
8    nr 226 - KWIECIEŃ 2016

  W 1975 roku ukazuje się „Kultura 
w stylu blue jeans” Krzysztofa Teodo-
ra Toeplitza – książka może nie spec-
jalnie odkrywcza w zagadnieniach kul-
tury masowej, ale (co z jakiegoś powo-
du zapadło mi w pamięć) „ogłaszają-
ca” przesunięcie się mocno w górę 
granicy młodości. Mowa była wpraw-
dzie o pięćdziesięciolatkach na Zacho-
dzie, bo w PRL-u był to już wiek ciep-
łych kapci przed telewizorem (prawdę 
mówiąc, wciąż odnoszę wrażenie, iż 
duża część mojego narodu starzeje się 
zaraz po urodzeniu), ale z drugiej stro-
ny poznałem w tamtych czasach spore 
grono rodaków, którzy do dzisiaj nie 
chcą się zestarzeć. Tak jak The Rolling 
Stones. Pochlebiam sobie, że udało mi 
się wkręcić do tej grupy. W każdym 
razie, kiedy w latach osiemdziesiątych 
tamtego wieku osiągnąłem wiek, który 
według poetów liverpoolskich z lat 60. 
kwalifikował mnie już do eutanazji, 

zapomniałem o tym, organizując nie-
legalne (bez pytania kogokolwiek o
zgodę) koncerty punkrockowe, gro-
madzące tłumy bratnich mi buntow-
niczą duszą punkowców, na dodatek 
w miejscu nieustannych wówczas 
zbiórek ZOMO, na wyciągnięcie ręki 
od Pomnika Trzech Krzyży – we wnę-
trzu, gdzie po upadku komuny mieści
się Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność”.

  Zaczynające się od nastoletniego 
buntu lata życia mają dwie charak-
terystyczne cechy wspólne. Pierwsza 
to stosunek do wartości materialnych. 
Najpierw, jako gardzący mieszczańską 
stabilizacją easy riders, odrzucaliśmy 
ideowo przykładanie wagi do środ-
ków finansowych. Potem – wiadomo, 
„student żebrak, ale pan” – byle star-
czyło na zakup książek, które koniecz-
nie trzeba było mieć, i na produkty 
umilające niekończące się rozmowy o 
sprawach dla świata najważniejszych.
   Aktor Jerzy Trela w rozmowie na 
portalu Gazeta.pl, wspominając począt-
ki Teatru STU, mówi: „Nasza pasja
dla sztuki nie miała nigdy na celu po-
prawy bytu mojego czy kolegów. Ku-
pienia nowego modelu mercedesa, 
czy wówczas raczej syrenki. Myśmy 
chcieli robić coś, co kochamy. Reszta 
była na drugim planie.” To tak jak 
z tworzeniem „Aha!”.

Lata osiemdziesiąte, próba śpiewu. W chórze od lewej: autor tekstu (z gitarą), 
aktor Teatru Wybrzeże Florian Staniewski (w kapeluszu), filozof Andrzej Lesz-
czyński (κορυφαῖος), aktor Teatru Miniatura Tadeusz Mielczarek (z papiero-
sem, słabego głosu po wczorajszym).

Bywa, że zapisane w genach upodobania muzyczne przechodzą z pokolenia 
na pokolenia.

  Latem 1979 r. powędrowałem okręż-
ną drogą – przez plaże nad Balatonem 
i Wiedeń, potem kilka setek kilomet-
rów autostopem – do Republiki Fede-
ralnej, gdzie spędziłem ponad pół roku. 
Uzasadnieniem tego wyjazdu – takim 
zrozumiałym dla wszystkich – była 
chęć zarobienia pieniędzy na wsparcie 
niedawno założonej rodziny. Jednak 
kupiony za duże pieniądze, przywie-
ziony z tej podróży stos, winylowych 

Happening na Starym Mieście (1986 r.). Węża prowadzi aktor Florian Staniewski, za nim autor tekstu, następnie aktorka 
Tomira Kowalik (Teatr Wybrzeże), niejaki Pułka, Mira Urbaniak (Radio Gdańsk); z przodu pani, która mi się kojarzy, ale 
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Lata osiemdziesiąte. Spiskowcy.

wtedy, płyt muzycznych zaprzecza 
chęci ciułactwa.
  Dzisiaj, kiedy na przykład widzę na 
Facebooku nieskrępowane popisy lu-
dzi chwalących się osiąganiem, będą-
cych aktualnie trendy, rzeczy material-
nych (np. umeblowania mieszkania 
czy zestawu owoców na śniadanie) 
ogarnia mnie to samo uczucie, jak na 
widok człowieka jedzącego Big Maca 
w autobusie. Oprócz obrzydzenia mam 
pewność, że dla tego kogoś pożerają-
cego w środku komunikacji miejskiej
hamburgera istota świata zawiera się 
w tym pożeranym hamburgerze i to 
mu (jej) w zupełności wystarcza do 
życia.
  Druga przenoszona ponad czasem 
cecha to brak podziału na bycie kimś 
jednym od – do i bycie kimś innym 
w pozostałym czasie, jak poeta z wier-
sza Andrzeja Bursy, który „cierpi za 
miliony od 10 do 13.20”. Zbuntowany 

nastolatek był zbuntowanym nastolat-
kiem przez całą dobę. Sudenci polo-
nistyki po skończonych zajęciach nie 
przestawali wylatywać nad poziomy. 
Pracując w Centrum Edukacji Teatral-
nej, kiedy po ciężkim dniu szliśmy na 
wódkę, nie oddalaliśmy się od teatru 
i zbawiania świata przez sztukę. Sia-
dywaliśmy zwykle w barze „Istra” na 
Piwnej, zwanym przez nas „Obuwni-
czym”, gdzie ludzie teatru pili ramię 

w ramię z bracią robotniczą z niedale-
kiej gazowni, wszystkim było wiado-
mo kto kim jest i nikt nie miał potrzeby 
udawać, że jest kimś innym niż jest...
  I nagle oddaliłem się od tego bez-
piecznego środowiska. W czwartek, 
13 kwietnia 1989 r., wsiadłem do sa-
molotu do Chicago, w najdzikszych 
myślach nie przypuszczając, co mnie 
czeka.

  W Niedzielę Wielkanocną pod bu-
dynkiem BC Hydro pojawiła się gru-
pa ludzi, podobnych z wieku i wyglą-
du do mieszkańców namiotów, która 
koło południa ustawiła tu punkt infor-

macyjny. Dla protestujących był to
piętnasty dzień głodówki. W oddalo-
nej o dwa kroki Katedrze Świętego Ró-
żańca, zanim chór odśpiewał pięknie 
prefację, modlono się również za nich. 
Odmówiono modlitwę powszechną 
za biednych, za uchodźców i za „mło-
dych ludzi, którzy mają nadzieję na 
lepszy świat”. W poniedziałek podpi-
sałem jednak podaną mi petycję.
 Trzy dni później protestem zaintre-
resowały się wreszcie media. Powo-
zainteresowania było to, że dziewiętna-
stego dnia głodówki zabrano do szpi-
tala jedną z protestujących, 24-letnią 
Kristin Henry.


