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Na scenie nie ma nikogo

C l s - 1

Przy fortepianie od

I f

dawna stoi X, fortepian jest otwarty, X grze

bie we wnętrzu instrumentu., niekiedy pojawiają 

się pojedyncze dżwięki. a nawet jakby akordy»

Zdała słychac Y-ona. który mówi dwoma głosami 

Głos A Jest już ten pianista, który miał nam 

towarzyszyć przy fortepianie, ,czy jeszcze go 

nie ma? Słyszałem, że on się lu bi spóźnić.

GŁOS B musi go pan mylić z kimś innym. Ten jest 

wzorem punktualności.

GŁOS A k  to jak jest wzorem, to dlaczego go 

nie ma, co on sobie myśli.

GŁOS B /po d łużsdzej chwili/ On nie jest od dmyś

lenia, on jest od grania.

GŁOS A /giupio/ Myśli pan?

GŁOS B Ja nie myślę, ja. wiem.

GŁOS A Co pan wie'?:

GŁOS B Wiem, że pan powinien byc już na scenie.- 

Ma scenę wchodzi nieśmiało, a dyskretne Z. Zdej

muje płaszcz, poprawia włosy, wyjmuje lusterko, 

maluje usta, odsuwa lusterko, sprawdza swoje 

dzieło, wyciera usta, z torby wyciąga kilka rze- 

czy, między innymi grubą ksiaŻKę telefoniczną i 

żelazko, X dłubie dalej przy strunach fortepia- 

nu, wchodzi Y, główna postać tego audiowizual

nego utworu.
Y wraca .leszcze po coś, po swoj tekst, który b ę

dzie czytał; na scenę wchodzi radosny i wesoły, 

siada za małym stołem i wówi.

Y: /patrząc na publiczność/ Aha, nie przedsta

wiłem się. /cisza/ Ale ja trzymam się mojego zwy

czaju: nigdy nie przedstawiam się. Kto mnie zna

- wie kim jestem, kto mnie nie zna — dowie się. 

Moi drodzy. Przed kilku laty wymyślono nowe stu

dia - tak zwano kulturoznawstwo. Czym jest kul

tura nie muszę państwu tłumaczyć. Ale wytłumaczę. 

Kultura polega na przykład na tym, że jak facet 

wchodzi do sklepu czy do pokoju urzędników, to 

mówi dzień dobry, a jak wychodzi mówi do widze

nia, Oczywiście jeżeli dany facet obdarzony jest 

perwersyjną fantazją, to powie wchodząc do widze

nia, no jak pani myśli /zwraca się do Z. która 

akurat poprawia sie na krześle/

Z:/nieprzytomnie/ Czy ja wiem...
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Y: Nie wie pani... No to dobrze, że ja wiem: 

wchodząc - mówi: do widzenia. A wychodząc, no', 

co powie /zwraca sis do Z/

Z: /po chwili ciszy/ Czy ja wiem... 

Y  /spokojnie/ Wychodząc powie: dzień dobry. Ale 

zostawmy na bolcu perwersyjnego faceta, jeszcze 

do niego powrócimy, o ile się orientuję w moim 

wykładzie, /po chwili/ Kultura polega krótko mó

wiąc na takcie i ogładzie. Mój profesor Adolf 

Przewrotnicki, kładł nam zawsze do głowy, iż naj

lepiej tłumacząc coś - jest podać jaskrawe prze

ciwieństwo. Więc zamiast wysilać się nad definicją 

taktu - podam państwu przykład braku taktu. Oto 

dwie panie oglądają w sklepie suknie wiszące zgrab

nie na pozłacanych wieszakach. I jedna z nich po

wiada głośno do drugiej: popatrz jakie to obrzyd

liwe, włożyłabyś takie coś na siebie? Albo: Jezu!

- i tak bez końca. Brak kultury! A co pani o tym 

sądzi?/do Y /

Z: /po namyśle/ Czy ja wiem... .•

Y: Znałem pewnego dyrygenta, kiedy wchodził na pró

bie na swoje podium, zamiast "dzień dobry” miał 

zwyczaj mówić: co tu tak śmierdzi. Brak kultury - 

to pewne, ale ponieważ odznaczał się tą, no jakie 

towu, aha, charyzmą, wybaczano mu to niesmacz

ne powitanie i dyrygent nabierał jeszcze więcej 

autora... zaraz, jaic się to mówi /do Y / , może pa

ni mi podpowie...

I f  Z : Czy ja wiem...

I: /do publicznośei/ No, kochani, czege on nabie

rał autoramentu,czy jak tam. 0, ktoś mi w ostat

nim rzędzie chce podpowiedzieć, jak, jak, aha - 

autorytetu. To jest właściwe słowo, /po chwili/ 

Ponieważ już wiemy, na czym polega kultura, mo

żemy 'przejść do sztuki. Co to jest sztuka? Kto 

mi powie. A może pani... /do Z/

T Z: /milczy/

Y: Też nie wie. Zacznijmy od samego słowa. W na

szym wspaniałym języku wciąż napotykamy słowa, 

które mają znaczenie niejednoznaczne: istnieje . 

sztuka filmowa, ale obok niej postawiłbym na przy

kład określenie _sztuka mięsa, czyli potrawa w po

staci gotowanego mięsa wołowego. A sztuki akroba

tyczne! A zwrot: do trzech razy sztukal Widzi-



my, że u progu naszych rozważań, istnieją trud n -  

ności... /do X-a/ Niech pan zagra początek so

naty fortepianowej Jean-Pierre-Louis de Scour- 

-vielle'a.

j f  A A  X wali w dolne klawisze fortepianu jak oszalały

Y /po kilku sekundach/ Już, już, już dosyć, niech 

pan przestanie /X - nie przestaje, ale przecho

dzi do muzyki łagodnej, a może nawet pięknej/- 0, 

to nawet ładne, szkoda, że nie możemy posłuchać całej 

sonaty.../

X przestaje i grzebie na strunach fortepianu

Y Niech pan przestanie albo przejdzie do pianissi- 
ma

i gra cichutko - jak myszka...

Y Na czym to my stanęli---śmy. Zdaje się, że na

sztuce mięsa i na sonacie. Sztuka muzyczna to coś 

specjalnego. No bo jak to je---st. Pisarz słu

cha co inne, takie różne , kamerdynery, 

śmieciarze, politycy, syfilitycy, analitycy ga

dają - on to wykorzystuje w swojej nowej powieś

ci,*, za kilka miesięcy bxdJuach i  powieść jest 

gotowa, może być nawet bestsellerem, jeśli lu

dzie są wystarczająco głupi, żeby wierzyć rekla- 

mie. A znów malarz też ma się na czym oprzeć: pa

trzy na świat, jak zobaczy landszaft, to się cie

szy» jak zobaczy jak|ś ciekawą twarz, która w do

datku życzy sobie osobistego portretu, to też

się ucieszy, a zwierzęta, drapacze chmur, biblio

teki pełne, starodruków i starych map, gołe baby 

na plaży - co zobaczy, to go natycha /od słowa 

natchnąć/. A kompozytor?' kompozytor nie ma ta

kich źródeł tematycznych, bo muzyka jest abstrak

cyjna, muzyka znaczy muzykę i nic wi|cej, /do 

Z/ A jakie jest pani zdanie w tej materii, chlał

bym to wiedzieć.

Z milczy

Y No, co zapomniała pani tekstu. 0, tu mam wy

ra.*«.^ napisane: ONA mówi...

/cisza/

M Y Jak jest cisza to ma pan grać, tak się umówi

liśmy z reżyserem.

X gra /dość g łoś n o  i  o f i a r n i e /

Y Nie umawialiśmy się, że ma się pan popisywać.

/do Z  /No co/ przypomniała sobie pani tekst\
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Z /cichutko/ Czy ja wiem...

Y /kontynuuje swój wywód/ Aha, powiedzieliśmy, 

że kompozytor nie ma się na czym oprzeć, gada

nina durniów i boskie landszafty nic mu nie po

wiedzą, musi kupić papier nutowy i zapisać go 

niezrozumiałymi znaczkami, które oni nazywają 

nutami, to słowo pochodzi zapewne od "nucić” czy

li śpiewać półgłosem, albo jak kto chory t o ćwierć- 

głosem (jakąś melodię, oczywiście bez słów. Co pi

sze kompozytor? Abstrakcyjne nuty, które dopie

ro trzeba rozdać muzykom (nawet temu, co wali

w bębe n ,  żebyśmy otrzymali muzykę. Wynika stąd, 

że aby usłyszeć muzykę, musi ją ktoś wykonać. Czyż 

nie jest tak, miła pani? /zwraca się do Z/

Z Czy ja wiern?

Y /do publiczności/ Ona wie, ale udaje że nie 

wie. Chociaż, z drugiej strony ona naprawdę chyba 

przepuszczalnie na pewno nie wie, czy wie. /do 

X-a/ A pan gra za głośno. Aha, przepraszam: myś

lałem, że pan gra, w uszach coś mi się jeszcze za

lęgło. . /po chwili/ Nie wiem, czy to jest dobre 

słowo w przypadku muzyki. Mowi się: w moim sejfie 

zalęgły się mole. Albo: w naszej garderobie za

legły się myszy czy karakony. /doX-a/ Przepra

s z a m  pana za to słowo, /osobno/ W róćmy jednak

do abstrakcyjności muzyki. Jakiś miłośnik muzy

ki mógłby się tu oburzyć. Powie mi - Już to sły

szę /Y mówi innym głosem, takim wysokim, obrzyd

liwie lizusowsk i m  - powie mi: jakże to łaskaw- 

co, nie wie pan, że muzyka jest bardzo konkretna, 

że może opisywać stany uczuciowe kompozytora.

Może pan słyszał coś o wielkim francuskim kompo- 

zyorze, o Hektorze Berliozie. Napisał Symfonię 

fantastyczną, w której ulokował całe swoje po

plątane*' zyćie m i ł o s n e b y ł  głupi, ale o tych 

swoich perypetiach opowiedział nam w swoim wspa

niałym dziele i ja w tym dziele żadnych abstrak

cji nie słyszałem, tylko same porywy, westchnie

nia i nostalgie. A-weźmy choćby ptaszki, które u 

Beethovena czy Messiaena odgrywają tak wielką 

rolę!JTu mógłbym memu adwersarzowi odpowiedzieć, 

że nie wierzę, by muzyka mogła opowiadać histo

rie miłosne i że uwierzyłbym, gdyby jakieś du

że grono słuchaczy filharmonicznych,którzy nie czyta-
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li idiotycznego tekstu programu, opowiedziało 

się jednoznacznie, że wie, w którym miejscu kom

pozytor ujrzał swą ukochaną, a w którym wku

rzył się z powodu braku wzajemności. A  pta sz 

ków rozpoznajemy tylko kukułkę, bo wyraź

ny m o t y w- małej tercji w dół /z fortepianu 

słychać kukułczy motyw/ - o właśnie taki, jak

teraz słyszymy.
Cała tajemnica muzyki polega na tym, że pierwot

na abstrakcja zamienia się w konkret. Miłośnicy 

muzyki znają prawie wyłącznie konkret. Symfo

nie Beethovena słyszymy z estrady czy z nagra

nia dopiero w konkretnym wykonaniu. Jeżeli dyrygo- 

 wał Toscanini , _Karajan czy Giuiini - to mamy

\ * wielką przyjemność, Jeżeli dyrygował jakiś pa

jac - to tylko on miał przyjemność. A jak pani 

myśli, czy łatwo jest spieprzyć, czy nawet w naj

szczęśliwszym przypadku zmarnować wysiłek kom

pozytora?

Czy ja wiem...

X: A ja wiem. Wcale nie łatwo. Słyszałem kiedyś 

opinię dobrego dyrygenta, który prowadził naj

świetniejsze orkiestry, nawet w Ameryce i w Ja

ponii. P o  wykonaniu ósmej, którą uwielbiam, po

wiedział otwarCie: podziwiam go. To geniusz!

Tylko geniusz może tak poniżająco poprowadzić 

Ósmej. W zręcznych inwektywach dyrygenci -przodu- 

ją zaraz po politykach. "Nie wiem, o czym pan 

mówiłj ale to musiało być znakomite." Musiało, 

ale nie było.
Musiało, ale nie było. Zaraz, o czym my tu mówi

my. Aha, o kulturze. Zapytajmy socjologów, co 

sądzą o kulturze, Francuski socjolog Jean-Pierre 

Misraki uważa, że kultura nie będzie potrzebna 

wówczas, gdy zniknie. Wyobraźmy sobie przfcz chwi

lę, że zniknęła. Jest proces. Sąd idzie, a ra

czej kroczy do stołu, który jest wielką, wyso

ką ławą, a wszyscy na sali w śmiech, r y c ^  ze 

śmiechu jak świnie, ten ozy ów Obrzuca sędziego, 

z którym ma jakieś sobie wiadome porachunki, nie 

pomarańczami, nie pomidorami czy jajami,lecz rozrze

dzonym krowim łajnem. Sędzia obeznany z lokal

nymi zwyczajami, mówi spokojnie: dlaczego na m n ie, 

rzucaj pan na wszystkich, nie musi' •mnie pan wyróżniać.
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I daje znak prokuratorowi, żeby powiedział, o co 

mu chodzi. Prokurator zagaja ze swadą, przecho

dzę do meritum: mam tu całą listę zbrodni, któ

re oskarżony bydlak popełnił. Mam czytać? Prze

strzegam szanowny rozjuszoną publiczność, że li

sta jest cholernie długa i od strony ósmej będą 

musiał przejść do kaszlu. Ale spróbuję, jeśli Wy

soki Sąd sobie tego życzy. Zaczynam od strony ós

mej, a co. Przewinienie osiemnaste i pół: oskar

żony wlazł do śmierdzącej od moczu bramy i zo

czywszy młode /kaszle straszliwie - p dla 

_Y^/ młod-ehe-ehe-chekche-de-khche dziewczę za

czął się do n-hie-khe,chkche-hłe-kchrcnłe dobie

rać . Na to adwokat wstaje ostro z krzesła, ze 

stołu wylatują kałamarze i aparaty fotograficz

ne i powiada: proszę W ysokiego Sądu, by wyelimi

nował ten punkt oskarżenia, bo dla mnie nic nie 

wnosi do sprawy. Sądzia waha się i waha, o rany, 

jak on się waha, wreszcie m ówi: ja w końcu nie 

wiem, splurwa kłać, jakim prawem adwokat oskar

żonego wtrąca się w nie swoje sprawy. Przekładam 

proces na dziewiąty piątek trzeciego tygodnia. I ty

 
Powiada nasz socjolog: że -n ie będzie potrzebna,

jak zniknie, /zwraca się przymilnie do Z/ A co 

pani o tym sądzi?

Z /patrzy na X długo/ Czy ja wiem...

Y Przepraszam - właściwie dlaczego ma zniknąć. 

Kultura jest potrzebna. Przynajmniej ja nie mógł- 

bym się bez niej obejść. Chodzę na wystawy, czy

tam powieści i wiersze, niektórych nauczyłem się 

na pamięć, a pamięć mam dobrą, najlepszy dowód, 

że nie czytam tego tekstu sylabizując, lecz cza

sem spojrzę na audytorium i, natchniony je^p wi

dokiem, a. jest tu o czym mówić, mówię od siebie, • 

dodaję od siebie, akcentując w ten sposób /czyta 

mozolnie.../ - że jestem znakomicie przy-stoso- 

nie, źle - przygotowany nie tylko do wykładu, ale 

i do zauroczania wybranym tematem. No cóż, są 

tacy, którzy godzinami uczą się swojego prze

mówienia, a potem zapominają i pieprzą głupio 

i nieudolnie, zawierzając wszystko swojemu ge- 

niustowi, którego | n ie mają, bo skąd.



- C zy spotkał się pan kiedyś w swoim bogatym życiu z feno

menem pamięci, zapytał mnie niedawno mój dozorca.  Odpowiedziałem
c Cosobng) y

 mu że nie. W- szk ole aktorskiej wszyscy mieli kłopo

ty z parnięcią. Ja miałem (i chciałem!/ zostać prawnikiem, a

le na .uczelni żądano od nas zapamiętywania różnych subtel-
d oktorat ale nie ma p ra cy  n a to -.

niści, których natury nigdy nie mogłem pojąś . A-dozorca, który  

Wyraża się pan w wyrafinowany sposób i to się ludziom podo

ba. Natomiast profesorom mniej: ma pan zaku^ na pamięć 

mnóstwo szczegółów i na tym koniec. Mój kuzyn, taki dalszy, 

od strony m a tk i, ma pamięć idealną. Pamięta ceny buraków 

 sprzed 20 lat i nazwiska /z imionami!/ około 6-u tysięcy

piłkarzy. Pamiętał — i to nieomylnie -    numery bile

tów trawajowych sprzed dwoch-trzech lat!* (od siebie:) No tak

pamięć trzeba kształcić! '

A ja, biedny, nie pamiętam, co jadłem wczoraj na obiad.

Wiem! - odbiło mi się, to sobie przypomniałeml Bliny ze
s (Wtstw./

skwarkami. Ale widzicie to nie ja zapamiętałem, tylko

mój żołądeK*

/

Niedawno byłem na bardzo trudnym wykładzie o ruchach mo

lekularnych Browne’a, a to tylko dlaiego, że spodobał mi
# , V.t

się tytuł. Profesor mówił długo i zaw ile, a kiedy zoriento»

wał się, że wszyscy mają spus zczone głowy ja^^^silf^eckim 

procesie politycznym, zapytał wprost: nie chcę państwa de

precjonować, ale czy państwo wszystko rozumiecie^ Jeden z oHr 

ważniejszych odparł, że zrozumiał z wykładu tylko pierwsze 

zdanie profesora - Dzień dobry, jestem profesor Lincaster.

ł t  ,A co na to profesor? (dsIC^ P^vh’ vvv'lite.

Powiedział: jest mi bardzo przykro. Przede wszystkim dlate 

go, że nazywam się nie Lincaster, lecz Lancuster.



Zastanawiałe m sie kiedyś i------- — t nad problemem przyjaź

ni wśród kompozytorów. Jeśli tworzą rzeczy niezwykłe, takie,

których, istnienia nikt nie przewidywał - to najbliższym przy-
t_będzie j , 

jacielem kompozytoray'papier nutowy i wolny czas, który poś

więca Kompozycji. Z natury rzeczy musimy tu wyłączyć przy

jaźnie między nauczycielem i uczniem, choć i tu nie mamy ni

czego, co by obowiąaywało. Schoenberg. No -właśnie.: Arnold 

 Schoenberg przyjaźnił się z Albanern

Bergiem i Antonem Webernem, ale to nie była przyjaźń, to 

uyło przywiązanie połączone z interesem. Miło było Schoen- 

bergowi widzieć, że jest uwielbiany, żel— ---- obaj pamięta

li o jego urodzinach, ale co działo się w jego sercu, kiedy 

czytał o sukcesach Berga, czy też kiedy spostrzegł, że We

b e m  usiłuje wmówić innym, że to on "wynalazł" krótkie afo

rystyczne formy jeszcze przed Schoenbergiem /co było niepr

awdą/?

Zostawmy nauczycieli i uczniów w spokoju. Strawiński! Tak, 

Igor Strawiński. Nie miał żadnych przyjaciół wśród kompo

zytorów. jedynym kompozytorem, którego istnienie to-lerował 

był Nabokow, ale to tylko dlatego, że z nim mógł r o z m a w i a ć  

po rosyjsku i o sprawach, których tamten rozumiał. Tworzył, 

a inni kompozytorzy go nie interesowali.

Muzyka nie wyrasta z istniejącego bytu - jak literatura czy 

malarstwo. Jest a b trakcją zaklętą w nutach, więc pochła

nia twórcę rzeczywistego do tego stopnia, że nikogo obok 

siebie nie potrzebuje.

I tak być powinno.

Dziś taki pochmurny dzień, nie rozumiem, gdzie chowa się ' 

słońce w taki dzień? d o  Z : A jak pani myśli?

Z, Czy ja wiem?

Za chmurami, droga pani, dlatego taki dzień nazywamy pochmur

nym.
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Tak dużo mowi się dziś o użyteczności. Zastanawiam się, czy 

nowa muzyka jest użyteczna.•• /po chwili/ Jeśli jest nowa, 

to może nie służy ludziom, bo jest im obca.

Co pan? wszystko, co nowe jest najpierw obce, a potem już 

jest swojskie. Weźmy na przykład widelec.

Do któregoś-tam wieku szesnastego czy siedemnastego, to za

leżało od zapóznienia cywilizacji w danym kraju, otóż do 

tego czasu, który mam na myśli, ludzi jedli palcami, a na 

dworze, żeby było dostojniej i higieniczniej jedli mięso 

nożem, /wesoło/ Aż tu nagle pojawił si« widelec! Jakiś hra

bia czy baron przyniósł wynalezione, przez siebie narzędzie
J c z łowiek wykształcony/

o pięciu zgrabnych ostrzach i pokazał, ze nie musi się 

posługiwać przy przyjmowaniu pokarmu do ust brudnymi palca

mi czy groźnym nożem i że tej czynności najlepiej będzie 

odpowiadał zachęcająco zakrzywiony widelec. Użyteczność no

wej muzyki jest niezaprzeczalna. Dzięki jej istnieniu do

wiadujemy się  o możliwościach muzyki, o których nie mieliśmy 

dotąd pojęcia.

(fvvut^Ka^'i

Żonę faceta, który jest głową. państwa, choćby był skończo

ną świnią określa się angielskim mianem First Lady. Czy ist

nieją 3econd Ladies?

. Po nierwsze żona świni nie musi być świnią, może być osobą 

godną szacunku, choć nie sądzę, a po drugie żona wicekogos 

nie liczy się, podobnie jak wicemistrz świata w biegu na sto 

metrów bez płotków. Taki wicemistrz, choć ma wspaniały czas,

musi się czuć jak impotent.

uznają t y l k o  najlepszych. Sarni m ieliby miejs

ce dziewięć milionów któreś, ale uznają tylko faceta, któ

ry przybiegł pierwszy. Ten drugi - to oferma. N ie mówiąc o 

trzecim, który nie wiadomo po co też pcha się na podium.



cis.to

A Czysto zastanawiam się nad losem nowej muzyki. Tak na oko

- niby wszystko jest w porządku: wciąż pojawiają się nowe 

utwory, muzyka zmienia się z każdym dziesięcioleciem, a 

życie muzyczne nie odbiega dawno ustalonej normy. Ale to 

są tylko pozory« Przede wszystkim - nowa muzyka nie jest 

znana, znane są; i to powierzchownie tylko wyroby Kilku 

kompozytorów, którzy wcale nie muszą decydować o rozwoju 

muzyki, czy możemy nazwać pierwszą połowę minionego, dwu

dziestego wieku czasami Weberna, Ives'a i i Varese’a?
. K *

 Świat nic o nich nie wiedziałl Można by wicc sądzięć że

w naszych czasach jest podobnie.

M
Rosyjskie przysłowie powiada, że tam,gdzie jest popyt, wzra

stają od razu ceny. Kie byłe m w .Rosji, nie wiem, jak tam jest,

ale wszystko wskazuje na to, że j est^odwrotnie. Wciąż widzę
. podobno /

książki, płyty, meble, na które kiedyś był popyt - wszystko 

przecenione, oczywiście -w dół.

przysłowia tworzy lud, rosyjski lud był ciemny, możliwe że 

jakiś wiejski mądrala powiedział coś takiego i to przyczepi

ło się do świadomości ludu. Lud sądzi na przykład, że jak czło

wiek się napije, b ędzie wesoły, na duszy zrohi mu się raźniej 

i będzie szczęśliwy. Praktyka wykazuje coś zupełnie innego: 

ani wesoły, ani raźny» ani szczęśliwy. Naród, który wydaje 

tak sporą część/'na wódkę, nie może być autorytetem ekonomicz

nym, może się tylko urażać za taki autorytet, przede wszyst

kim w stanie nietrzeźwym.

(m u z y k a  k r ó t k o ! )



Wciąż k ła d ą  to  d o  g ło w y  k o m p o zy to ro m  n a  ca ły m  św ie c ie .
Nie piszcie złożonej muzyki, bo nikt tego nie potrzebuje1*

Naród jest z natury prosty, więc oczekuje prostej muzyki! 

Owszem, naró<t jest z natury prosty, ale może pojąć niejed

no* Wiem, że twóroa musi najpierw tworzyć rzeczy złocone, 

a potem dopiero może zabrać się do muzyki prostszej• Jak 

zaczyna od prostej muzyki to jest amatoremf głupim, zaro

zumiałym, a  w y k s z t a ł c o n y m amatorem.

ł

Niets c h e  twierdził, że rozkazywać jest trudniej niż byc

posłusznym. * ^

Nietzsche mylił się. Mogę panu rozkazać wskoczyć na wieżę , 

kościoła, może dodatkowo - bez rozpędu, i co: uskoczy pan?

P e n  W  A  

\(*±Ą)
jaki piękny wieczór, czy nie uważa pani, że wschodzące słońce

dodaje wieczorowi szczególnego uroku? (cisza)

Ja lubię ranek, wczesny ranek, kiedy sennie zaps-aj: sie w ok

nach pierwsze telewizory, a  za chwilę słyszym y  popołudniowy maga-

zvn kulturalny. (po namyśle)

U nas w magazynach trzymają latami różne niepotrzebne rzeczy, a

to stare wiadra, a to prace doktorskie z zakresu medycyny, nie da- 

jace się? naprawić pulpity orkiestrowe, wycofane z obiegu pieniądze, 

zardzewiałe klaksony, fratmenti, ram do obrazów, całe sterty for

mularzy wizowych, ordynarnie namalowane portrety rektorów, ref

lektory, których nie ma jak podłączyć, dzieła wszystkie nie zna

nych dziś nikomu literatów, stare obuwie, koszule, które dawniej 

używano jako szmaty  do podłogi, drabiny z wypadniętymi szczebla

mi, herbarze... (31 mówi to coraz ciszej aż do granic słyszalności)



C U . ‘f l
Kiedy zapragnąłem być - bo to dzisiaj modme - profesorem 

informatyki kompetentny jegomość powiedział mi owszem, ow

szem potrzebujemy takich, ma pan dobre referencje, ale do 

kompletu brakuje ml informacja na temat pana prywatnego 

współczynnika inteligencji". Powiedziałem mu, że jest dość 

wysoki, a on na to: "czy pan wie, żs jeden. z naszych wy

bitnych uczonych, gwiazda na firmamencie filozofią miał tylto 

tylko 28 punktów? Chciałem coś powiedzieć, ale to indywi

duum, od którego zależała moja praca, a może nawet przysz

łość przypomniał ml, że Goethemu przypisywano 189, Beetho- 

venowi 155 punktów, a różnym durniom z reguły ponad sto. 

Obrzydliwie wycierając nos zaczął zanosić się od śmiechu.

"Z tymi dwudziestoma ośmioma punktami - prawił dalej nisko 

siedzący, a wysoko postawiony urzędnik od spraw nauki -

nasz   geniusz nadawał się tylko (tak

wynikało z tabeli) do sprzedawania zgniłych owoców lub do 

koszenia trawy. Kiedy usłyszał ten wyrok analityków - roz

płakał się .

I za co się wziął, zapytałem - za koszenie czy za owoce}
odparł człowiek zza biurka

^Skądże. To był wielki umysł. Napisał sporą książkę na te

mat fałszywości i niespolegliwości tabel inteligencji. Miał 

wielu entuzjastów. Więcej niż jakikolwiek wirtuoz fagotu.

( d o  Z  ) I  c o  p a n i na to?

*

Przeraża mnie perspektywa, że za kilka lat możemy być pozbawię
/ .

ni wszelkich przyjemności duchowych, znikną filharmonie i te

atry, w najlepszym razie będziemy mieli ich namiastki w domu, 

oczywiście, w/idealnie złym, komercjalnym guście.

Kiedyś fa cynowano się walkami gladiatorów. Kiedy znikli o

statni/gladiatorzy, nikt nie płakał...



Cis. 13

s ą  p r z e z  w y d a w c ó w  n a m i ę t n i e  d o  c z y t a n i a
D z is ie js i  lu d z ie  n ie  c z y t a ją  p o w ie ś c i  c h o ć  n a m a w ia n i----- ^

Niemieccy czytelnicy do Manna i Musila wł ącznie z ło ś c i l i  

s ię, że muszą wyczytywać i co gorsze zapamiętywać w ro 

syjskich powieściach nie tylko imiona i nazwiska, ale i 

otczestwa? jakieś indywiduum u Turgeniewa czy Dostojews

kiego nazywa się Małaohandrion Aleksandrowicz Upierdio nni- 

kow, a rozmiwia też z takiim co ma  na koncie swoje

go nazwiska  ze trzydzieści pięć-literową  magmę języ

kową nie od zapamiętania. Z pozoru nożna się do te g o przyzwyczaić

. Czy pani też  jest tego zdania?

4C Czy ja wiem ?
A tak na panią liczyłem»/do publiczności ze swadą/ A w ie

cie państwo z jaką nieobliczalną 

fantazją nadawali Hiszpanie swoich dzieciom, a zwłaszcza 

synom kolekcje imion. 0 zapamiętaniu ich, a już, nie daj 

Boże^ o zapamiętaniu kolejności po prostu nie było mowy.

Słynny Pablo de Sarasate miał siedemnaście imion, w wśród 

nich przynajmniej połowa, o których nikt nigdy nie słyszał.

No tak, ale Hiszpanie nie żądali by ktoś te ich imiona 

zapamiętywał. Każdy wie, kto to był Sarasate - i to wy

starczyło.

umieszcza
Jest taki idiotyczny zwyczaj, że na drzwiach wiesza się pod

kowę.

Chodzi o to, że podkowa przynosi szczęście.

Albo i nie. Mój znajomy, kiedy przybijał na drzwiach podko

wę, rozgniótł sobie wskakujący palec lewej ręki.

Miał więc szczęście. Wskazujący palec prawej ręki jest bar

dziej potrzebny. A propos, gdzie tu jest klozet?

Z   /wskazuje kierunek) Tam.

/odchodząc^ W idzi pani pokazała .pani palcem wskazującym pra

wej ręki, nie lewej..



. C l . . *

Mój profesor, ktorego uwielbiam, choć nie ma z a  co? 

zapytał Kiedyś pewnego kolegę profesora, czemu nie cho

dzi na wystawy, przecież są interesujące. A ten mu od

parł, ze dziś nawet interesujące- dzieła mogą być nieinte- 

resujące. Coś w tym jest. Może tylko źle, że mój mentor 

 zapytał niewłaściwego człowieka, który jest tra

dycjonalistą. (po namyśle) Chociaż właściwie 'r - ł

___i co w tym złego, że jest "tradycjonalistą, jeśli jako

tradycjonalista kocha tradycję, to jest porządnym czło

wiekiem wydaje\ [Nie ma odpowiedzi]

Tradycjonalista nie kocha tradycji, tylko nie potrafi
łmyj

poza nią wyjść. Gdybymy muzyce mieli samych tradycjonali-- 

stów, to w ogolę by siv nie rozwinęła, /po chwili,

^  się d o  siebie) cUuM mnie tak

rozśmieszyło otóż przypomniał sobie jaki był szum wokół artysty, który jakimiś 

szmatami o zgniłym kolorze oblókł więzienie.[ 

I I Aha, i więźniowie pouciek a li Oto potęga sztuki!  

 Nie, skądże. Zdychali z braku powierza./znów sie_śmie - 

je do siebie Chcecie państwo wiedzieć co mnie tak ucieszyło?

(czeka nieco dłużej)
m  Na biennale we Włoszech pewien magik zamiast coś sen

sownego namalować wystawił długę serie słoików ze swoimi

eKSkrementami.    N a  każdym słoiku była data. Zeby

historycy sztuki mieli o czym pisać. Bo u nich ceni się 

dokładność.

M
Znam człowieka, który mówi ośmioma językami. Jest wybitnie 

inteligentny

A ja znam człowieka, który milczy w czternastu językach. Jest

jeszcze inteligentniejszy.



c  C h . / S '

Mój znajomy jest niemal zupełnie głuchy. Lekarz indagował 

go długo i co się okazało?

Że ogłuchł.

Okazało się, że w młodości uwielbiał słuchać bzdety 

muzyczne via słuchawki. A  słuchawki, jak się je na siebie
  ̂ , , , ,

z obu stron napuści mogą dojść do 115 decybeli, co odpowiada głośnoś

ci startującego samolotu z 3o metrów odległości. Przy tej 

głośności już po 15 minutach człowiek głuchnie.

Ale najgorsze jest to, że szkody wywołane nakręcaniem słu

chawek na fuli pojawiają się dopiero po latach. Młody czło

wiek nie ma pojęcia, że już jest głuchy. I dziwi się, że

podobno bardzo głośno mówi.

mu się nie dziwię. Nikogo nie interesuje, co ma do po

wiedzenia, więc przynajmniej chce usłyszeć, co mówi.

Zawsze intrygowała mnie nieomylność. Mówią, że profesor
• ?

Kałamarz jest nieomylny. Przyznaję^jest wybitnym fi l ozofem, 

ale przecież i jemu zdarzy się p o wiedzieć coś

niegramatycznie. Kiedyś powiedział na wykładzie myśmy s^ 

zepsute.

Z pewnością chciał w ten sposób, podkreślić nasze partact

wo duchowe, które nawet w języku znajduje swoje odzwiercie

dlenie.

O d z w i e r c i e d l e n i e  Nie lubię patrzyć do lustra. 

Zwłaszcza ,rano, wyglądam wtedy wyjątkowo wszawo.



„ Cli.«
7: /ze smutKiem/ Kiedyś - na jednym z moich wykła-

dów - kiedy podążałem myślą wokół zagadnienia kul

tury, pewien starszy jegomość wstał i zapytał mnie 

wprost: drogi panie wykładowco, pan nam tu prawi 

o kulturze, a ja chciałbym wiedzieć co pan sądzi

o pizzy, czy jako potrawa podstawowa bądz doryw

cza należy do kultury spożywania darów Boskich, 

tak się wyraził» darów Boskich. Ponieważ byłem młod

szy i bardziej chłonny niż teraz, od ,razu odpo

wiedziałem mu: i tak, i nie. Tak - bo nie da się 

jej wykreślić z listy jadeł spożywalnych, nie -

bo na przykład Włosi, zwłaszcza starsi, gardzą tym 

przysmakiem. Na t o  facet- wyszedłszy z jedenastego 

rzędu (nie bez trudu) - stanat'na skraju audytorium

1 bez żenady zaczął mnie egzaminować, czego nie 

cierpię , ale do czego jako opłacony informator 

musiałem dopuścić. Mam do pana osiem pytań. Pyta

nie pierwsze. Proszę nam wyjaśnić, czym jest piz

za. Odpowiedziałem mu hardo, że i na takie pyta

nie jestem dobrze przygotowany i jąłem podawać 

definicję pizzy. Jest to - proszę państwa - ok

rągłe ciasto z warstwą pomidorów, sera i różnych 

innych składników. Zdenerwowany m ó j adwersarz rzu

cił się jak mucha na kał na użyty przeze mnie 

zwrot "i różnych innyćh. składników". Podkreślił

że niepojmuje tego zwrotu i zapytał chytrze: "czy 

na przykład dodaje się do sera i pomidorów cukier- 

-puder, kawałki ostryg, kabzle od piwa, wycofane 

z obiegu znaczki i wyściorane gumki do wymazywa- 

hia? I dodał: pana definicja jest głupia i nienau

kowa. Pytanie (drugie: z czego sporządza się samo 

ciasto na pizzę , które młodzi włoscy kretyni pod

rzucają na wysokość poprzeczki w skoku o tyczce» 

Ponieważ Bóg i natura wyposażyła mnie w spokój 

olimpijski, kamienny i wręcz stoicki, podjąłem 

się odpowiedzieć i na to pytanie, nie zważając na 

ryk śmiechu towarzyszący naszej bilateralnej po

lemice. Ciasto na pizzę - drogai bydlaKu - sporzą

dza się z mąki pełnoziątrnistej lub też białej. I  

dodałem, jak się okazało: niepotrzebnie — owo cia 

sto może miec różną konsystencję. No proszę! - za 

wołał mój polemista - różną konsystencję! A zatem 
zapytam, czy na przykład również konsystencję bło 

ta lub gówna?! Zdruzgotany poziomem polemiki, od-



dałem głos pewnemu słuchaczowi, który wydał mi 

się godny zaufania. "Nie pojmuję, dlaczego na 

wykładzie, który mi się na początku nawet podo

bał, dochodzi do dyskusji, w dodatku niesmacznej

i niegodnej poważnego audytorium. Dlatego proszę, 

żeby pan pizzo-maniak przeprosił wykładowcę i 

wyszedł z sali.*1 - "przepraszać nie mam kogo, ani 

nie mam za co, ale wyjść mogę" - odrzekł spokoj

nie mój polemista. I wyszedł a ja. kontynuowałem 

moje.wywody na temat kultury i żeby wypełnić regu

laminowy czas? jąłem dodatkowo wykładać problemy

n owej muzyki, /do X-a/ Ja odpoczywam, pan gra.

X: g r a  .
Y: Muszę się coś załatwić... /wychodzi/

X: gra dalej /cicha, spokojna dwunastotaktowa im
prowizacja/

przy końcu dłuższej improwizacji wchodzi na sce
nę Y .

Y /przechodząc Koło Z/ Jak się pani czuje?

Z: Czy ja wiem...

Y: /wykłada/ - /innym głosem, zmęczonym; niedo- 

łężnie). Każda dobra muzyka, taka która przetrwa

ła i zyskała uznanie była kiedyś nowa. Owa nowość 

najpierw raziła, a potem nie tylko oswoiła sobie 

miłośników muzyki, lecz wręcz ich, zafascynowała. I tak 

jest po dzień dzisiejszy. Więc tworzący nową mu

zykę mogą być spokojni, mogą eksperymentować, 

a nawet powinni eksperymentować, /do Z/ A pani, 
jak pani sądzi?

M
(cichutko!)

Z: Czy ja wiem.

Y : W i e d zialem, że pani tak odpowie. Jest pani je

dyną osobą, na którą mogę liczyć. Bo nasz autor 

zajęty jest klawiszami i z pewnością lekceważy 

nasz dialog. /X gra cały czas cichutko/

^ w raca do wykładu^ Nowa muzyka wymaga idealiz

mu. Kompozytor musi wykazać potrzebę twórczości. 

Jeśli interesuje go tylko materialna strona two

rzenia muzyki, jest idiotą czy — w szczęśliwszym 

przypadku - durniem. Możliwości nowej muzyki są 

same w sobie genialne, kto ich nie wykorzystuje 

jest pasożytem, od których roi się w naszej rze

czywistości, a którzy zamiast rozwijać muzykę, nisz

czą ją i deprawują. Nowa muzyka wymaca, postawy

heroicznej, .Wymaga bezinteresowności i duchowej 
kultury. To wszystko. Dziękuję. 


