SZCZYT KLIMCZOKA.
SZCZYT KLIMCZAKA
Wywiad z poetą, antropologiem kultury, krytykiem literackim, dramoterapeutą i wydawcą,
prezesem Fundacji „Maximum” dr. Dariuszem Piotrem Klimczakiem
Rozmawia Iwona Staśkiewiczowa
Cieszymy się, iż zechciałeś odpowiedzieć na
nasze zaproszenie i przyjechać na
Makowskie Dni Poezji do Makowa
Podhalańskiego – jak to się mówi – „na
prowincję” jako nasz gość specjalny.
Dariusz Piotr Klimczak: Dobrze, że nie „gość
specjalnej troski”… Prowincja w moim
odczuciu nie jest pojęciem geograficznym.
Prowincja bardziej dotyczy mózgu,
zachowania, wychowania, systemu wartości.
Paradoksalnie, w Polsce największe
prowincjonalne miasta to Kraków i …
Warszawa.
Iwona Staśkiewicz: Nie mamy zatem
powodów do pielęgnowania „kompleksów
prowincji”…
DK: Absolutnie. Wszak wierchuszka poezji
polskiej i wielu znakomitych twórców
pochodziło z tzw. prowincji: Kochanowski z
Sycyny, Mickiewicz z Zaosia koło
Nowogródka, Miłosz z Szetejnów na Litwie, Szymborska z Kórnika koło Poznania etc. etc. Najlepsze
jest to, co na obrzeżach, jak w krakowskim obwarzanku, o czym skwapliwie przypominał Ziuk (Józef
Piłsudski). Chociaż i pustka z obgryzionego obwarzanka także ma swoje znaczenie (śmiech).
IS: Skąd zatem się wziął ów mit Krakowa jako kulturalnej stolicy Polski?
DK: Jak każdy mit, ma w sobie coś z fantazji, fikcji i imaginacji i… konfabulacji. Osobiście po prawie 20
latach bytowania w „pięknych okolicznościach przyrody” („Rejs”) ukułem definicję typowego krakusa:
homo chamiens cracoviensis – ledwo sapiens, ale chapiens. W starożytności powiadano o Rzymie: „La
città più bella del mondo, ma uomini cattivi” (z wł. „Miasto najpiękniejsze na świecie, ale ludzie
ułomni/podli”). O Krakowie – tak często porównywanym do Rzymu, notabene całkiem bezsensownie,
można powiedzieć podobnie.
IS (śmiech):
DK: Jest tam swoista dychotomiczna mieszanka wzniosłości i upadłości, sacrum i profanum, porządku
i niechlujstwa, zawiści miernot, karłów udających olbrzymów, miotających kamienie pod nogi

geniuszom. Są tu także kreatury, co porobiły profesury i rozmaitej maści zastępy tfu-rców. Od czasów
Wyspiańskiego nic się nie zmieniło. Autor Wesela pisał: „O, kocham Kraków – bo nie od
kamieni/przykrości-m doznał – lecz od żywych ludzi, […] / Im częściej we mnie kamieniem
rzucicie,/sami złożycie stos – stanę na szczycie”. Boy-Żeleński zaś trafnie zauważył: „Kraków to burdel
z wejściem przez zakrystię”. Obecnie jest to „Miasto literatury” UNESCO. Znam nawet jedną pisarkę,
która własnym sumptem „wydala” z siebie obszerne i grube powieści na przysłowiowe „metry”, sama
mierząc prawie 2 metry… w pasie… Chociaż jest już w wieku późnobalzakowskim nadal jest bardzo
płodna… To swoisty fenomen. Ubolewa jednak, iż nie jest poczytna, ale ciągle ma tam coś na
podorędziu i jest jak panna… zawsze „na wydaniu”. Obawiam się, że więcej jest piszących niż
czytających… Skądinąd owe grube księgi owej powieściomanki świetnie sprawdzają się jako wsad do
pieca, albo podpórki pod krzywe nogi łóżka. Nie jest w sumie tak źle. Spotkałem w Krakowie wielu
wspaniałych poetów i poetek: Alicję Zemanek, Adama Ziemianina, Józefa Barana, Eryka
Ostrowskiego, Krystynę Lenkowską, Alicję Tanew etc. etc. i oczywiście Wisławę Szymborską.
IS: Mieliście okazję wymienić pocałunki?
DK: Spotkałem Ją w salonie literackim Związku Literatów Polskich na ul. Kanonicznej 7 w 2007 roku,
gdzie pełniłem obowiązki sekretarza. W trakcie wieczoru z poetą Leszkiem Elektorowiczem miałem
honor ucałować dłoń Noblistki, która sięgając mi do pępka zapytała wprost: „Ile pan mierzy?”.
Odpowiedziałem: „Dwa metry pięćdziesiąt”. Szymborska popatrzyła na mnie z niedowierzaniem.
Dodałem szybko: „Z podniesioną ręką”. „A ile z dwoma podniesionymi rękami?” – dopytała
Szymborska. „Teraz wiem, za co pani dostała Nobla” odparłem. „Tyko niech mi pan tu nie wyjeżdża z
tym Noblem” – żachnęła się żartobliwie, jak zawsze skromna, świeckiej pamięci Pani Wisława.
IS: Chyba nie jest aż tak źle z naszym społeczeństwem i relacjami międzyludzkimi?
DK: Trzeba spojrzeć syntetyzująco. Myślę, że upadek relacji międzyludzkich objawiający się nie tylko
zawiścią to ogólnopolski trend, sprecyzowany dużo wcześniej przez Melchiora Wańkowicza w
terminie „kundlizm”. Innymi słowy, jak to wyjaśnia Melchior, „szewc zazdrości proboszczowi, że
został prałatem”. Duże spustoszenia w relacjach międzyludzkich poczynił komunizm trwający dłużej
niż hitleryzm, bo prawie pół wieku. Komunizm w swej najbardziej ordynarnej postaci, bolszewizmie,
wypreparował człowieka „orwellowską świnię”. To za PRL-u kwitło donosicielstwo, którego
symbolem był Pawlik Morozow – dzieciak donoszący władzy sowieckiej na swojego ojca. Wielu
rozmaitej maści „TW”, czyli „tajnych współpracowników”, za „diengi” sprzedawało swoich przyjaciół,
współpracowników, a potem osiągało wysokie urzędy rektorskie, dyrektorskie, ministerialne czy
nawet prezydenckie. Przypomnijmy, iż celem stalinowskiej propagandy było propagowanie postawy
donosicielstwa i niszczenie więzi rodzinnych (ostatniej ostoi sprzeciwu wobec totalitarnej władzy i
bezbożnictwa). Wielką katastrofą Polski jest to, iż po 1989 roku nie dokonał się, przekreślony
bezmyślnie „grubą kreską”, proces dekomunizacji, tak potrzebnego oczyszczenia „domu dzieci ze
śmieci”. Dopiero teraz po śmierci PRL-owskich zbrodniarzy ujawniane są archiwa obnażające
kłamstwo systemu. O ćwierć wieku za późno. Może z odzyskaniem przez Polskę wolności jest tak jak z
wejściem Ludu Wybranego do Izraela. Mojżesz wiedział, co robi, 40 lat błąkając się z nim po pustyni.
Musiało wymrzeć pokolenie, które pamiętało niewolę egipską. W Polsce musi zatem wymrzeć
pokolenie, które pamięta niewolę komunistyczną. To także moje pokolenie z lat 70. XX wieku.
IS: Niebezpiecznie zbacza nasza rozmowa w stronę polityki zamiast poezji.
DK: Prefix „po” oprócz skojarzeń ze skompromitowaną partią, posiada także słowo „poezja”. Jak uczył
Churchill: „Możesz nie interesować się polityką, ale polityka zainteresuje się tobą”. Analogicznie:

Polityka może nie interesować się poezją, ale poezja zainteresuje się polityką, i na odwrót. Historia
literatury pokazuje niejednokrotnie romans poezji i polityki. Nawet jedna noblistka poparła
kandydata w wyborach prezydenckich. Kandydatowi to pomogło, ale czy pomogło poezji? Nie zawsze
ów romans wychodzi in plus tej drugiej. Powiedzmy krótko: Poezja jest papierkiem lakmusowym
kondycji psychicznej, moralnej społeczeństwa. Może także stanowić lekarstwo, które jednakże może
stać się gorsze od choroby, gdy jest zaangażowane w polityczną poprawność.
IS: Pochodzisz z Wielkopolski. Co zatem trzyma cię w tym najsławniejszym mieście, urbs
celeberrima?
DK: Zabrzmi to może pompatycznie: Jestem w Krakowie z powodu Boskiego Miłosierdzia i
spoczywających tutaj królów i wieszczów oraz swoistego, choć zatrutego spalinami, genus loci, ducha
miejsca. Kraków przypomina mi o utraconej wielkości dawnej Rzeczypospolitej, a także o losie
naszych „braci starszych”. Bytując tu dotknąłem oprócz wielkości także i małości. W trakcie studiów
doktoranckich, na przełomie tysiącleci, wynajmowałem ponurą norę (tzw. garsonierę) na terenie
krakowskiego getta, tuż za murem w kształcie macew żydowskich. Klimaty z „Listy Schindlera”.
Uświadomiłem sobie, że podczas okupacji w norze (14 m.kw.) mieszkało siedmiu Żydów. Niemcy
zapewnili swoiste Lebensraum: 2 m.kw. na głowę. Komorne płaciłem horrendalne, 500 PLN w 2000 r.
[!] + media, a wiecznie niedogrzana nora żarła wręcz prąd z grzałki umieszczonej w piecu kaflowym –
nie tylko w sezonie grzewczym, ale także, o zgrozo, w maju czy czerwcu. Żyjąc na cmentarzu można
nabawić się depresji. Po półtorej roku przeniosłem się do dzielnicy Bieżanów do mojego pierwszego
własnego M. „Bieżysz na Bieżanów – bierz nóż” – powiadają autochtoni. Po 11 latach zatoczyłem
koło, wyprowadziłem się z „Chamowa” jakby to nazwał Miron Białoszewski, i kupiłem apartament na
Woli Duchackiej z widokiem na… „Hujową Górkę”, czyli miejsce straceń na terenie niemieckiego
obozu śmierci KL Płaszów. Wychodząc na loggię, nie udzielam błogosławieństwa urbi et orbi, lecz
spoglądam na pomnik „Rozdartych serc” dedykowany ofiarom Holocaustu.

Fot. Uczniowie makowskiego Liceum im. Jana Kantego po grillowaniu poezji, czyli recytacji „Psalmu
Konsumpcyjnego” Dariusza Piotra Klimczaka z autorem wiersza

IS: O ile wiem, twoje przeżycia związane z tym miejscem stały się zaczynem nowego tomu.
DK: Należę do tzw. „Holofanów”. To jest potrzeba odtraumatyzowania życia w getcie, w przestrzeni
przesiąkniętej krwią i smutkiem. Nawet po 70. latach od tamtej tragedii kamienie wołają,
przypominają... Kończę wiersze płaszowskie. Na razie niech to pozostanie tajemnicą. Objawię je
światu w stosownym miejscu i czasie. Będą w wersji trilingwalnej: polskiej, hebrajskiej i niemieckiej.
Generalnie, interesuje mnie relacja kata i ofiary. Spoglądając na willę Amona Götha – kata z obozu
Płaszów mordującego Żydów „dla sportu”, zastanawiałem się nad sensem ofiary, przebaczeniem. Czy
jest możliwa modlitwa za kata? Dlaczego właśnie w tym miejscu złożono ofiarę całopalną z ludzi? Do
dzisiaj istnieje tzw. „Cipowy dół”, w którym palono trupy pomordowanych w Płaszowie, aby zatrzeć
ślady zbrodni. Nie można przejść obojętnie obok tych miejsc przeklętych. Dziękują Ci Iwono za te
Makowskie Dni Poezji, bo tu po raz pierwszy wybrzmiał wiersz: „Stojąc przez willą Amona Götha” w
świetnym wykonaniu (w duecie) uczennic z makowskiego Liceum.
IS: Wróćmy jeszcze do twoich stron rodzinnych.
DK: Urodzonym w Pleszewie, w Wielkopolsce, jako „poznańska pyra”, w trójkącie literackim
pomiędzy Kórnikiem a Pyzdrami. Z Pyzdr pochodził Stefan Otwinowski, prozaik, co prawda „ukąszony
marksistowsko”, długoletni prezes Związku Literatów Polskich w Krakowie, „wychowawca” Pani
Wisławy, której tu nie potrzeba przedstawiać. W Pleszewie, o czym mało kto pamięta, urodził się
Teodor Jeske-Choiński – wybitny znawca pozytywizmu, krytyk literacki, autor monumentalnych
powieści historycznych (m.in. Tiara i korona), konkurujący swego czasu o Nobla z Sienkiewiczem.
Dzisiaj można powiedzieć, że patriotyzm lokalny jest passé. Europejczyk jest nomadą, przechodniem.
Europa straciła swoją tożsamość. Przypomnę, iż przywołany Choiński, twierdził, iż gmach cywilizacji
europejskiej opiera się na czterech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim, religii chrześcijańskiej
oraz germańskiej instytucji królestwa. Choiński odrzucał pogląd, że „Los upadłego Rzymu powtarza
się wielokrotnie”, jak jego adherent Oswald Spengler. Bronił tezy, iż wraz z upadkiem pogańskiego
Rzymu wypełniło się jego prawdziwe przeznaczenie, polegające na przechowaniu fundamentów
starogreckorzymskich do wzniesienia gmachu europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej „nowych
Rzymian”. Stąd też tak często bywam w Rzymie i to jest to miejsce, gdzie najlepiej się czuję.
IS: Europa chlubi się różnorodnością, polityką multi-culti…
DK: To już nie jest powód do chluby, ale troski. Europa zmaga się z nowym barbarzyństwem.
„Muslimy, Ciapaci, Żółtki” – owe pogardliwe określenia rasistowskie są reakcją na gwałt, mordy,
terroryzm. Każdy przejaw mowy nienawiści trzeba wynagrodzić naszym siostrom i braciom (zabrzmi
to naiwnie) przesłaniem braterstwa, pokoju, przebaczenia. Chociaż nie znam przypadku, żeby
chrześcijanie współcześnie odcinali głowy muzułmanom, co czynili jednak podczas wojen krzyżowych.
W krajach arabskich nie ma polityki multi-culti. W Arabii pewnie przebywałabyś, Droga Iwono, w
seraju albo chodziłabyś zakwefiona czadorem. Chociaż trzeba dodać, iż historia Kościoła katolickiego
nie ma nic wspólnego z Ewangelią, jeśli prześledzimy terror panujący w średniowieczu, czasie
kontrreformacji, stosy i pogromy innowierców. Cóż… człowiek jako chwała i zakała wszelkiego
stworzenia nie zrozumiał lekcji Auschwitz… Ludzi jednak palono dużo wcześniej niż w Auschwitz.
Prekursorem był tu cesarz Neron i Święta Inkwizycja, i mało kto o tym pamięta, że to Karol Marks w
XIX wieku postulował rewolucyjny holocaust w walce klas, w której jednostki słabe, w tym
społeczności (jak np. Baskowie, Cyganie) musza wyginąć. W Auschwitz palono trupy, na stosach
podpalanych przez zakonników palono ludzi… żywcem! Ostatnią czarownicę spalono na ziemiach
polskich w Doruchowie w XVIII wieku… Dlatego wszelkie przejawy nienawiści trzeba zdusić w zarodku
– poetyckim słowem.

Fot. Poeta Dariusz Piotr Klimczak podpisuje tomiki wierszy dla wiernych Czytelników

IS: Stąd też w jednym z wierszy twierdzisz, iż „Auschwitz trwa dookoła” (Dziecinna zabawa w
niemieckim obozie śmierci. Retrospekcja) oraz w debiutanckim tomie Portrety trumienne. Portrety
tapczanne: „Tutaj się wielki rodzi mały Auschwitz z okrzykiem jesteś inny – jesteś winny” (wiersz
Tragedia Michasia). Co zatem ocali Europę?
DK: Nie będę tu zbyt oryginalny. Europę ocali poezja i dobroć… i więcej nic – jak pisał Cyprian Kamil
Norwid… Auschwitz rodzi się zawsze tam, gdzie panuje egoizm, napuszone przekonanie o swojej
mocy, wyższości. Świat jest pełen takich małych i dużych „Auschwitzów”. Codziennie jesteśmy
„gazowani” ludzką podłością, małością, która udaje wielkość. Kat jednak, jak w powieści
Dostojewskiego Zbrodnia i kara, może sięgnąć do źródła prawdy, czyli Ewangelii. Szkoda, że czyni to
dopiero po akcie zbrodni. Powinniśmy wyprzedzać, czyli antycypować, objawienie się Prawdy
(Alethei), w ujęciu Heideggera „nieskrytości”, w ludzkiej egzystencji, poznaniu. Poezja jest jedną z
możliwości antycypowania. Objawia prawdę o świecie i człowieku. Stąd też, podobnie jak duński
filozof Søren Kierkegaard, uważam, iż poezja bez odniesień do prawd fundamentalnych, nie jest
poezją.
IS: Uderzający i symptomatyczny jest twój wiersz „Plac św. Mao”.
DK: Obecnie, w stolicy świata – caput mundi, Rzymie, więcej jest skośnookich niż autochtonów. Na
plaży w Ostii swego czasu pewna Chinka proponowała mi massaggio, grzecznie odmówiłem w
lokalnym narzeczu „Grazie”. Jednak za trzecim jej podejściem, nie wytrzymałem i kulturalnie w
mowie niewiązanej wyartykułowałem staropolskie „spierd…”. Efekt tego był taki, że gdy brodziłem w
morskiej pianie jak Afrodyta, ukradła mi chińską, a jakże, MP3 i wyjęła bateryjki z również chińskiego
radyjka. Mała zemsta Chinki… Czyżby znała mowę Reja? Wiersz ów powstał jako reakcja na ów
chiński „gwałt”.

IS: Skąd w twojej poezji fascynacja śmiercią?
DK: To nie jest fascynacja śmiercią, czy jak chcą psychoanalitycy „popęd śmierci” (Freudowski
Todesstrieb), ale próba bycia szczęśliwym, zrozumienia tej najpiękniejszej transgresji, przejścia do
innego wymiaru. Nikt nie przeżył własnej śmierci, bo gdyby przeżył, to by żył… Proste… Udało się to
Jezusowi, którego orędzie zmartwychwstania jest największym objawieniem. Marek Aureliusz
twierdził, iż „być szczęśliwym, to znaczy nie bać się śmierci, ani też jej nie pragnąć”. Prawie 7 lat
pisałem doktorat o śmierci w dramacie absurdu analizując sztuki Becketta, Ionesco i Mrożka. Temat
odchorowałem. Czuję się mocniejszy jednak po przejściu choroby zwanej absurdem.
IS: O ile wiem twoja Trylogia tanatyczna Teatru Absurdu została nagrodzona w konkursie na
najlepszą rozprawę z dziedziny kultury Narodowego Centrum Kultury w 2009 roku i spotkała się z
reakcją krytyki.
DK: Najśmieszniejsze jest to, iż po publikacji pierwszego nagrodzonego tomu pt. Śmiertelnicy. Teatr
absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis ukazał się paszkwil w „Rzeczpospolitej”
napisany na zlecenie i rękami profesorek polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym
obroniłem doktorat. Nie miały odwagi się podpisać pod tą wydaliną swoim nazwiskiem i skaptowały
jakiegoś dziennikarzynę, co w ten sposób się sprostytuował i podpisał za nie.
IS: Naprawdę mogłeś się poczuć jak Wyspiański…
DK: Efekt był taki, że radykalnie wzrosła sprzedaż książki. Mogę być im w sumie wdzięczny za tę
przysługę… (śmiech). Czasami widuję je z obgryzionymi z zawiści paznokciami na jakimś krakowskim
bankiecie czy konferencji. Wymierzam im uprzejme, siarczyste… spojrzenia… zamiast policzków…
Biedne istoty. Trzeba się za nie modlić…
IS: Tu niedaleko Makowa jest Góra Klimczok, czy to nomen omen?
DK: Tak, to moja góra (śmiech). Nazwana tak na cześć beskidzkiego rozbójnika, hrabiego Klimczaka.
Moi praprzodkowie przybyli z Grecji na początku XII wieku podczas tzw. migracji wołoskiej i osiedlili
się w tych stronach, potem rozpierzchli się po całej Polszcze. Nazwisko Klimczak etymologia wywodzi
od starogreckiego „climax”, co znaczy „drabina, szczyt”. Ale ma też, Droga Iwono, drugie znaczenie…
IS: Szczytować można na różne sposoby... Jak podsumujesz nasze spotkanie?
DK: Jak widzisz lubię aliterację, „grę wstępną” ze znaczeniem, słowem. Roman Jacobson twierdził, iż
funkcja poetycka to „projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji”. Może to brzmi
niezrozumiale, zbyt strukturalistycznie. Upraszczając, powiem krótko: Szczytujmy więc zdobywając
szczyty Klimczoka, pardon, Klimczaka!
IS: Dziękuję za rozmowę i zdobyte „szczyty Klimczaka” i tę projekcję zasady ekwiwalencji z osi
wyboru na oś kombinacji…
DK: Rozmawialiśmy o szczytach i o stosach. Trzeba uważać, gdyż kto wysoko mierzy, ten nisko upada.
Kończę ewangelicznie: „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił” (J 3, 13). Trzeba
czasami upaść, aby się wznieść. Dobry poeta posiadł tajemnicę cierpienia tu na planecie Ziemia, że
może z całą śmiałością poprowadzić nas poprzez swoją poezję ku „przyszłemu szczęściu”. Wzlot,
wybaczenie, wielki powrót do utraconego stanu łaski – to perspektywa, która czeka każdego
człowieka. Moment wyzwolenia z „bycia marionetką w ręku bogów” (Platon) okaże się całkowity
tylko dla śmiertelników, dla których szykuje się nieśmiertelność. Potrzeba zatem przyjąć tę prawdę o

znikomości ludzkiego losu w wymiarze doczesnym. Bez tegoż przyjęcia sami staniemy się jak puste
krzesła, na których zasiądą ułudy, żądze i ograniczone pragnienia – równie puste. Dobra poezja
przestrzega nas przed tym urzeczowieniem, jak prawdziwy psychopompos prowadzi nas dalej,
wyciąga rękę, abyśmy śmiało wskoczyli na trampolinę, która przeniesie nas na drugą stronę
wiekuistego bytu. Trampoliną tą jest doświadczenie poetyckie, a więc i mistyczne, zachwyt nad
światem i drugim człowiekiem – spojrzenie twarzą w twarz Transcendencji, która posiada
najpiękniejsze odcienie błękitnego nieba... jak twoje oczy Iwonko…
IS: (śmiech) Dariuszu, poeto i sarkastyczny komentatorze zastanej rzeczywistości. Zdradź nam
jeszcze swoje marzenia.
DK: Te najskrytsze chowam w sercu. Cieszę się, że mogłem spędzić tutaj kilka wspaniałych chwil
podczas realizacji projektu Fundacji „Maximum” pt.: „Jesteśmy rodziną. Aktywizacja twórcza i
społeczna osób z zaburzeniami” oraz być Twoim gościem na Makowskich Dniach Poezji. W chorobie
naszych bliźnich widzę cierpiące oblicze Chrystusa. Moim marzeniem jest, aby praktyką w życiu i
relacjach międzyludzkich, nie tylko w Roku Miłosierdzia, który obchodzimy, stały się słowa św.
Faustyny: „Dopomóż mi do tego Panie, aby serce moje było miłosierne. Bym współczuł cierpieniom
mych bliźnich i zawsze spieszył im z pomocą. Bym nie sądził według pozorów, ale widział w duszach
tylko piękno, abym dla każdego miał słowa pociechy, przebaczenia. Niech przez serce me i duszę
płynie Twa miłość do wszystkich ludzi”. I całkiem prozaicznie „Carpe diem! Dzisiaj żyjem, jutro
gnijem”. Cieszmy się życiem i promieniujmy dziękczynieniem za cud istnienia.
IS: Dziękuję za rozmowę.

.
Fot. W salonie poetyckim gość Makowskich Dni Poezji Dr Dariusz Piotr Klimczak w rozmowie z
Dyrektor Biblioteki i Domu Kultury Iwoną Staśkiewiczową, Maków Podhalański, 17 listopada 2016 r.

