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Urodził się 301111958 roku w Namysłowie. Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (1980). W Teatrze Polskim we Wrocławiu grał przez całe życie od styania 1977 
roku. Był asystentem reżysera Jacka Bunscha przy Fircyku w zalotach Franciszka Zabłockiego (Teatr 
Polski we Wrocławiu, 191111982). Brał udział w Czytaniach w ramach„Czynnych poniedziałków" 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu: Kwartet Heinera Miillera (reż. Bożena Baranowska, 29 I 2007) 
oraz Koperta, szparagi i seks Tomasza Mana (reż. Tomasz Man, 1 X 2007). W latach 1998-2001 
prowadził także nadawany w Polsacie program o tematyce społecznej Telewizyjne biuro 
śledcze, w latach 2002-2004 wcielał się w rolę Mastera w emitowanej przez TVPl audycji dla 
dzieci i młodzieży Wirtu/@ndia, w latach 2004-2006 zaś użyaał głosu Pisklakowi w serii 
krótkometrażowych filmów animowanych Bartosza Kędzierskiego Parapet (emisja w TVPl). 
Wystąpił w teledysku Uciekaj Donia i formacji 52 Dębiec (reż. Tomasz Jarosz, 2005). Prowadził 
amatorski teatr młodzieżowy w Ośrodku Kultury w Oławie. W Teatrze Polskiego Radia (Scena 
Współczesna) wystąpił w słuchowisku Czas nagli wg Antonia Tabucchiego (reż. Janusz Zaorski, 
10 X 2005), a w Teatrze Radia TOK FM zagrał tytułową rolę w słuchowisku wg sztuki Małgorzaty 
Sikorskiej-MiszaukŚmierćCzłowieka-Wiewiórki (reż . Jan Klała, 29 Xll 2008). Zainicjował powstanie 
rady kultury przy marszałku województwa dolnośląskiego. Przymierzał się do filmowego debiutu 
reżyserskiego. Przygotowywałteż do wydania prozę, którą pisał do ostatnich swoich chwil. Śmierć 
przerwała mu pracę nad rolą Lebiediewa w przedstawieniu Agnieszki Olsten Samsara Disco 
na podstawie Iwanowa Antona Czechowa i Życia owadów Wiktora Pielewina (6112009). Wraz 
z Jakubem Czekajem zamierzał w aerwcu 2009 wyreżyserować Antygonę w Nowym Jorku Janusza 
Głowackiego w scenerii parku w Jelau Laskowicach. Zmarł 1012009 roku we Wrocławiu . 

Role dyplomowe 
SMIRNOW - Niedźwiedź Antona Czechowa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Iga Mayr, 19 Xll 1979 
[spektakl dyplomowy Studium Aktorskiego]. 
APOLLON - Prowincjuszka Iwana Turgieniewa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Iga Mayr, 19Xll1979 
[spektakl dyplomowy Studium Aktorskiego]. 
STRAtN1K, CHóR -Antygona Sofoklesa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Piotr Paradowski, 31111980 
[spektakl dyplomowy Studium Aktorskiego]. 
SYLWESTER - Szelmostwa Skapena Moliere'a, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Bogusław Linda, 
28IV1980 [spektakl dyplomowy Studium Aktorskiego]. 

POSŁANIEC - Nora Henrika Ibsena, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Iga Mayr, 2 VI 1980 [spektakl 
dyplomowy Studium Aktorskiego]. 

Role teatralne 

WEsotv - Rozstanie w czerwcu Aleksandra Wampiłowa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Grzegorz 
Mrówayński, 4 XI 1977. 
KoŃ, PACJENT, STATYSTA - Equus Petera Shaffera, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Henryk 
Tomaszewski, 4 XI 1978. 
Fm-Sen nocy/etniejWilliama Shakespeare' a, Teatr Polski we Wrocławiu, reż.Jerzy Grzegorzewski, 
271111980. 
RENELL, AKTOR TEATRU OKLAHOMA, BESS - Ameryka wg Franza Kafki, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. 
Jerzy Grzegorzewski, 26 X 1980. 
ŚRUBA, REWIA - Yo-Yo Marka Piwowskiego wg Paragrafu 22 Josepha Hellera, Teatr Polski 
we Wrocławiu, reż. Tadeusz Minc, 21111981. 
WARTOWNIK - Po Hamlecie Jerzego Żurka, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Piotr Paradowski, 
3 VI 1981. 
MuzvKANT I - Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Igor Przegrodzki, 
18XI 1981. 
DRAB-Pieszo Sławomira Mrożka, Teatr Polski we Wrocławiu, reż . Dariusz Miłkowski, 12Xll1981. 
GARCYJA, RADCA - Trans-Atlantyk wg Witolda Gombrowiaa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. 

Eugeniusz Korin, 15 IV 1982. 
MtoDY CHŁOP - Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek 
Bunsch, 15 X 1982. 
OFICER GWARDII - Świętoszek Moliere'a, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Andrzej J. Dąbrowski, 
16IV1983. 
EKSCELENCJA - Krokodyl wg Fiodora Dostojewskiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Eugeniusz 
Kori n, 29 VII 1983 [również asystent reżysera] . 

MARKIZ F1BROMA DA MuoMA - Oni Stanisława Ignacego Witkiewiaa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. 

Jacek Bunsch, 23 1111984. 
LEANDER - Parady Jana Potockiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek Bunsch, 30 VIII 1984. 
JANUSZ (GENERAŁ, RASPUTIN, voN PLESs, H1NDENBURG, WIENIAWA)- Historia Witolda Gombrowiaa, Teatr 
Polski we Wrocławiu, reż. Jacek Bunsch, 10111985. 
PoTWóR - Jonu/ka, córka Fizdejki Stanisława Ignacego Witkiewiaa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. 

Jacek Bunsch, 3111986. 
Omv10 - Karnawał Giovanniego Pampiglione, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Giovanni 
Pampiglione, 15 111986. 



ARMAND - Balkon Jeana Geneta, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Tadeusz Minc, 1811987. 
MERCIER-OBYWATEL I - Śmierć Dantona Georga Buchnera, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek 
Bunsch, 26111988. 
CHIEF - Pasjans Pawła Trzaski, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Paweł Trzaska, 6 V 1988. 
MAKSIM KOST1N - Dzieci Arbatu wg Anatolija Rybakowa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek 
Bunsch, 21V1988. 
JEGoRuszKA- Iwanow Antona Czechowa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek Bunsch, 10111989. 
SRAa - Brudne czyny wg Marka Hłaski, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Ewa Markowska, 
18 VI 1989. 
LOKAJ, KucHARZ - Biesiada u Hrabiny Kotłubaj wg Witolda Gombrowicza, Teatr Polski 
we Wrocławiu, reż. Jacek Bunsch, 19X1990. 
F1LON, GMIN - Balladyna Juliusza Słowackiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Krystyna Meissner, 
1211991. 
M1uCJANT 1 - Miazga wg Jerzego Andrzejewskiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Kazimierz 
Braun, 271111991. 
Aowom, Roo10N, STRAiNIK WIĘZIENIA - Zaproszenie na egzekucję wg Vladimira Nabokova, Teatr 
Polski we Wrocławiu, reż. Julia Wernio, 12 11992. 
PoSTAl - Złowiony wg Tadeusza Różewicza, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jerzy Grzegorzewski, 
11V1993. 
PoSTAl - Złowiony- rekonstrukcje wg Tadeusza Różewicza, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jerzy 
Grzegorzewski, pokaz i zapis dla TVP 25 111994 w spalonym gmachu teatru. 
Wóoz BROMDEN - Lot nad kukułczym gniazdem Dale'a Wassermana wg Kena Keseya, Teatr 
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, reż. Jan Buchwald, 51111994. 
CZAPLA - Villa dei Misteri Helmuta Kajzara, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jacek Orłowski, 
22X 1994. 
Wóoz BRoMDEN - Lot nad kukułczym gniazdem Dale'a Wassermana wg Kena Keseya, Teatr 
Współczesny we Wrocławiu, reż. Jan Buchwald, 711995. 
SZERYF JoNES - Przygody Tomka Sawyera wg Marka Twaina, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jan 
Szurmiej, 191111995. 
KucHARZ - Immanuel Kant Thomasa Bernharda, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Krystian Lupa, 
1311996. 
Dz1ENNIKARZ - Król umiera, czyli Ceremonie Eugene'a Ionesco, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jerzy 
Grzegorzewski, 8 XI 1996. 
DR FLURSCHOTZ - Dama z jednorożcem wg Hermanna Brocha i Roberta Musila, Teatr Polski 
we Wrocławiu, reż. Krystian Lupa, 17V1997. 
LOKATOR Ili - Przemiana wg Franza Kafki, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Zbigniew Brzoza, 
8XI1998. 

R001GER ScHILDKNAPP - Doktor Faustus wg Thomasa Manna, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Das 
Gemuse [Grzegorz Jarzyna], 24 IX 1999 w Berlinie. 
ELF NA SŁUŻBIE TYTANII, DwoRZANIN - Sen nocy letniej Williama Shakespeare'a, Teatr Polski 
we Wrocławiu, reż. Rudolf Zioło, 14 IV 2000. 
JASZA - Wiśniowy sad Antona Czechowa, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Paweł Miśkiewicz, 

22 IV 2001. 
KAWALER DE SAINT-0UEN - Kubuś Fatalista i jego Pan wg Denisa Diderota, Teatr Polski we Wrocławiu, 
reż. Rudolf Zioło, 15 IX 2001. 
MAREK - Cicho Mariusza Bielińskiego, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Aldona Figura, 28 Ili 2003 
[pokaz warsztatowy podczas I edycji EuroDramy 5 Xll 2002]. 
GERVA1s-Mary Stuart Wolfganga Hildesheimera, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Remigiusz Brzyk, 
12 IV 2003. 
THOMPSON -Zdarzenia na brygu Banburywg Witolda Gombrowicza, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. 

Ula Kijak, 10 X 2004 w Lublinie. 
TAMBURMAJOR - Woyzeck Georga Buchnera, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Grażyna Kania, 2 Xll 
2004. 
KAPITAN 8R1CE - Arkadia Toma Stopparda, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Krzysztof Babicki, 
28 V 2005. 
Sekwencja I: Elektryczna elegia. Braki, odrzuty, produkty zastępcze Stanisława Barańczaka - Suita 
na słowo i fortepian Ewy Bułhak. Wieczór jubileuszowy, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Bogdan 
Tosza, 7 12006. 
ANDRZEJ S1ERG1mw1a PRozoROw - ONE wg Trzech sióstr Antona Czechowa, Teatr Polski 
we Wrocławiu , reż. Monika Pęcikiewicz, 16 Xll 2006. 
CHóR - Pecunia non olet? Cezarego Harasimowicza, Wrocławski Teatr Komedia, reż. Wojciech 
Dąbrowski i Paweł Okoński, 31Xll2007. 
WESTERMANN - Sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej, Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jan 
Klata, 291112008. 

Role w Teatrze Telewizji 

RADCA - Trans-Atlantyk wg Witolda Gombrowicza, reż. Eugeniusz Kori n, 25 V 1984. 
ŻANDARM - Szalona lokomotywa Stanisława Ignacego Witkiewicza, reż. Jacek Bunsch, 5 V 1988 
ANDRZEJ - Zanim się przerwie srebrny sznur Aleksieja Kazan cewa, reż. Andrzej Sapija, 28 XI 1988. 
StuiĄcY - Sędzia i jego kat wg Friedricha Durrenmatta, reż. Wojciech Adamczyk, 2 X 1989. 
Poml - Herkules i stajnia Augiasza Friedricha Durrenmatta, reż. Stanisław Lenartowicz, 
20X 1991 . 
Poml - Złowiony- rekonstrukcje wg Tadeusza Różewicza , reż. Jerzy Grzegorzewski, 271111994. 



KucHARZ - Immanuel Kant Thomasa Bernharda, reż. Krystian Lupa, 4 IX 1997. 
SuwEK - Sławek i Sławka Tomasza Łubieńskiego, reż. Filip Zylber, 17 X 1997. 
MINISTER SPRAW ZAGRANlaNYcH - Król Maciuś I wg Janusza Korczaka, reż. Filip Zylber, 7i14XI1997. 
ŚLEPIEC - Stara kobieta wysiaduje Tadeusza Różewicza, reż. Filip Bajon, 23 12000. 
ALEK, W1E$NIAK - łamigłówka Łukasza Wylężałka, reż. Łukasz Wylężałek, 121112000. 
OJCIEC WoJTKA - Skrzypki Jana Jakuba Kolskiego, reż. Jan Jakub Kolski, 3 VI 2000. 
MERRYWEATHER - Pani HapgoodToma Stopparda, reż. Filip Zylber, 11112001. 
DR FLURSCHiiTz - Hanna Wendling wg Hermanna Brocha, reż. Krystian Lupa, 14 X 2001 . 
KmMEN - Courage mojej matki George' a Taboriego, reż. Magdalena Łazarkiewicz, 13 X 2002. 
NIEZNAJOMY- Przypadek Klary Dei Loher, reż. Magdalena Łazarkiewicz, 21 Xll 2003. 
GERVAIS - Mary Stuart Wolfganga Hildesheimera, reż. Remigiusz Brzyk, 24 X 2004. 
PutKOWNIK WOLAŃSKI - Tajny współpracownik Cezarego Harasimowicza, reż. Krzysztof Lang, 
2612009 [Scena Faktu] . 

Role filmowe 

Pomt- Baryton, reż. Janusz Zaorski, 1984(premiera:1985). 
POLAK $PIEWAJĄCY PIOSENKĘ w OBOZIE DLA UCHODŻCÓW - Sezon na bażanty, reż. Wiesław Saniewski, 1985 
(premiera: 1986). 
BAGAŻOWY HENIO MATus- Na kłopoty Bednarski, 1986(premiera:1988) [serial TV] . 
SzvMEK- Dzikun, reż. Andrzej Barszczyński, 1987(premiera:1988). 
PoSTAl- Pusta klatka, reż. Leszek Baron, 1987(premiera:1989) [film TV]. 
JAS KucHCIK - Crimen, 1988 (premiera: 1990) [serial TV]. 
SzvMEK - Dotknięci, reż. Wiesław Saniewski, 1988(premiera:1989). 
STUDENT w mtoaoNYM POKOJU w AKADEMIKU - Kogel-mogel, reż. Roman Załuski, 1988. 
ŁAWNIK - Konsul, reż. Mirosław Bork, 1989. 
„SANTANA" - Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 1989. 
BRAT MAGDALENY- Kaj's Fodselsdag, reż. Lone Scherfig, 1990. 
GRISZA- Kanalia, reż. Tomasz Wiszniewski, 1990(premiera:1992). 
Duoz10 - Seszele, reż . Bogusław Linda, 1990 (premiera: 1991 ). 
STANISŁAW KAPUCHA„Tm" - 3 dni bez wyroku, reż. Wojciech Wójcik, 1991. 
SzEREGOWIEC„(Huov" -Kroi/, reż . Władysław Pasikowski, 1991. 
JAN NoGAtKA - Rozmowy kontrolowane, reż. Sylwester Chęciński, 1991. 
HENIEK MATERKA - Pograbek, reż . Jan Jakub Kolski, 1992 (premiera: 1993) [film TV]. 
JERZYK - Psy, reż. Władysław Pasikowski, 1992. 
„Dużv" -Żegnaj Rockefeller, 1992 (premiera: 1993) [serial TV]. 

MĄi s10STRY ,,SNAJPERA" - Balanga, reż. Łukasz Wylężałek, 1993. 
POSTAl - Sprzężenie zwrotne, reż. Grzegorz Lewandowski, 1993 [krótkometrażowa etiuda 
studencka] 
ZENEK Jum - Cudowne miejsce, reż. Jan Jakub Kolski, 1994 (premiera: 1995). 
MIROSŁAW Bm -Żabi skok, reż. Zbigniew Trzciński, 1994. 
Sm LUNAPARKU - Maszyna zmian, 1995 [serial TV]. 
MĘ.tavzNA NA IMPREZIE CHARYTATYWNEJ - Deszuowy żołnierz, reż. Wiesław Saniewski, 1996 (premiera: 
1997). 
STACHU KACZMAREK - Poznań 56, reż. Filip Bajon, 1996. 
PoSTAl- Manon du Faouet- chef de voleurs, reż. Michel Favart, 1997. 
PoSTAl- Charakter, reż. Mike van Diem, 1997 (premiera w Polsce: 1999). 
KuENT-Alabama, reż. Konrad Aksinowia, 1997 [krótkometrażowy film fabularny]. 
P10TR BoRUŃ - Demony wojny wg Goi, reż. Władysław Pasikowski, 1998. 
WvcHowAWCA ZBIGNIEW BoROWSKJ - Dom Pirków, reż. Grażyna Popowicz, 1998 (premiera: 2000) [film 
TV]. 
WomK SzvMCZAK - Ekstradycja 3, 1998 (premiera: 1999) [serial TV]. 
WvcHowAWCA ZBIGNIEW BoROWSKI - Liceum uarnej magii, reż. Grażyna Popowicz, 1998 (premiera: 
2000) [film TV]. 
„NAPALONY" - Egzekutor, reż. Filip Zylber, 1999. 
GABRIEL - Na koniec świata, reż. Magdalena Łazarkiewicz, 1999. 
Cztow1EK KAJZARA sKUPUJ~CY 01uGAaE - Pierwszy milion, 1999 (premiera: 2000) [serial TV]. 
ERNEST CZAJA- Policjanci, 1999 [serial TV]. 
ZooN, Po1uaN11 SZVDto, ToMEK - Świat według Kiepskich, 1999-2004 [serial TV]. 
KIEROWCA SAMOCHODU - Torowisko, reż. Urszula Urbaniak, 1999 (premiera: 2000). 
RoBOTNIK NA nBRANIU KOMUNISTÓW - Przedwiośnie, reż. Filip Bajon, 2001. 
JERZY WnKOWSKI - Gorący temat, 2002-2003 [serial TV]. 
ROBOTNIK NA nBRAN1u KOMUNISTÓW - Przedwiośnie, reż. Filip Bajon, 2002 (premiera: 2003) [serial 
TV]. 
TADEUSZ S10NECK1- Glina, 2003 (premiera: 2004) [serial TV]. 
0Jc1Ec MAURYCEGO 1 KACPRA - Opowiadanie, reż. Marcin Pieczonka, 2003 [krótkometrażowa etiuda 
studencka]. 
OFICER UOP - Czwarta władza, 2004 [serial TV]. 
DoMINIAK - Fala zbrodni, 2004 [serial TV]. 
ROMAN LEszuK - Na dobre i na złe, 2004 [serial TV]. 
POSTA(- 20. 70, reż. Adam Lewandowski, 2004 [krótkometrażowy film fabularny]. 
NuNousz - 7409. Afera na zamku Bartenstein, reż. Rafał Buks i Paweł Czarzasty, 2005. 



SzvMoN - Lekarz drzew, reż. Janusz Zaorski, 2005. 
Dz1ENNIKARZ - Marco P. i złodzieje rowerów, reż. Bodo Kox, 2005. 
DARIUSZ WASIAK - Pensjonat pod różą, 2005 [serial TV). 
PoRuaNIK ŚWITOŃ - Bezmiar sprawiedliwości, reż. Wiesław Saniewski, 2006 (premiera: 2007). 
Gumw- Pierwsza miłość, 2006 [serial TV) . 
ANDRZEJ - Hela w opałach, 2006 [serial TV). 
ARTUR KocHAsz - Ja wam pokażę!, reż. Denis Delie, 2006. 
Ks1Ąoz - Męczeństwo Mariana, reż. Adrian Panek, 2006 [film krótkometrażowy powstały 

w ramach projektu,,30 minut"]. 
Pomt - Siłacz, reż . Piotr Kolski, 2006. 
UWIRSKI - KIEROWNIK LOTNISKA - Fundacja, reż . Filip Bajon, 2006 (premiera: 2008). 
JEREMI WIELKOPOLSKI - Codzienna 2 m. 3, 2007 [serial TV]. 
ARTUR KOCHASZ - Ja wam pokażę!, 2007 [serial TV). 
ICoMENDANT - Nie panikuj, reż. Bodo Kox, 2007. 
01c1Ec SZCZENIAKA -la horyzont, reż . Jakub Czekaj, 2007 [krótkometrażowa etiuda studencka). 
OJCIEC - Evo/, reż . Dominik Watin, 2007 [krótkometrażowy film fabularny; film dyplomowy 
Wydziału Reżyserii i Wydziału Aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej]. 
OJCIEC DuCHowNY - Teraz i zawsze, reż . Artur Pilarczyk, 2008. 
MAJOR J~oRuS- lamiana, reż. Konrad Aksinowicz, 2009. 
Pomt- Contact High, reż. Michael Glawogger, 2009. 

Reżyserie teatralne 

Pływanie synchroniczne Davida Drabka, Ośrodek Kultury w Oławie, 13 IX 2008. 

Nagrody 

1991 - XVll Opolskie Konfrontacje Teatralne - nagroda zespołowa dla aktorów i realizatorów 
Biesiady u hrabiny Kotłubaj. 

1996 - Chicago - prywatna nagroda Roberta Duvalla za Poznań 56. 
2008 - XLVlll Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej - nagroda za rolę 

Westermanna w Sprawie Dantona; Statuetka Wojciecha - nagroda dla całego zespołu aktorskiego 
przedstawienia za kreację zbiorową. 

Odznaaenia 

2004 - Brązowy Krzyż Zasługi. 



Parę maleńkich czerwonych kropli zawisło w powietrzu nieopodal moich oczu. Barwę 
mają czystą, kształt - doskonały. Są, doprawdy, śliczne ... Spoglądam na nie i wspominam 
to, co było wcześniej. 

Przez całe życie siliłem się pojąć istotę piękna. Widziałem je wszędzie - w kwiatach 
i w obłokach, w znaku skreślonym pędzelkiem, w młodych twarzach przepływających w tłumie 
i w odwadze gotowego na śmierć wojownika. Piękno było dla mnie najważniejszą z tajemnic 
świata. 

I za każdym razem próbowało mnie oszukać, podszywając się pod coś innego. Zawsze 
jednak w końcu je rozpoznawałem, niczym starą, dobrze znajomą melodię, graną na jakimś dru
gim instrumencie. Czułem, że za doskonałym wygięciem skrzydła, miecza, rzęsy ukrywa się jedna 
(i ta sama), niewyrażalna zasada. Jednakże nie mogłem uchwycić jej istoty. Kiedy zastanawiałem 
się nad nią, mój umysł zaczynał błądzić bez celu albo tępo zamierał. A jeśli nawet, czasem, 
udawało mi się skoncentrować, piękno, zamiast dać się pojąć, znikało. A ja znowu okazywałem 
się przed czarnym lustrem wody, na którym sekundę wcześniej połyskiwało słońce ... 

Nie umiałbym jasno wytłumaczyć drugiemu człoy.iiekowi, na czym polega istota piękna, 
i wątpię, aby ktokolwiek potrafił to uczynić. Definicji, które znajdowałem w książkach o filozofii 
bądź sztuce, można nie brać pod uwagę. Ich ciężkie i niezręczne konstrukcje, pozbawione owej 
cechy, którą próbowały określić, świadczyły jedynie o nieudolności. Zbyt dobrze wiedziałem, 
że słowa, niesposobne objaśnić piękna, mogą je zawierać, a nawet - tworzyć. 

Na czerwonym moherze dywanu widzę kilka rozsypanych monet - całkiem blisko. Trochę 
się rozpływają w moich oczach, przez co ich blask staje się łagodny i uspokajający. Mimo to czuć 
w nich chłód niebezpieczeństwa, którym ciągnie od metalu nawet w jego najbardziej pokojowych 
inkarnacjach. 

Bezpośrednie zagrożenie, pochodzące od obnażonej stali, zawsze wydawało mi się 
znikome w porównaniu z ukrytą groźbą spowszednienia. To przed nią ludzie od dawna chronią 
w książkach to najlepsze, co potrafią dobyć ze skąpych pokładów swoich dusz ... Jak w niespokoj
nych czasach zakopują monety w ziemię. Różnica jedynie w tym, że zamieszki, podczas których 
ukrywamy pieniądze, zdarzają się w naszym świecie w miarę rzadko, natomiast katastrofa, przed 
którą próbujemy ukryć piękno w książkach, trwa bez przerwy. Tą katastrofą jest życie. Naprawdę 
zachować nie sposób niczego, tak jak nie można uchronić przed śmiercią skazańca, robiąc 
mu fotkę przed kaźnią. Znam tylko jedną książkę, w której autorowi coś podobnego się udało. 
To Hagakure. 

„Droga samuraja prowadzi ku śmierci". Cała reszta w owej książce to zaledwie komentarze 
i wskazówki podpowiadające, jak stosować zasadę, zawartą w tych słowach, w różnorodnych 
przejawach naszego doświadczenia. Odnosząc je do piękna, pojąłem w końcu, gdzie szukać 
tajemnicy. Wszystkie bowiem drogi, na których człowiek spotykał piękno, kończyły się śmiercią. 

Znaczyłoby to, że poszukiwanie piękna w ostatecznym rozrachunku wiedzie ku śmierci. Innymi 
słowy, śmierć i p iękno to jedno. 

Monety zniknęły z mojego pola widzenia, teraz widzę tylko jedną z nich. Nieskazitelnie 
okrągła ... Okrąg jest najdoskonalszą figurą. To symbol śmierci, gdzie koniec zlewa się z początkiem. 

Zatem życie doskonałe musi być okręgiem, który zamkniemy, stawiając jedną kropkę. Doskonałe 
życie to ciągła koncentracja na punkcie śmierci, oczekiwanie na moment, kiedy rozedrze się 
zasłona, zakrywająca to, co najważniejsze. Od tego punktu nie sposób oderwać wzroku, nie tracąc 
z oczu najważniejszego. Na odwrót, trzeba do niego dążyć i tylko wtedy odblask piękna okrasi 
życie, czyniąc je jeśli nie rozumniejszym, to przynajmniej nie tak bezbarwnym, jak u większości. 

Tak rozumiałem słowa Hagakure: „W sytuacji albo/albo bez wahania wybieraj śmierć''. 

W odróżnieniu od skarbów zakopanych w ziemi skrywane w słowach przeznacza się dla 
innych, tudzież - jak się zdarza z najlepszymi książkami - dla nikogo. Hagakure to jedna z takich 
książek dla nikogo. Tsune przykazał wszystkie zapisane przez siebie słowa rzucić w ogień. Piękno 

jego książki było doskonałe dlatego, że nie pisał jej dla czytelnika. Niczym piękno kwiatu, którego 
ludzkie oko nie ogląda. Jej los przypominał dzieje losu samego Tsunemoto, który zamierzał odejść 

w ślad za swoim panem, jednakże pozostał przy życiu, wypełniając pańską wolę. Jeśli porównamy 
los książki i człowieka, to Hagakure pośród książek była takim samurajem, jakim był Tsune wśród 

ludzi. 
Czym jeszcze była ta książka? Może to dziwne, lecz myślę, że również wyrazem miłości. 

Przy tym nie miłości do ludzi czy też do świata . Podejrzewam, że ta miłość nie miała swojego 
przedmiotu. A jeśli nawet istniał, to i tak się o tym nie dowiemy. Tsune uważał, że miłość dopiero 
wtedy osiąga cel. gdy człowiek zabiera ze sobą do grobu jej tajemnicę. Właśnie tak, jak on sam 
zamierzał postąpić ze swoją książką. I to wcale nie jego wina, że tajemnicę tę poznali inni. 

Ot, mało, że rozmyślam w tej chwili o książkach, to jeszcze w dodatku widzę ich grzbiety 
na półce. Nie zdążę już poznać, czego dotyczą, ale się tym nie przejmuję. Na świecie roi się 

od nadmiaru książek, wśród których niewiele warto przeczytać, a jeszcze mniej - zatrzymać. 

Dlatego Tsunemoto mówił, że lepiej wyrzucić zwitek lub książkę po przeczytaniu. Życie to także 
książka. Porównanie równie banalne jak samo życie. Jakiż sens ma czytanie czegoś do końca, 

jeśli najważniejsze zostało powiedziane na pierwszych stronicach? A jeśli to zrozumiałeś, 
to po co ślęczeć w drobnym druku przypisów bez liku? Śmierć za młodu, kiedy jesteśmy jeszcze 
czyści i piękni, to najlepsze, co może nas spotkać. Niestety - pojąłem to wówczas, kiedy moja 
własna młodość już przeszła. Pozostawało przygotować moje ciało jak należy ... Przyznaję, było 

w tym nieco pozy, jednakże lepsze to, niż obrażać śmierć starczym uwiądem. Jak postępuje 
większość. 



Śmierć może być naprawdę piękna ... Potrafiłem godzinami oglądać wizerunki świętego 
Sebastiana, marząc o takiej śmierci. Nie podniecało mnie dokładne powtarzanie jego 
doświadczenia, dobrze rozumiałem, ileż problemów stanęłoby na drodze do tak śmiałego 
eksperymentu. Wiedziałem też, że święty Sebastian wyżył po strzałach z łuku i dobijali 
go pałkami. (Obrazów na ten temat nie malowano zapewne dlatego, że dla bogatych gejów 
Odrodzenia, zamawiających wizerunki cierpiącego młodzieńca, drugi rodzaj śmierci był zbyt 
dosłowną metaforą). Nić swojego życia należało rozerwać własnymi rękami. W przeciwnym 
razie śmierć przeradzała się w coś nieznośnie wulgarnego. Decydując, że sam wypuszczę strzałę, 
która mnie zabije, dążyłem do celu, doskonaląc moje ciało. Chciałem je uczynić doskonalszym niż 
to, które oglądałem na obrazach. 

Moja fascynacja świętym Sebastianem nie była przejawem sadyzmu, o co mógłby 
posądzać ktoś małostkowy. W historii pretoriańskiego trybuna najważniejszy był dla mnie 
podtekst duchowy. Krew, ściekająca po drzewie, do którego przywiązano nieszczęśnika, była 
posoką świętego i to nadawało jej głębokie znaczenie. Podniecało mnie, że w tej śmierci piękno 
zlewało się z czymś wyższym. 

Sebastian był świętym. To znaczy- naczyniem, w którym przebywa/ Bóg, ów niepodzielny 
właściciel całego teatru życia. Zabijanie świętego było więc w istocie uśmiercan iem Boga. Nie 
darmo w swoich fantazjach Sebastian przyzywa/ Go rankiem przed kaźnią, zaledwie wstał z łoża 
pachnącego wodorostami i zakładał skrzypiącą zbroję (ciekawe, że w dzieciństwie tak właśnie 
przedstawiałem sobie łoże rzymskiego oficera - słaby aromat wysuszonych wodorostów). Cóż 
mogło silniej wzburzać duszę niż uśmiercenie najwyższęgo źródła piękna ? 

Widok nanizanego na strzały młodzieńca podni~cał mnie nie tyle fizycznie, co mistycznie. 
Nie mogę powiedzieć, abym żywi/ cześć dla europejskiego Boga. My nazywamy Bogiem to, czego 
nie możemy zabić, bo jeśli nam się uda, problem znika sam z siebie. Słowem Bóg istnieje, ale 
tylko do pewnej granicy. Nietzschemu zaburzyło to zdrowy rozsądek . De Sade był subtelniejszy 
i obrzydliwszy. Lea nawet ten jakże swobodny i wyćwiczony umysł z pewnością nie potrafiłby 
sobie wyobrazić, by święty Sebastian zabijał się własnymi rękoma. 

Zabijając siebie - myślałem - unicestwiamy zarazem Boga żyjącego w nas. Karzemy 
Go za to, że wydal nas na męki, i próbujemy dorównać Mu we wszechwładzy, przyjmując Jego 
funkcję i kończąc znienacka zaczęty przez Niego spektakl w tym teatrze kukieł. Jeśli Dn stworzy/ 
świat, to w naszej władzy ciągle pozostaje z powrotem rozpuścić ten świat w ciemności. O ile nasz 
Bóg to jedna z naszych idei, o tyle samobójstwo jest zabójstwem naszego Boga. Przy tym tylekroć 
może być ono powtarzane, ilekroć ktoś zdecyduje się na ten krok, i za każdym razem Bóg przestaje 
być Bogiem, ginąc na zawsze w ciemnościach. Ileż w tej ciemni poginęło bogów, których imion 
dziś nikt nie pamięta. Uwiecznić swojego Boga - a przy okazji i siebie - nie uda się, tak czy owak, 
ilekolwiek razy byś pstrykną/ aparatem przed kaźnią. 

Pewnego razu sfotografowałem się z różą, którą dotykałem ustami. Obejrzawszy zdjęcie, 
pojąłem, że wszystkie niezbędne fotografie zostały już zrobione. Nic więcej nie powstrzymywało 
mnie od ostatniego kroku. 

Czemu więc opóźniałem? Wszak nie musiałem kształtować w sobie zgody na śmierć. 

Dna była czymś w rodzaju domowego zwierzęcia, żyjącego od małego w mojej duszy. Tylko 
wcześniej ten zwierzak żył zgodnie z innymi współlokatorami, bo oprócz śmierci miałem masę 
innych namiętności. Śmierć była dla mnie czymś w rodzaju napędu. Mogła stać się współautorem 
książki, teoretykiem artystycznego credo albo inicjatorem orgii miłosnej. Przyjaźniliśmy się i nic, 
doprawdy, nie zapowiadało mej wizyty u niej w gabinecie w charakterze klienta do pewnego 
- błahego na pozór - wydarzenia. 

Działo się to trzynastego czerwca parę lat temu. Pamiętam datę, bo w tym dniu zaczynało 
się święto Bon. Górska droga, po której szedłem, przywiodła mnie do niewielkiej wsi. U wejścia 
do wioski dogasało parę ognisk, pozostawionych, jak zwykle tego dnia, aby duchy przodków 
mogły znaleźć drogę do domu. Był wieczór, w powietrzu pachniało palonymi konopiami. Parę 
razy wrzasnął ptak ... Dziwne, pomyślałem, że nigdzie nie widać ludzi. Minąłem zaledwie jedną 
małą dziewczynkę z naręaem kwiatów. Przeszła powoli mimo, nie dając poznać po sobie, że mnie 
widzi. Całkiem jakbym był duchem. Przystanąwszy, długo patrzyłem na dym z ognisk. Stopniowo 
ogarnął mnie spokój. Wszystko, o czym myślałem wcześniej, straciło znaczenie. Gdzieś z głębi 
wypłynęła otwarta Hagakure. Wyraźnie mogłem przeaytać: 

„Czyż człowiek nie przypomina kukły z mechanizmem bez zarzutu: może chodzić, biegać, 

skakać, a nawet rozmawiać, choć nie ma w nim żadnej sprężyny? A rok później gości na święcie 

Bon. Zaprawdę, wszystko w tym świecie to marność. ludzie zaś wciąż o tym zapominają''. 

Ludzie nie odwiedzają się nawzajem podczas święta Bon. Rzecz zatem szła o duchach. 
Wszak wszyscy kiedyś umrzemy i staniemy się duchami. 

Kim więc jestem w istocie rzeczy? - zapytałem sam siebie i poczułem chłód ... Oto stoję 
przed tymi zamkniętymi na głucho domami. Przyszedłem tu, zwabiony zapachem dymu 
z konopi. Pomyślałbym w zeszłym roku, że znajdę się tutaj o tym czasie? Nikt wprawdzie na mnie 
tu nie czeka, ale mimo wszystko jestem gościem w tej górskiej wsi. Gościem na święcie Bon. Już 
teraz! Zali nie ma różnicy między żywymi i umarłymi? 

Raptem w mojej głowie otwarło się na oścież dawno temu na amen, zdawałoby się, zabite 
okno i wspomniałem procesję, którą widziałem jako mały chłopiec. 

To było bardzo ważne dla mnie wspomnienie. Jak kurtyna oddzielająca od dzieciństwa. 

Coś dziwnego i przerażającego zaszło w mojej duszy, gdy mimo naszego domu nieśli w orszaku 
palankin z ołtarzem. Im starszy się staję, tym mniej rozumiem, co się wtedy wydarzyło. 



t> DIMA - Marcin Czarnik 



Ba, samo wydarzenie barwnie i żywo odcisnęło się w mojej pamięci, lecz upływ lat starł zeń 
zupełnie jakikolwiek sens, który pomógłby objaśnić, czemuż właśnie to wydarzenie, a nie inne, 
wywołało taki wstrząs. Wciąż jako żywo pamiętałem i sznury na ołtarzu, i miedziane obręcze 
na posochu kapłana, ale samo wspomnienie było o niczym. Została po nim otoczka, podobna 
do chitynowego pancerza dawno umarłej osy. Z zewnątrz forma, ton i rysunek, a w środku 
pustka. Zapewne, myślałem, tam nigdy nie było niczego innego. Każdy z nas, jako dziecko, bywał 
po trosze czarnoksiężnikiem i wie, jak zapełnić pustkę fantazmatami, które po jakimś czasie robią 
się realne. 

W tej chwili jasności i spokoju, stojąc u ogniska, ponownie przeżyłem to, co tak poraziło 
mnie wtedy, wiele-wiele lat temu. A później znowu zapomniałem. Dlatego, ie nie sposób wyrazić 
sedna takiego przeżycia, a utrzymać coś w świadomości można tylko wówczas, gdy umie się 
zawrzeć to w słowach. Kiedy owa chwila sczezła, w mej pamięci kołatała się jedynie fraza: „Gość 
na święcie Bon''. Cała reszta znikła, jakby wyblakł tusz. Byłem jednak dziwnie spokojny, ie coś 
podobnego raz jeszcze mi się przydarzy. W momencie śmierci. 

Oglądając się za siebie, widzę, ie właśnie tamtego dnia moje pragnienie śmierci stało 
się jasne i proste. Zresztą w obecnej sytuacji słowa „oglądając się za siebie" brzmią nieco 
komicznie. Droga, uczył Tsune, jest dostojniejsza niż sprawiedliwość. Domyślałem się, ie to zsyłka 
na pierwszą frazę Hagakure, którą każdy zna ze szkoły, nawet w tych naszych nędznych czasach: 
„Droga samuraja wiedzie ku śmierci''. Śmierć była postępkiem właściwym, co do tego nie miałem 
wątpliwości choćby dlatego, że tak postępowali wszyscy wielcy mężowie bez wyjątku, nawet 
sam Budda. Ale jak można przejść drogę w jedno y.gnienie? Długo nad tym rozmyślałem, 
aż pojąłem: śmierć i życie trwają chwilę i tylko ona istnieje. Śmierć jest prawdziwym celem owej 
chwili, ilekolwiek by ona trwała. 

Była to myśl chłodna i czysta jak matematyczny teoremat. Lea śmierć okazała się drogą 
w jeszcze jednym znaczeniu, tym razem - poetyckim. Być może dlatego, że przez całe życie 
nie robiłem niczego innego, jeno przymierzałem maski; niczego tak w życiu nie pragnąłem jak 
szczerości. Bo jeśli człowiek kroczy drogą szczerości - jak głosiły stare wersety - bogowie nigdy 
nie odwrócą od niego swoich oczu. Ktoś zawoła: zaraz, zaraz, a co do tego ma szczerość, do licha! 
Nie znam, doprawdy, lepszej odpowiedzi aniżeli wiersz bezimiennego samuraja z dziesiątego 
tomu Hagakure: 

„Wszystko w tym świecie 
- to kłamstwo. 
Prócz prawdy śmierci''. 

Wyjście na drogę szczerości oznaczało żyć każdego dnia tak, jakbyś już nie żył - mówiła 

książka. Ja zaś większość życia przeżyłem na odwrót - podobny do tego umarlaka, który myśli, 

ie jeszcze żyje ... Jednakże to, czego doświadczyłem w górskiej wiosce podczas święta Bon, dodało 
mi sił, żeby wyjść na drogę szczerości. Zrobić ostatni krok. 

I tak oto przyszedłem na spotkanie z pięknem i śmiercią. Nie można być bliżej śmierci, niż 
ja jestem teraz. Lecz piękna nie widzę. To znaczy nie widzę tego piękna, które miałem nadzieję 
tutaj na koniec zobaczyć. 

Widzę natomiast but i zabryzgany krwią mankiet spodni - z takiej perspektywy, z jakiej 
mogłaby zobaczyć nogę piłkarza futbolowa piłka, gdyby miała oczy. Z tyłu etażerka z czterema 
pustymi półkami. Razem z nogą tworzą coś na podobieństwo hieroglifu „drogi". Tak oto - bez 
żadnej maski - wygląda droga samuraja. Można by się roześmiać. Albo i zapłakać. Mnie jedno 
pozostało - płynąć wzdłuż równych brzegów ostatniej myśli, patrząc na zamarłe w powietrzu 
ostrze miecza i na wykrzywione twarze ludzi, którzy właśnie przed chwilą, z drugiego podejścia, 

przerąbali mi szyję. 
Hagakure powiada, że człowiek, któremu odrąbano głowę, może coś jeszcze wykonać 

ostatnim podrygiem. Za życia traktowałem to jako bajkę, coś w stylu przygód Ueda Akinari, 
w których się zaczytywałem, będąc chłopcem, w schronie przeciwbombowym z bambusa 
podczas nocnych nalotów. Teraz wiem, że to prawda. Rozcinając brzuch, myślałem o Hagakure, 
i to wspomnienie, rozciągnąwszy się na całą długą podróż do końca, okazało się moim ostatnim 
ruchem. Ot, podrygi pamięci, konwulsja myśli - jak bywają skurcze mięśni. 

Ona nie była podobna do innych myśli człowieka. Ona nie była podobna do niczego 
na świecie. Jakby powidok różanego krzewu rozpuścił się w pustej przestrzeni, by chwilę później 
opaść i zniknąć na zawsze niczym płuca stworzone dla jednego oddechu. Ten krzew to mój umysł. 
On takie jest moją ostatnią myślą. Zobaczyłem więc punkt, do którego się schodzą wszystkie nitki, 
utrzymujące na sobie moje życie. Aż dziwne, że ten punkt był na samym widnym miejscu, a mimo 
to w życiu go nie zauważałem. Teraz, kiedy na niknącym krzewie pojawiła się ostatnia róża, nie 
mogę dotknąć jej ustami. A najdziwniejsze, że w tylekroć czytanym Hagakure nie znajdowałem 
klucza do tego zamku, choć leżał na samym wierzchu. 

Na przykład fragment o Chińczyku, który ozdabiał swoją odzież i meble wizerunkami 
smoków. Był przy tym tak natrętny, ie zwrócił na siebie uwagę smoczego boga. I oto przed oczami 
Chińczyka pojawił się prawdziwy smok. Chińczyk umarł ze strachu. „Widać - melancholijnie 
zauważył Tsune - był jednym z tych, którzy głośno gardłują, by zagłuszyć własny lęk". 

Śmierć była w moim życiu takim smokiem. Była sokiem, którym nasączyłem nie tylko 
moje książki, ale i własne imię, zamieniając je w hieroglif oznaczający „demona oczarowanego 
śmiercią". Należałem do grona buńczucznych ludzi, którzy dają sobie słowo, że nie przestraszą się 
smoczego boga, kiedy ten pojawi się przed nimi. Ba, nie czekałem na niego, lecz sam wyszedłem 
mu na spotkanie. - No, i gdzieżeż on, ten smoczy bóg? 

W dzieciństwie często czytałem jedną i tę samą bajkę, w której młodego księcia czekała 
zguba w paszczy smoka. Tyle razy ją czytałem, ai wyuczyłem kawałek na pamięć: 



1> BORKIN/MITIA Mirosław Haniszewski 



„Smok z chrzęstem rozgryza/ księcia i żuł go po kawałku. Książę cierpiał katusze dopóty, 
dopóki potwór nie rozdarł go na strzępy. Po aym wyskoaył z paszay smoka i nie było na nim 
nawet zadrapania. A smok powalił się na ziemię i umarł". 

Książę trzymał w ustach aarodziejski diament, który za każdym razem przywracał 
go do życia. Wtedy na ten diament nie zwracałem uwagi, podniecony śmiercią. Byłem zły, 
że książę wyszedł cało. W końcu pojąłem, jak tę historię ulepszyć. Wystarczyło zakryć palcem kilka 
słów: 

„Książę cierpiał katusze dopóty, dopóki potwór nie rozdarł go na strzępy. Po aym„. powalił 
się na ziemię i umarł''. 

Później z moim życiem próbowałem postąpić tak jak z tą bajką. Usiłowałem zamordować 
księcia, sądząc, że nie ma niaego piękniejszego od umierającego piękna . To śmieszne, ale jeszae 
zabawniejsze było to, że uważałem się za księcia . 

A w rzeaywistości byłem smokiem. I oto smok wali się na ziemię i umiera, a książę 
wyskakuje z jego paszay bez najmniejszego zadrapania. Księcia nie sposób zabić, jakby się 
smok nie starał. Nie podobna go ani ugryźć, ani podrapać, choć nie ma żadnego aarodziejskiego 
diamentu w ustach, a i samych ust nie ma. Wiem to dobrze, albowiem znowu go widzę, jak 
przeauwałem wtedy, u ogniska, w opuszaonej górskiej wiosce podaas święta Bon„. Jestem 
pewny, że to on, bo już waeśniej go widziałem. 

To było dawno temu.„ Obok naszego dworu przechodziła świąteana procesja. Przodem 
kroaył kapłan w masce boskiego lisa i potrząsał posochem, brzęaąc obręaami z miedzi. 
Za nim nieśli skrzynkę dla ofiar. A dalej, błyszcząc od słońca, sunął aarno-złoty ołtarz, na którym 
siedziała złota Hoo. Z wierzchu wszystko lśniło pozłotą, w środku było pusto„. Ujrzałem pustkę 
jako kawałek nocnej ciemności w świetle letniego dnia i zrobiło mi się strasznie, bo wyraźnie 
poaułem, że ten kawałek niebytu, kołyszący się w rytmie niosącej go gawiedzi, rządzi - niaym 
książę - i tym słońcem, i tym świętem, i tymi rozświętowanymi ludźmi. Kiedy to do mnie doszło, 
pojąłem, że nie ołtarz kołysze się w takt gawiedzi, a gawiedź i cała przestrzeń tańaą do rytmu tej 
pustki na ołtarzu. W niej bowiem mieści się cały świat wraz ze mną: słońce i niebo, i moi rodzice, 
i wszyscy święci, żywi i umarli, i raj, i piekło, i bogowie, i diabły, i wiele, wiele jeszae. Zrobiło 
mi się strasznie i uciekłem spod ołtarza, próbując skryć się w domu. Aliści gawiedź - jakby 
na rozkaz aarnego księcia - wdarła się na nasze podwórko i szalała pod oknami... 

Od tej pory ukrywałem się przed księciem. Ukrywałem się przed nim także samo, jak 
kiedyś zasłaniałem palcami słowa, robiące z mojej ulubionej bajki nie tę, którą chciałem usłyszeć. 
Ale to nie znaayło, że on mnie nie widział. To ja przestawałem go dostrzegać. 

Smok był nie tylko ślepy, lecz i głupowaty. Nie rozpoznał księcia nawet wtedy, kiedy 
spotykali się nad stronicą Hagakure. Nasze ciało wzięło się z pustki, powtarzał Tsunetomo, jednak 
dla mnie zalatywało to scholastyką. Sądziłem, że Tsune oddawał dań zabobonom epoki, jak 
na przykład Montaigne, który raz po raz przerywał swoje rozmyślania ukłonem w kierunku tego 
ay innego katolickiego dogmatu. Istnienie czegoś tam, gdzie niaego nie ma, nawet w ustach 
Tsune brzmiało bezmyślnie. Słowa o teatrze kukieł można było przyjąć za przejaw jego męskiego 
nihilizmu. Muskularna figurka była zajęta ważnym dziełem; machając mieaem, przygotowywała 
się do rozprucia sobie brzucha. Jakąż karykaturą było moje życie„. Ale ay życie ałowieka może 
nie być karykaturą? 

Miałem się za gościa na święcie Bon, a okazałem się kukłą. Teraz kukła domyśli ostatnią 
myśl do końca i saeźnie. Zostanie tylko stary mistrz, który już raz popatrzył jej prosto w oay 
spod palankinu nad ołtarzem. Gdzie należy go szukać? Gdzie skrył się ten, kto skonstruował 
mój mechanizm? Aakolwiek tak naprawdę to wcale się nie ukrywał. Lea nie wiadomo, gdzie 
go szukać, bo opróa niego nie ma niaego„. Pewnie dlatego nikt go nie może znaleźć. 

Nie ma w tym niaego dziwnego. Ludzie to nie lustra, w które spogląda, by zobaayć siebie. 
Ludzie to kukły dające przed nim przedstawienie za przedstawieniem. Do tego, bym tańaył przed 
jego wzrokiem, nie trzeba wkładać we mnie wąsa wieloryba. Ja - to jego myśl. On może mnie 
pomyśleć, jak mu się podoba. Ale jeśli ja nie mogę ani go zobaayć, ani dotknąć, to on też jest 
moją myślą. I tutaj, spotykając się sam ze sobą, umysł się potyka. 

Być może ktoś w mej próbie dosięgnięcia mieaem mistrza kukieł dojrzy wielkość buntu 
wobec niebios. To nie tak. Było to raaej podobne do złowrogiego kawału, z którego nie można 
przestać się śmiać. Okazało się, iż nawet kukły zabić nie sposób. Kukły nie umierają, w nie 
przestają grać. Dopóki książę udawał smoka, smok zamyślał jego śmierć. Widać byłem złą kukłą. 

Ale przecież ten, kto grał we mnie, jest mistrzem. Dlatego ujrzałem najważniejsze. Zobaayłem 
prawdziwego siebie - jego. Mówiąc precyzyjniej, to on widzi siebie; inaaej być nie może. 
To, że ja to wiem, ayni resztę nieważnym. 

Teraz zaś nieskońaenie piękny i niewidzialny dla nikogo opróa samego siebie odwraca 
ode mnie wzrok i Yukio Mishima znika. Ostaje się tylko on. Jedyny gość na święcie Bon, wciąż 
przychodzący w gości sam do siebie„. A głowa Mishimy, odrąbana nieudolnym uderzeniem 
mieaa, toay się i toay po aerwonym dywanie, nigdy nie osiągając jego skraju. 

Wiktor Pielewin 
Przekład Mariusz Wilk 





Mariusz Wilk 
Kornentćlrz tłurnaczcl 

Memento mori ... Miegdys Europejczycy pamiętalil Lew Szestow mówił, że cała filozofia 
od Platona to medytacja smierci. Dzisiaj śmierć w Europie jest tabu izowana. Skrywacie ją, żeby 
nie psuła radosnego nastroju beztroskiej konsumpqi . 

Szczęsciem Wiktor Pielewin żyje w Rosji , a nie w Europie. Rosja, jak wiadomo, leży między 
Europą i Azją, przypominaw dwugłov1ego orła ze 51.'!0Jego herbu: jedną głową zwraca się 

na Zachód, drugą na Wschód. Podobnie Pielev1in1 
filie jest tajemnicą , że Wiktor Olegov1icz, znuzony niekiedy zabawkami Zachodu„, odjezdża " 

na Wschód, żeby medytować v1 buddyjskich klasztorach. f~ ie dlatego bynajmniej, że wyznaje 
buddyzm, lecz - jak sam wyznaje - aby zgłębić urn. 

Opowiadanie Gofr na święcie Bon jest ov1ocem jednego ze V!Schodnich v1ojaży Pielev1 ina. 
Choć zapevme bardziej '.'1łaściv1ą naz 1:1ą dla tego gatunku byłaby „ eseistyczna medytacja''. Inaczej 
mól'1iąc, esej po\'/Stały na drodze medytacji. 

Przedmiotem medytacji (tematem Gościa .. ) jest umieranie Mishimy. Japoński pisarz 
odpral'1ił rytualne seppuku, to znaczy rozpłatał sobie mieczem brzuch, po czym adiutant odrąbał 
mu gło1·1ę. Ta odrąbana głov1a jest narratorem. 

Gło 1:1a opo1:1iada o zyciu M1shimy. Wida(. ze Pielewin zna temat. Esej skrzy się 

od biograficznych detali. Na przykład rola świete90 Sebastiana w życiu Japończyka, który 
ejakulo1·1ał, oglądaJąC męczennika na obrazie Guido Reni. 

Albo fotografia z rózą. Ona rzeczy1:1iscie istniejel Przy tym na zdjęciu 1:1ygląda to tak, jakby 
nie M1shima dotykał ją ustami, ale róza zamierzała go v1chłonąC. ffa dziwnego, ze pod koniec 
agonii krze"'' różany okazał się u mem. 

Detale przytoczyłem na chybił trafił. W eseju Pielewina ich masa. Trzeba za iste znać 
v1ysmienicie biografię Yuk io Mishimy, aby nie tylko 1·1 pełni ocenić v1irtuoze rię rosyjskiego pisarza, 
ale przy okazji samemu się zaba 1:1 ić. 

Zaba1:1a. igra ... Wiktor Olego1:1icz poró1:mał ongiś S'.'1iat do teatru cieni, v1 którym słowa 
są palcami sztukmistrza, a lampą - jego urn. W Gościu na śivięcie Bon jedną z kluczowych metafor 
jest zycie jako spektakl 1:1 teatrze kukieł. 

Hishima kochał teatr. W dziecińst 1·1 ie babcia v1odziła go na misteria teatru no i na krwawe 
spektakle teatru kabuki, później sam pisał sztuki i próbov1ał aktorst1:1a. Kilkakrotnie odgry~·1ał 
na scenie rytuał seppuku. 

W 1966 roku 1 ·1edług S'.'1ego opov1iadania nakręcił film pod tytułem Patriotyzm. Zagrał 
I'.' nim gło 1:mą rolę - młodego oficera, który rozpłata ł się samurajskim mieczem na v1ieść 

o nieudanym puczu. Była to próba generalna. 

25 listopada 1970 roku Mishima wtargnął na czele oddziału Stowarzyszenia Tarczy 
do kwatery głównej Sił Samoobrony w Tokio i po wygłoszeniu orędz ia do zebranych żołnierzy 
dokonał seppuku na oczach tłumu. 

Seppuku to nie z wykłe samobójstwo. To zejście wojownika ze sceny życia . Mishima 
pochodził z rodu samurajów i nigdy nie rozstawał się z biblią bushido - Hagakure. „Bushi-do" 
w języku japońskim oznacza „ D rogę wojown ika''. 

W tradycji bushi -do, opartej w dużej mierze na buddyzmie, ogromną rolę odgrywa pojęcie 
Pustki. Nie chodzi o europejskie „nicestwo·; lecz o potencjalną Pełnię bytu. Ot, pustka na ołtarzu 
111 Gościu ... Tam się mieśc i ł cały swiat. 

Marguerite Yourcenar napisała znakomity esej Mishima ou la vision du vide. Twierdzi 
w nim, że fi lozofowie Europy uczyli dawniej patrzyć smierci w oczy, lecz autor Haqakure idzie dalej 
i uczy wychodz i ć jej naprzeciw. 

Nieprzypadkowo Wiktor Pielewin wyb rał agonię Mishimy dla eseistycznej medytacji. 
Zgłębiaj ą c gasnący urn japoriskiego pisarza, odsłania wszechobecną Pustkę. Na l eży jedynie 
rozsunąć wiotką kurtynę ciała. Rozpłatać jel 

Mariusz Wilk 



ANTON CZECHOW 

(AHTOH nasnOBlł4 Yexos) 
ur. 2911860 w Taganrogu, zm. 15VII1904 w Badenweiler 

Dorobek Antona Czechowa wypada znać. 

WIKTOR PIELEWIN 

(BlłKTOp OnerOBlł4 neneBlłH) 
ur. 22XI1962 w Moskwie 

Rosyjski prozaik i eseista. Absolwent Moskiewskiego 
Instytutu Energetycznego (specjalność: elektromechanik; 
1985), ukończył także kurs twórczego pisania 
w Instytucie Literatury. Przez kilka lat był redaktorem 
czasopisma „HayKa H pen1-1n111': w którym był 
odpowiedzialny za serię artykułów o vtschodnim 
mistycyzmie. Zadebiutował w roku 1989 opowiadaniem 
KonoyH HzHam u moou; kolejne pisywał przez następne 
lata i publikował na łamach różnych pism. W roku 
1991 zebrane opowiadania Pielewina ukazały się 
w książce CuHuii l/JOHapb (Niebieska latarnia), 
za którą autor rok później otrzymał pierwszą w historii 
Małą Nagrodę Bookera (ManaR 6yKeposcKaR npeMHR; 
w odróżnieniu od „dużego" Bookera, najważniejszej 
w Rosji nagrody literackiej, przyznawanej wyłącznie 
za powieści). Na polskim rynku wszystkie utwory 

Pielewina z wyjątkiem Hełmu grozy opublikowało Wydawnictwo W.A.B. - do tej pory ukazały się 

następujące książki: Mały palec Buddy (L/anaes u nycmoma; 1996; wyd. poi. 2003), Życie owadów 
(JKu3Hb HaceKOMb/X; 1997; wyd. poi. 2004), Generation „P" (Generation «n»; 1999; wyd. poi. 
2002), Święta księga wilkołaka (Cs11u.ieHHOJ1KHuza06opomH11; 2004; wyd. poi. 2006), Hełm grozy 
(WneM y>1<aca. Kpeamul/Jl/J o Tecee u MuHomaspe; 2005; wyd. poi. 2006 [Wydawnictwo Znak]), 
Empire V (AMnup «B»; wyd. poi. 2008) oraz zbiory opowiadań Omon Ra i inne opowieści (OMOH 
Pa; 1992; wyd. poi. 2007) i Kryształowy świat (JKenma11 cmpena; 1999; wyd. poi. 2008). Na polską 

edycję czekają L/ucna (Liczby; 2003) oraz liczne małe formy prozatorskie i eseje. Utwory Pielewina 
charakteryzuje mieszanka science-fiction, kultury popularnej i mistycyzmu. W swej twóraości 

czyni on częste aluzje i bezpośrednie odniesienia do wielkich literatury światowej czy realiów 
postsowieckiej Rosji. W swoim kraju Pielewin jest tyleż popularny, co kontrowersyjny - w roku 
2002 rosyjska organizacja młodzieżowa popierająca Władimira Putina ogłosiła listę pisarzy i książek 
„słusznych" i „niesłusznych"; nazwisko Pielewina otwiera tę drugą. Autor niechętnie godzi się 
na wywiady, z chęcią natomiast upowszechnia swoje dzieła w Internecie. Od 22 I 2009 
w rosyjskich kinach wyświetlana jest ekranizacja Generation „P", wyreżyserowana przez 
Wiktora Ginzburga, a zmontowana notabene przez Polkę - Karolinę Maciejewską. Tony 
Pemberton niebawem ma też zacząć w Rosji i Niemczech zdjęcia do filmowej wersji Małego 
palca Buddy (w obsadzie m.in. Sophia Myles, Rupert Friend i Jean-Mare Barr). Adaptacje prozy 
Pielewina są często wystawiane na scenach całej Europy: w Moskwie, Londynie czy Paryżu. 

W Polsce jedynym na razie spektaklem według rosyjskiego pisarza była Ż6łta strzała, powstała 
w warszawskim Studiu Teatralnym Koło (reż. Igor Gorzkowski, prapremiera 30 XI 2008 w Lublinie). 
Drukowane w programie przedstawienia po raz pierwszy w Polsce opowiadanie Gość na święcie 

Bon (Tocmb Ha npa30HUKe 6oH) powstało w roku 2003. 



t> SASZA/NATASZA Dagmara Mrowiec 

zastępca dyrektora nauelnego: REM1G1usz LENUYK, dyrektor ds. finansowych - główna księgowa: 

JADWIGA ZGRZEB~JICKA, kierownik literacki: P10TR RuDzK1, sekretarz literacki: JAROSŁAW M1NAŁTO, czynne 
poniedziałki: KASIA MAJEWSKA, MART A KutMIAK, kierownik działu marketingu i impresariatu: HANNA 
FRANKOWSKA, edukacja teatralna: ALEKSANDRA Dz1uRA, MARTA KutMIAK, główny specjalista ds. organizacji 
pracy artystycznej: ALEKSANDER RUDKOWSKI, główny specjalista ds. impresariatu: EwA S1wEK, grafika 
i strony internetowe: NATALIA KABANOW, MICHAŁ MAmszKo, P10TR SARAMA, asystentka dyrektora: ANNA 
WoJC1ECHOWSKA, główny specjalista ds. kadr: JOLANTA Kurn, archiwum i biblioteka: EL1BIETA MAŁECKA, 
kierownik działu administracyjnego: TADEUSZ TwoREK, kierownik działu technicznego: ANDRZF.J F1um, 
zastępca kierownika działu technicznego ds. produkcji dekoracji i eksploatacji sceny: JACEK C1M1cK1, 
zastępca kierownika działu technicznego ds. produkcji kostiumów i obsługi sceny: JADWIGA Z1EMINSKA, 
kostiumy i rekwizyty: KRZYSZTOF C1CHocK1, kierownik sekcji garderobianych: ANNA Dososz, zaopatrzenie: 
MAREK KuRc, główny brygadier scen Teatru Polskiego: ADAM BURACZEK, brygadier Sceny Kameralnej: 
MAREK STAPK1Ewicz, brygadier Sceny na Świebodzkim: M1EmSŁAw PASKA, inspektor widowni Sceny 
im. Jerzego Grzegorzewskiego: Jóm OGONOWSKI, inspektor widowni Sceny Kameralnej: BEATA 
KuRZYCA, inspektor widowni Sceny na Świebodzkim: MARZENA ZAJĄC 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: EwA ZoAN1Ew1cz, krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN, perukarskiej: 
MATEUSZ STĘPNIAK, szewskiej: JERZY PoRzvczEK, modelatorskiej i malarskiej: P101R DYBNEP, stolarskiej: 
ToMAsz JmcmisK1, tapicerskiej: JERZY RAGAN, ślusarskiej : LESZEK NowAK, elektroakustycznej: TOMASZ 
ZABORSKI, elektrotechnicznej: DAR1usz BARTotD 

specjalista ds. public relations: K1NGA WotoszvN-Św1ERK 
tel. kom. ( +48) 502 52 29 77 
kinga.woloszyn@teatrpolski.wrocpl 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala - tel. (071) 316 07 OO 
sekretariat - tel. (071) 316 07 01-02 
faks (071) 316 07 03 
kasa -tel. (071) 316 07 80 
www. teatrpolski. wrocpl 



SCENA KAMERALNA 

ul. Świdnicka 28 
tel. (071) 316 07 52 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. (071} 341 29 54 
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kasy biletowe aynne od wtorku do soboty w godzinach: 11 :00-14:00 i 15:00-19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim aynna tylko dwie godziny przed spektaklem 

.... " ·J - ~ J 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu i impresariatu 
aynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 
tel. (071) 316 07 77-78 
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl 
bilety@teatrpolski.wroc.pl 
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organizatorami Teatru Polskiego we Wrocławiu są : 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego . 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego .r 

teatr jest ałonkiem Unii Polskich Teatrów • 
redakcja programu - JAROSŁAW M1NAtm, P1orR RuozK1 
projekt plakatu i opracowanie grafiane programu - M1cHAt MAroszKo 
zdjęcia - WOJCIECH Pu~ 
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NAGRODY TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 

SPRAWA DANTONA: 
'Jan Klata - Nagroda im. Konrada Swinarskiego (2008) 
, Jan Klata -Wrocławska Nagroda Teatralna (2008) 
XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (2008): 
, drugie miejsce w plebiscycie publiczności 
I Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie (2008): 
, Jan Klata - nagroda za najlepszą reżyserię 
, Mirek Kaczmarek- nagroda za najlepszą scenografię 
SMYU: 
XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (2008): 
' pierwsze miejsce w plebiscycie publiczności 
> Bartosz Porczyk - Nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego 
XLll Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (2008): 
> Bartosz Porczyk - Nagroda Specjalna Prezydenta Wrocławia 
>Bartosz Porczyk - Nagroda Banku PKO BP 

t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>t>!>!>t>t>t>t>t>t> 
SMYU: 
XIII Dublin Fringe Festival (2007): 
, Bartosz Porczyk - nagroda za najlepszą rolę męską 
VI Międzynarodowy Festiwal Prapremier w Bydgoszczy (2007): 
, Bartosz Porczyk- nagroda w plebiscycie młodych w kategorii.jajco" 
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA SWIECIE: 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 
, Mariusz Kiljan - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszą rolę męską w teatrach Dolnego śląska 
w roku 2007 
DON JUAN WRACA Z WOJNY: 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 
, ekipa montażystów: Krzysztof Blacharski, Adam Buraczek, Mirosław Gołębiow1ki, Piotr Jani>Zewski, Grzegorz Kloc, 
Mirosław Kot, Jeremi Majczyk, Krzysztof Rybacki, Paweł Stanaszek i Andrzej Sui - nagroda marmłka 
województwa dolnośląskiego za najlepszy epizod w teatrach Dolnego Śląska w roku 2007 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 
' Marek lwanmko - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego dla najlep>Zego pracownika technicznego 
w teatrach Dolnego Śląska w roku 2007 
SPRAWA DANTONA: 
XXXlll Opolskie Konfrontacje Teatralne .Klasyka Polska" (2008): 
'Grand Prix 
, Marcin Czarnik i Wiesław Cichy - nagrody za najlepsze pierwszoplanowe role męskie 
, Mirek Kaczmarek - nagroda za najlepszą scenografię i kostiumy 
XLVlll Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej (2008): 
' Marcin Czarnik i Bartosz Porczyk - Grand Prix 
'Tadeusz Szymków - nagroda aktorska 
> Rafał Kronenberger - Nagroda im. Jacka Woszczerowicza za najlepszą rolę drugoplanową 
, Statuetka Wojciecha - nagroda dla całego zespołu aktorskiego przedstawienia za kreację zbiorową 
HAMLET: 
Konkurs Na Najlepszą Inscenizację Szekspirowską monu 2007 /2008: 
, specjalne wyróżnienie i zaproszenie na Xll Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Trójmieście (2008) 
ZA~NIJ TERAZ W OGNIU: 
Ili Festiwal Teatrów Europy ~rodkowej„Sąsiedzi" w Lublinie (2008): 
, Perła Sąsiadów 




