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Kaj Harald Leininger Petersen, 
znany jako KAJ MUNK (1898-1944), duński dramatopisarz 
oraz pastor kościoła luterańskiego. Osierocony w bardzo mło
dym wieku, adoptowany przez rodzinę pastora Petera Munka 
i wychowany w żarliwie religijnej atmosferze, sam postano
wił zostać duchownym. Prawie całe dorosłe życie spędził 

przewodnicząc parafii w miejscowości Veders0 na Jutlandii. 
Autor dramatów osnutych na kanwie wydarzeń historycznych. 
Wraz z rozwojem warsztatu pisarskiego pojawiły się w jego 
sztukach - Pilatus ( 1917), Ordet ( 1925) Słowo, En Idealist 
(1928) Idealista, I Bramdingen (1929), Cant (1931), De Udvalgte 
(1933), Sejren (1936), Han sidder ved Smeltediglen (1938), 
Egelykke (1940), Niels Ebbesen (1942), Fer Cannae (1943) 
- wątki filozoficzne, polityczne i teologiczne. 
W jego twórczości widać wyraźnie fascynacje bohaterami 
o silnych charakterach, mocno angażujących się po stronie 
wyznawanych ideałów. Przeciwnik faszyzmu. W 1938 roku 
ogłosił w gazecie ]yllands-Posten list otwarty do Benito Mussoli
niego, w którym krytykował go za prześladowanie Żydów. 
W czasie okupacji Danii ostro sprzeciwił się „północnemu dykta
torowi", jak nazywał Adolfa Hitlera, wyrastając na lidera 
duńskiego ruchu antyfaszystowskiego. Aresztowany i bestialsko 
zamordowany przez Gestapo. Jego ciało porzucono na drodze 
do Silkeborga 4 stycznia 1944. 
W 1954 roku Słowo (Ordet) sfilmował Carl Theodor Dreyer, duński 
reżyser filmowy, jeden z największych mistrzów w historii kina. 
Film uznawany dziś za arcydzieło nagrodzony został Złotym 
Lwem na festiwalu w Wenecji oraz Złotym Globem. 

b e z 
najwifkszy_m wydarzeniem 
w życiu czlowieka 
•ą narodziny i śmierć 
Boga 

ojcze Ojcze nasz; 
czemu 
jak zly ojciec 
nocą 

bez znaku bez śladu 
bez 1lowa 

czemuś mnie opuścil 
czemu ja opuścilem 
Ciebie 

życie bez boga jest możliwe 
życie bez boga jest niemożliwe 

przecież; jako dziecko karmiłem sif 
Tobą 
jadlem cialo 
pilem krew 

może opuścileś mnie 
kiedl próbowalem otworzyć 
ramiona 
objąć życie 

lekkomyślny 
rozwarłem ramiona 
i wypuścilem Ciebie 

a może uciekleś 
nie mogąc sluchać 
mojego śmiechu 

Ty sif nie śmiejesz 

a może pokaraleś mnie 
malego ciemnego za upór 
za pychf 
za to 
że próbowalem stworzyć 
nowego czlowieka 
nowy jfzyk 

opuścileś mnie bez szumu 
skrzydeł bez blyskawic 
jak polna myszka 
jak woda co wsiąkla w piach 
zajfty roztargniony 
nie z;auważylem twojej ucieczki 
twojej nieobecności 
w moim życiu 

życie bez boga jest możliwe 
życie bez boga jest niemożliwe 

Tadeusz Różewicz. 








