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Krzysztof Niewiadomski

�Down in the street makin� all that noise.�
Szkic o poetyckich obrazach miasta w piosenkach Toma Waitsa

 1 �With a big big fat paycheck | Strapped to my hip sack.�
2 �Lousy.�

Mamy do czynienia z nieogolonym
mê¿czyzn¹, który nosi w podrêcznej, zapinanej
na biodrach, torbie �gruby, t³usty czek�1 .
Spaceruj¹c po wyra�nie obcym sobie mie�cie,
w pod³ym lokalu przeczekuje padaj¹cy deszcz,
graj¹c przy tym w bilard z kar³em, nastêpnie
opuszcza lokal i powraca do przerwanej
przechadzki. Kupuje koszulê z d³ugimi rêkawami
z koñmi na przedzie, gumê do ¿ucia,
zapalniczkê, nó¿ oraz taliê kart (z rozebranymi
dziewczynami). Nastêpnie mê¿czyzna siada
i pisze list do swojej ¿ony, o tym, jak bardzo j¹
kocha i jak strasznie têskni. Wkrótce ponownie
go spotykamy, znowu spaceruje po obcym
mie�cie. Tym razem jednak wprost okre�la dwa
dni spêdzone w tym miejscu jako �nêdzne�2,
zastanawiaj¹c siê przy tym jak wygl¹da ten sam
ksiê¿yc, który wisi teraz nad jarmarkiem China-
town, w miejscu, gdzie przebywa ukochana �
czyli w Illinois.

Tak, mniej wiêcej, wygl¹da sytuacja
liryczna piosenki Shore Leave autorstwa Toma
Waitsa, która ukaza³a siê na p³ycie
Swordfishtrombones (1983). S¹dzê, ¿e w do-
skona³y sposób prezentuje ona co najmniej dwie
cechy charakteryzuj¹ce lirykê tego twórcy.
Po pierwsze, opowiada o prostym cz³owieku,
znajduj¹cym siê w nieskomplikowanej sytuacji
i szczerze prze¿ywaj¹cym swoje problemy.
Oczywi�cie �prostota� ta nie przek³ada siê na
pozytywno�æ odczuwanych przez bohatera
utworu uczuæ � walczy on bowiem z samot-
no�ci¹, têskni¹c przy tym do swojej ukochanej.
Nie zmienia to jednak samego faktu nie
skomplikowania zarysowanej sytuacji. Tacy
w³a�nie s¹ bohaterowie wiêkszo�ci utworów
Waitsa, który pisze i �piewa o Stanach
Zjednoczonych ukazywanych z perspektywy
prostych obywateli tego pañstwa. Mówi¹ oni

prostym jêzykiem, korzystaj¹ z ma³o wyrafi-
nowanych rozrywek (¿e wspomnê o zakupach
poczynionych przez bohatera Shore Leave),
walcz¹ o swoje ma³e, prywatne szczê�cie.
Co ciekawe, w³a�nie w bezpretensjonalnym
prezentowaniu zwyczajno�ci, a nie w wyrafi-
nowanych konstrukcjach intelektualnych, le¿y
si³a liryki Waitsa. Ponadto, dziêki konstruowaniu
takich postaci, mo¿e on opowiadaæ o mniej
znanej Ameryce. O tej, która wymyka siê
oficjalnej mitologii USA.

Po drugie, Shore Leave  opowiada
o cz³owieku umieszczonym w wielkim mie�cie,
które stanowi jedyn¹ sceneriê dziania siê utworu
(Illinois pojawia siê tylko we wspomnieniach).
Waits niezwykle czêsto przedstawia uczucia
oraz egzystencjê ludzi ¿yj¹cych lub tylko � jak
w tym przypadku - przebywaj¹cych w du¿ych,
amerykañskich aglomeracjach. Mo¿na chyba
powiedzieæ, ¿e ten typ kulturowej przestrzeni
przewa¿a w jego twórczo�ci. Tylko do pewnego
stopnia równowa¿¹ go wcale liczne utwory
po�wiêcone tematyce ma³omiasteczkowej (nimi
jednak bêdziemy siê zajmowali tylko pod
pewnym, �ci�le okre�lonym k¹tem). Wydaje mi
siê, ¿e warto bli¿ej przyjrzeæ siê temu, w jaki
sposób w piosenkach Waitsa dokonuje siê
portretowanie amerykañskiego miasta
widzianego oczyma prostego cz³owieka.

Powróæmy na chwilê do Shore Leave.
Warto odnotowaæ, ¿e miasto nie pojawia siê
w tym utworze jako przedmiot bezpo�redniego
opisu. Jego obraz jest zapo�redniczony
w poszczególnych sytuacjach, miejscach,
ludziach i wy³ania siê dopiero po dok³adnym
ods³uchaniu/przeczytaniu tekstu utworu. Miasto
poznajemy wraz z podmiotem lirycznym, który
pe³ni jednocze�nie rolê bohatera piosenki,
patrzymy jego oczami, widzimy to, co on uwa¿a



28

3 �If you want money in your pocket and a top hat on your head | a hot meal on your table and a blanket on your bed.�
4 �Today is grey sky, tomorrow is tears. You�ll have to wait till yesterday is here.�
5 �With her charcoal eyes and Monroe hips�.
6 �He gave her a dimestore watch | And a ring made from a spoon.�

za s³uszne. Tym samym otrzymujemy portret
konkretnej przestrzeni poszarpany na kawa³ki,
przez co nie mamy mo¿liwo�ci rzeczowego,
topograficznego czy te¿ architektonicznego
odtworzenia jej kszta³tu. Dowiadujemy siê
czego� o cechach kulturowych miasta � wiemy,
¿e znajduje siê w nim Chinatown i, ¿e mo¿na
w nim wypiæ zimnego drinka w knajpie Dragon.
Ale to nies³ychanie ma³o. Shore Leave  tak
naprawdê klarownie wskazuje na jedn¹ jedyn¹
cechê miasta � na jego obco�æ. Bohater
wyra�nie czuje siê w nim w �le, b³¹ka siê po
ulicach, próbuj¹c znale�æ odpowiedni sposób na
spêdzenie niespiesznie mijaj¹cego czasu.
W pewnym sensie przyjmuje on postaæ ubra-
nego w koszulê z wizerunkiem koni Odyseusza,
znajduj¹cego siê w wyra�nie nie swojej,
nie chcianej przestrzeni. Analogiê tê wzmacnia
jeszcze fakt oczekiwania na wêdrowca
pozostawionej w �swoim� Illinois, ukochanej.

Warto odwróciæ sytuacjê i zapytaæ o to,
co dzia³o siê wcze�niej. Znale�æ powody, dla
których zaro�niêty mê¿czyzna nie spêdza ka¿dej
chwili u boku swojej ¿ony w prowincjonalnym,
rustykalnym Illinois. Mo¿na siê takich powodów
domy�laæ, ale nie doszuka siê ich bezpo�rednio
w tek�cie Shore Leave. Dlatego te¿ warto
przyjrzeæ siê innym utworom Waitsa. Nie ³¹cz¹
siê one bezpo�rednio z omawian¹ piosenk¹, ale
ich zestawienie uwa¿am za warto�ciowe,
poniewa¿ reprezentuj¹ one podobn¹ wra¿liwo�æ
artystycznego spojrzenia na �wiat. Chcia³bym
odwo³aæ siê tutaj do Yesterday Is Here (p³yta:
Frank�s Wild Years , 1987) oraz do Hold On
(p³yta: Mule Variations, 1999).

Tre�æ Yesterday Is Here  zamyka siê
w wypowiedzi mê¿czyzny odje¿d¿aj¹cego
poci¹giem do Nowego Jorku. Opuszcza on swój
dom, poniewa¿ chce wype³niæ swoje kieszenie
monetami, kupiæ wysoki kapelusz, zarobiæ na
jedzenie oraz na po�ciel3. Zwraca siê wiêc do
swojej ukochanej, t³umacz¹c dlaczego odje¿d¿a
i zachêcaj¹c j¹ do pod¹¿enia w jego �lady.
G³ówny temat utworu to niew¹tpliwie przed-
stawienie dramatu rozdzielanych kochanków,
dramatu zobrazowanego za pomoc¹ przeplata-

nia siê trzech ró¿nych kategorii czasowych:
�dzisiaj to szare niebo�, �jutro to ³zy�, �musisz
czekaæ, a¿ wczoraj bêdzie tutaj�4. Szczê�cie
zostaje brutalnie cofniête do przesz³o�ci, za�
nadziej¹ pozostaje oczekiwanie na ponowne
przestawienie wymienionych kate-gorii, na
ponown¹ �aktualizacjê szczê�liwo�ci�. Jednak
jak na razie tera�niejszo�æ wype³nia smutek
szarego przy rozstaniu nieba, a przysz³o�æ
maluje siê w kolorach ³zawej têsknoty.
Szczê�cie natomiast funkcjonuje jako atrybut
minionej wczorajszo�ci.

Miasto pojawia siê w opisywanym
utworze jako pokusa o nies³ychanie silnym
oddzia³ywaniu. Obiecuje ono wiele � zarobek
i godne ¿ycie. Waits u¿ywa w Yesterday Is Here
znamiennej metafory � miasto to miejsce,
w którym znajduje siê koniec têczy. Figura ta ma
dwa znaczenia: przedstawia miasto jako odleg³¹
przestrzeñ oraz, co znacznie wa¿niejsze, jako
miejsce szczególne ze wzglêdu na oferowan¹
przez nie szczê�liwo�æ. Wszystko jednak ma
swoj¹ cenê � bogacenie siê w mie�cie oznacza
rozstanie z ukochan¹ osob¹; zamiast przynie�æ
rado�æ, przynosi smutek i ból. Tworzy siê
zawik³any portret miasta, które nie dzia³a
w jeden, oczywisty sposób. Jego niezbywalne
cechy to niejednoznaczno�æ oraz nieprze-
widywalno�æ, pokusa oraz têsknota.

Hold On  mówi o tym samym de facto
problemie. Tylko tym razem to dziewczyna
o oczach koloru wêgla i biodrach Marylin
Monroe5, wyje¿d¿a z prowincjonalnego mias-
teczka, zostawiaj¹c w nim swojego ukochanego,
który obdarowa³ j¹ zegarkiem ze sklepu
wielobran¿owego oraz pier�cionkiem zrobionym
z ³y¿ki 6(znów bohaterami piosenki staj¹ siê
niezwykle pro�ci ludzie). �Hold On� jakby
dopowiada perspektywê zapowiedzian¹
w �Yesterday is here�. Bohaterka opuszcza ma³e
miasteczko, gdzie � u¿ywaj¹c frazeologizmów
znanych z opisów polskiej rzeczywisto�ci � nie
by³o nic i nic siê nie dzia³o. Najprawdopodobniej
znajduje pracê, lecz nie jest to zajêcie wyj¹tkowo
dochodowe. Jej ukochany � Jim � nie kwapi siê
do tego, aby pod¹¿yæ w jej �lady. W efekcie
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7 �But it� s so hard to dance that way | When it�s cold and there�s no music.�
8 �Got no time for the corner boys | Down in the street makin� all that noise | Don�t want no whores on Eighth Avenue.�
9 �Take my baby to the carnival�.
10 �My little angel gives me everything�.
11 �Someday [�] she�ll wear my ring�.
12 �Nothin� else matters in this whole wide world | When you�re in love with a Jersey girl.�
13 �Inside a broken clock�.
14 �It was all ripe for dreaming�.
15 �Taxi, we�d rather walk�.
16 �Give my umbrella to the rain dogs�.
17 �Abroad a shipwreck train�.
18 �Never be going for home.�

Szkic o poetyckich obrazach miasta w piosenkach Toma Waitsa

osamotniona dziewczyna zamyka oczy w swo-
im zimnym motelowym pokoju i próbuje
tañczyæ, ale co to za taniec, kiedy jest tak
zimno i nie s³ychaæ ¿adnej muzyki7. Hold On
opowiada o zrodzonej z dojmuj¹cego poczucia
braku sensu w ¿yciu decyzji o podjêciu
dramatycznej zmiany, która jednak nie
przynosi wyra�nej poprawy, prowadzi bowiem
do doskwieraj¹cej, dominuj¹cej nad wszyst-
kim, bole�nie prze¿ywanej, têsknoty. Zapo-
wied� z Yesterday Is Here  zosta³a spe³niona �
jutro to ³zy.

Trzy omówione dotychczas utwory
Waitsa przedstawiaj¹ do�æ ponur¹ wizjê
miejskiej egzystencji, która obiecuje wiele
w sferze ekonomicznej i na pewno (choæ
w czê�ci) obietnice te spe³nia. Miasto zabiera
jednak szczê�cie, powoduje � przez niezwykle
prosty, ale skuteczny mechanizm oddalenia �
erozjê ¿ycia uczuciowego. Waits nie maluje
jednak¿e obrazu miejskiego ¿ycia u¿ywaj¹c przy
tym tylko ponurych barw. Aby pokazaæ inne
spojrzenie na emocje ludzi ¿yj¹cych w wielkiej
aglomeracji omówiê kolejne dwie, notabene
nale¿¹ce do najs³ynniejszych dzie³ Waitsa,
piosenki � Jersey Girl (p³yta: Heartattack And
Wine, 1980) oraz Raindogs (p³yta: Rain Dogs,
1985 ).

Jersey Girl przedstawia miejsk¹ podró¿
m³odego mê¿czyzny ¿yj¹cego w aglomeracji
Nowego Jorku. Tekst piosenki zaczyna siê od
jasnego, silnego zaprzeczenia: bohater nie ma
czasu ani dla ch³opaków stoj¹cych na rogu, ani
dla dziwek z ósmej alei8. Ten brak czasu
i zainteresowania wynika z celu podjêtej przez
ch³opaka wyprawy na le¿¹cy od strony Jersey
brzeg rzeki, na którym mieszka jego ukochana.
Planuje on zabraæ swoj¹ dziewczynê do
weso³ego miasteczka9, zapewnia o tym, ¿e
jego ma³y anio³ daje mu wszystko, co potrzeb-

ne w ¿yciu10, wyra¿a przekonanie, ¿e pewnego
dnia ona za³o¿y wrêczony przez niego
pier�cionek11.

To wszystko, Jersey Girl nie opowiada
o niczym wiêcej. Prezentuje ona w nies³ycha-
nie prosty, bezpretensjonalny i pozbawiony
wszelkich zbêdnych poetyzmów, sposób to,
jak �zwyk³y� ch³opak wyra¿a swoj¹ ogromn¹
mi³o�æ do pewnej dziewczyny. Mi³o�æ, wspólne
spêdzanie czasu, w pewnym sensie wy³¹cza
kochanków z miasta � choæ dalej pozostaj¹
w jego granicach, korzystaj¹ z oferowanych
przez nie rozrywek, s¹ w du¿ym stopniu
autonomiczni w stosunku do otaczaj¹cej ich
przestrzeni: �nic nie martwi w tym ca³ym,
szerokim �wiecie, je�li jeste� zakochany
w dziewczynie z Jersey�12.

Rain Dogs  dzieje siê w szczególnym
czasie, a zasadzie w bezczasie. Ulewny, nocny
deszcz z³ama³ bowiem zegar13. Bohaterowie
utworu � kochankowie � trafiaj¹ na ten magiczny
moment, w którym noc straci³a swoj¹
czasowo�æ, wymknê³a siê wszelkim wymiarom.
W tej szczególnej chwili �wszystko dojrza³o do
tego, aby staæ siê marzeniem�14 . Kochankowie
rezygnuj¹ z podró¿¹ taksówk¹15 , oddaj¹
parasol tytu³owym deszczowym psom16 ,
tañcz¹, jad¹ przyrównanym do wraku statku
miejskim poci¹giem17 . Odbywaj¹ mi³osn¹,
oniryczn¹ podró¿, która cechuje siê jednak
ulotno�ci¹ � utwór zamyka, wyszeptane przez
dziewczynê, pragnienie: �nigdy nie bêdziemy
wracaæ do domów�18. Wiadomo jednak,
¿e kiedy� ten powrót stanie siê nieuniknion¹
konieczno�ci¹. Fantazyjny, pe³en swobody
bezczas, zostanie skontrowany przez wraca-
j¹c¹ normalno�æ. Nocny deszcz zast¹pi
sucho�æ dnia.

Przywo³anie przyk³adów Jersey Girl oraz
Rain Dogs by³o konieczne, aby przedstawiæ
�miejsko�æ� piosenek Waitsa w odpowiedni,
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w miarê pe³ny, sposób, co nie dokona³o by siê
gdybym poprzesta³ na ponuro�ci Shore Leave,
Hold On oraz Yestereday Is Here . Dopiero
po³¹czenie zawartych w tych piêciu utworach
prezentacji przestrzeni zurbanizowanych mo¿e
byæ podstaw¹ do szerszych s¹dów na temat
perspektywy, z jakiej Waits patrzy na miasto.
Ogl¹dane w takiej � wzglêdnie pe³nej optyce �
miasto jako zimna przestrzeñ prze¿ywania
samotno�ci oraz miasto jako arena mi³osnych
przygód trac¹ tutaj na znaczeniu. Ka¿da
z omówionych piosenek zawiera � pozytywny
lub negatywny � wektor, który zosta³ jednak
�przyczepiony� do wspólnej wszystkim wspom-
nianym utworom perspektywy, powiedzmy,
uczuciowo-poznawczej. Bohaterowie postrze-
gaj¹ bowiem miasto w ten sam sposób � przez
pryzmat swoich stanów uczuciowych, które staj¹
siê g³ównymi �ród³ami akceptacji lub odrzucenia
miejskiej przestrzeni. Tym samym traci ona na
swojej autonomiczno�ci. Tak naprawdê miasto
staje siê tylko terenem peregrynacji
dokonywanych przez bohaterów a to czy bêdzie
to terytorium wrogie czy przyjazne decyduje stan
emocjonalny przemierzaj¹cego ulice cz³owieka.
Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z prze-
wrotn¹ zale¿no�ci¹ dzia³aj¹c¹ na zasadzie
sprzê¿enia zwrotnego: podmiot poznaj¹cy
poprzez swoje odczucia nadaje poznawanej
przestrzeni wektor warto�ciuj¹cy, a nastêpnie
przestrzeñ ta � oceniona ju¿ wcze�niej jako
przyjazna lub wroga � potêguje emocje
prze¿ywane przez podmiot (te same, które sta³y
siê podstaw¹ takiego, a nie innego ocenienia
miasta).

W omówionych utworach Waitsa miasto
nie staje siê samo w sobie tematem bezpo-
�redniej lirycznej refleksji. Funkcjonuje raczej

jako przestrzeñ oddzia³uj¹ca w pewien sposób
na przebywaj¹cych w niej ludzi. Kierunek tego
oddzia³ywania jest jednak zasadniczo
warunkowany przez aktualny stan sfery
emocjonalnej podmiotu peregrynuj¹cego po
miejskich ulicach. Paradoksalnie, Waits
przedstawia miasto jako miejsce zewnêtrzne
wobec jego mieszkañców przestrzeñ, którego
najwa¿niejszym elementem pozostaje czuj¹cy
cz³owiek nadaj¹cy najwa¿niejsze sensy zurba-
nizowanemu terytorium. Miejskie t³o
poetyckiego obrazu znaczy tylko wtedy, kiedy
znajduje wyra¿enie w s³owach podmiotu
lirycznego. Znaczy w sposób równoleg³y do
kierunku ludzkiego czucia � cz³owiek têskni¹cy
znajdzie w zau³kach Chinatown têsknotê,
cz³owiek kochaj¹cy odnajdzie w ulicach Nowego
Yorku mi³o�æ. Jednak t³o nie zachowuje siê tylko
w bierny sposób � to w³a�nie ono wydobywa
z bohaterów utworów Waitsa szczere wyra¿enia
ich uczuæ. Nie wypowiadaj¹ siê oni bowiem
mimo czy wbrew miastu, ale przede wszystkim
wobec niego. Amerykañska aglomeracja nie
dzia³a jedynie jako wzmacniacz s³ów
wypowiadanych przez przemierzaj¹cego jej
czuj¹cego cz³owieka, lecz ma tak¿e swój udzia³
w wydobywaniu ¿ywej tkanki uczuæ na sam
wierzch. New York city nie mia³oby znaczenia
pe³nej ekonomicznych obietnic ziemi obiecanej
gdyby nie materialne potrzeby bohatera
�Yesterday Is Here�, za� on nie poczu³by tak
ogromnych emocji zwi¹zanych z opuszczaniem
ukochanej, gdyby nie istnienie tego¿ miasta
i posiadanie przez nie takich, a nie innych cech.
Nies³ychanie wra¿liwy podmiot liryczny utworów
Waitsa oraz jego niejednoznaczne, w do�æ
przewrotny sposób dzia³aj¹ce, t³o kulturowe
tworz¹ swoiste dialektyczne zespolenie.


