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Wszechdrożny jest człowiek.
Nie dlatego, że zmierza do celu.
Lecz dlatego, że jest bramą dla wszystkich dróg
Możliwych do pomyślenia.
Tadeusz Sławek
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Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy toast
Miłość nie jest słowem akademickim. Słowami akademickimi są
raczej: dystans, racjonalizm, punkty, konkurencyjność, parametryzacja, obiektywizm, zrównoważony rozwój. Ale toast można
wznieść wyłącznie z miłości. A z miłości można tylko płonąć.
Na szczęście miłość wiąże się z toastem i żarzeniem się, jeśli
wierzyć etymologii. Angielskie słowo toast pochodzi od łacińskiego czasownika torrere (‘palić’, ‘piec’, ‘prażyć’). Toast nie tylko
jest wiwatem na cześć kogoś, kogo pragniemy uczcić, lecz także
gorącą śniadaniową grzanką. Toast to jakby rozświetlanie jubileuszu ogniem miłosnym. W ten sposób chcemy wyrazić naszemu
Jubilatowi, Tadeuszowi Sławkowi, szacunek, uznanie, wdzięczność,
uwielbienie, podziw, a nawet lęk nabożny. I to, że nie zawsze
rozumiemy, co mówi i pisze, bo dopiero później rozumiemy, co
powiedział i co napisał. Po czasie pomału zaczynamy pojmować,
z jakiej troski i z jakiej mądrości mówił do nas i dla nas pisał.
Dlatego ten nasz toast to pożar dla Ciebie, Tadeuszu. I mówimy
ze wzruszeniem, gdy trzymamy w rękach puchary albo – mniej
patetycznie rzecz ujmując – kieliszki, że Cię kochamy. Płoniemy
z tymi kieliszkami – i podnosimy je wysoko, wznosząc toast urodzinowy na Twoją cześć!
Jak się pisze toast? Jak się toastu słucha? Toast to wiwat z kielichem w dłoni za osobę, za Jubilata, za towarzyszy, za przyjaźń,
za drogi, które się wspólnie przeszło, za horyzonty, za to, że paradoks przewyższa system i że jest tym, co zawsze daje nadzieję.
Ale to nie tylko Ten, na którego cześć wznosimy kielichy, jest
ważny i najważniejszy. Wznosimy bowiem toast za wszystko, co
stawało się przyległościami, te(ryt)oriami, domami i wychodzeniem z domów, rozgałęzieniami i wciąż nowymi tropami podejmowanymi z Tobą. Wznosimy toast za Ciebie jako przewodnika
wielodrożnego, który nie studził naszych zachwytów, a nawet
najbardziej nietypowe i pozornie nieakademickie poszukiwania
traktował poważnie. Ostatecznie, nie pragnąłeś, żebyśmy byli
najbardziej akademiccy, ale najbardziej ludzcy, a nawet zwierzęcy.
Zawsze uczyłeś jednej rzeczy w wielu postaciach: wykładach,
teoriach, seminariach, książkach, poezjach, esejach na głos i kontrabas, rozmowach. Uczyłeś i uczysz nadal politropii. Tego jednego. Politropia – jako sprawność poruszania się po wielu ścieżkach
i nieustanna gotowość przecierania nowych szlaków – nie określa
błądzenia czy niezdecydowania co do wyboru drogi, lecz jest inną
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Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy toast

nazwą mądrości. Choć to Odyseusz był polytropos, politropia
nie jest po prostu Odyseuszową przebiegłością, wyrafinowaniem,
podchwytliwością, przemyślnością, sprytem, umiejętnością radzenia sobie z sobą i światem, lecz czymś znacznie więcej. Uczysz
nas, jak politropicznie interpretować, czytać, rozmyślać, a nawet
uczysz nas tej rzadkiej umiejętności traktowania eksperymentu,
który się nie powiódł, jako poznania koniecznego i krzepiącego.
Uczysz nas prostomyślnie, choć politropicznie, jak być Jonaszem,
Odyseuszem, Heraklitem, Szekspirem, Angelusem Silesiusem,
Thoreau, Blakiem, Nietzschem, Derridą; jak malować, śpiewać
i grać, nie przestając słuchać, pisać, mistycyzować, angażować
się, nie wstydząc się, że nie zdołamy sprostać wielu pytaniom.
Ale ten nigdy niezdrożony Ulisses obywatelski, regionalny
i globalny wędrowiec, który idzie i patrzy, wie i widzi jak Grecy
w jednym akcie, Tadeusz Sławek, uczy nas także relacyjności
wspólnotowej i honorowego oraz rzeczowego uczestniczenia
w życiu polis. Jak miłować to, co między ludźmi, nie zawłaszczając
tego. Jak bez przemocy pokonywać i zwyciężać. Jak bez retoryki
przekonywać. Jak umiejętnie czekać na to, co nadchodzi. Jak
chodzić – mówiąc słowami Jubilata – by chodzenie było rodzajem
głębokiego uczestniczenia w świecie.
Jubilacie (wybacz, wybacz to słowo!)! Wznosimy kielichy tutaj,
gdzieś pomiędzy Itaką i Katowicami, między San Francisco i West
Chester, między Polską i Italią, w samym środku drogi, szczęśliwi,
że z nami jesteś!
Zbigniew Kadłubek
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Citizen Ulysses, or the Shortest Toast
Love is not an academic word. Academic words are instead:
distance, rationalism, points, competition, standardization of
evaluating procedures, objectivity, sustainable development. But
a toast can only be made out of love. And with love one can only
burn. Fortunately, if etymology is to be trusted, love is related
to a toast and to glowing. The English word “toast” originates
from the Latin verb torrere (“to burn,” “to bake,” “to roast”).
A toast is not only a salutation in honor of the person that we
desire to distinguish, but it is also a piece of a hot, breakfast
bread. A toast is what as if illuminates the anniversary with the
flame of love. In this way we would like to express our respect,
esteem, gratitude, admiration, awe, and even reverential fear to
our Jubilarian, Tadeusz Sławek. And also the fact that we do not
always understand what he says and writes, because only later do
we come to understand what he has said and written. It is only
after some time that we are beginning to comprehend a little
the care and the wisdom out of which he spoke and wrote to us.
This is why our toast here is a blaze dedicated to You, Tadeusz.
And thus, holding cups – or, to put it less bombastically – glasses
in our hands, we wish to tell you that we love you. We burn with
these glasses, and we raise them high, making a birthday toast in
Your honor!
How does one write a toast? How does one listen to a toast?
A toast is a salutation with a cup in one’s hand to a person,
to the Jubilarian, to companions, to friendship, to the roads
traversed together, to horizons, to the fact that the paradox
exceeds the system, which is what always brings hope. But no
only the One to whom the glasses are raised is important and
the most significant. We also make a toast to everything that
materialized on the way, to te(w)ritories, homes and home-leaving,
to bifurcations and ever‑new trails undertaken with You. We
make a toast to You, as our guide on many paths, one who never
dampened our ruptures, and treated seriously even the most
peculiar and seemingly unacademic quests. At the end of the day,
you never wanted us to become more academic, but human in the
fullest sense, or even animal.
Through many lessons, lectures, theories, seminars, books,
poems, essays for voice and double bass, and conversations,
you always taught one thing. What you taught us and you are
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still teaching us is polytropy. That single thing. Polytropy – as
the ability to move along many pathways and the constant
readiness to blaze new trails – does not designate lost wandering
or hesitation, but is another name for wisdom. Although it was
Odysseus who was polytropos, polytropy is not just the Odyssean
cunning, craftiness, shrewdness, the ability to cope with oneself
and the world, but much more. You teach us how to polytropically
interpret, read, think, including that rare ability of regarding
a failed experiment as a necessary act of cognition. You teach us
straightforwardly yet polytropically how to be a Jonas, Odysseus,
Heraclitus, Shakespeare, Angelus Silesius, Thoreau, Blake,
Nietzsche, Derrida; how to paint, sing, and play, without ceasing
to listen, write, think mystically, engage ourselves, and without
feeling ashamed of not being able to face up to many questions.
Yet, Tadeusz Sławek, this tireless citizen Ulysses, a regional
and global Wanderer, who walks and looks, knows and sees as
the Greeks did in one act, also teaches us communal relations
and honorable and substantial participation in the life of the
polis. How to love that which exists between people, without
appropriating it. How to overcome and win without violence. How
to convince without rhetoric. How to adeptly wait for that which
approaches. How to walk so that walking becomes – in the words
of the Jubilarian – a way of participating in the world in the most
profound manner.
Dear Jubilarian! (forgive me, forgive me this word!) We raise
our glasses, somewhere between Ithaca and Katowice, between
San Francisco and West Chester, between Poland and Italy,
right in the middle of the road, elated to have you with us!
Zbigniew Kadłubek
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