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Klasyfikacja spotkań z UFO 

Nocne światła 
(NL- Nocturnal Llghts) 

Dzienne dyski 
(OD - Dayllght Disco) 

Obserwacje 
Radarowo-Wizualne 
(RV - Radar-Visual) 

Bilskie spotkania 
I stopnie 
(CE I - Ciosa Encounter 
of The Arst Klnd) 

Bilskie spotkanie 
li stopnie 
(CE li - Ciosa Encounter 
of The Second Klnd) 

Bilskie Spotkania 
Ili stopnia (CE Ili 
- Close Encounter 
of The Thlrd Klnd) 

obserwacje nietypowych świateł na nocnym 
niebie, których wygląd I dziwne ruchy nie 
dają się wyjasnić w kategoriach znanych 
zródeł światła . 

dzienne obserwacje obiektów, lecących lub 
unoszących się nieruchomo w powietrzu, 
znajdujących się w znacznej odległości 
od świadka . 

jednoczesne obserwacje wzrokowe 
nieznanych obiektów na niebie i Ich ech na 
ekranach radarów. 

UFO obserwowane z odległości mniejszej 
niz 200 m, nieoddziałujące na obserwatora 
an na otoczenie. 

UFO obserwowane z odległości mniejszej 
niż 200 m, oddziałujące na otoczenie 
(np. zakłócanie pracy urządzeń elek
trycznych) I świadków lub pozostawiające 
fizyczne ślady (np. ślady na ziemi). 

UFO obserwowane z bliskiej odległości 
wraz z istotami pozaziemskimi: 

CE 111 A obserwacie istoty lub istot 
wewnątrz UFO 

CE 111 e obserwaqe istoty lub Istot podczas 
wchodzenia bądź wychodzenia 
z UFO 

CE 111 c obserwacje istot w pobliżu UFO 
CE 111 o obserwacje istoty w pobliżu 

miejsca obserwacji UFO 
CE 111 E obserwacja Istoty mimo braku 

w pobliżu UFO 
CE 111 F obserwacja UFO oraz słyszenie 

w głowie jakiegoś głosu. 
mimo braku obserwacji 
Jakichkolwiek Istot 

CE 111 G „wzięcie" - oznacza zabranie 
na pewien czas obserwatora 
na pokład UFO. 

Klasyt1kaCJa ta - bez podz1alu CE Ili - JOSt dziełem badacza UFO, n1eży1ącego juz J Allena Hyneke. 
Podział CE li I wprowadzono dopiero wiele lat p6tn1ej ze względu na Ich duzą róznorodnośC. 
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Incydent w Roswelr 
3 lipca 1947 roku na pustyniach stanu Nowy Meksyk, otaczających 
legendarne już dziś miasteczko, doszło do katastrofy, która na 
zawsze odmieniła losy Roswell i jego mieszkańców. Od tego czasu 
świat doczekał się wielu interpretacji tych przedziwnych wydarzeń. 
Przez lata ujawniono mnóstwo dowodów, spośród których jedne 
były tylko podważane, inne z kolei od razu uznano za kłamstwo. 

Kiedy w lipcu pamiętnego roku Mac Brazel odkrył na terenie 
rancza Fostera szczątki przedziwnego pojazdu, natychmiast zawia
domił szeryfa George'a Wilcoxa. Wystarczyło zaledwie kilka godzin, 
by media podchwyciły temat. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie 
pojawiło się wojsko i samochody rządowe. Od tego momentu 
sprawy nabrały tempa i. .. owiane zostały absolutną tajemnicą. 
Natychmiast zamknięto cały teren na kilka dni. 
Dopiero po gruntownym pozbieraniu wszelkich elementów wraku 
oraz wywiezieniu ich samolotami do bazy Roswell, wpuszczono 
gapiów na miejsce zdarzenia. Ludzie czekali na jakieś informacje 
czy oświadczenia i faktycznie, niedługo po odkryciu doczekali się 
wiadomości o odnalezieniu szczątków UFO. Pułkownik William 
Blanchard w oficjalnym wystąpieniu poinformował mieszkańców 
Roswell o niewiarygodnym wydarzeniu. 

Wiadomość z prędkością światła obiegła całą Amerykę. 
Ku zaskoczeniu jednak wszystkich, już kilka godzin później Roger 
Ramey, komandor 8. grupy z lotniska Fort Worth w Teksasie, 
całkowicie zdementował te informacje twierdząc, że poprzednia 
wiadomość była wielką pomyłką - nie było to bowiem UFO, 
a jedynie ... najnowszy balon meteorologiczny. Mimo zapewnień, 
że rzekomo nic się nie stało, wtedy właśnie zrodziło się mnóstwo 
pytań pozostających bez odpowiedzi aż do dzisiaj ... 

1 Żródło: Wydawnictwo Astrum 
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Bliskie spotkanie w Gdyni 2 

Na Bałtyku tej nocy szalał sztorm. Siła wiatru dochodziła do 
8 stopni w skali Beauforta. W porcie na nocnej zmianie pracowało 
kilkadziesiąt osób. Zbliżała się godzina 5:00. To trwało kilka sekund. 
Nagle na niebie coś zabłysło. Spory, różowy lub czerwony przed
miot z rozgałęzioną, ognistą smugą wpadł do wody. Nad falami 
jeszcze długo unosiła się para ... 
- Jesteśmy przekonani - mówi Bronisław Rzepecki, koordynator 
Grupy Badań Niezidentyfikowanych Obiektów Latających, najbar
dziej kompetentny znawca problemów UFO w Polsce - że wówczas 
nad Gdynią doszło do katastrofy statku kosmicznego. 

Do katastrofy w Gdyni doszło 21 stycznia 1959 roku . Pierwszy 
artykuł na ten temat pojawił się po tygodniu. Dlaczego tak późno? 
Czyżby komuś zależało na utrzymaniu informacji w tajemnicy? 
Dzisiaj bardzo trudno trafić do ówczesnych świadków. Wielu z nich 
nie żyje, inni opuścili Wybrzeże. Udało się skontaktować z eme
rytowanym pracownikiem portu - Stanisławem Kołodziejskim. 

Pan Stanisław bardzo dobrze pamięta tamtą noc. Pracował wtedy 
na najwyższym w porcie dźwigu, stojącym w pobliżu Basenu 
Polskiego. Wszystko widział dokładnie. 

- Miałem wtedy 30 lat - wspomina - nagle zrobiło się widno, 
coś płonącego wpadło do basenu. Pobiegłem na statek Jarosław 
Dąbrowski, zwróciłem się do lukowego z pytaniem, czy coś widział. 
Potwierdził. To było wielkości dwustulitrowej beczki! 
A jednak okazuje się, że coś wydobyto z gdyńskiego basenu 
portowego. Inż . Alojzy Data, do dziś pracujący w porcie, dokładnie 
przypomina sobie wygląd znaleziska. 
- Był to walcowaty pojemnik jakby z folii szklanej - wspomina 
inżynier - wypełniony rdzawą cieczą o wiele cięższą od wody. 
W naszym laboratorium bano się sprawdzać ten pojemnik. 
Wie pani, po wojnie dno morza usiane było różnymi świństwami. 
Podejrzewano, że to może być iperyt albo fosgen . Problem został 
rozwiązany w bardzo prosty sposób: natychmiast pojawił się 
pracownik Urzędu Bezpieczeństwa, który zabrał znalezisko. 
I tyle je widzieliśmy. 

W zachodnich książkach na ten temat powoływano się na 
zeznania strażników portowych, którzy to widzieli na plaży istotę 
w dziwnym uniformie, ze spaloną twarzą i włosami. Istota ponoć 
mówiła nieznanym językiem. Podobno zabrano ją do szpita la 
uniwersyteckiego, gdzie stwierdzono u niej inny system krążenia 
i inne organy wewnętrzne. Po kilku dniach istota zmarła po zdjęciu 
bransoletki z jej ramienia. Niestety nie podano nazwisk relacjonują
cych to osób ... 

2 Fragmenty artykułu pochodzą ze strony nieznane.pl. 



UFO nad ZSRR 3 

Znamy wiele obserwacji sprzed roku 1989, problem jednak tkwi 
w tym, iż nie dysponujemy na ich temat żadnymi fachowymi rapor
tami, a jedynie relacjami prasowymi. 

Dnia 4 czerwca 1958 roku dr B. Muratowi jego syn, student 
Uniwersytetu Moskiewskiego, wracali znad jeziora Aralskiego, gdzie 
spędzili cały dzień łowiąc ryby. Znajdując się około godziny 21.00 
w okolicy miasteczka Czimbaj (Karakapakia, Uzbeskistan), ujrzeli 
jednocześnie nadlatujący z północnego wschodu na niewielkiej 
wysokości dziwny obiekt. Początkowo sądzili, że to samolot, ale kiedy 
obiekt zbliżył się i przeleciał nad ich głowami na wysokości około 

100 metrów, zobaczyli, że to ogromny, metaliczny dysk o średn icy 

około 25 metrów. Jego górna powierzchnia zwieńczona była kopułą. 

Wydawał melodyjny dżwięk przypominający „dzyń-dzyń" i poruszał 

się z prędkością około 300 km/godz. Miał lśniące powierzchnie; 
jedna z nich miała czerwonawy odcień . Po chwi li obiekt zn ikł im 
z oczu. 

Świadkiem następnej obserwacji był pracownik Akademii Nauk 
Medycznych ZSRR, dr L.I . Kuprinow. Oto fragment jego relacji: 
- 31 lipca 1969 roku wraz ze swymi znajomymi j echałem samocho
dem do Usowa pod Moskwą. Zatrzymaliśmy się przed przejazdem 
kolejowym w okolicy Raboczewo Posjełka w rejonie Kuncewskim, 
gdzie mnie i inne samochody zatrzymały przejeżdżające tamtędy 
pociągi. Była piękna prawie bezchmurna pogoda. O godzinie 20.00 
ujrzeliśmy dwa wyraźnie widoczne na tle nieba dyskoidalne obiekty. 
Przeleciały nad nami z ogromną prędkością . Po ich przelocie 
przejechał pociąg i wróciliśmy do auta. Bezskutecznie próbowa-
łem uruchomić silnik, który w ogóle nie reagował na moje wysiłki. 
Wyszedłem z auta, aby go obejrzeć I wtedy stwi erdziłem , że kierowcy 
wszystkich sześciu samochodów stojących przed przejazdem mają 
taki sam problem. Przez prawie dwie minuty żaden z silników nie da ł 

się uruchomić. 

4 czerwca 1989 roku Kijowianki Wiera Prokofiewna i Aleksandra 
Stiepanowa wraz ze swoją sześcioletnią córką wybrały się do kijow
skiego parku. Oto ich relacja, która została opubliko ana między 
innymi przez gazetę Prawda Ukrainy: 
- Właśnie zmierzchało . Podeszłyśmy do Dnieprowskiego Brzegu 
i ujrzałyśmy łódkę, a na niej trzy osoby ubrane w srebrzystą odzież 

bez widocznych szwów. Twarze ich były blade i identyczne, jak 
u bliźniaków. Włosy długie, koloru czerwonego złota. Wielkie oczy. 
Kiedy wyszły z łodzi, zapytałyśmy: „Jesteście turystami? Skąd 
pochodzicie?" Odpowiedzieli nam po rosyjsku, ale z dziwnym akcen
tem: „Przylecieliśmy z innej planety. Wasz rozum nie jest w stanie 
sobie wyobrazić, gdzie ona się znajduje. Kiedy będziecie tacy jak my 
- zrozumiecie . My bierzemy każdego dnia jednego człowieka z Ziemi 
do siebie. I was także zabierzemy. Tutaj jest nasz statek. Pokażemy 

go wam". Jeden z nich poszedł przodem, a dwóch pozostałych obok 
nas, jakby nas konwojowali. Chciałyśmy krzyczeć, uciekać, ale nie 
miałyśmy sił. Czułyśmy, jakbyśmy były do nich przymagnesowane. 
Kiedy patrzyli na nas, to czułyśmy kłucie na całym ciele. Prosi łyśmy, 

żeby nas nie zabierali, argumentując, że mamy rodziny i dzieci. 

Poprzez liście widziałyśmy błyszczącą konstrukcję podobnie jak ich 
ubiory srebrzystego koloru. Wyglądała jak ogromna beczka, na której 
wirowała antena . „Dobrze, nie weźmiemy was. Znajdziemy kogoś 
innego" - stwierdzili w pewnej chwili, po czym weszli do „beczki" 
po drabince, która ukazała się w drzwiach. Kiedy weszli do środka, 
drzwi się zamknęły jak w windzie i pojazd zupełnie bezszelestnie, 
nie wywołując nawet podmuchu wystartował, szybko zmieniając się 
w maleńką gwiazdkę. 

Na marginesie powyższego zdarzenia warto odnotować, że tego 
samego dnia rodzina lskuskowych przebywała w swojej daczy we 
wsi Pogorcy koło Kijowa. O godzinie 22.40 ujrzeli oni duży okrągły 
latający obiekt, a następnie (prawdopodobnie po jego wylądowaniu) 
„ ludzi w srebrzystych skafandrach, którzy z niego wyszli". Niestety 
nie znam bl iższych szczegółów dotyczących tego przypadku. 
26 czerwca 1989 roku około południa w mieście Lesozawodsk 
położonym w Nadmorskim Kraju, daleko na wschodzie ZSRR, wybu
chła panika, którą wywołała chodząca jego ulicami dziwna „istota". 
Oto, co na ten temat powiedziała E.W. Boldierewa zamieszkała przy 
ulicy Szczmakowskiej 11 b: 
- Moja córka Oksana i jej koleżanka O. Chomicz wyszły właśnie 
z cyrku, gdy ujrzały dziwnego człowieka. Szedł, a raczej płynął 
środkiem drogi, lekko muskając nogami ziemię. Wydawał przy tym 
dziwny dźwięk podobny do skrzypienia z popiskiwaniem. Dziewczęta 
stanęły jak sparaliżowane nie mogąc ruszyć się z miejsca. Istota 
zbliżyła się do nich, podniosła rękę i przeciągnęła dłonią po swoich 
szarosrebrzystych włosach, po czym powoli opuszczając rękę, 
ruszyła dalej. Na ziemi, w miejscach gdzie stawała istota, pozosta
wały ślady koloru srebrzystego, które powoli znikały. Gdy tylko istota 
minęła je, dziewczynki pobiegły do autobusu. W momencie gdy 
istota była blisko dziewczynek, zauważyły one, że emanuje z niej 
blask, a także odczuły gorąco. Ponadto Oksanę rozbolała głowa. 
Ale na tym historia ta się nie skończyła. Gdy bowiem dziewczynki 
wysiadły z autobusu, ponownie ujrzały tę samą (lub identyczną) 
- Istota szła w dalszym ciągu środkiem drogi, obracając głowę 
to w lewo, to w prawo, jak gdyby rozglądając się. Nagle na drodze 
pojawił się samochód prowadzony przez młodego mężczyznę. 

Kierowca uj rzał istotę i przyhamował, ale stało się coś niezwykłego. 
Istota zrobiła kilka kroków w jego kierunku i jego auto przejechało 
poprzez nią. Wystraszony kierowca gwałtownie zahamował i zatrzy
mawszy się po około 15 metrach, siedział przez chwilę nieruchomo 
kurczowo trzymając kierownicę. Zarówno on (szczególnie jego 
włosy), jak i samochód pokryci zostali srebrzystym kolorem. 
W tym czasie zniknęły nogi istoty, lecz mimo to przemieszczała się 
ona dalej i dopiero na moście zniknęła cała jej sylwetka. Ślady istoty 
widoczne były jeszcze kilka minut, potem i one zniknęły. Dziewczynki 
widziały to wszystko ukryte za przystankiem. 

Brak danych na temat obiektu - prawdopodobnie nie został 
zaobserwowany przez świadków ... 

3 Fragmenty pochodzą z artykułu Bronisława Rzepeckiego 
z 6 numeru UFO ( kwiecień-czerwiec 1991). 
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Najważniejszy jest KONTAKT 
Wywiad z Iwanem Wyrypajewem o jego najnowszej sztuce, 
spojrzeniu na teatr i dalszej pracy w Teatrze Studio. 

Iwan, czy miałes kiedykolwiek kontakt 
z pozaziemską cywilizacją? 

Iwan Wyrypajew: 
Nie, nigdy ni miałem. 

TS· 
Ale bohaterowie twojej najnowszej sztuki 
taki kontakt mieli. Co może nam dzisiaj dać 
spotkanie z UFO? 

IW: 
Bohaterowie sztuki otrzymali pewną wiedzę, którą chcą nam 
przekazać. I d la nas ta wiedza jest bardzo ważna, bo to jest wiedza 
o tym, jak mamy żyć, jak mamy kochać, jak mamy funkcjonować 
w społeczeństwie, jak pokonywać strach, jak odkrywać swoją 
duchową drogę - różne ważne rzeczy. Oni dowiedzieli się tego od 
cywilizacji pozaziemskiej, jakby z kosmosu - kosmos im to przekazał, 

a my to teraz przekażemy widzom. Przekażemy to, czego oni się 
dowiedzieli. Zorganizujemy takie spotkanie między widzem a tymi 
l udźmi, jesteśmy tu tylko pośrednikami, ponieważ my sami nie mamy 
takiego doświadczenia. 

) 

IS;_ 

To wszystko o czym powiedziałeś : to jak żyć, 
co jest na1ważnlejsze w życiu - wiedzę o tym 
od wieków czerpaliśmy z filozofii, psycholo
gii, religii. „ czy to nie wystarczy? 

N; 

IW: 
Za każdym razem trzeba się uczyć. Doświadczenie, które oni 
otrzymal i, to nie tylko wiedza Intelektualna . Z nimi to się wydarzyło 
naprawdę, to było Ich przeżycie„. a dopiero później stało się 
to wiedzą. 

Do współpracy zaprosiłeś dziesięciu studen
tów z krakowskiej PWST. Dlaczego studenci 
a nre aktorzy dyplomowani już z jakimś 
dorobkiem? 

Th 

lW:. 
Historia jest taka: studenci poprosili mnie, abym zrobi! z nimi 
dyplom, ale nie mam ani możliwości, ani czasu siedzieć cały czas 
w Krakowie, a ten rok studentów bardzo mi się spodobał. I ja sobie 
przypomniałem, że mam akurat scenariusz - na podstawie rzeczy
wistych zdarzeń - o ludziach, którzy spotkali kosmitów. Pomyślałem, 

że mogę zrobić z tego sztukę. Zaproponowałem im, żeby zrobić 
to od razu w teatrze. Praca ze studentami jest bardzo i nteresująca 

i - niech się aktorzy na mnie nie obrażą - ale dużo ciekawsza niż 
z protesjonalnymi aktorami, ponieważ studenci są bardziej otwarci. 

UFO będzie twoją czwartą sztuką - po Lipcu, 
Tańcu Delhi I Iluzjach - którą reżyserujesz 

w Polsce. Widać w nich nową, jasno sprecy
zowaną wlz1ę teatru. Czy mógłbyś coś o niej 
powiedzieć? 

Th 

IW: 
Mam swój ystem i swoje spojrzenie na teatr, on dotyczy relacji, 
wzajemnego stosunku między widownią a sceną. To jest bardzo 
cienka granica, którą trudno uchwycić słowami. Umiem pracować 
tylko za pomocą tej metody - inaczej nie potrafię. 

Czyli aby zrozumieć twój system, trzeba 
zobaczyć twój spektakl. 

IW: 
Nie zawsze. Niektóre spektakle wychodzą, a niektóre nie. Widz może 
przyjść i sam ocenić. Teraz zrobiłem film na podstawie Tańca Delhi 
I w nim można rozpoznać moją metodę. Nie zawsze udaje mi się, 
to co chciałbym , żeby mi się udało . 



IS; 
Kiedy będziemy mogli zobaczyć Taniec Delhi 
na ekranie? 

~ 

IW: 

Pierwszy pokaz będzie w listopadzie na festiwalu Sputnik, a dalej 
będziemy szukać dystrybutorów .. . 

Poza UFO przygotujesz jeszcze jeden spek
takl w Studio: Ozenek Gogola. Skąd pomysł, 
aby wystawić sztukę innego autora? 

TS: 

IW: 

Ja w ogóle marzę o tym, aby wystawiać czyjeś teksty. Mam z tym 
mały problem, ponieważ uważam, że tekst powinien brzmieć zawsze 
współcześnie. Dlatego nie sięgałem po inne sztuki. Ale teraz nagle 
zrozumiałem, że ja po prostu chciałbym spotkać dzisiejszego widza 
z Gogolem z tamtych lat. Nie po to, żeby Gogol stał się aktualny, ale 
po to, abyśmy mogli spróbować choć odrobinę dotknąć tamtych 
czasów - nie w sensie historycznym, ale mentalnym - dotknąć rytmu 
tamtego czasu, jego energii. Wystawiając starą sztukę, zrozumiałem, 
że w żaden sposób nie można jej na siłę uwspółcześniać, dlatego 
że chciałbym pójść do teatru na Gogola nie po to, żeby zobaczyć 
współczesnego Gogola, ale po to, aby zobaczyć jak dzisiaj brzmi 
Gogol. Ja się rozliczam z tego, że ja - jako współczesny człowiek 
- wystawiając Gogola, pod każdym względem mam do niego sto
sunek. Posługuję się systemem analizy mojego profesora, mistrza. 
Ten system pozwala mi na tyle - na ile jest to możliwe - otworzyć, 
przeanalizować obiektywnie dramat. Chciałbym , abyśmy dotknęli 
brzmienia Gogola. 

Czyl i nie będzie ani techno, ani strobosko
pów, ani pleksiglasu? 

JW: 
Forma nie ma znaczenia - może być dowolna. Pytanie: czemu ona 
ma służyć? Współczesność to nie forma, a sposób komunikacji. 
To, że w jakimś spektaklu są projekcje video i padają współczesne 
słowa, to nie znaczy jeszcze, że jest on współczesny. Co z tego, 
skoro aktorzy grają w taki sposób, jak grało się pięćdziesiąt lat 
temu - zresztą jak prawie wszędzie w dzisiejszym teatrze. Przez to 
spektakl nie staje się bardziej współczesny. Współczesna pozostaje 
tylko estetyka, ale to nie jest jeszcze sedno współczesności. Nie 
chcę wystawiać Gogola jak spektaklu muzealnego, ja chcę, aby on 
wywarł emocjonalne wrażenie, to znaczy, że musi być współczesny. 
Ale to nie znaczy, że estetyka musi być współczesna, to sposób 
1komunikacji będzie współczesny. 

TS: 
A dlaczego akurat Gogol, a nie Hamlet 
Szekspira albo Nora Ibsena? 

TS: 

lV't 
Chciałbym wystawić Norę Ibsena. Mam grupę aktorów, z którymi 
chciałbym popracować, a jest ich więcej niż w sztuce Ibsena. 
Chciałbym popracować i z Karoliną Gruszką, i z Agatą Buzek, 
i z Moniką Pikułą, a w Norze są tylko dwie kobiece role - szkoda 
byłoby mi rezygnować z którejś z tych aktorek. Jeżeli chodzi 
o Szekspira, to nie czuję się na siłach, aby móc go wystawić. To jest 
tekst poetycki i on chyba dużo lepiej brzmiałby po angielsku. Nie 
sądzę, że mógłbym tak prawdziwie, doj rzale wystawić Szekspira, 
a te wszystkie postmodernistyczne wariacje mnie nie interesują . 

A Gogol to autor rosyjski. Od dawna marzę o tej sztuce i kiedyś 
mój profesor Wiaczesław Kokorin wystawił tę sztukę ze studentami 
i to było bardzo głębokie i dużo odnalazłem w tej sztuce dla siebie. 
Teraz piszę do niego list. Chcę go poprosić, żeby pozwolił mi wyko
rzystać niektóre jego rozwiązania. 

W Polsce pracujesz w wielkich, publicznych 
teatrach: Narodowy w Warszawie, Stary 
w Krakowie a teraz Studio. A w Moskwie 
swoje największe przedstawienia 
zrobiłeś w teatrze znacznie mniejszym -
Teatrze Praktlka. Czy mógłbyś coś o nim 
powiedzieć? 

IW: 
Teatr Praktika to jeden z najmodniejszych teatrów w Moskwie. 
Trudno w nim dostać bilety. Jest mało miejsc na widowni, ale 
przychodzą tam bardzo ciekawi ludzie. W jednym miejscu możesz 
spotkać studentów i oligarchów, zwykłych pracowników z fabryki 
i polityków. Nigdy nie widziałem, aby na jednej sali był taki przekrój 
społeczny. W jednym rzędzie siedzi student, odwraca się, a za nim 
Abramowicz i to jest jedyna szansa, kiedy można go zobaczyć na 
żywo. A w tym teatrze nie ma sektora dla VIP-ów. Wszyscy siedzą 
w tych samych warunkach. Czy jesteś biedny czy bogaty. Tam jest 
tylko 100 miejsc i pieniądze nie pozwolą ci kupić lepszego miejsca. 
Obecnie Praktika jest ideowym liderem w Moskwie. Tam porusza się 
tematy społeczne, duchowe a przy okazji bardzo dobrze sprzedają 
się bilety. Oczywiście Teatr ma problemy, jak wszystkie tego rodzaju 
teatry. Dostaje niskie dotacje i· dlatego musi zarabiać na siebie. „ 
i zarabia. To jest teatr miejski, ale jest jedynym teatrem, który zarabia 
więcej niż dostaje dotacji i do tego zachowuje swoją pozycję, nie 
robiąc jakichś komercyjnych, burżuazyjnych sztuk. On zarabia na 
tym, że mówi o ważnych rzeczach. I to jest cud. 



TS· 
Ale chyba każdy teatr artystyczny chce 
mow1ć o waznych rzeczach, a nie z wsze 
uda1e mu się trafić do widza. lak to się dl1e1e 
że 1 Abramowicz, 1 biedny student, chcą 
przyjśc do waszego teatru 

rn· 

[W; 

Dla Abramowicza to może być modne, a dla studenta to może być 
ważne. Ktoś idzie tam, bo może być to dla niego modne, a ktoś 
bo mówią tam o rzeczach związanych z jego życiem 

A 1ak1e tematy są tam poru szan ? 

TS: 

[W; 

One muszą być zawsze aktua lne. Sekret sukcesu polega na 
tym, że Teatr mówi bardzo konkretnym, rzeczywistym językiem . 

Problemy, które porusza, zawsze realnie fu nkcjonują. Jeżeli ja dzisiaj 
widzę, że jaki reżyser calklem poważnie chce wystawić Oresteję 
Ajschylosa, to już wydaje mi się to śmieszne 1 Infantylne. Kończy się 
na tym, że przenosi akcję sztuki do Iraku ... 

A co z Orestefą Petera Steina? 

TS: 

IW: 
... ale bywaj ą wyjątki. A polegają na tym, że jakaś wielka osobowość 
reżyserska może sprawić, że temat I tak zafunkcjonuje. A w Teatrze 
Praktlka po lega to na tym, że wszystko jest bardzo proste. Tam nie 
ma wielkich spektakli, proste inscenizacje, ale traktują o konkretnej 
sytuacj i, o mieszkańcu tego miasta. 

Czyli na1waż111e1szy jest kontakt 

IW: 
Tak. Kontakt. Tylko trzeba zrozumieć, że każdy rezyser stara się 
zrobić swój spektakl współcześnie, a 90% z nich tak naprawdę 
pozostaje w jakiejs Iluzji, wyobrażeniu o sztuce. Mówią o problemach 
w Iraku, choć, w rzeczywistości widzimy, że nie martwi Ich sprawa 
Iraku, an i nie trafiają z tą sprawą do widza. Niewazne o czym mówisz, 
ale wazne jest Jak . 

Z rosy1skiego tłumaczyla Olga Omel)aniec. 



Wieczne Teraz 4 

1. 
Niewątpliwie istnieli mistycy, którzy - jako odarci z jaźni pustelnicy 
- wiedli życie w odosobnieniu, jest to jednak kwestia osobistego 
stylu życia, którego w żadnym razie nie należy wiązać z mistycy
zmem, podobnie jak życie Rasputina nie świadczy o chrześcijań
stwie. Dla mistyka bowiem najwyższy ideał wyraża występująca 
w buddyzmie mahajany postać bodhisattwy, który widzi Bóstwo 
wszędzie i zawsze, w każdej osobie i rzeczy, w każdym miejscu, 
nie musi więc się odosabniać i wprowadzać w trans, aby odnaleźć 
swego „boga". Zdolność bodhisattwy do mistycznego postrzega
nia obejmuje wszystko, co akurat w danym momencie robi, i bez 
względu na to, czy tańczy, płacze, śmieje się czy bardzo cierpi, wie 
jednocześnie, że zasadniczo „wszystko będzie dobrze, wszystko 
będzie dobrze i wszystko skończy się dobrze"5, bowiem jak ujął 
to Hakuin: „Ziemia, na której stoimy, to Czysta Ziemia Lotosu, 
i to właśnie ciało jest ciałem Buddy"s. 

4 z: Ken Wilber Spektrum świadomości, przeł. Jacek Majewski, 
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza. Warszawa 2009, 
s. 366-367, 387, 405, 412-13, przedrukowane dzięki zgodzieQuest Books, 
Theosophical Publishing House, 306 West Gevneva Road, Wheaton, IL 60187, 
USA. Copyright 1977, 1993 by Ken Wilber. 

5 Słowa angielskiej mistyczki. św. Julianny z Norwich (1342-1416). 
6 Zazen Wasan, Mistrza Hakuina Pieśń ku chwale zazen, 
przeł . z wersji ang. J. Dobrowolski, wyd. wewn. ZBZ Bodhidharma. 

Otóż właśnie dlatego, że Umysł jest obecny wszędzie 
i zawsze, i ponieważ zawsze już tak jest, nie ma żadnej 
możliwości ani nawet sensu „starać się To odnaleźć" lub 
„starać się do Tego dotrzeć", zakładałoby to bowiem ruch 
z jakiegoś miejsca, w którym Umysł jest rzekomo nieobecny, 
do miejsca, gdzie byłby obecny, a przecież nie ma takiego 
miejsca, w którym byłby nieobecny. Umysł, jako wszech
obecny, nie znajduje się w żadnym konkretnym miejscu, 
w którym moglibyśmy go w końcu pochwycić. Niepodobna 
więc kiedykolwiek osiągnąć nie-poziomu Umysłu. Ale też nie 
sposób mu umknąć. 

Jeśli chodzi o prawdziwy pokój i wieczne szczęście, nieśmier

telność i uniwersalną prawdę, Drogę nieba i ziemi, czyli innymi 

słowy, doświadczenie Absolutu i nieskończoności lub, posługu

jąc się kategoriami religijnymi, drogę Buddy- wielkim błędem 

jest myślenie o osiągnięciu tego w jakimś niebie lub innym 

świecie. Nigdy, nawet na chwilę nie zostawimy Drogi. To, co 

możemy zostawić , nie jest Drogą?. 

Amakuki Sessan 

7Tr vor Leggett , A First Zen Reader, Vermont, Tuttle, 1971, s. 85. 



2. 
To, co rzeczywiste, jest blisko, nie trzeba tego szukać; a człowiek, który 

szuka prawdy, nigdy jej nie znajdzie. Prawda tkwi w tym, co jest, i na tym 

polega jej piękno. Jednak z chwilą, gdy sobie ją wyobrazisz, gdy zaczniesz 

1ej szuka ć, zaczynasz się zmagać, a człowiek, który się zmaga, nie może 

zrozumieć. Dlatego musimy być nieruchomi, uważni i biernie świadomiB. 

Powiedzmy na przykład, że doświadczam w tej chwili silnego 
uczucia lęku. Otóż większość z nas nie chce sobie uświadamiać 
tego uczucia, chcemy się od niego zdystansować. Nie chcemy go 
widzi eć, stosujemy negację. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy 
„ja" i „lęk" są dwiema różnymi rzeczami, czyli gdy istnieje podsta
wowy dualizm - podział na poznającego i poznawane, doświadcza
jącego i doświadczenie, podmiot i przedmiot. Na tym jednak polega 
właśnie problem, bo jeśli tak naprawdę ten podstawowy dualizm jest 
iluzoryczny, jeśli tak naprawdę jestem swoim bieżącym doświadcze
niem, a nie mam to doświadczenie , to „ja" i „lęk" stanowią w tej chwili 
jeden i ten sam proces, więc nie mogę oddzielić się od swego lęku 
tak samo, jak nie mogę się oddzielić od swej głowy. Jeśli widzę , że 

jestem lękiem, wówczas przestaje mi on zagrażać i mną kierować, 
nie ma bowiem żadnego „ja" odrębnego od „lęku", które mogłoby 
czuć się zagrożone. Lęk traci swoją moc. Z drugiej strony, jeśli 
staram się oddalić od lęku, świadczy to, że się go obawiam, czyli lęk 
usiłuje się podzielić na dwoje, aby uciec od siebie samego. Jest to 
oczywiście podstawowy dualizm, i w tym błędnym kole myślącego 
człowieka przeciwstawionego myślom, doświadczającego prze
ciwstawnego doświadczeniu, obserwatora przeciwstawnego temu, 
co obserwowane, lęk może narastać do przerażających rozmiarów 
- w próżnym usiłowaniu, aby od siebie uciec. Krótko mówiąc, próby 
ucieczki od lęku są w istocie lękiem. 

BJ. Krishnamurti, The First and Last Freedom, Wheaton, Quest, 1954, s. 24. 



3. 
Chwila świadomości wystarcza więc do ujawnienia, że to „wieczne, 
niewyrachowane życie w teraźniejszości " jest dokładnie takim 
życiem, jakie i tak zawsze wiedziemy, czy jesteśmy tego świadomi , 

czy nie. Mistyczna i wieczna świadomość chwili -Teraz w żaden 
sposób nie różni się od tego, czego doświadczamy już obecnie. 
„Umyka" nam ta świadomość, bo wyobrażamy sobie, że powinniśmy 
w jakiś sposób starać się skontaktować z tą chwilą-Teraz, jakby 
była czymś innym od tego, co już robimy w TEJ chwili. „ Jeśli powiem 
ci coś takiego, to jak zareagujesz? Może cię to zastanowi , a może 

powiesz »Czy doświadczam tej chwi /l właściwie? Jakoś tego nie 
rozumiem. W takim razie przyjrzę się tej chwili nie o uważniej, żeby 
sprawdzić, czy tak jest«. Już popełniasz błąd , rozumiesz? Starasz 
się uciec od tej chwili ku innej, w której zobaczysz tę chwilę jaśniej . 

Nie mówiłem o następnej chwili , w której wyraźniej widać tę chwilę , 

a o TEJ chwili, zanim jeszcze zrobiłeś cokolwiek, aby zmienić sytu
ację". Oczywiście, słysząc to, staramy się nie zmieniać sytuacji, więc 
znowu nam to „umyka", albowiem próba, aby nie zmieniać tej chwili , 
także wymaga następnej chwili, w któr j staramy się nie zmieniać 

tej chwili , a jednak nadal zajmujemy się TĄ CHWILĄ. Słysząc to, 
wpadamy w konsternację, ale tylko dlatego, że zawsze staramy się 
wykorzystać tę chwilę - aby dojść do następnej - jako trampolinę 
katapultującą nas do Umysłu . A jednak w tej właś nie chwili, teraz 
i zawsze, docieramy do Umysłu , zawsze docieramy do tego, CO 
JEST TERAZ, czy będzie to cierpienie, poszukiwanie, ból, radość , czy 
zwykła konsternacja. Wędrówka nie zaczyna się Teraz, ona się Teraz 
kończy - na tym stanie świadomości , który teraz akurat jest obecny. 
To jest ten mistyczny stan i tym właśn ie jesteśmy: nie otrzymujemy 
owego „Teraz", nie obserwujemy go ani od niego nie uciekamy, bo 
otrzymywanie, obserwacja, ucieczka - wszystko to w tym samym 
stopniu jest nim, w tym samym stopniu jest ruchem Wiecznego 
Teraz, którym jesteśmy. 

Czy zatem, a ~ . Widzącego, wystarczy tylko wejrzeć 
w siebie? Niezupełnie, albowiem jeśli zajrzę do wewnątrz i zobaczę 
cokolwiek, siłą rzeczy będzie to przedmiot postrzegania! Jestem 
~Te o akbllskl. że nje mogę Tego zobaczyć! To jest Tym, co 
17,.Y ogę zobaczyć . Jak mówi o tym Wei Wu 
• ~bo cle rozglądali się we wszystkich kierunkach, 

~~-~-~~~-'-'--.;....,.....,..__..,,,.epom C1baczeniu tego, co patrzy." Jesteśmy z Tym 

zawsze w bezpośrednim kontakcie, ale nie możemy tego ujrzeć, 
nazwać ani pomyśleć, bo czyniąc tak, zamieniamy To w iluzoryczny 
przedmiot! Nawet nazwanie Tego Absolutną Podmiotowością 
jest chybione, bo wtedy zaczynamy myśleć o „Absolutnej 
Podmiotowości" i w ten sposób czynimy z Tego kolejny przedmiot, 
wyobrażając sobie, czym jest, gdzie można go znaleźć i jakie w tym 
celu należy podjąć kroki. Te umysłowe obrazo-przedmioty para
dują w naszej świadomości , podczas gdy „faktyczna" Absolutna 
Podmiotowość jest tym, co patrzy na tę paradę! 

Jakże oczywista jest odpowiedź! Ale jakże frustrująca! - ponieważ nie 

możemy tego pomyśleć, a tym bardziej nazwać, zamienić w słowo. i w ten 

sposób zamienić z powrotem w przedmiot, którym nie jest! Rzekoma 

tajemnica, tak niepojęta, bierze się tylko stąd , że szukamy prawdy 

w postaci przedmiotu9. 

Opóźniamy swoje przebudzenie, opóźniamy ujrzenie tego, co zawsze 
jest, ponieważ upieramy się przy zachowaniu podstawowego 
dualizmu, widzeniu Tego jako przedmiotu, jako czegoś , co możemy 
uchwycić lub spostrzec - podczas gdy tak naprawdę To jest w nas 
właśnie tym, co próbuje teraz uchwycić i spostrzec! 

W istocie postrzegający dotarł w swoich dociekaniach do takiego punktu, 

w którym patrzy na to, czym sam jest; ząpuścił się w swojej analizie 

w ślepy zaułek i staje twarzą w twarz z własną naturą, ale zamiast rozpo

znać ją jako taką i uświadomić sobie, że jego pustka jest tym, co widzi 

oko, kiedy patrzy na siebie, nadal stara się uprzedmiotowić to, czego nie 

widzi i czego nigdy nie zobaczy, poprzez zamienianie tego w obiektywne 

pojęcie , jak zwykł zresztą czynić zdolny, dobrze wyszkolony filozof. jakim 

zazwyczaj on jest. To, czego poszukujemy i nie potrafimy znaleźć 

- to jest Poszukujący. 

9 Ten cytat i następne zostały zaczerpnięte z najważn iejszych książek Wei Wu Wei, 
Open Secret, The Tenth Man. Posthumous Pieces, Ask the Awakened, 
a szczególnie z All Else Is Bondage. 
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