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Czas zły

Trzydzieści lat temu 10 października w moje urodziny 
zginął tragicznie - zastrzelony przez zdradzonego 
małżonka Andrzej Zaucha. Zabójcę skazano na 15 lat, 
który to wyrok odsiedział i dzisiaj pod zmienionym 
nazwiskiem pracuje gdzieś w krajowych mediach. Nie 
mam zamiaru roztrząsać kwestii wyroku - czy kara była 
zbyt łagodna, czy nie - życia kumplowi, bo takim był mój 
imiennik, nic nie wróci. Ale oto dokładnie trzy dekady po 
nieszczęściu w telewizji śniadaniowej pojawia się morderca by pogadać!!! Toż to przykład 
jakiegoś niewiarygodnego zdziczenia obyczajów. Lansowanie złoczyńcy, bo zabił kogoś 
znanego! Brak wstydu obecnych pożal się boże dziennikarzy i tupet przekraczają wszelkie 
granice. Przecież w tym kraju w kryminałach siedzą bądź siedziały setki morderców i nikt 
nie ciągnie ich przed kamery. Widać tego zaszczytu dostąpią ci jedynie, którzy ukatrupią 
celebrytę. Niemal pół wieku temu pracowałem w krakowskiej telewizji i wiem, że podobnie 
haniebne zaproszenie nie przyszłoby nikomu do głowy. Ale to było dawno. Dzisiaj 
ważniejszy jest bandyta niż wybitny artysta. No to czekamy na książkę z autorskim opisem 
zbrodni - murowany hit. A zachwycony współczesny odbiorca będzie Zauchę kojarzył z 
honorowym Francuzem eliminującym rywala, zamiast z pięknymi pieśniami, które 
dostarczyły tylu dobrych wzruszeń.

Henryk Cebula - grafiki:

PROMOCJA KSIĄŻKI
Krzysztofa Miklaszewskiego
MOJE ŻYCIE W TEATRZE
Siedziba Oddziału Krakowskiego SPP

ul. Kanonicza 7, 31-002 Kraków
wtorek, 16 listopada 2021 o godz. 18:00



26  │vis a vis | listopad 2021 listopad 2021  | vis a vis │ 3

Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:
Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Sonety wieków ciemnych

IV

V

W mrocznej gęstwinie litanii czyśćcowej 
ukryty w piórach, pod łuską lub sierścią, 
ukryty w słowie - tak dawniej bogowie 
w ciało kobiety wchodzili jak w święto.

Tak strumień święty, kamień, święty płomień 
chronił człowieka. Dziś twoją ucieczką 
mroczna gęstwina litanii czyśćcowej, 
gdzie dłoń nadziei rozchyla niepewność.

W mroczną gęstwinę litanii czyśćcowej, 
w bezwstyd twój wchodzę wstydu śliską ścieżką, 
w mroczną gęstwinę litanii czyśćcowej,

w falę twych bioder wygiętą od pieszczot, 
w mroczną gęstwinę litanii czyśćcowej, 
do miejsc, gdzie dotyk otwiera twą ciemność.

Przez morze ciemne jak wino - tak Grecy 
świat ujmowali w dłonie metafory.
Pamięć w ciemnościach sonetu jak sporysz 
trucizną, z której słońce nie uleczy.

Przez morze ciemne jak ramiona śmierci 
w sonet wędrują z Kafki snów upiory, 
jak dym przez szparę przeciska się skowyt 
duszonych gazem i dymi Oświęcim.

Śpiew ptaka w słońcu jak na niebie uśmiech, 
jakby bogowie śnili świat od nowa.
Taki los ludziom zgotowali ludzie,

że ciało nie chce przyjąć w siebie słowa. 
Jak przed pamięcią ukryć się, gdzie uciec? 
Gdy maszeruje przez pamięć holocaust.

„Nadredaktor” ciepło  dziękuje  obsłudze Zvisu za piękne serduszka z soku
wiśniowego  „namalowane” na piance jego piwa. 

Serdecznie przepraszamy Marka M. i Andrzeja P. za niezamierzone „poprawki” 
dokonane w ich tekstach.

Po wielu latach  odwiedził swoje miasto stary krakus Leszek Siedlecki – inżynier ,
posiadacz największego zbioru  obrazów malarzy indyjskich.                                      

Setny artykuł drukowany w naszym piśmie hucznie uczcił znany  zbieracz pocztówek,
były dyrektor poczty – Andrzej M.

5 października br. kolekcjioner i antykwariusz Marek Sosenko odebrał z rąk prezesa
Towarzystwa Miłośników  Historii i Zabytków Krakowa prof. Jacka Purchli prestiżową
Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego przyznawaną za zasługi na niwie ochrony
i upowszechniania dziedzictwa  kulturowego Polski i Krakowa. GRATULUJEMY!

Niepokoi nas brak wiadomości o skandalach wywołanych przez tzw. „Nocną zmianę”.
Chorzy czy co!?

Panująca ostatnio piękna pogoda przyczyniła się do zwiększenia frekwencji przy 
zwisowych stolikach i towarzyskich pogawędek. Przy okazji wyszły na jaw stare
nie zawsze udane  biznesy handlowe w Rumunii i na Węgrzech. Ech wspomnień czar!

Z OSTATNIEJ CHWILI. Podobno grupa posłów z partii rządzącej  rozliczana często
przez  naszego przedstawiciela w stolicy z  ich działaności politycznej zaproponowała
mu intratne stanowisko w jednej  z państwowych spółek. Wojtuś! Nie schodź poniżej
funkcji prezesa!

Oprócz  prawicowego redaktora Z., zakaz wjazdu 
na teren UK otrzymał znany artysta fotografik T.K. 
.Według otrzymanych informacji  podczas pobytu 
w Gibraltarze „pobił” królewską małpę, która  
zainteresowała się jego plecakiem.

Fundusz gazetkowy zasilili: Zvis -(140), Jacek P.-(50).  
Wojciech W.(100) - Przasnysz, Jola i Arek S.(100) - Przasnysz. Dziękujemy!
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (101) 

fot. B. Kucharek

Andrzej Pacuła 

Kąpiel  a 'la Russe
Wiosną 1812 roku podróż z Berlina do Petersburga była dla 
stupięćdziesięcioletniego Woltera mordęgą. Wszystkie drogi 
były zasłane trupami Napoleona w tysięcznych wcieleniach 
jego żołnierzy rozrzuconych chaotycznie na polach 
bitewnych i szlakach panicznej ucieczki. Odmarzające 
truchła (nieco jeszcze sztywne, po mroźnej zimie)  sterczały  
w groteskowych pozach, udrapowane podług Los caprichos 
Goyi na polach, traktach i podworcach zajazdów. W karecie, 
użyczonej przez księcia  Bołkońskiego Wolter tkwi od 
tygodni i pomimo niewygód drogi, drożyzny w zjazdach, 
tłustej kuchni i robactwa w oberżach z lubością atakującego 
jego podsuszone ciało, skrobie na  biurku podróżnym historię Rosji z czasów Piotra I. 
Najgłupszą książkę, jaką kiedykolwiek napisano. Pluje i sarka na niewygody, ale jego pióro 
sławi haniebne rządy satrapy i podboje krajów, którym Rosja Piotrowa niosła - zdaniem 
filozofa - oświecony ład diabelskiego imperium. W  satyrze  Le Russe à Paris (1760), ukryty 
pod pseudonimem Iwan Alethof (Alethof = mówiący prawdę) przebije swoją własną 
głupotę opinią, że przyszłość cywilizacji europejskiej należy do Rosji. 
Ale tymczasem filozof dojeżdża do Petersburga, w którym nigdy nie był. Oto jego zamek z 
Ferney zakupiony przez Katarzynę i postawiony na nowo w ogrodach Carskiego Sioła z 
dodatkiem odrobiny wschodniego przepychu i najkraśniejszych dziewek służebnych. Oto 
jego biblioteka i gabinet. Odtworzone w najdrobniejszych detalach. Ale utrudzony, okryty 
błotem, potem i pluskwami mędrzec ledwie dostrzega te przejawy adoracji jego Wielkiej 
Przyjaciółki i każe dość opryskliwym tonem prowadzić się najkrótszą drogą do pokoju 
łaziennego. Pragnie jak najszybciej obmyć się z błota, kurzu, a przede wszystkim pozbyć się 
dokuczliwych insektów wczepionych w jego zdrewniałą skórę, jak drzazgi. Oto pokój 
kąpielowy z obszerną wanną pośrodku, na trzystopniowym wywyższeniu, wypełnioną 
parującą wodą z pachnidłami. Idzie ku niej drobnymi kroczkami, zapomniał opróżnić 
pęcherz po drodze, (zrobi to z przyjemnością w wannie), byleby nie posikać się na ostatniej 
prostej. I już dwie służebne zwlekają z niego brudne, wierzchnie szaty podróżne, kolejne 
dwie dorodne panny delikatnie odczepiają bieliznę wraz z insektami od białej, 
pergaminowej skóry i oto obnażony, ale przecież ubrany w brak przesądów i bez cienia 
pruderii wstępuje po marmurowych stopniach podwyższenia do rajskiej kąpieli. Jedna ze 
służących, patrząc na mizerne ciało filozofa, którego poprzedziła fama najtęższego umysłu 
Europy, Rosji i obu Ameryk, nie może się powstrzymać od okrzyku podziwu:
 - I gdzież w tym drobnym ciele ta cała filozofia się mieści?!
- A tu!
Odszczekuje skrzekliwym głosem mędrzec wskazując zdumionej służce dyndającą pod 
obwisłym i nieco wzdętym brzuchem wolteriańską kuśkę. Po czym zanurza się w wodnej 
rozkoszy odczuwając wszelką cielesną ulgę i dając folgę zmęczonemu pęcherzowi.    
Nazajutrz cały dwór podaje sobie z ust do ust bon mot filozofa i zawartą w nim wskazówkę 
epistemologiczną. Dociera on także do nabrzmiałych krwią,  buraczanych w kolorze uszu, 
carycy Katarzyny. Wolter uzyskuje audiencję osobistą i spłatę długów, a kapryśna w swej 
chuci imperatorowa od tej pory gustuje wyłącznie w jurnych sołdatach i filozofach. 
I na Sartrze się nie skończyło. Trwa wyścig do wolteriańskiej wanny... 

Wzgórze Wawelskie górujące nad otaczającym go terenem 
było od tysięcy lat nie tylko ośrodkiem osadnictwa i władzy, 
ale też z dużym prawdopodobieństwem, miejscem 
wcześniejszych pogańskich kultów religijnych. Podobno w 
czasie prowadzonych wykopalisk na terenie dolnego 

dziedzińca, gdzie kiedyś był zburzony w 1804 r. kościół św. Michała, znaleziono 
pozostałości korzeni wielkiego dębu, a takie drzewo i teren gdzie rosło dla Słowian było 
miejscem świętym. Powszechnym zwyczajem przy zaprowadzaniu chrześcijaństwa wśród 
pogańskich ludów, było w ich kultowych miejscach, budowanie świątyń chrześcijańskich 
dla łatwiejszej akceptacji nowej religii. Tak też mogło się stać, gdy około 880 roku władca 
wielkomorawski Świętopełk I Wielki najechał ziemie słowiańskich Wiślan i krakowski 
gród, przy tym prawdopodobnie siłowo ich chrystianizując, a Kraków już w 899 roku miał 
być siedzibą biskupa sufragana podległego diecezji morawskiej. 

Po upadku państwa wielkomorawskiego, terytorium Wiślan zostało przejęte przez Czechy, 
które niewątpliwie prowadziły w IX w. chrystianizację tych ziem, a po 966 r. możliwe, że  w 
ich imieniu ziemie te były początkowo zarządzane 
przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a następnie 
włączone do Polski Piastów. Wówczas już Wawel był 
siedzibą biskupstwa, a pierwszymi krakowskimi 
biskupami wymienia się Prohora i Prokulfa.  Gdy 
więc w 999 roku papież Sylwester II wydał bullę 
ogłoszoną przez cesarza Ottona III na zjeździe 
gnieźnieńskim w roku 1000, powołującą polską 
prowincję kościelną z arcybiskupstwem w 
Gnieźnie i podległymi mu biskupstwami we 
Wrocławiu, Kołobrzegu i Krakowie, to dla Krakowa 
z biskupem  Popponem było to raczej potwierdzenie 
wcześniejszego istnienia tutaj diecezji. Z każdym 
biskupstwem związane jest istnienie w jego siedzibie 
kościoła katedralnego. Niestety nie udało się 
bezspornie ustalić, miejsca i wyglądu pierwszej 
wawelskiej katedry. Po pierwszych tutejszych 
murowanych świątyniach pozostało tylko trochę 
reliktów jak np. Rotunda Najświętszej Marii Panny 

Katedra Wawelska cz.1

Wawel - katedra

fot: autora
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Adam Komorowski

fot. B. Kucharek

        „Teraz, w sytuacji gdy liczba żyjących na Ziemi        
w ciągu zaledwie trzydziestu lat się podwoiła, a w 
następnym pokoleniu raz jeszcze się potroi, nie 
musimy się już obawiać niegdyś przepotężnego 
plemienia umarłych. Ich znaczenie wyraźnie 

słabnie.” - pisał W.G. Sebald w „Campo Santo”. Skąd inąd Sebald, który w Krakowie nigdy 
nie był, jest autorem jednego z najpiękniejszych opisów spektakularnych krakowskich 
pogrzebów, pogrzebu Apolla Korzeniowskiego, ojca Conrada, pochowanego w 1869 na 
Rakowicach. Opis znajduje się w jego eseju o Conradzie i był Sebaldowi potrzebny 
ponieważ był on przekonany, że nastoletni Conrad, niezwykłą u chłopca, który nigdy morza 
nie widział, decyzję o zostaniu marynarzem podjął w czasie pogrzebu ojca.
 Znaczenie zmarłych słabnie, coraz mniej się z nimi liczymy ale na cmentarze, 
przynajmniej raz w roku chodzimy, jakkolwiek zmarli w niczym nam nie zagrażają. Obrzęd 
dziadów, który był inspiracją dla arcydramatu Mickiewicza, to dla nas egzotyka. 
 Nie wydaje się by głównym motywem naszych wizyt na cmentarzu była pamięć. 
Pogrążamy się w coraz bardziej pozbawionej pamięci teraźniejszości, w wirtualnym 
świecie przesłaniającym realny. Skąd ta potrzeba wizytowania grobów?
 Mam wrażenie, że wynika ona z poczucia nierealności naszego życia.                   
W dzisiejszych czasach chodzimy na pogrzeby, odwiedzamy cmentarze nie tyle dla oddania 
hołdu, poświadczenia pamięci o zmarłych, ale dla nas samych. Potrzebujemy jakiegoś 
potwierdzenia, że jesteśmy żywi. Tadeusz Kantor miał sporo racji twierdząc, że tylko 
zetknięcie się z umieraniem, zmarłym, pozwala nam odkryć osobliwy fakt bycia żywymi. 
Gdyby nie zmarli, bylibyśmy bycia żywymi nieświadomi. 
 W dzisiejszym świecie mamy niewiele sposobności czucia się żywymi wśród 
żywych. Mamy wrażenie, że otaczają nas zombi i sami podlegamy zombizacji. 
Uczestnictwo w pogrzebie, wizyta na cmentarzu przywracają nas życiu, wytrącają ze stanu 
odrętwienia, odwracają proces zombizacji, której emblematami są nasze profile na 
portalach społecznościowych. „Życie umarło, mordercy tańczą tango.” - napisał w 1918, po 
Wielkiej Wojnie, Karl Kraus.
 Być może nie jest aż tak źle. Przecież na cmentarzu przypominamy sobie, że my 
żyjemy, a życie nie umarło. Wracamy z cmentarza bardziej żywi i to zawdzięczamy naszym 
zmarłym. Powinniśmy im być za to wdzięczni. 
 Nie jest przypadkiem, że ilekroć spotkamy się w Zwisie, po pogrzebie jednego z 
nas, jesteśmy bardziej ożywieni, przepełnieni energią. Dlatego dobrze jest by pogrzeby te 
nie były częste. W innym przypadku mogłoby się zdarzyć, że ożywilibyśmy się do tego 
stopnia, że zamiast spokojnie rozmawiać i pić kawę, piwo czy brandy przewrócilibyśmy 
świat do góry nogami.

Pompa funebris

– później pod wezwaniem św. św.Feliksa i Adaukta. Jeszcze za 
panowania Bolesława Chrobrego,  wybudowano tzw. „pierwszą” 
murowaną romańską katedrę p.w.  św. Wacława, który był 
zamordowanym bratem czeskiego księcia Bolesława Srogiego ojca 
Dobrawy matki Bolesława. Miało to prawdopodobnie podkreślić, że 
Bolesław Chrobry jest spokrewniony z czeskim świętym 
męczennikiem. W 1088 roku przeniesiono do katedry szczątki 
zamordowanego w 1079 r. biskupa św. Stanisława ze Szczepanowa i 
od tego czasu rozpoczął się jego kult, a świątynia stała się nekropolią 
władców polskich i biskupów krakowskich.

Za panowania  księcia Władysława Hermana po jej pożarze w 1089 
roku, rozpoczęto budowę „drugiej” romańskiej katedry zwanej 
„Hermanowską”, którą kontynuował książę Bolesław Krzywousty 
(1086-1138), a została  ukończona  po jego śmierci i konsekrowana w 
1142 roku. Była to trójnawowa bazylika z dwoma chórami pod  którymi 
mieściły się krypty i dwoma wieżami,  zbudowana z kamienia 
wapiennego i piaskowca. Po niej zachowała się dolna część wieży 
Srebrnych Dzwonów i wieży zegarowej oraz krypta św. Leonarda. 
Ponieważ rangę każdej katedry podnosiły znajdujące się w niej relikwie 
świętych, a takowych wówczas wawelska katedra nie miała, podczas 
gdy w katedrze gnieźnieńskiej był grób św. Wojciecha, dlatego też 
książę Kazimierz Sprawiedliwy (1138 – 1194) i biskup krakowski 
Gedko uzyskali w 1184 r. od papieża Lucjusza II relikwie św. Floriana. 
Kolejnym działaniem były wieloletnie starania krakowskich biskupów, 
zwłaszcza Iwo Odrowąża i Jana Prandoty o kanonizację zamordowanego biskupa 
Stanisława ze Szczepanowa. W ich wyniku we wrześniu  1253 r. w Asyżu papież 
Innocenty IV  kanonizował biskupa Stanisława. Był pierwszym świętym uznanym w 
drodze przeprowadzonego publicznego sformalizowanego procesu kanonizacyjnego i przy 
udziale pierwszy raz powołanego urzędnika tzw. „advocatusa diaboli” – promotora 
wiary, mającego przedstawiać argumenty przeciwko świętości kanonizowanego, którym 
był wówczas kardynał Rinaldo Conti – późniejszy papież Aleksander IV – po proroczym 
śnie odstąpił od sprzeciwu. Papież ustalił 8 maja dniem wspomnienia św. Stanisława i z 
jego polecenia w maju 1254 roku odbyły się ku czci biskupa wielkie uroczystości w 
katedrze i całym Krakowie. Z tej okazji zjechali tutaj Piastowie, którym przewodniczył 
książę Bolesław Wstydliwy, a jego żona Kinga  (od 1999 r. uznana za świętą) ufundowała 
ozdobną trumnę do której złożono szczątki świętych Stanisława i Floriana.

Tym samym św. Stanisław Biskup Męczennik stał się obok św. Wacława drugim 
patronem katedry wawelskiej.

Św. Stanisław
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Tytuły bywają wspaniałe, zwodnicze, kretyńskie, zaczepne i 
ku czci, albo takie jak nasze podpisy pod zdjęciami we 
wrześniowym numerze GŁOSU PRUSZKOWA, czyli beznadziejne. Oto autorzy 
zasługujący na naganę, żeby nie powiedzieć śmiało i bezpruderyjnie, na chłostę i 
wykluczenie - JERZY ANTKOWIAK i MIROSŁAW KALINOWSKI. Obaj ci panowie 
piszą o sobie, podpisując zdjęcia naturalnie nie swoje, wydumane, egzaltowane, 
gombrowiczowskie Ja. Dlaczego tak skromnie Ja, a nie JA, a czemu tylko JA, a nie JAJA lub 
dlaczego tylko JAJA, a ego rośnie z każdym JAJEM, a panów jest dwóch no to śmiało: JAJA 
i JAJA mamy już za sobą i jedziemy jeszcze śmielej łamiąc kanony jakiejkolwiek bandy, a 
właściwie BANDY, czyli chór TRUVERÓW z GŁOSU PRUSZKOWA, MIREK i JUREK o 
SOBIE - JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJA i JAJAJAJA, JAJ plus JAJ, AJ plus AJ, J i J, J 
bez J, czyli samo „J” i tylko echo grało JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J J J J J J j. 
Autorzy zarozumiali ukarani, czytelnicy z ulga odetchnęli, panowie M. i J. nie tylko nie maja 
nic do powiedzenia, ale usiłują wciągnąć czytelników w tę niecna grę. Nie tylko obowiązują 
jakieś zasady (nie kwasy, nie, tylko zasady), a może i cnoty redaktorskie zdałoby się 
przewietrzyć, nieprawdaż redaktorkowie?????????   P R A W D A Ż…

Mój zleceniodawca z GŁOSU PRUSZKOWA, Redaktor i jednocześnie AUTOR takiej wizji 
gazety lokalnej cokolwiek by znaczyło słowo „lokalna gazeta”, jest łaskowością 
dziennikarską typu „przytulanka” w dobrym, żeby nie powiedzieć serdecznym znaczeniu 
tego słowa, chociaż potrafi pokazać swoje niezadowolenie. Panie Boże, Wielki, Drogi i 
Mądry, jeśli jesteś gdziekolwiek podpowiedz nam coś mądrego, bo to twoja i nasza i 
naszych, zwłaszcza pruszkowskich czytelników gazeta, GAZETA, GAZETKA, RÓG 
OBFITOŚCI GAZETOWYCH z przewagą i słusznie DZIAŁU LITERACKIEGO, 
KULTURALNEGO, MUZYCZNEGO, WSPOMNIENIOWEGO i MUZEALNEGO. Ale, 
ale, czytelnicy - to również KRAKÓW i bohema artystyczna okolic RYNKU 
KRAKOWSKIEGO, PIWNICY pod BARANAMI i najbardziej abstrakcyjnej gazetki na 
świecie „Vis A ViS”, czyli „Zwis”. POZNAŃ - to przyjaciele z MTP, czyli 
Międzynarodowych Targów Poznańskich i TEATR POLSKI z pięknym, wzruszającym 
napisem - hasłem na frontonie dziewiętnastowiecznego budynku - NARÓD SOBIE.

Za błędy i chochliki w felietonie wrześniowym 09/2021 przeprosiłem na wstępie w imieniu 

upartej jak osioł elektroniki, która lubi swoją ortografię i ma w nosie jakiekolwiek zasady, 

HAMLETA i OFELIĘ kocha, zaś FORTYNBRASA niekoniecznie (może i słusznie). 

JAJAKOCHAMLET, 
JAJAKOBYŁYLEARTES, 
LAERTESOFIDELIMUZYNA, 
HORACYRYCYNEUSZ! 
- TO JEST 
WIELCE UTYTUŁOWANY TYTUŁ

Galeria Vis á Vis:

Ryszard Kornecki - PORTRET - wystawa fotografii

październik, listopad 2021

Z różnych punktów widzenia interesujące według mnie były takie filmy jak Ul (r. B. 

Basholli) – film inspirowany prawdziwą historią Fahrije Hoti jednej z mieszkanek wsi  

Krusha e Madhe w Kosowie, która postanowiła po zaginieciu męża zmienić rozpacz na 

działanie i założyć spółdzielnie rolniczą w patriarchalnej wiosce. Przynosi to dużo 

komplikacji. Film już zdobył na prestiżowym festiwalu  Sundace 2021 trzy główne nagrody. 

Ciekawymi były również ukrajiński Pracuję na cmentarzu (r. O. Taranenko) i z inej beczki, 

turecki Spotkanie ( r. U. Evirgen). Jury FIPRESCI postanowiło nagrodzić film Wzgórze 

ryczących kobiet (r. L. Bajrami) również z Kosowa. „Bliskotliwy debiut o przyjażni i sile 

młodych kobiet w Kosowie, gdzie ich prawo do wyboru własnej wizji przyszłości nie jest 

oczywiste.“- jak napisano w katalogu. Dopiero póżniej dowiedzieliśmy się, że reżyserem 

filmu jest dopiero 20 letnia kosowsko-francuska aktorka i reżyserka żyjąca we Francji. Jej 

film miał premierę w tym roku w Cannes. Warto zapamiętać to nazwisko. 31 lat organizuje 

WFF Stefan Laudyn. Jest to chyba europejski, jezeli nie, światowy rekord. Festiwal jest 

bardzo dobrze zorganizowany, ma wspaniałą atmosferę i chociaż „covid“, masowo 

odwiedzany przez młodą i wcześniej urodzoną, publiczność.
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 83

fot: N. Pazdej

Zabawiłem się przy okazji w przysłowiowy literowy „groch z kapustą”. Redaktorze 

Naczelny, Dyplomowany grafiku warszawskiej ASP wykaż swoja łaskawość i poczucie 

humoru i wydrukować chciej tę zabawę literniczą w stylu „giniol”, czyli GUIGNOL - kpiarz, 

wesołek, w słowniku profesora Kopalińskiego m. in. „...patrzeć zezem, łypać okiem poro-

zumiewawczo...” i niekoniecznie zerkać w stronę GRAND GUIGNOL, bo tutaj słowna 

burleska, a tam niemalże danse macabre.

Miło nam, że w MIEŚCIE  ŁODZI czytają nas w Muzeum Włókiennictwa, w ASP i w starych 

fabrykach „ziemi obiecanej” gdzie się jada wybornie, a w WARSZAWIE na 

KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, kto nas czyta? Nie, kto inny tylko sam TADEUSZ 

ROLKE, światowa sława i przede wszystkim wdzięk i wiedza nestora jak by wyjętego z 

BELLE EPOQUE, albo z filmu Allena O PÓŁNOCY W PARYŻU… Zabawę z liternictwem 

pamiętam jeszcze ze studiów we wrocławskiej PWSSP, zaglądam w mój INDEKS, który 

jakoś dziwnie ostał się, może nawet nielegalnie w mojej szufladzie i czytam, że w 1953/54 na 

zakończenie II semestru u prof. St. Pękalskiego miałem z liternictwa -5, wymyślałem wtedy 

dziwaczne tytuły nieistniejących filmów. Kiedy już pisałem felietony do GŁOSU 

PRUSZKOWA, a jeszcze nie skończyłem z młodzieżowym, ostrym KAMAG-iem, to tytuły 

zawsze zwiastowały jakieś „dreszcze”. Październik 2011 ANI FICTION, ANI PULP - TO 

KINO TO NIE MOJA BAJKA, a w Październiku 2009 felieton zaczynałem tak: Komputery, 

komputery! Komputery jak komputery, ale te maniery! Nic w życiu nie było mi tak obce jak 

komputer, otoczony jestem tym paskudztwem jak pajęczyną. Córka - komputer, syn - 

komputer, synowa - komputer, ex-synowe - komputery i nie tylko. Wnuczki, jak leci - 

komputery, Internety, blogi, czaty, mejle, myszki klikające, gotowce czekające na 

niedouków szkolnych... tytuł tego felietonu KOMPUTEREM W DYLIŻANS, czyli z 

pamiętnika dyletanta.

2012 – „RASHOMON” PO MEKSYKAŃSKU, czyli pół wieku później. W roku 2013 był 

CUKIER PODWYŻSZONEGO RYZYKA m. in. o filmie WIRUJĄCY SEKS oraz ONA 

TAŃCZYŁA JEDNO LATO z Ullą Jacobson, u której z wizytą był w Sztokholmie 

niespożyty w podbojach (onegdaj) Feridun Erol...

To wszystko, co powyżej to zabawy lekko, ale jednak dziecinniejącego starszego pana, 

jednak nie aż tak, żeby sobie nie narzucić pewnego rodzaju samodyscypliny. „Jak dobrze 

wstać skoro świt” - to piosenka, a czy dobrze, czy wprost przeciwnie, lewą czy prawą nogą, a 

każda niechętna - wstaję, biorę blok rysunkowy, kredkę, węgiel, jakieś mazaki, „ołówek z 

ulicy Ołówkowej”, lub cokolwiek i na pół śpiąco przypominam sobie, że przed ponad pół 

wiekiem zanim zacząłem projektować modę, rysowałem też siebie, czyli zupełnie kogoś 

innego. PAŹDZIERNIK był zawsze miesiącem oszczędzania, a, że słynę z przewrotności, 

więc się nie oszczędzam i „skory świt” rozpoczynam swoją rysowaną przygodę „z nutką” 

samodyscypliny niczym w przepisie kulinarnym. Kto mnie zna to wie jak nie cierpię tej 

„nutki” w jakiejkolwiek formie. Wstaje kolejny dzień. DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU - 

ŻYCZĘ JAK ZAWSZE POGODY DUCHA i UŚMIECHU!!! 

Podróże męczą. A zwłaszcza podróże na festiwale. Sama 

podróż może nie, a zwłaszcza w dziszejszych czasach, kiedy 

można samolotem na przykład z Wiednia do Krakowa lub do 

Warszawy dolecieć w ciągu godziny. Chociaż, nie tak dawno 

można było latać z Bratysławy, te czasy minęły i latamy z 

Wiednia. Ale sam festiwal daje w kość, jeżeli chce się 

wykorzystać czas na oglądanie filmów, spotkania, 

rozmowy...i po to przecież się na festiwale jeździ. Polscy i 

zagraniczni wielbiciele filmów nie mogą narzekać na brak możliwości by zobaczyć 

różnorodne filmy – od awangardowych, eksperymentalnych, poprzez klasyczne, 

dokumenty, animowane, pełnometrażowe. Sam Kraków ma przynajmniej dwa, znane         

w świecie filmowym, przeglądy, gdzie co roku można zobaczyć to co najlepsze w danych 

gatunkach, spotkać autorów, krytyków, publicystów, po prostu ludzi od X muzy różnych 

generacji, zorientować się nie tylko gdzie kroczy świat filmu, ale jaki jest nasz świat,           

w którym nam przyszło żyć, bo sztuka filmowa albo sztuka wizualna, ma również wymiar 

socjologiczny, antropologiczny – jak kiedyś o nim odważnie na te czasy, mówił Prof. 

Aleksander Jackiewicz. Miałem możliwość uczestniczyć w dyskusjach wieczornych na 

terenie Polskiej Akademii Nauk, z których były później wydane publikacje dotyczące 

różnych aspektów filmu czy audiowizji, które są inspirujące do tej pory. Przypomniałem to 

sobie właśnie w tych dniach, kiedy jako członek Jury FIPRESCI uczestniczyłem w 37 

Warszawskim (miedzynarodowym) Festiwalu Filmowym. Wraz ze mną pracowali w jury 

Irena Kotelowicz z Białorusi, przebywająca w Polsce i norweski krytyk filmowy Jan Storǿ. 

Tym razem ocenialiśmy dwanaście filmów młodych twórców – ich pierwsze, ewentualnie 

drugie filmy. Od razu trzeba powiedziec, że wszystkie dzieła byli zrealizowane na wysokim 

poziomie. Nie było proste wybrać laureata. W zestawie były również dwa dokumentalne 

filmy pełnometrażowe, zresztą polskiej produkcji – Rozkołys ( r. Ł. Ratuski) i Stado (r. M. 

Kotecka, K. Poryzyała). Oba pokazywały pogoń za zrealizowaniem marzenia, 

przełamywaniem własnych barier. Jeżeli spojrzeć na całość przedstawionych filmów 

fabularnych młodych twórców, to napawa mnie smutek i obawa. Dominuje przemoc, 

agresja, niezrozumienie najbliższych, gwałt i zabijanie na porządku dziennym, niektóre 

sytuacje bez wyjścia. Najdalej w tym kontekscie poszedł rosyjski film Poza sezonem (r. A. 

Hant) oparty na realnym zdarzeniu, kiedy dwójka 15-letnich kochanków ucieka z domu, 

nagła wolność uderza im do głów, po drodzę zdobywają broń i kiedy im grozi aresztowanie, 

decydują popełnić razem samobójstwo, właściwie na oczach rodziców. Młode Jury 

FIPRESCI wyróżniło ten film jako najlepszy debiut z Europy Wschodniej.        
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 Muzyczny hołd dla Andrzeja Zauchy w 30 rocznicę tragicznej śmierci.

 W Klubie „Pod Jaszczurami” odbyły się : 
 - promocja książki Jarka Szubrychta - biografii Andrzeja Zauchy - „Życie bierz     
mnie”
 - otwarcie w podziemiach klubu tzw. „Małej żyrafie” - „Zaułka Zauchy” 
 - koncerty młodych artystów wykonujących piosenki Andrzeja Zauchy,
   oraz koncert Andrzeja Sikorowskiego z Mają Sikorowską.

„Byłaś serca biciem”

Jerzy Antkowiak - autoportrety

społeczeństwa i życia. Wynalazcy prześcigają się w coraz to bardziej zaskakujących 
pomysłach . Pytanie jakie Stawia Lem to pytanie o granice człowieczeństwa w 
rzeczywistości zdominowanej przez technologię. Robi to po arcymistrzowsku,  bo nie 
wprost, ale subtelnie wprowadzając czytelnika w dialog ze światem naszych sumień, ze 
światem etyki. Jako reżyserka pozwoliłam sobie stworzyć nieistniejącą w prozie Lema  
postać Tituanai,  którą zagrała Magdalena Gnatowska - zaakcentowałam w ten sposób  
bardziej temat duszy i filozofii miłości. 
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Jan Nowicki

MASKA

Pierwszy raz zetknęłam się z prozą Stanisława Lema 
w trakcie studiów aktorskich , bodajże na III roku i to 
było kosmiczne doświadczenie. Wieloczłonowe 
zdania, zabawa stylami i neologizmy, z których 
zasłynął Lem. Urzekła mnie ta mroczna 
wielowarstwowa narracja z całą feerią barw oraz 
nawiązania do mitologii i Pisma Świętego poparte 
wiedzą naukowa. Dodatkowo przebijające się w 
twórczości Autora poszukiwanie tożsamości i to ciągłe wyczuwalne napięcie otoczone aurą  
tajemniczości. Zachwyciłam się wówczas literaturą Lema i pomyślałam o nim jak o 
geniuszu: o kimś kto myśli globalnie i uniwersalnie.

Do odważnych świat należy. Postanowiłam napisać do Stanisława Lema długi list w formie 
e- maila z całym pomysłem scenograficznym i  reżyserskim na adaptację jego opowiadania 
„Maska”.  Dostałam odmowę. Jednak nie poddawałam się  i pisałam po raz kolejny i 
kolejny. W ostatniej korespondencji mailowej, która składała się jedynie z dwóch bardzo 
prostych zdań - ale takich od serca - najwidoczniej poruszyłam wrażliwą strunę Stanisława 
Lema bo ostatecznie, wyraził zgodę na adaptację jego opowiadania.  Pracowałam nad 
„Maską” z bardzo interesującym reżyserem spod Krakowa. Prace trwały rok, a ja nie 
zdecydowałam się na wystawienie „Maski” pomimo, że dostałam nieodpłatną licencję od 
Stanisława Lema. W tamtym czasie byłam młodziutką dziewczyną - zabrakło mi 
doświadczenia i dojrzałości. Porzuciłam pracę na długi czas. Grając wielkie role na scenie 
Teatru im. J. Osterwy w Lublinie tylko czasami „Maska” powracała w moich myślach i 
pojawiało się przeczucie, że kiedyś jeszcze ją zrobię.

Do projektu „Maski” powróciłam w ubiegłym roku w szczycie pandemii, a ponieważ 
nieobce były mi już narzędzia reżyserskie, bo byłam po debiucie reżyserskim i 
scenariuszowym „Biec w stronę ty”  posłużyłam się i tym razem do realizacji „Maski” formą 
filmową. Kręciłam siebie, kręciłam drzewa, owady itd . Tekst Lema po wielu latach odżył we 
mnie i nabrał nowych znaczeń, prace trwały wiele miesięcy. Udało mi się zaprosić do 
współpracy wspaniałych artystów Beatę Bojdę,  Prepostevolution i VirtualMagicStudio.  
Tworzyłam z  lekkością i dużym entuzjazmem. Byłam wolna w tym procesie  twórczym 
także  dzięki osobom, które udało mi się zaprosić do realizacji. Rafał Bryll, Krzysztof Sokół 
dopełnili dzieło kompletnym. To wspaniali ludzie sztuki  filmowej, z którymi już pracuję 
nad kolejnym filmem „Drgania świetlików”. Był to  cudowny czas  poszukiwań i 
eksperymentowania i tak udało się.  Powstał film - mam nadzieję - w duchu Lema, który 
szczęśliwie podróżuje po całym świecie.

"Maska" na podstawie opowiadania Lema       
w reżyserii Hanki Brulińskiej. Film krótko-
metrażowy podróżuje po świecie,  zawitał także 
do Krakowa na  Kongres Futurologiczny         w 
setne urodziny Stanisława Lema 

Hanka Brulińska

 "Maska"  w moim odczuciu  to jedyne opowiadanie, w którym  główną bohaterką jest 
kobieta - robot ale jednak kobieta. Temat jaki porusza Stanisław Lem w opowiadaniu 
„Maska” jest – w mojej ocenie - jednym z ważniejszych w dzisiejszych czasach. Sztuczna 
inteligencja zaczyna odgrywać poważną rolę  w coraz to nowych obszarach naszego 

fot. B. Kucharek

  

Marek Michalak
Droga do raju cz. 43

Lato 2013. JBBO dostała propozycję zagrania koncertu na 
chorwackiej wyspie Vrgada. Dzięki inicjatywie moich 
przyjaciół - Okońskich - którzy zakochani w Chorwacji 
postanowili spędzać tam maksymalną liczbę słonecznych 
dni. Udało im się kupić apartament na cudownej maleńkiej 

wyspie Vrgada, niedaleko Zadaru. Po rozmowach z sąsiadami ustalono termin koncertu. 
“Poczta pantoflowa” i lokalne media zrobiły swoje i na ten wieczór zapowiedziało się sporo 
zainteresowanych z tak zwanego kontynentu. Prom przedłużył specjalnie na ten wieczór 
swoje rejsy. Do mariny wpływały też prywatne łodzie. Zapowiadało się bardzo ciekawie. 
Plener, na małym placyku. W tle ruiny pałacu weneckiego księcia. Ponoć ten pałac dalej stoi, 
tylko w dużej części obecny w murach okolicznych domów. Lokalny artysta malarz poddał 
myśl zilustrowania naszego grania w ciekawy sposób. Pozszywał kilka białych prześcieradeł 
i rozłożył przed sceną. Po brzegach tego sporego ekranu poustawiał puszki z farbami różnego 
koloru. Przy każdej puszce pędzle. Dzieci, które przybyły z rodzicami poinformowano, że 
podczas koncertu to co usłyszą, mogą zarejestrować na ekranie według własnych odczuć.
No i się podziało. Zaczęliśmy grać. Dzieci rzuciły się 
do farb i dalej zamalowywać wolne przestrzenie 
ekranu. Nie wiem, co spowodowało, że w krótkim 
czasie brakło miejsca na ekranie i młodzi artyści 
zaczęli zamalowywać siebie nawzajem. A kiedy już na 
sobie nie znaleźli wolnego miejsca sprytnie zbliżyli się 
do rodziców, poprawiając im makijaż i dokładając 
nowe wzory na ubraniach. Chyba nie muszę dodawać 
że jako zespół staraliśmy się być chociaż równym 
partnerem w tym happeningu. Wierzę, że obecni długo 
wspominali to wydarzenie. Zwłaszcza ci, którzy 
próbowali potem zmyć z siebie fragmenty wspólnego 
dzieła. Do dziś pamiętam, że najbardziej pożądany 
produkt następnego dnia na wyspie to był 
rozpuszczalnik. Brakło też zmywacza do paznokci. 
Wspominając ten wieczór, czuję jakby to było wczoraj. 
Takie “rodzynki pamięci” warto mieć zawsze w 
zanadrzu, aby ta droga do raju nie dłużyła się. Chwile 
szczęścia dopełniły agawy, które zakwitły na tę 
okoliczność.

Droga do raju przez...Vrgadę

fot: autora
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Mnemozyna 3

   Za mojej pamięci zniknęło z otaczającego mnie świata 
mnóstwo rzeczy. W tym wiele zawodów. Na przykład gdy 
wysoka komisja wojskowa doszła do jakże słusznego 
wniosku, że nie nadaję się do obrony ojczyzny i odesłała 
mnie do rezerwy ze specjalnością nr. 135, wiedziony 
próżną ciekawością, długo dociekałem jakimi to talentami 
zakodowanymi pod tym tajemniczym numerem obdarzyła mnie Opatrzność.  Po latach 
poszukiwań, którym towarzyszyły niemałe emocje, bo a nuż dostrzeżono u mnie jakieś 
niezwykłe talenty, o których nawet nie śniłem, dowiedziałem się, że mogę służyć krajowi 
jako kucharz, pisarz lub woźnica. Zastanowił mnie ten pisarz.  Umiejętność przez długie 
wieki zarezerwowana dla mnichów, a później absolwentów szkół klasztornych. Rzadka nie 
tylko z uwagi na samą umiejętność pisania, która już nobilitowała, ale też na dostęp do 
materiałów piśmienniczych. Nie było sklepów pana Dygi przy Podwalu czy p. 
Aleksandrowicza „Pod globusem”. Pisać trzeba było mieć czym (tu problem był niewielki 
bo gęsi łaziły wszędzie), ale z inkaustem już tak łatwo nie było, gdyż receptury były 
tajemnicze. A głównym  problemem było na czym… Tu przeskoczymy sobie kilka wieków. 
Większość trudności została pokonana. Był powszechnie dostępny i tani atrament oraz 
narzędzia do pisania. Były to tak zwane stalówki  o końcówkach różnych kształtów dające 
piszącemu możliwość wykazania się umiejętnościami nabytymi na lekcjach kaligrafii. 
Pismo urzędowe musiało być nie tylko czytelne ale i schludne. Dla ilustracji przytaczam 
próbkę. Wierzcie mi że to autentyk. To nie wyszło z drukarki komputera tylko spod ręki 

podrzędnego urzędniczyny.  To na-
pisał normalny urzędnik w ramach 
swoich codziennych obowiązków. 
Uświadomcie sobie, moi drodzy, że 
dzień w dzień armia tych biednych 
ludzi odzianych w niewygodną 
odzież, STAŁA !!! przy pulpitach 
kaligrafując te, często bezsensowne 
elaboraty.  Byli rozliczani z każdego 
zużytego arkusza papieru, a ów-
czesny regulamin pracy biurowej 
zabraniał rozmawiać, pić, jeść i palić 
tytoniu. Każdy pracownik obo-
wiązany był troszczyć się o swoje 
zdrowie, przynosić opał do biura (!)   
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i donosić szefowi. Dola urzędnika nieco się poprawiła wraz z wynalezieniem i 
upowszechnieniem maszyny do pisania. Pierwsze konstrukcje były dosyć dziwaczne i co 
ciekawe przypominały pierwsze drukarki komputerowe f-my IBM. Wszystkie czcionki 
znajdowały się na  beczkowatej kulce. Piszący specjalnym wodzikiem wskazywał na 
tabliczce odpowiednią literę  powodując odpowiednie ustawienie owej kulki z czcionkami, 
naciskał jedyny w maszynie klawisz,  kulka uderzała w papier przez taśmę z barwnikiem i 
już jedna litera była napisana. Tempo pisania nie było zawrotne a urządzenie zawodne. Ale 
szybko maszyna do pisania została udoskonalona i przybrała znaną nam postać. Tym samym 
powstał nowy zawód. Maszynistka. Z niewiadomych powodów zawód sfeminizowany w 
100 %. Nigdy nie spotkałem  mężczyzny trudniącego się tym zawodowo. W większych 
firmach i urzędach były całe hale maszyn, gdzie w ogłuszającym hałasie i niezbyt wygodnej 
pozycji gromada nieszczęsnych kobiet waliła w klawisze produkując urzędniczą 
makulaturę. Istniały liczne biura przepisywania na maszynie  gdzie za stosowną opłatą 
odręczne bazgroły przybierały formę eleganckiego druku. Panie maszynistki, poza czysto 
technicznymi umiejętnościami,  musiały  znać dobrze język w którym tekst był napisany, 
ortografię, formy dotyczące danej dziedziny i mnóstwo innych drobiazgów z poczuciem 
estetyki włącznie. Każdy błąd niósł za sobą konieczność przepisania całej strony. Zmorą 
były prace magisterskie, które powstawały w sześciu egzemplarzach. Wymagało to od 
piszącej uderzania w klawisze z dużą siłą i najzwyczajniej w świecie było męczące.
Wraz z upowszechnieniem komputerów wy-
posażonych w rozliczne programy, które za nas 
myślą, podpowiadają i wybaczają wszystkie błędy, 
sztuka pisania na maszynie nie tyle upadła co stała 
się zbędną. Czeka wraz z ową maszyną w 
dyskretnym cieniu czasów minionych na zajęcie 
należnego sobie miejsca w muzeum. Ale faktem jest, 
że na naszych oczach zniknął kolejny zawód. 
Podobnie jak kreślarz. Podejrzewam, że jako 
woźnica też nie mam większych szans pomimo, że 
mam dokument na którym stoi jak byk, że uprawnia 
ona posiadacza, czyli mnie, do kierowania  rowerem 
i powodowania zaprzęgiem konnym. Koni trochę się 
boję, bo podobno są to inteligentne zwierzęta i mogą 
mieć świadomość, że były robione w konia przez 
ludzi od tysiącleci, a to podaje w wątpliwość ich inteligencję. No i masz kołomyjkę. Gdybym 
musiał to wolałbym powozić osłami. Znakomicie większa szansa  na porozumienie.

Od zawsze  intrygowali mnie i itrygują dziwacy , wariaci i
wszelcy ekscentrycy.
Nietypowi, jak karły, garbaci czyli postacie odstające od
przeciętnych  zjadaczy parówek. „Naczelnym wariatem
Krakowa” był „SZAJBUS”. Poznałem go w 1973 roku.
Nieduży, krępy facet o nieco skośnych, inteligentnych , przenikliwych oczach. Ukończył
doskonałe  I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
Jednak na tym poprzestał i imał się potem najróżniejszych zajęć.
Był cinkciarzem przez jakiś czas, a potem miał saturator z wodą sodową.
Jeden z jego słynnych numerów, to akcja ze „sklepem z milicjantami”. Posterunek MO
mieścił się w dawnym sklepie  Centrali Rybnej przy Rynku Głównym. Pozostały po nim
wielkie przeszklone witryny i dwa mocowania do zamknięć. Gliniarze rzeczywiście
wyglądali w nim osobliwie. Szajbus kupił wielkie  kłódki i – zamknął ich w środku.
Milicjanci szaleli ze złości, nie mogąc się wydostać, a Szajbus  stał przed witryną i robił do
nich głupie miny. Zanim przyjechała pomoc  z Komendy Miejskiej – wszyscy  widzowie
 z pobliskiej kawiarni „Vis a Vis” tarzali się ze śmiechu.
W 1973 r. spotkałem  Szajbusa  w eleganckim lokalu kategorii S hotelu „Cracovia”.
Bywali tu cinkciarze, prywatna inicjatywa, cudzoziemcy, złodzieje, kombinatorzy
wszelkiej maści, panowie i panie ze służb, oraz inne kurtyzany.
Szajbus popijał właśnie z jakimiś Grekami.Zaprosił mnie do stolika i poprosił, abym na
chwilę się nimi zajął i przypilnował, aby gdzieś sobie nie poszli. Po godzinie wrócił i
zapakował nas wszystkich do swojej „Simci aronde” i ruszyliśmy do lasu. Okazało się, że on
zaprosił Greków na -  grzybobranie! Był marzec! Było cholernie zimno, a tu i ówdzie leżał
jeszcze śnieg. „Szukajcie grzybów” - zachęcał. Kto szuka  - ten znajdzie!
Znaleźliźmy, naprawdę. To były pieczarki, które   Szajbus porozkładał tu i tam po lesie.
 Zebraliśmy  siedem kilo, bo ważył je na zaimprowizowanej wadze. Jednak on uznał, że to
za mało i kazał nam zbierać dalej. W końcu uzbieraliśmy osiem kilo, dał nam spokój,
chociaż mamrotał gniewnie, że brakuje mu jeszcze dwóch, bo kupił dziesięć kilo. Tak to
w marcu zbierałem grzyby z jakimiś Grekami i zupełnym wariatem.
Smutna prawda o Szajbusie była taka, że był synem partyzanta, na którym po zakablowaniu
Niemcy dokonali dekapitacji. Donosiciel dostał grubą forsę. Szajbus miał wtedy dwa lata.

Jarek Potocki

WARIACI  

EKSCENTRYCY  

GENIUSZE (1)

fot. B. Kucharek

Czas zadumy, czas nostalgii. Ale też najpiękniejszej jesieni na świecie. Kolory 

które oszałamiają, skąpane w przymglonym słońcu, a w tle konkursowe dźwięki 

Szopena. Jakoś radośniej wspominać tych co odeszli. Choć jeśli chodzi o 

zaduszki to najbardziej polecam te jazzowe.  AD
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fot: B. Kucharek

Andrzej Wyrobiec

Uwaga, uwaga! Szykuje się nam piękny jubileusz. Otóż 
wybitny reżyser, a także i aktor, profesor AST Mikołaj 
Grabowski 5 grudnia będzie obchodził 75 urodziny!
Pozyskany do współpracy przez Teatr Bagatela Jubilat 
przygotował w ciągu ostatnich dwóch lat dwa, nagradzane na 
międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach, znakomite 
przedstawienia. „Dialogi polskie” wg Kitowicza, 
Rzewuskiego, Gombrowicza i Grabowskiego zostały 
docenione w Radomiu nagrodą aktorską dla Urszuli Grabowskiej oraz dla Zygmunta 
Koniecznego za muzykę, a „Rewizor” Gogola wyjechał z tarnowskiej Talii z nagrodą dla 
zespołu aktorskiego za wyśmienitą kreację zbiorową. I te właśnie – między innymi – 
spektakle Bagatela zaprezentuje na Dużej Scenie pomiędzy 1 a 5 grudnia w ramach 
jubileuszowego tygodnia poświęconego Mikołajowi Grabowskiemu.
„Między innymi”, albowiem na kameralnej scenie Bagateli, czyli Scenie na Sarego 7, 
będziecie mogli zobaczyć nigdy wcześniej niegrany w Krakowie (!) monodram 
Grabowskiego, który powstał w oparciu o dzienniki Gombrowicza (2-5 grudnia).
Kultowe słowa: „Poniedziałek – ja, wtorek – ja, środa – ja…” wypowie Mistrz, który ponad 
wszelką wątpliwość nie tylko ukochał Gombrowicza, ale i tego Gombrowicza konfrontuje z 
polską publicznością od kilkudziesięciu lat. Kłuje tym Gombrowiczem nasze dobre 
samopoczucie, wybija z różnych stref komfortu proponując: rzetelny krytycyzm i 
otrzeźwienie pozwalając lepiej zrozumieć własne błędy i upadki – jak pisze Tadeusz Nyczek. 

Powiedzieć, że Grabowski jest opętany polskością, to nic nie powiedzieć – mówi Nyczek. A ja 

tę tezę uzupełnię słowami Grabowskiego, które pochodzą z jednego z wywiadów: Postawa 

– otwarta – wymaga nie lada odwagi, bo trzeba zrujnować nieco swoje przyzwyczajenia i 

zdecydować się na drogę w nowe. Ale tu nie chodzi – myślę – tylko o odwagę, a o paraliż 

historią, która nas nie rozpieszczała, odbierając nam co chwila naszą państwowość. U wielu 

powstało więc przeświadczenie, że tylko cnoty wyrosłe z tradycji są w stanie gruntować w 

nas miłość, a nawet uwielbienie ojczyzny, i że tylko katolicyzm i wiara w cnoty naszych 

„naddziadów” są w stanie pielęgnować naszą tożsamość. Gombrowicz z całą powagą, 

podkreślam, z całą powagą naśmiewa się z tych lęków twierdząc, że: „Polak z natury swojej 

jest Polakiem. Wobec czego, im bardziej Polak będzie sobą, tym bardziej będzie Polakiem. 

Jeśli Polska nie pozwala mu na swobodne myślenie i czucie, to znaczy, że Polska nie pozwala 

mu być w pełni sobą, czyli w pełni Polakiem...” Dla Gombrowicza więc swoboda korzystania 

z własnego rozumu, a nie poddawanie się zbiorowej presji, jest rozwiązaniem. 

Tak więc zapraszam do czynnego uczestnictwa w Jubileuszu Mikołaja Grabowskiego. Jak 

mawia wschodni klasyk; będzie i smieszno i straszno, a na pewno mądrze. No i dobrze 

zagrane!

fot. autora

Jaki piękny jubileusz!

przyjeżdżała. 

Nie wiem, jak radzili sobie z papierosowym świństwem w domu. Nie pytalem o to, palenie 
bylo przeciez w nich wpisane.

Podobnie jednoczesne mówienie. W towarzystwie, w pracy, podobno istniał sciśle 
wyznaczony podział, kto o czym mówi i za co odpowiada, ale w to nie wierzę. Nie da się być 
innym w towarzystwie, a innym w zawodzie.

Pamietam dzień, kiedy opowiadali mi jednocześnie ( każde swoją historię ), Lidia jak 
poznała Jurka, zakochała sie w nim, zdjęła majtki ( jej słowa, dosłowne ) i poleciala za nim, 
chociaz była wtedy żoną Kazimierza Mikulskiego, który nota bene został świadkiem na ich 
ślubie i jednym z najbliższych przyjaciół, a Jerzy o poznaniu przez Polańskiego Nastasji 
Kinski w Niemczech, podczas wspólnej pracy nad operą Pendereckiego Diabły z Loudun.
W ich opowieściach nie było cienia plotkarstwa. Potrafili tak dobierać slowa ( chociaż 
jednocześnie ), iż każda z opowiadanych przez nich historyjek miala wymiar małego dzieła 
sztuki.

Kiedy dzisiaj słucham, jak obok mnie ludzie opowiadają pierdoły wstaję i wychodzę, 
żałując, iż nie ma obok mnie Skarzyńskich, chociaż to pewnie oni wymyślili stereofonię, nic 
o tym nie wiedząc. 

Był wielbicielem kryminałów, nie tylko tych z najwyższych półek, chociaż im był starszy, 
coraz mniej czytał. Ale to podobno normalne.

Miał ich setki, i kilka razy pomagałem mu zawieść taksówką, prawie że bagażową, 
wyselekcjonowane przez niego książki do antykwariatu, ponieważ nie miał ich gdzie 
trzymać. Ale, o ile dobrze pamiętam, działo się to już po śmierci Lidii, jakby wcześniej nie 
przyszło mu do głowy pozbywać się z domu czegoś, co z takim mozołem gromadzili razem.
Jak każdy normalny i myślący człowiek kochał Chandlera, Hammetta i czysty, czarny 
kryminał amerykański.

W latach pięćdziesiątych podczas najstraszliwszego upału, kiedy leżeli na plaży w Jastarni 
odszukał ich listonosz ubrany w przepisowy mundur, i z poważną i zatroskaną miną wręczył 
żałobny telegram wyrażając przy tym swoje osobiste kondolencje. Jerzy rozdygotanymi 
dłońmi otworzył telegram: depeszował Eile z Przekroju: Hammett nie żyje.

Czasami spędzaliśmy czas rozmawiając o drugorzędnych książkach kryminalnych, czy 
filmach, wyszukując w nich nielogiczności, pomyłki, przeinaczenia, oraz zwykłych 
pomyłek autorskich. Była to niezła zabawa, przeważnie kończąca się przy barze. 
Raz nawet wysłaliśmy do jednego z autorów rachunek za płyny skonsumowane przy barze, 
podczas dyskusji nad jego wpadkami, ale nasze skromne żądania za straty moralne 
pozostały bez odpowiedzi.

Jerzy posiadał nieprawdopodobny zmysł do snucia kryminalnych intryg, wymyślania 
zagadkowych sytuacji, ale niestety nie potrafił tego zapisywać. Ani nawet mu się nie chciało.

Denerwowały go polskie osiągnięcia w tej dziedzinie, chociaż dobrze wiedział, iż w tamtych 
czasach nic co proste nie mogło zostać opisane. 

Kryminały
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fot: B. Kucharek

Roman Wysogląd

fot. B. Kucharek

Skarżyński według Wysogląda (4)

Dosłownie był nimi przepełniony. I nie tylko on, Lidia zresztą 
także. Przebywając w ich towarzystwie należało być 
przygotowanym na ścianę dymu. Co zabawniejsze palili i mówili 
jednocześnie. Z jednej strony było to niesamowite, dwie osoby 
naraz opowiadające ciekawe rzeczy, z drugiej nie wiadomo było 
kogo słuchać. Do tego popielniczka pełna niedopałków i nie 

pomordowanych petów. Zapominali, iż dogasający papieros jest ich, i sięgali po nowego. 
Nie wiem, jak to wytrzymywali. Dla niepalących była to katorga. Podobnie z ich 
jednoczesnym mówieniem.

W książce o Konradzie Swinarskim rozmowę ze Skarżyńskimi Józef Opalski rozpoczął od 
prośby: kochani, błagam, nie mówcie naraz. I była to prawda,  palili w tej samej chwili 
historii, naraz mówili, razem żyli, stanowili niespotykaną poza nikim innym mi znanym  
spójność.

Przez pewien okres Jerzy nie palił, patrzył wtedy tęsknym wzrokiem na pudelka z cygarami, 
które skrzętnie gromadził i obiecał sobie, iż kiedyś tam, gdy nadejdzie jego chwila zapali 
sobie jedno z nich. 

Ale pewnego dnia, na nudnym, ale denerwującym, posiedzeniu Senatu Akademii 
machinalnie sięgnął po jeden z najwspanialszych wymysłów czasów pseudokomunizmu, 
czyli papierosa „marki” Klubowy należącego do siedzącego obok profesora Firka, a kiedy 
wyszli z posiedzenia i odnalazł sie w Zwisie z przerażeniem stwierdził, że znowu pali.
 Palił papierosy o smaku miętowym. W latach poprzedniego ustroju śmierdziały - prawie jak 
wszystko - jak diabli i kiedyś, kiedy zapalił przy mnie w restauracji na dworcu Centralnym w 
Göteborgu siedzący obok nas młodzieńcy z podziwem dla odwagi i afiszowania sie w biały 
dzień, zapytali jakiego rodzaju narkotyków używa. Takiego jeszcze nie znali.
  Bez przerwy grzebał w kieszeniach marynarek szukając papierosów. Zawsze miał przy 
sobie kilka paczek. Pod koniec życia czasami pozwalał sobie na palenie niby to słabszych, o 
0003 promila czegoś tam niby mniej trującego, ale natychmiast poprawiał go „nor-
malniejszym”.   Podobnie jak papierosów zawsze szukał zapalniczki, której nota bene nie 
mógł znaleźć, wiec Lidia ratowała go zapałkami. Podobnie znajomi. 

Nie pamietam, i nie kojarzę, go bez papierosów. W okresie kiedy nie palił, mieszkałem poza 
Krakowem. Weekendowe zakupy Lidii, ponieważ to ona zajmowala sie gospodarstwem, 
chociaż ugotować potrafiła co najwyżej jajko, składały się z: gazet, ryb dla kotów, alkoholu 
dla Jureczka, by w sobote i niedziele niepotrzebnie nie wychodził z domu, i naturalnie z 
papierosów.

Mam przed oczami jak obładowana siatkami (Jerzy nie powinien nic nosić, tak podobno 
zadecydowali lekarze) czekała przy placu Szczepanskim na taksówkę, która nigdy nie 

Papierosy

fot. B. Kucharek

 Wojciech Włodarczyk

                      * * *

Chłopcy też bawią się lalkami,
czeszą im włosy, karmią snami  
i dla swych małych, słodkich Barbie
chętnie by z nieba gwiazdy kradli.
Lecz z biegiem dni i dojrzałością
czas zmarszczki rzeźbi ich miłościom
i w lalce widzą tylko kurwę,
bezwstydną, w tekturowym pudle...

Marek Wawrzyński

WYRAZISTOŚĆ Z BORGESA XXX ANABAZA

pokrzywy

w świetle

księżyca

sen

źle rokuje

trzeba

się obudzić

stałem

w Getcie

był czas

i bezmiar

Cyrus

przekracza

życzliwą

rzekę

2020, KRAKÓW 2021, KRAKÓW 2021, KRAKÓW 2021, KRAKÓW

fot: archiwum

 ( Z tomiku „Bimber z mirabelek”)
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Jerzy Matuszkiewicz  
pseudonim „Duduś”  

Hrabia

Piotr Kleszczyński

Ryszard 
Kopciuch – Maturski 
– muzyk,
lider zespołu Old Metropolitan BandWiesław Wójcik  

-  aktor Starego Teatru, 

Andrzej Zieliński 
-  bywalec „Vis a Vis” syn generała

Stanisław Dziedzic
- historyk literatury, 
publicysta, kulturoznawca

Irena Broszkiewicz (Ika) 
– matematyk, córka dramatopisarza 
Jerzego Broszkiewicza

Stanisław Fleischer 
(Stanley)

Bronisław Cieślak

Krystyna Rados 

 Andrzej 
Marchewka

- muzyk jazzowy

- aktor, dziennikarz, 
prezenter telewizyjny i polityk


