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Wojciech Kajtoch

  Literaturoznawcze poszukiwania       
zatraconej tożsamości

        Jerzy Kosiński (1933-1991), polski Żyd, 
emigrant (od 1956 r.), pisarz tragicznie 
zmarły samobójczą śmiercią, znany w USA 
i na świecie od drugiej połowy lat sześćdzie-
siątych wieku dwudziestego - pojawił się w 
naszej świadomości czytelniczej w latach 
dziewięćdziesiatych. Od 1989 do 1996 roku 
przetłumaczono na język polski i wyda-
no 10 jego najważniejszych książek (m.in.: 

„Malowany ptak”, „Kroki”, „Wystarczy być”, 
„Diabelskie drzewo”, „Pustelnik z 69.ulicy”, 
„Randka w ciemno” itd.), przetłumaczono 
solidną monografię o nim (J. P. Sloan: „Jerzy 
Kosiński”), a Jonanna Siedlecka opublikowa-
ła poświęconą jego osobie (przy czym nader 
nieżyczliwą) biografię „Czarny ptasior”. Jego 
twórczość dziś jest stale obecna na księgar-
skich półkach, lecz ostatnio nie wzbudza 
jakichś wyjątkowych namiętności, choćby 
takich jak w poprzedniej dekadzie. Można 
powiedzieć, że już zapoznaliśmy się z nim, 
podyskutowaliśmy o nim, znaleźliśmy dla 
niego w naszym obrazie literatury w miarę 
stabilne miejsce.
 Książka Agnieszki Urszuli Przy-
chodzkiej „Zatracona tożsamość Jerzego Ko-
sińskiego. Doświadczanie holocaustu” (Wyż-
sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  
w Łodzi, Łódź 2006) świadczy o tym, że od 
niedawna, po okresie ostrych sporów (w 
tym zarzucania pisarzowi antypolonizmu) 
próbujemy go także zrozumieć.
 Zazwyczaj zrozumienie takie może 
przybierać kształty: analizy dzieł (struktu-
ralistyczno-genologicznej, tekstologicznej, 
stylistycznej lub innej); analizy historycz-
noliterackiej, zakładającej wyznaczenie 
miejsca, zajmowanego przez książki autora 
w strukturze danej epoki literackiej oraz 
danego literackiego prądu, a na koniec za-
interesowania czysto biograficznego, ba-
dającego życie autora na tle  jego epoki, ze 
szczególnym uwzględnieniem momentów, 
stanowiących o genezie jego utworów. 
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Sztuka

 Z „MUSEUM OF HYSTERICS“  
Leonarda Przyjemskiego

Leonard Przyjemski, nazywany w Elblągu po prostu Leszkiem, to znany artysta 
polskiej awangardy artystycznej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W la-
tach 1970 – 74 czynnie współpracował z Galerią El. Znany był też, co odnotowują 
historycy i krytycy sztuki polskiej, z kontestatorskich akcji powołanej przez siebie 
wraz z Anastazym (Bogdan Wiśniewski), osobliwej, bulwersującej - NIEISTNIE-
JĄCEJ PRZYTAKUJĄCEJ GALERII „TAK” (1970 – 74). Wielokrotnie pisano na 
ten temat (m.in. zob. R. Tomczyk, „Satyrikon Elbląski” – w. „Tygiel” nr 14/14 z 
1994 r.), ale i gorszono się i oburzano. Przyjemski jest także twórcą równie prowo-
kacyjnego i stanowiącego tyleż przedłużenie co i kontynuację „GALERII „TAK”- 
MUSEUM OF HYSTERICS -zatem czegoś w rodzaju ironicznego pogotowia w 
warunkach szaleństw współczesnej kultury i cywilizacji. Od połowy lat 70. artysta 
wraz z żoną mieszka w Niemczech. Tu realizuje wystawy, osobliwe wydawnictwa,  
katalogi i albumy, stąd wysyła w świat komunikaty i oświadczenia w rodzaju: „Cały 
świat buduje MUSEUM OF HYSTERICS”. Nie traci kontaktu z Polską i Elblą-
giem. Reaguje też  na obszary zakłamań, w których – niestety – mieli swój udział 
także twórcy  - przyjaciele z czasówPRL. Oto materiał pochodzący z ostatnich jego 

przekazów albumowych. (rt)

W 1970 roku w Bydgoszczy powstała GALERIA „NIE”, NIEZALEŻNA 
GALERIA NIEISTNIEJĄCA. Autorami byli: Leon Romanow, Ryszard 
Wietecki, Anastazy Wiśniewski. Po niedługim czasie, wiosną 1970, 
Leonard Przyjemski, Anastazy Wiśniewski informują oficjalnie o po-
wołaniu kolejnej galerii: NIESISTNIEJĄCEJ PRZYTAKUJĄCEJ GALE-
RII „TAK”. Piszą wspólnie tekst-program GALERII „TAK”. Na prośbę 
Anastazego Wiśniewskiego, Leonard Przyjemski (Leszek) umieszcza 
nazwiska w odwrotnym porządku alfabetycznym. Tekst Leonard Przy-
jemski rejestruje oficjalnie w Bydgoskim Urzędzie Cenzury. Koszt dru-
ku artyści płacą po połowie.  NIEISTNIEJĄCA PRZYTAKUJĄCA GALE-
RIA „TAK” druk rozsyła w całą Polskę. ŻYCIE LITERACKIE Kraków, Nr. 
970-1970, s.14 w dziale plastyka, zamieszcza druk w całości.
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Ryszard Tomczyk

 „ Życie to nie maraton...”
(spektakl z piosenkami M.Grechuty)

Już składając 5O. numer „Tygla” pozwalamy się 
przez teatr zaprosić na trzecią już premierę sezo-
nu. Tym razem  skorzystano z kameralnej sceny 
teatru by zaprezentować program wokalno-mu-
zyczny, poświęconym liryce śpiewanej Marka 
Grechuty, artysty odbywającego już po swojej 
śmierci w r. 2006 kolejne triumfalne tournee po 
całym kraju.
 Marek Grechuta miał rzesze fanów, 
o czym przypomina się, cytując ze sceny kore-
spondencje pozostałych w smutku jego wielbi-
cieli. Wymykał się jednak wszelkim zaszuflad-
kowaniom, Przede wszystkim był równocześnie 
piosenkarzem, poetą i kompozytorem , zaczynał 
zaś się tam, gdzie zaczynało się słowo poetyckie 
– szansa na porozumienie z ludźmi i światem  
o sprawach tyleż intymnych, co i uniwersal-
nych.
 Pod względem nawiązań był lokowany 
wśród współczesnych, żonglujących róźnymi 

aktualnymi konwencjami stylistycznymi, jak 
i wśród wyraziście klasycyzyjących, a wywo-
dzących się tyleż z jazzu  co i rocka. Wiemy też, 
że i o osobliwości stylu Grechuty, budzącego w 
dalszym ciągu tyle fascynacji, stanowi nieustan-
ne oscylowanie między fakturami wokalnymi   
z lekka tylko ubarwionymi i ściszonymi a fra-
zami orgiastycznie barwnymi i melodycznie 
oszałamiającymi i trrwale osiadającymi w naszej 
pamięci. Szczególnie też wpisuje się w tradycję ro-
mantyczną czy romantyzującą, o czym świadczy 
przecież nie tylko sięganie do tekstów Mickiewi-
cza, ale i interpretacje Grechuty, trwała obecność 
w jego piosenkach np., szarych czy czerwonych 
melancholii, skłonność do fantasmagoryzowa-
nia, pasja sięgania uczuć i wzruszeń, zmienność 
tonów, dążenie do ekspresji. Jaki by jednak nie 
był – zawsze Grechuta  pozostanie niezwykły  
i po prostu „swój własny” w uwrażliwieniu na 
sprawy człowieka, na zmienność świata i jego 
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sens, na przemijanie i smutek istnienia. Stąd też 
i jego piosenki  - acz narzucające obowiązek na-
dziei i optymizmu a nawet radości – są też pełne 
egzystencjalnej trwogi, lęku przed nieznanym, 
i świadomości kresu, przypadku na ogół przy-
chodzącego za wcześnie czy nie w porę – jak 
owo rozwiązanie wygrane w spektaklu znaczą-
cym, pełnym ekspresji finałem np. równoznacz-
nym ze zgaszeniem świateł... Skądinąd piosenki 
te – co stanowi tym razem  niewątpliwą zasługę 
wykonawców – w większości pozostają niejed-
noznaczne. Stąd też ból istnienia czy poczucie 
niepewności dochodzą do głosu nawet w dow-
cipach i żartach. Boć i piękno, i dobro są zwod-
nicze. że nie należy przypisywać szczególnej 
wagi do tego, co jest, jako że ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy. Bo najważniejsze jest, 
jak brzmią słowa innej piosenki, by żyć mocno 
i intensywnie, jako że chwile życia być może są 
jedynym ofiarowanym nam darem. Że należy 
spokojnie przyjąć od losu zarówno światło, jak 
i ciemność i mrok – taki właśnie jaki zalega na 
sali, oznajmiając finał w momencie, gdy jeszcze 
nie jesteśmy do tego przygotowani. Skądinąd 
światło i punktujące, i kolorowe i wędrujące za 
piosenkami, i jaskrawe, i sączące się w półtonach 
stanowi przy czarnym okotarowaniu tła nie-
bagelny czynnik ekspresji, acz szkoda, że przy 
naświetlaniu  postaci prawie wyłącznie od góry 
i zamykaniu nieraz w głębokim cieniu partii dol-
nych (niekiedy efekt monotonii) miejscami za-
nadto dramatyzuje zawartości utworów.
Autorem scenariusza jak i reżyserem przedsta-
wienia jest Andrzej Ozga, twórca elblążanom 
już znany, niedawny inscenizator „Calineczki”. 
Autorką scenografii (stelaż lekkich wielofunk-
cyjnych ekranów, którymi stosownie do potrzeb 

manipuluje piątka aktorów) 
jest Tatiana Kwiatkowska, 
zaś aranżacji muzycznej Ro-
bert Obcowski. Obsadę wy-
konawczą stanowi zespół w 
składzie: Marta Masłowska, 
Beata Przewłocka, Tomasz 
Kobiela, Lesław Ostaszkie-
wicz i Marcin Tomasik.
Inklinacje muzyczno-wokal-
ne elbląskiego zespołu od 
lat mają swoją wysoką reno-
mę, co stanowi jedną z naj-
lepszych jego tradycji. I tym 
razem wykonawcy błysnęli 

i przygotowaniem wokalnym, i wzajemnym 
sprzężeniem barwy głosu, i kulturą wokalną, i 
doskonałością interpretacji, w której wszelkie 
możliwe środki (pozy, gesty, działania chore-
ograficzne, ruchy, zmiany w zakresie natężenia 
głosu, ściszenia słowa, fortissima itp.) nie ilustru-
ją przecież tekstów, wspaniale przecież służąc 
ich komentarzowi. Świetna jest przy tym dys-
cyplina wykonania – i ta w zakresie wokalnym, 
pozwalająca na piękne, by nie rzec – cudowne!,  
pełne harmonii brzmienie współnych fraz melo-
dycznych, jak i na wykonywanie pozostających 
w quasi dialogu parad indywidualnych Właśnie 
taki rodzaj wokalnego szlifu w sprzęgu z efek-
tami ruchu, mimiki i pantomimy ożywionych 
efektami światła  dobywa z piosenek nastrój,  
- słowem jednoczy odbiorców ze sztuką.
Publiczność długo oklaskiwała twórców przed-
stawienia, dzięki któremu sensy na ogół znanych 
piosenek, ale odbieranych w niefrasobliwym 
klimacie harmidrów domowych, nie zawsze 
ujawniały swoją głębię. Poziom prezentacji był 
w wysokim stopniu wyrównany. Mimo to naj-
silniej oklaskiwałem Beatę Przewłocką, aktorkę 
tu w najwyźszym stopniu doświadczoną, co  
i świeżą, z wysoką zręcznością wyczarowującą 
nastroje oraz swobodnie żeglującą wśród tona-
cji  Dotyczy to również Lesława Ostaszkiewicza, 
swobodnie obracającego się wśród kalejdoskopu 
widowiska, nienagannego w zużytkowywaniu 
środków ekpresji i równie przekonującego za-
równo we frazach brzmiących forte, jak i w ści-
szeniach.

Przedstawienie pt. „A-na –was spłyną obłoki”-, scen. i reż. 
Andrzej Ozga, sc. Tatiana Kwiatkowska. Prem. 26 stycznia 
2008-01-27


