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Bob D y l a n od kilku lat byl regularnie wymieniany jesieni^ jako jeden z kandydatow do literackiej nagrody Nobla. C o bardziej przytomni ludzie uznawali
to za swego rodzaju zart, bo teksty Dylana wybitn^ poezj^ nie 54, choc na tie tego,
co przedstawia popkultura, wyrozniaj^ sif rzeczywiscie poziomem i sprawnosci^ w operowaniu slowem. Ale jakiejs ..intelektualnej glfbi" trudno sif w nich doszukac - jak w i f kszosc tego, co znajdujemy w piosenkach, jest to przekaz na poziomie rozgarnif tego nastolatka, ktory uswiadamia sobie, ze swiat jest bardziej
zlozony, niz m u sif to dotychczas wydawalo, albo po prostu „dziwny", jak w piosence Niemena. Powstaj^ w t y m krfgu utwory porywaj^ce, ladne, energetyczne
i peine pasji, ale przeciez nie jest to wybitna literatura. Jesli ich teksty oddzialuJ4 mocno, to dlatego, ze pol^czone 54 z muzyk^. Rzadko ich sila ma swoje zrodlo w slowach, C O oczywiscie nie znaczy, ze nalezy lekcewazyc tf czf sc wspolczesnej kultury. Przeciwnie, nalezy sif jej przygl^dac z wielk^ uwag^, bo jej zasif g jest
o wiele szerszy niz tak zwanej kultury wysokiej.
1 . N a tym tie przypadek Dylana jest nieco bardziej zlozony niz inne, bo Dylan nie
jest wybitnym spiewakiem. Jest interesuj^cym teksciarzem i kompozytorem, ale
jego utwory rozkwitaj^ dopiero w wykonaniu innych, ktorzy potrafi^ odslonic
ich prawdziw^ moc i przesycic swoj^ wokaln^ oraz muzyczn^ energi^, jak Jimi
Hendrix (All Along the Watchtower), Guns N'Roses (Knockin On Heavens Door)
czy Rolling Stones (Like A Rolling Stone). M o i m zdaniem - choc wiem, ze jest
to opinia oburzaj^ca dla wszystkich wielbicieli Dylana - D y l a n powinien pisac
swoje swietne piosenki i odstf powac je innym do wykonania, a nie szeptac je albo skrzeczec osobiscie z estrad. Zeby juz sif dluzej nie pogr^zac w oczach jego
wielbicieli i nie draznic ich, poprzestanf na stwierdzeniu, ze jak na teksciarza jest
autorem wybitnym, jak na poetf - co najwyzej srednim.
No ale jednak literack^ Nagrodf Nobla dostal, chociaz nadal nie wiadomo
(kiedy to piszf, jest pocz^tek listopada 2016 roku), czy J4 laskawie przyjmie. Wydziwia cos i stroi fochy: najpierw dlugo nie odbieral telefonow od Komitetu
Noblowskiego, potem wydal oswiadczenie, ze przyjedzie na w r f czenie, jesli okolicznosci m u pozwol^, czy cos podobnego. Wygl^da to na arogancjf faceta, ktory oczywiscie jest bardziej popularny niz w i f kszosc laureatow Nobla i pewnie
z wysokosci swojego popkulturowego „tronu" pokazuje swiatu, ze ta nagroda
tak znow wiele dla niego nie znaczy. Trudno to zrozumiec, bo nalezy sif czy nie
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nalezy, to jednak D y l a n moglby nie lekcewazyc tak ostentacyjnie chocby tych
wybitniejszych od siebie pisarzy, ktorzy kazdej jesieni z drzeniem serca oczekuj^
na ogloszenie laureata.
Na wiadomosc, ze Dylanowi przyznano Nobla, wielbiciele oczywiscie eksplodowali euforyczn^ radosci^, a ci zdystansowani wobec tego zdarzenia swojego
dystansu wyrazniej nie okazali, bo tak naprawdf co mozna powiedziec - Komitet
Noblowski od czasu do czasu plata literackiemu swiatu figle i ma to swoj perwersyjny urok. Niemniej jednak literacki Nobel dla Dylana to wazne wydarzenie, nie
dlatego jednak, ze nagrodf dostanie wybitny autor, ale w sensie symbolicznym.
Dylan jest bowiem od lat twarzq tego, co m^dre i wazne na jej miarf w popkulturze, twarz^ tego, co do swiatowej kultury, obyczajow i sposobu myslenia wniosla tak zwana kontrkultura z lat szescdziesi^tych ubieglego wieku. Przyznanie
m u wife Nobla jest - pozno, bo pozno, ale jednak - wyrazem uznania przez symboliczne centrum kultury wysokiej dla tego, co wnioslo do tejze kultury cale pokolenie, i jak j ^ zmienilo wyniesienie przez nie kultury „niskiej", odarcie z pif tna
nizszosci i ustawienie w centrum kulturalnych i obyczajowych przemian, czego
konsekwencje s^ nadal - pol wieku pozniej - stalym elementem naszego swiata. Bez tamtego buntu mlodych zupelnie inaczej wygl^dalaby muzyka popularna
i rowniez jazzowa, nie byloby pewnie feminizmu, ruchow aktywistow miejskich
czy ekologicznych, a takze szerokiego nurtu medycyny alternatywnej, duchowych poszukiwan i bog wie czego jeszcze. Chocby z tego powodu trzeba tamte
ruchy traktowac powaznie i wcale nie ma powodu dziwic sif temu, ze S4 one nadal poddawane analizom i wci^z powstaj^ nowe ksi^zki poswif cone kontrkulturze tamtych czasow.
U nas rzadko sif to zdarzalo. Ze zrozumialych wzglf dow za czasow P R L nie
bylo odpowiedniego klimatu politycznego, decydenci bah sif wolnosciowego
i wspolnotowego myslenia mlodych i ich duchowej solidarnosci z zachodnimi kolegami, a takze nasladowania przychodz^cych stamt^d mod (wsrod nielicznych
wyroznialo sif sohdne opracowanie Aldony Jawlowskiej Drogi kontrkultury).
Pozniej, za czasow nowej Polski, wszyscy mieU glowy zaprz^tnif te czym innym
niz wspomnienia - wyzwaniem byla ustrojowa transformacja i szukanie dla siebie
miejsca w chaosie przemian. Charakterystyczne, ze dopiero teraz - prawie rownoczesnie z ogloszeniem werdyktu noblowskiego o nagrodzie dla Dylana - ukazalo sif kilka ksi^zek nawi^zuj^cych do kontrkulturowej rewolty. Wygl^da na to,
ze jej „dzieci" w rozkwicie doroslosci chc^ sif dokopac korzeni swoich postaw
i tego, C O uksztaltowalo ich myslenie.
2. Kiedy kilka lat temu Piotr Szarota pisal Wieden 1913, wymyslil i wypracowal zaskakuj^c^ i pojemn^ formulf, ktora w pol^czeniu z umiejf tnosci^ pisania zaowocowala bardzo atrakcyjn^ czytelniczo ksi^zk^. Pomysl autora byl taki, by opisac, co
sif dzialo w tytulowym roku w Wiedniu, ale oczywiscie nie tworz^c kalendarium
zdarzeii, lecz dwanascie esejow, ktore wychodz^c od konkretnie ulokowanych
w t a m t y m czasie zdarzeh, pokazywaly w ci^gu nawi^zah, dygresji, luznych skojarzeri zjawiska skladaj^ce sif na owczesn^ wyj^tkowosc Wiednia i portretowaly
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tamtejszy intelektualny ferment. A przy t y m nie unikal Szarota relacjonowania
anegdot i przedstawiania najbardziej charakterystycznych postaci, ktore nadawaiy ton zyciu artystycznemu i intelektualnemu miasta. Byla to lektura wysmienita.
Skoro wife tak dobrze udalo sif kilka lat temu - bo ksi^zka byla doeeniona
na roznych frontach - postanowil autor powtorzyc ten wyczyn i napisal w oparciu o t f sam^ formulf kolejn^ - Londyn 1967. Ba, przy okazji powiadomil swoich czytelnikow, ze planuje jeszcze jedn^, choc nie zdradza, jakiego miasta i czasu
b f dzie ona dotyczyla. Nie ukrywam, ze kibicujf pisarstwu Szaroty i z pewnym
niepokojem bralem sif za czytanie Londynu..., bo jak kazdy wiem, ze nie wchodzi sif dwa razy do tej samej rzeki i ze takie powtorki 54 charakterystyczne dla
dzisiejszej literatury pop i hollywoodzkiego kina, a nie dla powaznej eseistyki.
Ale tez, z innej strony, jesU stworzylo sif sprawne narzf dzie, to dlaczego nie uzywac go dopoty, dopoki sif nie stf pi. I dobrze, bo podchodz^c do Londynu epoki
kontrkulturowego fermentu, Szarota napisal jeszcze lepsz^ ksi^zkf niz poprzednia. Przypuszczam, ze dlatego, iz ma do jej bohaterow i opisywanych zdarzeh
bardziej emocjonalny stosunek niz do tego, co dzialo sif przed stu laty w Wiedniu i do postaci poruszaj^cych sif jego uHcami. Dzisiejszy p i f cdziesif ciolatek
musi sif czuc dzieckiem kontrkultury, musi wife czuc w i f z z tym, o czym pisal,
mimo ze jest powaznym profesorem i zawodowo zajmuje sif czyms zupelnie innym niz muzyka Jimiego Hendrixa czy zespolu Pink Floyd.
Ale obie ksi^zki Szaroty l^czy nie tylko wyrazne powinowactwo tytulow i nie
tylko ta sama metoda pisania, ba, nawet nie to, ze Oscar Kokoschka, jeden z bohaterow pierwszej, pojawia sif jako postac epizodyczna w drugiej, bo sf dziwy
malarz miai wystawf w 1967 roku w Londynie i odwiedzil z tej okazji brytyjsk^
stolicf. Najwazniejsze jest to, ze obie opisuj^ miasta, w ktorych trwa intelektualny, duchowy ferment, i pokazuje je w roku poprzedzaj^cym generaln^ zmianf, wnastfpstwie ktorej zmieni sif swiat, jego obyczaje, estetyka, kultura... 1913
poprzedza 1914, czyli rok uwazany czf sto za koniec wieku x i x . Swiat po pierwszej wojnie swiatowej byl zupelnie inny. Po roku 1967 nast^pil 1968 z jego marcem, parysk^ wiosn^, sierpniem, a potem nastf pne ujawniaj^ce mnostwo konsekwencji tych zdarzeh, ktore odczuwamy do dzisiaj. A w i f e Szarota sledzi
i zajmuje sif tymi momentami w historii swiata ( E u r o p y ? ) , w ktorych wszystko zmierza do przelomu, ale jeszcze swiat nie zdaje sobie z tego sprawy, nie wie,
C O go czeka. I to jest zawsze najeiekawszy moment w historii: przyjrzec sif swiatu na ehwilf przed „wybuchem", swiatu, ktory jeszcze nie przeczuwa tego, co go
czeka, a o czym my, czytelnicy, doskonale wiemy, bo przygl^damy sif zdarzeniom z perspektywy czasu, jaki od nich min^l.
Szarota nie analizuje jednak doglfbnie zdarzeh, nie teoretyzuje na ich temat,
bo to juz zrobili przed nim inni i robi^ nadal. O n sif raczej bawi wspomnieniami
i mitami tamtych czasow, choc jest to zabawa powazna oraz intelektualnie wywazona. Sposob tej jego „zabawy" pokaze nam rzut oka na to, jak ta ksi^zka jest
napisana. Wezmy na przyklad pierwszy jej rozdzial - Styczen, ktory jak wszystkie pozostale zbudowany jest na brawurowym ci^gu skojarzeh, przechodzeniu od jednej do drugiej postaci lekko i pozornie bez najmniejszego wynikania.
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Zaczyna sif to scen^ przylotu malo komu znanego wowczas amerykariskiego
gitarzystyjimiego Hendrixa do L o n d y n u jesieni^ 1966 roku. Hendrix wkrotce
miai zostac wielk^ gwiazd^. O d niego przechodzi Szarota do Beatlesow, ktorzy
go „nie potraktowali jako konkurencji", mifdzy innymi dlatego, ze glowy mieli
zaprz^tnif te swoim nowym filmem. N a jego scenarzystf byl przymierzany mlody, ale bardzo wtedy popularny dramaturg Joe Orton. Ten rzeczywiscie napisal scenariusz, ktory byl przewrotnie humorystyczny, lecz nie zostal zaakceptowany przez stosownych decydentow. Szarota podpowiada, ze z pewnosci^ ten
rodzaj humoru zachwycilby Franka Zappf, ktory w t y m czasie bywal w L o n dynie, i przeskakuje do Charliego Chaplina, bo premiera jego ostatniego i malo udanego filmu Hrabina z Hongkongu odbyla sif wlasnie na pocz^tku stycznia
1967. Z kolei Chaplin, ze wzglf du na wiek, jest pretekstem do opowiesci o Bertrandzie Russellu itd. Tak sif to toczy przez cal^ ksi^zkf. A tu mamy w jednym
„pf czku" najbardziej wtedy ekstremalny rock, Beatlesow, klasykf kina, filozofif
i przez Russella wejscie w wielk^ politykf i pacyfizm, a na dodatek pojawia sif
syn Balthusa, a wraz z nim dandyzm oraz narkotyki. I nie jest to bynajmniej cala zawartosc pierwszego rozdzialu ksi^zki. A na dodatek takich rozdzialow jest
przeciez dwanascie, ukladaj^cych sif w niezwykle intensywny i intryguj^cy zbiorportretowprominentnych postaci tamtego czasu oraz anegdot.
Kazdemu, kto widzial okladkf plyty Beatlesow Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band, musi sif natychmiast nasun^c analogia: ta ksi^zka jest jej literackim
odpowiednikiem, bo tam takze obok czterech muzykow stoi tlum postaci z roznych obszarow, zestawionych obok siebie pozornie bez przyczyny, na zasadzie
szalonego kojarzenia. Wydaje sif jednak, ze tak wlasnie Beatlesi chcieU pokazac
zrodla swoich inspiracji i to, jak w kulturze lat szescdziesi^tych wszystko i wszyscy mieszali sif ze sob^.Jakwksi^zce Szaroty.
To jest fascynuj^ca podroz przez rozmaite piftra kultury, ktora uswiadamia
czytelnikowi rzecz w gruncie rzeczy banaln^, ze nic nie istnieje w oderwaniu
od reszty ale tez ze wszystkie te piftra kultury oddzialuj^ na siebie, S4 ze sob^ powi^zane i znakomicie ze sob^ wspohstniej^. Na przekor tym wszystkim, ktorzy
chcieliby oddzielic murem chocby wlasnie popkulturf od reszty. To sif nie uda.
Szarota stara sif pokazac wszystko jako swoist^ jednosc, bo tak na nas to oddzialuje - bez selekcji. Dlatego opisuje Yoko Ono pogr^zaj^c^ sif w rocku, ale jednoczesnie lubi^c^ dodekafonistow, albo Davida Hemmingsa, ktory zagral glown^
rolf w niew^tpliwie wybitnym artystycznie Powi^kszeniu Antonioniego, ale tez
nagrywal plyty rockowe.
Szarota zdaje sif przekonany, ze kontrkultura nie byla pokoleniow^ rewolucj4 w kulturze, ze nie byla „kontr", choc lubili jej przedstawiciele tak o tym, co
sif dzieje, mowic. To bylo tylko ostre wejscie zbuntowanego pokolenia, ktore
domalowalo kilka swoich efektownych kresek do pejzazu calosci, wzbogacilo go
estetycznie, obyczajowo i on dalej sobie istnieje.
Paradoksalnie przekonuje mnie do takiego odczytania zamiaru Szaroty klamra, w jak^ uj^l cal^ opowiesc o Londynie 1967 roku. Zaczyna sif ona fragmentem
powiesci Philipa Jose Farmera, ktor^ czytal Hendrix w samolocie zmierzaj^cym
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do Londynu: obraz ksif zyca, ktory „unosil sif nad drog^" i „byl tak wielki, ze wydawalo sif, ze zaraz runie" Konczy cytatem z zakohczenia powiesciowej wersji
Odysei kosmicznej, ktor^ napisal Arthur C . Clarke juz po tym, jak Kubrick nakrfcil film wedlug jego scenariusza. Ktos - Bog? - patrzy na Z i e m i f i widzi, ze „historia, taka jak^ stworzyl czlowiek, zbliza sif do kohca" I „chociaz byl wladc^
swiata, nie byl pewien, co robic dalej. Jednak z pewnosci^ cos wymysli"
3. „Dzisiaj to zblizenie kultury popularnej i sztuki nikogo nie dziwi, i to do tego
stopnia, ze same pojf d a kultury wysokiej i niskiej brzmi^ anachronicznie" - slusznie pisze Jerzyjarniewicz w swojej ksi^zce All You Need Is Love. Sceny z zycia
kontrkultury. Slusznie zauwaza, ze kontrkultura lat szescdziesi^tych x x wieku
nie zniosla tego podzialu, choc takq tezf postawil Arthur Marwick w swojej rozprawie o tamtych latach. „ Ale to w tam tym okresie burzy i naporu ludzie tacy jak
Richard Hamilton dokonywali przejscia przez Morze Czerwone z krainy sztuki
wysokiej do ziemi obiecanej popkultury - pisze dalej Jarniewicz. - Nie po to, aby
w tej ziemi obiecanej pozostac, ale by samo przejscie uniewaznic" (Ale jest to tez
przeciez przypadek Leonarda Cohena czy Patti Smith, ktorzy nim zostali gwiazdami pop, zajmowali sif innymi rodzajami sztuki). Ksi^zka Jarniewicza, tez - jak
Szarota - profesora, a na dodatek tlumacza m.in. Joyce'a, ukazala sif prawie dokladnie w t y m samym czasie, co Londyn igdy i mozna znalezc w obu tych ksi^zkach wiele podobiehstw. Rozni je jednak to, ze Szarota chce bye i jest pisarzem,
skupia sif glownie na artystycznej stronie zdarzeh lat szescdziesi^tych, Jarniewicz natomiast ma ambicjf kompetentnego opisania calosci tego, co sif dziaio
w latach szescdziesi^tych, i to nie tylko w Londynie i okolicy, ale takze w Europie kontynentalnej i Stanach Zjednoczonych. I jest przy t y m mocno ukierunkowany na przemiany spoleczne i polityczne ruchy, wife nie zajmuje sif w sposob bardziej szezegolowy artystyeznym kontekstem kontrkultury, poprzestaj^c
na muzyee rockowej jako jej glownej formie ekspresji. Jest chyba przekonany, ze
od artystowskiego kontekstu wazniejsza jest ideologiezna i polityezna „zawartosc" lat szescdziesi^tyeh. Oczywiscie nie brakuje mu, jako profesorowi anglistyki, kompetencji, by i t y m kontekstem sif zaj^c, ale chcial napisac ksi^zkf portretuj^c^ wszystkie przejawy owezesnego buntu mlodziezowego i formy jego
organizacji, czf sto zreszt^ bardzo niebezpieczne.
D l a Szaroty opowiesc o latach szescdziesi^tych jest bardziej basni^ niz realnym przezyciem - w 1970 roku, gdy sif kohezyly, miai cztery lata, Jarniewicz ma
do nich inny stosunek - w roku 1970 miai lat dwanascie, wife cos tam moze pam i f tac. Moze nawet mocno to i owo zapisalo m u sif w pamif ci, bo we wszystkim, C O pisze, widac, ze ma do kontrkultury stosunek bardzo powazny, kompleksowo analityczny, ze jest ona dla niego bardzo istotnym okresem w historii x x
wieku. Nie bez powodu otwieraj^ce jego ksi^zkf zdjf cie pokazuje demonstracjf
przeciwko wojnie wietnamskiej, a przede wszystkim dziewczynf usiluj^c^ podac kwiatek wojskowemu zandarmowi w helmie i z palk^ w rf ce.
To mocny przekaz, ale tez idealizuj^cy lata szescdziesi^te jako calosc. Jarniewicz jest ich apologet^, ale na szczf scie unika idealizacji w tym, jak je opisuje
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- nie waha sif pokazac drugiej strony, przywoluj^c na przyklad opisy codziennosci zycia hipisowskiej dzielnicy San Francisco Haight-Ashbury, ktora byla
prob^ realizacji utopii wspolnotowego zycia, a stala sif zerem handlarzy narkotykami oraz siedliskiem zagubionych i w y n f dznialych dzieciakow, co tak bardzo przerazilo odwiedzaj^cego j ^ w 1967 roku George'a Harrisona. Opisuje tez
na przyklad organizacje podejmuj^ce w roznych krajach realnq walkf ze starym
system w imif utopijnych, najczf sciej lewackich base! czy paryskie demonstracje. A wife nie tylko kwiatki we wlosach i muzyka, ale tez spoleczne napif cia
i proby podjf cia walki, a w ich konsekwencji aresztowania i inne represje. Zrodlem tych napif c bylo wielkie rozczarowanie mlodziezy swiatem, ktory dla nich
zbudowalo pokolenie rodzicow. Gniewnie opisala to Jenny Diski w ksi^zce Lata
szescdziesiqte: „W 1967 roku wystarczylo rozejrzec sif dokola: Wschod i Zachod
scieraly sif w nieustannych konfrontacjach, mur berlihski ci^gle stal, w Biafrze
ludzie masowo umierali z glodu, w Stanach dochodzilo do zamieszek rasowych,
wWietnamie trwala wojna. Wszf dzie strach, glod, ubostwo, ucisk slabych przez
silnych. Nic sif nie zmienilo - a przeciez tyle sif nasluchalismy, ze poprzednie
pokolenie poswif cilo mlodosc, by urz^dzic dla nas przyzwoity swiat"
Jarniewicz, choc tego akurat fragmentu niewielkiej ksi^zeczki Diski nie cytuje,
zainteresowany jest glownie tymi nastrojami, ktore ona w nim referuje. Dlatego
nie zawraca sobie nadmiernie glowy artystyczn^ wartosci^ przywolywanych realizacji kontrkulturowych. To zrozumiale, w tej sytuacji liczy sif tresc, nie forma.
To go niekiedy wyprowadza na manowce, bo na przyklad - jak dla mnie - zbyt
powaznie podchodzi do musicalu Hair, ktory jest banalny i raczej byle jaki, a nie
wybitny. M a znaczenie jako zjawisko socjologiczne, ale nie artystyczne. Rozumiem jednak jego podejscie i szanujf. Zwlaszcza po lekturze ostatniego zdania
ksi^zki, z ktorego wynika, ze z trwalosci^ pamif ci o siodmej dekadzie x x wieku
wi^ze spore nadzieje na trwanie ladu w naszym swiecie. T o nadzieje, ktore wydaje m i sif mocno na wyrost, ale bhskie s^ mojemu sercu jako staremu dziecku
kontrkultury (zeby nie bylo, ze unikam prawdy o sobie i innym wytykam wiek:
w roku 1970 mialem dwadziescia jeden lat). A to wspomniane ostatnie zdanie
brzmi: „Idealizm lat szescdziesi^tych jest juz nie do odtworzenia, podobnie jak
utopijne wizje spoleczne i mity radosnej mlodosci, ale co parf lat ta wyj^tkowa
epoka wraca w rozbudzonych ponownie idealach wspolnoty i oddolnej aktywnosci obywatelskiej, w sprzeciwie wobec samozwahczych autorytetow i niezgodzie na skostniale, sluz^ce sobie samym instytucje"

