
KURIER FOLSKI 

C opernicus opłaca wszy!tko 
i wszystkich: wynagradza 
muzyków i inżynierów 

dź.więku, płaci za wynajlfl:cie 
studia nagraniowego, _n taśmy. 
a nawet za piwo. Wieczór twór. 
czej wolności kosztuje go około 
5 tysięcy dolarów... taką 

,.kalkulację'' przc~prowadzono w 
ubiegtym ro-ku na lamach ,.New 
York Press". Kim jest Coperni
cus? On sam nazywa siebie Kró· 
Iem SpontanicPlości, a podsta
wą jego życiowej wiedz.1• jest 
tu. że nic nie istnieje. (.Jak po
wiada w Jednym ze swych 
utworów: ,.Nie mam dłoni! Nie_ 

mam ramion! Nie main tuło
wia! Jeskm wolny!"). Któryś ze 
w:;pólpracuających z nim mu
zyków pow1edzi1: .,Ten facer 
ies1. genialny, ale' nie wie kie
dy przestać". Autor tych sław 
my.Slał o ciągnących sit;: w nie
skończoność sesjach muzycz
nych, które trudno nazwać prO
hami. skoro wszystko tu poh
ca na weJśCiu wraz. z Copet·
nicusem w spontanicwy i hał<~.
śliwy śwtat dźwi<:ków i Wlie
steit, gdzie prawie niczego sit;: 
nic planuje, a z pewnoScią ni
cze~o nic ~wiczy się po kilka 
razy. 

Tak - mniej wic:cej - wyglĄda 
moJa wiedza o Copermcusle, zanim 
zJaWił się on w Toruniu, wstc:puJąe 
cto mi,.sta Kupermka po drodze z""' 
Sopotu. gdzu:: uc:u~stnlczyl W(ii.Z ze 
swym1 mu1.ykam1 w przeglądzie mu
:.r.ycznych srup Kllł'rnutywnych .• No
wa Sc.:ena ·tl9"'. do ZwlfiZku Radziec
kiego. Na WidOk jego postliCI przy
punlnlaly m1 :;u: słowa amerykań
slu.-go dZi<!Onlk;trza; ,.wielki ta.:-el 
u kamlenneJ ;.warzy i tuppisOwsklcj 
rryzurlt.'". Dlugie tnaeco. już pn.e
rzt•Lizone), SIWleJące włosy zw,ązanc 
nual w we:u~l. Jakby zapożyczonym 
od mediwu-.dzla krokiem przecha
d7al ~u: po hallu domu studenckie-· 
go, w krUrym orgarHzutorzy jego 
tururisktcgu koncertu 7.&1alwlall 
wlasnw nocleg dla, nw~o t t.owarzy
rz;tccgo mu ztspolu. 

Nie widać było nalomiast an: 
~latlu ~waltowno!lci. Wn::cz 
!Jrz.t>ciwnte - potJodna akl: ... 'P· 
tacjOl propozycji prz.eprowadze
nia roz.mowy (..O.K., za dzie'aęć 
nnnut. jak tYlko ulokuj~ uaga
Le). życzliwy uśmiech t podLi~
kowanie z:~ pomoc przy zała
dunku walizek i pakun~nw do 
windv. Na~le z.iechala dru~a 
wind:J .. Z której wysiadł ni.edba
]p uhran.v człowiek 2. zespołu 
Copernicusa. I wtedy stało si~ 
-- z. ust Copernicusa posyp:\ły 
sie słowa. niczym pociskL Moja 
znajomość anl!ielskie~o pozwoli
In mi n:1 .. wyłapanie" zaledwie 
potowy tego tekstu, skł:ldającc

co si~ prnwiP w cało:ki z.e słów, 
których i tak riic ma chyba w 
potłrecznikach poprawnej · an
t;ielszczyznv. Obelgi pr7xplatatx 
si~ z przekleństwami, prz2kleń
stwa z wyzwiskami. 'fo była 
niemal furio., wybuch ogronmej 
d<:"SPfeSji w ułamku sekundy, 
zadziwiaJący u tak spokojnego 
na -pozór .pi~ćdzicosięciolalka, o-

-- -------·-----

Torun, Foland 
bunOnuo pozostawtentem go 
prz.ez kolegów .2 kilkunasterna 
cię:ilkimi wali7Jkami. Za chwilę 
wszystko była już jednak 111 
oporządku. 

Ta scena przygotowała mnie 
do wieczornego koncertu. 
Rozpocz.ął się on od potęż-

nego kopniaka, wymierzonego 
przez Cepernicusa w ustawia~ 

ne na stojaku perkusyjne tale
rze. Przyzwyczajona do mło
dych muzyków spod maku 
punk-rocka publiczność ,.Od 
Nowy" wydawała się jeduak 
być solidnie zaskoczona tym, co 
zobaczyła i usłyszała. ,.Dobre!", 

"Mocne_!·•. - Takie opinie po
sypały się- jedna za drugą po 
niespełna godzinnym konce1·cie, 
podcz.as którego Copern1cus za
prezentował nie tylko muzykę, 
ale ·i nutę swoistei filozofii, 
przenikającą posz.cz.ególn~ utwo
ry-spektakle, · 

Nasza rozmowa odbyła się na 
szcz.ęście nie w tym hciłaśliWym 
świecie dźwięków, ale na są
siadującej ze studenckim klu
bem ławce. Tam wlaSnie Co
pernicus opowiedUal mi pu-

Podczas koncerl\1 Jo·.ieph 
Smalkowski całkowicle ustępn
je miejsca Coperolcu~owi. 

Fot.: M. Rydzińsk.i 

krótce o swojej drodze a.rty. 
stycz.nej: 

,,Po ukończeniu Queens 
College w 19tH roku wy jecha
łem na kiLka miesięcy do Euro· 
py. Po powrocie z tej pod•:9ży 
wiedUalem już, że che~ z.o<>taC 
artystą. Napisalem pięć nowel, 
pisałem wiersze ... Pote01 odsłu
żyłem swoje w armii i znowu 
pod1·óiowałem. W latach sie
demdziesiątych prezentowałl!m 
swoją twórczość poetycką w 
rozmaitych klubach. Wrei:tcie 
zająłem sil\ na serio muzyką, 
wchodz.ąc w świat. gitar i sYn
tezatorów. W 1984 roku grali
smy w dużej.. kiłkudzlesięcb-

·-------

Decelliber 1989 
osobowej gn~ple właściwie bez 
przerwy - · tak narodził się 
pierwszy mój album .,Nothing 
Exist", wydany w 1985 roku 
pod firmą RCA (podobnie, jak 
1 następne). W rok,. później po~· 
wstał album .,VictJm o!f the 
Sky" i ostatnio .,Deeper'". W 
ubiegłym roku bylem w Berli
nie Zachodnim i nawiązane 
tam kontakty zaowocowały o
becną Podrótą do Polsld 
Związku Radzieckiego. 

Czy polskie pochodzenie 
bylo tu jakimi a.rl"umentem? 

Fakt, iż. nazywam się Jo· 
seph Smalkowski, a moi dziad-

kowie przywędrowirtr do USA 
właśnie z. Polski, ·niczego nie 
tłumaczy, ani tet nie wydaj(' 
mi się byt nicz.y.m zobow'ązu
jącym. Większe "inaczente ma 
dla mnie miano ,.Copemicll::i" ·
przecież to coś naprawd<: wid
kiego; prz.ez tysiące lat ludzje 
pat.rz.ą w niebo i wierzą, że 
Slolice wędruje ze wschodu na 
zachód, aż tu nagle zjawia się 
człowiek, który im udowadnia, 
że ich rzeczywistość jest tylko 
iluzją. Tak. t.o co wi-dzim:r i 
słyszymy nie Jest rze.:z.ywisto
ścią - nic nie isin,ieje ... 

- Pozonawm)" Jednali: Kopernika 
l w.-ó~y do cope.-nlcu ... czy jeac 
t.o Jeco ple.-wa&a wl.:)'t..a w T01'11n1u. 

- W Toruniu tak, ale w Polsce 
bylem ;iut w 19'12 roku, jako zwykJy 
turysta. Odwiedzilem wówczas m. 
tn.- Sopot, Wara:tawę 1 kJlka Innych 
miast. Było wspaniale, spokojnie. 
po ulicach pnecłladZalt aię pogoanl 
ludz.te. Obecna wtzyta jea\ dla mnte 
niemal szokiem, jestem bar-dzo ro:t
cz.arowany. nie wtem, co tu siC: 
dzieje. Co krok natykam sic: na 
gw-&Jt. cnamstwo, na ludzi komplet
nie piJanych. W&zyatko jakoś zsza-· 
rzalo. Pcwnte, w Nowym Jorku \eż 
mo1.na spotkać pijanego c:tloW1eka.. 
ale nie robi lo taKlego wra1.enla. 
Może to kwesUa skali... Smutno ml 
z tego powodu,· choć nte jest to 
sprawa taniego eentymentaUZ.mu :t 
okazJi wi.zyty w "tc.raju przodków". 
W ogóle nie prz.epad.am za podz.ta
hlmi na rasy t nacJe. 

P odcz.as krót.kiej rozmowy z 
Copemicusem nie poru
sz.aiiśmy sp,raw pieniędi.y, 

P•J prostu riie było na to ci.a
su. Jednak z. wreczQill'!j mi na 
pozegnanie wizytówki wynika 
wyrażnie, że Joseph Smalkaw
ski jest prez.esem .. Nevermor~. 
INC." w Brooklynie. Jest więc 
sam dla siebie· producentem~ 
dyrektorem, dystrybutor~m. a
gentem artystycmym i stroną 

finansującą wszystkie przedsi~
wiit;:cia. Sam o sobie powiada: 
"Copemicus kosz.tuje mnie fvr
tWlę". Slać go na lo dzięki ko.
rz.ystnej inwestycji w ·nieru
chomoSć, dokollanej jeszcze w 
lalach sz.eśćdziesiątych, mówi 
więc: .,Spożytkowałem kapita
lizm do ucz.ciwego celu", I rz.~
czywiście, w show-bimesie Co- · 
pernicus cieszy się opinią urty
st.y całkowicie niez.alei.nego. 

MAREK J~GLA 
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