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(ur. 1930), prozaik i dramalurs. bebiuw 1950 r. ·Od 1963 r. przeb7Wa za
Jest
autorem głośnych dnmatów, 1ranych na scenach całe10
świata, m.in. ,,Policja" (1958), „Ind11k" (1980), „Karol" (1961),
„Na. peln11m morzu" (1961), „Tango" (1964), „Rie.tnia" (1973),
„Emigranci" (1974), „Garbua'' (197-5).
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Jak wiadomo, rozpowszechnił się w wielu krajach obyczaj brania zakładników. Grożąc im śmiercią, uzyskuje się
to czy tamto, a przeważnie dowolnie u,t•lom, au~ pieniędzy.

Zakładnicy - ci, którzy przei)'li - udzielaj1t pótniej wy~
wiadów. We wszystkich wywiad3ch, z którymi udało mi
się zapoznać, uderzyło mnie jedno. Mianowicie na pytanie,
jak zachowywali się terroryści, odpowiadano: „Bardzo
przyzwoicie. Czasem, owszem, popchnęli, krzywo spojrzeli,
podnieśli głos, no, ale nie można im się dziwić, byli zdenerwowani. Na ogół jednak bardzo kultunlnle, bardzo elegancko, bardzo symplitycznie".

Rzecz daje do myślenia. Chodzi o sytuację, . kiedy ktoś
sobie ulicą, albo załatwiał coś w banku, albo gotował
sobie jajka na miękko u siebie w domu i nagle przystawiono mu ·rufę do pleców. A potem przez wiele godzin
był trzymany w zamknięciu, często związany, czasami bity,
a zawsze przekonany, że będzie zastrzelony lada chwila.
Niekiedy · zaś, . dla urozmaicenia, torturowany przed śmier
cią. Wszystko dlatego, że jakiś drugi człowiek, zupełnie
mu nie znany, chce sobie coś zała\wić, albo potrzebuje
gotówki.

szedł

Jeżeli potem uwolniony z opresji powi3da, te towaraystwo tego drugiego było całkiem przyjemne, to musi w tym
coś być.

Co? Wątpię w ową dekla:owaną przyjemność. Prr.ypusiczam raczej, że ten, kto ją deklaruje, kiedy jes\ już po
wszystkim, bał się śmiertelnie i miał rację. Cót bowiem
bardziej natu:r3lnego? Jego strach był tak wielki, ie \eraz
r~czywiście jest mu przyjemnie.
Je10 radość wynika.
z prostego !aktu, ie pr~~.

Powiedzieć więe, ie w r.uncie rzeczy bylo całkiem przyjemnie, kiedy lada. chwila narrator mógł się unienić w trup.1 i o tym wiedział, to coś więcej niż ·z;wyc:r:ajna brawura.
Być może to a;lmoczynriY. zabieg psychiczny, mający właś
nie na celu takie do normy przywrócenie.

Mnie to wszystko przygnębia. Te historie z. zakładnikami,
te ich wywiady .. , To wstys\~o świadczy o jednej przygnę
biającej prawdzie: ~· przemoc, byle dostatecznie brutalna,
narzuca reguły gry. żadnemu z. zeznających p()źnieT zakład
ników nie przyszło do głowy, te cała sprawa w z.ałożeni'-1
i od samego początku~ byb niedopuszczalnym skandalem.
Ze nikt, kto idzie sobie ulicą, albo wstępuje do banku,
albo gotuje sobie w domu jajka na miękko, nie powinien
nagle poczuć lufy na plecach, a potem być więziony z. wyrokiem śmierci tylko dlatego, że ktoś inny chce sobie coś
załatwić, albo potrzebuje gotówki. Że propozycja: „A \eraz
ja pana z.wiążę, a potem zastrzelę" jest nie do przyjęcia
moralnie, psychicznie, chociaż może być narzucona sił ą
i tylko siłą. A oni przyjmują tę propozycję , nawet kied.)'
jest już po wszystkim, kiedy nic przecież już im nie grozi
Przyjmują ją włafoie moralnie i psychicznie, i właśnie
dlatego, że była im narzucona siłą . Nie przeprowa<tzają
między tymi dwoma trybami · podziału, który powinien być ·
nieprzekraczalny. Potem 'już tylko krzątają się w tak wyznacz;onej im rzeczywistości, mosxczą się potulnie wewnątrz
sytuacji zaprojektowanej ·wyłącz.nie przez „panów". „Kopnął, ale tylko raz, jak ładnie z jego strony. Mógł wyr.,.;ać
paznokcie, a wybił tylko zęby, jaki sympatyczny. Tylko
przypalił papierosem, a mógł też uciąć język, jaki dobry „.'
Psychologia obozów koncentracyjnych.
Czyżbyśmy byli urodzon:rmi niewolnikami?
Cz.asem wydaje mi się, że tak. Słucham, czytam, oglą
dam te wywiady i coś mi się wydaje, że niezbyt dłu go
trzba by tę całą kultunlną, oświeconą , wypucowaną Europę
skrobać po lakie:-ze, żeby się doskrobać do krwi, mięsa
kości.

Natomias\ zastrieleni
i nie

można

milczą.

się dowiedzieć,
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Nie ma z nimi wywiadów
myślą o tych, którzy ich

zastrzelili.
Sławomir
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ekspedientka, la\ 18
Pod wpływem strachu człowiek może się bardzo poniży ć
Ja przepraszam moj~ito chłopaka za to, czego nie zrobiłam.
Jeżeli prawda ma mi zaszkodzić, to
wymyślam różne
śmieszne historyjki.

sprzedawca owoców i warzyw, lat 63
Strach mówić, co niedługo będzie. Wszystko idzie znowu
o 15% w górę. Boję się codziennie, że chłop ziemniaków
nie dowiezie, bo mu się nie zechce. Chłopa nikt nie zmusi.
To wszystko, pani, poleci na łeb, na szyję.

technik mechanik, lat 31
Hałas nawet mały, dzwonki, dźwięki wszystkie. Strach przed
śmierci'ł. strach przed ży.ciem„. ma5ło maślane.

chałupnik, lat 20 1
Jestem poza scenografią rzeczywistości. Buddyzm, jego pozwalaj~ podchodzić z dystansem.
JeteH c.złowiek jest zagrożony, jednym mocnym uderzeniem
może wszyslko zmienić.

kelnerka, lat 24
B oję Się dentysty, ginekologa. W tym roku nie byłam
u den tysty. I u ginekologa też nie. Boję s~ę jeszcze, ~eby
mnie nie okradli, bo kieszeń mam z przodu fartuszka.

s\udent, AE, lat 21
Teraz się człowiekowi nie chce uczyć, a potem może htieć
niższy poziom w hlerarchłł 1połeczne.j. To 'jest, strach. To
jełl •trach. To jeat 1trad.1. To a.łowieka. P,D.e..

ekonomistka, ·lat &3
Nie boję się ńicze10. W cz.asie wojny byłam przeznactona
do rostrzelania. Pod ścianą na pl. l)aszyńskiego stało 15 kobiet. Miałam wtedy 18 la\. Niemcy mieli jut karabiny wycelow.me. Nie było tego najwatniejszego, co daje rozkaz
wystrzału. Byłam bardzo piękna, miałam 18 lat. W pewnej
chwili przyjechał młody przystojny Niemiec na motorze.
Podchodził kolejno do katdej i patra1) w twar1.. Popatrzył
na mnie głęboko. Ja zamknęłam oczy, a on powie.dz.iał rozumiałam po niemiecku - żeby nie strzelali. Jak . to czło
wiek przejdzie, to . się zahartuje. Nlc1e10 •i- nie boi.

tokarz wykwalifikowany, lat IO
mój lęk - wchocb.ę w · tycie dorosłe i nie mam
\ego st.ll'tu życiowego. Za 20 lat doatan• mieszkanie. Trzeba albo dobrze zakombinować, albo urobić ręce do łokci.
Biorę biernie na przetrwanfe. Pod wpływem lęku tak sie
dzieje, że staram się wii:ceJ brać od życia nii d~wać.
Największy

chałupnik,

lat 30
który pod wpływem lęku Imienia poglądy to
sprzedawczyk. Mozna zmieniać poględy, ale nie w sprawa.eh
zasadniczych. I to się p0winno wynieść z. domu.
Człowiek,

technik, lat 25
Jak mnie łapie strach, to się· wstydu:. Wstyd to też strach.
Jeszcze większy. M.im lęk poalkoholowy. Tati . s\rach, le
. boję się p::-1ejść przez. ulicę. Największy jest 11trach przed
jutrem. Boję się bólu. Przy dużym bólu pon.edłbym 1111
każdy układ. Ja nie wnikam w istotę rzeczy, bo się boję,
żebym nie miał odlotów.
O lęku i strachu rosmawiala Kry1t7na Kua1etn'1ca.
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