


-Pom,sł na •zaginion, Czechosłowację• wzi,ł eię z reportatu o Karcie 
Kubieo·nj w klifttc• Mariusza S:icz,gła, prawda! 
-cz,tałam Gottland 1 b'łam t,m1 r•portatami poruszona, al• eam'l 
historift Kubiao••j lneplrowałam alę lu!no, na jej kanwl• motna b'ło 
przeciet napisać bardzo r6tne sztuki. llnle najbardziej interesowało 
p'tanie: co sprawia, te n1ekt6rz' z nas •Il w etanie zachować się 

godnie w momencie prób,, narazić karierę cz, dobrob't w imię 

słusznego sprzeciwu, a 1nn1 po prostu nie potrat'ift temu sprostać. 

cs,11 p,tani• o !ródło odwag.i, bo przec.l•t postawa heroiczna przewija 
eię przez stulecia, podobni• jak postawa Śledczej, kt6ra reprezentuje 
w mojej utuce SJstem. Zaciekaw.iła mnie bohaterka, która odtegnuja 
się od własnego bohaterstwa, kt6ra uwata ew6j w'bór za całkowici• 
naturaln,. 
-T,lko cz, jut tego bohaterstwa a.wiadoma i rozum.le r,z,koT Podczas 
Praskiej Wioan, Marta Kubiao•a padła otiarft prowokacji. 
·Przewatnie wiem,, ki•d' wchodzi•' na ni•b•zplecan, i;cietkę. 
Kubiio•a wiedziała przecie!, te tamtej piosenki, któr, podchw,cono 
jako hJmn opozJoji, nie ' plewa dla reUmu. Potem nie musiała 

podpia,wać Kart' „„. r.enta b,ła jut konHkwencj' jej wyboru. 
Ocz,wi•oie prz,nło jej t,ć w czasach przełomu, ale nie potrzeba wojn, 
cz, rewolucji, •Jtuacji bardzo dramat,czn,oh, b'em' działali mętnie 
albo tchórzliwie - taki• dec,zje czekaj, na nae katd•go dnia. 

Konat,tut,wna dla mojej utuki llJ1>l, którft chciałam prze11Jcić jut w 
pierwszej scenie przesłuchania, sprowadza się do tego, te wciftt mueim' 
sprawdzać, gdzle i kim jHtei;m,. 
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