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Drodzy czytelnicy!
Ju† prawie rok up¬ywa od chwili, gdy mieli∂cie w r∑kach ostatni
numer „Kolana”. Z pewno∂ciå, czekajåc niecierpliwie na nast∑pny numer,
zadawali∂cie sobie pytanie: „Co si∑ dzieje z tymi prø†niakami? Czy†by wylegiwali si∑ gdzie∂ na pla†y w Karwi zamiast redagowaç?”. Pragniemy uspokoiç was, drodzy paµstwo, co prawda troch∑ prø†nowali∂my, ale przede
wszystkim dzia¬ali∂my, krzewiåc gdzie si∑ da polskå kultur∑.
By¬ to dla nas rok bardzo owocny. Bo oto wiosnå zarejestrowali∂my
oficjalnie nasz Zwiåzek (na ostatniej stronie znajduje si∑ deklaracja
cz¬onkowska na wypadek gdyby kto∂ chcia¬ do nas do¬åczyç), a ju† jesieniå
odby¬ si∑ Pierwszy Festiwal Polskich Nieudacznikøw. W dosyç nobliwych
wn∑trzach Schwartzsche’j Vill’i na Steglitz, 16 wrze∂nia, rozbrzmiewa¬a
polska mowa i muzyka. Zacz∑¬o si∑ koncertem dla psøw, do udzia¬u w
ktørym jego inicjator Lopez M. zdo¬a¬ namøwiç do udzia¬u w nim m.in.
tenora pana Piotra Czajkowskiego i muzyka eksperymantalnego pana
Christiana. Psøw przysz¬o niewiele, co potwierdzi¬o tylko teori∑ pomys¬odawcy koncertu møwiåcå, †e psy så przez swoich w¬a∂cicieli odcinane od
Ωrøde¬ informacji (by¬y przecie† stopery w Zitty i Tip’ie).
Potem by¬o co∂ dla ludzi czyli czytania B.Helbig, K.Jaworskiego,
K.Niewrz∑dy, P.Olszøwki, W.Stamma, A.Skibiµskiego i G.Wrøblewskiego.
Pomimo tego, †e tylko cz∑∂ç tekstøw czytana by¬a po niemiecku, a
wi∑kszo∂ç po polsku, wed¬ug pani redaktor Kirsten Küppers z TAZ’a szeleszczåce polskie s¬owa miksujåc si∑ przyjemnie z szeleszczåcym za oknem
deszczem wytwarza¬y dla nie rozumiejåcych po polsku odpr∑†ajåcå akustycznie atmosfer∑.
Kulminacjå wieczoru by¬u dwa przedstawienia: „Babcia Zosia” i
„Ciocia Leosia”,a dla najbardziej wytrwa¬ych koncert Tempotangi. W sali
kominkowej swoje rysunki i obrazy prezentowa¬ Kamil Sobolewski.
Nie¬adnie jest samemu si∑ chwaliç, ale z niejednych ust pad¬y s¬owa zachwytu i podziwu. Lekkim zgrzytem by¬o podejrzenie, †e ukradli∂my dwa
kufle z bufetu ale gdy nazajutrz zosta¬y znalezione w toalecie m∑skiej, nic
ju† nie måci¬o ogølnego zadowolenia i rado∂ci.
Pierwszå wyjazdowå akcjå zwiåzku by¬ spontaniczny udzia¬ w
Targach Ksiå†ki we Frankfurcie nad Menem. Nale†y tu dodaç, †e by¬a to
akcja nielegalna i mog¬a si∑ skoµczyç wi∑zieniem lub nawet wydaleniem nas
do Polski. Szczegø¬y i reflekcje uczestnikøw akcji mo†ecie Paµstwo
przeczytaç wewnåtrz numeru. A zatem zapraszamy i jak zwykle liczymy na
odzew listowny, telefoniczny lub emailowy.
Redakcja Kolana

Niedojdy, Niezgu¬y,
Pechowcy, Jonasze,
Niedo¬∑gi, Niedorajdy,
Niezdary i Niemilce;
hrabina Marion von
Dönhof wyjecha¬a z
Gdaµska wczesnym
popo¬udniem.
Rosomak wyruszy¬ z
Bydgoszczy i dopad¬ jå
ko¬o L∑borka

odrzuca jakåkolwiek pozytywnå koncepcj∑ Nieudaczno∂ci. Pragmatyzm
Zachodu, då†åcy do ostatecznego zamkni∑cia rzeczywisto∂ci w formie, nie
przyswaja i nie integruje w zasadzie w
swoim g¬ównym kulturowym nurcie
†adnego rodzaju my∂li nihilistycznej.
Tylko nieliczni przedstawiciele takiej
postawy wpisali si∑ jako∂ do zbiorowej
∂wiadomo∂ci na Zachodzie, podczas gdy
literatura rosyjska jest w zasadzie
ca¬kowicie przesycona duchem nico∂ci i
nieporadno∂ci †yciowej. W przyk¬adzie
podanym przez Ciorana mowa jest o
cz¬owieku, który doszed¬ do ca¬kowitej
negacji, do absolutnej ∂wiadomo∂ci
nico∂ci. „Zadziwiajåce, †e by¬ to grubas
sprawiajåcy wra†enie bardzo zadowolonego, pogodnego cz¬owieka. Nie by¬
z¬o∂liwy, nie by¬ ¬ajdakiem, tyle †e nie
mia¬ najmniejszych z¬udzeµ. To te† jest
pewien rodzaj poznania - czym bowiem
jest poznanie, je∂li nie burzeniem
czego∂“.
Typ ∂rodkowoeuropejski (zarys)

Na poczåtku musi si∑ co∂ nieudaç.
Lopez Mausere zgubi¬ po†yczony od
Meike akordeon, Ania Witczak znalaz¬a,
spróbowa¬a kilka akordów, wysz¬o;
za¬o†y¬a zespó¬ „Dikanda“, który robi
teraz ol∂niewjåcå karier∑. Koncert
muzyki klezmerskiej w Berlinie w jej
wykonaniu zatytu¬owany: „To si∑ nie
mo†e nie podobaç“, d¬ugo by¬ przedmiotem zachwytów i bliskich omdleµ egzaltacji.
I tak to ju† jest. W historii tak†e. Stany
Zjednoczone uzyska¬y niepodleg¬o∂ç w
wyniku nieudactw króla Jerzego III, a
Napoleon wyskoczy¬ na nieudacznika
jak diabe¬ z pude¬ka, kiedy pod Moskwå
zmarnowa¬ pólmilionowå armi∑ i straci¬
w¬adz∑ nad po¬owå Europy. Panuje jednak powszechne przekonanie, †e do
wielkich g¬upstw nie trzeba byç geniuszem. Jest to rzekomo ta wyjåtkowa
dziedzina, w której ka†dy móg¬by
równaç si∑ z Einsteinem. Czy rzeczywi∂cie? A mo†e jest to tylko kolejna krótkowzroczno∂ç cywilizacji, która kurczowo i panicznie trzyma si∑ Sukcesu, rozumiejåc go od tysiåcleci identycznie.
Zdumienie ogarnia, gdy widzimy, ile
energii marnuje si∑ na tematy nie majåce
†adnego sensu. Zdå†yli∂my rozbudowaç
najdrobniejsze elementy ludzkiej egzystencji. Podwa†yli∂my wiele systemów
warto∂ci, bia¬e stawa¬o si∑ czarnym, a
czarne bia¬ym. Bohaterowie pozytywni
wyst∑powali ju† w ciemnych kapeluszach, a Ωli w jasnych. O niuansach smakowych szczepów winnego grona zapisano miliony stronic, najdrobniejsze
przejawy †ycia opisano ze wszystkich
perspektyw; istniejå z pewno∂ciå szczeg¬øwe rozwa†ania na temat wp¬ywu
†ycia p¬ciowego pelikanów na rozwój
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doro†karstwa w Kongo - ale o tym, czym
jest sukces, a czym niepowodzenie my∂li
si∑ zawsze tak samo prostacko.
Niemcy nie majå dla Niepowodzenia i
Niedoradno∂ci zbyt wiele serca.
„Versagen“ widziane jest jako zjawisko
negatywne. Im bardziej na wschód, tym
wi∑cej
zyskuje
ona
domieszki
pob¬a†liwo∂ci, nawet w niektórych przypadkach szczypt∑ sympatii. S¬owo
„Versager“, choç s¬ownikowo znaczy to
samo co polski „nieudacznik“, wywo¬uje
tu bardziej negatywne skojarzenia, a w
wielu przypadkach tak†e agresj∑,
podczas gdy w Polsce przede wszystkim
kwitowane jest pob¬a†liwym, najwy†ej
lekko pogardliwym u∂miechem.
Typ ba¬kaµski (wg. E.M Ciorana)
Pozytywnå definicj∑ - jednak do∂ç
powierzchownie i lakonicznie formu¬uje rumuµski pisarz i my∂liciel E.
M. Cioran. „Jest to kto∂ bardzo utalentowany, ale nie realizujåcy swoich
mo†liwo∂ci, kto∂, kto wszystko obiecuje, ale nie dotrzymuje obietnic” Cioran
mówi o ba¬kaµskim typie nieudacznictwa, które wynika ze ∂wiadomo∂ci
nico∂ci, z absolutnej jasno∂ci widzenia,
które nie pozostawia †adnych z¬udzeµ.
ˇycie daje si∑ znie∂ç tylko wtedy, kiedy
nie dochodzimy do kresu, „pod warunkiem, †e nie jest si∑ ∂wiadomym ka†dej
up¬ywajåcej chwili. Inaczej koniec z
nami“. Ba¬kaµski typ, charakteryzuje si∑
negatywnå wizjå †ycia która niekoniecznie jest fa¬szywa, ale nie da si∑ z †yciem
pogodziç.
Cywilizacja zachodnia, ho¬dujåca idei
grzeczno∂ci, poprawno∂ci, umiaru, wyznaczonych kryteriów i granic poznania

Pokrewnym odmianie ba¬kaµskiej
typem, tak samo wynikajåcym z dotarcia
do kresu poznania, ale nie dopuszczajåcym tej wiedzy - czy to za sprawå naturalnego instyktu samozachowawczego,
czy kulturowej negacji - do sfery ∂wiadomo∂ci,
jest
∂rodkowoeuropejski
Niedorajda. Osadzony w tradycji i kulturze wyczerpujåcych si∑ i wzajemnie
os¬abiajåcych Wschodu i Zachodu, z
których jedno pcha go w fatalizm i nihilizm, które raczej przeczuwa ni† poznaje, a drugie go przed tå eschatologiå
broni, tworzy zupe¬nie swoiste indywiduum, niezwykle trudne do opisania i
obce jakiejkolwiek sformu¬owanej
my∂li. Oto dlaczego Dostojewski tak nie
cierpia¬ Polaków, tych zlatynizowanych
S¬owian, którzy nie mie∂cili mu si∑ w
†adnym paradygmacie, których reakcje
by¬y kompletnie nieprzewidywalne, zaskakujåce i absurdalne, a zakres zachowaµ od Ba¬tyku do Tatr, od ma¬ych
∂wiµstw i ¬ajdactwa do bohaterskiej szlachetno∂ci; od najsubtelniejszej ckliwej
mådro∂ci do ci∑†kiego g¬upstwa.
Polaczyszka. Polaczek mu si∑ wymyka¬.
Frapujåce, †e Dostojewski, ten który
dociera¬ do cz¬owieka g¬∑boko, ods¬ania¬
to co jest w nim marne, tragicznie marne
- który jako jeden z nielicznych dociera¬
do Ωróde¬ czynów, odkrywa¬ diab¬a w ludziach - dla Polaka mia¬ tylko prostackå
pogard∑. Z Polaczkiem nie móg¬ sobie na
swojå genialnå miar∑ nijak poradziç.
Mefistofelesa chwyta¬ za rogi jak chcia¬,
Borucie nie dawa¬ rady.
Polski typ jest wypadkowå kulturowych wp¬ywów antagonistycznych obszarów mentalnych Wschodu i Zachodu,
których duchowo∂ç (ekstrawertyzm i
intelektualizm Zachodu - introwertyzm

i fatalizm Wschodu) zatraca si∑ stopniowo, wyczerpuje i rozmywa gdzie∂
mi∑dzy Odrå a Bugiem. Przestrzeµ, w
której to si∑ dzieje jest przestrzeniå przede wszystkim historyczno - geograficznå. Od kilku stuleci tzw. polsko∂ç zatraca swój w¬asny, specyficzny wåtek
duchowy i dziejowy i b¬ådzi jako kszta¬t
rozproszony i nieuformowany. W przeciwieµstwie jednak do form dojrza¬ych i
utrwalonych daje to mo†liwo∂ç zreintegrowania si∑ na wy†szym poziomie,
stworzenia nowej osobowo∂ci kolektywnej, wyposa†onej w doskonalsze tre∂ci
poznawcze, moralne i artystyczne.
Jedynym warunkiem zapoczåtkowania
takiego procesu jest amplifikacja i u∂wiadomienie sobie obecnej kondycji duchowej, czyli nijako∂ci, oderwania, niedojrza¬o∂ci, i co przychodzi najtrudniej pewnego rodzaju gorszo∂ci i ni†szo∂ci. I
nic nam nie da ani Chopin, ani CurieSk¬odowska z Kopernikiem. Ale mo†e
pomóc Gombrowicz.
Dostarczam swobody, jakiej bardzo
potrzebuje nasza pokurczona dusza
„Za ka†dym z naszych czynów co∂ si∑
kryje i to jest wla∂nie interesujåce z
punktu widzenia psychologii. Dotykamy
jedynie powierzchni. Mamy dost∑p do
tego, co ju† sformu¬owane, natomiast
wa†ne jest to, czego nie da si∑
sformu¬owaç, co le†y w g¬∑bi, jest tajemnicå postawy lub s¬owa.“ To jeszcze raz
Cioran. Ale w gruncie rzeczy to nie on
stworzy¬ podstawy do rozwa†aµ na
temat specyficznej odmiany polskiego
typu niedo¬∑stwa. Niemniej jest
mo†liwe, †e w jakim∂ stopniu my∂l
Ciorana przenikn∑¬a do systemu Witolda
Gombrowicza, poniewa† tego Rumuna
akurat Gombrowicz zna¬ i pisa¬ o nim
obszernie. Po∂wi∑ci¬ mu nawet osobny
artyku¬ pt. „Dogodno∂ci i niedogodno∂ci
wygnania“ oraz troch∑ miejsca w
„Dziennikach“. Zasada, †e najbardziej
nie lubi si∑ tych, którym najwi∑cej si∑
zawdzi∑cza, dotyczy najwyraΩniej tak†e
pisarzy. Gombrowicz krytykuje i polemizuje z Sartrem, chocia† wiadomo (bo i
sam o tym pisa¬), †e poglådy tego francuskiego egzystencjalisty by¬y dla niego
deskå, z której wyskoczy¬ na filozoficzno-artystycze wy†yny rozwa†aµ na
temat Formy. Przybyszewski wykpiwa¬
Nietzschego, a dla ka†dego jest przecie†
jasne, †e by¬ za m¬odu fanatycznym
nietzscheanistå i to w¬a∂nie z tego miejsca wyruszy¬ na „drogi duszy“. Szed¬ w
koµcu sam, nawet je†eli podpiera¬ si∑
kosturem poglådów innych.
Spraw∑ komplikuje nieco fakt, †e
Gombrowicz nieudacznictwem jako
takim nigdy si∑ nie zajmowa¬. W
ka†dym razie nigdy w sposób
bezpo∂redni. Bardzo wiele jednak
mo†na z jego rozwa†aµ o Formie dla

naszej problematyki odcedziç, miejscami
najprawdziwsze pere¬ki. Swojå drogå
zastanawiajåce jest, †e my∂l tak znanego
i kultywowanego twórcy, uchodzåcego
w Polsce za prawdziwe objawienie, tak
s¬abo przenika do potocznego †ycia.
Mnie si∑ wydaje, †e zachwycajåcy styl i
j∑zyk,
które
stworzy¬
Witold
Gombrowicz by¬ przede wszystkim
instrumentem bardzo wa†nej tre∂ci,
którå ten cz¬owiek mia¬ do przekazania.
On chcia¬ nam przez ca¬y czas co∂
wa†nego powiedzieç. Ciågle to samo.
Próbowa¬ za pomocå liryki, epiki i dramatu. W swoich „Dziennikach“, sztukach, powie∂ciach, wywiadach i esejach
chodzi¬o mu tylko o przekazanie my∂li,
którå na dobrå spraw∑ zawrzeç mo†na w
dwóch, a choçby i w jednym zdaniu.
Ca¬a ta wybitna literatura powsta¬a tylko
po to, †eby sprawiç, by przekaz ten nas
osiågnå¬ i si∑ w nas zadomowi¬.
Wszystkie tomy Gombrowicza to w
gruncie rzeczy tylko jedno przykazanie
ferdydurkistycznego Dekalogu: U∂wiadomienie sobie swojego „niedo“ - niedokszta¬towania, niedorozwoju, niedojrza¬o∂ci - nie tylko nie os¬abia, ale
wzmacnia. I mo†e staç si∑ zarodkiem
†ywotno∂ci i rozwoju.
Gombrowicz chcia¬ byç s¬awny. Po co?
Bo by¬ s¬aby i pró†ny? Nie! Poniewa†
my∂la¬, †e jak b∑dzie s¬awny, to go
wreszcie kto∂ pos¬ucha. Stworzy¬ struktury, które nazwa¬ „zarzådzaniem swojå
s¬awå“ po to †eby go zacz∑to traktowaç
powa†nie. Wszystko daremnie. Z
pewno∂ciå wielu rozumie jego idee, ale
nikomu nie przychodzi do g¬owy, †e
powsta¬y one po to, by wprowadzaç je w
†ycie.
Literatura nie ma dzisiaj pragmatycznego odniesienia. W †ycie wprowadza
si∑ instrukcje, zarzådzenia, wytyczne.
Teksty literac-kie s¬u†å natomiast celom
wy†szym i duchowym; nale†y si∑ nimi
zachwycaç, doznawaç oczyszczajåcego
„katharsis“, prze†ywaç estetyczne
doznania oraz prezentowaç gronu badaczy, intelektualistów i koneserów. O
wi∑zi literatury z racjonalnym i praktycznym biegunem ∂wiata nie ma dzisiaj
mowy. Takie kryterium w literaturoznastwie nie istnieje. Hermeneutyka prosz∑
bardzo,
strukturalizm
oczywi∂cie, fenomenologia - jak najbardziej, biografizm - czemu nie. Ale wymiar
praktyczno - instrukta†owy dzie¬a literackiego? Tego literaccy uczeni nijak nie
udΩwignå.
Czy zdajecie sobie spraw∑ - je†eli
rzeczywi∂cie tak by¬o z Gombrowiczem,
jak to przedstawiam - jakie to jest straszne, jakie bezgranicznie smutne i tragiczne? Potworna ironia, tym straszliwsza,
bioråc pod uwag∑ „jak wielkim jest“
teraz w Polsce. Prawie jak Sienkiewicz…
albo S¬owacki.

…a sprawa polska
Ogromnå trudno∂ç w opisywaniu
zagadnieµ nieudacznictwa stanowi brak
adekwatnego j∑zyka i materia¬u poj∑ciowego. Kompleksy, nerwice, neurozy i tym
podobne „paskudne“ rzeczy, z których
ono si∑ cz∑∂ciowo sk¬ada (lecz nie tylko),
widziane by¬y raczej zawsze jako anomalia i patologie. Dopiero w 20. stuleciu
pojawi¬y g¬osy - przede wszystkim by¬ to
szwajcarski neopsychoanalityk C.G. Jung
- †e kompleksy majå te† charakter pozytywny, poniewa† jako Ωród¬o konfliktów
wewnåtrzpsychicznych stanowiå o dynamice i rozwoju †ycia umys¬owego. Tak†e
nerwice nie widziane by¬y przez niego
jako choroba, lecz jako wa†ny, celowy i
pozytywny czynnik, wytråcajåcy ludzi z
utartych kolein my∂lowych, cz∑sto wbrew
ich w¬asnemu lenistwu i mimo rozpaczliwego oporu. Pojawienie si∑ nerwic ∂wiadczyç mo†e o tym, †e gwa¬townie potrzebujemy rozszerzenia naszej osobowo∂ci i
horyzontów my∂lowych, †eby doznaç
koniecznego o∂wiecenia i nad∂wiadomo∂ci. Nie oznacza to rozwiåzania problemów †ycia, a jedynie ich przero∂ni∑cie.
„Co na ni†szym szczeblu by¬o okazjå do
najdzikszych konfliktów i panicznych
afektów, teraz, obserwowane z wy†szego
poziomu osobowo∂ci, wydaje si∑ jak
burza w dolinie, na którå patrzymy z
wysokiej góry. Nie znaczy to, †e burza
utraci¬a swojå realno∂ç, ale cz¬owiek znajduje si∑ ju† nie w niej, lecz poza niå“
Tak†e inni uczeni psychologii najnowszych czasów rewidowali patocentrycznå
koncepcj∑ stosunku mi∑dzy nerwicami i
psychozami a procesem transformacji
psychicznej, w∂ród nich byli i Polacy. A
jak†e!. Kazimierz Dåbrowski, twórca
koncepcji dezintegracji pozytywnej,
twierdzi¬, †e aby opu∂ciç poziom rozwojowy ni†szy trzeba przej∂ç przez dezorganizacj∑ struktur i czynno∂ci prymitywnych, która prowadzi jednak do zorganizowania si∑ na poziomie wy†szym.
My∂l∑, †e mo†emy na tym poprzestaç i
nie trzeba ju† wytaczaç ca¬ego arsena¬u
poj∑ç Junga jak jaΩµ, archetyp, symbol,
ego, aminus, amina itp., †eby zrozumieç
jak to si∑ ma do naszej tu „polskiej sprawy“. Nie trzeba przecie† dodawaç, †e procesy te dotyczå zarówno osobowo∂ci jednostkowej jak i osobowo∂ci kolektywnej.
Krótko mówiåç, owå dezintegracj∑
prze†ywa obecnie mniej wi∑cej to, co
nazywamy Polskå, polsko∂ciå i Polakami,
i to od d¬u†szego ju† czasu, wrecz nieprzyzwocie d¬ugiego czasu. Niestety, nie
wyglåda na to, †eby nied¬ugo nadesz¬o
owe „o∂wiecenie i zorganizowanie na
wy†szym poziomie“, poniewa† nie
mo†na powiedzieç, †e w tym przypadku
jest to proces, który przebiega ∂wiadomie,
z aktywnym zaanga†owaniem podmiotu,
który go prze†ywa. Jest sprawå jasnå, †e
nie¬atwo jest przyznaç si∑ do „gorszo∂ci“ i
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nieudactwa, ale o to w¬a∂nie chodzi, †eby
by¬o trudno. Per aspera ad astra“ - bez tego
nie ma mowy o rozwoju. Trudno∂ç polega
przede wszystkim na tym, †e chodzi o co∂
wi∑cej ni† to, na co mo†e zgodziç si∑ potoczny rozsådek. „To tak, jakby∂my od
przeci∑tnego porzådnego cz¬owieka wymagali, †eby zrozumia¬, †e jest przest∑pcå“.
Niewyobra†alna trudno∂ç, prawda? Ale
„ohne Fleiß kein Preis, drodzy rodacy“.
Nie chce mi si∑ trawiç ca¬ego †ycia jak
Gombrowicz na t¬umaczenie i „zbawianie
narodu“ i wkrótce „skoµczå si∑ dni ko¬atania do pustych serc i ciemnych g¬ów“, ale
jeszcze omówi∑, wbrew wcze∂niejszym
zamiarom, poj∑cia „jaΩni“ i „ego“, na wypadek gdyby dziwnym trafem znaleΩli si∑ tacy,
którzy chcå zrozumieç, o co idzie, a tylko
jeszcze (!) im si∑ to nie uda¬o. Ujm∑ to krótko: „jaΩµ“ to ca¬a nasza osobowo∂ç, a „ego“
to tylko ta jej niewielka cz∑∂ç, z której sobie
zdajemy spraw∑, której jeste∂my ∂wiadomi.
Niemniej ca¬o∂ç naszej osobowo∂ci jest faktem, a nie tylko to, o czym wiemy. T∑
nie∂wiadomå cz∑∂ç mo†emy w jakim∂ stopniu jako∂ przeczuç, odczytaç po∂rednio
poprzez ró†ne tajemnicze, symboliczne i
archetypiczne zjawiska, ale w gruncie
rzeczy jest ona dla nas wiecznå zagadkå.
Mo†emy natomiast rozszerzyç „ego“ jakby
jej kosztem. I w¬a∂nie o to chodzi, †eby zrobiç to na tyle, by nam si∑ ukaza¬a ca¬a
∂mieszno∂ç i n∑dza kurczowego trzymania
si∑ zak¬amanej wielko∂ci i domniemanego
sukcesu, a zarazem, †eby∂my ujrzeli wreszcie radosnå, prawdziwie wielkå i kosmicznå
pot∑g∑ naszego „niedo“, „zarodka naszej
†ywotno∂ci i rozwoju“.
Na pierwszy rzut oka wydaje si∑, †e
Polacy majå do siebie stosunek bardzo
krytyczny. Odnoszå si∑ z dystansem nie
tylko do poszczególnych elementów rodzimego †ycia spo¬ecznego, jak rzåd, prezydent, organizacja slu†by zdrowia, system
podatkowy, szkolnictwo itp., ale ich sceptycyzm dotyczy tak†e narodowych imponderabiliów. Narzeka si∑ masowo na polskå
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mentalno∂ç, która uniemo†liwa stworzenie
czegokolwiek, co b∑dzie dobrze funkcjonowa¬o. Bardzo dobrze zakorzeni¬y si∑ w
j∑zyku frazy: „W tym kraju to si∑ nie mo†e
udaç“, „z Polakami nie da rady“, ∂wiadczåce o totalnym odcinaniu si∑ od nieudacznej
ojczyzny i reszty rodaków. Mog¬oby si∑
zatem wydawaç, †e czas dezorganizacji
znajduje si∑ w ostatniej fazie, kolektywne
„ego“ uleg¬o cudownemu rozszerzeniu i
wkrótce rozpocznie si∑ proces reorganizacji
na poziomie wy†szym, który pociågnie za
sobå szereg sukcesów w wielu dziedzinach
na-rodowo-spo¬ecznej egzystencji. Na to si∑
jednak nie zanosi z nast∑pujåcego powodu.
Ogranicz∑ si∑ tylko do jednego, ale za to
skrajnego przyk¬adu, za∂wiadczajåcego
istot∑ i bezu†yteczno∂ç polskiego samokrytycyzmu. Dotyczy on motoryzacji i
ruchu drogowego w Polsce. W Polsce så
bardzo kiepskie, wåskie i dziurawe drogi,
po których z ogromnå pr∑dko∂ciå zapierdalajå samochody. Wielu moich znajomych z
obczyzny boi si∑ zapuszczaç tam samochodem, a nawet kiedy∂ „Spiegel“ zaleca¬
podró†owaç po Polsce wy¬åcznie ∂mig¬owcem. Oczywi∂cie, †e przesada. W gruncie rzeczy na ca¬ym ∂wiecie doniesienia z
dróg przypominajå relacje z frontu II wojny
∂wiatowej. W Polsce jednak jest to jakby
front wschodni tej wojny. Otó† kiedy∂
rozmawia¬em na ten temat z jednym znajomym, który ze szczerym oburzeniem
mówi¬ o nieodpowiedzialnych kierowcach
poruszajåcych si∑ ze zbyt du†å pr∑dko∂ciå
po wåskich, z¬ych i przepe¬nionych drogach. Rozmowa odbywa¬a si∑ w starym
Oplu Rekordzie, prowadzonym przez jego
17 letniego syna, który na dziurawej przepe¬nionej i kr∑tej drodze jecha¬ tak, jakby go
w¬a∂nie rzuci¬a ukochana dziewczyna i
zamierza¬ strzeliç efektownego samobója.
Tata jednak nie chwyta¬ pardoksu tej
sytuacji.
Cudownej reorganizacji na poziomie
wy†szym nie nale†y si∑ wi∑c w najbli†szym
czasie spodziewaç, poniewa† ka†dy Polak

przyczyn∑ narodowego nieudacznictwa
widzi poza w¬asnå osobå. Samokrytycyzm
polski ma zatem charakter pozorny i nale†y
wy¬åcznie do bezpodmiotowych zjawisk
rzeczywisto∂ci wirtualnej.
Bund der polnischen Versager e.V.
„Nie w prawo, nie w lewo. Prosto i o sobie“
W kwietniu 2000 roku w berliµskim sådzie
administracyjnym w dzielnicy Charlottenburg zarejestrowane zosta¬o pod nr. 19849
stowarzyszenie noszåce nazw∑: „Polenmarkt. Bund der polnischen Versager“.
Skupia ono ludzi zwiåzanych z ró†nymi
dziedzinami dzia¬alno∂ci artystycznej :
muzyków, pisarzy, plastyków, aktorów, dla
których idea „twórczo∂ci nieudacznej“
stwarza mo†liwo∂ç nieskr∑powanego, niezale†nego od kulturowych i spo¬ecznych
imperatywów realizowania indywidualnych
zainteresowaµ i metafizyczno-spo¬ecznych
ambicji.
Zamiast reprezentowaç g¬os cz¬owieka z
krwi i ko∂ci sztuka sta¬a si∑ or∑downikiem
laboratoryjnych i naukowych prawd epoki.
W zbyt goråcej ch∑ci zrozumienia rzeczywisto∂ci zapomnieli∂my, †e nie jeste∂my od
rozumienia rzeczywisto∂ci, lecz tylko od jej
wypowiadania - †e my jeste∂my rzeczywisto∂ciå. Sztuka to fakt, a nie komentarz
do doczepionego faktu. Negatywne
prze†ycie spostrze†enia, †e sztuka zatraca
swojå wyró†niajåcå w¬a∂ciwo∂ç, jakå jest
reprezentowanie g¬osu pojedyµczego
cz¬owieka i poddaje si∑ ideom i praktykom
†ycia zbiorowego, kaza¬o nam podjåç kroki
odpowiednio radykalne.
Nadszed¬ wi∑c czas przyznania si∑ do niedojrza¬o∂ci i zaniedbania. Trzeba przestaç
si∑ baç mówiç „spod serca“ nawet je†eli
wychodzå stamtåd same g¬upstwa, bo w tym
coraz bardziej abstrakcyjnym ∂wiecie za
wszelkå cen∑ musi rozlegaç si∑ †ywe, ludzkie s¬owo.
Herman

Lopez Mausere

Protestuj∑
przeciwko strza¬om w ciemno

}

∂ci!

Ostatnio, podczas realizacji filmu dokumentalnego o my∂liwym, jeden wielce do∂wiadczony my∂liwy
zwierza¬ mi si∑, †e kiedy∂ o ma¬y w¬os nie zabi¬
cz¬owieka. A by¬o to tak.
My∂liwy uwielbia¬ przesiadywaç o zmierzchu na
„ambonce“. Pewnego razu siedzia¬ w¬a∂nie tam i
mia¬ wszystkie urzådzenia, nawet lunet∑, którå
mo†na obserwowaç po ciemku. Zobaczy¬ dzika na
skraju lasu, spojrza¬ przez okular sztucera - tak dzik.
Tego dnia w¬a∂nie postanowi¬ co∂ ustrzeliç, a to mi
si∑ poszcz∑∂ci¬o, pomy∂la¬ sobie. I kiedy ju† mia¬
strzeliç, dzik wsta¬, wyprostowa¬ si∑, zarzuci¬ worek
z kartoflami i odszed¬ w kierunku wsi.
Tak, drodzy paµstwo, kiedy ciemno i kontury
zatarte ¬acno wziaç cz¬owieka za dzika, besti∑ za
cz¬owieka, cz¬owieka za besti∑. Po co przytoczy¬em
ten niejasny jeszcze przyk¬ad? Ano dlatego, †e
mamy do czynienia z podobnå sytuacjå w ∂wiadomo∂ci zbiorowej u progu 21-ego stulecia. Przed
paroma dniami odby¬em rozmow∑ z kolejnym ju†
Amerykaninem, który spokojnie o∂wiadczy¬ mi, †e
Holocaust móg¬ si∑ wydarzyç tylko w Polsce, †e szalejåcy tam antysemityzm by¬ jego przyczynå.
Podobnie zresztå reagujå obywatele paµstw skandynawskich, a Szwajcarzy nawet szczególnie to podkre∂lajå, †e Polska przed wojnå by¬a krajem
pogromów.
Czy oni majå racj∑? Tak, majå niestety, tak,
Polska by¬a i jest krajem antysemityzmu. Lecz przyjrzyjmy si∑ sytuacji dok¬adniej. Otó† przed wojnå
˝ydzi stanowili 10% ludno∂ci kraju (tyle, ile na
przyk¬ad Spartiaci w Sparcie). W Polsce ukazywa¬o
si∑ 30 dzienników †ydowskich w j∑zyku jidisz,
hebrajskim i polskim, 130 periodyków †ydowskich.
˝ydzi mieli swoje szkolnictwo podstawowe i ∂rednie, a w 1937 utworzono akademi∑ religijnå w
Lublinie.
- Przysz¬y noblista Isaak Beshevis Singer, gdzie
odbywa¬ d¬ugie dysputy literackie?
- W †ydowskim oddziale polskiego Pen Clubu.
Bywa¬o oczywi∂cie ró†nie, getta ¬awkowe, obóz
narodowo-radykalny, zabójstwo Narutowicza,
b∑dåce cz∑∂ciå konfliktu.
- Czy da si∑ to opisaç?
- Chyba nie za dok¬adnie, dodawszy do tego dwa
totalitaryzmy, które wzros¬y tu† obok ze wschodu i z
zachodu.
Leopold Pfeferberg, autor scenariusza do Listy
Schindlera, przyznaje, †e Polska by¬a dla niego krajem dobrobytu i obiecujåcych perspektyw. Ale co to
mo†e kogo∂ obchodziç.
- Ilu w Polsce by¬o Schindlerów?

I kiedy odpowiadam tysiåce, k¬ami∑ i krzywdz∑
tych, którzy ratowali ˝ydów i w ka†dej chwili mogli
byç „rozwaleni“ pod p¬otem. Ale taki dok¬adnie jest
stan ∂wiadomo∂ci ∂wiata na temat tamtych wydarzeµ historycznych.
- Czy Spielberg dokona¬ przek¬amania?
- Wed¬ug mnie, nie.
Wszystko jest w porzådku pod warunkiem, †e
zaznaczy si∑ na poczåtku, i† jest to wizja odarta z
szerszego kontekstu historycznego. Czyli bez opisania innych incydentów i imponderabiliów jak
zastraszenie ca¬ego spo¬eczeµstwa polskiego, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagieloµskiego,
Wawer, Palmiry, Pia∂nica etc., a zatem bez
zauwa†enia faktu braku mo†liwo∂ci dzia¬ania w normalnych warunkach przez obywateli polskich równie† nie†ydowskiego pochodzenia. Trzeba jednakowo† zrozumieç te† wymogi sukcesu filmowego pomys¬ na fabu¬∑ musi byç w obecnych czasach
nieco perwersyjny, bo to si∑ dobrze sprzeda.
Niemiec ratujacy ˝ydów - czyli nie mamy co prawda
do czynienia z fikcjå na temat, jak na przyk¬ad
„Z¬oto dla zuchwa¬ych“, ale z obrazem troch∑
sp¬yconym, takå troch∑ „Cepeliå“. Dobry Niemiec z
NSDAP staje sie bohaterem popkultury, to on jest
tym, który ratowa¬ ludzi przed zag¬adå, uniewa†nia
wszystkich bohaterów, kurierów w Tatrach, powstaµców et cetera. Teraz na scen∑ wst∑puje cz¬onek
partii narodowo-socjalistycznej, on, mimo swojej
prowiniencji, jest OK. Wszystkie dziesiåtki tysi∑cy
ludzi, którzy nara†ali †ycie dr†åc o swoich bliskich i
ukrywanych, stajå si∑ niewa†ne. Wa†ny jest
Schindler.
Na tyle wa†ny, †e ja musz∑ w roku 2000 opowiadaç zdziwionym Amerykanom, Szwajcarom,
Francuzom, †e Auschwitz zosta¬ za¬o†ony przez
Niemców, nie przez Polaków. I o dziwo, †e jak spotykam Izraelczyków, to wszyscy oni przetrwali w
polskich rodzinach, piwnicach, szafach, a nie u
Schindlera. Ale, niestety, si¬a mitu (Hollywood) jest
przemo†na. Polacy zamienieni zostali w ma¬å antysemickå dziewczynk∑, która w filmie nie jest na
pewno niewa†na. (Spielberg zapomnia¬, †e to nie
jest jednak film o dinozaurach). Do tego dodawszy
par∑ innych wypowiedzi, na przyk¬ad Grafa
Lambsdorfa o robotnikach przymusowych, mo†na
odnie∂ç wra†enie, †e prowadzona jest dziwna wojna
ideologiczna.
Robi si∑ ciemno, lepiej nie strzelaç, bo mo†na si∑
pomyliç, ale warto pomedytowaç przed ciemnym
lasem.
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Konfitóry
Regulamin i program dzialalno∂ci
Zwiåzku Polskich Nieudacznikøw w Berlinie

1.) Na poczåtku trzeba stanowczo powiedzieç, †e sformu¬owane tu zasady, regulamin i program naszego stowarzyszenia så
sprawå wtørnå wobec kilkuletniej ju† praktyki funkcjonowania bez dobitnego u∂wiadamiania sobie celøw i za¬o†eµ, to znaczy ot
tak, spontanicznie i „spod serca”.
2.) Ale jak si∑ powiedzia¬o A trzeba powiedzieç B - zarejestrowali∂my si∑ w sådzie,
wpisali∂my si∑ w regularny obieg, trzeba
teraz te† gadaç jak one.
3.) Niczego nowego nie b∑dziemy wymy∂laç,
tylko sprøbujemy to, co by¬o i raczej spontanicznie dzia¬a¬o, przedstawiç teraz teoretycznie przy pomocy znanego nam ze
szkø¬ i gazet aparatu poj∑ciowego.
4.) Po pierwsze zamierzamy pozostaç
merytorycznie przy w¬asnym j∑zyku, ∂ledziç
przejawy naszych jaΩni w oderwaniu od
polityczno-moralno-spo¬ecznych i innych
zasad, a potem projektowaç je w formie tzw.
„artystycznej” czyli tego mniej wi∑cej, co
potocznie nazywa si∑ „sztukå”.
5.) „Sztuka”, „artystycznej” - to beznadziejne s¬owa. Ju† lepiej to wyglåda, kiedy
pos¬ugujemy si∑ tymi poj∑ciami, my∂låc o
kim∂ innym. Ale te† nie za dobrze. W naszym stowarzyszeniu obowiåzuje surowy
zakaz u†ywania tych s¬øw i ich pochodnych

w stosunku do siebie oraz w¬asnego tworu
pod groΩbå kary dyscyplinarnego wyrzucenia ze zwiåzku. Minimalna kara to 100 DM.
6.) Nikomu te† nie wolno domagaç si∑
uznania dla swoich wytworøw ani szacunku i
podziwu oraz obra†aç si∑ kiedy kto∂ powie,
†e så one g¬upie, epigoµskie, prostackie itp.
Za to kara od 50 DM do 200 DM.

†e si∑ nam∑czy. Nawet patrzåc na to rynkowo, bo niektørzy gotowi twierdziç, †e „sztuka” jest te† towarem, to jakå mamy gwarancj∑, †e produkt jest profesjonalny i co∂
warty. Prawie †adnej. W przypadku twørcy absolwenta ASP, AM czy UJ to jeszcze jacy∂
uczeni profesorowie to gwarantujå. S¬aba to
gwarancja, ale je†eli to ma byç towar, to jest
to co∂, prawda? A co zrobiç z samoukiem,
absolwentem zasadniczej szko¬y artystycznej, jakiej∂ „Etage”, czy kursøw korespondencyjnych? My te† twierdzimy, †e tam
pr∑dzej o geniusza ni† na Uni, ale najmniejszej gwarancji nie ma, a towar musi cokolwiek mieç, †eby zaistnia¬ na rynku. A wi∑c za
traktowanie jak towar od 50 DM kary do
wylania w¬åcznie.

7.) Podobnie zabrania si∑ domagania si∑
wynagrodzenia, zap¬aty czy honorarium za
dzia¬alno∂ç, polegajåcå na upublicznianiu
w¬asnych tworøw i projekcji. Jak kto∂ chce
daç pieniådze - w porzådku, ale krzyczenie,
†e nale†y si∑ porzådna zap¬ata, bo to czy
tamto, jest niedopuszczalne i podlega karze
z wywaleniem ze stowarzyszenia w¬åcznie. A
wi∑c tomik poezji mo†na sprzedaç, bo w
koµcu to te† przedmiot i mo†e s¬u†yç na
przyk¬ad do ozdoby rega¬u albo jako
podk¬ad pod goråcå pateni∑. Obraz te† doskonale zakrywa dziury w ∂cianach.
Natomiast za czytanie wierszy, za wystawianie obrazøw czy koncertowanie forsy domagaç si∑ nie przystoi. Oczywi∂cie, mo†na o
tym dyskutowaç, rozwa†aç wszystkie za i
przeciw. Ale sprøbujcie raz pos¬uchaç g¬osu
swego serca. I co? Prawda? Jako∂ nie¬adnie.

9.) Przyjmujemy wi∑c, †e „to” (wiersz,
obraz, kompozycja itp.) nie jest towarem,
ani te† nie powinny tam rzådziç takie same
prawa jak w handlu obwoΩnym. To chyba
logicze. Te „rzeczy” uwa†a si∑ za co∂ wznios¬ego, kultur∑ niematerialnå, imponderabilia, zdobycze ducha (za u†ywanie tego
s¬owa te† 50 DM kary), transcendencj∑; za
to, co jest wiecznym, niezale†nym od wszelkich zmian i przypadkowo∂ci odtworzeniem
istotno∂ci, ktøre przejawia si∑ we
wszech∂wiecie, ludzko∂ci i pojedyµczym
indywiduum, i nie ma „to” †adnego celu
spo¬ecznego ani innego, jest celem samym
w sobie, jest praΩrød¬em, z ktørego ca¬e
†ycie si∑ wy¬oni¬o-etc, etc. A wi∑c w zasadzie
ogølnie jest przyjmowane, †e „to” jest
(mo†e byç) w swojej istocie czym∂ szczegølnym, co si∑ wyrø†nia. No to nie wrzucajmy „tego” do jednego wora z myd¬em i
powid¬em komiwoja†era. Nie w kategoriach
dychotomii sukces-niepowodzenie, sprzeda-niesprzeda! Inaczej kara od 50 do wylania ze zwiåzku w¬åcznie.

8.) Bo niby za co p¬aciç. ˇe si∑ kto∂ nam∑czy¬
malujåc jakie∂ dziwne kreseczki i tajemnicze plamy? Nikomu si∑ nie p¬aci tylko za to,

10.) Cz¬onkowi zwiåzku jako cz¬owiekowi
då†åcemu do osiågni∑cia ∂wiadomo∂ci
wy†szego rz∑du, zatem zdajåcego sobie
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Nowe ksiå†ki autorøw zaprzyjaΩnionych z „Kolanem”
spraw∑ z „artystycznej” nadprodukcji i zwiåzanej z tym inflacji wyrazu, powinno raczej
towarzyszyç w „tworzeniu” (je†eli naprawd∑
musi to robiç) uczucie winy, a nawet wstydu. Bo
ma¬o jest prawdopodobne, †e b∑då to rzeczy
przynoszåce ludzko∂ci jakåkolwiek korzy∂ç, a
prawie pewne jest, †e w sensie ogølnoludzkim
b∑då to ∂miecie, przyczyniajåce si∑ jedynie do
jeszcze wi∑kszego chaosu i dezinformacji.
11.) W zwiåzku z powy†szym cz¬onkowie zwiåzku
muszå poddaç si∑ nast∑pujåcej reglamentacji w
publikowaniu (w skali roku):
- 50 stron prozy
- 100 wierszy wiersza
- 5 obrazøw olejnych
- 10 szkicøw, rysunkøw
- 20 min kompozycji
12.) Niemniej ka†dy twør, ktøry powstaje z
wewn∑trznej potrzeby i ma immanentne
motywacje, zakotwiczone w ponadlogicznej,
kosmicznej sferze pojedyµczego bytu, jest
∂wi∑ty. Nawet je†eli nigdy nie zaistnieje w zbiorowej ∂wiadomo∂ci. Pkt. 6 regulaminu zachowuje jednak†e przy tym swojå moc.
13.) Nieudacznik nie pije alkoholu, nie pali
tytoniu ani gandzi. Bo jak møwi Lopez, gandzia
robi ludziom z møzgu kie¬bas∑. Czasami jednak
mo†na, ale rzadko i jak nikt nie widzi.

Powie∂ç biograficzna tudzie†
pami∑tnik z okresu dojrzewania
jest formå cz∑sto wykorzystywanå. Takim te† jest ksiå†ka
Brygidy Helbig pod tytu¬em
„Pa¬øwa”.
Ksiå†ka wydana dowcipnie
przez wydawnictwo B1. Cø†
znajdziemy w ∂rodku, co ukrywa
si∑ pod sukienkå dzie¬a postmodernistycznego?
Jest to szczera spowiedΩ z okresu dojrzewania.
Jak trudny to okres, do∂wiadczy¬
tego ka†dy z nas. Czyta to si∑
troch∑ jak histori∑ choroby,
troch∑ jak wspomnienia damy
dworu. I a† wstyd cz¬owieka
bierze, bo on sam na siebie z tej
lektury wyziera.
Jakkolwiek polecam szczerze.
Wojtek Stamm

D¬ugo oczekiwana i dawno
zapowiadana ksiå†ka Wojtka
Stamma. Zawiera scenariusze
filmowe i utwory dramatyczne
z ostatnich lat. Sztuki „Babcia
Zosia” i „Ciocia Leosia”
mo†na by¬o obejrzeç kilkakrotnie w Berlinie,
Brunszwiku, Weimarze i
Szczecinie. Pozosta¬e utwory
nie doczeka¬y si∑ jeszcze realizacji filmowych czy scenicznych. Niestety to w¬a∂nie jest
s¬abo∂ciå wydania ksiå†kowego. Trudno jest w dobie mutimediøw przebrnåç jako czytelnik przez suchy teks napisany
przecie†, aby †y¬ na scenie.
mordellus
Sex i alkohol, czyli to co
jest najwa†niejsze w
†yciu m¬odego cz¬owieka,
så g¬øwnym motywem
poezji Paw¬a. Wydawa¬o
by si∑, †e to ma¬o, a jednak w sumie wystarcza,
bo jest to dobrze, dynamicznie napisane, a dosyç
g∑sto rozsiane rodzynki
filozoficzno-psychologiczne w najlepszym
stylu Charlesa
Bukowskiego sprawiajå,
†e nie †a¬ujemy czasu
po∂wi∑conego na lektur∑
„Randki…”. Jedyne negatywne uczucie to mo†e
lekka zazdro∂ç i podziw
dla sprawno∂ci
don†uaµskiej autora.
mordellus
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