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Liliana Sonik: Między Paryżem a Krakowem  

DOSKONAŁE PYTANIA  

O tym filmie mówią wszyscy. Reżyser Krzysztof Krauze: "To nadzwyczajny świetny film, fantastyczny". A 
prof. Wiesław Godzic przyznaje: "Nie pamiętam tak dobrego dokumentu jak „Trzech kumpli".  

Ewa Stankiewicz zadzwoniła do mnie cztery lata temu. Jej nazwisko nic mi nie mówiło, miałam mnóstwo 

pracy, a fakt, że chciała rozmawiać o Maleszce, nie budził mojego entuzjazmu. Znałam Maleszkę i ciężko 
zniosłam to, że okazał się tajnym współpracownikiem SB. Nie chciałam do tego wracać.  

Moja rozmówczyni nalegała, prosiła i przekonywała. Nie miałam siły odprawić jej z kwitkiem, ale 

musiałam ją ostrzec. Gdy się spotkałyśmy, powiedziałam: jeśli chce pani zrozumieć, co się wydarzyło, to 
uprzedzam, że będzie to opowieść tragiczna, opowieść o śmierci i o zdradzie.  

Była sama. Bez operatora, ale za to ze starą kamerą, która stale sprawiała kłopoty techniczne. Dziwiło 

mnie, że młoda dziewczyna zainteresowała się tematem, o którym mówiło się, że ludzi młodych 

śmiertelnie nudzi. Do Ewy Stankiewicz dołączyła wkrótce Anna Ferens. W ciągu tych czterech lat 

przyjeżdżały do Krakowa wielokrotnie. Nie miały pieniędzy. Oszczędzały taśmę i oszczędzały na 

jedzeniu. Gdy w końcu znalazły producenta, ten szybko przekonał się, że przedsięwzięcie przerasta jego 

możliwości finansowe. Wydawało się, że wszystko stoi pod znakiem zapytania, bo ostatnia faza produkcji 

- montaż - jest straszliwie kosztowna. Dopiero umowa z TVN pozwoliła autorkom pracować w 

komfortowych warunkach, z pomocą profesjonalistów. Przyczynili się do tego dwaj krakusi - Edward 
Miszczak i Jarosław Potasz.  

I powstał film fenomenalny. Wielowątkowy i wielopoziomowy. Można Trzech kumpli oglądać jak 

dokument śledczy lub jak zapis pewnej historii czy jak historię pewnego pokolenia. Można też widzieć w 
tym filmie uniwersalną opowieść o zakłamaniu i manipulacji i o cenie, jaką się za nie płaci.  

Dwie kobiety z kamerą zawstydziły państwo i jego instytucje. Odkryły więcej tropów niż prokuratura 

bezwładna i napotykająca na instytucjonalny opór. Nie było bowiem woli politycznej, by tajemnice śmierci 
Staszka Pyjasa i Staszka Pietraszki wyjaśnić.  

Trzech kumpli to również opowieść o losach pewnego pokolenia. Miss Juwenaliów 1977 roku opowiada, 

jak w tamtych czasach "polityka nie wkraczała w życie". Można było nie dostrzec dziesiątek tysięcy 

krakowian w żałobnym marszu, bo prasa pisała, że nie wydarzyło się nic. Nie było wolnych mediów. Była 
za to cenzura polityczna. Środowisko studenckie, jak cała Polska, było zdezintegrowane i manipulowane.  

Film opowiada też o zdradzie niezakończonej żadnym katharsis. O esbekach i agencie uwięzionych w 

przeszłości. Ich reakcje są zadziwiająco podobne. Nie mają wyrzutów sumienia ani dylematów. Na 

pytanie, dlaczego donosił na przyjaciół, Maleszka nie umie odpowiedzieć. Powtarza stale tę samą frazę - 

"to doskonałe pytanie". Gdy pada pytanie, czy mając taką możliwość wybrałby po raz wtóry tę samą 
profesję, były esbek wybucha śmiechem. Potem dorzuca - "to jest doskonałe pytanie".  

Na te "doskonałe pytania" każdy musi więc odpowiedzieć sobie sam.  
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