
pojrzal - i w nieskońcwności zatopił źrenice, 
Niepojętą, a jednak przeczuwaną tajnie. 
Zaśmiał się głucho w sobie ... Gest nieokreślony 
Nad przestrzenią uczynił - i o poręcz wsparty, 
Hipnotycznie, uważnie patrzył w wir daleki, 
W rozognioną współczesność wieczornej stolicy. 

I stało się to miasto organizmem, duszą, 
Ad infinitum w bezmiar rosnącą! Ulice 
Strzelały sobą w przestrzeń, rosły wielkie place, 
Rozpłaszczały się rynki, rozłaziły gmachy, 
Buchając skokiem pięter coraz wyżej w niebo, 
Gromadząc coraz wyższe mury ponad sobą; 
Urósł Kolos, w tysiące poplątanych sieci, 
Drutów, slupów wpętany, zaryczał jak zwierzę, 
Rozpękły się chodniki, zadzwoniły szyby 
Okien, poza którymi wykrzywione twarze 
Przerażonych mieszkańców śmiertelnie bielały, 
Z załamanymi dłońmi zamarły postacie •.• 
A tam nad olbrzymami Rosnącego Miasta, 
W piekielnych rykach zwierząt, z klatek wypuszczonych, 
Sród pośpiechu rozpaczy i turkotu maszyn, 
Puszczonych całą parą przez czerń rozbeztwioną, 
- Jak rakiety tryumfu, jak luny zwycięstwa, 
Rozciągnął Cham-Niszczyciel szkarłatne sztandary! 
Obłęd padł na mieszkańców, wybiegli z swych domów, 
Pędząc naprzód bez celu, kopiąc się i dusząc, 
Krzycząc w ochrypłych modlitw bluźnierczej orkiestrze, 
W paroksyzmie skłębionych wi:{ji i koszmarów: 
Panowie - prosto z balów, w eleganckich frakach, 
Z rękoma, wplątanymi skurczem w siwe włosy, 
Co nagle pobielały, at mróz wstrząsnął ciałem! 
Panie, panienki wonne - z oczyma strasznymi, 
Wysadzonymi naprzód śmiertelnym patosem, 
Rwały na sobie suknie, padały na ziemię 
I jak suki jęczały, rzucając ustami 
Zieloną, wstrętną pianę, i trądem się kryły, 
Białymi znamionami cuchnącej choroby! 

Ty kotle wrzącej zgrozy! Ty zbrodnio! Ty zbirze! 
Nadciągający Chamie! Monstrum beeforemnel 

Kipiało! Ktoś zew rzucił: Rewolucja, bracia! 
Wypełzła na ulicę czarnych ludzi chmara, 
Spiewając, nieśli przolkm pokrwawioną szmatę, 
Z więzień z dzikim tryumfem wypulcili łotrów, 



f ... /Narratorem jest przyjaciel biskupa Dawida, a zarazem "syn duchowy" i zausznik 
Alberta, Jan; monolog swój wypowiada "po wszystkim", zwracając się w nim do 
mieszkańców Brugii, dokąd postanowił się przenieść, mimo że Dawid pozwolił mu 
pozostać w Arras. 

Podkreślam te szczegóły, gdyż są one istotne dla sytuacji Jana, który jest właściwym 
bohaterem opowieści, a raczej dosyć przewrotnej autoapologii (formuła zastosowana 
w "Mszy za miasto Arras" przypomina "Upadek" Camusa, a Jan jest postacią równie 
dwuznaczną jak adwokat Clamence). To właśnie Jan, człowiek wykszta
łcony i dobrze widziany zarówno przez Alberta, jak przez biskupa Dawida - ponosi 
lwią część odpowiedzialności za to, co zaszło w Arras, on to bowiem mógł stłumić 
obłęd w zalążku, to znaczy przy pierwszym absurdalnym oskarżeniu i przy pierwszej 
ofierze. Żyd Celus, pomówiony o "rzucanie uroków", wiesza się w areszcie, nie 
doczekawszy sądu. Część mieszczan, czując co się święci, wzywa Jana, by zawiadomił 
o tym wypadku biskupa Dawida.Jan nie czyni tego, małodusznie umywa ręce od całej 
sprawy-i podobną postawę przyjmuje za każdym razem, gdy w jego oczach dzieje się 
jawna niesprawiedliwość. Więcej - sam do niesprawiedliwości podjudza. Narrator 
Jan to po prostu odmiana Piłata, na co zresztą autor wskazuje explicite, każąc 
narratorowi śnić o człowieku, który wobec niewinnej ofiary wdawał się w sofistykę na 
temat "co jest prawdą". Narrator oczywiście prześlizguje się nad swą właściwą rolą, 
odwracając uwagę od własnej osoby ku współwinnym, przede wszystkim ku swemu 
mistrzowi i protektorowi, Albertowi. Albert to fanatyk, w imię pewnej utopii etycznej 
zamykający oczy na rzeczywistość ludzkiej natury. Poczynaniami Alberta powoduje 
obłędna wiara; poczynaniami Jana - strach o zdobyte stanowisko i związane z nim 
przywileje, a potem - strach o własne życie. Jego credo zamyka się w słowach: 
"Wolność! Zawsze byłem za wolnością. Jużem o tym wspominał. Lecz gdy jedni 
w obecnym świecie powiadają o szacunku dla człowieka, o swobodzie sumień, 
poszukiwań i myśli, ja wołam jak najgłośniej jak tylko potrafię o wolność dla moich 
lędźwi, ramion, kolan, włosów, brzucha, nozdrzy, palców, warg, uszu, stóp, łokci, 
wątroby, zębów, kości, odbytu. Ach, dalibóg, panowie, to wszystko jest moje tak 
strasznie i boleśnie, jak nic innego być nie może! Sam Stwórca powierzył mi to ciało, 
bym strzegł jego praw i istnienia". 

Strzegąc własnego ciała i jego praw, ''klerk" Jan brnie coraz dalej, dopuszcza się 
czynów coraz bardziej niegodziwych, tak niegodziwych, że wreszcie nie pozostaje mu 
nic innego, jak wymyślić sobie spotkanie z diabłem, aby w ten sposób usprawiedliwić 
iebie we własnych i cudzych oczach. Gdy w Arras nastanie spokój i nadzieja na jakiś 

ludzki ład - Jan, choć ułaskawiony, opuszcza miasto, zapewne po to, by tę swoją 
wiarę w diabła nieść między naiwnych, którzy jeszcze się z takimi sprawami nie zetknęli · 
i może dadzą się nabrać. 

A. Szczypiorski postawił sobie zadanie ambitne: pokazać, jak grzęzną w nie
sprawiedliwości i jak się zakłamują ci, którzy "wiedzą co czynią". Problematykę 
aktualną dzisiaj - tak jak aktualną była za czasów Piłata i wydarzeń w Arras /„./ 

Anna Tatarkiewicz 
"Co jest prawdą" 

Polityka nr 14/1972 

ANDRZEJ SZCZYPIORSKI, ur. 3.II.1924r. 
w Warszawie; pisarz, publicysta. Dziennikarz 
PR Katowice /50-55/, kierownik literacki Teatru 
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach /55-56/, służba 
dyplomatyczna /56-58/, publicysta PR Warszawa 
/59-70/. Współpracował z czasopismami: "Nowa 
Kultura", ''Przegląd Kulturalny", ''Kultura", 
'Twórczość", "Miesięcznik Literacki", "Scena", 
''Przekrój", 'Tygodnik Demokratyczny", 
"Literatura", "Zycie Warszawy", ''Polityka", 
"Odra".Twórczość: "Czas przeszły" /60/, "Godzina 
zero" /61/, ''Ucieczka Abla" /62/, "Lustra" /62/, 
''Portret znajomego" /62/, "Za murami Sodomy" 
/63/, ''Polowanie na lwy" /64/, ''Powrót do 
krańca doliny" /66/, ''Niedziela 21" /68/, 
''Lot 627" /71/, "Msza za miasto Arras" /71 
- nagr. PEN-Clubu/, ''Mojemu synowi" /74/, 
"I ominęli Emaus"/74/, "Złowić cień" /76/, 
'The Polish Ordeal" /82/, "Z notatnika stanu 
wojennego" /83/, ''Początek" /86/, "Z notatnika 
stanu rzeczy" /87 /, "Amerykańska whisky" /87 /, 
''Początek raz jeszcze"/91/. 
Reportaże i opowiadania w wielu antologiach 
m. in. 'Wejście w kraj" /65 /, "Spotkanie z Polską 
/68/, "diabli wiedzą co.„" /72/, powieści 
kryminalne, słuchowiska radiowe, scenariusze 
filmowe, reportaże tłumaczone na języki: niemiecki, 
francuski, angielski, rosyjski, estoński, czeski, 
słowacki, serbo-łużycki, duński. 



IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE 
sezon 1993/94 

Dyrektor naczelny i Artystyczny - ZBIGNIEW MAREK HASS 

Jan, młody kleryk 

Jan 
Albert 
Dawid 
Farias de Saxe 
Chastel, Cysters 
Duran ce 
Angielka 
Piotr de Moyes 
Yvonnet 
Mehoune 
Tomasz 
Mateusz 

adaptacja - JANUSZ KIJOWSKI 

- MICHAŁ KOWALSKI /Studio Aktorskie/ De Vielle - TADEUSZ MADEJA 
po raz pierwszy na scenie De Meugne - ZDZISŁAW POŁOMSKI /Pantomima Olsztyńska/ 

- STANISŁAW KRAUZE Celus, Kapitan - JANUSZ KULIK 
- JERzy LIPNICKI Icchak - RADOSŁAW CIECHOLEWSKI 
- WŁADYSŁAW JEżEWSKI Karzeł - ROBERT MROZOWICZ /Studio/ 
- STEF AN BURCZYK Wariatka - WIESŁAWA NIEMASZEK 
- ARTUR STERANK.O Dzieciobójczyni - MAGDALENA WOŹNIAK 
- CEZARY ILC.lYNA Rękodajny - MAREK TYNDA /Studio/ 
- MAGDALENA GAŁUSZKA /Studio Aktorskie/ Woźny, Kat - ROMUALD ORZEŁ /Pantomima/ 
- DARIUSZ POLESZAK /adept/ Strażnik I - ANDRZEJ GRZMOCIŃSKI /gościnnie/ 
- STEFAN KĄKOL Strażnik II - STANISŁAW PROTZ /gościnnie/ 
- MIROSł.AW SAMSEL Gwardziści - PIOTR CISOWSKI . 
- MARIAN CZARKOWSKI - JACEK OLENDER /PantomJm.a/ 

- GRZEGORZ WIDERA /PWST/ Jegomość -ZBIGNIEW MAREK HASS 

ponadto, jako Mieszczanie, przedstawiciele Gminy Żydowskiej miasta Arras, Kuglarze i Mnisi występują: 
Kinga Ciesielska /adeptka/, Krystyna Jędrys. Agnieszka Kozłowska /adeptka/, Janina Szczerbowska, 

Alicja Szymankiewicz. Ryszard Hałajko /Pantomima/, 
słuchacze Studia Aktorskiego i młodzież szkól olsztyńskich 

scenografia 
BOGUSŁAW CICHOCKI 

sufler 
Anoa lipnicka 

inscenizacja i reżyseria 
JANUSZ KIJOWSKI 

światło 
GRZEGORZ KUCZERISZKA 

asystenci reżysera 
Stefan Kąkol, Stanisław Krauze 

PRAPREMIERA - 23 I 1994 

ruch sceniczny 
EUGENIUSZ OZGA 

inspicjent 
Grażyna Nowak 



NCo mówiąc mam na myśli sławne miasto Brugię i wszystkich tutejszych obywate
li ... " - tymi słowy kończy się Msza za miasto Arras, opowieść o szaleństwie, 
o potrzebie buntu, o ocaleniu idei i życiu, strachu i męstwie, o doświadczeniu w tym 
sensie, w jakim się powiada, że Bóg czy los kogoś doświadczył. A chociaż akcja książki 
Andrzeja Szczypiorskiego rozgrywa się w latach 1458-1461, kiedy to tytułowe 
brabanckie miasto nawiedzone zostało klęską zarazy i głodu, by po krótkim okresie 
normalnej egzystencji ulec psychozie, stać się sceną prześladowań Zydów, polowań na 
czarownice, areną oskarżeń, mordów, stosów, to przecież owe wydarzenia stanowią 
jedynie pretekst, a powieść jest czymś w rodzaju traktatu o naturze ludzkiej, którego 
sens bynajmniej nie tylko do wieku XV się odnosi. 

Arras i Brugia -dwa miasta, dwa światy. Pierwszy wąską, stromą ścieżyną pnący 
się ku zbawieniu wiecznemu, drugi spokojny i dostatni, ku pomnożeniu zamożności 
kierujący całą swoją uwagę. W Brugii skrzypią okrętowe liny, usta kupców po
chylonych nad rachunkami poruszają się bezgłośnie, pachną ryby, jej statki walczą 
z żywiołami dalekich mórz. W Arras czuć swąd palonych ciał, słychać dzwony, jego 
ulicami ciągną pokutnicze procesje, wykrzywione usta poruszają się w rytm modlitw, 
Arras walczy z diabłem. Opętane potrzebą ekspiacji, szuka usprawiedliwienia tego, co 
działo się w dni zarazy. Niepodobna, abyśmy my z własnej woli dopuścić się mogli 
takich czynów ,jak ludożerstwo, niepodobna, aby jedna z nas mogła ugotować w słonej 
wodzie swe nowo narodzone dziecko, niepodobna, aby takie i tym podobne rzeczy stać 
się mogły z woli człowieka lub z przyzwolenia Boga. Tedy czynny być musiał tu Szatan 
- myślą obywatele Arras - i wystarczy, by padł niespodziewanie koń Damasceń
czykowi, by ktoś inny powiedział, że widział Żyda imieniem Celus mamroczącego coś 
przy odejściu poszkodowanego, aby miasto Arras wytoczyło wojnę diabłu, rozpoczęło 
tę straszliwą pokutę, której ofiarami stawali się coraz to nowi ludzie, w której 
najabsurdalniejsze posądzenie wystarczyło za dowód i która - gdyby nie przybycie 
zwierzchnika, biskupa Dawida - doprowadzić by musiała do zupełnego unicest
wienia. Ci, którzy wzywali do opamiętania, którzy mówili nie, szybko powiększyli 
grono ofiar. Nawet jeśli błądzimy- myślało miasto Arras - Bóg nam wybaczy, bo 
intencje mamy dobre. Nawet zła wiara jest lepsza od braku wiary - mówił ojciec 
Albert, wieloletni sternik tego miasta. Ojciec Albert jest bodaj najciekawszą z postaci 
występujących w Mszy ; motywy kierujące postępowaniem piekarza Mehoune są 
proste i chciałoby się powiedzieć - mimo że trzeba wśród nich wyliczyć chęć 
wzbogacenia się, żądzę władzy, strach i podłość-ludzkie. Mehoune czerpie korzyści 

sytuacji. Ojciec Albert tę sytuację tworzy, żadnych korzyści realnych, konkretnych 
~ niej nie wynosząc. Ojciec Albert (''Kiedy nauczał, mądrość i wyrozumiałość 
wyciekała z niego jak woda ze źródła. Ale niechby kto spróbował żyć zgodnie 
z przykazaniami jego nauki - natychmiast groził piekłem. 
Pielęgnował w sobie czystą ideę, wedle której między Bogiem a człowiekiem istnieje 
cudowna harmonia, lecz mierziło go jej urzeczywistnienie'') realizuje swą obłąkaną ideę 
zbawienia Arras przez unicestwienie, prowadzi je do wolności poprzez niewolę, terror, 
gwałt i bezprawie. W jego starczym umyśle powstała koncepcja, w myśl której można 
zupełnie nie liczyć się z faktami. Od faktów bowiem ważniejsze są nazwy. ''Nie to jest 
ważne, co jest, ale jakie imię nosi. Wszystko jest tym, czym jest jego imię.[ ... ] Czym jest 
gwałt, który nazwiesz karą? Jest karą. A czym urojenie, które nazwiesz wiarą 
w zbawienie? Jest wiarą w zbawienie!" I nazywa Albert zło, które toczy miasto, 
dobrem. Jeśli jednak uznać jego przypadek za patologiczny, skwitować go słowem 
obłęd, natychmiast przestaje być interesujący. Nie za ojca Alberta wszelako odprawia 

książę biskup mszę, lecz za miasto Arras. 
I jeśli jest książka Szczypiorskiego pasjonująca 
- a jest - to jako studium nie indywidualnago 
szaleńswa, lecz mechanizmu jego przerzutu na cały 
społeczny organizm. 

Jest w Mszy za miasto Arras kilka pysznych 
portretów, kilka błyskotliwych rozmów, jak ta, 
kt~rą prowa~zi biskup z Albertem, są sytuacje, 
ktore zmuszają bohaterów do wyboru. I zabrzmi 
to może nieco dziecinnie, ale stawia ta książka 
przed czytelnikiem nieustannie pytanie: a jak ty 
byś postąpił? Czy jak piekarz Mehoune, czy 
jak pan de ~axe, czy jak du Losch, a może 
jak pan Jan opowiadający po przybyciu do 
Brugii dzieje Vauderie d Arras? Co powi
nieneś zrobić, a co byś zrobił? 

"Co mówiąc mam na myśli sławne miasto 
Brugię i wszystkich tutejszych obywateli ... " 
Kiedy zastanawiam się nad swoistym 
paraliżem, który musiałem pokonać, by 
skreślić tych kilka słów o książce, którą 
czytałem na jednym oddechu, przychodzi mi 
na myśl, iż płynie on może z faktu, że traktując 
o wydarzeniach z historii odległej i obcej stawia 
Msza za miasto Arras swego czytelnika wobec 
problemów zawsze chyba aktualnych. Narrator 
zwracając się zaś do obywateli miasta Brugii 
i mieszkańców miasta Arras ma na myśli. Powiada 
w którymś momencie: nie ma rzeczy strasznie
jszej niż sądzenie. A każdy z nas po lekturze tej 
opowieści musi odpowiedzieć sobie na parę 
pytań. Miasto Arras i miasto Brugia, którego 
z nich jestem obywatelem? 

Mają swoje straszne sny miasta i mają ludzie. 
Każdemu z nas może przydarzyć się małe 
prywatne Arras lub mała prywatna Brugia. 
Tedy troszczmy się o nasze dusze, a znaczy to: 
zachowujmy miarę rzeczy, nie słów. Oto 
jedyny chyba morał wynikający z książki 
Szczypiorskiego. Nie sądzę, by było to mało. 

Bohdan Zadura 
"Ratujmy nasze dusze" 

Twórczość nr 7 /1972 



Co na ulice wpadli, w ludzi zwartą masę, 
Jak w kłębowisko żmijne wtłoczyli się, nożem 
Torując sobie drogę, drąc, grabiąc, aż wreszcie, 
Sami choróbskiem tknięci, padali na ziemię, 
W rumowisko kamieni, żelastwa i biota, 
Śród ekstatycznej burzy światła płonącego, 
Śród łomotu motorów, drgających jak ciała, 
Śród rosnącej zagłady Rosnącego Grodu! 

Skomlało coś ... coś piskiem ostrym zajęczało, 
Ryknęło hukiem kotłów pękających, buntem! 
Powaliły się w gruzy Wielkie Akademie 
W uścisku ośmiornicy - Miasta Rosnącego! 
Coś rozjęczało się grzmotem podziemnym„. Jak dzwony 
Zaczęły się kołysać wieże i kościoły 
I, podnosząc się ciągle, padały strzaskane! 
A tłumy się roiły, mrowiły bezmyślnie, 
Rozpadając się, rosnąc, pęczniejąc potwornie, 
Ostateczną chciwością życia rozjątrzone 
Tarzały się na bruku ze skowytem chutnym 
Pary w samczej lubieży najbezwstydniej skute, 
A na cegłach, kamieniach, na obmierzłych brudach 
Zasiadły opryszki, ladacznice, zbiry, 
Rajfury tęgie, starce sprośne i obleśne, 
Wrzeszcząc na cale gardło hymny bogoburcze, 
A śmierć smagała w twarze czarnymi skrzydłami! 
Stały się wszystkie czyny, od wieków czekane: 
Najświętsze objawienia krzyczeli poeci, 
Odwieczne tajemnice odkryli uczeni, 
Pod brukiem rudy złota płynęły stopione, 
Radu cale pokłady w trzewiach ziemi lśniły, 
Bryłki ~zystej materii, kosmicznej energii, 
Pod olbrzymim ciśnieniem zwarte, zespolone, 
Eksplodowały z trzaskiem nagłym, suchym, twardym, 
Na pierwiastki zaczęły rozkładać się ciała 
I tyś panować zaczął, o Czwarty Wymiarze! 

Stal i patrzył. Aż nagle poczuł, że sam rośnie, 
Że mu tężeją barki, żelaźnieią ścięgna, 
Że się wznosi, rozszerza!„. Ze każda komórka 

· Ciała - staje się Sobą! i pędzi! wiruje! 
Łączy się z miliardami innych - silniej, ściślej, 
Jakby krzyczała: "Jestem!! coś się staje, czyni! 
Wieki się zespoliły w tę jedną godzinę!" 

„.I znowu nad Wodami krążył Duch prawieczny.„ 

Julian Tuwim 
NA WIEŻY 

redakcja programu - eJłbleta Lenkiewicz 

projekt graficzny - lóaulław Cchocki 


