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PETER TURRINI 

PROWOKACJA 

Świat jest szokujący. Sytuacja, w jakiej żyjemy, jest szokująca. Jeśli sztuka, ostatnia 

domena wolności, na to nie zareaguje, na co wobec tego powinna reagować? Gazety 

mają właścicieli, muszą więc brać pod uwagę interesy określonych grup. Partie po

lityczne muszą brać te rzeczy pod uwagę, media, zwłaszcza elektroniczne, muszą 

brać pod uwagę polityczne i ekonomiczne zależności. jeśli by i literatura zaczęła 

brać to pod uwagę i nie mówiła tego, co trzeba powiedzieć, byłoby to jej samo

bójstwo. Nie rozumiem , właściwie nigdy nie rozumiałem, dlaczego panuje ogólne 

zdziwienie, że literatura jest także szokująca i prowokująca. Mogę tylko powiedzieć , 

co wobec tego, jeśli nie literatura. Nie można tego oczekiwać od agencji reklamo

wych, nie można tego oczekiwać od partii politycznych, nie można tego oczekiwać 

również od kolei austriackich, więc bardzo często się dziwię, że ludzie się dziwią, 

iż literatura bierze sobie wolność prowokacji. Co powinna sobie wziąć, skoro ma już 

wolność. To ostatnia domena i wspaniale, że wykorzystuje ona tę wolność. Mogę 

tylko jeszcze raz powiedzieć, że najbardziej nudzi mnie taka literatura, która nie 

wykorzystuje wolności, bo nadyma się we wzniosłym wyobrażeniu samej siebie . 

Literatura powinna korzystać z wolności aż poza granice dobrego smaku. Czy więc 

powinniśmy iść na pasku tych, którzy chcą nam nakazywać, jak powinniśmy pisać? 

Przeciwnie, literatura zawsze, jeśli się ją poważnie traktuje, była w pewnym sensie 

pozbawiona dobrego smaku, ponieważ poddawała w wątpliwość to, co w danym 

okresie uchodziło za dobry smak. Oto jej godność, jej sens. Literatura, która ogra

nicza się do tego, czego wymaga od niej społeczeństwo jest, jakby to powiedzieć, 

grzeczna i dobrze wychowana, jest skazana na klęskę, upiększona, śmieszna, jest 

pusta. 

1989 

[Fragment Variów w przekładzie Jacka Kaduczaka z tomu: Peter Turrini , Wybór dramatów, 
Agencja AdiT, Sulejówek 2000] 





ANDRZEJ KONDRATIUK 

SZKOŁA TAŃCÓW SALONOWYCH 

To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pas. 

Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. 

Proszę Panów, proszę się nie tłoczyć, dla każdego starczy dam. 

To jest towar niedeficytowy, nikt nie będzie dzisiaj sam. 

Drogie Panie, cierpliwości, jeszcze chwilka, może dwie. 

Każda będzie miała wzięcie , kandydaci znajdą się . 

To jest szkoła tańców salonowych, tańców figurowych na cztery pas. 

Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. 

Dżentelmeni zapraszają damy, ukłon, no i w rączkę cmok. 

Niepotrzebne ceregiele, byleby utrzymać krok. 

W tańcu ważne są dobre maniery, ważna elegancja , ważny dryg. 

Rączka, rączka, nóżka , nóżka , brzuszek i banknotów plik. 

Proszę Pana, proszę się nie ślinić , gubi Pan w ten sposób wdzięk . 

Ryjek dobry jest u świni, wzbudza Pan w kobietach lęk . 

To jest szkoła tańców salonowych ... 

Proszę Pani tak nie można, niesolidna firma to. 

Ten Pan sam swój portfel odda, nie przed faktem tylko po. 

Panie, czemu Pan tak podskakuje , to się może skończyć źle . 

Nóżkę Panu ktoś podstawił, szkodzi sobie Pan, nie mnie. 

To jest szkoła tańców salonowych ... 

Proszę Pań, uścisk w ścisku też granice swoje ma. 

Pani dusi cudzoziemca, polityczna to jest gra. 

Panie! Panie! Pan się chwieje! Pan przesadził, Pan ma dość . 

Cała sala już się śmieje, zmieni Pana inny gość! 

To jest szkoła tańców salonowych ... 

Pamiętajmy, przyjaciele , kto przed tańcem wzbrania się , 

Trzeba mu obiecać fancik, a zatańczy co się chce . 

Wszystkie pary tańczą na paluszkach, tak jak im orkiestra gra. 

Pluć nie trzeba na orkiestrę , ona swoje nuty zna. 

Gdy się ktoś poślizgnął w tańcu , na podłodze leży gość. 

Można troszkę gościa skopać, żeby miał padalec dość . 

Ludzie! Ludzie! to nieładnie leżącego kopać, bić. 

W tańcu można fiknąć kozła , dajcie człowiekowi żyć . 

Co jest twoje to jest moje, odbijany taniec to! 

Tańczy stary, tańczy młody, kto nie tańczy nie ma go. 

To jest szkoła tańców salonowych ... 

(Tekst napisany dla Igi Cembrzyńskiej i wykonywany przez nią do muzyki Ewy Korneckiej) 
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