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Mam zasadniczy problem z myśle‑
niem o dadaizmie w przypadku Pio‑

tra Janickiego. Łatwiej mi to przychodzi na 
przykład w wypadku wierszy Piotra Przy‑
były – przede wszystkim ze względu na 
dobrze osadzone w tych utworach techniki 
jukstapozycji, niezgodności przyczynowo‑

‑skutkowej, które wytwarzają wrażenie 
balansowania na granicy zrozumiałości 
i absurdalnego humoru. 

W ogóle warto pamiętać, że wier‑
sze dadaistyczne, które powstawały po‑
między 1916 a 1919 rokiem, były jednak 
silnie sfuturyzowane. Estetyka słów na 
wolności w dużej mierze przeszła do da‑
daistycznego repertuaru i na przykład 
wiersze Tzary (pisane zresztą najpierw po 
rumuńsku, a potem dopiero po francu‑
sku) były właśnie oparte na poluzowaniu 
związków semantycznych między słowa‑
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mi i zdaniami. Najczęściej był to rodzaj 
nonsensownych ciągów tekstowych, wy‑
suwających na plan pierwszy znak jako 
taki. W tym sensie wiersze dadaistyczne 
stanowiły pierwszy objaw praktyki ma‑
terializowania słowa, z której skorzysta 
później przede wszystkim neoawangar‑
dowa poezja konkretna. Tego jednak, jak 
sądzę, u Piotra Janickiego nie ma – zde‑
cydowanie więcej tego rodzaju zabiegów 
znajdziemy w wierszach Przybyły.

Skądinąd różnica w traktowaniu ma‑
terii tekstu u dadaistów i surrealistów 
jest cienka – jak wiemy, większość da‑
daistów włączyła się potem w rozwój ru‑
chu surrealistycznego. Różnice między 
wczesnymi wierszami Tzary a jego póź‑
niejszymi utworami z lat 20. i 30. nie są 
wielkie. Być może jedną wyraźną różnicą, 
jeśli mówimy o poetyce wiersza, byłoby 
częstsze wśród dadaistów przekonanie 
o konieczności rozbijania słów na po‑
jedyncze znaki. Natomiast zasady auto‑
matyczności pisania, przypadkowości 
i wyobraźni jako źródeł aktu twórczego 
oraz korzystania ze swobodnych sko‑
jarzeń interesowały w równym stopniu 
dadaizm i surrealizm. 

Pytanie, na jakiej zasadzie będziemy 
jednak przenosić kategorie i odkrycia da‑
daistyczne do dyskusji o najnowszej pol‑
skiej poezji? Kończy się to zazwyczaj na 
tym, że gdy mamy przed sobą konkret‑
ne teksty, w których dostrzegamy jakieś 
dadaistyczne czy surrealistyczne wątki, 
to nie umiemy wykazać tych przechwy‑
ceń wprost, nie potrafimy wskazać pal‑
cem konkretnego zabiegu przejętego od 
Tzary, Arpa czy Picabii, nie odwołujemy 
się do określonych praktyk i pomysłów 
obecnych w ich utworach. Najczęściej szu‑

kamy jedynie, czy za współczesnym ak‑
tem twórczym stoi jakaś deklaracja teo‑
retyczna, koncepcja zamysłu twórczego, 
manifest, coś, co wspierałoby ewentualne 
tropy dadaistyczne przeczuwane podczas 
lektury wierszy.

Ciekawy wydaje mi się też inny wątek 
– mianowicie wygaszanie anarchizującego 
ducha, ducha dada, który związany jest 
nieodłącznie z oryginalnym dadaizmem. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę różne polskie 
kontynuacje dadaistyczne w ramach ru‑
chów alternatywnych lat 80. – na przykład 
Pomarańczową Alternatywę – to pierwot‑
nie były one przecież bardzo krytycznie 
nastawione wobec państwa, systemu, in‑
stytucji, zarówno w sferze ideowej, jak 
i w praktyce twórczej. Obecnie zaś, po 
transformacji, wspierają te instytucje. Jest 
to dla mnie coś zupełnie niesamowitego – 
w jaki sposób awangardyści „na stare lata” 
robią się reakcyjni, otwarte i eksperymen‑
tatorskie poglądy zamieniają na formuły 
zachowawcze, przecząc swoim najwybit‑
niejszym dokonaniom sprzed lat. 

Widziałbym to jako stały element dy‑
namiki rozwoju wszelkich strategii eks‑
perymentu, łamania konwencji i anarchi‑
stycznej postawy związanej z dada. Bunt 
nie dość, że z czasem zamiera, to prze‑
kształca się w afirmatywną postawę wobec 
instytucji i ideologiczny konserwatyzm, 
bądź jawnie konformistyczny („Major” 
Fydrych), bądź quasi‑religijny czy meta‑
fizyczny (Zbigniew Sajnóg z Totartu, Ro‑
bert Tekieli czy Krzysztof Koeh ler z „bru‑
Lionu”), bądź karmiący się ułudą nieza‑
leżności i antysystemowości (wystarczy 
sięgnąć do ostatnich wywiadów i wypo‑
wiedzi Marcina Świetlickiego). 
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