 
I nie dbajé{ o mnie swiaty martwy zmierzch 
nad mojé{ drogE{ 
Gdzie mój ongis raj 
Chcft wrócié tam 
Jak najprosciej 

- Szukasz raju! 
Szukasz raju! 
Na rozstajach wypatrujE{c sladu gór?! 
Szukasz raju! 
Szukasz raju! 
Opasuje ziemift tropów twoich sznur ... 

Sam tet mogfl tyé 
Zyé dopiero mogft sam 
Niepokorna mysl 
Zyska wolny ksztalt 
Tu i ówdzie blysk 
Lub slowa slad 
Odkrywany 

Wszystkie drogi teraz moje kiedy wiem jak 
dojsé do zgody 
Zadna burza cisza susza nie zaklóci mojej 
drogi 
Nie horyzont coraz nowy nowa wciE{t 
fatamorgana 
Ale obraz swiata sponad szczytu duszy 
oglE{dany 
Tam dzis wspiE{lem sifl 
Znala zlem raj 
Raj bez granic 

- Jestes w raju 
Jestes w raju 
Zaden tlum nie dotarl nigdy na twój szczyt 
Jestes w raju 
Jestes w raju 
Gdzie spokojny s/yszysz krwi i mysli rytm ... 

- Jestem w raju 
Jestem w raju 
Zaden tlum nie dotarl nigdy na mój szczyt 
Jestem w raju 
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Jestem w raju 
Gdzie spokojny slyszfl krwi i mysli rytm. .. 

Lament tytana 

WiflC jest na szczycie! Wreszcie na szczycie! 
W koncu doczekal sift chwaly! 
teb nurza w niewyczerpanym blflkicie, 
Pod stoPE{ glazów zawaly. 
Wlasnym pomnikiem stal sift za tycia 
Jut nieoddzielny od skaly. 
WiflC skE{d z ust jego nieludzkie wycie, 
Któremu swiat jest za maly? 

W mglistych dolinach ludzkie siedliska 
Jasny tar grzeje i krzepi. 
To z jego tagwi blysly ogniska, 
To on tych ludzi ulepil. 
Tak ich niedola byla mu bliska, 
Ze dIa nich Bogów zaczepil 
I teraz piorun nocE{ mu blyska, 
A ci - na los jego - slep i! 

W ludzkich siedliskach kowadla dtwiftczE{ 
I ogien pod miechem huczy; 
To on im przeciet narzfldzia wrftczyl, 
On ich do kunsztu przyuczyl. 
Tak ich ukochal - swój twór niewdziftczny, 
Tak ich wolnosciE{ obruszyl, 
Ze kiedy wyciem jego wiatr jftczy -
WciE{gajE{ czapki na uszy. 

WspomnE{ go jeszcze snujé{c swe mity 
(Tak, jakby dawno jut nie tyl) -
Ze do kaukaskich szczytów przybity, 
Lecz przeciet kto w to uwierzy? 
Ze go zastqpi w mftce banity 
Jakis pólczlowiek, pólzwierzft, 
Któremu, w tyciu pragnien wyzbytym, 
Na niczym jut nie zalety. 

Tak sobie swiat tlumaczé{ naprftdce 
Zlepieni z mulu i gliny, 
Przy ogniu grzejE{c bezczynne rflce, 
Wolni - od dlugu i winy. 

Dzieci Hioba 

Zyly przeciet dzieci Hioba bogobojnie i 
dostatnio 
Siedmiu synów jak te sosny siedem córek 
jak te brzozy 
Szanowaly swego ojca i kochaly swojé{ 
matkft 
Zyly w zgodzie z katdym przykazaniem 
botym 

A tej nocy blysk i grom 
RunE{1 ich bezpieczny dom 
I na glowy spadl lawinE{ glazów grad 



Dnia nie ujrzy wiflcej jut 

Siedem sosen siedem brzóz 
Jednej nocy caly las utracif swiat 
Za tfl ojców nadgorliwosé 
W wierze w wytszq sprawiedliwosé 

Która kate ufaé w dobra tryumf nad zlem 
Za lojalnosé i pokorfl 
I za lask minionq porfl 
Za niewiarfl w swiat za progiem który jest 

Za ten zaklad dia bla z Bogiem 
Czyj si/niejszy bfldzie ogiefl 
Dzieci Hioba Dzieci Hioba 
Idzie kres 

Zyly przeciet dzieci Hioba na nadziejfl w 
przyszlosé rodu 
Siedmiu synów jak te miecze siedem córek 
jakte róte 
Nie zaznaly w swoim tyciu smaku krwi ni 
smaku glodu 
I kto tylko tyl szczflsliwy los im wrótyl 

A tej nocy grom i blysk 
Spiqcych pozamienial w nic 
Boty swit oglqdal jut dymiqcy gruz 
Patrzyl nieomylny kat 

Jak litosciq zdjflty wiatr 
Bogobojny lament Hioba w niebo niósl 
Za ten zaklad Boga z biesem 
W zgodzie z waszym interesem 

Choé ostrzega was jak mote zmyslów piflé 
Za ten zaklad Boga z czartem 
O kolejnq dziejów kartfl 
I a kija koflca oba za zwyklego tycia chflé 

Za to czego nie ujrzycie 
Bo sifl wam odbierze tycie 
Dzieci Hioba Dzieci Hioba 
Idzie smieré 

Sniadanie z Bogiem 

Mój Bóg pochyla sifl nade mnq. 
- Wstafl - mówi, choé za oknem ciemno 
I sen domaga sifl pointy. 
Sam nie zna snu, wiflC mnie pogania 
Do mycia Zflbów, do sniadania, 
Sifq perswazji i za ch fl ty. 

Mój Bóg nie stworzyl swiata w tydziefl. 
Robota mu niesporo idzie, 
Ciqgle sifl myli i przeklina; 
Grzebiqc w szczególach - gubi wqtek, 
Nie wie gdzie koniec, gdzie poczqtek 
I sarka, te to moja wina. 

89 

Wciqt mu nie dosé 
Zmylonych dróg -
Uparty gosé 
Mój Bóg. 

CZflsciej bezradny nit zaradny 
Okazji nie przepusci tadnej 
By w bál sifl wtré{cié czyjejs duszy. 
Z rozsqdkiem zawsze ma na pieflku, 
Lecz nie potratí machnqé rflkéJ., 
Nie umie ramionami wzruszyé. 

Gdziekolwiek w swiecie cos sifl swiflCi 
Tam, jak cierfl w piflcie, On sifl wkrflci -
Nieustajé{cy ostry dytur. 
Oddaje wiecznosé dIa tej chwi/i 
Gdy nad kims czule sifl pochyli, 
Chociat go zdrowo lupie w krzytu. 

Na do drzwi stuk 
Kogo by mógl
Wpusci za próg 
Mój Bóg. 

Ma tal do swych niebiaflskich Brací, 
Ze slono katq sobie placié 
Za SWq do lask i kar gotowosé, 
Ale podziwia takte dosé ich 
Za wszechmoc, za brak wé{tpliwosci 
I za nieludzké{ pomyslowosé. 

Sam z rachunkami ma klopoty; 
Nikomu nie wyceni cnoty 
I z grzechów tet nie zbierze tniwa. 
Trochfl rozrzutny, trochfl prótny -
Zawsze sifl czuje komus dlutny, 
WiflC byle bydlfl Go wykiwa. 

A katdy dlug zwala go z nóg -
Swój wlasny wróg -
Mój Bóg. 

Nie dziw, te czasem jut nie zdzierty! 
Pié zacznie, jakby tyl w oberty 
I w cielesnosciach sifl zatra ca ... 
Szukam Go wtedy po melinach 
I sam podsuwam ranD klina, 
Bo On szaleje - ja mam kaca. 

WiflC kiwa glowé{ przy sniadaniu 
Cichy jak wstyd, jak myslnik w zdaniu 
Co prawd najprostszych nie uniesie, 
Ze sifl za oknem czai ciemnosé, 
Ze musi umrzeé razem ze mnéJ., 
A mimo to tak tyé mu chce sifl! 

Nie leje lez 
Na mroku próg -
Potfltny jest 
Mój Bóg. 



Wojna postu z karnawalem 

Niecodzienne zbiegowisko na sródmiejskim 
rynku 
W oknach, bramach i przy studni, w koscie/e 
i w szynku. 
Straganiarzy, zakonników, bfaznów 
karzefków 
Roi si~ pstrokate mrowie, roi si~ wsród 
zgiefku. 

Praca stala si~ zabawq, a zabawa - pracq: 
Toczq si~ po ziemi kosci, z kart si~ sypiq 
wióry, 
Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grajq -
tracq 
A/e nie odrótnié w citbie który z nich jest 
który. 

W drzwiach swiqtyni na serwecie krzyte po 
trzy grosze, 
Rozgrzeszeni wysypujq si~ bocznymi 
drzwiami. 
K/~czq jalmutnicy w prochu pomi~dzy 
mnichami, 
Nie odrótnié, który swi~ty, a który 
swi~toszek. 

Osza/alo miasto cale, 
Nie wie starzec ni wyrostek 
Czy to post jest karnawalem, 
Czy karnawal- postem! 

Dosiadl stu/itrowej beczki kapra/ kawa/arzy 
Kaldun - tarczq, helmem - rechot na roz/anej 
twarzy. 
Zatknql na swej kopii upieczony leb 
prosi~cia, 

B~dzie tarcie, b~dzie picie, b~dzie lup do 
wzi~cia. 

Przeciw niemu - tron drewniany zaprz~tony 
wksi~ty, 
A na tronie wychudzony tkwi apostol postu. 
Jut przeprasza Pana Boga za to, te 
zwyci~ty, 
A do r~ki zamiast kopii wziql Piotrowe 
Wioslo. 

Przescigajq si~ stronnicy w haslach 
mod/itwach, 
Minstre/ spiewa jak to stanql brat przeciwko 
bratu. 
W przepelnionej karczmie gawiedt czeka 
rezu/tatu, 
Dziecko macha chorqgiewkq - b~dzie wie/ka 
bitwa. 
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Osza/alo miasto cale, 
Nie wie starzec ni wyrostek 
Czy to post jest karnawalem, 
Czy karnawal- postem! 

Siedz~ w oknie, patrz~ z góry, caly swiat 
mam wOku, 
Widz~ co kto kradnie, gubi, czego szuka w 
tloku. 
Zmierzchem pójd~ do kosciofa, 
wyspowiadam grzeszki, 
Nocq przejd~ si~ po rynku pozbieram 
resztki. 

Z nich karnawalowo-postnq ucztq jak si~ 
patrzy 
Uraduj~ b/iski sercu /udek wasz tebraczy. 
teby w waszym towarzystwie pojqé prawd~ 
cafq: 
Dusza moja - pragnie postu, cialo -
karnawalu! 


