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MICHAŁ KOMAR 

PARę TRUDNOŚCI 

ZWIĄZANYCH 

Z ŻYCIEM W KŁAMSTWIE 

1. Komisarz: „ . Więc ten upór, gdy 1est zbyt długi 
i gdy człowiek uparty nie dostrzega, że wszystkie 
szanse są już poza nim, ten upór jest wtedy głupotą . 
A szanse są za panem, panie Judaszu. 

Judasz: Jestem skromnym, cichym człowiekiem. 
A pan mnie bierze za kogoś innego . 

Komisarz: Suma, jaką by pan otrzymał za wyda
nie Szefa, za wskazanie adresów, mogłaby zakończyć 
jeden pański okres życia, okres wyrzeczeń, prześla
dowań, ascezy. A zacząć inny, na jaki każdy czło
wiek zasługuje. Okres radości (.„) Żyje się tylko raz . 

Ireneusz Iredyński, „żegnaj, Judaszu" 

2. Wszystko jest jasne. Wierny· P1iotr zginie w za
sadzce, Judasz zdradzi, by potem zacisnąć pętlę na 
swej szyi, Szef, zanim skona na szafocie, wypowie 
parę słów, które tłum zgromadzony na placu skwituje 
wrzaskiem nienawiści lub śmiechem, lub obojętnością 
nierozumienia. Potem nad ich zwłokami pochyli się za
wodowy oprawca. Wszystko jest jasne lub prawie wszy
stko. Bo miast nieba scenę zamyka strop z betonu. Za
pewne teatr mógłby stworzyć złudną głębię gwiaździ
stego nieba, wystarczy trochę farby i tektury, ale nie 
ma już sił, by udowcć to, eo 1.1d'cne. Jest tylko strop tek 

„ 

niski, jak ołowiowe .niebo umierające co dzień nad na
szymi głowami. Poszukująca prawdy sztuka zrównuje 
się z życiem, ponieważ życie stało się sztuką kłamstwa, 
które dane nam zostało jako prawda. 

3. Oto świat przejrzysty i do końca rozumny. Jego 
siłą sprawczą jest żądza władzy, która niezależnie od 
ceremonialnych kostiumów Ideologicznych, w jakie zwy
kle się stroi, jest zawsze I zawsze będzie ludzką żądzą 
władania ludźmi, ich życiem, ich nadzieją, ich śmiercią. 

Jego treścią jest strach. Strach, który rodzii się z okru
cieństwa i usprawiedliwia je setkami uroczystych racji. 
Strach rządzonych, który zawsze trzeba mnożyć przez 
strach rządzących. 

Jego mechanizmy są proste, więc boleśnie znajome: 
język, który odwraca wartości, każąc uznać, że zacho
wały swe znaczenie pierwotne, więc nienawiść nazywa 
miłością, zdradę - bohaterstwem, tchórzostwo -
prawdziwą odwagą; przemoc, co wzbudza chęć odwetu; 
kajdany, które odwet muszą zmienić w z e m s I ę o d
k ł a d a n ą, zemstę niewolnika uderzającego z tyłu, 
podstępnie, podle; prowokacja, co mogąc rozpoznać się 
tylko w kontr-prowokacji czyni kłamstwo zasadą organi
zującą życie społeczne; gwałt, który wzywa pomsty od 
nieba, ale niebo zarosło betonem. XIX wiek nazwano 
stuleciem postępu. Nasz wiek pozostawi po sobie jako 
zdobycz najdonio~lejszą1 obóz ko n ce n ł racyj ny, 
obóz jako nową formę bytowania zbiorowego. Niechaj 
poeci szukają natchnienia w kojącym cieniu budek 
strażniczych. 

4. Judasz musi zdradzić; musi ..... by ktoś zawołał w 
rozpaczy, że śmierć jest pustką osamotnienia i by ktoś 
inny uznał, że krzyk umierającego jest niezrozumiały 
i dlatego śmieszny. Lecz kiedykolwiek usłyszysz te sło
wa: „Panie, dlaczegoś mnie opuścił?" i kiedykolwiek 
pomyślisz, że to śmieszne, bez sensu, sprzeczne z zasa
dami rozsądku, polityki, obyczaju, nie śmiej się, nie 
wzruszaj ramionami: być może już jutro na ciebie przyj
dzie kolej. „Żyje się tylko raz". 

5. Oto świat przejrzysty i do końca rozumny. Piotr 
żąda prawdy, wie, że bez niej sprawa, której służy, stra
ci rację istnienia - Piotr zostanie oprawcą. Dziewczyna 
jest niewinna, jak nikt na świecie, bo nie ma świadomo
ści zła, łaknie uczucia, bo instynktownie dąży ku do-



bru - zostanie agentką policji, Judasz jest najwierniej
szym z wiernych - a potem zdradzi. 

Chcesz odnaleźć źródła kłamstwa, gwałtu, zbrodni? 
Szukaj ich w miłości, nadziei i wierze. 

Judasz opowiada Młodziutkiej Bladej o wyspach 
szczęśliwych: Tam śnieg nie pada. Jest zawsze cie
pło ( ... ) Wszędzie rośnie zielona trawa, taka miękka . 
I są drzewa zawsze zielone. Na tej wyspie są białe do
my, a w tych domach są kobiety łagodne jak mleko 
i mężczyźni silni jak gładzone kamienie. Kobiety są wy
rozumiałe i dobre, mężczyźni ruszają się wolno , mają 
twarde dłonie , twarde dłonie, które potrafią być czułe ... 
Być może wierzy własnym słowom, być może właśnie 
w nich znajduje powód, by być wiernym. Pewność, że 
gdzieś daleko są światy szczęśliwe, dowodzi, że być 
może nie całkiem umarliśmy. Are jeśli tak właśnie jest, 
jeśli nie całkiem umarliśmy, jeśli wierzymy w światy 
szczęśliwsze od naszego i jeśli one naprawdę istnieją, 
to znaczy to, że jest coś warte nadziei, coś, co ma ce
nę, i warte zapłaty. Warte zdrady? 

Trzeba założyć, ie nie ma wysp szczęśliwych i nic 
nam się nie należy, ani szczęście, ani dobro, ani spokój, 
nic prócz jednego: solidarności w nadziei braku nadziei, 
zapamiętanego odruchu braterstwa. 

6. Judasz jest wierny, a potem zdradza. Judasz jest 
wierny I dlatego zdradza. Nie masz dlań wybaczenia ; 
i on go nie ma dla siebie. 

7. Ani 1B6g1 ani człowiek nie wymyślili jeszcze zbrodni 
tak monstrualnej, że usprawiedliwiałaby nasze czyny. 

8. Jeśli wiem, że to, co się stało, jest zdradą, podło
ścią, kłamstwem, jeśli umiem zdradę, podłość i kłam
stwo nazwać, to być może nie straciłem jeszcze szansy 
nazywania tego, co jest prawdą, co jest wiernością, co 
jest dobrem. 

Michał Komar 



WIKTOR WOROSZYLSKI 

PUBLICZNOSC 

Ojcowie morderców 
nazywają mnie mordercą swych dzieci 

Którzy w nic nie wierzyli 
zarzucają mi wiarołomstwo 

Nie kochali 
moją miłość biorą na spytki 

Znają cztery słowa 
Z bełkotu jąkały szydzą 

Sami w mroku 
reflektory na moją twarz 

Nie mają duszy 
o moją duszę się troszczą 

Która nie będzie zbawiona 
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.JULIAN KORNHAUSER 

ON 

Inny, więc podejrzany, 11nny, 
więc pełen skrupułów, inny, 
więc oskarżony. 

Nie chce się przyznać, więc 
winny, milczy, więc winny, 
broni, czego inni nie chcą, 
winny, winny. 

Domaga się odpowiedzi, nie 
odpowiadać! Chce mówić, zagadać ! 
Walczy, zwalczyć ! Nienawidzi, 
odebrać re$złki złudzeń I 

Niebezpieczny, oderwany od 
życia, przepłacony, zakłamany -

ostatni 
człowiek. 



WIKTOR WOROSZYLSKI 

* * 
I cóż nam zostało? Imię. 
A jakaż treść w tym imieniu, 
gdy kamień na kamieniu, 
gdy z rękoma rozpaczliwie pustymi 
trwamy w cielęcym zdumieniu? 

Jakaż treść w tym imieniu? 
Wiara w mądrość historii, 
cel, co na końcu słoi, 
wiechą nasz dom przystroi? 
Kamień na kamieniu. 

Nie do wiary, nie do oliary, 
by w którymś fam pokoleniu 
wiatry owocem wiały, 
oczy oczom ufały. 
Za co im taki przywilej, 
czy to ich do krzyża przybili? 
Kamień na kamieniu. 

Lecz cóż nam zostało? Imię. 
A jakaż treść w tym imieniu? 
Ta, co minęła, młodość, 
w zgiełku zuchwałym i dymie, 
w nieukojonym pragnieniu. 

Stara przyjaźń i stara wrogość 
nie z tamtymi, lecz właśnie z tymi, 
Bo takie zostało nam imię. 

Może to nie lak mało. 
Nic innego się w życiu nie miało. 
Dobrze, gdy choć Imię zoslało. 

* 
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