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Świat( .. • ) ma również fragmenty kiczowate , 
nieudo l ne , bez smaku ; obcowar1le 1 nim bywa 
często niemiłe . A jednak jest naprawdę 
wielkim , i mponującym dziełem . 

Klucz niebieski Leszek Kołakowsk i 
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\N spek tak l u V/ykorzystano fragmenty muzyki tradyCJ'jnei w wykonaniu Anny Witczak, 
Daniela Kaczmarczyka i Piotra Rejdaka, oraz frag menty utworów· Loli 1s /'. i m atr ong: „W hat 
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Pod21ę.kawan1a za pomoc w real1zaCJ1 dla Uli Ślusarc;yk i Olgi Madej. 
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Postacie z wybranych do spektaklu bajek Kołakowskiego boją się anonimowości 
Robią wszystko, zeby zaznaczyć swo1ą obecność, zwrócić: na siebie uwagę, 
wyróżnić się z tłumu, zaistnieć. Wierzą, ze Jeśli uda im się spełnić w tym 
dązenm, poczują się wreszcie szczęśl!we. 

Podobnie 1est z aktorami. którzy wc1ela1ą się w mieszkańców Lailonii. Chęć 
zaistnienia na scenie sta1e się dla nich coraz silnie1szą pokusą Każdy chce 
mieć swoie „pięć: minut" pragnie odnieść sukces. Każdy chce zostac zwycięzcą , 

nikt - przegranym. 

Tymczasem bohaterom bajek Kołakowskiego nie uda1e się osiągnąć 
upragnionego szczęścia , ich działania kończą się najczęściej porazką. Tu na 
ziemi nie ma sukcesu. Oczywiście są ludzie sławni. Jednak 
mimo wszystko bym utrzymywał, że wszyscy jesteśmy 
nieudacznikami - pisze Kołakowski. Czy mamy zatem zaakceptować życie 
jako nieuchronną porażkę? Czy oznacza to, iż nie warto pode1mować: próby 
zawalczenia o własne szczęście? Czy mamy w ogóle szansę na wygraną w 
szamotaninie z własnym losem? Czy mamy Jakikolwiek wpływ na wynik teJ 
walki? 

Kolakowsk1 nie chce odpowiadać na pytanie o to, „Jak zyć. żeby być 
szczęśliwym?" . W jednym z wywiadów mówi jeżeli godzę się na to, 
że nie będę papieżem, ani Gretą Garbo, jeżeli wiem, że nie 
jestem i nie mam być doskonały, jeżeli nie wymagam od 
siebie zbyt wiele, cieszę się drobiazgami, jestem pogodzony 
z drobnymi grzeszkami i jeżeli zgoda na takie życie mnie nie 
unieszczęśliwia, to wszystkim jest lepiej. „Przez miernotę do dobrego 
życia? Taka jest pana rada?" - pyta dziennikarz. Kołakowski odpowiada Może 
coś takiego. Ale ja nie chcę nikomu doradzać. Mówię tylko, co 
mi się zdaje pożyteczne. 

Mateusz Przyłęcki 

Leszek Kołakowski (1927-2009) - 1eden z na1wyb1tn1e1szych polskich filozofów. 

publicysta. prozaik. autor satyr l ba1ek f!lozof1cznych. Do 1966 roku kierował katedtą marksizmu· 

lenin1zmu na Uniwersytecie \Varszawsk1m. \V 1966 roku odebrano mu katedrę i usunięto 

z PZPR za krytykmvanie i..v!adzy Pod kor:iec lat 60-tych profesor Kolakowski został zmuszony 
do em1graq1 Pmcov»al na McG1l1 Umvcrsity w Kanadzie (1968). póż nie1 'Nyktadał na University 
of Ca!ifornia w Be rke ley (1969) , a o d 1970 roku do emerytury rozw11al dzia1alnosc naukov:ą 
1 nauczycielską .._.,, oxfordzkim A tl Soułs College Na em1graC)i 1ego poglądy zaczęły stoprno1,,vo 
e\voluowaC 'N kierunku ogólnie rozumianej myśll chrześc11ańskieJ 
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Characters f rom t he Kol akowski's t ales selected to t he production a re a fraid 
of t hetr anonymity. T hey can do anythmg to em phasize thei r presence, t o be 
not iced , to be d istingulshed from the crowd, to exist. They believe that tf they 
manage to satisfy that desire, t hey will be happy at last . 

There is a cer ta in stm i la ri ty between them and the actors performing the roles 
of Lailonia llab1tants. They a re mare and mare tempted to "com e into being " 
on stage. Everybody wants to have t heir "live minutes," everybody w ants their 
per formance to be successfu l. Everybody w ants to be a w in ner, nobody wants 
to be a laser. 

Yet the heroes of Ko l akow ski 's ta l es do not ga i n their desi red happi ness, 
t heir action s usually fai!. Here, on the Earth, there is no success. 
Certainly, there are some famous people, yet I would insist 
that we are all losers, Kołakowski writes. Shall we accept our life as an 
unavoidable failure? Does it mean that there is no point maki ng any attempts 
to light for one's own happiness? Do we have any chance to w i n white t ussling 
w ith our late? Do w e have any impact on the results? 

Ko łakowski does not want to answer the ąuestion how to l!ve to be happy. 
He says in one interv iew : It's better to everyone if I accept I will 
be neither the Pope, nor Greta Garbo, if I know that I'm 
not perfect and I don't have to be perfect, if I don't demand 
too much from myself, if I enjoy little trivial things, if I'm 
reconciled to my minor sins and if I'm not unhappy to accept 
such life. The 1ou rnalist asks: "So that 1s your advice: t hrough mediocrity to 
a good tife? " - "M aybe," Kołakowski replies: But I don't want to advise 
to anyone. I'm just saying what seems useful to me. 

Mateusz Przyłęcki 

Leszek Kołakowski (1927 - 2009) w as one of t he most eminent Pol1sh philosophers. 
He w as also a publicist. prose writer and author of satirical and philosophical La les. Unttł 
1966 he was a chauman ot Warsaw Un1versity 's Marxism-Lenin ism faculty. In 1966 he was 
deprived of the post and expulsed from the Polish United Workers' Party for his crittcism of the 
government By the end of the 1960s he was forced to ernigrate. Kolakowski heca me a v1s1ting 
professor at McGill Umversity w M ontreal, Canada (1968), then he lectured at the University of 
Cahforma. Berkeley (1969). and smce 1970 t1łl his rellrement he was a. senior research fellow at 
the All Souls College, Oxfotd . In ex1le his v1ews gradually evolved towards generally understood 
Christian thought. 


