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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (95)

fot: B. Zimowski 

Jeszcze nigdy w swoim w końcu dość długim życiu nie 
znalazłem się w sytuacji bycia w dwóch światach, dwóch 
różnych rzeczywistościach. Siedzę bowiem na tarasie 
wygodnego domu – wokół zieleń wybuchającej wiosny, 
śpiew ptaków, wewnątrz biblioteka z zapasem książek na 
wiele miesięcy, na ekranie telewizora wybór filmów i 
seriali wszelkiej maści, ale to moje cudowne odosobnienie ma charakter przymusowy, bo 
dokoła zaraza. Bajka zderza się z realiami wcale już nie bajkowymi. Jeszcze miesiąc temu 
moja córka planowała huczne czterdzieste urodziny, a tu przyjdzie jej świętować przez 
telefon, który szczęśliwie pozwala gęby bliskie zobaczyć. Moja zaopatrzona w solidną już 
brodę, bo golić się nie zamierzam aż do momentu mizernej choć normalności. Nadredaktor 
kazał optymistycznie, ale trudno o optymizm podczas epidemii. I tylko stadko saren w moim 
ogrodzie przyglądało mi się bez lęku szczęśliwe chyba, bo syte i bezpieczne. 
Im korona z głowy nie spadnie. 

Perła w koronie.
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Redakcja Gazetki Vs á Vis:

Nadredaktor 
Bogusław Kucharek

Adam „Bobs” Marczek

Bogdan Zimowski
 - skład i współpraca

Magda Konopska
 - sekretarz redakcji

Red. Zbigniew Bajka - korekta

Andrzej Dyga - wstępniaki



4  │ vis a vis | maj    2020

fot. Autora

Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

Mam taką właściwość, że nie potrafię, nie lubię iść za 

ciosem. To zupełnie idiotyczne, ale upatruję w tym brak 

elegancji. W czymś, co leży przecież u podstaw każdego 

rozwoju, dążenia do sukcesu. W boksie - to fighter. Gdy 

zawierucha zwana życiem zbliża mnie właśnie do końca, 

mogę wreszcie na zimno pokusić się o przyczynę owego 

zjawiska.

Gdzieś u podstaw sytuuje się tu bieda, która, poza wszystkimi plusami, posiada 

jeden niebezpieczny minus, co każe wszystko (nawet to zasłużone), przyjmować w 

poczuciu, że mi się do końca nie należy. Bo przekracza oczekiwania. Zjawisko dość 

osobliwe. Tylko pozornie zahaczające o skromność. Bo tak naprawdę zakorzenione głęboko 

w tym, co czasem zdarza mi się nazywać odczuciem inteligenta...pierwszego rzutu.

To dziwny kompleks. Czasem urzekający. Doprowadził na przykład do tego, że 

między porażką a zwycięstwem nakazał mi postawić znak równości. Jak w takiej sytuacji 

mogłem zostać prawdziwym aktorem? Ja, wyzbyty zdrowej zazdrości - tego motoru 

napędzającego chęć przeskoczenia innych?

Starcy mojego pokroju z niechęcią odnoszą się do wszystkiego, co nowe. Na 

przykład lubię pociągi, i czuję się w nich znacznie ważniejszy, niż we własnym 

samochodzie. Może od momentu, kiedy dowiedziałem się, że generał Iwołgin zapalił kiedyś 

grube cygaro w wagonie pierwszej klasy pociągu relacji Moskwa - Petersburg, a siedząca 

naprzeciwko gruba jejmość z pinczerkiem na kolanach, wyrwała mu z ust dymiącą zabawkę 

i wyrzuciłaprzez okno. Na co niewzruszony tym generał ujął w dwa palce skórę na karku 

pinczerka, i też wyrzucił go przez okno. Możliwe, że w stronę nieba!

Starcy mojego pokroju odnoszą się również z niechęcią do tego, co stare. Za 

przykład mogą tu posłużyć tak zwani przyjaciele sprzed lat. Tak zwani! No proszę, dwa 

słowa i wszystko jasne. Z nimi raczej nie ma powodu się spotykać, bo mają to do siebie, że 

kłamią na każdy temat. Swój i nasz. Są żałośni w całokształcie myślenia o sobie i innych. Ze 

świecą szukać człowieka, który po wielu latach rozłąki potrafi powiedzieć jedno oryginalne 

zdanie. Proste, pozbawione udręki, wynikające z własnego niespełnienia. Albo z 

absurdalnej zazdrości czegoś, co w istocie nie istnieje.

GONG
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Tak więc powiedzmy, iż bałem się zadania pierwszego udanego ciosu, bo 

wiedziałem, że po nim mogę zamarzyć o następnych. Za czym - jak się już rzekło - nie 

przepadam. We mnie nie ma nic z „walczaka”. To raczej niechęć do znokautowania samego 

siebie - sobą. 

Nie przepadam za towarzystwem ludzi bez ambicji, ale też brzydzę się tymi, którzy 

chorują na jej nadmiar. Lubię nie umieć. Stąd moja skłonność do pisania. Fascynacja 

literami. Bo w świetle tego, co już zostało napisane, gubię się w mroku nie do przebycia.

Edward Lutczyn - rysunki

Chciałem we wstępniaku napisać coś optymistycznego, 
ale patrząc na to co się dzieje, daleko mi do optymizmu. 

Już nic nie będzie takie samo!
Oby się tak dało wszystko zresetować i zacząć od nowa!
Obok znak kotwicy - symbolu nadziei, bezpieczeństwa, 
cierpliwości i spokoju. Niech ten znak nam towarzyszy 

w dniach pandemii.

 Bogusław Kucharek
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Wszystko, proszę jeszcze ciągle cierpliwych czytelników – 
wszystko nie tak miało być. Miało być tak jak zawsze,
czyli tak jak lubimy: L E K K O, Ł A T W O, no i przede 
wszystkim P R Z Y J E M N I E. Jakiś wirus?
Chyba świrus! Od Chińczyków? Miesiąc temu pisałem o 
proroku wszechczasów, czyli o Wyspiańskim i Jego 
Chińczykach, co to trzymają się mocno i o upiorach i 
chochołach i o nas Polonusach (chłop potęgą jest i basta), a jak wiemy, często bardzo nam się 
nie chce chcieć. Nasze hasła „jakoś to będzie” i słynne „Polacy – nic się nie stało” warte są 
przysłowiowego FUNTA KŁAKÓW. Onegdaj Wielcy Poeci pisali, że jesteśmy ni mniej, ni 
więcej tylko zwyczajnie PAPUGĄ EUROPY, dzisiaj różni ludzie powiadają, że jesteśmy 
KRYTYKANTEM EUROPY. Tu źle i tu nie dobrze – a że jest dramat, jest tragedia nieznana 
nikomu z wyjątkiem nas najstarszych, pamiętających drugą światową, więc zachowujmy 
się przyzwoicie i na Boga nie gadajmy takich głupot, że obcy nam śrubę dokręcają. Nasze 
polskie zwinne łapki potrafią bez „wspomagania” dokręcić samym sobie to, co trzeba i to, 
czego nie trzeba po prostu brawurowo! Wszyscy jesteśmy teraz w jakiejś idiotycznej 
pułapce, więc wybaczajmy sobie nawzajem więcej niż „ustawa przewiduje” i trzymajmy się 
na te dwa metry od siebie – to nam wszystkim dobrze zrobi. Nie jesteśmy tak wylewni jak 
południowcy, mniej skłonni do powitalnych całusków i przytulanek i to też może nam tylko 
wyjść na zdrowie. Apelowałbym do naszych polskich szarmanckich chłopców i panów 
donżuanów, aby korzystając z okazji zaprzestali jak już ta zaraza kiedyś nas opuści 
całowania pań, dzierlatek i dostojnych matron przy pomocy wyszarpywania dłoni ze 
stawów, gestem wielce nieeleganckim. „Całuję Twoją dłoń Madame”. Jeśli się nie jest 
operetkowym, przysłowiowym BARONEM CYGAŃSKIM, to tego pięknego, 
romantycznego, wystudiowanego gestu trzeba się po prostu nauczyć, albo się z tym urodzić. 
Przetrwać ten okrutny okres „BURZY i NAPORU” i nie zbzikować, nie narobić szkód 
sobie, najbliższym, komukolwiek, być bardziej wyrozumiałym dla dzieci, które również 
mają prawo złapać „fioła”, popaść w „deprechę, lub okolice małpiego rozumu”. To właśnie 
teraz wszystkie te wymiętolone przez milusińskich czy trzeba, czy nie trzeba smartfony i 
inne cuda elektroniczne są prawdziwie niezbędne i chwała Bogu, że są. Ale i moje 
porzekadło, że w czasach dyliżansów nie takie zarazy po świecie grasowały, pozwala
mi nie tęsknić za urokami, a może i tajemnicami INTERNETU. Stukam sobie to, o czym 
teraz piszę do czytelników na mojej poczciwej maszynie do pisania, słucham bachowskich 
KONCERTÓW BRANDENRBURSKICH, obejrzałem na Mezzo z Londynu MADAME 
BUTTERFLY Pucciniego, pięknie mi trzeszczą moje stare płyty winylowe, ale oczywiście 
wymuszona przez los „okrutny i zły” sytuacja to nie jest niestety IDYLLA, mimo pozorów 
sztucznego spokoju. Co zatem zrobić z ostatnim zdaniem mojego marcowego felietonu, 
które brzmiało dość frywolnie „Wesołych jaj będziemy sobie życzyć w Kwietniu”. Co 
zrobić? Jaja Wielkanocne będą zapewne zupełnie niewesołe, więc tak też je potraktujmy. 
Los nam i nie tylko nam podrzucił na Wielkanoc kukułcze jajo w postaci ZARAZY i z tego 

Okultysta przywołuje demony
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Za zgodą 
„Głosu Pruszkowa”

wszystkiego zamiast kolorowych pisanek zrobiły się „prawdziwe jaja” i do tego jeszcze 
kwadratowe…
Czasu dużo, leków mało, apetytu tyle samo, histeria robienia zapasów nieobecna, więc się 
trochę coś robi i trochę więcej niż „trochę” się czyta. Polecam powieść piękną i prawdziwie 
polsko- polską, czyli LALKĘ Bolesława Prusa (dawniej Głowackiego, ale „ten” Głowacki). 
TAJEMNICE CARAVAGGIA, ks. Witolda Kaweckiego, arcyciekawie
o dziełach i rozterkach malarza wszechczasów. COCO CHANEL Lisy Chaney tajemnice, 
wielkość i mroczne strony, ale co by się nie mówiło Coco to Mademoiselle światowego 
formatu. Baśniowe DZIENNIKI baśniopisarza „totalnego” H. C. ANDERSENA (wybór i 
przekład Bogusława Sochańska) wpędzają w stany „baśniowe” niemal tak intensywnie jak 
wszystkie literackie przygody z Himilsbachem. Mój zacny kolega z drugiej strony Głosu 
Pruszkowa, znawca tematu, na takie dictum rzekłby zapewne swoje słynne
„bomba-bomba”, zwłaszcza, że mistrz stworzył takie cuda jak KRÓLOWA ŚNIEGU, 
MAŁA SYRENKA i BRZYDKIE KACZĄTKO. A na deser? Na deser hulaj dusza; Mrożek, 
Wiech, Babcia Grodzieńska Stefania i rozkoszni Dziadkowie z Kabaretu Starszych Panów – 
Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w opowieściach pięknie i serdecznie wnikliwych, ale i 
„bernardyńskich” Dariusza Michalskiego p.t. „Starszy Pan A” oraz „Starszy Pan B”. 
Wystarczy? Na czasy ciężkie to jak znalazł. Całe to wyborne
towarzystwo zalega w moich pościelach i czuję czytając, że świetnie się dogadują i nie muszą 
przestrzegać dwóch metrów odstępu.
To tyle. Reszta w rękach Bogów, Lekarzy i Szarlatanów.
Trzymajmy się.
P. S.
Coś z mody, czyli wirusowe haute 
couture! Ciągle gdzieś słyszę lub 
czytam, że żony lekarzy i mężowie 
pielęgniarek szyją maseczki. Kwitnie, 
zatem rękodzieło, chałupnictwo i 
zapewne handel obwoźny. To 
kochamy, jak robótki ręczne uprawiają 
dzielni amatorzy, bo zawodowcy 
zawali l i  i  niewykluczone,  że 
podśpiewując niemal jak przy 
kołowrotku znany peerelowski song: 
„Ukochany kraj, umiłowany kraj,
ukochane…” itp. Chciałem jeszcze o 
MAKBECIE Verdiego i Szekspira i 
mrocznym pożądaniu władzy, ale to 
kaliber zbyt ciężki, więc odpuszczam, 
bo właśnie teraz otrzymałem kolorową 
kartkę z życzeniami, która jest ozdobą  
tego felietonu.
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    Okres przymusowego skoszarowania w domu, 
wywołanego zarazą, pożytkuję na dokształcenie się        
w dziedzinie mało mi dotychczas znanej, jaką jest muzyka 
disco-polo (w oryginale „muza”- „muza w radiu gra, 
obok mnie laska”). Właściwie mógłbym napisać „kultura 
d-p”, bo tak piszą uczone białogłowy i mężowie obszarem 
tej „kultury” się zajmujący, ale się waham. Dzisiaj, mając 
więcej wolnego czasu i nie koncentrując się, (jak inni 
wybitni intelektualiści) na ponownym czytaniu „Dżumy”, 
„Dekamerona”, czy „Miłości w czasach zarazy”, że o 

„Dzienniku roku zarazy” Daniela Foe (de Foe) nie wspomnę, bom tę książkę przywoływał 
studentom na wykładach z historii reklamy, poczułem, że muszę bliżej poznajomić się z 
piosenkami nurtu disco-polo. Musiałem, bo chciałem dowiedzieć się dlaczego słynny 
(Cześć tu) Sławomir mieści się w innym nurcie (rock-polo) i dlaczego na koncerty tych 
różnych „Weekendów”, „Akcentów”, „Effectów”, „Tarzan-Boy’ów” chodzą tłumy.             
I dlaczego „przez te oczy zielone” lud mieszkający nad Wisłą oszalał. Dziś moje pierwsze 
refleksje.

Zdarzało mi się wysłuchać pewnego polskiego piosenkarza country (w piosence: kierowcy 
tira), że „czekał na swój zgon po zjedzeniu bigosu w przydrożnej knajpce za Opolem”, ale 
tekst ten napisał niedożywiony autor chadzający dawniej do Zwisu. Jednak teksty 
diskopolowców porażają intelektualna głębią, wykorzystaniem symboli i znajomością 
historii. I – jak zawsze – znajomością polskiej gramatyki.

ONI (z szacunku o diskopolowcach) od lat śpiewają tak samo. Potwierdza to wybitny 
pieśniarz tego nurtu Radek Liszewski (Weekend), śpiewając: "Ja i tak się nie zmienię, ja 
zawsze będę taki. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali". Muzycy tej fali mając zwykle na 
scenie jeden sprzęt muzyczny (? keyboard/syntetyzator) często oczekują wsparcia 
słuchaczy (Zenek: proszę Państwa – rączki w górę) lub pomocy, jak duet Long&Junior, 
tańczący na scenie i śpiewający: "I wy mi pomożecie, tancerza ujrzeć chcecie, jak papier      
w toalecie, będę kręcił się".

Jak czytamy w encyklopedii piosenki disco-polo traktują bardzo często o miłości, co 
potwierdzają słynne przeboje Zenona M. Zapoznanie z panienką często następuje w murach 
szkoły: "Poznałem ją w szkole, ona miała motorolę, nazywała się Teresa i pisała sms-a”. 
Potem artysta proponuje konkretnie: "Do siebie cię zabiorę. Kupimy wino. Tanie                   
z Biedronki. Wino wytrawne, bo ja jestem słodki". Ale czasem jest poprzedzające podejście 
liryczne – np. solista zespołu Strych śpiewa swojej dziewczynie, że mógłby jej dać kwiaty, 
ale by zwiędły, więc szkoda kasy, że mógłby kupić jej ciastko, ale „po ciastku mogłabyś 
zwymiotować i pewnie utyłabyś..(więc).. dam ci banana moja kochana, dam ci banana”. 

fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Pieśni ludu polskiego 
(nie tylko w czasach zarazy)
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Małysz jadał – jak wiadomo – tylko bułkę z bananem i nie utył. Banan, jak zauważają 
znawcy tematu, pojawia się często, np. w takiej wersji: „Chcecie banana - ye, ye. Zjecie 
banana – ye, ye”. Zespół „Milano” nie popiera bananów, ale pewien wyrób ziemniaczany: 
"Jejeje! Everybody frytki. O-o-o, życie nie jest grą. Jejeje, wszystko dla rozrywki. O-o-o 
każdy lubi to". Po zjedzeniu banana lub frytek  czas na przechadzkę („Kiedy poszłem 
(oryginał) w miasto z Ewą, to spojrzałem się na lewo”), a pod koniec krótkiej znajomości 
mówimy do owej Ewy lub innej nadobnej dziewczyny: "Wezmę cię za rękę, zerwę ci 
sukienkę” lub: „Uwierz mi mała będziesz ze mną spała”. Ciekawe są też powiązania postaci 
historycznych („Tarzan-Boy”): "Hula gula szumi gaj. Hula gula daj mi, daj. Kaligula jak 
drakula wciąż ochotę ma, ooo.". A pieśniarz Tomasz Niecik, zapewne dobry w 
podstawówce z historii, śpiewa: "Jesteś mokra jak bonaqua, czuję ciebie, ty to moja pasja. 
Ja spragniony ciebie chłonę, tak jak król królową Bonę". 

Postanowiłem: będę pisał piosenki – dla Zenka, Sławka i innych. Będę sławny! (c.d.n)

Poza ZVIS’em:

 60 Lat Klubu 

„Pod Jaszczurami”

Teatr 38
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

                                                               ALEKSANDER  ROZENFELD
                                                „Uczę się życia (na nowo). W Katowicach żyć(rzyć) to   
dupa. Siedzę na niej i patrzę jak świat świruje. Moja córka uczy mnie pokory, a ja? Rok 
temu byłem na Sycylii w Taorminie i patrzyłem na biust Achmatowej.......”
                                              SEBASTIAN  KUDAS
„Zahibernowany czekam na przelew za ilustrację do książki, która ma się ukazać pod 
koniec kwietnia we Włoszech. Pozdrawiam.”
                                                 JACEK KLEYFF
„Mieszkam na wsi, palę ogniska, działam w kuchni, odrabiam zaległości rodzinne,
kontynuuję prace przerwane z braku czasu i czytam Nowego Pompona.”
                                             HENRYK T. KAISER
„U mnie? Wiele rzeczy, ale też robię serial na Fb o kurczaku Czik Czikunio, który
niedługo spotka się ze Skrzyneckim ze Zvisu. Taka bajka dla pokrzepienia serc”
                                          BOGUSŁAW  KUCHAREK
„Przygotowuję majowy numer naszej gazetki , zbieram do niej materiały, opisuję 
zdjęcia (staram się przypomnieć daty ich wykonania), sprzątam, czytam i ...martwię 
się co dalej bo na rządowych „mędrców” dawno przestałem liczyć!”
                                            PAUL ROGOWSKI (S)
„Drogi Bogdanie, Redaktorze Superiorze.W czasach gdy  dewiza „módl się i   pracuj” 
nabiera sensu, kiedy uczę stawiać pierwsze kroki ludziom w ostatnich latach życia, 
moich pacjentów, bywa młodszych ode mnie, tuż po przeżyciu szpitala a czasem po 
wygrzebaniu się z kliniki zakaźnej, w chwili gdy czyha  na mnie ryzyko zawodowe,
ale nie bezrobocia, w epoce w której podczas spotkań z następnymi pokoleniami z 
dziećmi i wnukami całuje się wysterylizowany komputer, który nie wie czy nadejdzie 
wiosna, w sezonie w którym zaraza wszędzie, czuje się dobrze bo nic jej nie zagraża – 
teraz słyszę inaczej, gdy mówią:” ora et labora” i bojaźń.” 
Zdrowia Tobie i Bractwu Zvisowemu”
                                                   JAN NOWICKI
„Jestem zachwycony. Kujawy, ukochane osoby, psy, pisanie, czytanie, papierosy,
wódeczka, sen, póki co dobre jedzonko. Jest dobrze.”
                                            ANDRZEJ SIKOROWSKI
„ A co można robić w pierdlu? Ja zacząłem robić szachy z chleba, pić czaj, ryję
kreskowy kalendarz, a na spacerniku utrzymuję przepisowy odstęp od współwięźniarki.
Dobrze że prycza dość wygodna, biblioteka jako tako wyposażona, ale klawisz przez 
telewizję straszy dłuższą odsiadką. Kurwa za niewinność!”

Sympatykom naszego pisemka zadałem przez internet            
pytanie:
Kochani! Co robicie w dobie panowania koronawirusa ?
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             („Sonety polskie”)

          Listopad mżawką i mgłą w liściach opadł.
         Chmur  ociężałość horyzont przygniata.
         Przez nokturn pełznie ziemi duszny zapach
         i księżyc w jodłach.

         Śni Dzień Zaduszny o wiosny ramionach.
         Rdza wiosennieje i Pierwsza Brygada
         i w malowanych piosenką chłopakach
        wolność wskrzeszona.

        Gdzie jest ten chłopiec? W jakiej bitwie konał?
        Nad cmentarzami idei poświata
        skrzeczy wśród grobów. Wieniec z ciszy splata
        prawda? Ironia?

        W sonetach  polskich narodowa drama.
        Strofy safickie trzy i epigramat.

Jerzy Piątkowski

 Adam  Kawa

(z tomiku „Zielony ryzykant”)

                     Sen

    Był ciepły i wilgotny maj
    łąki unosiły się ponad miastem
    a w kiściach bzów

– jak w ciężkich winogronach

            ciemnoczerwona dojrzewała woń

      Było cicho
      było pusto
      z liści na ziemię spadał deszcz
      i chciałem zostać sród tej wiosny
      lecz to był sen
      nie śmierć

                      
             (z tomiku „Pegazowi prosto w oczy”)

           Andrzejowi Warzesze

                     poeta ma tyle bogactwa, co
                     na biurku zapisanych fiszek
                     słowa - 
                     uporządkowane
                     w antyfony wierszy
                     zawsze milczy kiedy
                     ludzie  mówią
                    o miłości

Przy tobie Śliczna, czardasza teraz tańczy wiatr;
obłoki się o siebie rozbawione, trą.
Za oknem ... iskrzy deszczem świat,
wiem, dla miłości naszej, chwile darowane są.
Księżniczko moja, przymruż oczy - śmiej się, śmiej,
płatkami kusi warg twych pąk.
Twój podkoszulek zachęca mnie, słodkim OK ...
i zapach włosów, płynący świeżą wonią z łąk.
Wiem serce twoje ... to nie bezduszny, zimny głaz;
z łatwością kruszy mrok, w klepsydrze nocy.
- Śliczna, ty dla miłości znajdujesz błogi czas
i umiesz całować, delikatnie tak jak nikt, 
moje spragnione oczy.
Uwielbiam, gdy tak namiętnie, gościsz mnie;
pomimo, że noc ucieka w dal nieodgadnioną - słodka,
a z nią, przygasa gwiazd świecący rój, ty jak we śnie
mruczysz, tuląc się niby spragniona uczuć, kotka.

Ignacy S. Fiut

 Andrzej Warzecha

fot. B. Kucharek

fot. A. Makuch

fot. archiwum
fot. B. Kucharek
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Obyczaje i zwyczaje - cz. 7

Konwenans i etykieta. Ten pierwszy obśmiewany, jako relikt 
przeszłości lekko zalatujący stęchlizną i naftaliną, coraz 
rzadziej bywający w użyciu. Ta druga wielu młodszym 
nasuwa raczej skojarzenia z nalepką na flaszce, niż ze 
zbiorem norm zachowania obowiązujących w danym 
środowisku. Będę bronił konwenansu do upadłego. Uważam 
bowiem, że jest to zbiór przepisów znakomicie ułatwiających 
poruszanie się w przestrzeni publicznej, rodzinnej i 
towarzyskiej.  Przypomina kodeks ruchu drogowego. Jeżeli 
wszyscy go przestrzegają, jesteśmy bezpieczni. Odwrotnie, wiemy jak się to kończy.          
W przypadku nie przestrzagania zasad przystojności, nie jest to zgon lub kalectwo, tylko co 
najwyżej śmierć towarzyska. A to, jest pojęciem  dziś nic nie znaczącym. A szkoda. 
Wierność tym zasadom znakomicie ułatwiła by nam życie. 
   Mieczysław Rościszowski w swojej „Księdze obyczajów towarzyskich” poucza, że: 
przystojność czy przyzwoitość dotyczą wszystkich postępków w życiu: wymagają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
one, abyśmy byli umiarkowani w naszych uciechach, ostrożni w sądach i zawsze przeciwni 
temu, co staje w poprzek naszym obowiązkom. Po tym ogólnym pouczeniu, przechodzi p. 
Rosciszewski do szczegółów zawartych w 14 punktach, których nie będę przytaczał z uwagi 
na szczupłość miejsca.  Wierzcie mi, że gdyby były powszechnie przestrzegane życie 
byłoby znacznie łatwiejsze, a nawet przyjemne. W recenzji obecnego wydania tego dziełka 
prof. Miodek słusznie zauważył, że „ głęboki sens obyczaju (konwenansu) polega na 
umożliwieniu ludziom życia ze sobą i dla siebie. Bez tej łagodzącej osłony dobrych manier 
ujawniają się liczne niesympatyczne strony ludzkiej natury: egoizm, agresja, instynkt 
dominacji, lekceważenie innych i nietolerancja” I dodam od siebie coraz powszechniejsze 
zwykłe chamstwo szerzące się w obszarach jeszcze niedawno zarezerwowanych dla tak 
zwanych dobrych manier i parlamentarnego języka.
   Na koniec anegdotka, tycząca się etykiety właśnie, którą usłyszałem od p. Józefa Turbasy. 
Ów  pan był nie tylko legendarnym mistrzem krawieckim, ale także wybornym znawcą 
historii ubioru i etykiety, z tą dworską włącznie. Otóż jeden z naszych czołowych polityków 
zwrócił się doń z prośbą o uszycie fraka, gdyż wybierał się z wizytą zagraniczną i miał być 
przyjmowany przez J.W. Elżbietę II. Mistrz grzecznie wysłuchał, ale po zapoznaniu się ze 
szczegółami zawyrokował, że na taką okazję stosowny jest żakiet, perłowa kamizelka, 
sztuczkowe spodnie i półbuty oxford na cztery dziurki. W żadnym wypadku frak i lakierki. 
Tak też przyodział bohatera niniejszej opowiastki, A ten musiał być chyba bardzo wdzięczny 
widząc podczas wspomnianej wizyty wszystkich panów odzianych w ten sam sposób. A 
smaczku dodało pojawienie się następcy tronu we fraku i lakierkach. No cóż… Wszystko 
zakończyło się osobistym, pełnym uznania adresem złożonym na ręce Mistrza  no i 
oczywista sowitym honorarium. Celowo nie użyłem słowa zapłata, bo zapłacić można za 
konfekcyjny garnitur, a nie za dzieło sztuki, jakie zwykle opuszcza tą legendarną pracownię 
krawiecką. 
   Do p. Rościszowskiego i jego cennych porad jeszcze powrócę przy następnej okazji, 
trwając w przeświadczeniu, że nie są one tak zupełnie bezsensowne i warto tchnąć w nie 
nowe życie. A przynajmniej przypomnieć.
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I
Już ledwie zipie, trzeszczy w szwach,  
Wśród Złotych Papug - nasz teatrzyk. 
Codziennie nowa, stara gra,   
Z odwieczną Mojrą, snem... przeznaczeń. 
Choć naszym światem... złuda jest
Sztucznych kostiumów, szminek, zdarzeń...
Pod maską, zawsze mamy twarz - 
Nie mamy masek, zamiast twarzy!
II
Kręci tą sceną - Psia jej mać!
Muza komiczna... Heretyczka! 
Czcicielka nazbyt jasnych prawd,
Sofistka? Wiedźma? Szansonistka? 
I w lustrze sceny, życia sens
Odbija niczym twarz bez zmazy... 
Naiwną gra... Lecz żaden łgarz
Jej nie nabierze... Nikt z kuglarzy...
III
Jeśli nas kiedyś trafi szlag -  
Mowy żałobnej oszczędź, księże!
Ty, co syczałeś: Molier w piach! 
Tartuffe’a namaszczając... świętym!
Jedzie Chlestakow, Papkin łga,
Dulska znów pierze brudy w domu,
W Kaukaskim Kole... śmiech i płacz,
Koniec w początku... Nieskończonym?!
IV
Zanim oklasków zwiędnie paw, 
Pióropusz wrzawy zgaśnie z fleszem, 
Uśmiechy z twarzy zdejmie czas - 
Spojrzymy w oczy... Prawdzie... Ślepej? 
Kiedy za długi scenę zwiną, 
Będziemy grali - przed kurtyną!
A gdy publika też nawali, 
Będziemy grać do... pustej sali.
V
Będziemy grać! Bo spektakl nasz...
Choć się komedia smutnie spieprzy,
Choć "Hamlet" poszedł serial grać,
A Godot nie zna wciąż pointy?
Będziemy grać! Bo spektakl nasz...
Zostań! 

           Nie wychodź stąd przed nami!
Ostatni widzu! 
                                 Brawem daj
Nam znak, że jesteś... 
                                 W pustej sali...
    
Ty - 
jednym gestem, powiek mrugnięciem,
śmiechem, wzruszeniem, pozwalasz grać!
Ty - 
patrzysz czule i... obojętnie
milczysz - milczeniem najdalszych gwiazd!
Ty - 
który stwarzasz nas, co wieczór 
i co noc, spychasz w otchłań dnia
Ostatni widzu... 
póki jesteś...
Ty z nami tę komedię graj...

W naszym teatrzyku "The Globe"

Aktorkom i Aktorom 

Andrzej Pacuła

fot. B. Kucharek
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Jan Güntner

Krążyliśmy - cz. 2

fot. J. Stokłosa

Rodzina Jurka mieszkała chyba wtedy jeszcze na 
ulicy Garncarskiej. Wcześniej spotykaliśmy się u Joasi 
Olczak w Domu Literatów na Krupniczej 22. Mieszkała z 
Mamą (Hanną Mortkowicz-Olczakową) i  Babcią, p. Janiną 
Mortkowiczową, wdową po Jakubie Mortkowiczu, 
socjaliście-romantyku. Studiował w Antwerpii i Brukseli; za 
caratu był więźniem X Pawilonu na warszawskiej Cytadeli jak Ludwik Waryński. Założył 
wydawnictwo „Ruch” (również kolportaż prasy!). Popadł w początku lat trzydziestych XX 
w. w tarapaty finansowe, zbankrutował i popełnił samobójstwo.

 Dwie anegdoty o nas, Jurku, Joasi, mnie i jeszcze paru naszych znajomych. 
Nosiliśmy się z założeniem pisma.  Mieliśmy rozległe plany i … tylko tytuł „Alternatywa”. 
Z rozmów z Joasią, jej Mamą i Babcią wynikło, że nie mamy pojęcia o eseju Alberta Camusa 
„Człowiek zbuntowany” (aha, uważaliśmy się za buntowników). Przy następnym spotkaniu 
Mama i Babcia wręczyły nam maszynopis  z własnym przekładem eseju Camusa i radą, aby 
zamieszczać w odcinkach w „Alterantywie”. Joanna wystukiwała cierpliwie na maszynie do 
pisania  parostronicowe teksty (najczęściej własne i Mrożka) na bibułce przebitkowej i po 
użyciu zszywacza 6 sztuk „Alternatywy” było gotowych do kolportażu (siódmą, oryginał 
zachowywała „do archiwum”) . 

Wyszła za mąż za dziennikarza, Niemca, Ludwiga Zimmerera,  korespondenta 
wpływowego dziennika w RFN, „Die Welt”, w którym zamieszczał informacje z Polski i o 
Polsce. Mówił bardzo dobrze po polsku,  miał tylko straszny akcent. Podróżował po całym 
kraju, a wiadomości wysyłał dalekopisem agencji  „dpa” (Deutsche Presse Agentur) w 
Warszawie. Był miłośnikiem, znawcą i kolekcjonerem polskiej sztuki ludowej. Urodziła się 
im córeczka Kasia i poszliśmy z Jurkiem przedstawić się noworodkowi. Vetulani 
powiedział: „Joasiu, możesz ją rozwinąć ?”. „Ale po co ?” zdziwiła się. „Bo chcemy z Janem 
zobaczyć, czy ma nóżki w swastyczki” (nie było to ze mną uzgodnione)… Joanna się ciężko 
obraziła…Jurek miewał niekiedy bardzo swoiste poczucie humoru (jak mówią w filmie „Pół 
żartem, wpół serio”- Nobody is perfect). 

Zimmerer nosił się z zamiarem tłumaczenia sztuk Witkacego. Rozmawialiśmy u 
mnie w domu kiedyś z Ludwigiem i Jurkiem o postaciach w sztuce Witkacego „Szewcy”, 
,,Gnębon Puczymorda?”…Jak to powinno brzmieć po niemiecku? Sugerowałem 
Ludwigowi „Schindermaul Fettfresser” 

„Pod Baranami” Jerzy zaprzyjaźnił się blisko nie tylko ze mną, bo z Piotrem się 
znali wcześniej, ale z wszystkimi, tworzącymi towarzyski krąg Piwnicy, Janką Garycką, 
Kaziem Wiśniakiem, Ruth Buczyńską, Lalą Skąpską (u jej rodziców jakiś czas Piotr 
pomieszkiwał), Basią Nawratowicz, Wieśkiem Dymnym, Tadziem Kwintą, Mikim 
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Obłońskim, Rajmundem Jaroszem. Kika Szaszkiewiczowa w książce „Moje Pierwsze Sto 
lat” wspomina ze wzruszeniem laudację wygłoszoną przez Jurka z okazji wręczenia Jej 
Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia Restituta. Polubiłam się z całą Piwnicą – nawet z 
uroczym, choć nieznośnym Jurkiem Vetulanim, który ciągle mi dokuczał, że jestem stara i 
gruba, a gdy wchodziłam do Piwnicy, darł się wniebogłosy: „Gaście światło, gaście światło, 
stare próchno będzie świecić!”.

Teraz parę koniecznych słów o stopniowym odwrocie od polskiego października. 
Euforia stygła pod wpływem wydarzeń, nazwijmy to eufemistycznie „klimatycznych”… 
Zaczęło się od zamknięcia tygodnika „Po prostu”, wydawanego pod egidą Zrzeszenia 
Studentów Polskich. Był to  ulubiony tygodnik studencki, bardzo ceniony przez młodą 
inteligencję – można powiedzieć, jeden z symboli przemian polskiego października

 W „Piwnicy” odczuliśmy to jako systematyczne przykręcanie śruby. 
I zdarzył się epizod tyleż zabawny, co dramatyczny. Dyrektor Wojewódzkiego 

Domu Kultury, p. Leopold Grzyb otrzymał polecenie „po linii” zamknięcia niesfornego 
kabareciku. Uczynił to pod pozorem naruszeń zarządzeń porządkowych w ”Piwnicy pod 
Baranami”. Dozorca dostał polecenie nie wydawania nam kluczy. Wieść gminna poszła w 
Kraków i wywołała szerokie komentarze.

 W  czerwcu 1958 roku gościł w Krakowie na scenie Teatru Słowackiego paryski 
Teatr Odeon. W „Mizantropie” Moliera wystąpili Jean Louis Barrault  i Madeleine Renaud  
jako Alcest i Celimena. W „Ruy Blas’ie” Victora Hugo tytułową rolę grał Gerard Philippe. 
Goście z Francji zapragnęli odwiedzić „słynną Piwnicę” i spędzić z nami wieczór. Ale 
najpierw musiano nas „odemknąć”. Ów dobry pomysł miał nasz stały bywalec, p. Jean Van 
Ghele, ówczesny Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie. Republikę Francji 
kosztowało to skrzynkę koniaku Martell, ale wizyta się udała. Nawet J. L. Barrault wystąpił z 
nami  jako Trzeci (głuchy) w „Rozmówkach chłopskich”. 

Co to ma wspólnego z Vetulanim? No właśnie: w Piwnicy już dawno zagiął parol na  
piękną dziewczynę, za którą chodził trop w trop, jak piesek pokojowy. Ignorowała jego 
umizgi. Marysia Pająk miała wielu adoratorów, była podobna do Mariny Vlady francuskiej 
aktorki, słynnej w tamtym czasie za sprawą debiutanckiej roli w  filmie „La sorcière” 
(Czarownica). Kinoman nie mógł być obojętny na jej oryginalną urodę. Jak w wileńskiej 
anegdocie „Pros’ił, pros’ił, aż wypro’sił.” Odtąd stali się nierozłączni, Ubi Caius, ibi Caja... 
Wodzili się tak ze siedem, czy osiem latek nim zawarli ślub cywilny. 

 W ramach Studium Wojskowego UJ Jurek z Piotrem Skrzyneckim odbywali 
pospołu ćwiczenia i poligony (szkoda, że Jarosława Haszka przy tym nie było).  Dowodził 
nimi  absolwent Akademii Wojskowej w ZSRR im. Michaiła Frunzego, płk Tadeusz Cynkin, 
podobnie, jak były legionista, Władysław Broniewski, także więzień Zamarstynowa, 

 któremu poeta poświęcił słynny wiersz „Kasztan”

Piotr i Jurek zaprzyjaźnili się. Kiedy J.L. Barrault zaprosił Piotra do siebie do 
Francji, przyszło oficjalne, opieczętowane stosowne zaproszenie, otwarte bilety i opłacone 
koszty podróży oraz zapewnienie utrzymania we Francji. Dziś, kiedy wszyscy mamy 
paszporty w domu wydaje się to śmieszne.

c. d. n.
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Galeria Vs á Vis:

Henryk Tomasz Kaiser - Wystawa fotografii

pt: Koktail owocowo-warzywny do smakowania

jak ktoś napisał. Dalszym poważnym problemem jest komunikacja pomiędzy członkami 

rządu. Nie zawsze na poziomie. Zamiast przedyskutować dany problem na posiedzieniach 

(rządu, grup roboczych) i wychodzić z nim dopiero wtedy na zewnątrz, nie raz dochodzi do 

sprzeczek i różnych interpretacji przed dzienikarzami. Ciągłe powoływanie się na rząd 

byłego premiera Petra Pellegriniego, czego nie zrobił i co powinien był zrobić - 

teraźniejszego premiera Igora Matoviča,  też mu nie przynosi sympatii. Jest to wielkie 

wyzwanie dla wszystkich...i wiosna w przepięknych kolorach nadchodzi, koronawirus 

odejdzie a nas wypuszczą z domu, niektórych do pracy, żeby pracowali tak namiętnie jak 

szewcy u Witkacego, bo głód za pracą, to też diagnoza.
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 67

fot: N. Pazdej

Jak się tu zajmować wiosną, nadchodzącimi świętami, 

pięknościami życia, kiedy wpadł ni stąd ni zowąd malutki 

drobniutenki – koronawirus. Obojętnie jak go potraktujemy, 

jeśli się bronić przed zakażeniem albo spokojnie czekać ... 

Większość wybiera obronę i jeżeli chodzi o Słowację, to 

nowy rząd potraktował obronę przeciw koronawirusowi jako absolutny prierytet. Oprócz 

zakazu chodzenia do pracy, niektórzy pracują z domu, to na Święta Wielkanocne zaostrzono 

przepisy. Od 8-go kwietnia do 13-go kwietnia b.r. włącznie, jest zakaz wolnego chodzenia po 

ulicach, odwiedzania się wzajemnie, spotykania się co najmniej...zakaz wyjazdów poza 

swój powiat. Pierwsze nieporozumienia i kłopoty powstały 8-go kwietnia, kiedy policja 

kontrolowała przejazdy samochodów na granicach powiatów...niesamowite korki i ludzie 

przyjeżdżali do pracy kilka godzin póżniej. Robiono testy, do kwarantanny na dwa tygodnie 

musiał pójść każdy kto przyjechał z zagranicy. Ci, co przyjechali za pomocą państwa, 

musieli pójść do przygotowanych domów, hoteli, akademików. Wielkim problemem są 

osady Romów, bowiem dużo osób z nich pracowało za granicą i wracając do domu nie 

skontrolowano ich porządnie, tylko im powiedziano żeby dwa tygodnie pozostali w domu. 

Było to na początku pandemii. Po komplikacjach, na razie pięć osad na Spiszu (około 6 tys. 

Romów) zostało kompletnie zamkniętych, są w kwarantannie i dalsze są pod ścisłym 

nadzorem. Jak na dziś (9. t. m.) mamy przeszło 700 osób zarażonych, dwóch zmarło i 

zadaniem dnia są testy na wielką skalę. Noszenie maseczek, dwumetrowe odstępy na 

przykład w kolejce do sklepu, są normą. Sklepy spożywcze są dla seniorów ponad 65 lat 

otwarte od 9.00  do 12.00 godziny i dopiero po tych godzinach dla wszystkich. Miasta, 

miasteczka i wsie zwłaszcza po południu są totalnie opustoszałe. Na ulicach                         

w bratysławskim osiedlu Dubravka spacerowała sobie wieczór rodzinka dzików z 

pobliskiego lasku, bez maseczek i bez trzymania dystansu. Nauczyciele nauczają poprzez 

internet, tam, gdzie to jest możliwe, roznoszą zadania, telewizja nadaje programy 

uzupełniające programy szkolne ... problemów z tym nie mało. Obywatele są 

zdyscyplinowani – na razie nie ma przepowiedni socjologów i demografów, ile po 

koronawirusie będzie rozwodów, ile się urodzi dzieci. Rząd się na bieżąco zajmuje 

ekonomicznym wymiarem kryzysu, pomocą małym i wielkim zakładom, nastawieniem 

ekonomii Państwa po kryzysie...Rząd nie otrzymał swoich stu dni...i właściwie uczy się 

kierować Państwem . W swojej działalności ma jeszcze rezerwy. Trzeba mieć nadzieję, że 

niedociągnięć będzie jak najmniej. Mamy premiera, którego nazwano mikromenedżerem, 

który chcę być wszędzie, realizować wszystko sam...sam dla siebie jest wielkim ryzykiem, 
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fot. archiwum

Stefan Szlachtycz

HIPEK - cz. 11

 Hipek stawał z nimi w kolejce, i… Nic mu nie powiedziałem, 
ale kiedy opowiedziałem o tym mojej mamie, która czekała na 
mnie z obiadem, natychmiast poleciła mi odtąd zapraszać i 
jego. Chętnie przystał i jadł, jadł, jadł… - Boże, jakie to 
zagłodzone dziecko, - komentowała mama. Potem, kiedy już 
byliśmy studentami, przychodził do nas na specjalne, 
niedzielne obiady rodzinne. Moja mama była zawodową kucharką i trochę chciała się przed 
nim popisać, umiał odwdzięczyć się wyszukanym komplementem. Mistrz wyrafinowanej 
poezji klozetowej, potrafił też artystycznie docenić początek tego samego… łańcucha 
pokarmowego.  
 Egzamin wstępny odbył się, bynajmniej na Wawelu; w nowej siedzibie uczelni, 
jeszcze nie Politechniki. Nosiła nazwę tymczasową: Wydziały Politechniczne Akademii 
Górniczo-Hutniczej, oddano jej stare, poaustriackie koszary na Warszawskiej. Było tam… 
bardzo, bardzo brzydko. Poczerniałe budynki z nietynkowanej, kiedyś czerwonej cegły, 
ogromniaste sale dawnych dormitoriów żołnierskich, pomalowane wapnem ściany, 
cuchnące czarnym terem podłogi z desek, przygnębiający duch CK militaryzmu wokół, nie 
poprawiały go szkolne, używane ławki. Pierwszy raz znaleźliśmy się tam, w upalne, 
czerwcowe popołudnie, na spotkaniu z kandydatami na studia. Sala nabita ponad 
pojemność, szara od byle jak odzianej młodzieży, czekamy. Nagle w drzwiach pojawiają się 
dwaj, jakby wyszli prosto z kart magazynu „Vogue”? Jasne letnie, amerykańskie garnitury, 
miękkie kapelusze z szerokim rondem… sala patrzy w osłupieniu, przyszli pokazać nam, jak 
będziemy prezentować się po studiach? Hipek mówi cicho: - Ci panowie pomylili dekorację, 
ich film grają w kinie „Apollo” (wtedy szedł tam film „Gilda” z Ritą Hayworth, Hipek był na 
nim 10 razy!).                                      . -
Zgromadzeni  myślą, że to ci dwaj poprowadzą zebranie, ale nie, oni też kandydują. 
Rozpoznajemy ich, to Janusz Majewski i Bohdan Paczowski z „Sobka”, kpimy z nich 
cichutko, jeszcze nie wiemy, że czeka nas z nimi długi, bujny fragment życiorysów...
 Lista przyjętych na studia obejmuje 140 nazwisk, przy tablicy z wynikami kotłuje 
się tłum, znajdujemy z Rybką nasze nazwiska, Hipek nie. Pomagamy mu czytać po 
wielekroć, nie ma! Pierwszy raz widzę go zrozpaczonego, nawet nie dowcipkuje wisielczo. 
Ktoś zwraca uwagę: - tu jest jeszcze jakaś kartka. – Na uboczu tablicy, pineską dopięta mała 
fiszka z dwoma nazwiskami, jednym z nich jest Hipek. Wrócił z dalekiej podróży – jak 
mawiają sprawozdawcy piłkarscy;  dowcip też wrócił – Nie mogłem być przecież masą 
pracujących miast i wsi! – Nie myślę, że to był tylko dowcip, to była deklaracja kogoś, kto 
jest SUPER - od SUPERBIA, pierwszego z grzechów głównych. Hipek wszedł już, choć o 
tym jeszcze nie wiedział, na drabinę: SALIGIA…

„Dla świata Mrożek, dla mnie Hipek. Człowiek, 
który kochał. Trwałą, stateczną, dziką i namiętną 

miłością. Siebie samego”
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Pierwszy wykład, nazwa przedmiotu brzmi dosyć zagadkowo: „geometria wykreślna 
i perspektywa”. Maleńki staruszek, prof. Plamitzer wchodzi szybko na katedrę, mówi już w 
biegu: - „Aksjomaty - pojęcia prymitywne, niedefiniowalne: punkt, prosta, płaszczyzna.    
W świecie tych pojęć czeka was przyszła praca”.-  Nie taka nas czekała, choć pojęcia były 
niewątpliwie i  prymitywne i  niedefiniowalne,  zaczął się albowiem okres rozkwitu ery 
stalinizmu.  Wśród studentów pojawili się jego gorliwi funkcjonariusze - ostentacyjni 
agitatorzy i skryci, ubeccy donosiciele, niektórzy z przekonania, większość dla kariery. 
Architektura, jak i w cała sztuka, podległa dyktaturze eklektycznej estetyki „realizmu 
socjalistycznego”, dopełnianej „socjalistyczną treścią” frazesów ideologicznych. 
Hipek, jakby tego wszystkiego nie dostrzega. Na zajęciach wyłącza uwagę, zachowuje się 
jak za szafą naszej klasy, czyta pisemka, coś zapisuje - nie są to notatki z wykładu, rysuje - 
nie wizje fantazyjnych budowli - jeśli to ma związek z architekturą, to - małe, pokraczne 
figurki jej użytkowników. Tyle, że on już nie robi tego z nudów, pracuje, bo jego rysuneczki i 
tekściki są kupowane przez prasę. W życiu wydziałowym, na przerwach i poza uczelnią, do 
naszej trójki dołączają ci z preludium: Majewski i Paczowski, także Staszek Kasprzysiak – 
później najmędrszy z nas, wtedy trochę z kompleksem zamojskiego prowincjusza i kilku 
innych, mniej stałych kompanów. Stanowimy przykładową grupę, odpowiadającą 
epitetowi: „amerykański styl”, co było ciężką obelgą ideową i definiowało wroga 
klasowego. Bo też prezentujemy się rzeczywiście jak zdemobilizowani „marines”. Kiedy 
później, partyjni koledzy poddają nas leninowskiej krytyce, za to noszenie amerykańskich 
ciuchów, pytamy ich: - to dlaczego sami nie nosicie radzieckich? - Bo, czyż istnieje 
wygodniejszy, zarazem estetyczniejszy ubiór mężczyzny, niż te amerykańskie sorty 
mundurowe? 
Hipek pozostaje tej poetyce wierny przez całe życie, jeśli już nie „wyjściowo”, to jako 
strojowi domowemu, czyli do pracy. Mundur pisarza? Zachodzi tu oczywisty paradoks, bo 
nadal pozostaje zaciekłym pacyfistą. Może to… coś, jak „Armia Zbawienia”? Tymczasem 
postanowiła nas zbawić rzeczywista armia, czyli Ludowe Wojsko Polskie. Staliśmy się 
pierwszym rocznikiem, na którym eksperymentowano obowiązek odbycia służby 
wojskowej, bez przerywania studiów, czyli tzw. Studium Wojskowe. Jeden dzień w 
tygodniu przeznaczony był na zajęcia militarne. Nasz dowódca, płk Sęk wybrał nam 
specjalizację: artyleria. Strzelaliśmy z prawdziwych armat ZIS 76, przeznaczonych do walki 
z czołgami. Hipek uznał nasze miny przeciwczołgowe za wystarczający wkład w sztukę 
wojenną i zajęcia wojskowe potraktował jako wagarowicz, co mogło skończyć się źle. Ale 
wcześniej sam skończył z architekturą.Uczestniczyłem w tym akcie bezpośrednio i daję 
świadectwo. Przedmiotem nauczania, który szczególne wysoko ceniliśmy była: Historia 
Architektury Powszechnej, wykładał ją wspaniały przedwojenny, lwowski profesor, 
nosiciel nazwiska, jak z pożółkłych annałów: Adam Mściwujewski. Żeby nas nauczyć 
klasycznych, greckich form (abecadła architektury), wymagał umiejętności ich 
projektowania. Pierwsze ćwiczenie domowe, to było nakreślenie kolumny doryckiej: słupa i 
głowicy, czyli kapitelu. Słup tej kolumny nie ma prostych krawędzi, mają one kształt trochę 
beczkowaty a ich krzywiznę (nosi nazwę: entazis) wyznacza specjalny wzorzec. Trzon słupa 
pokryty jest w pionie wklęsłymi wyżłobieniami – kanelurami, one sprawiają, że kolumna 
jest prążkowana. W widoku ortogonalnym, czyli w rzucie słupa na pionową płaszczyznę 
rysunku, każdy z tych „prążków” ma inną krzywiznę. Do narysowania trójwymiarowej 
kolumny na dwuwymiarowym arkuszu papieru potrzeba dwu osób (jak do tanga?). 

c. d. n.



22 │ vis a vis | maj    2020

– Panowie – powiedział admirał drżącym głosem. - 
Sytuacja jest wyjątkowa. Ktoś nam w nocy spuścił 
wodę z morza. Zebrani przesunęli się w południowy 
kąt sali.

– Niemożliwe – wydusił minister obrony. - Naokoło 
sami sojusznicy, a  ci z południa to nawet bracia.      
- A jednak wody nie ma – powiedział admirał.

– Nasza marynarka wróciła na piechotę.  - A może 
były jakieś przecieki? - rzucił premier

– Kiedy wszyscy trzymali język za zębami. - Trzeba  coś będzie marynarzom 
powiedzieć- wydusił premier. - Wcześniej czy później zorientują się i przestaną 
chodzić na rozstawionych nogach.  - Z tym to nie jest problem. Zawsze będzie 
można im powiedzieć, że zmieniamy wodę.  - Ja bym tam morza nie  żałował – 
rzucił doradca. W końcu i tak było ono mało słone. - Można je było dopieprzyć. 
- Jak jest, tak jest – powiedział premier – no, ale teraz przynajmniej nie 
będziemy musieli wykańczać starannie statków.

– Moglibyśmy je na hotele przerobić. - A któż ci tu teraz przyjedzie? - rzucił 
admirał.

– Toż od razu będzie można po molach poznać, że wody nie ma.
– Kiedy  bałwanów u nas nie brakuje. Sprowadzi się kilku i niech sobie biegają 

po plaży. Wszyscy zebrani spojrzeli po sobie. - Boję się tylko – powiedział 
prezydent – żeby tego kościół nie wykorzystał. Rozgłoszą jeszcze, że się morze 
przed uciekinierami rozstąpiło.

– To jeszcze nie wszystko – powiedział cicho minister spraw wewnętrznych.
– Od dzisiaj nie  zgadza się nam powierzchnia kraju. Ktoś nam w nocy 

poprzesuwał granice. Zebrani ścisnęli się w środku sali.  - To niemożliwe – 
wydusił po chwili minister obrony.

– Mogły  to być przesunięcia tektoniczne. Nawet jakieś wstrząsy w nocy 
odczułem.

– Pewnie  był u was pod łóżkiem zamachowiec. - Kiedy było we wtorek 
sprzątane.

– A może  to ktoś zrobił w dobrej wierze – powiedział premier. - Im będziemy 
mniejsi, tym trudniej będzie w nas trafić. - Żeby tylko  nie przesadzić! Przecież 
trzeba to będzie ludziom ogłosić. - Tym bym się nie przejmował. Napiszemy w 
prasie i nikt nie uwierzy. Zresztą możemy podać powierzchnię w milimetrach i 
komu tam się będzie chciało przeliczać. - Jest jeszcze trzecia sprawa – oznajmił 
marszałek ciężko dysząc.

– Od wczoraj zaczyna nam powietrze z atmosfery uciekać.Zebrani rzucili się w 
kierunku zamkniętych od zewnątrz drzwi.

Andrzej Warchał

Kraków, 1968

KATAKLIZMY

fot. B. Kucharek
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