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Andrzej Bartnikowski 

ŚWIAT W STANIE PŁYNNYM 

Pamięć i jasny rozum, dziwnie piękne sieły, 
łaskawy dal ci Pan Bóg, żeby cię rzqdzieły; 
którymiś miała krócić nieprawe chciwości, 
co jest dobrego czynić, uciekać od złości . 
Gdy cię Bóg tak wielkimi ozdobił darami, 
mogłaś leż dobrze rządzić swoimi zmysłami . 
Czemużeś nędzna duszo tego nie czyniła, 
czemuś się, gdy szlo o grzech, mnie nie sprzeciwiła? 
Ześ grzeszyła, mogąc się powściągnąć od złego, 

każdy cię baczy winną być grzechu większego . 

Tak odpowiada Ciało na zarzuty Duszy w średniowiecznym poema
cie Visio Philiberti, przełożonym u nas w XVII w. przez Klemensa Bole
sławiusza. Visio to jeden z najsłynniejszych reprezentantów popularnego 
w średniowieczu gatunku, jakim były wierszowane spory toczone przez 
personifikacje pojęć abstrakcyjnych. Zgodnie ze średniowieczną, jak i ba
rokową wizją człowieka, w rozgrywającej się po śmierci kłótni Duszy z Cia
łem, ta pierwsza stoi na straconej pozytji, ponieważ to do jej obowiązków 
należało kierowanie Ciałem, które jak wiadomo zawsze ciągnie ku złemu, 
gdyż taka jego natura. Dlatego, jeśli Dusza zaniedbała swoje obowiązki 
i nie zdołała prawidłowo przeprowadzić przez życie podległego jej Ciała, sa
ma zostanie teraz poddana karze w zaświatach. Ciało zaś obróci się w proch 
i niczego nie odczuwając, będzie leżało w ziemi martwe, aż do dnia Sądu 
Ostatecznego. 

Taki topos odziedziczyliśmy po poprzednich epokach. 

Stasiuk robi z niego użytek w sposób bardzo przewrotny. 



Przede wszystkim Ciało nie oskarża Duszy. Samo odkrycie, że ją posia
dało jest wystarczającym szokiem, aby nie skupiać się na zagadnieniu winy 
i kary. Dusza owszem oskarża. I najwyraźniej ma rację. Bo jak mogła kie
rować swym Ciałem, skoro ono nawet nie słyszało, co się do niego mówi? 
Czuje się rozgrzeszona. I chyba słusznie. Zrobiła wszystko, co w jej mocy. 

Ciało zaś nie ma ochoty szukać winnych. Wpadło na znacznie lepszy 
pomysł: żeby Dusza w nie weszła. Choćby na chwilę. Żeby jeszcze parę 
minut pożyć. Żeby jeszcze trochę poodczuwać. 

Ciało chce zmartwychwstania. 

Świat tego dramatu - dla mnie - to świat w nieustannym ruchu, wiru
jący, zmienny i nieracjonalny. Świat w stanie płynnym. Jak świat Tańców 
Śmierci. Wysokie miesza się tu z niskim, poważne ze śmiesznym, grotesko
we z przerazaJącym. 

Śmierć jest zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć wraz ze 
wszystkimi banałami i stereotypami, które wypełniają nasze życie. 

Stasiuk bawi się stereotypami. iemców na temat Polaków. Polaków 
na temat Niemców. Polaków i iemców na temat Rosjan. Odwołuje się do 
obiegowych opinii, które sprawują sekretne rządy nad naszą wyobraźnią 

I tak jak w średniowiecznych Tańcach Śmierci było miejsce na kry
tykę porządku społecznego doczesnego świata, z wpisaną weń zawsze nie
sprawiedliwością i nierównością , tak w Nocy jest miejsce na podjęcie tema
tów takich jak obrót żywym towarem, czy czarny rynek handlu narząda
mi . Nie mówi się o tym jednak w tonie reportażu interwencyjnego. Przy
wołuje się te sprawy z dystansem i ironicznie, przez co mają jeszcze więk
szą moc destrukcyjnego oddziaływania na nasze dobre samopoczucie. 

Jedno jest stałe: śmierć. I aż dziw bierze, że wszyscy żyją tak jakby 
ona nie istniała . Zaś kiedy już ich dopadnie - jak naszego złodzieja samo
chodów - nie mogą uwierzyć, że to właśnie im się zdarzyło, nie komuś 
mnemu. 

Stasiuk daje nadzieję: nawet po sm1erci nie jest jeszcze za pozna na 
zmianę. Na dostrzeżenie tego, czego nie widziało się za życia. 

Na wyjście poza ciasny pancerzyk Ego. 
Być może po raz pierwszy ... 
Być może tylko na moment. .. Pia Desideria , Herman Hugo, Antwerpia 1659 r. 



SKARGA UMIERAJĄCEGO 

Ach mój smutku, ma żałości! 
Nie mam dziś żadnej pewności, 
Gdzie na nocleg dusza stanie, 
Gdy się z ciałem mem rozstanie. 

Młodość w rozkoszy strawiłem, 
O duszę się nie troszczyłem, 
Gdy mam umrzeć teraz, stękam 
I o duszę mą się lękam. 

Com miał mienia na swym dworze, 
Com miał w skrzyni i w komorze, 
Wszystko teraz gdy porzucę, 
Już więcej dotąd nie wrócę. 

Dziatki z matką lamentują, 
Bracia mnie niby żałują, 
Ku mieniu się przybliżają, 

a mą duszę nic nie dbają. 

Eja, eja, duszo miła, 
Czas już, byś się obudziła, 

ie masz wierniejszego tobie, 
Dobrze uczyń sama sobie. 

Zdradliwie mi świat rokował, 
Żebym długo tu wiekował; 
Aleć wczoraj nie przestrzegał , 
Bym dziś końca już dobiegał. 

Gdzie robota, gdzie zapłata? 
Com zarobił przez me lata? 
Siedm miar płótna w ciasnym grobie, 
Wszystko, com wyrobił sobie. 

Talary chciwie zbierałem, 
W rozpuście żywot chowałem: 
I przez chciwość mą przeklętą 
Anim zaznał, co to święto. 

Ni jałmużny w swoim progu, 
Ni ofiarym dawał Bogu 
Ni z pieniędzy, ani z roli, 
By dopełnić Boskiej woli. 

+. 

I 
! 

Jak ja dzielił nierozumnie! 
Bogu skąpo, sobie szumnie; 
Choć co Bogu poślubiłem , 

igdy ślubów nie spełniłem. 

Teraz ciało leżąc stęka, 
A dusza się bardzo lęka ; 
Bóg się liczby upomina, 
Na duszę djabeł wspomina. 

Młot śmiertelny w piersi bije, 
Wyleźć dusza nie śmie z szyje; 
Widzi piekło otworzone, 
A niebo widzi zamknione. 

Wszędzie Boskie oko widzi, 
a sąd iść się dusza wstydzi; 

Bodajby się nie rodziła, 
iż w piekle wiecznie paliła! 

O duszyczko, drogi kwiecie! 
Nic droższego na tym świecie, 
Temeś się djabłu oddała, 
Iżeś w grzechu się kochała. 

Ji>omnij, na chrzcieś ślubowała, 
Ześ się czarta odrzekała, 
Jego pychy i spraw jego, 

ie dotrzymałaś niczego. 

Do Spowiedzi spiesz w tej dobie, 
W dom kapłana zaproś sobie, 
Przyjm Jezusa, płacz za złości, 
A darujeć Bóg z litości . 

Dziatkom rozdaj dom i rolą; 
Zreszty, pomnąc Bożą wolą, 
Przyjaciół nabywać trzeba, 
By ci pomogli do nieba. 

Przeproś gniewnych, a dłużnika 
Do jednego spłać feniga, 
Byś dla szeląga marnego 
Nie wpadł do piekła wiecznego. 

Gdzie oczy zwrócę w tej chwili, 
Zewsząd czarci otoczyli, 
Na duszę sidła stawiają, 
Grzechy mi przypominają. 



W tej straszliwej śmierci nocy 
ikt mi nie jest na pomocy, 

Ani przyjaciel takowy, 
By umrzeć za mnie gotowy. 

Jezu Chryste! przez Twe męki 
Wyrw\j mnie z czartowskiej ręki, 
Daj duszy dobre skonanie, 
Z Tobą wieczne królowanie. 

Jam prawda syn niegodziwy, 
Lecz Tyś Ojciec litościwy; 
Żem Cię gniewał, żal mi tego, 
Wszak w Cię wierzyłem samego. 

już mi świecę zapalajcie, 
Przyjaciele, pamiętajcie , 

Ta noc śmierci , co mnie ninie, 
Niezadługo was nie minie. Amen. 

Średniowiecrn y anonimowy wie rst po lski , powstal} po roku 1424, stancl\\i<icy uęść rytualu 
pogrzebowego. Zna n) \1 licznych \1 ersjach, i111 y w tradycji ludowej a7 do wieku XX. Powyższy 

1apis pochod1i i e Zlnoru.PiP\111 1111/!owyrh k11tolirk1rh do użytku ko.{riehzego i domowego, W) danego 
11 roku 1867, Lwa n ego Sj1iew11 i/11n11 Kei/em lub Sp1ew11 1kie111 Pelj1/11i1k1111 . 

OD KOMPOZYTORA 

Obyczaj poprzedzających pogrzeb śpiewanych czuwań odchodzi w za
pomnienie. Dzieje się to ze szkodą dla polskiej pobożności i muzykalności. 
W repertuarze okołośmiertelnym dominują dworskie, względnie klasztor
ne; partytury barokowe. Lud z właściwą sobie muzykalnością przetworzył 
je i zachował dla potomności. Specyfikę zagadnienia najlepiej oddaje 
powiedzenie „co wieś to inna pieśń". Wariantowość i swoista rywalizacja 
między śpiewakami a śpiewaczkami, współtworzą błogo ławioną anarchię 
naszej muzykalności: jeszcze nie zdąży wybrzmieć ostatnia nuta wersu 
śpiewanego przez panów, a już do głosu dochodzą panie. I na odwrót. 
Kto tę muzykę raz usłyszy wie, że najpiękniej na świecie śpiewają mleczne 
polskie baby. 

* 
Pieśni nabożne zajmują w repertuarze sp1ewaczym miejsce szcze-

gólne. Pełniły w przeszłości rolę Biblii i katechizmu katolickiej ortodoksji 
dla niepiśmiennych. Zderzenie owego śródziemnomorskiego światła ze 
słowiańszczyzną dało efekt w postaci imponującego kunsztem i liczbą 
zbioru polskich pieśni religijnych. W przeciwieństwie do prawosławia , 

rugującego ze świątyń wszystko co gminne, ludowe pieśni nabożne towa
rzyszyły łacinnikom podczas liturgii. Kres symbiozie przyniosło soborowe 
aggiomamenlo. Wystarczyło zaledwie czterdzieści lat posoborowej rewolty, 
by zaprzepaścić bezcenne zabytki naszej kultury muzycznej. 

* 
Teksty pieśni ułożonych na potrzeby niniejszego spektaklu pocho

dzą ze Śpiewnika Pelplińskiego 1867, liczącego 1102 utwory na cały rok 
liturgiczny, lecz - zgodnie z polską tradycją wariantowości - bez zapisu 
nutowego. Średniowieczne anonimy, m.in. Ach, mój smutku, ma żałości , 
sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Bolesławiusza, Trembeckiego, 
Żabczyca, aborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego. Pieśń o incypicie 
„Dziw, że gorzko nie zapłacze" to fragment pieśni pt. O niedoli świata Lego 
Tomasza a Kempis, w tłumaczeniu Anny Kamieńskiej. W warstwie muzy
cznej nawiązałem do oryginalnych, barokowych partytur północno-wschod
niego Mazowsza. Wyjątek stanowi wspomniana wcześniej „skarga umiera
jącego", będąca kompilacją pieśni roztoczańskich. 



Z dwóch powodów szlachetnemu rzemiosłu muzyki tradycyjnej 
przysługuje określenie „muzyka żywa". Po pierwsze - przekaz dokonywa 
się w tradycji ustnej. Po drugie - nowopowstałe pieśni tego gatunku wy
rastają ze starych jak gałąź, co było też moim zamiarem. Nihil novi sub sole. 

Adam Strug 

Rodzina zmarłego fotografowała się przy otwartej trumnie, żeby jeszcze być razem ... Zdjęcie 
z pogrzebu żony wybitnego skrzypka Wincentego Firmowskiego (na zdjęciu za dwoma 
małymi córkami, pośrodku). Januszewice, Opoczyńskie, ł 947 r. 

MO ODIA POLSKA to zespół śpiewaczy męski, praktykujący muzykę 
staropolską. Jego specjalnością jest monodia barokowa, czyli jednogło
sowy śpiew a capella, lub z towarzyszeniem instrumentów z epoki np. liry 
korbowej. Śpiewacy posługują się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż 
ośmiodźwiękowa skala klawiaturowa. Na repertuar MO ODII składają 
się pieśni rycerstwa, barokowe piety, śp iewane moralitety XVIII wieku, 
romantyczne pieśni dewocyjne oraz partytury nieskodyfikowane, będące 
wyrazem pobożności ludowej. 

SŁOWIAŃSKO - GERMAŃSKA TRAGIFARSA 
Rozmowa z Andrzejem Stasiukiem 

To, co jest w tej sztuce, to wszystko prawda? 

ajprawdziwsza. Jeśli to wszystko nawet się nie zdarzyło, to powin
nt> i końcu się zdarzy. Jestem pewien. Wie Pani, fikcja ostatnimi czasy jest 
trochę w odwrocie. Ludzie lubią słuchać o tym, co jest naprawdę. Lubią 
oglądać tylko siebie. Bohaterowie już im nie imponują. Sami są bohatera
mi i to im w zupełności wystarcza. Dlatego napisałem coś w rodzaju reali
ty show. Tak mi się przynajmniej wydaje. 

Ale przecież w reality nie ma duchów, gadających trupów, nie ma dusz .. . 

Gadające trupy jak najbardziej są. Widziałem kiedyś w telewizji: 
żywe trupy, jak najbardziej, a ich gadanina to była całkowita śmierć. W każ
dym razie ja chciałem nieco ożywić widowisko i stąd te duchy oraz dusze. 

ie wiem, jak dla Pani, ale dla mnie sąjak najbardziej reality. Moja babka 
często opowiadała o tym, że je widuje. ie nie zmyśliłem Wszystko sły
szałem. Nie miała powodu kłamać. Tak, widywała duchy, przychodziły do 
niej. Trzydzieści lat temu to było na porządku dziennym. Duchy wcho
dziły do pokoju i zaglądały do szaf. Czułem się jak niedorozwinięty, jak 
imbecyl, ponieważ ich nie dostrzegałem, a moja babka tak. Do tej pory tak 
się czuję. Dlatego piszę o upiorach, duchach i duszach. 

Tak, to bardzo słowiańskie: historia i duchy. Przeszłość i pokutujące dusze. 
Wieczność jako continuum czasu. 

Od historii była moja druga babka. Pamiętała wszystko. Na przykład 
pamiętała, ile razy próbowano ją rozstrzelać, pamiętała kroje i kolory 
mundurów, pamiętała armie i formacje oraz daty i pory roku. Gdy ktoś jest 
dzieckiem i niewiele jeszcze pamięta, to taki zasób, rezerwuar, taki ogrom 
wspomnień musi imponować. To prawie tak, jak znajomość alternatywnej 
rzeczywistości, znajomość zaświatów. I tutaj moje dwie babki miały jedną 
rzecz wspólną: nie dziwiły się. Jedna przyjmowała obecność duchów jako 
coś oczywistego, druga za codzienność brała fakt, że ci albo tamci chcą ją 
zastrzelić. Myślę, że w sprzyjających okolicznościach babki mają na mło
dego człowieka większy wpływ niż rodzice. W każdym razie ja słuchałem 
moich babek bardzo uważnie i wierzyłem w każde ich słowo. Dzisiaj już 
nie żyją, ale ja wciąż im wierzę. 



Pańska sztuka - przynajmniej częściowo, jeśli można tak powiedzieć - dzieje 
się w Niemczech. W związku z tym chciałabym zapytać o Pana stosunek do 
tego kraju. 

No tak ... właśnie ... Powinienem być znawcą. Odwiedziłem około 
czterdziestu niemieckich miast, około czterdziestu niemieckich hoteli i lu
bię ten kraj. Dość dobrze znam też dworce kolejowe. We Frankfurcie, w Ko
lonii przesiadałem się wiele razy. Znam kilka lotnisk. Na lotnisku w Di.is
seldorfie kazali mi kiedyś zdjąć buty. Mam trochę niemieckich przyjaciół 
i przyjaciółek. Tak mi się wydaje. Ale mój stosunek do tego kraju jest 
równie skomplikowany jak do mojego, do Polski. Tylko tyle, że do Polski 
mam skomplikowany stosunek na co dzień, a do Niemiec od czasu do cza
su. Gdy tam jestem albo gdy umieszczam tam akcję sztuki. o, ale dobrze, 
dobrze, że te iemcy są. Mój Boże! Co byśmy bez nich zrobili? Bez nich 
na co dzień musielibyśmy myśleć tylko o Rosji. Przyzna Pani, że to trochę 
ekstrawagancka perspektywa. O Rosji i o Ameryce. Jakiś obłęd, jakaś para
noja typowa dla krajów średniej wielkości. Tak więc dobrze, że są i stanowią 
coś w rodzaju mentalnej terapii. Jak człowiek źle się czuje, ma problemy 
z tożsamością, z kompleksami, to zawsze może sobie pomyśleć o Niem
czech. To działa. Jesteśmy braćmi właśnie w komplikacji mentalnej, w po
pierdoleniu, w splocie kompleksów. Słowianie i Germanie, Polacy i 1em
cy. Próbowałem to w Nocy opisać, próbowałem tego dotknąć. 

Głównym bohaterem uczynił Pan polskiego złodzieja samochodów ... 

I niemieckiego zabójcę oraz jubilera ... 

No tak. Jubilera też. Ale czy to nie jest zbyt prowokacyjne, zbyt oczywiste, 
stereotypowe? 

Prawdopodobnie jest. Ale o to mi chodziło. Chciałem napisać sztu
kę, widowisko, opowieść - obojętne, jak to nazwiemy - plebejską, rozpa
planą, rozgadaną, plotącą, co ślina na język przyniesie ... No i powstało coś 
w rodzaju seansu spirytystycznego połączonego z seansem terapeuty
cznym. Tak. 

Rozmawiała Marcela Bogacka-Wundlich 
Wywiad opublikowany w programie Nocy z Oiisseldorfer Schauspielhaus. 
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