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Wyprawa do jadra ciemności 
Skrócona relacja z rozmowy z Weroniką Szczawińską i Bartoszem Frąckowiakiem 

Tekst „W pustyni i w puszay" Weroniki Szczawińskiej i Bartosza Frąckowiaka zdecydowanie różni się 
od powieści: wchłonął, przetworzył i prezentuje cały szereg „afrykańskich" tropów literackich. Rok 
przed premierą autorzy rozpoczęli szerokie poszukiwania, których efektem stała się baza inspiracji 
i tekstów składających się na ostateczny scenariusz. 
Charakterystyczną cechą tej realizacji jest jej długofalowość. Obok żmudnej kwerendy „bibliotecznej" 
zaistniał blog (www.jadrociemności.blogspot.com - zapraszamy!), którego zawartość kształtowana 
była przy wsparciu licznych odbiorców. Wyszukiwali oni unikatowe niekiedy materiały i skrupulatnie 
dostarczali literackie zdobycze twórcom przedstawienia. 
W zasadzie można powiedzieć o dwóch początkach pracy. Jeden wyznacza data pierwszej publikacji 
na blogu, drugi -sięga w głąb pamięci twórców. 
Z pierwszej lektury Weronika Szczawińska obok zniszczonej zielonej okładki zapamiętała drastyczny 
opis ogarniętego powstańczym szałem Chartumu i Omdurmanu. W jej pamięci zapisały się obrazy 
wygłodniałych, przerażonych Europejczyków i zrujnowanego miasta. Dla Bartka Frąckowiaka 

najsilniejszym wspomnieniem jest Nel, jej choroba, jej pełna widzeń afrykańska odyseja, a wreszcie 
konkretny obraz: dziewczynka uderzona na pustyni korbaczem. Tak silne kadry mocno wpłynęły 
na charakter wspomnień twórców o sienkiewiczowskiej powieści „dla młodzieży". Oboje zgodnie 
przywołują „perwersję Sienkiewicza", jako impuls leżący u podstaw krytycznej lektury tekstu. Równie 
zgodni są, gdy opowiadają o powrocie do powieści poprzedzającym pracę nad spektaklem. Podstawą 
interpretacji staje się marzenie Stasia by stworzyć czarne Legiony, które ruszą ze zbrojną odsieczą 
do Polski. Dostrzeżone przez Bartka Frąckowiaka kolonizatorskie zapędy, punktuje jeszcze dodatkowo 
Weronika Szczawińska przywołując pozornie sielankowy obraz: „Młody Murzyn był wesół, mała 

despotka łagodna i posłuszna w dalszym ciągu, a Staś pełen energii i nadziei.''. Te dwa kluczowe cytaty 
tworzą ramę wyznaczającą pole tematyczne spektaklu: polskie marzenia o koloniach, krajobraz (nie 
tylko rasowych) wykluczeń, pozornie idylliczny obraz Afryki. Twórcy zauważają również, 

że Sienkiewicz gloryfikuje i usprawiedliwia użycie przemocy, wkładając w usta Tarkowskiego słowa, 
którymi Staś rozgrzesza się po zabiciu porywaczy. Jego wskazówką jest wówczas kategoryczna 
wypowiedź ojca: „Słuchaj, Stasiu! Śmiercią nie wolno nikomu szafować, ale jeśli ktoś zagrozi twej 
ojczyźnie, życiu twej matki, siostry lub życiu kobiety, którą ci oddano w opiekę, to pal mu w łeb, ani 
pytaj, i nie czyń sobie z tego żadnych wyrzutów.". Czyste sumienie Stasia zdaje się, w szerszym ujęciu , 

symbolizować polską pamięć zbiorową wypierającą niewygodne treści na rzecz tożsamości heroicznej. 
Sienkiewicz pod „niewinną" przykrywką przygodowej powieści ukrył kolonialne tęsknoty, marzenia 
o nowej Afryce ziemi przecież niczyjej, urządzonej według ustalonego, europejskiego schematu. 
W swoim bohaterze przedstawił Polaka-Europejczyka, człowieka z kraju wykreślonego z mapy, który 
pod słońcem Afryki staje się emblematycznym przedstawicielem białej cywilizacji. (Cywilizacji 
w domyśle lepszej, bardziej rozwiniętej, chrześcijańskiej, etc.) Bezkontekstowa lektura powieści jawi 
się jako potencjalne zagrożenie dla nieukształtowanych czytelników poddawanych oddziaływaniu tej 
formacyjnej lektury. 
Wśród inspiracji silnie wpływających na strukturę przedstawienia niewątpliwie wymienić należy 
„Jądro ciemności" Conrada. Porównanie obu tych utworów zwraca uwagę na figurę Europejczyka
w-Afryce, potrafiącego dzięki kulturze i wiedzy odnaleźć się w każdej nieoczekiwanej sytuace. Powieść 
Sienkiewicza wyróżnia jednakże przeniesienie rysu europejskiej (doskonałej!) cywilizacji 
na przedstawiciela narodu polskiego. 
W poszukiwaniu dróg, motywów i kontekstów nie sposób było uniknąć rozważań o Afryce -
kulturowym fantomie, mirażu, europejskim wyobrażeniu. Spektaklowa Afryka ma być sumą 

doświadczeń białych podróżników i artystów, obrazem wytworzonej wspólnie koncepcji, w której 
kontynent ten traci na rzecz europejskich wpływów nie tylko terytoria, ale i własny wygląd, gdyż gubi 
go w filtrze „białej" pisarskiej wyobraźni. W tej perspektywie Afryka staje się jedną wielką 

przestrzenią pustyni i puszczy, jednorodnym tworem zamieszkanym przez malownicze acz mocno 
niecywilizowane postaci, które tworzą i.ywe tło na równi z lwami, słoniami i żyrafami. 
Spektakl nie jest pomyślany jako reportaż, ale zapis zakodowanych kreacji i fantazji surrealistycznych 
przeobrażeń, powidoków i wspomnień. 
Autorzy spektaklu nawiązują do estetycznego projektu W.G. Sebalda z jego „Pierścieniami Saturna", 
prezentującymi pejzaż współczesnych ruin ukrywających polityczne winy, nienazwane wprawdzie 
ale dostrzegalne i oddziałujące. 
Weronika Szczawińska i Bartek Frąckowiak budują Afrykę ze zbioru wyobrażeń. Anektują obszar 
wyobraźni zatytułowany „Czarny Ląd" proponując kolejną wyprawę śladami Stasia i Nel. Tylko tym 
razem kresem podróży może być jądro ciemności. 

Katarzyna Migdałowska 
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Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 



Bartosz Frąckowiak 
Reżyser, dramaturg, kulturoznawco. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych no Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów 
w Akademii 'Artes Liberales' . Reżyser spektakli „Ksiądz H„ czyli Anioły w Amsterdamie" 
no podstawie „Księdza Heleny" i „Ostatniego Zlotu Aniołów" Mariana Pankowskiego 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (2009) - wskazany w kategorii najciekawszy debiut, 
najlepsza rolo kobieco i najlepsza scenografio w rankingu „Teatru" (nr l 0/2009) 
Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2008/2009 - oraz „Gniew" w no podstawie 
„Prowadź swój pług przez kości umarłych" Olgi Tokarczuk w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu (2009). Dramaturg spektakli Wiktora Rubino: „Tramwaj zwany 
pożądaniem" Tennesee Williamsa w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2006), „Terrordrom 
Breslou" według powieści Timo Stoffelo w Teatrze Polskim we Wrocławiu (2006), „Lillo 
Wenedo" Juliusza Słowackiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (2007), „Przebudzenie 
wiosny" Franko Wedekinda w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2007), „ Drugie zabicie psa" 
Morko Hłaski w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2007). Współpracował również 

z Agnieszką Olsten i Moniką Pęcikiewicz. Z tą pierwszą zrealizowali „Otello" Szekspira 
w Teatrze Narodowym w Warszawie (2008) i „Samsara Disco" (utwór sceniczny według 
,,Iwanowa" A. Czechowo i „Życia owadów" W. Pielewino) w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (2009). Z Pęcikiewicz natomiast współpracowali tworząc „Sen nocy letniej" 
Szekspira w Teatrze Polskim we Wrocławiu (2010). Autor projektu „Performotyko 
Warszawsko", realizowanego w Instytucie Teatralnym w Warszawie i REDokcji KP (2008). 
Publikował w wielu pismach teatralnych i kulturalnych (,,Dialog", „Didaskalia", „Krytyko 
Polityczno", „Teatr"), o także w książkach zbiorowych w języku polskim i angielskim. 
Doktorant i wykładowco w Zakładzie Dramatu i Teatru IFP UAM. Członek Zespołu Krytyki 
Politycznej. Finalisto konkursu „Talenty Trójki" organizowanego przez Program Ili 
Polskiego Radio. Stypendysto Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego w roku 2011. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które - dzieląc się z nami tekstami, informacjami, 
obrazami i inspiracjami -przyczynify się do powstania spektaklu „W pustyni i w puszay". 

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w lipcu 2010. Uruchamiając bloga poświęconego fantazmatom kolonialnym, 
zwróciliśmy się z prośbą do jego odbiorców o aktywne wlączenie się w nam działania. Od tamtej pory 
otrzymaliśmy ogromną liabę materiałów; często o unikatowym charakterze. Przekazywano je nam za pomocą 
maila, bloga, facebooka, osobiście. Bardzo wiele z nich stało się aęścią scenariusza bądź stanowilo bezpośrednią 
inspirację dla zastosowanych w spektaklu rozwiązań . Wszyukie dostar~ nam interesujących kontekstów, 
naprowadzify na nieznane dotąd tropy, umożliwify wypróbowanie modelu pracy, w którym odbiorcy aktywnie 
współtworzą spektakl już na etapie .work in progrm". 

Większość materiałów wraz z osobistymi, imiennymi podziękowaniami zostala opublikowana na naszym blogu, 
www.jadrociemnosci.blogspot.com. 

Bartosz Frąckowiak i Weronika Szczawińska 

Weronika Szczawińska 
Reżyserko, dromoturżko, kulturoznawczyni, tłumoczka. Absolwentko 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
no Uniwersytecie Warszawskim Reżyserię studiowało w warszawskiej Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Doktorantko w Instytucie Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk. Zrealizowało spektakle: „Nie-pomięć" (część tryptyku 
„Wyzwolenie-Próby" no podstawie tekstu Stanisławo Wyspiańskiego, reż. Adom 
Wojtyszko, Weroniko Szczawińska, Wawrzyniec Kostrzewski, Teatr Polski 
w Warszawie, 2007); „Jockie. Śmierć i księżniczko" no podstawie tekstu Elfriede 
Jelinek, Teatr im. Stefano Jaracza w Olsztynie, 2008 (spektakl prezentowany był 
m.in. podczas festiwalu Genius Loci 2009 w krokowskiej Łożni Nowej); „Zemsto" 
no podstawie tekstu Aleksandra Fredry, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, 2009 (li nagrodo za reżyserię no I Koszalińskich Konfrontacjach 
Młodych m-teotr, 20 l O, udział w festiwalu Opolskie Konfrontacje Teatralne 
Klasyko Polsko 20 l 0); „Noże w kurach" no podstawie tekstu Davida Horrowera, 
Teatr im. Stefano Jaracza w Olsztynie 201 O (spektakl prezentowany był m.in. 
podczas festiwalu Bosko Komedio 2010, oraz katowickich Interpretacji 2011); 
„Białe małżeństwo" no podstawie dramatu Tadeusza Różewicza, Teatr im. 
Stefano Żeromskiego w Kielcach, 20 l O; „Moja pierwsza zjawo" no podstawie 
opowiadania Sławomiro Mrożka, Teatr Łaźnio Nowo w Krakowie, 20 l l . 
Stypendystko Ministra Edukacji Narodowej, o także Ministra Kultury i Dziedzictwo 
Narodowego. W sezonie 2005-2006 aktorko warszawskiego teatru fizycznego 
Studium Teatralne. Autorko cyklu wykładów „Sceno powidoków. Pomięć w 
teatrze" (Instytut Teatralny w Warszawie, 2009). Współpracuje z pismami 
poświęconymi kulturze i sztuce („Dialog", „Didaskalia", „Teatr", „ResPublico 
Nowo", „Ho!ort", „Dramotiko"). 

Anna-Maria Karczmarska 
Artystko wizualno, performerko, scenografko i kostiumografko. W swoieJ 
twórczości analizuje społeczne funkcjonowanie wizerunku no różnych polach 
narracji rzeczywistej i fikcyjnej. Z teatrem związano od 2004 roku. Autorko 
performonce'u „Objawienie", zrealizowanego w warszawskim PKiN, w którym 
cyklicznie objawia się pod postacią Motki Boskiej w jednym z okien Pałacu. 
Autorko scenografii i kostiumów do licznych spektakli w reżyserii Michała 

Borczucho m.in.: „Leonce i Leno" (Teatr Dramatyczny Warszawo), „Lulu" (Teatr 
Story, Kroków), „Portret Doriano Graya" (TR, Warszawo), „Co chcecie albo 
wieczór trzech króli" (Teatr Kochanowskiego, Opole), „Metafizyko dwugłowego 
cielęcia" (TR, Warszawo) oraz spektakli w reżyserii Krzysztofa Gorboczewskiego : 
„Chór sportowy" (Teatr Kochanowskiego, Opole), „Opętani" (Teatr Dramatyczny, 
Wałbrzych), „ Nirvano" (Teatr Polski, Wrocław), „Odysejo" (Teatr 
Kochanowskiego, Opole), gdzie zrealizowało też performance reżyserowany 
z Aleksandrą Cwen. Autorko projektów wideo-fotograficznych 
m.in. „zbiory/przetwory"(loko1_30, Warszawo), „Niezbadana kraino" (Arsenał, 
Poznań), „Pojedynek" (Galerio Biało, Lublin), „Ktoś jadł z mojej miseczki" 
(Galerio Biało, Lublin). 

Krzysztof Kaliski 
Gitarzysto, autor muzyki teatralnej, twórco projektów dźwiękowych, kurator. 
Współpracował m.in. z Powiem Wodzińskim (2009), Moniką Pęcikiewicz (20 l 0) 
i Iwoną Pasińską (2009, 20 l 0). Autor muzyki do spektakli Bartosza Frąckowiaka -
„Księdza H. czyli aniołów w Amsterdamie" (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2009) 
oraz „Gniewu" (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, 2009) . 

Kuba Tarkowski 
Absolwent łódzkiej Filmówki, autor animowanych filmów krótkometrażowych, 
w tym batalistycznej animacji Iliado i szokującego filmu drogi Autobohn . Laureat 
nagrody Ridleya Scotta w dziedzinie efektów specjalnych. Pracował w londyńskim 
studio Moving Pictures Company, gdzie współtworzył layouty 3D do filmu Harry 
Potter IV. Jeden z trzech reżyserów filmu „Jeż Jerzy", który jest jego 
pełnometrażowym debiutem. 

Mariusz Arczewski 
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Laureat wielu konkursów, 
kilkukrotny stypendysto Ministra Kultury, stypendysto Fundacji im. Tadeusza 
Kulisiewicza oraz Miasto Stołecznego Warszawy. Uczestnik wystaw 
indywidualnych i zbiorowych . Zajmuje się ilustocją, grafiką i malarstwem. 

Bartosz Nalazek 
Operator filmowy, fotograf, reżyser światło i wideo. Urodził się w 1986 roku 
w Nowym Jorku. Studiował no Wydziale Operatorskim PWS FT viT w Łodzi. Autor 
zdjęć do ponad 30 etiud fabularnych i dokumentalnych. Jego filmy były 

pokazywane no wielu festiwalach filmowych w kraju i no świecie. Otrzymał 
stypendium no prestiżowych warsztatach operatorskich Budopest 
Cinemotography Mostercłoss w 2009 roku. Asystent Janusza Kamińskiego m.in. 
przy filmie „War Horse" w reżyserii Stevena Spielberga (20 l O ). W teatrze 
współpracuje m.in . z Moją Kleczewską i Krzysztofem Gorboczewskim. 

Monika Sadkowska 
Kulturoznawczyni, aktorko, wokalistko, występowało m. in . w spektaklach Natalii 
Bobińskiej: „Suito" oraz „Forinello & Chopin" w Studium Teatralnym, 
w spektaklach Studium Teatralnego „Hamlet Henryk Hospitol" (reż. Piotr 
Borowski) i „Bramy raju" (reż. Paweł Possini), w przedstawieniu Trupy Czango 
„Bóg Fejs" (reż. Zbigniew Kowalski), bierze udział w spektaklach „Chóru Kobiet" 
w Instytucie Teatralnym im. Raszewskiego (reż. Marto Górnicka). 
Współpracowało z zespołem Żywiołok. Pracuje z pieśniami tradycyjnymi 
z różnych kręgów kulturowych. 
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SEKWENCJE: 
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U nspeakable rites 
Unspeakable rites. 
Unspeakable rites. 
Poor little girl. Unspeakable, unconsciouss, 
unnecessary, uncanny, unusual, untidy ... 

Podejmując próbę opisu narracji powieściowej jako 
realizacji pewnej idei polityki kolonialnej, mamy 
do dyspozycji dwa ujęcia: po pierwsze, widzieć 

w utworze Sienkiewicza przypadek fikcji 
narracyjnej, w której fabuła inicjacyjna (proces 
symbolicznej transformacji chłopięcości 

w męskość) jest ściśle powiązana z narracją 
kolonialną w powieści. W najprostszym ujęciu jest 
to opowieść o przygodach bohatera, który 
„posiada" kolonie. 
Ryszard Koziołek, „Męskość Stasia. Problematyka 
inicjacyjna a dyskurs kolonialny" 

@ INVASIVE ALIEN SPECIES 
Afrykę skolonizowała obca flora. 
Tymczasem 
Flora Afryki nie mieszka już w Afryce, właściwa 
Flora Afryki przeniosła się do ojczyzn Dame Shaw 
I innych gatunków inwazyjnych. 
Flora Afryki pleni się w Europie 
Zasypuje ją, za nic mając punkty kontrolne, służby celne 
Wyrasta na ulicach Rzymu i Paryża, 
W kolekcjach Europy. 

Acacia meard 
Lantana c:amałl 



@ IMPERIAL FATHERS 

Jestem Biały. ( ... ) Biały. Biały, czyli kolonialista, grabieżca, okupant. Podbiłem Afrykę, 
podbiłem Tanganikę, wyciąłem w pień plemię tego, który akurat stoi przede mną, jego 
przodków. Zrobiłem go sierotą. W dodatku sierotą upokorzonym i bezsilnym. Wiecznie 
głodnym i chorym. Tak, kiedy patrzy teraz na mnie, to właśnie musi myśleć: Biały, ten, który 
mi wszystko zabrał, bił dziadka batem po plecach, gwałcił moją matkę. Masz go teraz przed 
sobą, przypatrz mu się! ( ... ) Nie potrafiłem rozbudzić w sobie tego oczyszczającego, 
wyzwoleńczego uczucia: poczuć się winnym. Okazać skruchę. Przeprosić. Przeciwnie! 
Z początku próbowałem kontratakować: -Wyście byli skolonializowani? My, Polacy, też! Przez 
sto trzydzieści lat byliśmy kolonią trzech obcych państw. Zresztą też Białych jak wy. Śmiali się, 
pukali w czoło, rozchodzili. Gniewałem ich, ponieważ podejrzewali, że chcę ich oszukać. 
Wiedziałem, że mimo wewnętrznego przeświadczenia o mojej niewinności - dla nich jestem 
winny. Ci bosonodzy, głodni i niepiśmienni chłopcy mieli nade mną przewagę etyczną, 
tę, którą daje przeklęta historia swoim ofiarom. Oni, Czarni, nigdy nikogo nie podbijali, 
nie okupowali, nie trzymali w niewoli. Mogli patrzeć na mnie z poczuciem wyższości. Byli 
z rasy czarnej, ale czystej. Stałem wśród nich słaby, nie mając już nic do powiedzenia. 
Ryszard Kapuścińsk i , „Heban" 

[!] POMNIK GENERAŁA GORDONA 
(CHARTUM, OMDURMAN, HISTORIA BRONI) 

Tools of imperialism. Kanonierki bombardujące cały kontynent. Budowa kolei żelaznej 

ułatwiająca jego rabunek. Parowiec rzeczny dostarczający na pokładzie Europejczyków i ich 
broń do jądra ciemności. ( ... ) „Przychodzimy do nich wyposażeni w boską potęgę" - pisze 
Kurtz w sprawozdaniu do Międzynarodowego Towarzystwa Tępienia Dzikich Obyczajów. 
Miał na myśli broń. To ona zapewniała boską moc. 
Sven Lindqvist, „Wytęp i ć całe to bydło" 

TARG NIEWOLNIKÓW 
(KALI, MEA) 

Kall - jedna z drugoplanowych postaci powieści W pustyni i w puszay Henryka Sieakiewia.a. 
Jest to Murzyn z plemienia Wa-Hima, uratowany i uwolniony z rąk mahomelat Pflłl Stasia; 
towarzyszył chłopcu, małej ośmioletniej Nel i murzynce Hei, aż do spotkan~1Jcapilanelll 

Glenem i dr Clarym. Staś w trakcie podróży próbował wykształcić europejski spos6 yjłetd 

u Kalego, co owocowało wieloma zabawnymi sytuacjami. Kali był bardzo przei•fflrillłll 
~ kaitla da łylll ie .,de ftzilnln sit zdenerwowll091nr 

oo PUSTYNIA 
(TURYŚCI, NIHILIZM, EKSTAZA. HISTORIA PRZEMOCY) 

Piasek i niebo - w tych dwóch słowach mieści się pustynia, ale nie mieści się 

jej dusza. Trudno ją określić, tak jak trudno w pierwszej chwili zdać sobie sprawę 
z własnych wrażeń. Po niejakim czasie odczuwa się doskonale, że między piaskami 
i niebem jest coś trzeciego, co stanowi istotę rzeczy. 
Henryk Sienkiewicz, ,,Listy z Afryki" 

W czasie podróży człowiek znosi wszystko, oburzenie zostawiając w domu. patrzy, 
słucha, zachwyca się nawet tym, co najbardziej straszne, ponieważ jest nowe. 
Prawdziwi podróżnicy są bez serca. 
Elias Canetti. „Głosy Marrakeszu" 

[[] DZIENNIK INTYMNY STASIA 
(ZABÓJSTWO RETARDACJA) 

DUCH OJCA STASIA 
Cisza, cisza, cisza 
Co znaczy zabić człowieka 
Jakiego człowieka? 

STAŚ 
Kula między oczy albo po mnie! W imię Ojca i Syna! 
Jedno mgnienie oka, muszka sztucera na czole zwierzęcia. 
Lew runął na wznak. 
Objąłem wzrokiem Arabów. 
To przecie łotry, katy, mordercy, a Nel w ich ręku. 

DUCH OJCA STASIA 
(w stroju powstańca 1863) 
Słuchaj, Stasiu! Śmiercią nie wolno nikomu szafować, ale jeśli ktoś zagrozi twej 
ojczyźnie, życiu twej matki, siostry lub życiu kobiety, którą ci oddano 
w opiekę, to pal mu w łeb, ani pytaj, i nie czyń sobie z tego żadnych wyrzutów. 



Wojciech Cejrowski 

Mea, ta sympatyczna i 

Kochany i drogi Kotku 
Wielką mi przyjemność sprawiła wiadomość, że tak ładnie wyrastasz. Rośnij więc i ~rośnij 
na radość ludziom i na szczęście. Zapowiadałem Ci jednak, że dla mnie będziesz zawsze małą 
Wandzią, bo jako małą bardzo pokochałem i nie chce tego zmieniać. ( ... ) Ponieważ kaidy 
powieściopisarz powinien, pcdług mojego zdania, choć raz w życiu coś 

i dla dzieci napisać, więc postanowiłem zacząć i skończyć do przyszłego Nowego Roku (to jest do 
1911) powieść pod tytułem „Przygody dwojga dzieci w Środkowej Afryce". Będzie tam ystęP.ował 
chłopiec Polak, dziewczynka Angielka, a prócz tego Beduini, Arabowie, Murzyni - ludożercy, 

nie licząc słoni, krokodylów, lwów, hipopotamów etc. - chcę to tak napisać, liy książkę mogły 
czytać z ciekawością nie tylko dzieci, ale i P.anienki trzynastoletnie, a nawet i dorośli. 
Fragmenty listów Henryka Sienkiewicza do Wandy Ulanowskiej 

(12) JĄDRO CIEMNOŚCI 
(LINDE-KURTZ) 

Ich popielate ciała obsiadły błękitne, wielkie muchy. 

Marlow ( . . . ) dowodzi, że pierwszym jądrem ciemności, do którego dotarł, 
jest ciemność spoczywająca we wnętrzu kultury europejskiej. Oto i pierwsza 
wyprawa Marlowa: bohater odbył podróż do granic słownika europejskiego -
słownika opartego na idei postępu - i przekonał się, że ta wzniosła gramatyka 
może wytwarzać zło. 

Przemysław Czapliński, „Niebezpieczne arcydzieło 

Ich popielate ciała obsiadły błękitne, wielkie muchy. 

W niektórych rejonach Konga ludność tubylcza ginie niemal doszczętnie, 

dziesiątkowana przez narzucone normy pracy, a ci, których deportuje się 

z innych części Afryki albo zza morza, mrą masowo na dyzenterię, gorączkę 
błotną, odrę, beri-beri, żółtaczkę, a także z głodu i z wycieńczenia. W ostatnim 
dziesięcioleciu XIX wieku liczba tych bezimiennych, nieodnotowywanych 
w żadnym sprawozdaniu ofiar wynosi szacunkowo pół miliona rocznie. 
W.G. Sebald, „Pierścienie Saturna" 

Ich popielate ciała obsiadły błękitne, wielkie muchy. 

STAŚ MOREAU 
(LUDZIE I NIE-LUDZIE/OSWAJANIE KINGA) 

STAŚ 
Jesteś osioł. Na nieszczęście Staś zapomniał, jak jest osioł w języku ki-swahili, 
i powiedział po angielsku donkey. Kali zaś nie rozumiejąc po angielsku poczytał 
widocznie ten wyraz za jakiś komplement czy jakąś pochwałę 

dla siebie. 
KALI 
Kali być Kali donkey. 
STAŚ 
Kali is donkey and this is ełephant. 
KING 
Elephant. 
STAŚ 
Kali jest brute i elephant is brute. 
KALI 
Kal i jest brute! 
STAŚ 
Kali jest brute and this is brute King. 
KING 
Elephant is King. 
STAŚ 
Słoń być słoń być bydlę. 

KALI 
Być bydlę! 

KING 
Brute bydlę. 
STAŚ 
Kali być donkey, brute bydlę i shit. 
KALI 

czarny mózg, a Kali jest donkey. 



(14) AFRYKAŃSKIE LEGIONY STASIA 

Co robisz, importując w imię Boga do Afryki tę kompletnie obcą, gotycką, obsesyjną fascynację brzydotą i śmiertelnością 
ludzkiego ciała? Skoro już musisz sprowadzać do Afryki coś z Europy, to czy nie lepiej importować Greków? Wyrzućcie 
swoich bożków. Możecie być sami jak bogowie. Spójrzcie na Greków. 
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello 

I przez głowę przeleciała mi myśl, czyby nie dobrze było wrócić tu kiedy, podbić wielki obszar kraju, ucywilizować 
Murzynów, założyć w tych stronach nową Polskę albo nawet ruszyć kiedyś na czele czarnych wyćwiczonych zastępów 
do starej. Murzyni, póki mahometanizm nie wypełni ich dusz nienawiścią do niewiernych i okrucieństwem, są bojaźliwi 
i łagodni. Moje dzieci, moi Grecy. Teraz miałem stworzyć z nich niezwyciężone legiony, których nie pobije nikt. Które 
przejdą przez morze suchą stopą, by stanąć u bram Polski i wydać wojenny ryk z czarnych piersi, na który wrogom 
ojczyzny bagnety pogną się jak patyki na wietrze historii. 
Odtąd Staś z wysokości grzbietu Kinga pilnował porządku, wydawał rozkazy. Może nie tyle dlatego, ie były potrzebne, 
ile z tego powodu, ie upajała go rola wodza. I z dumą spoglądał na swoją małą spartańską armię. Gdybym chciał, 

to mógłbym tu zostać królem nad wszystkimi ludami Doko, tak jak Beniowski na Madagaskarze. 

(15) FATAMORGANA 

Wszystko spalone na wiór, Afryka staje się łatwopalnym papierem. Papier nie przyjmuje już atramentu. 

TEKSTY WYKORlYSTANE W SCENARIUSZU: 
l . Krzymof Kamil Baayński, Mapa 
2. William Blake, The Little Black Boy 
3. Paul Bowles, The Sheltering Sky 
4. Marian Brandys, Śladami Stasia i Nel 
5 . Tim Butcher, Rzeka krwi. Podróż do pękniętego serca Afryki, przeł . Jakub Czernik 
6 . Winston S. Churchill, Moja młodość, przeł. Tomasz Bieroń 
7. J.M. Coetzee, Elizabeth Costello, przeł. Zbigniew Batko 
8. Joseph Conrad, Jądro ciemności, przeł. Aniela Zagórska 
9 . Korniej Czukowski, Czarny Piotr, przeł. Władysław Broniewski 
1 O. Maya Deren, Taniec nieba i ziemi. Bogowie haitańskiego wudu, przeł. Małgorzata Wiśniewska, Zbigniew Zagajewski 
l l . James Joyce, Portret artysty z czasów młodości , przeł. Zygmunt Allan, Ulisses, przeł. Maciej Slomayński 
12. Ryszard Kapuściński, Heban 
13. Światopełk Karpiński, Na Madagaskarze 
14. Rudyard Kipling, The White Man's Burden 
15. Leszek Kolankiewicz, Wschód słońca na Ergu Chebbi 
16. Michel Leiris, L'Afrique fantome, przeł. Tomasz Szerszeń 
l 7. Adam Mickiewicz, Dziady 
18. Alan Moorehead, Nad Nilem Błękitnym i Białym, przeł. Jerzy Schwakopf 
l 9. Józef hr. Potocki, Notatki myśliwskie z Afryki 
20. Raymond Roussel, Nowe wrażenia z Afryki, przeł. Jan Gondowicz 
21. Flora Shaw, fragment artykułu z gazety „The Times" (Flora Shaw Gives the Ncu;ne Nigeria) 
22. Henryk Sienkiewicz, Listy z Afryki 
23. List Henryka Sienkiewicza do Wandy Ulanowskiej z dnia 25 Xll 1909 
24. Sylvia Plath, Lady Lazarus 
25. Jarosław Marek Rymkiewicz, Mickiewicz też jest moherowym beretem, wywiad Joanny Lichockiej 
26. Antoni Słonimski, Kronika tygodniowa, „Wiadomości Literackie" 
27. Binyavanga Wainaina, Jak pisać o Afryce 
28. H.G. Wells, Wyspa doktora Moreau, przeł. Ewa Krasińska 
29. Trzeba mieć odwagę żądać dla Polski kolonij!, Artykuł z przedwojennych „Nowin codziennych" 
30. Grób Lejli, przeł. Albert Kwiatkowski 

Niepełne dane bibliograficzne są wynikiem szeroko zakrojonych poszukiwań inspiracji, w których 
pomagały tłumy osób, przynosząc i przysyłając nieoznakowane niekiedy fragmenty tekstów. 

TEKSTY PIOSENEK: 
l . SI. A.C. Benson, muz. Edward Elgar, Land of Hope and Glory (brytyjska pieśń patriotyczna) 
2. Sł. John Lennon, Yoko Ono, muz. John Lennon, Woman Is the Nigger of the World 
3. SI. HickJagger, Keith Richards, Point lt Black 
4 . Kamahl (wykonawca), autorzy: Gregor Frenkel Frank, Hans van Hemert, The Elephant Song 
5. SI. Wojciech Hłynarski, Jeszcze się tam żagiel bieli 
6. SI. lggy 1'1lp, muz. The Stooges, I Wanna Be Your Dog 
7. Sł. Stanisław Rybka-Mari us, Hymn do Bałtyku 
8. SI. James Thomson, muz. Thomas Augustine Arne, Rule Britannia (brytyjska pieśń patriotyczna) 
9. Enter the Ninja, sł. i muz. Die Antwoord 
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