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Frontside. W życiu chodzi o to, by być 
sobą 
M A T E U S Z  K .  D Z I Ó B

 

Od samego początku naszej działalności robiliśmy mariaż gatunkowy, a 
wszystkie hejty, które na nas spadały i spadają z tego powodu mamy 
generalnie w dupie. W subkulturze metalowej wkurwia nas zamknięcie, a po 
koncertach chodzimy na imprezy do klubów. To dla nas całkowicie normalne 
– mówi Demon, lider zespołu Frontside. 

Mateusz K. Dziób: Po latach grania ciężkiej muzy wydaliście dwie 
hardrockowe płyty, które zostały różnie przyjęte przez fanów. W notce 
prasowej trasy Knock Out Tour przedstawiono was jako „kapelę, która lubi 
prowokować, wkładać kij w mrowisko, puszczać oko do odbiorcy”. Robicie to 
wszystko specjalnie czy po prostu tacy jesteście?

Mariusz „Demon” Dzwonek: Nie wiem, czy lubimy prowokować, po prostu to, co 
robimy wygląda tak, że jest prowokacyjne. Od samego początku naszej 
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działalności robiliśmy mariaż gatunkowy w warstwie muzycznej. Wyglądaliśmy tez 
troszeczkę inaczej. Troszeczkę inne treści przekazywaliśmy niż te powszechne i te 
które były prezentowane przez zespoły naszego podziemia. Przede wszystkim 
łączyliśmy gatunki - mam tu na myśli hardcore z metalem, czy z jakimiś 
domieszkami punk rocka. Nie baliśmy się nawet wplatać jakichś elementów 
hiphopowych. Dzięki temu zdołaliśmy się zadomowić na scenie jako zespół, który 
właśnie promuje takie idee i pomysły. Nie wiem, czy to jest prowokacyjne. 
Niektórzy uważali, że jak mamy krótkie włosy to nie pasujemy do sceny metalowej. 
Przerabialiśmy mnóstwo takich sytuacji. Rozumiem, że jest to wpisane w naszą 
działalność. 

Wiem, że zrobiliśmy naprawdę spore zamieszanie. Po 20 latach grania, 
zrezygnowaliśmy z  metalcore’a czy deathcore’a i nagraliśmy dwie płyty 
hardrockowe. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że chcieliśmy zrobić coś 
zupełnie innego. Było to dla nas wyzwanie i nowa przygoda. Wiedzieliśmy, że w 
momencie, kiedy będziemy chcieli zaproponować znów ciężką muzę, to po 
pierwsze nam się to nie spodoba, po drugie nie wniesiemy nic do naszego stylu 
grania, muzyki sceny polskiej. Dlatego postanowiliśmy po prostu zrobić rzecz 
totalnie odmienną, która wynikała z tego, że słuchaliśmy po prostu takiej muzyki, 
bo przez ostatnie lata kręciły nas kapele hardrockowe. 

I posypały się hejty.

- Tak. ale te hejty były zawsze. Zawsze było tak, że się komuś nie podobaliśmy. 
Jednym nie podobała się hybryda gatunkowa, bo łączyliśmy hardcore z metalem. 
Innym nie podobało się, że opuściliśmy scenę hardcore’ową, bo na tej scenie 
zrodził się Frontside i zaczęliśmy wydawać inne płyty. Jeszcze innym nie podobały 
się nasze sesje zdjęciowe i okładki. Kolejni narzekali, że w tekstach poruszamy 
tematy religijne. Wreszcie dla niektórych było szokiem, że dość mocno 
sygnalizujemy w swoich tekstach tematy uczuciowe. Także hejty to dla nas nie jest 
żadna nowość.

Jak wy odbieracie te hejty?

- Nie no, ja mam to w dupie. Ja mam co robić, mam pomysły na siebie, na zespól, 
na życie. Więc nie wiem, czemu miałbym  tracić czas i sprawdzać „o co kaman” 
tym ludziom. Ukułem kiedyś takie stwierdzenie, że odbiorca jest zawsze krok za 
twórcą i ja się tego trzymam. Nie nazywam siebie artystą, natomiast to, co robię 
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sprawia mi frajdę i nie robię tego przypadkowo. Nasze numery powstają w 
określonym czasie i teksty są spowodowane takimi czy innymi przemyśleniami. To 
nie jest przypadek i na pewno nie robię tego dla pieniędzy. Bo jakie to są 
pieniądze? Rock'n'roll to jest fun! 

A jak odbierają was inni muzycy ze sceny?

- Wiesz co, nie wiem. Myślę, że takie pytanie mógłbyś skierować do każdego 
innego zespołu, bo ich hejty dotyczą tak samo. Każdy band na jakimś etapie swej 
działalności ma ten nawet nie problem tylko to zagadnienie, z którym się spotyka. 
Jeśli jesteś muzykiem i robisz to co lubisz to  wszystkie hejty kwitujesz śmiechem. 
Na pewno te hejty nie spędzają nam snu z powiek. Bo muzyka, którą robimy nas 
napędza i cieszy, także to co myślą o nas inni mamy generalnie w dupie. Nie robię 
niczego pod kogoś. Robię w życiu, to co mnie kręci. Nie umawiasz się z 
dziewczyną, która ci się nie podoba, tylko z tą która się podoba, jeśli masz ten 
komfort oczywiście. My mamy ten komfort, bo to nie jest sytuacja, że nie mamy co 
do garnka włożyć, bo muzyka to nasze hobby.

To z czego żyjecie? Jeśli to nie tajemnica. Kim jesteście poza sceną?

- Każdy z nas ma swoje życie zawodowe i każdy para się jakimś mniej lub bardziej 
fajnym zajęciem. Najbliżej rock'n'rolla jestem ja i Toma. Prowadzę salony tatuażu, 
a Toma organizuje wiele koncertów. Jesteśmy tak blisko muzyki jak tylko się da.

J e s t e śc i e m e g a mę s k i m i f a c e t a m i . M a c i e b r o d y i o c i e k a c i e 
drwaloseksualnoscią. Jak to ma się do waszych tekstów o uczuciach? Czy 
twoim zdaniem prawdziwy facet może mówić otwarcie na takie tematy?

- Naturalnie. Pytasz o prawdziwego faceta, a ja nie wiem, czy jestem prawdziwym 
facetem i nie wiem jaka jest definicja prawdziwego faceta. Mamy po prostu te 
brody, które stały się modne i od kilku lat  ten styl drwaloseksualny (jeszcze zanim 
stał się on modny). Nie ma nic wstydliwego w mówieniu o uczuciach. Jeśli chcę 
coś przekazać, to mam ochotę mówić o tym w stu procentach, tak jak jest.  
Uważam, że uczucia są ważne i mówienie o nich nie jest dla mnie problemem. 
Także nie rozumiem pytania (śmiech). Jestem jaki jestem i o to chodzi w życiu.
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Na jednej z wcześniejszych płyt wystąpił u was gościnnie Nergal, a na 
przedostatnim krążku Aleksandra Kasprzyk z The Voice of Poland. Czy 
chcielibyście wkroczyć do mainstreamu i słuchać swoich własnych piosenek w 
Esce czy RMF FM?

- Szczerze mówiąc, to od dawien dawna  już się nad tym nie zastanawialiśmy. 
Wolimy pisać muzykę, robić próby, bo to nas kręci i uważamy, że możemy się pod 
tym podpisać i zaproponować ludziom. Z drugiej strony nie wierzę totalnie, że 
muzyka taka jaką gramy może zaistnieć w szerszych mediach. To nie jest muza dla 
mas. To jest nisza i raczej nic takiego się nie wydarzy, że będziemy lecieć w Esce.  
Uprzedzając kolejne pytanie – te dwie płyty hardrockowe nie były zrobione w tę 
stronę, bo taka muzyka nie jest grana w radio. Nie jesteśmy na tyle miękkim 
zespołem. Na ostatnich krążkach spuściliśmy z tonu, ale nie po to żeby stać się 
zespołem popularnym. Mimo tego, że mamy image taki jaki mamy i śpiewamy po 
polsku to jednak nie jest  to tożsame z gwiazdami pop. Sukces komercyjny nigdy 
nie był naszym celem i nigdy nie będzie. Granie to jest fun! To ma nam sprawiać 
przyjemność i na tym to polega.

Nie sposób nie zauważyć przemiany w waszych tekstach. Porzuciliście 
tematykę biblijną na rzecz spraw społecznych, politycznych i osobistych. 

- Jest to związane z tym, że się starzejemy (śmiech). Kiedy jesteś starszy, 
postrzegasz pewne sprawy egzystencjalne w zupełnie inny sposób, z innej 
perspektywy patrzysz na rzeczy, które chcesz robić i które cie otaczają. To jest 
ważne.

Frontside nie powstał po to żeby zawsze grać muzykę z tekstami biblijnymi. 
Szukaliśmy formuły i ta formuła nam odpowiadała kiedyś. Nawiązanie do tematów 
kościelnych, że tak to nazwę niefortunnie, było bardzo fajne w kontekście tego co 
robiliśmy jakiś czas temu. To taki mój fetysz, lubię to sformułowanie i nawet takie 
rzeczy sobie tatuuję.

To co masz wytatuowane?

- Diabły, anioły i rożne epizody z mojego życia. Lubię odnosić sytuacje życiowe do 
sytuacji biblijnych i odwrotnie - lubię korzystać z języka biblijnego. Zawsze istotne 
były dla nas teksty i to się nie zmieni.
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A ty jesteś wierzący? Refren w „Barykadach”  wydaje się mieć bardzo katolicki 1

przekaz.

- Wiara to moja prywatna sprawa... Mógłbym prowokacyjnie palnąć coś dla 
podkręcenia bajery, ale nie jest to moim celem. Nasze utwory nie mają nic 
wspólnego z katolicyzmem, choć czasem nawiązania są wyraźne... Taka symbolika 
się u nas przewija. Jest ciekawa. Po prostu! Wiara to skomplikowany instrument: 
z jednej strony jest potrzebna wielu z nas; z drugiej - niewłaściwie operowana służy 
jako doskonałe opium dla mas i jest doskonałym narzędziem manipulacyjnym. 

A może wasza zmiana wynika jednak z tego, że rzeczywistość wokół zaczęła 
was coraz bardziej wkurwiać?

- Wkurwia nas w Polsce przede wszystkim to, co dzieje się na arenie politycznej, 
bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Przeczuwałem, że będzie bardzo źle, bo Polacy 
mają taką naturę, że nawet jak jest im dobrze to jest im źle i te zmiany które są 
teraz nie wynikają z tego, że ludzie popierają to konkretne ugrupowanie 
polityczne, tylko w jakiś sposób są niezadowoleni z tego co mają. Tak naprawdę 30 
lat temu rzeczywistość była całkiem inna. W sklepach nie było niczego, nie było 
żadnej szansy na kolorowy świat, na jakąś perspektywę naturalnego rozwoju, nie 
tyle nawet osobistego, co kulturalnego. Bo dostęp do tego był ograniczony. Teraz 
tego nie pamiętamy, rzecz jasna. Kraj się rozwija, ale nam się wmawia, że wszyscy 
nas okradają, a zewsząd czyhają na nas wrogie nacje. Efekty takiego, a nie innego 
rozwoju kraju mają wyraźne podłoże ekonomiczne i gospodarcze. Przecież Unia 
nie dała nam niczego za darmo. Nic nie ma w życiu za darmo. Podpisaliśmy takie, a 
nie inne umowy. My - Polacy. Nie wyszczególniam celowo ugrupowań 
politycznych. Dla mnie w polityce znaczenia mają: ogólne postrzeganie świata, (w 
pewnym stopniu) przestrzeganie zasad, wyznawanie podobnych poglądów do 
moich i umiarkowanie w sądach. Jestem wrogiem władzy absolutnej, prawdy 
jedynej i wszelkiej ortodoksji.

Ale chyba wkurwia Was też konsumpcjonizm i współczesna mentalność. 
Wystarczy wsłuchać się tekst do utworu „Na sprzedaż”, w którym Auman 
śpiewa o korporacyjnych świniach, kopiących sobie groby.

Leci on tak: zawsze są krzyże do dźwigania / walki do stoczenia1
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- Naturalnie. Owczy pęd, który napędza całą gospodarkę z pozoru nie jest taki zły, 
bo pieniędzmi powinno się obracać... Natomiast jest jeszcze inne dno: ludzie 
skupiają się na tym by bardziej mieć niż być. Żyją ponad stan i na pokaz. Wydaje 
się, że tego procesu nie da się już odwrócić. Świat potrzebuje wstrząsu i oby tym 
wstrząsem nie okazała się kolejna wojna. 

Śpiewacie o swoim rodzimym Sosnowcu… Za wesoło to tam nie jest. Czy 
Sosnowiec w utworze „Tak to się robi tu” nie jest metaforą całej dzisiejszej 
Polski?

- Naturalnie, że to metafora dzisiejszej Polski. Ba, nawet Europy. Postęp pcha do 
przodu gospodarkę i w głównej mierze przez to nie ma etatów. Przechodziliśmy już 
takie kryzysy odkąd wynaleziono koło i maszyny (śmiech). Maszyny zabierają nam 
wszystko łącznie z miejscami pracy. Temat jest złożony, rzecz jasna, bo jest jeszcze 
kwestia taniej siły roboczej. Gdzieś w Europie, to my komuś odbieramy pracę, a 
zaraz ktoś będzie odbierał ją nam. 

A co do Sosnowca to jest tu właśnie totalnie wesoło! W smutnym miejscu nie 
chciałbym egzystować. Widziałem nawet ostatnio jakieś zestawienie, które 
pokazywało zadowolenie mieszkańców z miejsca, w którym mieszkają. I 
Sosnowiczanie należą do szczęśliwych! Też się do nich zaliczam.

Chodzą słuchy, że po koncertach zmieniacie image i chodzicie na dyskoteki.

-No, dzisiaj też idziemy (rozmawiamy po koncercie – przyp red.). Tylko, że nie 
zmieniamy image’u - chodzimy do klubów w takich stylówkach w jakich gramy 
koncerty. I nie nazwałbym tego dyskotekami, tylko raczej wypadami do klubów. 
Nie jest to jakaś nowość i wcale się tego nie wstydzimy. Życie to jest rock'n'roll!

Słuchacie disco polo?

- Nie.

Szkoda. Jeden z waszych ostatnich singli „Lubię pić” był porównywany do 
Enej. Wystąpilibyście w duecie z  tego typu zespołami? 

- Enej ma fajne harmonie i fajne melodie. Graliśmy razem z nimi na jakichś 
imprezach „do kotleta” i widzieliśmy jak to wygląda u nich na żywo. To jest 
zawodowy zespół. Granie z Enej nie stanowi dla mnie problemu. Zawsze 
wychodziłem z założenia, że mariaż gatunkowy jest bardzo istotny dla rozwoju. 
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Trzeba słuchać różnorakiej muzyki. Ja nie słucham tylko i wyłącznie napierdolu. 
Gdybym słuchał tylko i wyłącznie napierdolu, to by mi się to przejadło, znudziło i 
pewnie nie miałbym ochoty grać. Kocham muzykę, doceniam melodię i harmonię. 
Akurat teraz słucham głównie napierdolu, także następna płyta będzie powrotem 
do korzeni.

To zaznaczę tylko, że dziś graliście przed Decapitated (death metal – przyp. 
red.) a rok temu przed Comą... Z Piotrem Roguckim nagraliście jedną piosenkę 
na poprzednim albumie.

- Tak, to nie stanowi dla mnie problemu.

Wracając do „Lubię pić” - rzeczywiście takie z Was ochlejusy?

- Nie pijemy więcej niż statystyczny „ochlejus”. Ale, nie powiem, lubimy ponad 
wszystko dobre piwko (śmiech). 

Odczytuję wasz kawałek „Legenda” jako bekę, z całej tej metalowej otoczki . 2

Czy moja intuicja jest słuszna?

- Jest to beka. Natomiast my to ewidentnie kochamy. Gdy byłem gówniarzem, to 
właśnie dzięki tej otoczce zwróciłem uwagę na metal.

A coś ci się nie podoba w subkulturze metalowej?

- Tak. Nie podoba mi się to, że większość, która tworzy tą subkulturę jest 
zamknięta na inne gatunki. Generalnie nie wiem, czy wynika to z subkultury samej 
w sobie - bo właściwie to co powiedziałem można odnieść do każdej subkultury - 
czy jest to właściwe tylko dla metalu. Metal jest zajebisty. Jestem w służbie metalu 
już 25 lat, to nie są przelewki (śmiech).

Oglądałem ostatnio Wasze teledyski i faktycznie, w prawie wszystkich jest 
jakaś beka. Zrobicie kiedyś coś na poważnie? Nawet w klipie do „Dopóki moje 
serce bije”, czyli waszym sztandarowym lovesongu biegacie z perukami po 
hipermarkecie i robicie sobie jaja.

- Dystans to podstawa. Życzę go przede wszystkim politykom.

Tym razem zachęcam do sięgnięcia do całości tekstu – przyp red.2
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Chociaż z drugiej strony, klip do utworu „Nieważne” jest poważny...

- Jak na ironię, te numery, które mają istotny przekaz i o których chcemy by świat 
się dowiedział cieszą się mniejszym zainteresowaniem.  Co zrobisz, jak nic nie 
zrobisz? (śmiech)

Zawsze jesteście sobą?

- Wiesz, nigdy nie jesteś sobą. Bo najebiesz się i wychodzi z ciebie bestia (śmiech). 
Trzymamy się tego, co robimy. Jesteśmy kolektywem kumplowskim i fajnie, że 
udaje się to ciągnąć już tyle lat. To jest naprawdę spoko. 

Rozmawiał Mateusz K. Dziób

Mariusz „Demon” Dzwonek (ur. 1975) - muzyk, gitarzysta i perkusista. Od 
1993 roku związany z zespołem Frontside, którego jest liderem i 
współzałożycielem. 

Frontside – zespół grający muzykę z pogranicza hardcore'u, metalcore'u, 
deathcore'u oraz hard rocka. W 2003 r. laureat nagrody „Fryderyk” w 
kategorii „Album roku heavy metal” za płytę „I odpuść nam nasze winy”.
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Ze Szwecją nie jest tak źle 

P I O T R  B O L C

Opowiadania kryminalne zostały niesłusznie zepchnięte do roli tak zwanej 
„literatury wagonowej”, czyli takiej, która nie może służyć niczemu innemu, 
jak tylko wypełnieniu sobie czasu niezobowiązującą rozrywką. Można by się 
z tym stwierdzeniem zgodzić tylko w jednym przypadku – gdy literaturę 
kryminalną pozbawi się właściwego jej tła psychologicznego i społecznego, 
pozostawiając samą intrygę kryminalną. Niestety, taki zabieg nie jest 
możliwy, dlatego że nie może być mowy o dobrze skonstruowanej intrydze 
kryminalnej bez wiarygodnych sylwetek psychologicznych bohaterów oraz 
bez opisu środowiska, w którym rozgrywa się akcja. Właśnie z tego powodu 
zepchnięcie tej literatury do roli „literatury wagonowej” jest niesłuszne.

Od samego zarania poprawnie napisany kryminał musiał cechować się 
odpowiednim zarysowaniem psychologicznym bohaterów, umożliwiającym 
racjonalne wytłumaczenie ich wyborów (zwłaszcza dramatycznych, takich jak 
dokonanie morderstwa). Podobnie było z tłem społecznym – kryminały od samego 
początku osadzane były w ściśle określonych środowiskach. Mogły być to elity 
społeczne (tak jak to było w kryminałach Conan Doyle’a lub Agaty Christie) albo 
społeczne doły (czarny kryminał amerykański). Zawsze jednak, aby opowieść 
brzmiała wiarygodnie, musiała portretować w miarę wiernie pewną społeczność z 
właściwymi dla niej cechami oraz sposobem myślenia i postępowania.

Wiedząc o tym, że kryminał jako gatunek musi opisywać wiernie środowisko, w 
którym rozgrywa się akcja, chciałbym wykorzystać tę właściwość kryminału, aby 
przyjrzeć się, jak autorzy współczesnych kryminałów patrzą na obecne 
społeczeństwo, z jego nawykami, sposobami myślenia i problemami. Jako że 
obecnie najbardziej popularne są kryminały szwedzkie, dlatego użyję do tego celu 
dwóch losowo wybranych kryminałów autorów pochodzących z tego kraju: Larsa 
Billa Lundholma oraz Anny Jansson. Książka tego pierwszego autora, „Dobra 
dziewczyna. Morderstwo na Ostermalmie” , opowiada historię związaną z 3

Lars Bill Lundholm „Dobra dziewczyna. Morderstwa na Ostermalmie”, 3

Wydawnictwo Filia, Poznań 2014, tłumaczenie Sabina Grabowska.
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tytułową, elitarną dzielnicą Sztokholmu, natomiast akcja „Kruchego lodu”  4

umiejscowiona jest w prowincjonalnej miejscowości Kronviken (mapa Google 
takiej nie zna, nie sądzę jednak by przeszkadzało to rozważaniom, które chcę 
poniżej przeprowadzić). Co więc można wywnioskować na temat społeczeństwa 
szwedzkiego na podstawie tych dwóch książek?

Pierwsza uwaga – ludzie w Szwecji są przeraźliwie samotni. Z obu książek można 
nazbierać całą garść postaci, które żyją w pojedynkę, przy czym ta samotność 
bardzo im uwiera. Weźmy na przykład Julię Hake, czyli siostrę detektywa Axela 
Hake z „Dobrej dziewczyny”. Mieszka ona samotnie w lesie, otoczona jedynie 
zwierzętami (dla wyjaśnienia dodajmy, że jest weterynarzem). Jeżeli wdaje się w 
jakieś związki z mężczyznami, to są to związki przelotne, powierzchowne, i to z 
takimi przedstawicielami męskiego gatunku, z którymi można się trochę zabawić 
(nieważne, czy są wolni, czy już żonaci). Gdy nastrój na zabawę mija, przemijają i 
mężczyźni. Do czasu, oczywiście, gdy ten nastrój wróci, z tym, że z zabawowego 

 Anna Jansson „Kruchy lód”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2014, 4

tłumaczenie Magdalena Wiśniewska.
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nastroju Julii skorzysta już następny mężczyzna. A jeżeli facet zmęczy się zabawą 
albo nie zrozumie, że Julia tylko się z nim bawi, to jego reakcja może być nerwowa 
– w książce jest wzmianka, że Axel Hake kilkakrotnie musiał interweniować, by 
rozwścieczeni faceci nie zrobili siostrze krzywdy.

Co tu dużo gadać – samotny jest również detektyw Axel Hake. Samotny, mimo że 
ma żonę i córkę, i nie jest z żoną ani po rozwodzie, ani w separacji. Po prostu żyją 
sobie oddzielnie, bo Hanna to „swobodny duch”, czyli ktoś, kogo można tylko 
„wypożyczyć”, a Axel może co najwyżej liczyć, by „wypożyczyć” ją na jak dłużej 
(oryginalne określenie z książki – s. 90-91). To „wypożyczanie” polega najczęściej 
na tym, że Axel wpadnie do jej mieszkania albo ona do jego i będą uprawiali seks, 
po którym każde wróci do siebie. No, może od czasu do czasu gdzieś razem wyjdą, 
ale przedtem muszą się umówić, jakby to była randka panny na wydaniu i 
kawalera, a nie spotkanie dwojga małżonków. Nie ma żadnych wspólnych 
obiadów, w ogóle niczego, co małżonkowie zazwyczaj robią wspólnie, a jest tylko 
zaspokojenie potrzeb fizjologicznych od czasu do czasu (czyli bardzo dosłownie 
potraktowane „konsumowanie” związku). I choć można znaleźć fragmenty, gdzie 
Axel tęskni za „zwykłym życiem rodzinnym” (chociażby s. 95-96) i jest zazdrosny 
o Hannę, która utrzymuje nie do końca jasne relacje z innym mężczyzną, to nic się 
jednak nie zmienia – Axel i Hanna są tylko elektronami, które od czasu do czasu 
się zderzą (w łóżku).

Przeraźliwie samotni są również bohaterowie „Kruchego lodu”. Najlepiej oddaje to 
jedna rzecz – w tej książce co pewien czas pada nazwa fikcyjnego serwisu 
społecznościowego. Źródło jego popularności wyjaśnia w pewnym momencie sam 
narrator – otóż wirtualnego przyjaciela można w każdej chwili wyłączyć, a żeby to 
zrobić, wystarczy zamknąć program albo po prostu wyciągnąć wtyczkę od 
komputera. To też przypomina trochę zderzanie się wolnych elektronów, tylko 
tutaj zderzenie to jest planowane – użytkownik „zderzy się” z kimś, gdy tego chce, 
a gdy przestanie chcieć, to zwyczajnie „zmieni tor lotu”, uwalniając się do drugiej 
osoby wylosowując się z portalu społecznościowego..

Zarysowawszy w ten skrótowy sposób stosunki między ludźmi, trzeba teraz skupić 
się na rodzinie. Jak wyglądają szwedzkie rodziny na kartach tych kryminałów? Są 
to rodziny rozbite, jak na przykład ta Hanny i Axela, gdy małżonkowie faktycznie 
nie przebywają razem (ale nie tylko oni – ojciec Amandy z „Kruchego lodu” wciąż 
pracuje, gdy jej matka ugania się za mężczyznami; taty w domu nie może również 
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uświadczyć Tom z tej samej książki). Są to także rodziny, które przynoszą dzieciom 
złe wspomnienia: ojciec Axela i Julii był alkoholikiem, damskim bokserem, a także 
gwałcicielem (Axel też za dużo pije – o pozostałych dwóch czynnościach na 
szczęście nie ma mowy). Nie istnieją relacje rodzice-dzieci (z racji negatywnych 
wspomnień z dzieciństwa Axel i Julia nie chcą mieć nic wspólnego ze swoimi 
rodzicami). Jedyne rodzinne relacje, jakie istnieją, przynajmniej w rodzinie Axela i 
Julii, to relacje brat-siostra. Jeżeli na kartach obu książek występują jakieś 
małżeństwa, to są one z najwyżej jednym dzieckiem (wyłamuje się z tego jedynie 
komisarz Mara Wern z „Kruchego lodu”, która ma rekordową dwójkę dzieci – 
druga tak liczna rodzina w obu książkach nie występuje). W rodzinach szerzy się 
przemoc, i to nie tylko w rodzinie Axela i Hanny – w ogóle książka „Dobra 
dziewczyna” najeżona jest wzmiankami o agresji mężczyzn wobec kobiet – Lisbeth 
Haldeman-Spegel, matka zamordowanej dziewczyny, której sprawę bada Axel 
Hake, podczas śledztwa zdradza Hakemu, że była bita przez kochanka. Jej obecny 
mąż również nie jest lepszy. A wracając do owego kochanka – ów kochanek, 
nazwiskiem Hjortman, oprócz niej bił także dwie inne swoje dziewczyny.

 14



LUX 3

Jakie są skutki tego wszystkiego? Okazuje się, że sami Szwedzi doskonale je znają, 
wystarczy zacytować fragment pseudofreudowskiego, jednak znamiennego 
wywodu z „Dobrej dziewczyny” (wywód dotyczy wspomnianego wyżej 
Hjortmana, którego detektyw Axel Hake przyłapuje na seksie z nieletnią): „…
[Hake] przypomniał sobie zdanie psychologów, którzy twierdzą, że wiele młodych 
dziewcząt ciągnie do starszych facetów, ponieważ wychowywały się bez ojców. Ich 
libido jest częściowo zaburzone i dlatego szukają zarówno ojca, jak i kochanka ”. 5

Idąc dalej tym tropem – obie książki wprost roją się od pedofilów i zboczeńców. W 
„Kruchym lodzie” wystarczyła nieprawdziwa plotka, celowo rozpuszczona przez 
jedną z uczennic, żeby wyrzucić zasłużonego nauczyciela wuefu ze szkoły pod 
zarzutem molestowania seksualnego. W tej samej książce znajdziemy woźnego, 
który kradnie dziewczętom majtki z szatni, żeby w samotności rozkoszować się ich 
zapachem. Ten woźny w tym samym celu zachodzi czasami do przebieralni w 
centrum handlowym. Niezdrowe myśli na temat swojej uczennicy, Cecyli, ma 
również nauczyciel Pontus Larsson. Wracając do „Dobrej dziewczyny” – w książce 
trener sportowy (czyli Hjortman) regularnie sypia ze swoimi wychowankami. 
Oskarżony o molestowanie jest również nauczyciel rysunku ze szkoły, w której 
uczyła się bohaterka, której morderstwo bada Axel Hake. Taki sam związek łączy 
tę samą bohaterkę z właścicielem prywatnej galerii sztuki.

Jeżeli ten sam motyw przewija się non-stop przez książki dwóch różnych autorów, 
opisujące ten sam kraj, to nie można tego zlekceważyć. Jeżeli spojrzeć na Szwecję 
z perspektywy tych dwóch książek, to Szwedzi nieustannie czują się zagrożeni 
przez molestowanie seksualne, pedofilię i przemoc domową. Można to połączyć z 
dokładnie opisanym w tych samych książkach zupełnym rozkładem rodziny i 
zanikiem wartości. Taką interpretację zdają się podtykać Czytelnikowi sami 
Szwedzi – przypomnijmy chociażby Axela Heke’go tęskniącego za „zwykłym 
życiem rodzinnym” czy ten fragment „Kruchego lodu”, w którym komisarz Maria 
Wern tęskni za znanymi jej z dzieciństwa świętami Bożego Narodzenia i snuje 
refleksje na temat „deficytu czasu, deficytu miłości, deficytu snu i wartościowych 
treści ”. Trudno to inaczej zinterpretować, jak powtarzającą się w obu książkach 6

tęsknotę za „czymś wyższym”.

 Lars Bill Lundholm „Dobra dziewczyna…”, s. 107-108.5

 Anna Jansson „Kruchy lód”, s. 238-239.6
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Jeżeli nawet bohaterowie obu książek tęsknią za „czymś wyższym”, to z pewnością 
nie szukają tego czegoś w religii. W „Dobrej dziewczynie” jeżeli występuje jakaś 
pobożna postać, to przybiera ona formę pół-wariata, biegającego wszędzie z Biblią 
i krucyfiksem (mowa o Lisbeth Haldeman-Spegel). W tej samej książce, autor 
wkłada do głowy Axela Hakego taką oto refleksję: „Nie miał też żadnej 
spontanicznej wiary w Boga i uważał, że wszystkie ruchy religijne wywodziły się z 
tej samej mitologii i były sposobem na zaspokojenie ludzkiej potrzeby posiadania w 
życiu przewodnika ”. Ten sam bohater, mijając stare więzienie dla kobiet, od razu 7

myśli o klasztorze – „(…) Istnieje przecież wiele podobieństw między pobytem w 
klasztorze a karą więzienia ”.8

A co na ten temat możemy znaleźć w „Kruchym lodzie”? Jednym z głównych 
bohaterów książki jest pastor Johannes Stahl. Książka rozpoczyna się od wizyty w 
domu duchownego człowieka pragnącego dokonać przed pastorem swoistej 
spowiedzi (mowa o tym lekko zboczonym woźnym). Spowiedź dlatego jest 
swoista, że obaj mężczyźni rozmawiając nie mówią o „naszym Bogu”, lecz pastor 
mówi o „swoim Bogu”, a jego gość o „jego”, czyli pastora, Bogu. Jest to więc 
nietypowa wspólnota religijna, w której pastor jest kapłanem właściwie sam dla 
siebie. W tej samej książce przywołane zostaje przez pastora wspomnienie 
spotkania religijnego, w którym uczestniczył. Polegało ono na wysłuchaniu muzyki 
gospel, a potem na dyskusji na temat aktów przemocy dokonywanych w imię Boga 
(choć być może to specyfika protestanckiego Kościoła, w którym więcej ma być 
rozumu niż przeżyć religijnych). Dla wyjaśnienia dodajmy, że rozmowa o aktach 
przemocy dokonywanych w imię Boga dotyczy modnego tematu zamachów 
terrorystycznych dokonywanych przez muzułmanów. Od razu pojawia się też 
zastrzeżenie, że i chrześcijanom można coś zarzucić w tej kwestii .9

Jeszcze jedno przebija z obu książek – wariactwo na temat seksu. Oto, co myśli na 
ten temat Reidun, czyli druga żona pastora Johannesa: „(…) Nie dalej niż wczoraj 
Reidun słyszała, jak kilku młodych chłopców rozmawiało o wychowaniu 
seksualnym w szkole. Jakiś nadgorliwy nauczyciel na zastępstwie podarował im 
prezerwatywy z nieodległą datą ważności. Stresujące dla niespełna czternastolatka 

 Lars Bill Lundholm „Dobra dziewczyna…”, s. 212.7

 Ibidem, s. 226.8

 Anna Jansson „Kruchy lód”, s. 94-95.9
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– czuć konieczność zaliczenia pierwszego razu przed przeterminowaniem się 
prezerwatywy ”. I jeszcze jedno pytanie, zadane przez tę samą Reidun: „Dlaczego 10

czternastoletnie dziewczynki noszą stringi z czarnego śliskiego materiału i push-
upy z silikonowymi wkładkami? ”. Ja też nie wiem dlaczego. Ale dowiedziałem 11

się za to z tej samej książki, że w Szwecji środki antykoncepcyjne dzieciom może 
przepisać pielęgniarka szkolna. Być może ma to jakiś związek.

Czego więc może polski czytelnik dowiedzieć się o Szwecji z tych dwóch 
popularnych książek? Z obu książek wynika jasno, że Szwecja nie znajduje się w 
momencie rozkwitu. Jest wprost przeciwnie – Szwecja się zwija, przeżywając 
moralny i gospodarczy kryzys. Czy bogaci i moralnie silni ludzie bezustannie 
obawiają się czyhających na nich zboczeńców? Dlaczego z basenem miejskim 
kojarzą im się od razu mężczyźni podglądający innych mężczyzn przez szpary w 
drzwiach („Dobra dziewczyna”, s. 209)? Dlaczego trener sportowy musi być od 
razu pedofilem? Dlaczego to samo musi dotyczyć właściciela galerii sztuki albo 
cenionego psychologa? Dlaczego w Szwecji każdy musi być sam ze swoimi 
problemami – „(…) Nauczyłam się od Szwedów, żeby nie wtrącać się do tego, co 
mnie nie dotyczy ”? Dlaczego mąż Marii Wern, czyli pani komisarz z „Kruchego 12

lodu” musi doświadczyć utraty pracy? Dlaczego bohaterowie „Dobrej dziewczyny” 
czytają gazetki socjalistyczne („Norrskensflamman”) i trzymają w domu plakaty 
„Niszcz kapitał!”, wzorowane na radzieckich propagandowych plakatach? A co z 
niechęcią do imigrantów, widoczną w „Kruchym lodzie” (dyrektor szkoły, 
Montelius, podpalający obóz dla uchodźców)?

Można mieć tylko nadzieję, że Autorzy trochę przesadzili i że ze Szwecją nie jest aż 
tak źle, jak to odmalowali.

 Ibidem, s. 26.10

 Ibidem, s. 23.11

 Lars Bill Lundholm „Dobra dziewczyna…”, s. 193.12
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Najdziwniejszy zawód świata. O 
„Perspektywie mrówki” Agnieszki 
Wójcińskiej 

J O A N N A  WA L

Agnieszka Wójcińska, po „Reporterach bez fikcji” porywa się na 
„Perspektywę mrówki”. Zadaje pytania reporterom świata o metody ich 
pracy, szczególnie w krajach takich jak Chiny czy Kuba, gdzie wolność słowa 
jest surowo karana, a dziennikarze z powodu głoszenia niewygodnych dla 
władz faktów ponoszą represje. O odwadze, misji, szukaniu tematów oraz 
tym ile można wytrzymać w imię wyższej idei opowiadają wyjątkowi ludzie, 
którzy nieustannie zmieniają obraz światowego dziennikarstwa.

Z perspektywy mrówki widać więcej. Reporterzy, z którymi rozmawia Agnieszka 
Wójcińska zdradzają tajniki swojej pracy w reżimach totalitarnych, wyjaśniają, co 
ich inspiruje, jak szukać dobrych tematów i gdzie najlepiej się piszę. Jak 
rozmawiają ze swoimi bohaterami? Wójcińska przeprowadza wywiady ze 
Swietłaną Aleksijewicz, Markiem Dannerem,  Jeanem Hatzfeldem, Chloe 
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Hooperem, Kjetilem Stensvikiem Østli, Martinem Pollackiem, Yoani Sánchez, 
Drauzio Varellą, Edem Vulliamy, Günterem Wallraffem, Liao Yiwu i Maciejem 
Zarembą Bielawskim. Wszyscy rozmówcy opowiadają jej fragment prawdy o 
świecie, który odchodzi. Uchylają rąbka tajemnicy reporterskiej pracy, mówią o 
blaskach i cieniach swojej profesji. To nie oni wybrali ten zawód. To zawód wybrał 
ich.

Jak znajduje się takie tematy jak Maciej Zaremba Bielawski w „Higienistach”? 
Dzięki trafianiu na dziennikarskie perły można pomóc wielu ludziom, szczególnie 
tym niepełnosprawnym, których w Szwecji poddano przymusowej sterylizacji bez 
ich wiedzy i zgody. Dlaczego w Szwecji, kraju będącym symbolem demokracji, 
doszło do praktyk rodem z nazistowskich Niemiec? „Gdyby księżna Diana zginęła 
w wypadku samochodowym dwa tygodnie wcześniej, nie byłoby w Szwecji ustawy 
o rekompensacie dla ofiar przymusowej sterylizacji”. Dlaczego Zaremba Bielawski 
porwał się na tak odważny temat? „Bo fascynuje nas obcość, gdzie jest coś do 
zrozumienia. U siebie wszystko wydaje się oczywiste. Emigracja była darem, 
przynajmniej w moim przypadku. Teraz, po latach w Szwecji, już coraz mniej się 
dziwię i muszę to zdziwienie w sztuczny sposób w sobie podtrzymywać”. Czy 
można mówić tu o misji i zbawianiu świata? Choć ocieramy się o zbędny patos, nie 
można zaprzeczyć tej tezie, ponieważ swoim materiałem Zaremba Bielawski 
przyczynił się do wypłacenia odszkodowań wielu ofiarom tragedii. Bez ujawnienie 
tej dramatycznej sprawy, świat nie dowiedziałby się prawdy o szwedzkich 
eksperymentach eugenicznych.  

Jean Hatzfeld, korespondent wojenny w Libanie i Bliskim Wschodzie, dużo pisał o 
rwandyjskim ludobójstwie. Jak opowiada się o takim dramacie? Jakie pytania 
zadaje się ofiarom, które przeżyły? „Interesuje mnie cisza ocalonych, w moim 
przekonaniu [jest] nie mniej ciekawa niż słowo, oraz literackość tego tematu. 
Dociera do mnie, że to coś, co przekracza ramy pracy i umiejętności 
dziennikarskich, to temat na książkę”. Dziennikarz nie rozmawiał tylko z ofiarami, 
ale także z oprawcami. „Uważam, że my dziennikarze, wcale nie jesteśmy po to, by 
dawać świadectwo, nie piszemy, by zmieniać świat. To nasz czytelnik może go 
zmienić. Jako pisarz chcę po prostu stworzyć pewną literacką rzeczywistość 
ludobójstwa i wprowadzić w nią czytelnika, który jej nie zna. Bo ona jest 
fascynująca”. 
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Yoani Sánchez, kubańska blogerka „Generation Y” i niezależna dziennikarka 
doskonale wie jaką cenę płaci się za wolność słowa i walkę o prawdę. Yoani 
prowadzi bloga w kraju, w którym prawie nikt nie ma dostępu do internetu. Mimo 
panującej cenzury, komunikuje się ze światem za pomocą twittera i na pendrivach 
przesyła krótkie wiadomości, które umieszcza w sieci. Pisze o zwykłym życiu 
przeciętnego Kubańczyka, o trudach, troskach i zmartwieniach. Chce, aby świat 
wiedział, jak naprawdę żyje się w systemie komunistycznym. Szybko zyskała 
popularność, dlatego stała się niewygodnym numerem jeden na celowniku władz. 
Niejednokrotnie była aresztowana, ma zakaz opuszczania kraju. Liao Yiwu, 
chiński dziennikarz, nonkomformista, walczy o swobody dla obywateli i godne 
życie w Chinach. Więziony i karany za wydawanie książek opisujących zbrodniczy 
system totalitarny. „Chciałem oddać głos osobom będącym podstawą naszego 
społeczeństwa, a na które nikt nie zwraca uwagi. To, co władze chińskie chcą 
pokazać Zachodowi, cały ten rozwój gospodarczy, to tylko warstwa zewnętrzna. 
Pod spotem są właśnie tacy ludzie, jak ci, o których piszę. Oni są bazą”.  

Günter Wallraff, by pisać swoje reportaże, wcielał się w rolę czarnoskórego 
mężczyzny, alkoholika, bezdomnego. Robił to dobrze do tego stopnia, że nie 
poznała go nawet własna córka. Ujawniał rasistowskie tendencje w Niemczech, 
obalał mity, demaskował ksenofobię i podejście Niemców do czarnoskórych 
rodaków. „Czarnoskóry Niemiec w Niemczech wciąż uchodzi za coś egzotycznego, 
zwracają się do niego zawsze per <ty>, jak do dziecka, to taka pozytywna forma 
rasizmu, traktowanie jak podopiecznego, któremu mówi się, co należy robić”. 

Ed Vulliamy, autor „Ameksyki” twierdzi, że zawsze jeśli się czemuś dziwisz, 
zanotuj to. „Należę do dziennikarzy, którzy uważają, że historia nie kończy się na 
stronie gazety. Niezwykle mnie interesuje ten dalszy ciąg”. 

Swietłana Aleksijewicz, tegoroczna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury, białoruska pisarka, portretuje historię Rosji, wojen, Czarnobyla. 
„Bardzo ważna jest dla mnie melodia tekstu. Kiedy czytam książkę, w której nie 
słyszę muzyki, odkładam ją. W dobrych książkach zawsze słychać muzykę”. 
Aleksijewicz już jako dziecko chciała pisać. Gdy trafiła do gazety, nie mogła 
odnaleźć się w chaosie pracy i pogoni każdego dnia za nową informacją. 
Interesował ją człowiek, jego wnętrze i historia. Chciała posiedzieć razem z nim w 
kuchni przy kawie i posłuchać czasem bardzo traumatycznych zwierzeń. Lubiła 
pochylać się nad osobowością.
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Drauzio Varella, autor „Ostatniego kręgu”, opowieści o brazylijskim więzieniu 
Carandiru, jednym z najsurowszych na świecie. „O ogromnym rozwarstwieniu 
społecznym w Brazylii i o tym, że życie u nas i w ogóle w Ameryce Łacińskiej jest 
bardzo silnie związane z tym, do jakiej klasy społecznej należysz. Trudno to 
przeskoczyć. Opowiadam o epidemii przemocy wśród najbiedniejszych. A także o 
tym, że kiedy raz trafisz do więzienia, szalenie trudno zacząć na powrót normalne 
życie”. 

Wszyscy rozmówcy Agnieszki Wójcińskiej jako oręża w walce o prawdę używają 
pióra. Jedni robią to w imię wolności, drudzy, by żyło się lepiej. By świat mógł 
dowiedzieć się o tym, jak bardzo ludzie potrafią być źli. By można było usłyszeć 
głos pokrzywdzonych, niesłusznie osądzonych, cierpiących i chorych. By do 
krajów zachodnich dotarły informacje o zbrodniach przeciwko ludzkości, 
prześladowaniach, biedzie, głodzie, bólu i krzywdzie. Reporterzy świata narażają 
własne bezpieczeństwo, a czasem nawet życie, żebyśmy mogli poznawać prawdę o 
świecie. Życie z opowiadania ludziom historii o innych ludziach to najdziwniejszy 
zawód świata. 
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Dwie fantastyczne HISTORIE – recenzja 
„Wstań i idź” Tomasza Kołodziejczaka 
M A K  
 

Jeden z najważniejszych autorów drugiej generacji polskiej fantastyki oddaje 
w ręce czytelnika dzieło niezwykłe. W antologii przygotowanej na jubileusz 
trzydziestolecia pracy twórczej Kołodziejczak zaprasza nas w podróż nie 
tylko przez magiczne krainy i odległe planety, ale też przez własną, pisarską 
drogę. 

Antologia „Wstań i idź” to 12 opowiadań – od debiutanckich „Kukiełek” po 
napisaną cztery lata temu „Planetę węża” – zebranych w jeden tom. Kołodziejczak 
otwiera się przed czytelnikiem i pokazuje mu swoje próby (i błędy) pierwszych lat 
twórczości i stopniowe samodoskonalenie w pisarskim fachu. 

Autor ma niezwykły talent do snucia wizji wyjątkowo bogatych, barwnych i - co 
najważniejsze - wewnętrznie spójnych. Nawet inwazja obcej cywilizacji 
zakrzywiającej czasoprzestrzeń i karmiącej się złem oraz sojusz ludzko-elficki 
skierowany przeciwko tejże wydają się dzięki Kołodziejczakowi balansować na 
granicy prawdopodobieństwa. Jubilat często podkreśla w wywiadach, że jego 

 22



LUX 3

ulubione zajęcie pisarskie to „światoróbstwo, gadżetologia i językotwórstwo” i 
trzeba przyznać, że doszedł w tej sztuce do mistrzostwa. 

To, co najbardziej interesuje autora – do czego on sam się przyznaje – jest kwestia 
sprawiedliwości. Nic dziwnego, że to właśnie postacie występujące w 
opowiadaniach napędzanych rozważaniami o granicach prawa i systemie wartości 
są u Kołodziejczaka najciekawsze. Człowiek, który myślą może spowodować 
śmierć dowolnej osoby na planecie („Ręce Pana Boga”), złamany idealista w 
świecie, w którym eutanazja i aborcja są na porządku dziennym (tytułowe „Wstań i 
idź”), wreszcie – kat, który w cyberpunkowej rzeczywistości swój fach wykonuje 
za pomocą miecza („Wrócę do ciebie, kacie”) – ci bohaterowie wyszli pisarzowi 
zdecydowanie najlepiej: są niejednoznaczni, muszą uporać się z własnymi 
demonami i mimo fantastycznej otoczki są tak zwyczajnie… ludzcy. Zagadnienie 
sprawiedliwości łączy się u Kołodziejczaka z refleksją nad humanizmem, który 
wydaje się drugim interesującym autora tematem. To chyba wyjaśnia tytuł zbioru 
zaczerpnięty z Przesłania Pana Cogito Zbigniewa Herberta.

Dla jasności: Kołodziejczak to nie moralizatorski buc, czego dowodem są 
znajdujące się w antologii opowiadania humorystyczne („Bardzo cenny pierścień” i 
„Smoczy biznes”).

Równolegle do fantastycznych historii, autor snuje inną narrację, pozbawioną 
literackiej fikcji. Wszystkie opowiadania są opatrzone wspomnieniami autora. 
Kołodziejczak prowadzi czytelnika przez własną, literacką drogę: począwszy od 
fascynacji Zajdlem i Lemem, poprzez przygodę z legendarnym Klubem Tfurcuf i 
raczkującym polskim rynkiem wydawniczym, po kulisy powstania uniwersów 
Dominium Solarnego i Ostatniej Rzeczpospolitej – najważniejszych dzieł w 
dotychczasowej działalności pisarza. 

Fantasta we wspomnieniach odmalowuje świat, który powoli odchodzi w 
zapomnienie. Pasjonatów czytających swoje opowiadania przy piwie zastępują 
grupy na portalach społecznościowych zrzeszające całkiem obcych sobie ludzi. 
Wydawane własnym sumptem magazyny kolportowane metodą plecak-pociąg-
księgarnia wymarły jak dinozaury, a ich miejsce zastąpiły blogi i profesjonalne 
czasopisma (ewentualnie fanowskie, internetowe e-ziny). Dla czytelnika, który 
żyje krócej, niż tworzy jubilat, te opowieści to czystej wody egzotyka. Fantastyczna 
niemal w takim samym stopniu, co występująca obok niej w tomie fikcja literacka. 
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Kołodziejczak zrobił czytelnikom świetny prezent na jubileusz pracy twórczej. 
„Wstań i idź” broni się, jako przyjemna lektura dla wielbicieli dobrej fantastyki (i 
nie tylko), ale też, jako historia pisarza o pisaniu i dziejach polskiej fantastyki w 
ciągu ostatnich trzydziestu lat.  
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“Przebudzenie mocy”. Proste opowieści 
sprawdzają się najlepiej 
M AT E U S Z  K .  D Z I Ó B

Wskrzeszenie kultowej sagi to wielka presja na twórców. W pewnej mierze 
następcy Georga Lucasa wywiązali się ze swojego zadania. W czasie 
oglądania “Przebudzenia mocy” nie mamy wrażenia, że film robiony był na 
siłę. Fabuła, chociaż sztampowa i można jej wiele zarzucić nie wywołuje 
“ciarek wstydu”. Mimo swoich wad “Przebudzenie mocy” to jednak dobre 
kino. W końcu to tylko i aż “Gwiezdne wojny”.

“Gwiezdne wojny” od lat fascynują kolejne pokolenia fanów. Emocjonują tak samo 
rodziców, jak i ich dzieci. Przepis Lucasa na sukces był prosty - odwieczną walkę 
dobra ze złem przenieść w odległą galaktykę i ubrać w szaty “space opery”. O tym 
jak wielki sukces odniósł nie trzeba się rozpisywać. Najnowsza część sagi, 
“Przebudzenie mocy”, 27 grudnia pobiła rekord i w 12 dni zarobiła już miliard 
dolarów.

“Przebudzenie mocy” o wiele bardziej przypomina “stare” części sagi (IV-VI) niż te 
najnowsze (I-III). Efekty specjalne zredukowano do minimum i nie ma już 
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pojedynków na miecze świetlne rodem z azjatyckich filmów o samurajach i 
mistrzach kung-fu (swoją drogą żaden z bohaterów nie umie aż tak dobrze władać 
tym orężem). Praca kamery też bardziej przewodzi na myśl “Powrót Jedi” niż 
“Zemstę Sithów”. Przy okazji: trudno nie zauważyć podobieństw między tym jak 
ukazywany jest Nowy Porządek, a tym jak portretowana była III Rzesza. Są i inne 
łączniki ze “starymi Gwiezdnymi Wojnami” - jest Han Solo, Leia,  Chewbacca i 
Luke Skywalker. Oczywiście są oni odpowiednio starsi (aż się łezka w oku kręci), 
bo akcja dzieje się 30 lat po wydarzeniach z “Powrotu Jedi”, ale jednak w gruncie 
rzeczy nie zmienili się. I rzucają takie same, choć już nie tak kultowe teksty, jakie 
rzucali - bagatela - ponad 30 lat temu.

Wszystko zostało maksymalnie uproszczone. Zbanalizowany został nawet bohater, 
z perspektywy którego poznajemy Galaktykę, Finn. Nawrócony szturmowiec po 
prostu, jak gdyby nigdy nic wchodzi w cały wir wydarzeń i doskonale się w nim 
odnajduje. Nie ma żadnych konfliktów wewnętrznych. Kiedy trzeba płakać - 
płacze, kiedy trzeba postawić na swoim (no dobra, rzadko mu się to zdarza) - 
stawia, a kiedy trzeba walczyć - walczy. Niby wszystko jest w porządku, ale jednak 
brakuje tu jakiejś większej wyrazistości, której moglibyśmy się spodziewać po 
postaci odgrywającej tak ważną rolę w filmie.

Lecz, o ile Finna, mogę reżyserowi wybaczyć, o tyle głównego czarnego 
charakteru, czyli wnuka lorda Vadera już nie. Kylo Ren jest bardziej komiczny niż 
straszny. Konflikt, który rozgrywa się w jego wnętrzu, zapewne w zamierzeniu 
miał przypominać podobny konflikt w duszy Dartha Vadera. O ile jednak Vader 
był stanowczy i silny, o tyle “Ben” - bo tak nazwali go rodzice - to kalka 
zbuntowanego i kapryśnego nastolatka. Sceny, w których pod wpływem złości 
rozwala elektronikę są godne śmiechu, tak samo zresztą jak jego facjata. Nie 
ubliżając aktorowi, jego kreacja przypomina typowego giermka przed 
postrzyżynami vel znanego z memów wolnorynkowego “kuca”! Złośliwi - a jak 
wiadomo tych nie brakuje - powiedzą, że upiorna maska na jego twarzy kryje nie 
straszne, lecz śmieszne oblicze. Kylo Ren, ze swoim groteskowym mieczem 
świetlnym, całkowicie psuje “klimat” i przyjemność płynącą z oglądania 
“Przebudzenia mocy”. Aż się prosi aby chociaż bohaterowie - jeśli już fabuła taką 
być nie może - byli nieco bardziej skomplikowani i mniej infantylni.

Wskrzeszenie kultowej sagi było wielką presją na twórców. W pewnej mierze 
wywiązali się oni z zadania. W czasie oglądania “Przebudzenia mocy” nie mamy 
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wrażenia, że film robiony był na siłę. I co najważniejsze - nie jest zrealizowany z 
przesadnym rozmachem, który moim zdaniem zepsuł ostatniego “Mad Maxa” i 
który zepsułby z pewnością siódmą część “Gwiezdnych wojen”. Fabuła, chociaż 
sztampowa (bo ile razy można niszczyć kolejną gwiazdę śmierci?) i można jej wiele 
zarzucić nie wywołuje “ciarek wstydu”. Trochę przypomina współczesne, 
“spłaszczone” gry komputerowe - postaci idą przez kolejne scenerie i możemy być 
spokojni o to, co stanie się z nimi, bo i tak intuicyjnie wiemy, że nic złego ich nie 
czeka. W filmie brak momentów napięcia i zwrotów akcji. Z góry możemy założyć, 
co stanie się dalej i pewnie się nie pomylimy. Mimo wszystko jednak “Przebudzenie 
mocy” to w gruncie rzeczy dobre kino. Nie nudziłem się przez ani moment w ciągu 
dwóch godzin seansu. Może dlatego, że "Przebudzenie..." tak bardzo przypomina 
części IV-VI sagi? Chyba jednak to prawda, że proste opowieści sprawdzają się 
najlepiej. W końcu to tylko i aż “Gwiezdne wojny”.
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Wokół książki Tadeusza Płużańskiego 
"Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy” 

A N N A  S T Ę P N I A K  

Oficjalne oskarżenie Witolda Pileckiego dotyczyło absurdalnych zarzutów o 
działalność szpiegowską oraz przygotowanie zamachu na najważniejsze 
osoby w państwie (m.in. Bolesława Bieruta). Wszystko wskazuje na to, że 
Rotmistrz był szczególnie niebezpieczny w związku z posiadanymi 
informacjami na temat roli, jaką pełnił Józef Cyrankiewicz w obozie 
Auschwitz. Najprawdopodobniej działał tam jako donosiciel na usługach 
Niemców.

Nowa książka Tadeusza M. Płużańskiego „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy” (wyd. 
Fronda) przedstawia kompleksowe spojrzenie na kwestie procesu i wyroku śmierci 
na Rotmistrza oraz pokazuje, kim byli ludzie bezpośrednio odpowiedzialni za 
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pozbawienie go życia, a także zdrajcy, którzy wydali go Sowietom. Publikacja 
rozprawia się także z kilkoma mitami i pomówieniami na temat tej postaci.

Wyrywanie paznokci u rąk i nóg, nabijanie na nogę od stołka, miażdżenie jąder, 
niekończące się przesłuchania bez snu, jedzenia i picia to metody stalinowskie, 
którymi niszczono żołnierzy i oficerów podziemia niepodległościowego. Według 
relacji świadków takie same tortury przeprowadzano na Pileckim.

Ponieważ świadomość życiorysu tego bohatera jest nadal ograniczona, autor 
skrupulatnie przypomina okoliczności aresztowania i skazania go na śmierć. 
Oficjalne oskarżenie, które obejmowało również Tadeusza Płużańskiego i Marię 
Szelągowską (współpracowników Pileckiego sądzonych w tym samym procesie) 
dotyczyło absurdalnych zarzutów o działalność szpiegowską oraz przygotowanie 
zamachu na najważniejsze osoby w państwie (m.in. Bolesława Bieruta). Wszystko 
wskazuje na to, że Rotmistrz był szczególnie niebezpieczny w związku z 
posiadanymi informacjami na temat roli, jaką pełnił Józef Cyrankiewicz w obozie 
Auschwitz. Najprawdopodobniej działał tam jako donosiciel na usługach Niemców.

Wacław Alchimowicz oraz Leszek Kuchciński byli – według zgromadzonych 
informacji – wtyczkami MBP, które przekazywały informacje na temat działalności 
„grupy Pileckiego”. Z kolei funkcjonariusze więzienia przy ulicy Rakowieckiej, jak 
również ubeccy siepacze, przez długie lata, po 1989 roku, utrzymywali, że nie 
znęcali się nad Witoldem Pileckim, a przede wszystkim, że niewiele pamiętają. 
Nadal żyjący Ryszard Mońko, zastępca naczelnika więzienia na Mokotowie w 
latach 40., uważa, że „jest czysty”. Ale jego podpis widnieje w dokumentach i 
wiadomo, że uczestniczył 25 maja 1948 roku w egzekucji Pileckiego. Z kolei Piotr 
Śmietański, kat, który strzelił w tył głowy, rozpłynął się w mrokach dziejów. 
Śledczy, którzy znęcali się i torturowali Szelągowską, Płużańskiego i Pileckiego, to 
Marian Krawczyński, Zbigniew Kiszel oraz Eugeniusz Chimczak – ludzie „z 
awansu”, którzy karierę w Urzędzie Bezpieczeństwa robili dzięki swojej 
bezwzględności i okrucieństwie. W III RP przed prokuratorami IPN-u żalili się, 
jak trudno było im wykonywać swój dawny zawód. Na przykład Krawczyński 
zeznawał:

„To były normalne przesłuchania, wyjaśniałem z Pileckim jego notatki, adresy. 
Dużo mówiliśmy o jego pobycie w Oświęcimiu, ucieczce, raporcie z obozu dla 
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Armii Krajowej. Interesowało mnie to, gdyż w czasie wojny też należałem do AK. 
Dlatego przesłuchania nie były dla mnie łatwe.”

Kolejne mroczne postacie odpowiedzialne za śmierć bohatera to prokurator 
Czesław Łapiński oraz przewodniczący składu sędziowskiego podpułkownik Jan 
Hryckowian. Ten drugi zmarł jeszcze w latach 70. i nie doczekał rozliczenia, ale 
Łapiński przed sądem stanął – na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Co 
symptomatyczne dla III RP, udało mu się zejść z tego świata przed zakończeniem 
procesu.

Warto podkreślić, że po 26 latach od powstania tak zwanej wolnej Polski 
największym nierozwiązany problemem pozostaje brak możliwości identyfikacji 
pochówku Witolda Pileckiego. Co szczególnie bolesne, ale bardzo typowe dla 
sowieckiego systemu zainstalowanego w Polsce, członkowie Najwyższego Sądu 
Wojskowego, którzy zatwierdzili wyrok śmierci, zostali celowo pochowani w 
bezpośrednim sąsiedztwie bezimiennych grobów bohaterów z AK, WiN i NSZ. 
Chodzi o Leo Hochberga i Kazimierza Drohomireckiego, ale przede wszystkim 
tego, którego pogrzebano dokładnie nad dołami śmierci w kwaterze „Ł” na 
Powązkach – Romana Kryże (1907-1983). Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 
pochówki wojskowych dygnitarzy jest nie kto inny jak Wojciech Jaruzelski. Warto 
mieć świadomość, że prace na „Łączce” nie mogą być dalej prowadzone bez 
zmiany prawa i przeniesienia mogił komunistycznych zbrodniarzy.

Pilecki powraca do powszechnej świadomości - coraz częściej i na różne sposoby - 
na przestrzeni ostatniej dekady. Pomimo, że większość jego biografów mówi o nim 
z patosem i stosuje hagiografię do opisu tej postaci, trzeba powiedzieć, że jest to 
zabieg zrozumiały i wskazany. Witold Pilecki to człowiek wybitny, który ma 
ogromne zasługi dla naszej historii – począwszy od udziału w wojnie z 
bolszewikami, poprzez przesyłanie pierwszych raportów z obozu zagłady i 
stworzenie tam doskonale działającej konspiracji, a skończywszy na działalności po 
1945 roku w Polsce i śmierci z rąk UB. Jego percepcja w kategoriach męczennika 
jest zabiegiem całkowicie uzasadnionym i popartym faktami. Jest bohaterem, który 
łączy, a nie dzieli, i nie należy do nikogo w sensie sporów politycznych. Warto, aby 
każdy Polak i każda Polka o tym pamiętali.

Tadeusz Płużański, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy, Wydawnictwo Fronda 2015
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Głupia Sprawa 
Ż O R Ż  P O N I M I R S K I

ANI TEATRZYK ANI GĘŚ A JUŻ NA PEWNO NIE ZIELONA

ZMUSZONY JEST PRZEDSTAWIĆ

GŁUPIA SPRAWA

Hamlet:

Herbata! Her-ba-ta! Herbata? Tak Herbata! Moja Herbata! Nie kawa, o nie nie 
moje ptysie, herbata!

Makbet:

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  

Przecz z herbatą! Precz z Hamletem!  
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Grzegżółka:

Ależ proszę pana, to wy zamówiliście herbatę a Hamleta sami wpuściliście. Drzwi 
się nie domykały, a naprawić nie chcieliście…

Makbet zasępiony zapada się w sobie, kurtyna opada. 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Koreański film (2) – Koreańskie łzy w 
Kinotece 

K R Z Y S Z T O F  K A R N K O W S K I

Jak fajnie wrócić z koreańskiego filmu z kina! I to nie w środku nocy lub w 
dzień, za to z pokazu w studyjnej salce, którego organizatorzy tak bardzo 
oszczędzali na naświetleniu ekranu, że więcej mogłem zobaczyć na własnym 
monitorze, a z Kinoteki. Zresztą to ostatnie zdarzało się i w dużych salach 
renomowanych kin, może więc musi tak być… Teraz jednak wszystko grało.

Na zakończenie Warsaw Korean Film Festival pokazano nam spektakularny 
dramat „Oda do mojego ojca”. To kawał współczesnej historii Korei, pokazanej 
przez pryzmat życia bardzo już wiekowego, cholerycznego i aroganckiego 
właściciela sklepiku z zagranicznymi towarami. Handel nie idzie, kupcy na lokal są 
coraz bardziej natrętni, a nasz bohater uparty jak osioł. Zanim jednak dowiemy się, 
skąd bierze się ten upór, cofniemy się do czasów wojny koreańskiej i ucieczki 
grupy z Północy na pokładzie amerykańskiego okrętu i poznamy dramat 
brutalnego rozdzielenia, jaki stał się udziałem wielu koreańskich rodzin. Trwający, 
o czym trzeba pamiętać, do dziś. Poznamy też inne koreańskie koleje losu, czasem 
takie, w które trudno dziś uwierzyć – dziś raczej nie wyobrażamy sobie młodych 
Koreańczyków, którzy emigrują by pracować w fatalnie zabezpieczonej 
niemieckiej kopalni czy myć zmęczone niedawną wojną i wzrostem gospodarczym 
germańskie trupy. A jednak. Potem jeszcze epizod z wojny w Wietnamie i odprysk 
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wielkiej akcji łączenia rodzin na początku lat 80-tych. Wreszcie kolejna przebitka 
do współczesności i koniec, pogodzenie się z losem, z życiem, ze stratą.

Film, jak to prawie zawsze u Koreańczyków łączył ze sobą gatunki. Ujęcia, 
pokazujące codzienne życie były na krawędzi komedii, gdy jednak patrzyliśmy na 
sceny dramatyczne, żadnego dystansu nie było. Obecni na Sali koreańscy 
organizatorzy co chwila dyskretnie wycierali łzy z twarzy, a dziewczyna siedząca 
za mną na dostawionym krześle płakała przez prawie cały film tak, że o dyskrecji 
już żadnej mowy być nie mogło. I trudno jej się dziwić, bo emocje zostały podane 
w bardzo dużym natężeniu: ucieczka przed wojną, walka o życie, ładna historia 
uczucia głównego bohatera i jego żony, wreszcie – łzy dzieci, których chyba więcej 
się w tym filmie polało, niż krwi. A do tego nie jest to tylko gra z widzem, mająca 
wycisnąć go jak gąbkę, w której koreańscy reżyserzy potrafią się zapamiętać, 
zwłaszcza, gdy kręcą obrazy katastroficzne w rodzaju „Grypy” czy „Tsunami” (ten 
ostatni tego samego reżysera -  Je-kyoon Yoon’a. Tu wszystko jest przecież 
zakotwiczone w historii, w której zapewne odnajdzie się większość koreańskich 
rodzin. Słowo „zapewne” jest zresztą niepotrzebne, we własnym kraju w kinach 
obejrzało go 14 milionów widzów.

Z drugiej strony trzeba wspomnieć, że o ile „Oda do mojego ojca” ukazuje bolesne 
przeżycia sprzed kilkudziesięciu lat, o tyle można los bohatera stabilizuje się jakoś 
w okolicach roku 1980. Ran niezagojonych film Yoon’a nie rozdrapuje. Tym zajęło 
się jednak w ostatnich latach tylu autorów, że tylko możemy pozazdrościć 
solidnego przepracowania historii najnowszej w narodowej kinematografii. O czym 
napiszę w jednym z kolejnych tekstów, temat to bowiem bardzo odpowiedni na 
polski grudzień.

Oda do mojego ojca (Gug-je-si-jang), Korea Południowa, 2014, reż.  Je-kyoon 
Yoon
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