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Ale wy jako kobiety  
jesteście wszystkie jeden chłam,  

jedno ciemiężnicze ścierwo.  
I powiem ci coś jeszcze.  

Już kobiety nie chcę więcej mieć,  
choćby mi się cisnęła na mnie jak lep.  

Bo każda jest zwykłą kurwą!  
Raz na miesiąc się psuje  

i nie chce działać.  
Choćby kobieta prosiła,  

klęczała, abym ją miał.  
Wtedy powiem do takiej: o nie.  

Spierdalaj mi. Z serca i z oczu.  
To znaczy nie bynajmniej do ciebie.  

Do innej jakiejś suki,  
co mi się będzie napraszać.  

Palcem nie kiwnę  
w bucie ani u ręki. 
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Historia naturalna 
społeczeństwa

Kazimiera Szczuka   

Powieść Doroty Masłowskiej „Wojna polsko- ruska pod flagą biało-czerwoną” 

wyszła w roku 2002. Była objawieniem. Oto ukazał się świat, którego real-

ne istnienie było oczywistością widoczną gołym okiem, ale ludzkie pióro nie 

zdołało jeszcze opisać. „Real”, rzeczywistość istniejąca sobie w stanie dzikości,  

nieuchwytna, z braku lepszego określenia nazwana teraz „dresiarstwem”  

– stała się światem literackim, przedstawionym. 

Dziś nie ma żadnych wątpliwości, że pisarka, dziewiętnastolatka w roku de- 

biutu, jest precyzyjną realistką. Rzeczywistość lat poprzedzających wejście 

Polski do Unii Europejskiej, opisana w „Wojnie...”, różni się diametralnie od tej 

opisanej w „Pawiu Królowej” z roku 2005, nazwanej „powieścią hiphopową”,  

a obie od najnowszych „Innych ludzi” (2018). Nie są to różnice lokalizacji akcji, 

wieku bohaterów czy opisywanych środowisk. Czy to Wejherowo, czy warszaw-

ska Praga, grodzone osiedle czy dzielnica Wrzeciono, odcisnął na tych światach 

swoje straszliwe piętno duch dziejów, a historia naturalna wydała kolejne oka-

zy. Nikt nie może konkurować z Masłowskiej słuchem absolutnym, odbierają-

cym fale dźwiękowe najtrudniejsze do uchwycenia, a zarazem najpowszech-

niej emitowane przez wielkiego stwora, którego nazywamy społeczeństwem.  

Innymi słowy – Dorota Masłowska jest badaczką i kronikarką społeczeństwa 

masowego. Niefrasobliwą, bo nie troszczy się o diagnozy społeczne. Po prostu 

widzi/słyszy i opisuje. 

W „Wojnie...” stworzyła obraz lęków i obsesji, a zarazem „zbydlęcenia” (mó-

wiąc po witkacowsku), epoki przejściowej, zdominowanej przez pojęcia takie  







jak „bezrobocie, przestępczość, edukacja i narkomania”, poddanej presji „amerykanizacji  

gospodarki”. Problematyczna teraz, w obliczu globalizacji, zbiorowa tożsamość szukała twar-

dego trzonu w wojnie, wznieconej przeciw Ruskom. „Paw...” to radosne lata rodzimego show 

businessu, konsumpcji na kredyt i internetowych czatów. „Inni Ludzie” – rzecz bodaj najbar-

dziej mroczna, choć spisana mową wiązaną na melodię hip-hopowej piosenki. Wiele przema- 

wia za tym, że jest to piosenka o końcu świata, nawet jeśli innego – prócz smogu i niespłacal- 

nych kredytów – nie będzie. Kronika obyczajów społeczeństwa w dobie permanentnego  

kryzysu nie ogranicza się, wbrew etykietom „dresiarska” czy „hiphopowa” do jednego środo-

wiska. Przeciwnie, przez bogaczy, klasę średnią, ludową, rozedrgany prekariat, półświatek, 

cyganerię i bezdomnych oraz meneli, Masłowska przedstawia całe społeczeństwo masowe  

w jego punktach węzłów i przecięć, takich jak ćpanie, parking, sklep, kopulacja, impreza ma-

sowa albo domówka przy drzwiach otwartych. Od chwili pojawienia się bohaterów „Wojny...”  

po dziś dzień możemy ich wszystkich podsłuchiwać, podglądać i rozpoznawać. Niekiedy  

z nagłym przykrym przeświadczeniem, że o nas jest ta bajka, niekiedy w poczuciu zgorszenia.

Silny, którego przygody i świat wewnętrzny poznajemy w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą  

biało-czerwoną”, to młody mężczyzna o niedookreślonym statusie. Żyje najprawdopodo- 

bniej na koszt matki, mieszka z nią i bratem w domku pokrytym sidingiem na osiedlu podob-

nych domków w okolicach Trójmiasta nad morzem Bałtyckim. Rodzina niepełna posiada psa 

Sunię i pewne zasoby ptasiego mleczka. Przez umysł Silnego żwawym nurtem, nieprzerwanie 

Nikt nie może konkurować z Masłowskiej słuchem absolutnym, 
odbierającym fale dźwiękowe najtrudniejsze do uchwycenia,  
a zarazem najpowszechniej emitowane przez wielkiego stwora, 
którego nazywamy społeczeństwem. 
Innymi słowy – Dorota Masłowska jest badaczką i kronikarką 
społeczeństwa masowego. Niefrasobliwą, bo nie troszczy się  
o diagnozy społeczne. Po prostu widzi/słyszy i opisuje.



przelewa się magma. Jest w niej i „lewicowość”, i nienawiść 

do płaconych (przez matkę) podatków, duma narodowa, 

zwierzęcy seksizm, zazdrość, agresja, całe góry amfetami-

ny, sentymentalizm, ksenofobia, homofobia i – jak można 

zgadywać – również praco-fobia. Bohater naszych czasów,  

czy też dziecię wieku, łączy w swym mózgu ledwo prze-

trawione treści spoiwem testosteronu, nieufności wobec 

wszystkiego i wszystkich, i wreszcie – bezbrzeżnej głupoty.

Dziś, gdy widać to w nieco dłuższej perspektywie, „real”,  

z którego utkany jest świat „Wojny…”, owa rzeczywistość 

niemożliwa do okiełznania, dojrzewała w głębinach społecz-

nych co najmniej od połowy lat 80-tych. Jak zieleń tworzą-

ca śmieciorośliny, krzewiła się powoli kultura krzątaczych  

nizin, wybujałych fortun, półlegalnego handlu przemyt-

niczego, osiedlowych subkultur, pokątnej składni, zmuto-

wanego słownictwa. Wszystko to obrastało powstańczą 

kulturę stanu wojennego i niepostrzeżenie przemieniało 

tkankę społeczeństwa. Kolejne przemiany, od prehistorii 

lat 80-tych, przez dzieje twórczości Doroty Masłowskiej  

do dziś, nie przyniosły rozstrzygnięcia podstawowego 

dylematu: czy Silny to „obcy w nas”, czy też obcy obcy?  

Czy istnieje coś takiego jak społeczeństwo Polskie? Nie- 

stety, wygląda na to, iż alchemiczne przemiany składni- 

ków klasowo-politycznych i substancji mózgowych wy-

preparowały z tkanki społeczeństwa „substancję narodu”, 

którego Silny miałby być doskonałą emanacją. Biedny Silny! 





 Nakręca się 
mrok

 



wypowiedzi Doroty Masłowskiej 
z rozmowy z Zofią Król dla dwutygodnik.com 

Agresywny kapitalizm zrujnował porządki, wymienił ludziom dusze  

na aparaty do przeliczania pieniędzy. Ta zmiana była nienatural-

na, gwałtowna, spowodowała rozmaite wynaturzenia. W Ameryce  

pieniądze są w etosie, tam to jest spójne. A tutaj z jednej strony masz 

w  mentalności, że „bogacz nie wejdzie do królestwa niebieskiego”, 

a  z drugiej strony, że „jebać biedę”. Chcemy i  być bogaci, i  pogar-

dzać bogatymi, ale przy okazji pogardzać też biednymi. To jednak 

schizofrenia, szaleństwo. Ale w  tym konflikcie też chodzi nie tyl-

ko o  pieniądze, on jest dużo głębszy. Ta nowa Polska to też wiele  

innowacji obyczajowych, które w  katolickim, mizoginicznym i  ho-

mofobicznym społeczeństwie budzą niesamowite poczucie zagro- 

żenia porządku i  wielki sprzeciw. Więc to wszystko mi się nagle  

objawiło jako jakiś horror, koszmar. Ta ekscytacja ekshumacjami,  

te billboardy antyaborcyjne z  pokrojonymi na kawałki bobasami.  

(…) To taki horror nasz narodowy, wykopywanie zwłok, bobasy,  

aborcje, zakrwawione wieszaki. A media jeszcze popularyzują te 

obrzydliwości. Im bardziej ktoś jest zgwałcony, pokrojony i  wyrzu-

cony w siatce na śmieci, tym bardziej to jest nagłaśniane, powtarza-

ne, multiplikowane. Żyjemy w coraz większym koszmarze, tylko tego  

nie czujemy, bo wszystko jest pozornie w  porządku – jest wege- 

-jedzenie w  sklepach, jest go dużo, społeczeństwo się bogaci,  

jest 500+. Jesteśmy spacyfikowani, ogłuszeni, syci, bogacimy się i nie 

zauważamy, jak nakręca się mrok. 

 Nakręca się 
mrok

 

W Ameryce pieniądze są  
w etosie, tam to jest spójne. 
A tutaj z jednej strony  
masz w mentalności,  
że „bogacz nie wejdzie  
do królestwa niebieskiego”, 
a z drugiej strony,  
że „jebać biedę”.  
Chcemy i być bogaci,  
i pogardzać bogatymi,  
ale przy okazji  
pogardzać też biednymi.  
To jednak schizofrenia,  
szaleństwo.





(…)

Polskość jest dziś niesamowicie ciekawa. Ten nieodgadniony potencjał traum i przewin,  

do których się nie przyznajemy, te fantazje o świetności, to tworzy takie buzujące kombo  

psychopatologii. I na dodatek to potrafi wykwitnąć w ludziach w 2018 roku, tak znikąd, jakby-

śmy to mieli w ciele, w DNA.

(…)

Zanikają pory roku, mamy już tylko porę mniej smogową i bardziej smogową. To jakiś kolejny 

element tego horroru – unoszące się wszędzie piekielne miazmaty. Mężczyźni tatuujący się 

w pożary, ciągłe manifestacje, kobiety z wieszakami, a to wszystko jeszcze zanurzone w śmier-

dzącym toksycznym dymie. 

(…)

Klasa średnia ma już utrwalone gesty tożsamościowe i swoje wina z Lidla polecane przez so-

melierów we „Wprost”. Budujemy rytuał, tożsamość, ale kompletnie tracimy witalność. Takie 

hipsterstwo, czyli wielkomiejska młodzieżowość, czasami podejmowana również przez osoby 

pięćdziesięcioletnie, niby antymieszczańskie, a przecież ultramieszczańskie – design, wełniane 

czapy, abnegackie ubrania, kolorowe skarpetki, wydeptane buty. To wszytko zmierza w stronę 

jakiegoś rozdeptania, bladości, słabości, nieuprawiania sportu, a jeśli już, to ringo. Jakiś jest 

w tym ogólny obwis, mężczyźni łażą po parku z wózkami, role płciowe się zamazują, jest moda 

na unisex, również w  podziale obowiązków domowych. Tymczasem świat busów i  bloków  

jest pełen staminy, duży fokus na dobór naturalny, na seks, na podkreślanie cech płciowych – ko-

biety mają długie rzęsy i ostrzyknięte usta; mężczyźni przerysowane mięśnie, dużo radykalniej-

sze zachowania seksualne, dyskoteki, taniec, szybkie samochody – są po prostu bardziej witalni, 

seksualni i w jakiś sposób żywi. A my cierpimy na depresję, oglądamy seriale i tracimy krew.

(…)

Ciągle wracam do języków niskich, kalekich, skołowaciałych. Tak jest ten mój talent umiej-

scowiony – to, co robię najlepiej, to dość wiarygodny zapis polszczyzny w różnych odmianach 

i umiejętność grania na tym. Niewiele więcej potrafię zrobić, ale to potrafię zrobić dobrze.  

To moje narzędzie do rzeczywistości, stosuję je, bo innego nie mam.

Rozmowa ukazała się pierwotnie w maju 2018 roku w 237 wydaniu dwutygodnika.com. 
Dziękujemy za zgodę na przedruk. 



A gdy on tak mówi, Silny sobie uświadamia,  
iż on ma prawdę i sporo racji w tym,  
że jest tak szorstki i oschły wobec kasjerki.  
Gdyż prawda jest taka, że w jednę taką kolę  
jest naliczone również dla niej za jej pracę  
i uprzejmość obsługi z co najmniej dwadzieścia groszy  
i nie może być tak, iż ona ma akurat ciotę,  
to robi miny, fochy i feministyczne nalewanie koli  
przez pół godziny po gram na minutę,  
jak mi się akurat chce pić. 





Dominika Słowik

Na osiedlu Silny chodził za mną i pluł, celując w głowę. Na szczęście nie 

był w tym zbyt dobry, zwykle trafiał po prostu w chodnikowe płyty i biała  

ślina wyglądała jak meduzy, które próbowały poparzyć nam nogi.

Znajomi i przyjaciele słyszeli oczywiście, że „mój” Silny łaził wtedy za mną 

jak cień. Cień, który pojawiał się najczęściej, kiedy nikogo nie było wo-

kół. Może dlatego mi nie dowierzano? Wszyscy go znaliśmy, wydawał się  

rzecież całkiem sympatyczny, a gdy mówiłam o pluciu (rzadko), kiwano 

głowami z konsternacją, jakby wszyscy czuli się zażenowani – nie tyle tym,  

że coś podobnego się dzieje, ale że w ogóle o całej sprawie wspominam.

To, że Silny był mężczyzną zrozumiałam dopiero niedawno. 

Zanim zaczął mi pluć w głowę, próbował innych rzeczy. Mieliśmy co naj-

wyżej dziesięć lat, wszyscy wychowani na kreskówkach na TV Polonii,  

więc kiedy któregoś dnia szłam korytarzem, Silny po prostu wyciągnął  

rękę i musnął palcami krok moich spodni, niemalże tak jak postać w anime, 

Gigi Białe Majteczki, sunący powoli przez telewizyjny ekran.

Przez cały dzień przychodzili do mnie koledzy z klasy pytać z podziwem,  

czy to prawda, bo Silny wszystkim o tym opowiadał, a ja musiałam tłuma-

czyć, że kłamie. 

Potem była droga do szkoły, ta dłuższa, wydeptanym poboczem wzdłuż 

ruchliwej ulicy i druga, na skróty, przez pola, wielką łąkę pachnąca ziemią, 

z blokami które wyłaniały się przed nami na horyzoncie jak srebrzysta  

opaska. Prawie nigdy nie szłam przez pola, a jeśli już, nie sama. Wiedziałam, 

że Silny często tamtędy chodził i bałam się go spotkać. 

Kiedy Silny 
nie był mężczyzną



Później z każdym kolejnym rokiem pojawiało się ich 

więcej, nie tylko sam Silny, ale wielu nowych, i wszy-

scy oni byli na mnie z jakiegoś powodu coraz bardziej 

źli. Strasznie wkurwieni. Stałam się więc głupią cipą 

(dość oczywiste). Szmatą. Kujonką (co mnie zmyliło,  

bo wydawało mi się, że chodzi im o to skąd jestem,  

a to przecież BYŁA moja wina). 

Wszystkie zresztą byłyśmy już wtedy trochę szma- 

tami, jedne częściej, inne rzadziej. Cipowłosami.  

Krowocycami. Miałyśmy okres (albo jeszcze gorzej,  

nie miałyśmy go), zarost pod pachami i na nogach, 

ponad biodrami paski stringów, za które trzeba było 

nas pociągnąć, bo wystawały nam z dżinsów i wżyna-

ły się w ciała niczym wyrysowane na skórze granice. 

Klepano nas w pośladki, strzelano stanikami, kopano 

w cipki, aż przychodzili do szkoły wzburzeni rodzice, 

rozmawiać szeptem z wychowawczynią, żeby nas  

nie zawstydzić, gdy inni, nie daj Boże, dowiedzą się,  

że te cipki faktycznie mamy.  

Nikt nigdy nie wyjaśnił nam wtedy, że chłopcy byli 

mężczyznami. Ba, nikt chyba o tym nie wiedział!  

Ale to naprawdę wcale nie było takie oczywiste.  

My miałyśmy płeć, czasem miałyśmy tylko i wyłącznie 

płeć, a oni wcale jej nie mieli. My byłyśmy dziewczyna-

mi i kobietami, oni – po prostu byli. 

Kiedyś wyszli na dach sali gimnastycznej, który się-

gał na wysokość klasy do religii i wrzeszczeli w okna,  

a przez szyby dochodziły tylko strzępy słów. W swoim 

życiu mieszkałam potem na wielu osiedlach, niedawno 
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to policzyłam, przeprowadzałam się czternaście razy i wszędzie za mną wlókł się jak cień 

ten wytłumiony krzyk, który czasem nocą rozbija się o bloki.

No więc: tak jak czytaliśmy książkę Masłowskiej, także i mój Silny nie był mężczyzną  

(są przecież rzeczy znacznie ważniejsze!), był klasą społeczną, gospodarką, historią naj-

nowszą, historią dawniejszą i nawet prehistorią, polityką, programem Tomasza Lisa za-

nim spotkało go nieszczęście social mediów, teczkami bezpieki, transmisją Wiadomości,  

Panoramy, Sprawy dla reportera, Kroniki na regionalnej, Faktów i Wydarzeń, dżingla-

mi w radiu, teorią wędki i ryby, chicagowską szkołą ekonomii, sklonowaną owcą, emery- 

turą pomostową, urzędem pracy, hip-hopem na pierwszych empetrójkach (pojemność  

128 megabajtów), wojskowymi klasami w miejscowej zawodówce, rodzicami śpiącymi  

o nocnej zmianie i babcią śpiącą na wersalce w kuchni, wejściem do NATO i referendum 

unijnym, własną działalnością gospodarczą, niezapłaconym zusem, jeszcze wcale nie pa-

triotą (w 2002 mało kto w ogóle słyszał o powstaniu warszawskim, a jeśli już, to na ogół 

mylił je z powstaniem listopadowym). Był też oczywiście językiem. Podmiotem. Rytmem 

mowy. Maturzystką chwaloną w Polityce przez trzymającego papierosa na czarno-białych 

zdjęciach Jerzego Pilcha.

Mój Silny nie był mężczyzną, to tylko ja byłam kobietą. 

Zbyt wiele lat zajęło mi zrozumienie, że pod powłokami mojej kpiny, ironii, sarkazmu  

i składni z Wojny polsko-ruskiej (o, przeklęta składnia z książek Masłowskiej, inwer-

sja która zostanie nam już chyba we krwi jak zmutowana infekcja) wciąż kryje się ślina,  

którą Silny próbował trafić mnie w głowę (i przecież czasem trafiał), a ja, kiedy wracam  

sama do domu przez kolejne „nowe” osiedle (chociaż o złej renomie, przecież tak naprawdę  

Klepano nas w pośladki, strzelano stanikami, 
kopano w cipki, aż przychodzili do szkoły  
wzburzeni rodzice, rozmawiać szeptem z wychowawczynią,
żeby nas nie zawstydzić, gdy inni, nie daj Boże, 
dowiedzą się, że te cipki faktycznie mamy.  
 



spokojne, emeryckie, bezpiecznie wiślackie w niezmierzo-

nym morzu wiślackości), czasem czuję te parzące meduzy 

rozlane w cieniu pod nogami i ściskam klucze w pięści do-

kładnie tak, jak pokazują na feministycznych instagramo-

wych kontach i jak kiedyś tłumaczyła nam była karateczka 

w trakcie kursu kobiecej samoobrony – żeby w razie czego 

od razu wydłubać napastnikowi gerdą oko. 

„Dziewczyny”, powiedziała wtedy, pamiętam to doskonale, 

„dziewczyny, nie ma na co czekać, po prostu trzeba NAPIER-

DALAĆ”. No to chyba napierdalajmy...?

PS. Kiedy skończyłam pisać ten tekst, poszłam na siłownię. 

Wracałam po 22:00, przez puste osiedle i z daleka słyszałam 

dziwny dźwięk, jakby ktoś tłukł bardzo mocno w naciągnię-

tą skórę. Na placu zabaw stał Silny i przygarbiona dziew-

czyna w bokserskich rękawicach. Trenowała lewy sierpo- 

wy, a Silny dawał jej wskazówki i chwiał się pod ciosami,  

którymi obrzucała trzymaną przez niego tarczę. Te rytmicz-

ne uderzenia odprowadziły mnie aż do mojego bloku.

Zróbcie z tym co chcecie.





Cudne sekretarki leżące 
na biurkach w zawiniętych  
na głowę spódnicach biurowych,  
w rozpiętych garsonkach, 
marynarkach, w ściągniętych 
rajtuzach, wszystkie chcą jednego. 
Cudne sprzątaczki  
czołgające się u stóp  
w zdjętych fartuchach.  
Wszędzie automaty z amfą,  
które za kartą chipową  
wyrzucają z siebie  
istne góry amfy prosto do nosa. 
Anarchistyczne sekretarki  
dają prosto na biurkach,  
krzesłach, kto co tam ma,  
parzą dobrą kawę ze śmietaną, 
roznoszą jedzenie na tacy.
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W ostatnich dniach  
zasolenie w rzece Niemen  
wzrosło o 15%.  
Podkreślam: o 15%.  
Środowisko naturalne  
tychże okolic zostało  
zdegradowane,  
a wody Niemna przybrały  
odcień ultramaryna.  
Czy za taki stan  
odpowiedzialni są Ruscy?  
A. Tak.  
B. Nie wiem. 
C. Z pewnością. 
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Partnerzy Teatru

Patroni medialni



]

pl. Św. Ducha 1, 31–023 Kraków

12 424 45 00, 12 424 45 11

www.teatrwkrakowie.pl

Scena MOS

ul. Rajska 12, 31-124 Kraków

Dom Rzemiosł Teatralnych

ul. Radziwiłłowska 3, 31-026 Kraków

REZERWACJA BILETÓW 

poniedziałek – piątek w godz. 9.00–16.00

tel. 12 424 45 25, 12 424 45 28, fax 12 422 40 22

KASA BILETOWA 

pl. Św. Ducha 1
tel. 12 424 45 26
pn – sb 10.00–19.00 (przerwa 14.00–14.30)
niedziela – jeśli jest grany spektakl,  
na 2 godziny przed rozpoczęciem

ul. Rajska 12 | Scena MOS 
sprzedaż na 2 godziny przed spektaklem 

SPRZEDAŻ INTERNETOWA 

www.teatrwkrakowie.pl

ZWIEDZANIE TEATRU

Zapraszamy do zwiedzania Teatru z przewodnikiem,  
który przedstawi historię budynku i związanych z nim artystów 
tel. 12 424 45 25


