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SZYMON ADAMCZAK
WPROWADZENIE

Przy okazji premiery scenicznej najnowszego, zamówionego przez
STUDIO, dramatu Doroty Masłowskiej, w niniejszej publikacji, za
pomocą tekstów, archiwaliów, prac wizualnych i fragmentów sztuki, chcemy bliżej przedstawić świat Warszawy “ery atomowej”, do
którego pewnego dnia zawitał David Bowie. Do spacerów przez
miasto i dźwięk zapraszają Michnik oraz Dunin-Wąsowicz, pierwszy opowiada o audiosferze stolicy i inspiracjach Bowiego, a drugi
zaprasza na wycieczkę z perspektywy kolekcjonera muzyki wydawanej na winylach.
Innym, ważnym doświadczeniem zapisanym w sztuce Masłowskiej
jest sytuacja nieheteroseksualnych kobiet w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zapraszamy do wspólnej lektury fragmentów sceny opowiadającej o wakacyjnym love story Reginy i Judyty oraz
tekstu Magdaleny Staroszczyk, zgłębiającej perspektywę kobiet
i mniejszości. Czy “żelazna kurtyna” była rzeczywiście szczelna?
Jak wyglądało życie lesbijek w PRL i czy w ogóle istniały?

Osnutą legendą wizytę Davida Bowiego w Warszawie wczesnych
lat 70. XX wieku można porównać do przelotu meteorytu bądź
niesłychanej urody komety nad szarą socrealistyczną krainą. Artystyczne świadectwo tego zdarzenia można odnaleźć w utworze
„Warszawa” z kultowej płyty „Low” z 1977 roku, gdzie najprawdopodobniej zainspirowany muzyką Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, artysta śpiewa w wymyślonym przez siebie „języku Warszawy”, jak
pisze Antoni Michnik.

Do dialogu z realiami dramatu Masłowskiej zaproszona została
również Olga Drenda, etnolożka i autorka „Duchologii polskiej.
Rzeczy i ludzi w latach transformacji”, interesująca się widmami
transformacji ustrojowej. Wybierając materiały archiwalne, szukała przestrzeni, znaków, ludzi i sytuacji, które były najbliższe jej
wyobrażeniom świata zapisanego w „Bowiem w Warszawie”. Inną
strategię obrał Jan Możdżyński, artysta wizualny i malarz, którego kolorowe szkice inspirowane dramatem prezentujemy na przestrzeni całej publikacji. Z kolekcji Galerii Studio Dorota Jarecka
wybrała zaś „kosmiczny arbuz”, pracę kolejnego światowej sławy
artysty pop(artu) - Andy’ego Warhola.
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JAN MOŻDŻYŃSKI
2021, FLAMASTER NA PAPIERZE

JAN MOŻDŻYŃSKI – absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni Jarosława Modzelewskiego w 2018 roku oraz
gender studies. Studiował również prawo na UW. Pokazywał swoje obrazy m.in. w MSN, Stroboskopie, Galerii Szarej, Sercu Człowieka, podczas Festiwalu Pomada. Brał m.in. udział w zbiorowych
wystawach konkursowych: Artystyczna Podróż Hestii, Konkurs
Gepperta, Bielska Jesień. Autor wystawy solowej „Idźmy więc, ty
i ja, kiedy wieczór na niebie rozpostarty trwa” w Clay w ramach
Warsaw Gallery Weekend. Prywatnie żywo interesuje się aktywizmem, feminizmem, wątkami LGBTQ+. Od 20 lat trenuje boks.

ŁAPKA CZARODZIEJA

instagram.com/janmozdzynski
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APARATIX

DAWID
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DOROTA MASŁOWSKA
BOWIE W WARSZAWIE
FRAGMENT SCENY 1, AKT 1

Lata 70., Warszawa. Środek nocy.
Wnętrze niewielkiego mieszkania w wielkim bloku.
To jedno pomieszczenie, w którym upchnięto wiele pomieszczeń. W ciemności widać obrysy skumulowanego tu
życiowego nadmiaru. Wózków dziecięcych, hulajnóg, paprotek, kryształów; labilne stosy prania na meblościance. Spiętrzenia i kontaminacje kształtów, z których nocą
rodzą się potwory. Bałagan ten nie musi świadczyć o niechlujstwie właścicieli, byłbyż raczej znakiem mnogości
niemożliwych do pogodzenia interesów i funkcji, których
izba ta przymusowo jest teatrem i magazynem zarazem.

Przez scenę przechodzi z wiadrem sprzątaczka —
ANASTAZJA ŁADCZUK, zwana dalej PANIĄ NASTKĄ.
To postać nie do końca przynależna do tej rzeczywistości, funkcjonująca i w niej, i obok niej, trochę transcendentna; realna, ale i przechodząca przez ściany. Ubrana
jest w stylonowy, pachnący potem fartuch i sznurowane
pepegi na korku, jej gąbczaste ramiona zapisane są bliznami po szczepionkach jak tajemnymi runami, mapami
skarbów. Chód ma ciężki, toczy się właściwie, wzdychając i ciężko mrugając, może też oglądać przedmioty
i wyrzekać, mamrotać coś w rodzaju „Porozwalane, ponawyrzucane, wyjmie, nic na powrót nie położy, nie szanują, porządku nic nie nauczone, ale to temu, bo za dużo
mają, myśmy tak nie mieli, czy kijek, czy guzik, czy szkło
się znalazło, to dziecka nie było, bo się bawiło,
dzieci się bawiły, a teraz o, potąd mają, to rozwalają…”.
Niewykluczone, że to i tamto, rozejrzawszy się
zabobonnie, schowa do kieszeni fartucha.

Sanki. Sokowirówka. Weki. Na wieszaku,
obok kożucha i dziecięcych budrysówek — milicyjna
czapka z paskiem. Na tapczanach yogi śpią z rozrzuconymi rączkami dzieci. Na wersalce, pod popularną reprodukcją Wyspiańskiego, z boku na bok przewraca się
bezsennie PLUTONOWY WOJCIECH KRĘTEK.

PLUTONOWY WOJCIECH KRĘTEK jej nie widzi.
To mężczyzna trzydziestoparoletni, przystojny w ówczesnym znaczeniu tego słowa: wąsaty, w stosownie pasiastej pidżamie. Lśnią w ciemności jego szeroko otwarte
oczy. Udręka metafizyczna miesza się w nich z irytacją
całkowicie niemetafizyczną, fizyczną. Obok — jego Żona.
Plutonowy rozważa może nawet dla rozładowania niepokoju odbyć z nią stosunek, ale ona śpi jak martwa.
Jej twarz posmarowana grubo kremem emituje słaby nadprzyrodzony blask. Ostatecznie Plutonowy wierci się tylko
obok niej i wzdycha, jak kto pieklący się względem kamienia czy usiłujący wznoszeniem brwi i głośnymi westchnieniami nakłonić, by dała mu wreszcie jakiś znak, skałę…
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Coś widocznie targa nim i go rozsadza.
Coś jest w nim pęknięte, draśnięcie to czy głęboka rana —
dręczy, swędzi i domaga się wypowiedzenia. Wstaje.
Sięga po papierosy, oskarżycielsko przygląda się przez
okno balkonowe kominom i neonom dryfującym w żelatynowej ciemności majowej nocy. Wreszcie zapala
małą lampkę i siada przy rozkładanym stoliczku; zaczyna dukać bez wprawy na maszynie, wytrząsając z paczki kolejne papierosy, paląc, a potem mnąc je niedbale
w sążnistej kryształowej popielnicy. Pisarzem jest
niewprawnym, ale zapalonym.
PLUTONOWY WOJCIECH KRĘTEK
Mówi się u nas między sobą: Dusidamek z Mokotowa.
Są poszkodowane, są obdukcje, jest portret pamięciowy
i ekspertyza fachowców z kryminalistyki. Sprawa się wlecze jakie dwa tygodnie, ale póki co brak oficjalnego komunikatu. Język za zębami, a zęby za nieprzeniknionym
służbowym uśmiechem, by nie dać iskry pod histerię ludności i bab. Tę zdusić w zarodku lub opóźnić, ile się da.
Bo póki co w układance brakuje czegoś. Czego?
A kogo raczej? A sprawcy.

Ostatnio pracownica stołówki na parkingu przy wytwórni
filmów, a wczoraj znów dwie rozgogolone małolatki wybiegłe w wypiekach z Bristla, bo im się mdło zrobiło. Nieletnie. Kto je na dancing wpuścił — nie wiadomo, najpewniej
za parę złotych szatniarz.
Żona Plutonowego budzi się. Siada na wersalce,
zdezorientowana i zaspana, wyciąga watę z uszu.
To kobieta trzydziestoletnia, w wałkach i koszuli nocnej
we wzór zielno-warzywny. Mogą to być pasternaki,
kopry, osty, marchwie wpadające do sokowirówki.
Przygląda się bez sympatii piszącemu mężowi.
PLUTONOWY
(Nie widząc tego albo udając, że nie zauważa,
bo jego pisanie przyspiesza, a w głosie pojawia się
irytacja. Jego notatki mogą ilustrować zdjęcia techniczne
z obdukcji i ekspertyz kryminalnych)
Koafiury popsute, a zeznania niejasne. W płaczu i westchnieniach wysokie stężenie winiaku. Jedna poturbowana, uraz oka, w szoku, niewiele pamięta. Druga zemdlała,
zbite kolana, naderwane brzydko ucho, ponoć dusił ją
szalikiem, ze wszystkiego pamięta tylko deseń —
śnieżynki i obcojęzyczny napis SKI.

To w naszej wolnej demokratycznej ojczyźnie ludowej nie
ma racji się wydarzyć. Stary z góry naciskany, nas dla odmiany naciska. Podobno otarło się już wszystko aż o ministerstwo… Atmosfera w komendzie nieznośna, łatwopalna.
Lecą „ch…”, „kur…wy”, a i jeszcze gorsze. Nasz „Zły” ciągle
na wolności, wyczynia, co chce, i nie wiadomo gdzie tym
razem zdecyduje się objawić, na którą padnie, na tę bęc.

Do wesela się zagoi. Ale cholerny wymoczek bawi się
póki co z milicją w kotka i myszkę. Góra głowi się, jak zrobić, by to nie nagłaśniało się, nie szło z ust do ust.
Powołano tajną grupę interwencyjno-dochodzeniową,
zaordynowano w całym Śródmieściu wzmożone patrole.
Oczy mamy mieć dookoła głowy, szukając za jakimś Du-
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sidamkiem, by jak najprędzej otrąbić triumf i sukces MO.
Ale by to robić, przymykać je musimy na całą resztę,
na inne, wcale nie mniejsze…

PLUTONOWY
Szklarni, w których pomieszkuje młodzież na rajzie,
całkiem bez ideałów i celów, rozpita.

ŻONA PLUTONOWEGO
(niepewnie)
Wojtuś…?

(do Żony, wściekle) CO?!

PLUTONOWY
…zło i wynaturzenie.
(do Żony opryskliwie) Co chcesz?
Mówią, że milicjant to zawód, w którym człowiek prędko twardnieje. Czyżby? Mnie i sto razy zdawało się, żem
się już zaimpregnował, napatrzywszy się ohydy, przemocy,
upadku. Czemu więc tu piszę? Czy to pamiętnik podlotka,
w którym jak pierwsza lepsza cielęcina upuszczam pary,
nie mogąc pomieścić w oczach ogromu zakłamania,
niegodziwości, brudu? Literatura niepiękna?
Fasada wymalowana pysznie, kolorowa, łopoczą flagi
na pochodach i rosną nowe bloki…
W zaułkach zaś, na obrzeżach roi się robactwo.
Serce mieć z plastyku? Nie czuć, nie widzieć?
Codzienności podmiejskich wysypisk, gdzie starzy ludzie —
czy jeszcze wciąż ludzie? — durzą się denaturatem….

ŻONA PLUTONOWEGO
…można wiedzieć, czemu lampę świecisz nocą?
PLUTONOWY
(niegrzecznie)
Wziąłem do domu sprawozdanie.
…Pozbawionych opieki i wzorców etycznych dzieci
posłanych na naukę do ulicy, belferki może okrutnej,
lecz jakże prędkiej i skutecznej. Szaletów, gdzie pederaści
zwodzą za parę złoty wyrostków na hańbę…
tak moralną, jak fizjologiczną.
PLUTONOWY (poirytowany przerwaniem mu flow, ale też
zażenowany przyłapaniem go przez Żonę na nocnej diarystyce niegodnej żelaznej psychiki milicjanta, ostentacyjnie sięga po kolejnego papierosa, choć jednego dopiero
właśnie zgasił) Jakie sprawozdanie? No jakie? A takie.
Myślisz że pamiętniczek sobie tutaj piszę?
Literaturę tworzę?

ŻONA PLUTONOWEGO
(wciąż cicho, ale z rosnącym wyrzutem)
Wojtek!

ŻONA
(z głębokim wyrzutem, też nieumiejętnie
zapalając papierosa)
Ciągle tylko pracujesz.
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PLUTONOWY
Prawda?
A tu wciąż mało, mało
(teatralnie wyciąga kieszenie pidżamy).
Dla Piotrusia tu nowy skafander, tu sandałki,
dla ciebie paczka waty, choć dopiero co była
zakupywana. Nie wiem, co z tą watą robisz, chyba
do uszu wsadzasz, gdy tobie tłumaczę.
(Szorstko, jakby poprzez suche polecenie chciał
przywrócić sprawy i hierarchie do porządku):
Lepiej zrób mi herbatę.

OK BOOMER
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
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OLGA DRENDA

CIĘŻKIE ŻYCIE W CIĘŻKICH PALTACH
I ZGRYZOTA
WYBÓR ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH

Myśląc o świecie „Bowiego w Warszawie”, widziałam kadry jak cerata i ondulacja, jak kurtka z nutrii nasiąknięta mżawką, jak mięso
warunkowo zdatne do spożycia, jak pozorny spokój i wisząca groźba. Ciężkie życie w ciężkich paltach i zgryzota, która nieuchronnie ściąga wszystkim kąciki ust w dół.

1953 – 1970
Klatka schodowa w jednym z bloków na Mokotowie
Rozłożona gazeta z resztkami ryb, obok widać puste butelki
po napojach. Na ścianie wisi skrzynka na listy.
Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki

Wybór zdjęć archiwalnych z portalu: Szukaj w Archiwach
20
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1955 – 1960

1965

Wnętrze zaniedbanej łazienki. Z lewej widoczna zniszczona
walizka oraz miednica stojąca na krześle. Z prawej widoczna
część wanny.

ul. Prosta – widok od strony ul. Żelaznej
w kierunku ul. Towarowej. Widoczny pijany mężczyzna
przy kamienicy pod nr 25.

Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki

Autor fotografii: Lech Zielaskowski
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1965
Pawilon handlowy Warszawskiej Spółdzielni Spożywców
„Społem” na Osiedlu Młodych przy ul. Szaserów w Warszawie
Stoisko z artykułami spożywczymi i alkoholem.
Widoczni klienci stojący w kolejce przy stoisku.
Archiwum Grażyny Rutowskiej
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1965
Pawilon handlowy Warszawskiej Spółdzielni Spożywców
„Społem” na Osiedlu Młodych przy ul. Szaserów w Warszawie
Archiwum Grażyny Rutowskiej
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1965 – 1967
Targowisko przy ul. Boryszewskiej
na tyłach ul. Puławskiej w Warszawie
Archiwum Grażyny Rutowskiej
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1967
Zima w Śródmieściu w Warszawie
Archiwum Grażyny Rutowskiej
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1967

1969

Zima w Śródmieściu w Warszawie

Sklep nr 893 Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”
przy ul. Grochowskiej 134 w Warszawie

Archiwum Grażyny Rutowskiej

Archiwum Grażyny Rutowskiej
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1969

1963 – 1979, Warszawskie osiedla

Sklep nr 893 Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”
przy ul. Grochowskiej 134 w Warszawie

Pijany mężczyzna z papierosem na podwórku kamienicy przy
al. Niepodległości 158 – widok z okna. Widoczny trzepak, kosze
na śmieci, garaże i fragment samochodu IFA F9 z otwartą maską.

Archiwum Grażyny Rutowskiej

Autor fotografii: Grażyna Rutowska
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1971
Wystawa plakatu zorganizowana przez
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
Autor fotografii: Brak danych
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1971

1974

Wystawa plakatu zorganizowana przez
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy

Milicjanci z gminnego posterunku MO w Nadarzynie
podczas czynności służbowych

Autor fotografii: Brak danych

Autor fotografii: Grażyna Rutowska
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Lata 70.
1974

Osiedla i mieszkania PRL

Milicjanci pozują do zdjęcia ze skonfiskowaną aparaturą do
produkcji bimbru. Funkcjonariusz z lewej trzyma w dłoni rurkę od
chłodnicy, w tle bańki na mleko i gąsiory szklane w wiklinowych
koszach.

Autor kolekcji: Matylda Kieszek

Autor fotografii: Grażyna Rutowska
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Lata 70.
Osiedla i mieszkania PRL
Autor kolekcji: Matylda Kieszek
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1978

1981

Kolejka do cocktail-baru „hortex”
przy ul. Koszykowej w Warszawie

Kolejki przed pawilonami handlowymi
przy ul. Malczewskiego w Warszawie

Archiwum Grażyny Rutowskiej

Archiwum Grażyny Rutowskiej
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OLGA DRENDA – pisarka, tłumaczka, badaczka kultury. Specjalizuje się w obrazach i życiu codziennym czasów PRL i lat 90.
Autorka książek, m.in. „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach
transformacji” i „Wyroby. Pomysłowość wokół nas”, za którą otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia i nominację do Paszportu „Polityki”.
Prowadzi stronę facebook.com/duchologia poświęconą widmom
i echom czasów transformacji oraz instagram.com/ducholozka,
gdzie publikuje zdjęcia z wypraw po Polsce.

1981
Kolejki przed pawilonami handlowymi
przy ul. Malczewskiego w Warszawie
Archiwum Grażyny Rutowskiej
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MAGDALENA STAROSZCZYK
LESBIJKA W PRL
„Kobieta jest istotą, od której mężczyzna żąda, by się stała przedmiotem” – konstatowała Simone de Beauvoir w rozdziale „Drugiej
płci” zatytułowanym „Lesbijka”. W 1972 roku książka ta ukazała się
po raz pierwszy w Polsce, po dwudziestu trzech latach od francuskiej premiery. Filozofka postrzega w nim lesbijkę między innymi
jako kobietę zbuntowaną, niegodzącą się na uprzedmiotowienie.
Kto czytał wtedy de Beauvoir? Na pewno Maria Janion, bo opowiadała o tym po latach w rozmowie dla feministycznego czasopisma „Zadra”: „Pierwsze wydanie «Drugiej płci» Simone de
Beauvoir po polsku w roku 1972 było dla mnie ważnym doświadczeniem osobistym. (…) ważne jest u de Beauvoir zakwestionowanie w perspektywie etycznej kobiecego «bytu dla mężczyzn»,
bytu zniewolonego, niesuwerennego, nieautentycznego. Wprawdzie mężczyzna, według egzystencjalistycznej filozofii de Beauvoir, też żyje życiem nieautentycznym, ale zawsze znajduje się
w pozycji społecznie dominującej, co mu gruntownie umila stan
nieautentyczności”.¹ Jednak o swojej „egzystencji lesbijskiej” Maria Janion nie mówiła publicznie aż do 2013 roku, kiedy wątek
orientacji psychoseksualnej subtelnie pojawił się w wywiadzie-rzece udzielonym Kazimierze Szczuce.
SYRENODORSZOBOROS
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
48

1 Maria Janion, “Tak, ale nie”, „Zadra” 3-4 (16-17), 2004.
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Również w roku 1972 David Bowie powiedział: „Jestem gejem. I zawsze nim byłem, nawet wtedy, gdy nazywałem się David Jones”.
Czy fakt, że ikona rocka dokonała coming outu, stając się również ikoną kultury gejowskiej, był znany w Polsce, w której „o tych
sprawach się nie mówiło”?
Oddzielająca peerelowską Polskę od zachodnich demokracji „żelazna kurtyna”, za którą Bowie zajrzał w 1973 (i 1976) roku, nie
była całkowicie szczelna. Zwłaszcza za Gierka, czyli w latach 70.
(a ściślej – w pierwszej ich połowie), zapanowało względne prosperity i rozluźnienie, w którym socjalizm łączył się z przaśnym
konsumpcjonizmem; więcej można było kupić, a także zrobić czy
opublikować. Nie było to jednak rozluźnienie obyczajowe na miarę rewolucji seksualnej. Przez Stany Zjednoczone czy Wielką Brytanię – świat, z którego Bowie przybywał – przetaczała się druga
fala feminizmu, a separatystyczne komuny lesbijskie debatowały nad tym, czy mogą wychowywać w swoich społecznościach
dzieci płci męskiej. W Polsce prywatne nie zaczęło być polityczne. Postulat amerykańskiej radykalnej feministki Carol Hanisch,
po raz pierwszy ogłoszony w 1969 roku, nawet gdyby był znany
mieszkającym w Polsce kobietom, nie miałby racji bytu w niedemokratycznym państwie. W PRL-u prywatność i intymność,
zwłaszcza ta nienormatywna, miały potencjał tworzenia enklaw
w autorytarnej rzeczywistości, nie zaś ruchów emancypacyjnych
i obywatelskich, które po prostu nie mogły w tamtej rzeczywistości politycznej zaistnieć.

alnych żyjących w Polsce w drugiej połowie XX wieku. W rozmowach z kobietami dorastającymi w latach 50., 60., 70. powracają
wątki poczucia wyobcowania i osamotnienia, ukrywania przed
otoczeniem swojej orientacji psychoseksualnej, niemożności zdradzenia swojej „tajemnicy” i negatywnych reakcji, również ze strony
najbliższych, gdy „tajemnica” wychodziła na jaw. Jedna z rozmówczyń, jak mówi, zawsze wiedziała, że jest lesbijką. Jednak prowadziła modelowo heteronormatywne życie rodzinne: miała męża
i dzieci. I jednocześnie poczucie zupełnej nieautentyczności tego
życia wobec niej samej. „To nie było moje życie w ogóle, to nie
byłam ja” – wspomina. Niektóre kobiety, jeśli zdarzyło im się zakochać w innej kobiecie, robiły wszystko, żeby stłamsić w sobie
to uczucie. Były i takie, które zakochiwały się z wzajemnością,
a następnie z wzajemnością uciekały od siebie – do innych prac,
innych miast, na inne studia. Byle tylko nikt się nie dowiedział,
byle się „wyleczyć”, byle nie pielęgnować uczuć czy relacji, które
co prawda nie były w żaden sposób penalizowane, ale społeczny
stygmat działał na tyle silnie, że do ich zwalczania nie były potrzebne paragrafy Kodeksu karnego.
Zdarzały się jednak i trwałe związki. O jednym z nich (z lat wcześniejszych, bo 40.–60.), dowiadujemy się nieco więcej po przeszło
pół wieku dzięki książce Sylwii Chwedorczuk, opisującej wieloletnią relację Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej. Był możliwy do
uchwycenia dzięki listom i dziennikom, które pozostawiły po sobie pisarki. A co z tymi, po których nie zostały ślady?

Jaka była egzystencja nieheteroseksualnych kobiet w PRL? Jak
wyglądało ich życie? Z jakimi problemami musiały się borykać?
Jak myślały i (czy) mówiły o sobie, jak siebie określały? Czy w PRL
w ogóle były lesbijki? Te pytania towarzyszą mi od dłuższego czasu
w badaniach dotyczących doświadczenia kobiet nieheteroseksu-

Nie wiemy, jakie relacje łączyły żyjące ze sobą kobiety dlatego, że,
jak wtedy mówiono (a niektórzy mówią do dziś), „cenimy prywatność”, a one się „nie afiszowały”. Kinga Dunin precyzyjnie uchwyciła mechanizm ówczesnej tabuizacji odmienności seksualnej,
mówiąc: „To nie jest takie proste, to zawsze jest gra dwustronna.
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Z jednej strony czyjeś ukrywanie się, z drugiej brak gotowości do
rozpoznania sygnałów, nazwania ich, zdefiniowania. (…) możliwe,
że w jakimś sensie moi znajomi homoseksualiści też dawali sygnały, tylko nie byłam gotowa ich przyjąć. Gdzieś wiedziałam o tym,
ale jakbym nie wiedziała. Na tym polega istota tabuizacji: wszyscy
wiedzą, ale się o tym nie mówi; wie się, ale się o tym nie myśli; informacja pojawia się gdzieś na boku i znika”.²
Usłyszałam kiedyś historię z epoki o dwóch nauczycielkach. Opowiedziała mi ją ich była uczennica, dziś osiemdziesięciolatka. Nauczycielki były widywane razem – oczywiście w szkole, ale i na
mieście. Mówiło się, że mieszkają razem, ale to, zwłaszcza po wojnie, nikogo nie dziwiło. Kobiety mieszkały z innymi kobietami, bo
sytuacja była trudna, bo wielu mężczyzn nie wróciło z wojny, bo
tak było taniej, łatwiej, bezpieczniej. Była uczennica zdziwiła się
i zastanowiła dopiero, gdy po latach znalazła ich wspólny grób.
Takich wspomnień jest wiele. Może i ty, czytelniczko, miałaś sąsiadki podające się za siostry, ale zupełnie do siebie niepodobne?
Albo ciotkę, która mieszkała z inną ciotką? Albo dziwną przygodę
na obozie studenckim?

MAGDALENA STAROSZCZYK – badaczka, artystka i aktywistka.
Interesują ją historie oddolne, perspektywa kobiet i mniejszości.
Współzakładała i przez wiele lat współtworzyła Teatr Improwizowany Klancyk! Obecnie jest doktorantką w IKP UW, kuratorką
w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy. Działa również w kolektywach Czarne Szmaty i Home Movie Day Warszawa, a także
w Otwartym Uniwersytecie im. Karola Modzelewskiego.
2 „Pierwszy był Indianin. Wywiad z Kingą Dunin”, [w:] „Tęczowa rewolucja.
Rozmowy Les/Gej/Bi/Trans”, red. M. Kurc, K. Tomasik, Warszawa 2011.
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UCIECZKA CIPCINI
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
53

DOROTA MASŁOWSKA
BOWIE W WARSZAWIE
FRAGMENT SCENY 1, AKT 3

Znajoma księgarnia na Komuny Paryskiej; sala sprzedawcza. Nie ma wielu klientów. Pani Nastka podlewa rododendrony i przeciera szmatą kurze. Karolinka i Regina
stoją za ladą, czyniąc jakieś obrachunki.
KAROLINKA
(łapiąc ją nagle za dłoń, na której
jest pierścionek zaręczynowy)
Heca! Fe, świnia zwykła, czemuś nic nie mówiła!
REGINA
(skrępowana chowa rękę)
O czym tu mówić? Się oświadczył. Tak na mnie się
patrzyli, że co miałam zrobić? A teraz już za późno.
Zresztą wszystko mi jedno.

(Pani Nastka fachowo przygląda się dłoni Reginy,
wpatruje w jej linie papilarne. Jej oczy zachodzą dziwną
mgłą i nagle widzi wszystko, co wydarzyło się w życiu
Reginy w ostatnim czasie.)
…bo panna serce ma złamane, zgniłe.
(Rzeczywistość Księgarni rozstępuje się, stając się
areną retrospekcji. Pani Nastka, targana napadem
nadświadomości, opowiada zdarzenia z tegorocznego
lata nieswoim głosem i językiem)
Latem wyjechała na obóz studencki.
Była tam pewna dziewczyna, nazwijmy ją, Judyta.
Prowincjuszka, usta miała zawsze lekko wydęte,
skrzywione, co dawało jej słowom modną współcześnie,
ironiczną wymowę. Reginie zdawało się, że dziewczyna
z jakiegoś powodu jej nie lubi. Cokolwiek powiedziała,
tamta kwitowała to unoszeniem brwi, wywracaniem oczu
lub przeciwnie: przeciągłym, sarkastycznym wgapianiem
się, pod którym przechodziły ją dreszcze. Niedobre,
dziwne. Regina udawała że to ignoruje, jednak w cichości
serca bardzo te dokuczanki przeżywała.
Któregoś dnia pod natryskiem ktoś rozchylił zasłonkę.
JUDYTA
Przepraszam cię bardzo…

PANI NASTKA
Pokaż no rękę, powróżę… Linia śmierci, linia życia….
To prawdziwe złoto! Ale obrączkę za ciasną kupił,
palec napuchł i ściągnąć się nie da….

To była właśnie Judyta.
Głos miała przyjazny, pojednawczy.
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JUDYTA
Zdaje mi się, że chwyciłam kleszcza,
a nie potrafię sama go wyciągnąć.
Co ona taka raptem zgodna? Regina z początku nieufnie
obtarła się z mydlanej piany i weszła pod jej natrysk.
Okazało się, że kleszcz umiejscowił się nad wzgórkiem
łonowym jej oponentki.
JUDYTA
Ukręć tak, by nie zostawić główki, inaczej kleszcz wyplwa
do krwiobiegu toksyczne jady, wiem to na pewno,
gdyż uczę się w Szkole Pielęgniarskiej.
Regina próbowała usunąć owada, jednak na próżno.
Miała paznokcie króciutko ostrzyżone, jak wymagała tego
obozowa kadra. Nie mogąc w półmroku poradzić sobie
ze szkodnikiem, przyszło jej do głowy, że lepiej wyczuje
go ustami. Kucnęła przed Judytą i starając się dyskretnie
omijać wzrokiem wstydliwe miejsca, przywarła gorącymi
wargami do opalonej skóry. Obok, jak czarne wilgotne jednookie zwierzątko, przyczaiło się łono Judyty, czujne, parujące, łase, jakby czegoś czekając. Regina starała się nań
taktownie nie patrzeć, jednak różowe oczko polśniewające wśród bujnego mchu włosów patrzyło jakby wprost na
nią. Niewiele myśląc, instynktownie wzięła je do ust. Zdawało jej się, że je jak gdyby je, ono zaś w odpowiedzi jadło ją. Żarło ją, pierw nieśmiało, pytająco, potem łakomie,
niechlujnie, nieustępliwie. To wszystko w okropności swej
zdawało się nie mieć końca… nie mieć końca… aż w natrysku skończyła się woda, a wychowawca począł
nawoływać na zbiórkę.
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JUDYTA
(oburzona albo cynicznie pozorując oburzenie,
chwytając za ręcznik w żaglówki)
Dość. Jak mogłaś mi coś takiego zrobić?
To zupełnie chore, obrzydliwe. Serwus!
Regina ogromnie bała się, że tamta wygada, co się między
nimi zdarzyło i zostaną surowo ukarane, może nawet wydalone. Postanowiła się z nią rozmówić. Ponieważ obozowicze bezustannie spędzali czas razem, musiała zakraść
się nocą do jej pryczy, bez ruchu położyć obok i położyć
rękę na jej ustach tak mocno, że rozkwasiła je jak miąższysty, krwisty owoc, mimowolnie wsuwając weń palce.
Cicho szeptał brezent, pachniał mocno impregnat, wiatr
niósł z przeciwległego krańca jeziora śpiew harcerzy i woń
żywicznego igliwia.
PIOSENKA HARCERZY
(dźwięk gitary, dochodzący z oddali chór tęsknych
głosów w duchu „A ziemia toczy toczy”).
JUDYTA
Akurat, wszystko im powiem, to moje ostatnie słowo,
zostaniesz rozebrana i oblana zlewkami.
Złożyło się jednak tak, że mając za sobą dyżur kuchenny, nie zdążyła zjeść kolacji i miała w łóżku długi soczysty
ogórek zwędzony z magazynu. Ogórek wpadł między nie
i zaklinował się między ich nogami, tak że żadna nie mogła się go pozbyć. Szamotały się w niezgodzie, w gorącu
i kleju stolarskim, kicie zdawałoby się zbliżonych nadmiernie ciał, nie chcąc tego, lecz czując jak przeszywa je jakaś
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straszna niemoc, jakby zaczynający się w podbrzuszu lecz
rozlegający się w całym ciele ni to śmiech, ni to krzyk wariata, ni to jego echo. Nijak nie mogły się od siebie uwolnić, wreszcie po długiej bezowocnej szarpaninie Reginie
udało się uciec z potrzasku. Na porannej zbiórce zjawiły
się strute, obolałe i osłabione…
REGINA
Z wypiekami jawnej gorączki…
Zaordynowano im po kieliszku spirytusu z pieprzem i obie
jako tako wróciły do zdrowia. Lecz od tej pory unikały
się jak mogły i odmawiały wspólnej warty, aż zauważył to
kierownik obozu i by złamać niechętne sobie dziewczęta,
wysłał je razem po chrust na ognisko.
Szły we wzgardliwym, złym milczeniu polanką, gdy Regina
nagle potknęła się o pieniek, pociągając tamtą. W rezultacie upadły obydwie nieszczęśliwie tak, że nagle głowa
Judyty znalazła się pod jej spódnicą i zaklinowała między
nogami. Próbowała wstać, uciec jeszcze ze strasznego
i krępującego położenia, jednak ogarnęła ją raptem straszna senność… bezsilność… słabość, słabość tak straszna, że ciało jej uległo stopniowej bifurkacji. Rozwidliło się
i rozciągło, będąc jakby wielkim i przestronnym jak cała
ziemia, jednocześnie zaś bardzo malutkim, nie większym
niż czerwona perła; zwierzęco silnym, ale i delikatnym,
bezradnym i przeźroczystym jak niemowlę. Trwało to tak
długo, że trzy dwuosobowe patrole wyruszyły z obozu, by
przeczesywać las! Spotkali się na ścieżce. Powiedziały, że
się zgubiły, jednak zbrzydzone sobą i popełnionym kłamstwem, nie odzywały do siebie do końca obozu.
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Wreszcie wszyscy się rozjechali do domów. Lato się skończyło, zostały tylko wspomnienia. Niby wszystko było
tak samo, jednak wszystko było zupełnie inaczej. Regina wstawała i żyła bez celu, robotycznie wykonując swoje obowiązki. Życie wertowała jak książkę, bardzo bogatą
i ciekawie ilustrowaną, lecz jednocześnie niekolorową
i nieciekawą, dłużącą się i nijaką, bez obrazków; szybciej
i szybciej, byle już do końca. Zdejmowała ją nuda. Lecz
nie zwykła nuda, nuda kosmiczna, nuda wszechświatowa,
nie do zapełnienia niczym. Tak jakby była głodna, ale nie
chciało jej się jeść. Chciało jej się pić, ale nie chciało jej
się pić. Szła gdzieś, ale zaraznie pamiętała już, gdzie szła,
ludzie zaś zdawali jej się natrętami, a ich słowa dochodziły
jakby z akwarium.
(Tu pojawiają się oniryczne powidoki z tego okresu,
natrętne i wyraziste jak sny w gorączce).
PAN KOZEŁKO
Pani usta są jak dwa kawałki pomidora,
a oczy błyszczą niby lampki w radioodbiorniku…
REGINA
(zdezorientowana, wyrwana z półsnu)
Co?
MATKA
(przecierając nachtkastlik)
Czemu mi kładziesz na stolik?
REGINA
To przecież tylko chustka do nosa.
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MATKA
Wiesz jak łatwo się rysuje, jak łatwo niszczy,
na własnych plecach z Otwocka go niosłam…
(mówi dalej, ale jej słowa zamazują się)
BABA Z SEKRETARIATU
(wśród odgłosu przybijanych pieczątek)
Proszę, oto pani indeks i zaświadczenie do renty.
Lada dzień miały wrócić studia, monotonia codziennych
zajęć w Studium Nauczycielskim, spółgłoski funkcjonalnie
miękkie i wieczne skrzypienie wiecznych piór. Któregoś
dnia, wracając z sekretariatu pretekstowo okrężną drogą, przez Pragę, gdzie przypadkiem — jak dowiedziała się
w Biurze Adresowym, mieszkała Judyta, zobaczyła w tłumie znajomą twarz. Tak, to była ona!
REGINA
(nagle mocno ożywiona, ale zaraz przyprowadzając się
do porządku i udając spokój)
Judyta!!
Judyta szła roześmiana, butna, w modnej organdynowej
bluzce z guzami i żarkardowym żabotem wyrzuconym na
poszerzane u dołu spodnie, do tego prochowiec z popeliny khaki z darów i skórkowe buty na półsłupku, włosy
miała zaś nowocześnie zapieczone w trójfałdę, osypującą
się sprężyście na śmiałe, wysoko zarysowane czoło.
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REGINA (zdyszana, doganiając Judytę)
Judyta?! Co za przypadek!
JUDYTA
(nieco chłodniej, niemile jakby zaskoczona):
Regina?
REGINA (euforycznie)
Skąd się tutaj wzięłaś?!
JUDYTA (ostrożnie)
Mieszkam tutaj, a ty?
REGINA
Wracam z sekretariatu, byłam po indeks.
JUDYTA (lekko ironicznie)
Ze Studium? To trochę naobkoło.
(Regina zauważa dopiero teraz mężczyznę, oddającego
mocz w pobliskich krzakach. To Roman, chłopiec Judyty. Podchodzi i władczo otacza ją ramieniem. Wpija się
w Judytę oczami, tak jakby chciał powiedzieć: skończ już
wreszcie rozmawiać z tymi jakimiś innymi ludźmi,
nie wiem, po co oni w ogóle istnieją. Czy nie jest wdechowo, gdy jesteśmy tylko ty i ja, ty i ja, ja i ty, ty i ja?
Regina czuje to i spogląda na niego niechętnie).
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JUDYTA
Kopę lat! Poznaj mojego narzeczonego.
Roman, to Regina, byłyśmy razem na obozie
w Krusajnach.
(Roman rzuca zdawkowe słowa powitania,
po czym wyjmuje nóż sprężynowy i ćwiczy rzucanie
nim w ścianę. Dobry jest, skurczybyk!).
JUDYTA
(mówi ni to do niego, ni to do Reginy)
Zgubiłyśmy się w drodze po chrust! Ależ najadłam się
wtedy strachu. (szykując się do odejścia)
Przekręć czasem, umówimy się na kawę!
REGINA
(drepcze za nią, nieprzyjemnie zdziwiona
chłodem, który ją spotyka)
Czemu właściwie nie teraz?
JUDYTA
(uwieszając się umięśnionego ramienia Romana)
Idziemy do meblowego, podobno mają przywieźć
półkotapczany, i to zaraz… Serwus!

REGINA
Na nic mi ta wiosna. Tylko rozsierdza, rozjątrza. Niech
wróci zima. Zamorduję tę wiosnę. Niech nie szczuje liśćmi, pąkami, nie przypomina oczu twych, gdy mówisz: nie,
nie mogę. Ust twych chłodem się zanoszę, gdy pocałunek
rzucasz mi jak tip, mówisz: odchodzę
nie wierzę ciągle, bo ja w ciebie szłam jak w ogień
jak w ogień strażak w skafandrze azbestowym
wchodzi, wiedząc, że w jedną tylko stronę
idzie i idąc gore, gore, gore… I już po nim, to nie
jest tak, że położę się i umrę, zginę.
Gorzej żyć będę dalej, z dymiącym w sobie paleniskiem.
Jeszcze będzie maj i zwisną nisko ciężarne bzy
Ktoś idzie? Ktoś puka w drzwi?
Cóż. Wiem, że nie ty, nie ty.
Nie wierzę ciągle, nie chcę, nie mogę, ja szłam jak w ogień
jak w ogień strażak w skafandrze azbestowym
wchodzi, wiedząc, że w jedną tylko stronę
idzie i idąc gore, gore, gore… I już po nim,
po nim, koniec… koniec.

Regina zostaje sama wśród pędzących fiatów,
nysek i tramwajów, obojętnych spieszących gdzieś
przechodniów. Śpiewa piosenkę finałową:
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KINKSTERQ
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
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POSTSOVIET BOY
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
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DOROTA MASŁOWSKA
BOWIE W WARSZAWIE
FRAGMENT SCENY 3, AKT 1
Stół jest odświętnie nakryty jakimiś skromnymi
potrawami, których nędzę ukryła Matka pod dekoracjami poczynionymi z wprawą garmażera. Talerze są jakby większe od potraw. Z boku sceny widać zadek PANI
NASTKI, która w pozycji uległości analnej gdzieś w zaświatach monotonnie i bez zaangażowania myje podłogę.
Ochrypła PIOSENKA Z RADIA, dysonansowy szum
starej płyty, śpiewa staruszka;
Takie piękne kwitną tu kwiaty
znowu widzę tamte dni, Cafe pod Różą, jeszcze Lwów,
ty całujesz moją skroń, w dłoni mą zamykasz dłoń
oczy mdleją, lecz gdy je otwieram znów
wiem to nie wiosna, lecz nie-mój miły
to twój grób
to twój grób
to twój grób ukochany
to twój grób
PALACZ
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
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(dalej piosenka zamazuje się, staje się tłem)
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MATKA
Kobieta musi być czysta.
REGINA (kładąc sobie poduszkę na głowę)
Mama zamknie to radio. Jadą nas odwiedzić czy
sprawdzić, czy się tu myjemy? (wstaje ociężale, podciąga
pończochę) Brudometrem będą mnie sprawdzać?

(Oczy MATKI wędrują bezwiednie ku oknu.
Rozpromienia się, widać że merda wewnętrznym ogonem
na opowiedzenie znowu tej historii. Zaczyna się dynamiczna retrospekcja wojennych losów MATKI i jej siostry
Waci w powojennej Warszawie, po minie Reginy można
wnieść, że nie pierwsza w ich wspólnym życiu).

MATKA
Ty nie wiesz, co mówisz!
Myśmy z Wacią po wyzwoleniu straszne wszy miały.

MATKA
Jedna baba nam pospać na leżance swojej dała.
Wyspałyśmy się za wszystkie czasy…Wnet patrzę na
Wacię, a jej głowa się wzdyma i pulsuje jak mrowisko.
Śmieję się z niej do rozpuku, zaraz patrzę, u mnie to samo.
A wściekłe od tej wojny, a wygłodniałe, a swędzą, a zaraz
mi tę głowę zeżrą. Jedna pani miała filiżankę octu, octem
się natarło, zawiązało szmatką… To piekło, śmierdziało.
Ale w piekle wszystko śmierdzi, myśmy zdążyły nawyc.
Nam już było wszystko jedno, co śmierdzi i jak śmierdzi,
byle już do tej Warszawy, do domu, do rodziców, do koleżanek, nauki i zabawy. Głupie byłyśmy jak dwa buty
z lewej nogi. Tyleśmy się zła napatrzyły, że nam klepek już
brakło. Już nie wiedziałyśmy, co z czym i do czego.
Śmiałyśmy się do rozpuku i arytmicznie klaskały. Jeden
facet to zobaczył i nas wziął na wóz… a zagadywał fanfan,
a zalecał się, a mu się udałyśmy. Warszawianki-wszawianki, głowy elegancko do samego mózgu octem natarte…
Salceson by można nami przyprawiać. Całą drogę żeśmy
mu śpiewały piosenki świńskie, które znałyśmy jeszcze
z więzienia, aż całkiem ochrypłyśmy.
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MATKA
(udając, że nie słyszała, nuci, przygląda się
nieszczerze stołowi i nakryciom, poprawiając
i przekładając z pustego w próżne)
Kołtun ci się raz zrobi.
REGINA
Myć się i myć się. Czy to zmierza do czego, czy kiedyś
dostąpię wreszcie łaski bycia odpowiednio czystą?
MATKA
Wszy ci się w końcu zalęgną.
REGINA
To niech się zalęgną. Założę „Cyrk Wszy i Gnid”,
i wyruszę w świat.

PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ
BŁAGAM, TYLKO NIE WINYLE

Aha, w tamtych czasach w ogóle nie mówiło się winyle ani płyty winylowe – tylko płyty, ewentualnie longplaye (nie mówiliśmy
„longi”, to chyba słowo z lat 60.) i single. Nie było z czym rozróżniać – tłukące się płyty szelakowe na 78 obrotów skończyły się
w latach 50., zaś kompakty pojawiły się w Polsce dopiero pod
koniec lat 80. i były jeszcze droższe od zachodnich analogów –
zupełnie niedostępne.

Jeśli oprócz istniejącego już muralu na Potockiej przyjdzie upamiętnić bytność Davida Bowie na Żoliborzu także wmurowaniem
tablicy pamiątkową na placu Wilsona w miejscu, gdzie artysta kupił
płytę Śląska, nie będzie to takie łatwe. Mógł ją nabyć w nieistniejącej już księgarni im. Broniewskiego od strony Mickiewicza (bliżej
dworca, więc bardziej prawdopodobne), albo też w księgarence
empiku od strony Krasińskiego (połączonej obecnie z dawną czytelnią stanowiącą niegdyś osobny lokal). Gdyby działo się to kilka
lat później, a wydawcą płyty byłby Tonpress, odpowiedź byłaby
prosta – księgarnie Domu Książki nie handlowały jego wyrobami,
tylko empiki. Pierwszą tonpressowską płytą, jaką tam kupiłem, była
czwórka z nagraniami Yardbirds z lat 60., nie skusiłem się na singla
Brygady Kryzys, który tam długo leżał, bo przesłuchany u Grzesia
(dziś lokalny polityk PiS) wydawał mi się nudny i nieprzebojowy, za
to czarnego longplaya tejże nigdy w żadnym sklepie nie widziałem.

Płyt rockowych polskich artystów ukazywało się w latach 80.
kilka, potem kilkanaście rocznie. Licencyjnych artystów zachodnich – kilka. Przy czym Maanamu i Perfectu kupić się nie dało,
bo wyprzedawały się na pniu i spekulowano nimi na perskim jarmarku na Wolumenie, a potem na Marymonckim. Zalegały zaś
wytłoczone w nadmiernej ilości nudne płyty Exodusu Supernova oraz Banku Jestem panem świata – zespołów niespecjalnie
kultowych czy przebojowych. Wstyd się przyznać – moją pierwszą rockową płytą była Wojna światów Józefa Skrzeka z muzyką do filmu Piotra Szulkina, w kryzysowej czarno-białej okładce
z niekredowanego papieru, kupiona w osiedlowej księgarni przy
Broniewskiego, na której wystawie latami straszyły płyty wyżej
wzmiankowane Banku i Exodusu. Nie wydaje mi się, że w ciągu następnych czterdziestu lat przesłuchałem tę Wojnę światów
w całości więcej niż jeden raz.

Byłem późnym dzieckiem, z domowych płyt pamiętam czeską
składankę francuskich pieśniarzy (Brel, Aznavour), Obiadek rodzinny Młynarskiego, jakieś longplaye Santor, promocyjną czwórkę
Lotu z piosenkami Kwartetu Warszawskiego (najlepsza o La Scali), z bigbitu może jeden singiel Heleny Majdaniec – więc kiedy na
przełomie podstawówki i liceum latem 1982 r. przeorientowałem
się ze znaczków pocztowych i modeli samolotów na rocka, musiałem budować płytotekę od zera.

Wydawcami płyt były państwowe Polskie Nagrania i Wifon oraz
Tonpress, stanowiący oddział Krajowej Agencji Wydawniczej. KAW
była zaś oddziałem Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Właścicielką RSW była natomiast Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tak więc wydawcą nie tylko TSA, Perfectu
czy Lady Pank, ale i punkowej Brygady Kryzys i Dezertera była
właśnie PZPR. Ceny ich longplayów oscylowały wokół 200 złotych,
co stanowiło równowartość butelki bułgarskiego wina gronowego
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albo ok. 120 biletów ulgowych na tramwaj lub autobus (dziś podobne wino kosztuje mniej niż 10 takich biletów). Szokiem było
ukazanie wyczekiwanej pierwszej płyty Republiki, wydanej przez
polonijny Polton i wycenionej na 700 zł – niczym Bank i Exodus
długo straszyła nawet w kioskach, bo cena okazała się powyżej
granicy wytrzymałości fanów, zwłaszcza gdy kult Ciechowskiego
miał tendencję zniżkową. Jeśli chodzi o Tonpress, trzeba przyznać,
że PZPR-owska wytwórnia miała doskonały gust, jeśli chodzi o licencje brytyjskie z niezależnych wytwórni – dzięki niej na polski rynek w umiarkowanych cenach trafiły płyty Madness (jedna),
The Smiths (dwie), New Order (dwie) i Joy Division (dwie).
Oprócz empików, płyty Tonpressu kupowało się w jego sklepie firmowym na tyłach Ściany Wschodniej – największą chwałę przeżył
przy okazji premiery pierwszego albumu Lady Pank, kiedy ustawiła się przed nim grzecznie najdłuższa kolejka. Natomiast do prawdziwej demolki doszło 29 lutego 1984 r. w salonie Polskich Nagrań
na Nowym Świecie (przy rogu Świętokrzyskiej), gdy podpisywać
swój debiutancki longplay mieli członkowie Oddziału Zamkniętego,
skądinąd był on już wcześniej w sprzedaży w Juniorze, gdzie go nabyłem 26 lutego. Może i cała Polska słuchała Lady Pank, lecz Warszawa była za Oddziałem! Ale to innych nowości świeżo wydanych
odsłuchiwanie z Grześkiem i Sławkiem w trójkę zapamiętałem – te
misteria o zmroku zapewniły nam Nocny patrol Maanamu i pierwsza płyta Klausa Mitfocha (już w XXI wieku dane mi było pogadać
z Janerką na jakieś imprezie w Planie B, a Korze na Marymoncie
przed sklepem ekologicznym opowiedzieć o tym, jak podtrzymywałem jej ramię, gdy rzuciła się w tłum w ‘86 w Kongresowej).

$5,50 kupiłem Aftermath Stonesów, a za $3,50 dwupłytową składankę The Who – przy standardowej cenie ośmiu dolarów za nową
płytę. Większy wybór był w prywatnych sklepach: Combo na Słupeckiej i w Helikonie przy Freta, oferujących płyty z indywidualnego importu, wreszcie na cotygodniowych giełdach płytowych
bodaj w Hybrydach (nie bywałem) oraz na wzmiankowanym perskim. Osiem dolarów przekładało się na 4500 złotych, co stanowiło jakoś ćwierć średniej krajowej. Po 2000 złotych chodziły płyty
używane (w moim przypadku Synchronicity The Police, dwójka
The Pretenders) albo licencyjne tłoczenia jugosłowiańskie (w moim
przypadku Mick Jagger She’s the boss). W sklepach przy ośrodkach
kultury zaprzyjaźnionych państw RWPG można było zaś czasem
niedrogo kupić licencyjne płyty zachodnich artystów, jak składanki The Rolling Stones (węgierska z lat 60., bułgarska z lat 70.)
czy So Petera Gabriela (enerdowska). Pod koniec lat 80. pojawiły
się ponadto radzieckie składanki Beatlesów, Stonesów, Doorsów
i Led Zeppelin w kuriozalnych okładkach drukowanych bukwami
z tłumaczonymi na rosyjski tytułami piosenek (np. Igra s ogniom).

Zachodnie płyty można było kupić za dolary albo bony w Pewexach – przy Rivierze oraz na Bonifraterskiej, katalog był dość ograniczony, choć trafiały się archiwalne okazje – za podchoinkowe

Miałem to szczęście, że moim rodzicom zdarzało się wyjeżdżać
jako naukowcom – historykom – na Zachód; wyżebrałem u nich
zakup płyt: ? Neny, Little Creatures Talking Heads, Brothers in
Arms Dire Straits, Kiss Me Kiss Me Kiss Me The Cure, Joshua Tree
U2 i Get Close Pretenders – te dwie ostatnie mam produkcji... izraelskiej z odpowiednim liternictwem, gdyż ojciec jako Sprawiedliwy
pojechał w 1987 r. posadzić za siebie i babcię drzewko w YadVashem. Próbuję też sobie wyobrazić mojego 67-letniego wówczas
ojca kupującego w 1990 r. ostatni raz dla mnie płyty w Londynie:
The Jam, Stiff Little Fingers i The Jesus And Mary Chain… A to co
Andrzej Stasiuk pisał w Jak zostałem pisarzem, to mogę zweryfikować, tak: zachodnia płyta – nawet Neny – z którą się obnosiłeś,
windowała twoją towarzyską pozycję, największy szpaner z rów-
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noległej klasy pytał, czy może ją przegrać. Żeby było śmieszniej,
ten kolega poprosił mnie o to przed ówczesnym Muzeum Lenina
(dziś Muzeum Niepodległości).
Natomiast pierwsza kupiona samodzielnie płyta zachodnia to Learning To Crawl The Pretenders nabyta w sierpniu 1984 r. w Combo na Słupeckiej za 4500 zł – to było całe wynagrodzenie z dwóch
tygodni pracy kopacza na młodzieżowym „obozie archeologicznym” w Hrubieszowie. Ale takie szaleństwa się już nie powtarzały,
jeno wspomniane przeceny w Pewexie, używane na Marymonckim i Jagger w Helikonie.
Osiem płyt przywiozłem z wycieczki do Moskwy i Leningradu, jaką
odbyłem we wrześniu 1988 r., oprócz licencyjnych UB 40 najbardziej wartościową okazał się album firmowany przez „bit kwartiet
Siekriet”, z iście beatlesowską piosenką o miłości na czwartym
piętrze (po rosyjsku Moja liubow’ na piatom etaże). Słucham jej
dziś, ale raczej z Youtube, także covery.

Winylowy renesans rozkręcał się powoli, w 2002 r. można było jeszcze kupić na Wolumenie dobry niemiecki gramofon direct drive za
stówę! Co uczyniłem i służy mi do dziś, w odróżnieniu od Bernarda, w którym pękł sparciały gumowy pasek. W następnym roku
winyle pojawiły się w salonach Empiku, była to wówczas głównie
klasyka rocka, zresztą droga. Zdarzało mi się kupować płyty w Berlinie w drugiej połowie pierwszej dekady obecnego stulecia, gdy
bywałem tam przy okazji projektów wynikłych z roku polsko-niemieckiego. Najdziwniejsza jest chyba ta, na której po jednej stronie produkuje się coverband ELO, a na drugiej coverband Billy’ego
Bragga. W Katowicach i Krakowie kilkanaście lat temu kupowałem
jeszcze całkiem tanio czarne krążki The Stooges i The Style Council. Ale i do Warszawy dotarł snobizm na winyle, na tęsknotę za
prawdziwością, na ten moment, w którym sam opuszczam ramię
z igłą w rowek płyty. W pewnym momencie, na przełomie pierwszej i drugiej dekady nowego wieku, winylowe zagłębie funkcjonowało na Tamce – oprócz nadal działającego antykwariatu po
prawej stronie (patrząc w kierunku Wisły) obok OSiR były dwa
sklepy z analogami po lewej, dopóki nie rozebrano mieszczącego
je budynku i nie wzniesiono nowego hotelu. Dziś największy zasób ma chyba Antykwariat Grochowski pana Marka Ł. w suterenie akademika przy Kickiego i pewnie pan Marek ma z płyt lepszy
obrót niż z książek, zwłaszcza że ceny oscylują niewiele poniżej
stówki – jeśli o mnie chodzi, zaopatrzyłem się tam sentymentalnie
w Setting Sons The Jam (choć miałem ten materiał na kompakcie
z boxu z całą dyskografią) i Alive She Cried The Doors (nie było
w boxie z dyskografią studyjną).

Transformacja ustrojowa w Polsce nakładała się na ogólną transformację medialną i zastępowanie analogów kompaktami (taki
T.Love zdążył winylowo wydać jeszcze Pocisk miłości i Dzieci rewolucji w 1992 r.). Ale przede wszystkim kupowało się kasety, no
bo chyba trzy, cztery razy tańsze. Geografia płytowa Warszawy
w latach 90. także się zmieniła – zniknęły sklepy Polskich Nagrań
i Tonpressu, branżę zdominowały empiki (jeszcze jesienią 1995 r.
zdarzały się tam bułgarskie winylowe składanki The Beatles) oraz
sklepy takie jak Digital czy Planet Music wypełnione kompaktami. Ten ostatni, na placu Zbawiciela, został zimą 2003 r. zdetronizowany przez internet i darmowe (pirackie) empetrójki, ściągane
przez wszystkich 20 lat temu na potęgę.

To pragnienie prawdziwości ogarnęło pokolenie, które raczej nie
miało okazji obcować z analogowymi gramofonami w dzieciństwie –
w 2012 roku w antykwariacie przy Karmelickiej niezauważony przy-
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glądałem się znajomej z innej bajki, studentce pierwszego roku
ASP Marcie B., szperającej w pudłach z czarnymi płytami w poszukiwaniu Beatlesów, których przecież mogłaby odpalić z kompa.
Kilku stałych sprzedawców winyli rozkłada się co niedzielę na
Wolumenie. Byłem kiedyś świadkiem rozczulającej sceny, gdy
będący mniej więcej w moim wieku ojciec zrzucał się z córką po
połowie na płytę The Cure, już nie pamiętam czy Pornography,
czy The Top.
Wiosną 2018 r. winylowy szał wznieciła Biedronka – wprowadziła
w kilku rzutach kilkadziesiąt klasycznych tytułów w przystępnej
cenie 49,90 zł. Pamiętam, jak zjechałem na rowerze prawie całe
Bielany, by w końcu w biedrze Przy Agorze znaleźć Velvet Underground z bananem na okładce.
Uważny czytelnik spostrzegł zapewne powtarzalność nazwy The
Pretenders, najwyraźniej mojego ulubionego zespołu z lat 80. Może
też sobie wyobrazić, jak bardzo zdarły mi się te płyty. Miałem
więc szczęście parę lat temu od szczerbatego handlarza winyli na
Wolumenie kupić pierwsze cztery albumy tego zespołu w niezłym
stanie jako dublety hurtem za 60 zł. Czyli Learning To Crawl która w 1984 r. warta była 300 biletów ulgowych, dostała mi się tym
razem za równowartość ośmiu szkolnych przejazdów tramwajem.

PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ – warszawiak, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, varsavianista, redaktor naczelny miesięcznika
„Lampa”, założyciel wydawnictwa Lampa i Iskra Boża, autor kilkunastu książek. Pasjonat tworzący wysokiej jakości dzieła literackie
czy artystyczne (śpiewa i gra na gitarze w zespole Meble). Twórczo
łączy odwołania do kanonu literatury z odniesieniami do książek
niszowych, pisarzy zapomnianych lub współczesnych o jeszcze
niewyrobionej marce.

Davida Bowie nie mam żadnej płyty. Ale za to ostatnio dostałem
w prezencie analogowe London Calling The Clash (od dawna posiadane na CD) od trzydziestoparoletniej bratanicy Ady i jej męża
Iwa. O, tak warto szanować stryja!
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PISTOLET
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
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SURFER
Jan Możdżyński, 2021, flamaster na papierze
79

ANTONI MICHNIK

WARSZAWA I „WARSZAWA” DAVIDA BOWIE
W latach 70. na warszawskim Placu Komuny Paryskiej (wcześniej,
a także współcześnie – Wilsona) mieściła się księgarnia Wena. Wedle legendy w kwietniu 1973 (a), lub maju 1976 r. (b) wszedł do niej
David Bowie i kupił kilka płyt winylowych. Wszystko to miało wydarzyć się podczas postoju technicznego pociągu, którym Bowie
jechał wraz z Geoffem McCormackiem (a) lub Iggym Popem (b)
z Moskwy do Paryża (a) lub Zurychu (b).
Warszawa lat 70. była miastem ciągłej od/roz/prze-budowy, co
wpływało silnie na jej funkcjonowanie. Pociągi międzynarodowe
przez lata w znacznej mierze omijały centrum miasta – do zakończenia budowy nowego dworca Warszawa Centralna. W efekcie,
podróżnikowi jedynie przejeżdżającemu przez nie pociągiem typu
Trans-Europe-Express, łatwiej było wyskoczyć w trakcie postoju
właśnie na Żoliborz, niż do Śródmieścia. Dlatego też Bowie zobaczył i usłyszał nieco inną Warszawę, niż choćby tę Tadeusza Konwickiego z „Małej Apokalipsy”.
Błażej Brzostek w książce „Wstecz. Historia Warszawy do początku”
trafnie chwyta społeczną potrzebę nowego zaczepienia w przeszłości miasta, które podniosło się z ruin i budowało na nowo
swą tożsamość. Z jednej strony „[w] PRL lat siedemdziesiątych,
oprócz kupowania we Francji technologii mających przyspieszyć
budownictwo, inspirowano się pojazdami kosmicznymi i robota80

mi – w Warszawie pojawiły się budynki w okładzinach z aluminium
(fasada Narodowego Banku Polskiego, 1974), pokryte lśniącymi
metalicznie płytami (budynek Orbisu, 1976-†1999 i megaksięgarnia Universus, 1980), połyskujące miedzianej barwy taflami szkła
(hotel Victoria, 1976, czy biurowiec przedstawicielstwa handlowego ZSRR przy ulicy Belwederskiej, 1978)”. Z drugiej jednak pojawił
się „apetyt na retro; dotyczył on nie tylko koneserów, ale i nowej
grupy konsumentów (niezobowiązująco nazwijmy ją wyższą klasą
średnią), która pod panowaniem Gierka miała szansę na realizowanie marzeń dzięki dochodom lub protekcjom. […] W skromnych
blokach mieszkalnych i zmęczonych kamienicach powstawały pałacowe i dworkowe wnętrza”.
W tym kontekście teren między dworcem Warszawa Gdańska
a Placem Komuny Paryskiej uderza wspólną ciągłością modernizmu – choć kto wie, co skrywało się za drzwiami różnych mieszkań.
Można jednak ostrożnie postawić tezę, że przelotne spojrzenie
Davida Jonesa na Warszawę, było specyficznie skadrowane i niekoniecznie oddawało napięcia charakteryzujące ówczesne miasto.
To samo dotyczy jego audiosfery. Żoliborz był i wciąż pozostaje
relatywnie cichą dzielnicą, o stosunkowo niewielkim ruchu samochodowym. Lata 70. to jednak dekada skokowego wzrostu ilości
samochodów w Warszawie. Możemy założyć, że dźwięki silników
wpisały się w pejzaż dźwiękowy Placu Komuny Paryskiej bardziej,
niż kiedykolwiek wcześniej, tworząc jego dominantę akustyczną
wraz z brzmieniami autobusów i tramwajów – głośniejszych niż
współcześnie – podczas gdy w śródmieściu (ale nie tylko tam) na
pierwszy plan wysuwały się dźwięki budowlane.
Owo napięcie między współczesnością a odtwarzaną i stwarzaną
przeszłością obecne jest jednak w utworze, który miał znaleźć się
na jednej z płyt zakupionych przez Bowiego: pieśni „Helokanie”,
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napisanej przez założyciela zespołu Śląsk, Stanisława Hadynę. Tytuł oznacza rodzaj nawoływania przez pasterzy Beskidu Śląskiego.
Bowie zapewne potraktował utwór jako kompozycję muzyki ludowej, zresztą w tym okresie, przepracowawszy na albumie „Young
Americans” bluesowe korzenie muzyki popularnej, konsekwentnie
szukał nowych artystycznych ścieżek, odwołując się do różnych
wersji muzyki „wschodu” (zob. „Secret Life of Arabia”, „It’s No
Game”) oraz globalnego południa („African Night Flight”), pozostając równocześnie w ciągłym dialogu z „kontynentalną” awangardą (zob. krautrockowy „Station To Station”). Z tego połączenia
powstała „Warszawa”, otwarcie strony b albumu „Low”, z partiami
inspirowanymi wprost pieśnią „Hadyny”. Bowie sam nagrał partie
wokalne w stworzonym przez siebie języku – podobny zabieg zastosowany został zresztą również w zamykającym album „Subterraneans” – przetwarzając swój głos w studiu Château d’Hérouville
we Francji w cały chór (np. poprzez manipulację prędkością taśmy i wysokością głosu). Jeśli „Low” jest albumem o próbach łączenia różnych tradycji i rodzajów muzyki – „rocka” i „elektroniki”,
„awangardy” oraz „piosenek” – to „tradycja wynaleziona” zawarta
w „Warszawie” stanowi rodzaj marzenia o czymś, co wszystko to
połączy w całość.

ANTONI MICHNIK – Doktorant w IS PAN, absolwent IHS UW,
historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC, współpracownik Stowarzyszenia im.
Stanisława Brzozowskiego. Od jesieni 2013 w redakcji magazynu
„Glissando”. Publikował m.in. w: „Dialogu”, „Kontekstach”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Roczniku Historii Sztuki”,
„Ruchu Muzycznym”, „Szumie”, „Zeszytach Literackich”. Obecnie
zajmuje się przede wszystkim tematyką sound studies (zwłaszcza historycznych), na czele z performatyką dźwięku.

Bowie przez lata utrzymywał, że utwór nie miał stanowić dźwiękowej ilustracji rzeczywistego miasta, lecz raczej wpisywać się w wyobrażoną, symboliczną geografię albumu, który stanowił rodzaj
szeroko zakreślonego eseju na temat ówczesnej kultury. Strona b
„Low” to podróż pogrążonego w kryzysie (zachodnio) Europejczyka
poprzez rozmaite Rurytanie, Zubrowki i Sokovie wyobrażonej Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też niektórzy w stworzonym
przez Bowiego języku „Warszawy” dostrzegają marzenie o zaginionej wspólnocie, niegdysiejszym Esperanto sprzed kulturowego
pomieszania języków i podziału na geopolityczne bloki.
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DOROTA JARECKA
KOSMICZNY ARBUZ
KOMENTARZ

Arbuz leży tu ponad trzydzieści lat. Wylądował w Galerii Studio
w 1989 roku wraz z kompletem prac na papierze i płótnie z amerykańskiej kolekcji Evy Pape, ale tak naprawdę ma pochodzenie
kosmiczne. Gwiezdny pył osadza się też na gruszkach. Warhol nie
chciał przylecieć do Polski z powodów politycznych. Zdzisław Sosnowski, który w latach 1978–1981 prowadził Galerię Studio i starał się o zaproszenie artysty, otrzymał odpowiedź, że Warhol nie
kolaboruje z komunistycznym reżimem. Anegdotę można by rozwijać w następującym kierunku: Rusini (albo Łemkowie), wyznanie
grekokatolickie, wieś Miková na Słowacji, emigracja, zimna wojna.
Jednak czy pomoże to w interpretacji kosmicznych owoców? Do
serii Space Fruits należą także melon, brzoskwinie, jabłka, pomarańcze i wreszcie banan, najbardziej obraźliwy owoc w polskiej
historii sztuki. Czy ona nie mogła wpychać sobie do ust kawałków arbuza? Wsadzać palców w soczysty miąższ brzoskwini? Nie,
to musiał być właśnie banan. Wyobraźmy sobie alternatywną historię: Warhol otwiera wystawę w Warszawie, a banan wchodzi
na stałe do polskich wyobrażeń narodowych. Jednakże rok 1980
86

nie upływał w Polsce pod znakiem banana. Do naszego kraju nie
dojechali wtedy również Jacques Derrida, Roland Barthes, Susan
Sontag i Lou Reed. W 1968 roku Valerie Solanas, radykalna feministka i autorka manifestu SCUM (Society for Cutting Up Men)
podeszła do Warhola, wyjęła z papierowej torby pistolet i strzeliła
mu prosto w brzuch. Na zdjęciu Richarda Avedona widzimy klatkę
piersiową Warhola pokrojoną jak arbuz. David Bowie zagrał potem
Warhola w filmie Basquiat, a jego sztywna sylwetka, chód i gesty
manekina są somatyczną pamięcią tego drastycznego wydarzenia.
Teraz może trochę lepiej widać, o czym myśli arbuz, kiedy delikatnie podnosi się, wykonuje obrót przez rufę, odpala silnik i dryfuje
w stronę księżyca, w najbardziej zadziwiający sposób.

Andy Warhol, Arbuz z cyklu Space Fruits, 1979,
Kolekcja Galerii Studio
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OBSADA (GŁÓWNE ROLE):
Regina – MAJA PANKIEWICZ
D.B. – BARTEK PORCZYK
Plutonowy Wojciech Krętek – MARCIN PEMPUŚ
Żona Plutonowego / Karolinka – NATALIA RYBICKA
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DOROTA MASŁOWSKA – autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej
pod flagą biało-czerwoną”, za którą otrzymała Paszport „Polityki”
i wyróżnionego nagrodą Nike „Pawia królowej”. Autorka wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów
mówiących po polsku” i „Między nami dobrze jest”, za który dostała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018
roku ukazała się jej powieść „Inni ludzie”, a w 2019 roku na podstawie książki powstał spektakl w warszawskim Teatrze Rozmaitości.
W trakcie realizacji jest też film pod tym samym tytułem. Laureatka Samuel-Bogumił-Linde-Preis 2020. Felietonistka „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. 12 stycznia 2022 roku nakładem
Wydawnictwa Literackiego ukaże się jej nowy tekst dramatyczny,
„Bowie w Warszawie”.
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Najnowszy, napisany na zaproszenie STUDIO dramat Doroty Masłowskiej to wielowątkowa opowieść o Warszawie lat 70., wstrząśniętej pogłoskami o grasującym dusicielu. Realia gierkowskiej
dekady poznajemy przede wszystkim za pomocą perspektyw
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inny jak David Bowie.
Prapremiera „Bowiego w Warszawie” to sceniczny kryminał w reżyserii Marcina Libera. Osnuty wokół legendarnej wizyty artysty
spektakl jest odą do miłości, szczególnie tej niespełnionej i nierozkwitłej. O takiej Warszawie jeszcze nie słyszeliście.
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