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o dorastaniu w dziurach od kul, pierwszym kupowaniu flagi i

pomysle,"

zeby w pilkarskiej reprezentacji Niemiec gral blond Rlutonegzekucyjny,
z Robertem Górskim rozmaWIa Robert Mazurek

Od lat odgrazasz
scenariusz
-

filmu

warszawskim.

Bo napisze. I nawet zrealizuje ten film.

Jak sie bedzie

zaczynal?

- Kibice Legii swietuja na Starówce mistrzostWo Polski. Dochodzi do zadymy z policja i kilku kibiców uciekajacych przed palkami schodzi do kanalów i wychodzi w realiach powsta"
nia warszawskiego.
I co dalej?
- Walcza oczywiscie, a co maja robic? Sam zadaje sobie pytanie, jak bym sie zachowal, gdybym byl tym kibicem.
To co bys zro~il?
- Strzelalbym do Niemców, a jednoczesnie
- przekrzykujac swist kul- staral sie przekonac
naszych, ze warto negocjowac warunki poddania sie, zeby ocalic ludzi. Choc wiem, ze zostalóby to odebrane jako tchórzostWo, wiec pewnie bym sie na to nie zdobyl.
Sam

sie smiejesz

ze swojej

koncepcji

strategicznej.

- To prawda.
A skad to zainteresowanie

powstaniem?

- Bo jestem varsavianista" z zamilowania i na starosc bede oprowadzalwycieczki
po miescie. A poza tym wydam tomik wierszy
i napisze kilka piosenek o Warszawie. Jak slucham T.Love o powstaniu czy nawet o zielonym, pieprzonym Zoliborzu, to sie wzruszam.
To mój lokalny patriotyzm, który jest czescia
mojego patriotyzmu ogólnego.
Chodzisz

po miescie

i...

- ...zawsze zatrzymuje sie przed jakimis tablicami, których nie zdaZ;ylemprzeczytac, wyobrazam sobie te barykady, które staly, te waZne dla
powstania miejsca.
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Budynek

sie, ze napiszesz
o powstaniu
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Pasty?

wiem o historii, i zaczalem ja zglebiac. W ciagnelo mnie do tego stopnia,' ze gdybym nie poszedl na polonistyke, to studiowalbym historie.
A ze wychowalem sie wsród sladów po kulach,
wiec sila rzeczy interesm~aleni sie, kto te dziury
porobil. I stad doszedlem do powstania.

No ba, najwiekszy sukces powstania! Dzieki

jego zdobyciu

powstancy

kontrolowali

znacz-

n"a Czesc okolicy. ile razy przechodze kolo ulicy Wareckiej, kolo wlazu do kanalów, którymi
ewakuowano Starówke, mysle o tym.
Ale do chodzenia kanalami cie nie ciagnelo?

Byles

- No nie. Az:takiej odwagi nie mam.
Pomyslec,
od siebie

ze kiedys

chciales

z Pragi do mnie.

-

sie?

Pewnie tak, ale glupio byloby pobladzic i zamiast na Mokotów trafic gdzies na Wole, i nadlbZyc drogi.
-

Kiedy sie poznalismy, powiedziales:

"Mokotów? Hm, pieknapowstancza
karta..:'.
-

No tak; moja Praganie mialataJPejhisto-

riLPowstanie

skonczylo sie po trzech dniach.

duze wraZenieestetyczne..

tAieszkasz

-

na Pradze,

bo tam

najfajniej?

Mieszkam, bo wtedy mozesz przejechac sie
przez Wisle, a ty na Mokotowie nawet nie zdajesz sobie sprawy, ze przez nasze miasto plynie
rzeka.
Cos slyszalem. Nawet przedszkole córki
zamkneli ze wzgledu na zagrozenie
powodziowe.

Przeciez mieszkasz daleko od Wisly.
Ale Hak pod skarpa. Kiedy ci przyszlo
-

to zainteresowanie

historia?

- W wolnej Polsce, razem z zainteresowaniem
polityka, tym, co sie dzieje, odkrylem, ze nic nie
T

"

Mianowicie?

Ja cale Zyciemieszkam na Pradze, coraz blizej Wisly,.bo urodzilem sie na Bródnie, potem
mieszkalem na Targówku, teraz mieszkam
niedaleko zoo, ale linii Wisly nie przekrocze,
tak jak Sowieci nie przekroczyli jej w sierpniu
1944 roku.

w muzeum?

Oczywiscie!Ja jestem zwiedzaczelIl stare-

go typu i najbardziej podoba mi sieógladanie
zdjec. To fascynujace, kiedy'mozna przyjrzec
sie z bliska tWarzom powstanców, to robi wielkie wraZenie. Widac zreszta,jak zmienia sie wyraz ich tWarzyc na poczatku sierpnia widzimy
tWarze radosne, oblicza ludzi, którzy nie maja
poczucia, ze ida na smierc, ale im pózniej, tym
te tWarze staja sie nie tylko bardziej udreczone,
ale i posepne, zrezygnowane. To w ogóle jest

przejsc

Daloby

- Usmiechnieci mlodzi ludzie, slonce, piekna,
rozswietlona
nie ma.
o

"

Warszawa

- swiat, którego

juz

To byli bardzo mlodzi ludzie.

- Bo wojna to sprawa mlodychludzi. Bylemteraz na cmentarzu w Krosnie i wszyscy zolnierze
Wrzesnia, którzy tam leza, to chlopaki w wieku od 18 do 231at. Z mojej perspektywy dzieciaki...
Warszawscy poeci mieli tyle samo.
- To prawda, Baczynski - 23 lata, Gajcy byl
o rok mlodszy... Zreszta Baczynski to mój uft.biony bohater.powstania, zginal trzeciego dnia
walk, w ratuszu, kiedy jeszcze wszystko wydawalo sie mozliwe.
Bo mimo straszliwej dysproporcji sil
na poczatku powstancy odnosili pewne
sukcesy.

---7
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- Przez pierwszy tydzien, zanim Niemcy
podciagneli odwody, rzeczywiscie nie bylo tak
zle. Lu<izie po raz pierwszy od 1939 roku zobaczyli 'polskie flagi wiszace na domach, bylo
co jesc i liczono, ze powstanie lada dzien skonczy sie sukcesem. W koncu alianci albo Sowieci
zrobia cos, zeby Warszawa byla nasza.
~

Zadajesz

sobie pytanie

o sens powstania?

Kibicowalem Niemcom.
na mundialu. Troche
zaluje, ze w ich druzynie
juz nie ma esesmanów,
a coraz wiecej Murzynów
z dredami

- 'IhIdno tego nie robic, gdy 85 procent miasta
uleglo zagladzie, a 200 tysiecy ludzi zginelo.
Nawet

jesli to bylo 120 tysiecy,

liczyli

na odsiecz

w 1942 roku, zabijajacHeydricha.
- Stoimy zawsze w rozkroku miedzy chlodna kalkulacja, mysleniem racjonalnym a pieknym, romantycznym zrywem. Lubimy o sobie
myslec, ze jestesmy moze malo racjonalni, ale
za to jakze odwazni. Oczywiscie wiem, ze mlodzi ludzie nie zawahali sie oddac zycia za wolnosc, za Polske, i dzis to sie wydaje nieprawdopodobne. Trudno jednak nie myslec o cenie,
która zaplacilismy za ten zryw. Gdzies czytalem
porównanie, ze to tak, jakby codziennie przez
dwa miesiace odbywal sie zamach na World
Trade Center.

}---

jak twierdzi

Andrzej Kunert.
,
- Militarnie tak czy owak nie mialo to zadnego sensu. Oczywiscie nie mozna z,akladac, ze ci,
którzy powstanie wywolali, wiedzieli,jak to sie
skonczy, ale ocena jest taka, ze podjeli bledna
decyzje. Na ile za nia odpowiadaja, czy mogli
to wszystko przewidziec - nie wiem, to bardzo
wazne pytanie. Zakladam, ze liczyli na pozytywny rozwój wypadków, na powtórke scenariusza z 1918 roku, kiedy Niemcy poddawali sie
na ulicach kazdemu i byli masowo rozbrajani.
Poza tym

ROBERT GÓRSKI

---!

na nastepny zryw zdecydowali sie

No tak, ale jednoczesnie

krytykujesz

sens

powstania.
- To prawda.
Wiec

mielismy

przegrac

walkowerem?

W miescie

dziesieciokrotnie

- Moze lepiej przegrac walkowerem 0:3 niz
w meczu 0:12? Nie wiem, cale miasto, cale pokolenie...
Wolalbys byc Czechem? Pytam serio.

Wiec o powstaniu

Oni po .bitwie pod Biala Góra w 1620 roku

krytycznie?

Nowy

mniejszym

To oddaje niesamowita

-

niz

Jork.

skale tego, co sie

stalo.
myslisz

bardzo

ze wschodu.

- Zapewne sadzili, ze po tych kilku dniach wywiesi sie flage nad miastem i przywita wkraczajacych do niego Sowietów. Niestety, nie bylo
na to zadnej szansy. Co prawda staly tu czolgi,
ale przeciez nie bylo decyzji politycznej.
I to mimo ze Radio Moskwa wzywalo
do powstania.
- Stalin mógl pstryknac palcem i zdobyc Warszawe, ale wolal przyjac stara taktyke, zeby jego
wrogowie sie wykrwawili. Czasem doslownie.
Niesamowita

jest ta historia

z wybuchem

czol-

gu pulapki na Kilinskiego, w którym 13 sierpnia zginelo ponad 300 osób,jeszcze wiecej bylo

rannych, a fasady domów po drugie pietro byly
zachlapane
Przez

krwia i wnetrznosciami.

lata podawanie

w watpliwosc

sensu

powstania...

- ...bylo przylaczaniem
sie do propagandy
komunistów. Mówiac to, stawales tam, gdzie stalo
ZOMO, to prawda.
Teraz mozna to mówic spokojnie. Z drugiej
strony mit powstania jest jednym
z najwazniejszych polskich mitów.
-

Zgadzasie, ale warto sobie uswiadomic,

ze tam zginela prawdziwa polska elita intelektualna, cale pokolenie poetów. Jak sie rozmawia z ludzmi, którzy przezyli powstanie, widac,
ze to nie sa banalne osobowosci. Oni mogli zrobic dla kraju wiecej, niz zginac w powstaniu,
mogli zalozycinny mit.
Sa powazni historycy,którzy uwazaja,
ze gdyby nie 1944 rok, to powstanie
wybuchloby w 1956 roku i byloby krwawsze

nizw Budapeszcie..

.

- Moze, ale to chyba tylko szukanie pozytywów
powstania. Takie tworzenie alternatywnej wizji
historii jest nieuprawnione, nie wiemy; co by sie
stalo. Ale rzeczywiscie, mówiac po pilkarsku,
latem 1944 roku znalezlismy sie z Niemcami
i Sowietami w grupie smierci. A w takiej grupie
trudno sie wygrywa...
24
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39 lat, wspóltwórca

pisze, ale tez sam w nich wystepuje,
intelektualnie

i autor sk~czy Kabaretu
najczesciej

menel Romek i pan Karol w barwny

nie tylko z poczucia

humoru

z KMN: "StaChanowiec,

i zainteresowania

zapedzajacy

Moralnego

jako monologujacy
sposób

histona,

do intensywnej

Niepokoju.

Skecze nie tylko

z kolega przez komórke

wypowiadajacy

ale takzez

sumiennosci.

pracy, dyktator,

Badyl, ambitny

sie na temat pIci pieknej.
Oddajac

ale mily': Pisal

Slynie

glos kolezance

scenariusze

miedzy

innymi Mazurskiej Nocy Kabaretowej i kabaretonów podczasluajowego

Festiwalu Piosenki

Polskiej

Klub Dwójki

w OpOlu.Dd

2009 roku wrai

z Marcinem

f

Wójcikiem

prowadzi

Kabar~towy

(TVP2).

FOT. MAGDA STAROWIEYSKAlFOTORZEPA,

- Takje oceniam na chlodno, ale kiedy 1sierpnia zawyja syreny, znowu sie wzrusze. To niesa-

mowitywidok, kiedy patrzyszna mlodych warszawiaków z flagami, w koszulkach z symbolami powstania. To najbardziej mlodziezowybudulec naszegopatriotyzmu, w czym wielka zasluga Muzeum PowstaniaWarszawskiego.
Powstanie trafilo do popkultury,
-

Powstancami

bylimlodzi ludzie,takjak dzi-

siejsi odbiorcy popkultury, wiec mozna tak
do nich trafic.. Plyta Lao Che "Powstanie warszawskie" jest kaPitalna.
A widziales teledysk do "Uprising"
Sabatonu?
-

Chetniezobacze.

To zróbmy przerwe. No i?
- Bardzoladny wizualnie teledysk.
Wzruszyles sie.
- Oczywiscie,bo to jest cholerniewzruszajace.
Wiec nie chodzi tylko o estetyke, ale tez
o to, ze powstanie niesie ze soba silny
ladunek emocji.
.
- Bo tojest ciagle zywe, mamy nie tylko slady
po powstaniu, ale i powstanców, którzy bardzo
pieknie o tym wszystkimopowiadaja.W koncu
to wydarzenie bez precedensu w historii. calej
II wojny swiatowej, zeby powstalo cale miasto,
które zreszta w wyniku tego aktu zostalo calko-

wiciezniszczone.

,

Próbujesz to racjonalnie wytlumaczyc,
ale skoro nawet taki sceptyk i ironista jak
ty sie wzrusza, to znaczy, ze ta tradycja
jest zywa w tobie, nie w 90-letnich
powstancach.
- Rzeczywiscie, to wszystko przemawia do wyobrazni chyba kazdego Polaka.
Sabaton pokazuje, ze nie tylko Polaka.
- Bo w tej tragedii jest - mówiac metaforycznie, i nie tylko - slonce. To nadaje powstaniu
wymiar greckiej,uniwersalnej tragedii. Tobyl
zryw mlodych, co bardzo pasuje do estetyki
rocka.
Mnie Sabaton w koncu to cudzoziemcy
- przywoluje na mysl te desperackie próby
pomocy powstancom, zrzucania broni.
W koncu pilotami tez czesto nie byli Polacy,
to nie bylo ich powstanie.
- A propos tych zrzutów - na wakacje jezdzileill. pod Wegrów, do dziadka, który mial sklepik, do którego sie przechodzilo przez rów. Nad
rowem byl mostek z fragmentu samolotu, który gdzies tam sie rozbil. Byc moze byl tojeden
z tych, które lecialy Warszawie z pomoca? Tam
zreszta pamiatek po okupacji bylo wiecej, bo psy
na podwórzu jadly z niemieckich helmów.
Naprawde?
- Nawet chcialem pózniej wziacjeden na pamiatke, aleprzerdzewial.
"Nie dla mnie przyjazn polsko-niemiecka,
ja Niemców nienawidze od dziecka"
spiewal Malenczuk. Tytez sie z nich
nabijasz.

-

-

Mój stosunek do nich sie zmienia. Pozna-

lem sie ze Steffenem Molierem, który smieje sie

RAFAL MIELNIK/AG,

RYS. KATARZYNA

LESZCZYC-SUMINSKA

z dowcipów o Niemcach, kibicowalem im nawet na mundialu. Troche zaluje, ze w ich druzynie juz nie ma esesmanów, a coraz wiecej Murzynów z dredami.
Z dredami nie ma, chocjest kolega z Ghany.
- Jest tez Arab, czarny Brazylijczyk i Polacy,
Brakuje mi tego blond plutonu egzekucy,jnego.
Moze nie maszerujacego pod moim domem, ale
na boisku czemu nie?
Rozumiem te perwersyjna przyjemnosc.
Wywieszasz flage 1 sierpnia?'
- Teraz tak, bo kupilem niedawno, po tragedii
smolenskiej. VVywiesilemja,wtedy i od kwietnia z okazJi kazdego swieta na moim balkonie
jest flaga.
Bo?
Nastapil we mnie gwaltowny przyplyw patriotyzmu i postanowilem to jakos zamanifestowac. I choc to nie byl mój ulubiony prezydent, to kupilem flage i poszlismy na Krakowskie Przedmiescie.

Organizujemy z wysilkiem
Wybory, czynimy wszystkie
starania, a potem mozemy
stracic prezydenta
w taki sposób, by pózniej
wygrzebywac go z blota
we mgle?!

~
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Byliscie pod Palacem Prezydenckim?
-

Kilkadni po katastrofie bylytam tak wsciek-

le tlumy; ze nigdy bysmy sie tam nie dopchali, zwlaszcza ze bylismy z synem, wiec zapalilismy znicz, zreszta razem z mnóstwem
osób, pod krzyzem papieskim na placu
Pilsudskiego.
To byly tylko emocje?
- Chcialem oddac hold, zaznaczyc swój patriotyzm w miejscu, które wtedy bylo dla Polaków'
najwazniejsze. Tobylo oczywiste.
Odruchy sa oczywiste.
- Pamietam,jak bylem u rodziców po zamachu
na World Trade Center i ojciec zupelnie spontanicznie zapedzil nas do pacierza, bo jak dzieje sie tragedia, to trzeba zareagowac. Skala tego wszystkiego, co sie dzialo, byla porazajaca.
Dlatego tym bardziej mnie wkurza slabosc naszego panstWa.
To znaczy?
- Organizujemy z wielkim wysilkiem wybory, czynimy wszystk:le starania, a potem mozemy stracic prezydenta w taki sposób, by pózniej
wygrzebywac go z blotawe mgl~?! Bo nie potrafimy zadbac o glowe panstwa?
Tojest w tobie ciagle zywe?
-

Aco dziejesieteraz? Cochwilapodrzucanesa

jakies fragmenty stenogramów, poszczególne
slowa, zdania powiedziane w nie wiadomo ja-

NA PODSTAWIE ZDJECIA PIOTRA GESICKIEGO/NEWSPIX.PL

(2)

kim kontekscie, nie wiadomo, o czym one maj aswiadczyc, to niczego nie wnosi do spraWy...
I nikt nie powie, ze skoro pilot nie popelnil bledu, samolot byl sprawny i oczywiscie Rosjanie
nie sa winni, to znaczy, ze ten samolot musi latac do dzisiaj,

Nie ma bzdury, której

nie mozna

powiedziec, a pisarze i piosenkarki uwierza
we wszystko.
- Z okazji tej katastrofY wylalo sie jakies morze glupoty, i to z kazdej strony. Z jednej strony
ci ludzie krzyczacy o zamachu, z drugiej czesto
bardzo powazni ludzie zapewniajacy, ze prezydent Kaczynski stal za pilotem i krzyczal: laduj,
dziadu!
Jeszczechwila i wystapisz
w remake'u "Solidarnych 2010".
-

W "Solidarnych 2010" nie wystapilem, tak

samo jak nie wystapilbym w filmie "Liberalni
2010':
Patriotyzm to chyba nie jest temat
na kabaret, prawda?
-

Od dwóch lat robimy z kabaretem program

na 11listopada pod tytulem "Kabaretowa noc
listopadowa" i bardzo mnie ucieszyla opinia
internauty, ze to najbardziej patriotyczny program,jaki ogladal w telewizji. To jest wlasnie
manifestacja naszego patriotyzJ:ilu, tyle ze podanego we wlasciwej nam formie.
Nie boisz sie denionów patriotyzmu?
- Demonów patriotyzmu?! A co to znaczy?
Grzegorz Miecugowobawial sie,
ze po katastrofie smolenskiej eksploduja
demony patriotyzmu.
- To chybajakis oksymoron? Rozumiem jeszcze demony nacjonalizmu, ale patriotyzm jest
Jak pozytywnym uczuciem i slowem, ze nie da

sie go zestawiczeslowem "demon".
Moze
-

dla niektórych

nie jest

.

to oczywiste.

W takim razie to albo blad jezykowy,albo

idiotyzm. Ja mysle, ze jestem strasznym patriota. Wiesz, mam malego syna i chcialbym, zeby
Antek tez sie troche rozkochal w historii.
Ajak zostanie kaczysta? Twoja zona"tego
nie przezyje.
-

Nawet jak zostanie kaczysta, to nie bedzie

"uzywal jezyka agresji'~ tylko bedzie polskim
patriota (smiech). Zreszta moja zona, zagorzala antykaczystka, jak widzi Palikota i Niesiolowskiego, to przelacza program, bo ich tak
szczerze nie znosi. A wiesz, ze mnie nazywaja
kaczysta?
Jakby co, ,moge zdementowac.
- Mamy w kabarecie skecz o posiedzeniach rzadu, gdzie gram Tuska, wiec czasem slysze pózniej o sobie, ze jestem pisowcem.
Jak sie smiales z Kaczynskiego, to nie
wy~zucali ci, zejestes platformersem?
- Jakos nie, zreszta wtedy wszyscy sie smiali.
No fak, stara opinia, ze zarty z Platformy
nie sa smieszne.
- Tezja slyszalem,ale ludzie na naszych koncertach z tego skeczu o posiedzeniu rzadu sie
smieja. D
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