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Pocztówka z Zakopanego

Pod Tatry jeżdżę od dziecka. Pierwszych chwil tam 
spędzonych nie pamiętam - znam je z opowieści 
rodziców. Ale wakacje w Dolinie Kościeliskiej, w domu 
państwa Bekerów, a może Beckerów (przepraszam za 
brak znajomości pisowni), wycieczki na Ornak i Halę 
Pisaną, grzybobranie, czy raczej rydzobranie w Dolinie 
Lejowej - te już mocno zapisane na twardym dysku.       
A potem studenckie szaleństwa z piwem w dłoni i łapaniem "koksu" czyli leżakowaniem     
w marcowym słońcu na Gubałówce. Wreszcie dorosłe wyjazdy z córką, by jej góry pokazać, 
z nartami zapoznać. Od ponad dwudziestu lat mam tam mieszkanie więc bywam u siebie, 
spotykam starych znajomych, gram w brydża, spaceruję. I coraz częściej zadaję sobie 
pytanie po co? Co mnie pcha do tego tłumu wypełniającego ulice, parkingi, szlaki 
turystyczne, co każe płacić krocie za najbardziej błahe przyjemności, patrzeć na 
wszechobecną jarmarczną tandetę „made in China”, mijać kipiące od śmieci kosze lub 
nieczynne kible w dolinach? Szlak papieski w Chochołowskiej to droga pokryta końskim 
łajnem, bo wozacy sprzątać po zwierzętach nie zamierzają. Oferta kulturalna tutaj zerowa, 
bo sylwestrowy spęd trudno ze słowem kultura powiązać. Wciąż oblegana kolejka na 
Kasprowy przyciąga już tylko najbardziej wytrwałych amatorów szusowania, niemal 
wszędzie jest lepiej i taniej. Pucharowe zawody w skokach to wykwit chamstwa z 
białoczerwonym szalikiem na szyi i plastikową trąbką w łapie. Ale przecież ferie znów 
przyciągną rzeszę rodaków do zimowej stolicy, ci zostawią kupę kasy utwierdzając 
miejscowych w przekonaniu, że starać się nie trzeba, bo i tak zawsze chętni na oscypka, 
kwaśnicę, moskola się znajdą. A jak po halnym posypie śniegiem to znak, że przyroda 
spieszy z pomocą by przykryć bielą szarą rzeczywistość. 

Szanowny Panie Redaktorze,
reportaż z rejsu statkiem Bajkał 1989, którego bohaterami są Marek Pacuła, Piotr Ferster, 
niżej podpisany i inni znakomici z naszego miasta, wymaga dopracowania. Spróbuję 
zainteresować Pana emocjami po obejrzeniu najnowszej wersji „West Side Story” Leonarda 
Bernsteina w reżyserii Stevena Spielberga. 

Tekst oryginalny z dziennika z roku 1989
3 września, niedziela
„Niesamowity dzień” 
W piątek 01.09 oglądaliśmy w telewizji niezwykły koncert poświęcony 50. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Dyrygował między innymi Leonard Bernstein – jeden z 
wielkich kompozytorów. Prowadził orkiestrę grająca jego utwór „Chichester Psalms”. Był 
młodzieńczy, a równocześnie poważny. Oddawał się muzyce cały. Widać było na jego 
twarzy zmęczenie, ale przede wszystkim ogromne wzruszenie. Oglądaliśmy ten koncert z 
Jureczkiem (14 lat) i byliśmy bardzo przejęci. 
I otóż tego wielkiego LB spotykam w „Jaszczurach”! Ochroniarz mówi, żebym zszedł na 
dół, bo w Sali pod Żyrafą siedzi Leonard Bernstein, i rozmawia ze Zbyszkiem Książkiem i 
studentami. Od dwóch dni jestem dyrektorem Teatru Ludowego. Przedstawiają mnie. Aż 
mnie z przejęcia zatyka! Dziękuję mu za koncert i całuję go w rękę. On robi to samo. Pyta się, 
co będziemy wstawiać w moim teatrze. Odpowiadam: „Zapraszam na premierę 
<<Człowieka z Marmuru>>”. Spotkanie trwa chwilę, bo jest już późno, 2 w nocy. Jeszcze raz 
mu serdecznie dziękuję. LB przytula mnie do siebie i wychodzi z ochroniarzami. Za chwilę 
wychodzę i ja, a na górze spotykam starszego syna Filipa (18 lat), który był w „Jaszczurach” 
na dyskotece. Opowiadam mu to wszystko, ale nie chce mi wierzyć. Dopiero po chwili 
dociera do nas waga tego wydarzenia. 
Taka przedziwna, podniosła chwila. 

Leonard Bernstein przyjechał do Krakowa 3 września 1989 roku na zaproszenie Krzysztofa 
Pendereckiego. Chciał zobaczyć miasto, spotkać się z mieszkańcami i sprawdzić, jak 
młodzież reaguje na pierwsze dni wolności, dlatego pojawił się w „Jaszczurach”. 

Komentarz
Zwracam się z pytaniem do mądrzejszych od siebie: czy są ścieżki w naszym życiu, przez 
które prowadzi nas przeznaczenie? Może tak. Mam dowody: w 1963 roku grałem Romea w 
„Romeo i Julii” w Międzyszkolnym Teatrze w V LO. W dwa lata po spotkaniu z Bernsteinem 
zaprosiłem skinheadów i punków, i posługując się kluczem „West Side Story” stworzyłem 
projekt, który utorował mi drogę do różnego rodzaju zaszczytów, stypendiów, a nawet do 
Parlamentu.  Kiedyś nawet wyreżyserowałem w radiu „Romeo i Julię” z Edytą Górniak i 
Maćkiem Stuhrem. Może, Panie Redaktorze, nie ma w tym nic dziwnego? Ale nie można 
pominąć, że to wszystko miało swoje miejsce. 

Jerzy Fedorowicz

Z listów do Redakcji:
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Przytulić głowę Orfeusza w słowie.
Tak tulił w dłoniach głowę konia Nietzsche,
batem pociętą do krwi przez woźnicę.
Śmierć prawie ludzka łzą spływała z powiek.

Marsjasza ścierwo w zgrzebny ubrać sonet, 
skórę już zdarto i ubrano w ciszę, 
trwa w słojach dębu echo bólu czyste 
jak krew ofiary i ofiary płomień.

Słowo obdarte ze skóry i mitu 
mitem obrasta, nad mitu jutrzenką 
lśni wbita w niebo drżąca igła krzyku.

Krzyk Orfeusza wrasta w końskie mięso, 
słowo i słowa ścierwo w strofie przytul.
W krzyku - bóg umarł - wyczuj bólu tętno.

Dźwięku i rytmu krwią pulsuje sonet. 
W wierszu co rani mistyki aksamit? 
Stygmaty nocy otwiera jak bramy, 
w przeciągu słowa obłęd cicho skomle.

Baudelaire tych nocy odkryl ciemną trwogę. 
Jesienin w ciemność trwogi - mamo - zawył. 
Skrzypiało okno, drzwi się uchylały
ciemnej poezji. Noc wyskomlal obłęd.

Jak mroczną wizję w sonetu ramionach 
utrzymać, skoro od bólu tak ciężka. 
Znowu na krzyżu współczucia bóg kona.

gdy przed człowiekiem nawet cień ucieka.
Tuli w ramionach martwą głowę konia 
w obłędzie Nietzsche - ciemnych wieków Pieta.

X

XI

Sonety wieków ciemnych

„Sonety wieków ciemnych” - wydawnictwo MCDN - 2005

Marek Michalak
Droga do raju cz. 46

 Droga do raju… 

a po drodze Rotary Club - Wawel

fot. B. Kucharek

   Rok 1996 - organizuję jesienne spotkanie spotkanie z 
zespołami jazzu tradycyjnego w Filharmonii Krakowskiej. 
Znakomite kapele t.j. Old Metropolitan Band, Beale Street 
Band, Boba Jazz Band i Jaaz Band Ball Orchestra miały być 
wizytowką tego koncertu. Zacząłem szukać sponsorów. 
Pomyślałem, że skoro jest w Krakowie duża amerykanska 
drukarnia Donnelly, to może włączy się i finansowo, i wesprze 

mój projekt. Dotarłem do dyrektora drukarni - Billa Maysa. Okazało się, że jest fanem jazzu i 
chętnie pomoże. Był zachwycony koncertem. Zaczął pojawiać się na różnych eventach 
jazzowych w mieście. Aż któregoś dnia podczas naszych towarzyskich spotkań, spytał - czy 
słyszałem o organizacji Rotary International. Powiedziałem, że nie tylko slyszałem, ale 
szereg razy grałem z JBBO podczas charytatywnych akcji dla R. I. w USA, jak również         
w Niemczech. Wtedy zaskoczył mnie pytaniem, czy byłbym zainteresowany zaistnieć w 
takim Klubie w Krakowie. Właśnie organizował się kolejny. Pierwszy Rotary Club  Krakow 
działał już od kilku lat. Chętnie zgodzilem się na tę propozycję i tak to znalazłem się w 
grupie organizacyjnej powstajacego Rotary Clubu Wawel. Czułem się zaszczycony tą 
propozycją. Niestety zobwiązania koncertowe uniemożliwiły mi wzięcie udziału w spot-
kaniu czarterowym w Filnarmonii Krakowskiej latem 1997 roku, ale przygotowałem coś, co 
pozwoliło uczestniczyc mi wirtualnie w tym jakże  ważnym wydarzeniu. Poprosilem 
czterech moich kolegów muzyków, aby zagrali na otwarciu czarteru hymn, który napisałem 
dla naszego nowo powstałego Clubu. Załączam oryginał zapisu nutowego…Hymn przyjął 
się, i już od 25-ciu lat grany jest z okazji przekazywania służby, kolejnym zarządom Klubu.
Jestem dumny, że mogę służyć, pomagając innym we wszystkich akcjach organizowanych 
przez nasz Klub.

A propos koncertów dla Rotary w Niemczech. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubieglego stulecia zdarzyło nam sie zagrać z JBBO na zamku w Idar-Oberstein dla 
tamtejszego Clubu w ramach akcji charytatywnej przed Bożym Narodzeniem. Do dziś 
pamiętam ten ośnieżony zamek oświetlony iskrzącymi gwiazdami i uśmiechający sie do nas 
ksieżyc.
W najśmielszych wyobrażeniach wtedy nawet nie przyszło mi do głowy, ze Klub Rotary z 
Idar-Oberstein stanie się dla naszego Clubu pierwszym zagranicznym partnerem, z którym 
do dzisiaj podtrzymujemy przyjaźnie i realizujemy wspólne projekty niosące  pomoc w 
myśl rotarianskich idei. Jest po co żyć! 
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To znakomity aktor, Krzysztof Bochenek - a dowodzi swej klasy m.in. w „Śmierci pięknych 
saren”, jak i „Pensjonacie Pana Bielańskiego”, polecam oba, jakże odmienne, spektakle - 
wyraził, tuż po premierze tego spektaklu, opinię, że Bagatela z lekka odchodzi od farsy i 
podąża w stronę satyry. Jeśli takiej, jak ten wieczór - jestem za! „Henryk Sienkiewicz. 
Greatest Hits”, autorski spektakl Krzysztofa Materny, zarazem zastępcy dyrektora ds. 
artystycznych w tymże krakowskim teatrze, nie tylko pokrzepił moje serce (wiadomo - 
Sienkiewicz), uradował duszę, ale i wzmocnił wiarę, że teatr, bawiąc, może odwoływać się 
do inteligentnego widza (np. przywołując monolog Bronisława Maja w obronie Szwedów, 
wygłoszony podczas benefisu wybitnego tłumacza - Andersa Bodegårda). Może posługiwać 
się nie publicystyczną maczugą, a trzcinką aluzji, nie łopatą, a łyżeczką do kawy, podawanej 
w miśnieńskiej porcelanie. Kto czyta Materny felietony w „Newsweeku”, wie, o czym 
mówię… Zatem uśmiechałem się pogodnie, gdy Materna - autor, reżyser, no i sam Henryk 
Sienkiewicz - kazał sobie śpiewać do znanej muzyki filmowej Kilara „Pieśń o wielkim 
pisarzu”. I tak znaleźliśmy się w świecie autoironii, ironii i absurdu rodem z 
montypythonowskich filmów.

Po latach powrócił Materna do konceptu zrealizowanego ongiś w Teatrze Polonia, 
przedstawiając teraz mocno odmienioną wersję żartów wywiedzionych z lektur naszego 
krzepiciela serc. Noblisty wszelako.

Niespełna dwugodzinny spektakl, a może wieczór kabaretowy, czerpie z Sienkiewicza, w 
którego wciela się kreator zdarzeń, Krzysztof Materna, ale i z coraz bardziej otaczającej nas 
rzeczywistości, jak mawiał nieodżałowany Kazimierz Rudzki. Ale na tyle niewinnie, by się 
kurator nie musiała patriotycznie natężać (choć kto ją tam wie…), na tyle umownie, by 
odbiorca miał przyjemność odkodowywania odwołań. I przyjemność śmiechu. Śmiechu, nie 
rechotu.

Materna po prostu bawi nas, zakładając, że pamiętamy dawne lektury, Zatem Kmicica łączy 
z trupem Janka Muzykanta, Stasia i Nel prowadzi do Latarnika, odtwarza scenę z dwoma 
mieczami pod Grunwaldem, Zbyszkowi z Bogdańca każe walczyć z Krzyżakiem na topory i 
dialogować po czesku (wcielający się weń Przemysław Branny pochodzi z Czeskiego 
Cieszyna) z Danusią, która mówi po węgiersku (Anna Branny ma dyplom nie tylko 
PWST)… Kogóż i czegóż tu nie ma – i król Jagiełło, i Jan Matejko, i Azja na pal wbijany, i 
wysadzana pod Częstochową kolubryna, i słynna Inwokacja wieszcza Adama... A na finał - 
Chochoł z Wyspiańskiego, no nie całkiem na finał, bo jest i puszczenie oka do publiczności, 
ale czyje to oko i jak puszczone - nie zdradzę.

„A to Polska właśnie” – ku pokrzepieniu serc, ku zadumie, ku przebudzeniu umysłów. Służą 
temu także piosenki z tekstami Macieja Stuhra, do muzyki Janusza Stokłosy (ongiś w 
krakowskim Teatrze STU) - jakże na czasie.

Aktorsko jest świetnie. To kolejny spektakl dowodzący, że Bagatela zespołem stoi, zespołem 
dobrze śpiewającym, fantastycznie się dopełniającym. Laurek indywidualnych nie 
chciałbym wystawiać - trudno, uczynię wyjątek dla coraz bardziej się rozwijającego 

Wacław Krupiński

SIENKIEWICZ BAWI HITAMI - KU POKRZEPIENIU SERC

1910 r. Kolejne badania szkieletu Jadwigi przeprowadzono w 1976 r. m.in. ustalając jej 
wzrost na ok. 180 cm. 31 maja 1979 roku Królowa Jadwiga Andegaweńska została 
beatyfikowana przez Jana Pawła II, a 12 maja 1987 r. jej 
relikwie złożone w trumience z brązu, przeniesiono z 
marmurowego nagrobka (obecnie pusty) i umieszczono w 
mensie katedralnego barokowego Ołtarza Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego z cudownym czarnym krucyfiksem 
królowej Jadwigi . Według przekazów, krucyfiks z drewna 
lipowego pomalowany na czarno, Jadwiga przywiozła ze 
sobą do Krakowa i modliła się przed nim w katedrze. W 
czasie modlitwy przed podjęciem decyzji o małżeństwie z 
Jagiełłą, do Jadwigi miał przemówić wiszący na krzyżu 
Jezus Chrystus słowami – „Czyń, co widzisz”. 8 czerwca 
1997 r. na krakowskich Błoniach w czasie pierwszej w 
historii na ziemiach polskich mszy kanonizacyjnej, papież 
Jan Paweł II ogłosił Jadwigę Andegaweńską Króla Polski  –  
świętą.

Wszystkim naszym Czytelniczkom i Wielbicielkom, 

najlepsze życzenia

z okazji Dnia św. Walentego, składa Redakcja.

Ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego
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Marcela Wiercichowskiego, co to 
m.in. jako Kmicic przemawia głosem 
Daniela Olbrychskiego - bo na 
pochwały zasłużyli wszyscy. I czuło 
się podczas premiery, że wraz z 
Materną odnajdują się w tym 
sienkiewiczowskim galimatiasie 
wybornie, a bywało, że mieli 
trudności, by się nie ugotować… Bo to 
jednak wieczór na poły kabaretowy, 
nie pozbawiony improwizacji.

Stworzył Krzysztof Materna spektakl 
może nie misterny, może nie wielki; 
ot, zabawny sceniczny bibelot, 
operujący nie topornym żartem, 
karmiący się cytatem, aluzją i iluzją - 
tu nawet Mały Rycerz walczy z 
Kmicicem na umowne szable, acz i 
odrąbana ręka się zdarzy, i nazwisko 
ministra Czarnka padnie, bo jak może 
nie paść, skoro chwali go sam autor 
„Quo vadis”…

A ja chwalę Bagatelę, bom wychodził 
z niej pokrzepiony; czego i Państwu 
życzę!

Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (104) 

fot: autora

Ludwik Węgierski zwany  przez Węgrów „Wielkim”, 
którym panował od 1342 r. w czasie swojego polskiego 
„królowania” zapewnił tron Polski po swojej śmierci  dla 
jednej z trzech córek (Katarzyna, Maria, Jadwiga) za 

przyznane polskiej szlachcie w 1374 r. „przywileje koszyckie” – m.in. zwolnienia 
podatkowe, a w 1381 r. rozszerzone również na duchowieństwo. Gdy Ludwik 
Andegaweński zmarł w 1382 r. został jako król Węgier pochowany w węgierskiej katedrze 
królewskiej w Szekesfehervar.  W 1384 r. Elżbieta Bośniaczka żona zmarłego Ludwika, 
wyznaczyła najmłodszą córkę Jadwigę (ur. luty 1374 r.) do  objęcia polskiego tronu. 
Koronacja  małoletniej Jadwigi na króla Polski odbyła się w katedrze wawelskiej 16 
października 1384 r. Ponieważ kandydatura wcześniej przyrzeczonego jej na męża 
austriackiego Wilhelma Habsburga spotkała się ze sprzeciwem możnowładców, gdyż w 
interesie Polski było zawarcie unii personalnej z Litwą i jej chrystianizacja oraz pomoc w 
walce z krzyżakami, Jadwiga zgodziła się poślubić wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. 
15 lutego 1386 r. Jagiełło został w katedrze wawelskiej ochrzczony, przyjmując imię 
Władysław, a 18 lutego poślubił w niej królową Jadwigę. Natomiast już 4 marca 1386 r. w 
k a t e d r z e  k o r o n o w a n o  W ł a d y s ł a w a  J a g i e ł ł ę  n a  k r ó l a  P o l s k i .  
Jadwiga zmarła 17 lipca 1399 roku w wyniku komplikacji poporodowych w czasie 
których zmarła urodzona przez nią córka Elżbieta Bonifacja. Obie zostały pochowane 
wspólnie w jednej trumnie i złożone do grobowca obok katedralnego ołtarza głównego. 
Jednak mimo powszechnego szacunku oraz nimbu miłosierdzia i świętości, przez wieki nie 
doczekała się Jadwiga okazałego nagrobka na swoją miarę. Już w 1426 r. podjęto pierwszą 
próbę o beatyfikację królowej. W 1887 roku otworzono jej grób przy udziale Jana Matejki, 
który narysował czaszkę królowej. Ponownie otwarto grób Jadwigi 12 lipca 1949 roku 
dokonując badań jej szczątków i potwierdzając 
pochowanie z nią jej córki. Po pracach 
badawczych umieszczono szczątki  królowej do 
trumny miedzianej, a następnie dębowej i 
złożono uroczyście 14 lipca 1949 r. do grobowca 
na którym ustawiono neogotycki nagrobek z 
białego marmuru kararyjskiego wykonany w 
1902  r.  p rzez  rzeźb ia rza  Antoniego  
Madeyskiego .   Nagrobek przedstawia 
pocztówka autorstwa S.Tondosa i W.Kossaka z 

Katedra Wawelska cz: 4

Teofil Lisiecki
Muzyk - kontrabasista zespołu 

Jazz Band Ball Orchestra

Więcej informacji, w artykule Zbigniewa Raja
na str: 8 

Nagrobek Królowej Jadwigi
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Iwona Siwek-Front - rysunki satyryczne:

Nie wiem czy kiedykolwiek „nie żyłem”, ten tytuł to tylko 
bardzo upiorny sen a sny miewam ostatnio wyborne, bo w 
grudniowym 2021 śniłem literacko, a mianowicie, że 
jechałem wukadką (WKD) z gwiazdami Teatru i Opery,  
KRYSTYNĄ JANDĄ  i  MARIĄ CALLAS. W grudniu 2020 
pisałem „iż” przewiduję, że 2021 tak dobrze brzmi, niemal z 
pogranicza pasjansa i kontredansa, i że ten 21 puści do nas 
oczko i nastąpi ogólna wesołość. Owszem puścił, ale nie oczko, tylko nas, jak leci „z 
torbami”, głupio chichocze i podrzuca kretyńskie sny, z których wynika, że ja z tymi torbami 
i obfitym rachunkiem - od gazownika funkcjonuję w realu, a nie w uroczych „snach, jakich 
złotych” jak pisał POETA. Jest zatem sugestia, żeby hulanki, harce i swawole karnawałowe 
przenieść bliżej „primaaprilisa”, a nawet z tego, co widać w kalendarzu przeskoczyć aprilisa 
o dwa tygodnie i zrobić nasze polskie WYPASIONE ŚWIĘTO WIOSNY i nie z jedną 
bidulką - dziewczyną ofiarną, bo to dramat. Nasze kwietniowo-majowo-czerwcowe wesołe 
potańcówki „z przytupem” i tłumem dziewcząt i chłopaków, podlotków i dandysów, 
romantycznych duszyczek i sportowych zawadiaków i najwdzięczniej tańczących seniorit i 
seniorów w sile wieku, lecz z radosnym animuszem. Radziłbym dać odpocząć powabom 
discopolowych songów, skoro młodzież burczy, że to „królestwo obciachu”, to posłuchajmy 
młodych-gniewnych, oni wiedzą czasem lepiej i pierwsi wiedzą, co i jak się nosi. Bravo! 

Wie się też, że muzyka łagodzi obyczaje i chwała muzyce za to, ale moja, tak nieszczególnie 
ładnie zwana „branża”, czyli działka odzieżowa nie łagodzi, lecz wprost przeciwnie rozjusza 
siarczyście i to hasełko przedwojennej piosenki „ja nie mam, co na siebie włożyć” ciągle      
w modzie gra rolę „gorącego kartofla”. Żeby Państwu przybliżyć, jakie rozterki są lub 
bywają utrapieniem nie tylko „niewolnic mody” przypomnę fragmenty dawnego felietonu 
sprzed około piętnastu lat, pisanego wtedy do znakomitego pisemka RYNEK MODY red. 
Hanki Gajos. Proszę sprawdzić i porównać czy cokolwiek z tamtych znaków zapytania, 
niepewności, czy właśnie owych, rozterek pozostało. Proszę czytać uważnie, bowiem, moda 
jak kobieta, a kobieta jak najpiękniejszy hymn: LA  DONNA  È  MOBILE.

Siedzę w telewizorze, i trochę się mądrzę na temat mam nadzieję dość mi znany, czyli co gdzie 
i kiedy się nosi. Słucham też rozterek gwiazd i gwiazdeczek. Powiadają, że muszą, że są 
zobligowane, że rankingi, że strach spaść z działki „dobrze ubrana”, do tej potwornej 
kompromitacji, czyli do działki „źle ubrana”, że nie wolno dwa razy w tym samym żakiecie i, 
że oczywiście to cudo markowej krawiecczyzny, nie może kosztować mniej niż…

Pytam, zatem jak się mają rozterki gwiazd do tego, co myślą gapiące się w telewizor wierne 
takim programom telewidzki i czy się aby takimi rozterkami nie frustrują? 

Publiczność w studiu (niemal same kobitki) mówią, że nie! My się nie frustrujemy, my 
kochamy nasze gwiazdeczki, my chcemy wiedzieć co noszą, mało tego, my chcemy wyglądać 
jak one… No i masz babo placek – gwiazdy, cekiny, lureksy, skosy i falbany noszą w studio, na 
scenie w kabarecie i na chałturze. A jak się wyśpi po nocnych bojach ze sceną, kostiumem, 

KIEDY NIE ŻYŁEM…

z książki prof. Jana Widackiego „Rozważania o prawie i sprawiedliwości” 2007 r.

Republiki Słowackiej ds. Kultury i Mediów oraz Ministra Kultury Republiki Słowackiej w 

którym literaci, cztelnicy i zwykli zjadacze chleba, protestują przeciwko sposobowi 

odebrania podstawowego źródła dla istnenia klasycznych pism literackich. Do tej pory list 

podpisało przeszło 500 osób. Jednak media milczą o tych artykułach informacyjnych, 

intelektualistów, klerków, jak gdyby ich nie było. Nawet dalsze organizację literatów jak 

gdyby nie istniały. Nawet słowacki PEN klub, który broni innych za granicą, kiedy dzieje się 

niesprawiedliwość, milczy jak do tej pory. Jestem członkiem tej organizacji (byłym szefem) i 

wzywałem kierownictwo organizacji żeby protestowało przeciwko temu sposobowi 

„niszczenia” przeciwnika, ale nic się nie dzieje. Historia  uczy nas, że zakazy zaczynają się 

powoli, najpierw pisma, potem książki (na stosy)...i później...Orwell i Zamjatin są coraz 

bardziej aktualni.
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 86

fot: N. Pazdej

katem choreografem, a także czasem z niedostatkiem własnych talentów, zdarza się, że w 
portkach i pepegach przemyka cichcem do warzywniaka.

Moda, jako zjawisko jest nieśmiertelna, a moda damska obszerna jak wszystkie oceany 
świata, to bez różnicy zdań, poglądów, umiłowanych kolorów, dekoltów (lub wprost 
przeciwnie), długości, asymetrii, skosów, miękkich wełen, czy szorstkich tweedów - się 
proszę miłych pań nie obejdzie. Okazja do spotkania nadarzy się niebawem. Głos 
Pruszkowa, Urząd Miasta, miłe panie zaprawione w bojach przy Dniach Pruszkowa, straż 
przyboczna Pana prezydenta, i entuzjaści, razem powspominamy jak to dawniej bywało, ale 
wyłącznie z pogodnym uśmiechem na twarzy. Rozbierzemy modę, na części pierwsze i 

sprawdzimy ile w niej fetyszu, a ile 
zwyczajnej potrzeby dobrego ubrania się i 
co to znaczy? Spróbujemy sprawdzić, kiedy 
moda uwodzi pięknem, kiedy straszy (moda 
też ma swoje wzloty i upadki). Spróbujmy 
dociec, co nosi się w Pruszkowie, a co 
nosiło onegdaj. Szczegóły będą niebawem, 
teraz trwa burza mózgów, ale jak zawsze i 
rozterek nie brakuje. 

Ja mam taką swoją, niemal odwieczną 
rozterkę i to jest oczywiste, że to rozterka 
podwyższonego ryzyka, dotyczy, bowiem 
mody, której ten element szczególnie 
wysoko cenię… Brzmi niesłychanie 
zwyczajnie, ale jakiego wymaga kunsztu. 
To tylko bluzka i spódnica. Kobieta w 
każdym wieku wygląda pięknie, nadobnie 
lub sportowo, romantycznie lub tajemniczo, 
jak sekretarka, albo jak chórzystka. 
Najpiękniejsze bluzki koszulowe nosiły 
gwiazdy kina amerykańskiego lat 
czterdziestych, ale i pięćdziesiątych (Ingrid 
Bergman i Rita Hayworth), a kolekcje 
paryskie to przepiękne finały kolekcji Niny 
Ricci i Diora, wielki włoski projektant 
Gianfranco Ferré mistrz białej bluzki i 
cza rne j  we lurowej  spódnicy  par  
excellence…

P.S. 
Przeczytałem tamten felieton i się załamałem. To była inna moda, inne gwiazdy i zupełnie 
nie nasze problemy, telewizyjne mody śniadaniowe i moda znanych twórców to dwa różne 
światy.

fot. archiwum

„Gdzie jest inteligencja, która będzie kontynuowała wielką 

debatę świata zachodniego i której intelektualna praca 

wpłynęłaby na partie polityczne i opinię publiczną oraz 

byłaby ważna dla wielkich decyzji naszych czasów? Gdzie są 

środki masowego przekazu, które byłyby dostępne dla tej 

inteligencji?” -   napisał w 1960 roku Charles Wright Mills, znany amerykański socjolog.

Dawno przed nim ukazała się sławna praca Zdrada klerków (La Trahison des Clercs), 

opublikowana w 1927 r. (polskie wydanie 2014). W swoim eseju Julien Benda dowodzi, że 

intelektualiści (zwłaszcza niemieccy i francuscy) utracili prawo do osądzania spraw 

politycznych i społecznych, gdy doszedł do władzy w XIX i XX wieku nacjonalizm, 

militaryzm i rasizm. Pojęcie „zdrady klerków” było później często używane do 

krytykowania intelektualistów, którzy weszli na służbę stalinizmu, ale sam Benda 

zaatakował konserwatywnych anty-richfusystów Charlesa Maurrasa i Maurice'a Barresa, 

ale również  Julien Benda był zwolennikiem chrześcijańskiego i Nietzschego Sorela lub .

starożytnego greckiego internacjonalizmu i uniwersalizmu.  Te dwie historyczne postaci 

przypomniałem sobie, kiedy w tych dniach komisia ministerialnej Fundacji Wspierania 

Sztuki nie przyznała najstarszym pismom literackim żadnych finansów – Literárny 

Týždenník (35-ty rocznik,), który i tak już mógł wychodzić tylko jako dwutygodnik, 

Romboid (mięsiecznik, 56-ty rocznik) i Dotyky (34-ty rocznik) miesięcznik młodej literatury 

i sztuki. Literárny Týždenník i Dotyky są pismami najstarszej i największej organizacji 

literatów na Słowacji – Spolok spisovateľov Slovenska, która nie jest lubiana przez liberałów, 

którzy zdominowali ten Fundusz. Romboid wychodzi pod egidą AOSS – Asociacia 

organizacii spisovateľov Slovenska (6 organizacji), która jest w stadium rozpadu, chociaż 

jedna z tych organizacji podjela starania o wydawanie pisma. W powojennej historii 

Słowacji a zwłaszcza w historii po 1989 roku coś takiego się nie zdarzyło. Jest to oczywyście 

problem polityczny kiedy liberałowie trzymają się hasła dogmatyków lat 50-tych - Kto nie 

idzie z nami, jest przeciwko nam – zresztą nie pierwszy raz, i zapominają o tolerancji, którą 

głoszą kiedy problem dotyczy ich samych. Zapominają o słowach Voltaire, że „Nie zgadzam 

się z tym, co mówisz, ale do ostatniej kropli krwi będę bronić twojego prawa do powiedzenia 

tego.” Oczwiście natychmiast przgotowano List otwarty Komitetu Rady Narodowej Za zgodą „Głosu Pruszkowa”
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Zupełnie niedawno opuścił nas wspaniały muzyk jazzowy, kontrabasista Teofil Lisiecki.
Na tę bardzo smutną okoliczność chciałbym przywołać nieco jaśniejsze wspomnienia z 
naszej barwnej młodości.
Poznaliśmy się wiele lat temu, jeszcze w ubiegłym wieku, a dokładnie w roku 1963 podczas 
Konkursu Amatorskich Zespołów Jazzowych Polski Południowej.
Tolek grał wówczas na fortepianie z zespołem Greenhorn Jazz Band, ja zaś nieśmiało 
prezentowałem swój pierwszy w życiu ensemble pod nazwą Lovers Dixielanders, co miało 
oznaczać po polsku Miłośnicy Dixielandowcy, niestety pan konferansjer przetłumaczył to 
na Kochankowie Dziesięciolądowcy, co publiczność patrząc na stojące na scenie młode 
sieroty, skwitowała gromkim śmiechem i sukces był już zapewniony.
Spotykaliśmy się często w  Krakowskim Jazz Klubie „Helikon”, przebywając w gronie 
wielu młodych zapaleńców, którzy podobnie jaki my, zafascynowani byli jazzem głównie 
nowoorleańskim oraz jego europejską (głownie angielską) odmianą  i próbowali w tej 
stylistyce muzykować.
W ramach kolejnego mojego eksperymentu muzycznego , czyli zespołu „Old Town Jazz 
Band”, Tolek grał początkowo na fortepianie, Staszek Jonak na klarnecie ( do dzisiaj 
Asocjacja Hagaw ), Wiktor Byrczek na trąbce, Igor Kubala na perkusji, na banjo Tadek 
Dziedzic ( później Anawa ), ja na puzonie i coraz to inny kontrabasista na kontrabasie, rzecz 
jasna. Mama Tolka, pani Helena Lisiecka była dyrektorką przedszkola, do którego 
wchodziło się od ulicy Stradom, a budynek przedszkolny znajdował się w olbrzymim 
ogrodzie (prawdopodobnie włości kościelne ). 
Dzięki temu mieliśmy spokojną salę do prób, gdzie w godzinach popołudniowych 
próbowaliśmy po uprzednim zdjęciu obuwia, jako że na terenie przedszkola był zakaz 
wchodzenia w butach. Po próbach w ogrodzie nierzadko odbywały się zacięte rozgrywki w 
tzw. beki,  a także inne gry i zabawy ludu polskiego.
Kolega szkolny Tolka niejaki Janusz C. pracował w fabryce kosmetyków „Miraculum”, 
pełniąc jednocześnie funkcję kaowca. Do jego obowiązków należała m.in. organizacja 
różnych uroczystości z okazji n.p. Dnia Kobiet, Dnia Chemika i.t.p.
Oprawę muzyczną tego wydarzenia stanowił zwykle Tolek Lisiecki dzielnie walczący na 
pianinie z melodiami typu „Fale Dunaju”, ja z tyłu cicho wtórując szczotkami na perkusji i z 
przodu zagłuszająca nas kompletnie  młoda śpiewaczka lub śpiewak z wydziału wokalnego 
Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej.
Honorarium otrzymywaliśmy w postaci zestawu wybranych atrakcyjnych kosmetyków, 
których zwykle brakowało w sklepach, ponieważ niemal wszystko wysyłano na eksport.
Ciągle kłopoty ze stałą obsadą kontrabasisty sprawiły, że pewnego razu trochę półżartem 
zaproponowałem Tolkowi, by nauczył się grać na tym instrumencie, a on o dziwo, 
potraktował to zupełnie serio i niebawem przystąpił do energicznego działania.
Po kilku miesiącach intensywnych ćwiczeń i korepetycji zaprezentował nam swoje 
aktualne umiejętności, które okazały się zupełnie przyzwoite.
I tak zamiast inżynierem metalurgiem ( studiował na AGH ) został kontrabasistą.
Latem 1965 roku udaliśmy się wraz z naszym rozkwitającym zespołem na wczasy 
studenckie do Mielna, co potraktowaliśmy jako obóz treningowy połączony z fajnymi 
wakacjami nad morzem. Mieszkaliśmy w domkach kampingowych, a naszym jedynym 
zadaniem było granie od czasu do czasu na potańcówkach w dużym cyrkowym namiocie 
będącym odpowiednikiem współczesnej dyskoteki. Stworzona przeze mnie naprędce 

Zbigniew Raj

TOLEK
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Orkiestra KJK Helikon, w której na basie grał Tolek Lisiecki, wystąpiła z powodzeniem na 
Krakowskich Zaduszkach Jazzowych 1966  w sali Filharmonii Krakowskiej, a następnie 
udała się do Wrocławia, gdzie wystąpiliśmy na festiwalu Jazz nad Odrą, z którego należy 
odnotować dwie rzeczy: bardzo udany występ oraz uroczyste wyniesienie młodego 
puzonisty Marka Michalaka wraz z łóżkiem na korytarz hotelowy ( o czym zresztą pisał sam 
poszkodowany w tejże gazetce ). Kolejny wspólnie realizowany projekt to „Grupa wokalno 
- instrumentalna dla celów muzycznych, a nie zarobkowych, założona” powstała z 
inspiracji popularnym wtedy zespołem „Blood, Sweat  & Tears” grającym w stylu fusion , 
łącząc elementy jazzu i muzyki rockowej, najogólniej rzecz ujmując. Była to dla nas 
zupełnie nowa bajka, z którą wybraliśmy się zaproszeni na festiwal studencki FAMA w 
Świnoujściu w lecie 1967 roku.
Zespół koncertował w tamtejszej muszli koncertowej, a także w amfiteatrze w 
Międzyzdrojach. Wystąpił również w programie telewizyjnym TVP Szczecin’
W domu wczasowym „Wisus 1”, codziennie odbywało się wieczorne jazzowe jam session, 
w którym brali udział także muzycy z innych zespołów, a także członkowie grupy 
„Akwarele” Czesława Niemena, który występował w non - stopie.
Kwitło tu również bogate życie towarzyskie, w którym aktywnie uczestniczyli również 
członkowie naszej dynamicznej grupy. Czasem dochodziło do sytuacji komicznych, a 
nawet tragikomicznych, jak n. p. przypadkowe spalenie kanapy w pensjonacie „Wisus 2”. 
Jednakże akcja przeciwpożarowa przeprowadzona pod dowództwem Tolka Lisieckiego, 
przebiegła szybko, profesjonalnie i skutecznie. Wkrótce nasze drogi artystyczne się 
rozeszły, ponieważ Tolek został kontrabasistą zespołu Jazz Band Ball, którym później 
kierował również jako menager, ja natomiast założyłem Tropicale Thaitti Grandę Bandę, z 
którą pojechałem na 10 lat w trasę ( z małymi przerwami, oczywiście ).
Po latach zdarzył się nam jeszcze jeden wspólny epizod artystyczny, gdy zaprosiłem zespół 
Jazz Band Ball na swój telewizyjny benefis do teatru STU ( wszak pierwsze w życiu 
kompozycje napisałem dla tej grupy na płytę z serii Polish Jazz).
Ostatnimi czasy spotykaliśmy się zazwyczaj zupełnie przypadkowo, jednakże zawsze w 
atmosferze dużej serdeczności. 
Jego nagłe odejście jest dla mnie prawdziwym szokiem, ponieważ zawsze kojarzył mi się z 
czasami naszej radosnej i nieco szalonej młodości, która również już dawno odeszła 
pozostając jedynie coraz bardziej mglistym wspomnieniem.

Od lewej: 
Andrzej „Cyzio” Czechowski, 
Zbigniew Raj, 
Ryszard Kwaśniewski, 
Marek Pawlak, 
Jan Kudyk, 
Jan Lisiecki, 
Marian Pawlik, 
Tolek Lisiecki (z gitarą), 
Andrzej „Toni” Czeernicki, 
Jerzy Horwath.

fot. Autora

„Grupa wokalno - instrumentalna 
dla celów muzycznych, a nie zarobkowych, założona”

Wróbel pozostał – szary okruch życia
Zdany na litość przypadkowej strawy
Koński przyjaciel nie przeżutych ziaren
Pieśniarz podwórek – władca polnej drogi

Tu w miejskim rytmie ćwierkit zagubiony
Między autami chyłkiem przemknie cieniem
Tylko w poranku na nielicznych drzewach
Gromadnie sławi wolność pośród zimy

Wróbel pozostał – patriota bosy
Nie koniunkturą życia kierowany
Na własnym skrawku zamieszkałej ziemi
Wierny i Szary...

       Ptaki rozśpiewanych słów
       ptaki radosnych doznań
       skrzydlate chwile pragnień
       w okamgnieniu
       wzlatujące wierszem
       nad spocony kawałek życia

       Nasze pióra
       wzywają wiatr
       ale jakże łatwo
       złamać ich lotność
       a wtedy
       stają się dekoracją

      … dla innych
      nadal jeszcze
      wyglądające przekonywująco

      Złamane lotki poezji
      kaleczą tylko

       wrażliwość.        

 Jacek  

Lubart - Krzysica

      

Z tomiku „Jestem”, Kraków 2016r.

fot. B. Zimowski

       Jako ptacy

Wróbel

Zima rozpędziła się na dobre. Burze śnieżne, mrozy, zawieje. Na szczęście dni 

coraz dłuższe, ptaki przy karmniku dokazują i hałasują. Koty wynudzone w domu 

przez ostatnie miesiące tęskno wpatrzone w okno. Bywalcy naszej kawiarenki 

czekają na kawiarniany ogródek będący najpewniejszym  znakiem nadchodzącej 

wiosny, której sobie i wam życzę. AD



10 │ vis a vis | luty     2022 luty    2022  | vis a vis │ 15

   I tak mógłbym  długo. Zakończę anegdotką, luźno 
zahaczającą wątek miłosny. Otóż na Plantach 
istniała sieć pawiloników z wodą sodową 
prowadzonych przez  firmę Rząca & Chmurski. 
Trzy z nich istnieją do dziś. Pełnią inne funkcje niż 
kiedyś, gdy można było w nich ugasić pragnienie 
wodą sodową podawaną z naturalnymi sokami.
Natomiast przy bodajże ul. Jagiellońskiej, w 
każdym razie w sąsiedztwie Plant, miała swoje 
przedsiębiorstwo p. Ewelina Nadzieja Chmurska. 
Dom przez nią prowadzony trudno by nazwać 
prywatnym, krótko mówiąc był to burdel. A 
zbieżność nazwisk z zacnym fabrykantem wody 
sodowej zupełnie przypadkowa. Ale umożliwiało to 
wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji, gdy na pytanie ..a 
gdzież to pan radca zmierza o tej porze ? ten mógł 
odpowiedzieć …a na wodę sodową, panie dzieju.

Tak po primo życza Wom,
by potanioł gaz i sztrom.
By nie brakło w Nowym Roku
geltu w kabzie i na boku.
Szczynścio, zdrowio, szmaku, fartu
i dobrego w godce żartu.
Życza zgody, mało haji,
do dochtorów krótszych raji.
No i jeszcze życza coby,
łomijały Wos choroby.
Życza wszystkim skuli Świąt

Od wielbicielki  naszego  pisemka
     ze Śląska, pani Uli Adamus, otrzymaliśmy

     piękne, wierszowane  życzenia:

aby lepiyj rządził rząd.
Aby wzrosło Pe – Ka – Be,
tyla wiela kożdy chce.
Aby budżet był na plusie,
i niy brakło szmali w ZUS-ie.
By się nie spóźniały cugi,
By malały nasze długi.
Umów życza bez przekrętów
i lepszego parlamentu.
Ciepłych laciów, dobryj kryji,
Sto lot życio na penzyji.

“Czy da się narody poważne zamienić w Południowców? Przyszłość Europy zawisła od tej 
sprawy. Jeśli Niemcy znów zabiorą się do pracy, jak dawniej, Zachód przepadnie.” - tak pisał 
Emil Cioran w 1952 roku. Północ narzuciła Europie etykę kompulsywnej produktywności, 
pracowitości i konkurencyjności, która wyzwalając urazy i kompleksy prowadziła do 
destruktywnych wojen. Szczytem nieszczęścia było, że nawet Rosjanie zapomnieli o 
“swoim tradycyjnym zamiłowaniu do lenistwa”. Rumuński myśliciel zaproponował 
odwrócenie tego procesu: “Należałoby u jednych i drugich rozwijać upodobanie do 
farniente, do apatii i sjesty, zaświecić im przed oczami rozlazłości i niestałości.”

 Zbiorowe nawracenie się Europejczyków na Połudnowców przebiega z oporami 
ale są powody do optymizmu. Jednym z nich jest stosunek ludów Północy do zimy i zimna. 
Zimowy krajobraz znika. Stając przed obrazami Breughla, Friedricha czy Fałata dziwimy 
się, że byli artyści, których cieszyło malowanie zimowych pejzaży. Zima znika z fotografii, 
filmów i powieści. Zima staje się czasem pustym. Najlepiej czymś, w czym można 
nieuczestniczyć. 

 Bywalcy Zwisu, nie czytając Ciorana, znajdowali się w awangardzie 
odchodzących od niebezpieczeństw neurotycznej pracowitości i traktowali Kraków, Rynek 
i Zwis jako wysunięte na Północ przyczółki Południa. Jednak utrzymywanie placówki 
Południa, w czasie zimy na Północy, nie jest sprawą łatwą. Przebywanie w zamkniętym, 
niezbyt wygodnym, niewielkim pomieszczeniu, jakim jest Zwis, wymaga odrobiny 
heroizmu. Jest sprzeczne z zaleceniami sanitaryjnymi.

 Dlatego trudno mieć pretensje do kilku naszych kolegów, którzy opuszczają 
zwisowe towarzystwo na zimowe miesiące udając się na Południe, do Egiptu, Meksyku czy 
Australii. Powrócą gdy będziemy mogli wygodnie rozsiąść się w otwartym Zwisowym 
ogródku. 

 Ponieważ zdarzyło mi się, mieszkając w różnych krajach Ameryki Południowej,  
ominąć kilkanaście zim traktuję ucieczki na Południe nieco sceptycznie. Zwis w zimie, to 
nie jest najlepsze miejsce na ziemi. Ale z drugiej strony alternacja pór roku, której 
doświadczamy jako bywalcy Zwisu, przypomina nam o przemijaniu. Na Południu nie jest 
nam zimno, możemy siedzieć na zewnątrz, nie doświadczamy tak krótkich dni, nie musimy 
się ubierać i rozbierać, nie poślizgniemy się na szlaji (choć możemy na bananie), nie musimy 
płacić horendalnych rachunków za ogrzewanie gazem czy prądem. Ale ceną za to jest 
złudzenie pewnej bezczasowości tego samego. W tropiku nie ma jesieni ale liście spadają 
przez cały rok. Nikt nie topi Marzanny. Nie doznamy olśnienia pięknem ciał dziewczyn i 
kobiet, które zrzuciwszy po zimie, kancerujące ich sylwetki, ciężkie stroje przechodzą obok 
siedzących w zwisowym ogródku bywalców, na których zamiast śniegu opadają płatki 
kwitnących akacji.  

 Wydaje mi się, że ci którzy przeżyli w Zwisie zimę pełniej doświadczają wiosny. 
Jeśli dobrze rozumię Ciorana, który pochodząc z Transylwanii, dobrze zimy znał. Nie 
postulował byśmy się przenosili na Południe.  Raczej chodziło mu o to, żebyśmy potrafili 
być Południowcami mimo zimy.

Adam Komorowski
Zima zła
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

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

fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Mnemozyna 5

Napotkany Nadredaktor po wymianie zwykłych uprzejmości 
powitalnych, ni to stwierdził ni zapytał: napiszesz coś !!?? 
Odparłem, że owszem coś tam mam naskrobane o Plantach. 
Na co Nadred jakby nie słysząc ciągnął tonem 
kategorycznym zabarwionym nutką prośby: Może być coś o 
miłości, bo to wiesz, walentynki i takie tam. Pożegnał się i 
poszedł, a ja zacząłem gorączkowo myśleć jak tu uczynić 
zadość życzeniu, jak by nie było pryncypała. Trzymam się tematu głównego, a potem się 
zobaczy co z tą miłością, postanowiłem.
   O Plantach Krakowskich, wyjątkowej formacji urbanistycznej, rzadko lub w ogóle nie 
spotykanej napisano chyba wszystko, zatem ograniczę się do paru drobiazgów, rzadko 
opisywanych, lub zapomnianych.    Podobnym założeniem urbanistycznym  jest wiedeńska 
Ringstrasse. Owszem, też jest pierścieniem, też została urządzona w miejsce zburzonych 
średniowiecznych fortyfikacji i w podobnym czasie, ale to jedyne podobieństwa. Ta 
wiedeńska, to ruchliwa, reprezentacyjna aleja, spełniająca funkcję komunikacyjną. 
Natomiast  nasze Planty już w momencie zakładania podzielono na osiem ogrodów. A ogród 
to nie arteria, choćby najpiękniejsza, tylko miejsce spotkań i wypoczynku. Miejsce pięknej, 
z zamysłem urządzonej zieleni, ozdobione dziełami sztuki, słowem - salon miejski. I takim 
nasze planty są i niech pozostaną jak najdłużej. Powodziło się im raz lepiej raz gorzej. 
Miewały okresy wzlotów ale też i upadków. Bywały nie tylko reprezentacyjnym ogrodem 
miejskim zaludnionym przez wytworne towarzystwo, ale też zaniedbanym zieleńcem, gdzie 
przebywanie, zwłaszcza po zmroku, było dość ryzykowne.  Pewne miejsca zwyczajowo 
były zarezerwowane dla określonych grup społecznych. Dla przykładu, okolice Pałacu 
Sztuki okupowało wytworne mieszczaństwo. Przez pewien czas w latach trzydziestych były 
tam krzesła ogrodowe zamiast ławek, i były płatne. Od Wawelu do Gródka promenowali 
zamożni żydzi, ale tylko w szabat.  Towarzystwo zmieniało się też wraz z porą dnia, a 
bardziej nocy. Rejon dworca kolejowego wraz z zapadającym zmierzchem był, i podobno 
jest nadal, okupowany przez „funkcjonariuszki płatnej miłości”. A nieco dalej „chłopcy do 
wszystkiego” oferowali swoje usługi.   Ale kiedyś, za moich dziecinnych lat, porządku w 
ciągu dnia pilnował pan plantowy. Był to funkcjonariusz magistracki w służbowej czapce z 
otokiem na którym widniał napis PLANTOWY. Przechadzał się dostojnym krokiem z 
trzcinką w ręce i przepędzał z trawników każdego, kto śmiał przekroczyć drut rozpięty 
między drewnianymi palikami stanowiący ogrodzenie. Mówię o „moich czasach”, gdy 
planty zostały ogołocone przez okupanta z eleganckich i trwałych ogrodzeń żelaznych i 
innych elementów wyposażenia parkowego. Trawniki opatrzone tabliczkami z napisami: 
Nie deptać trawników, Szanuj zieleń, czy coś tam surowo wzbronione były terenem 
niedostępnym, bo natychmiast pojawiał się ów plantowy. Bywało, że jego trzcinka 
dosięgnęła czyjegoś zadka lub łydki. W rewanżu wrzeszczeliśmy za  nim LANDZIARAAA 
!!!  lub bardziej pieszczotliwie LANDZIA . Podchody i gonitwy z owym landziarą należały 
do wyrafinowanych rozrywek mojego pokolenia.

W  numerze styczniowym, we fragmencie poświęconym Halinie Wyrodek, a 
przedrukowanym z książki Jerzego Fedorowicza,  drukarnia  w której wydrukowano ją 
popełniła błąd zmieniając  autorów wypowiedzi. Tym samym i  redakcja „VaV” 
zamieściła mylnie wydrukowany tekst. Przepraszamy.

Redakcja „VaV” zastanawia się nad rozpoczęciem działalności  gospodarczej w sektorze
pamiątkarskim. Byłaby to produkcja puszek z trzema rodzajami powietrza: puszka z 
krakowskim smogiem dla krakusów przebywających na obczyźnie, puszkowane 
powietrze z okolic Pcimia dla biznesmenów i puszkowane  powietrze z atmosferą Zwisu 
dla co bardziej wyrobionych kulturalnie turystów. Czekamy na osoby chcące 
zainwestować w ten biznes. Może „Orlen”?             

   

Z ostatniej chwili: odnalazła się „Baba lukrowana” - będzie kontynuowany komiks!                                                       
   
Prosimy o odbieranie gazetek. Po 20 dniu każdego miesiąca, nieodebrane ezemplarze 
udostępnimy innym bywalcom bistro.
    
Kilka dni temu odwiedził nas Michał P. Obecnie jest mieszkańcem Nowej Huty.
     
Rekonwalescentom:  Leszkowi Długoszowi i Jackowi Maińskiemu,  życzymy dużo 
zdrowia. Trzymamy kciuki.
     
Fundusz gazetkowy zasilili: Iwona F. i Wojtek M. - (100), Zwis - (150),
Ula A. (*) (Wydatki: Druk - (360), wysyłka - (49) = 409. Dziękujemy!

Magdalena Pamuła jest wykonawczynią jednego z 
sonetów Adama Kawy do którego muzykę napisał 
Zygmunt Konieczny. Oboje są bywalcami naszej 
kawiarenki.

Nostra culpa! Nostra culpa! Strzeliliśmy byka w słowie Auschwitz. Za karę napiszemy 
to słowo dziesięć razy: Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, 
Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz.  Przepraszamy!
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Krzysztof Miklaszewski

SPEKTAKLE, 

O KTÓRYCH  WARTO PAMIĘTAĆ

fot: archiwum

                                P  r z e s ł a n i e     a u t o r a
       W drugiej połowie XX wieku dobrodziejstwem krakowskiej 
kultury były teatry i ich przedstawienia.
       Przedstawienie teatralne najsilniej ze wszystkich znanych 
ludzkości sztuk najsilniej działa na odbiorcę.
         Spektakl to forma wszystkim nam najbliższa , ale i naj-
szybciej przez nas zapominana, a przecież nasze dzieje i nasza 
kulturę jest w stanie ocalić tylko aktywna pamięć. Te trzy zasady sprawiły ,że nowy cykl 
moich wspomnieniowych felietonów - korzystając z  recenzenckiego kalendarza  od lat 
60.tych ubiegłego wieku do jego końca - przywołuje  c o  m i e s i ą c  jedno znaczące 
wydarzenie teatralne i jego twórcę - reżysera spektaklu  - zgodnie z datą  premiery. Tym 
sposobem - pod koniec  roku - powstać ma <nowy> kalendarz krakowskich premier, o 
których - mimo upływu czasu - pamiętać warto.  
           Po to - między innymi - by nie dać się omamić pseudo-wartościom, których nadmiar 
zaczął już nas przytłaczać w tzw. IV Rzeczpospolitej.
                                                                                   Krzysztof  Miklaszewski
                                                                * * *
                                                  P r e m i e r a     l u t e g o
 Adam MICKIEWICZ :  D z i a d y
  Inscenizacja i reżyseria :  Konrad  SWINARSKI
  S t a r y   T e a t r    w  Krakowie
  [ premiera : 13 lutego 1973 ]
                                                               * * *
                                     O t o    o b c h o d z i m y   < D z i a d y > ...
          Na początku pragnę jedno z podstawowych zaniedbań w historii  polskiego teatru  
wszystkim  uświadomić. A zwłaszcza wszystkim  specjalistom od romantyzmu: tym  licen-
cjonowanym, jak mądry i przenikliwy profesor Bogusław Dopart, rozmowa z którym zdobi 
przedostatnie w styczniu wydanie tygodnika "Kraków" [lokalnego dodatku do <Gazety 
Wyborczej>] i tym - samozwańczym, jak kurator małopolski - pani Barbara Nowak,  której 
ze względu na upowszechnioną publicznie jej niewiarygodną wręcz głupotę, przedstawiać 
szerzej nie trzeba.
      Otóż - obok uznanej za "dzieło wszechczasów" - scenicznej wersji  "Dziadów " z 15 
grudnia 1934 - autorstwa Leona Schillera i Andrzeja Pronaszki, kryje się niesłusznie - nie 
tylko moim zdaniem -  dzisiaj  już zapominana   propozycja Konrada Swinarskiego z 13 
lutego 1973 roku
        Zwycięstwo Konrada Swinarskiego - w pięć lat po uświęconym politycznie  w   
mitologii potrzeb narodowego zrywu - spektaklu Kazimierza Dejmka z  25 listopada 1967 
(ostatnie przedstawienie spektaklu zdjętego z afisza przez władze komunistyczne: 30 
stycznia 1968 ) polegało właśnie na - o co apeluje przywołany na wstępie szacowny  
profesor Dopart  - umiejętności odczytania wielu  nieznanych lub niepopularnych znaczeń 
Mickiewiczowskiego oryginału.

        Pierwsze z nich (niewątpliwe  odkrycie - m.in.  Swinarskiego) związane były z postacią 
głównego bohatera dramatu i motywacją jego scenicznych zachowań. Konrad  bowiem  w 
krakowskich <Dziadach> pozostając bohaterem narodowym, nie przestawał być czło-
wiekiem ciężko i nieuleczalnie chorym ...epileptykiem .   Swinarski  mówił o tym wprost, 
nie obawiając się narodowej ... anatemy.   Jego słowa  z   taśmy  zatytułowanego "Jaki jesteś 
, Konradzie" [1974] -  pierwszego z dokumentów  realizowanej  przeze mnie - przez blisko 
dwie  dekady- serii "Anatomia spektaklu" (cyklu  filmowych zapisów  narodzin  wydarzeń 
polskiej sceny), podkreślały  wyraźnie, że: to, co jest w tej postaci -nawiedzeniem , to co jest 
- jego spójnią ze światem pozaziemskim ma wszelkie cechy poetyckiej wzniosłości, ale ma 
też wszelkie cechy chorobowe. .
  To odkrycie interpretacyjne wymagało  bardzo odważnej  decyzji  obsadowej.  Powierzył 
wtedy rolę Konrada  świetnie rokującemu, ale  młodemu aktorowi Starego Teatru - Jerzemu 
Treli (dzisiaj dzięki m.in. wspaniałym dokonaniom u Swinarskiego - zasłużonemu tuzowi 
polskiego teatru).
       Na początku trudnych w PRL-u lat 70.  taki wybór Swinarskiego oznaczał olbrzymie 
ryzyko. I to ryzyko podwójne: ryzyko - wobec ciągle nieufnej i agresywnej w stosunku 
nawet do czysto artystycznych wyborów - władzy. Ale i - ryzyko wobec polskiego 
kulturowego <podziemia>, w wyobraźni którego zamieszkał na stałe jako Mickie-
wiczowski Konrad tylko Gustaw Holoubek, bohater  Dejmkowych <Dziadów>.
      Po latach (w roku 2001) Trela - to pokerowe zagranie Swinarskiego, który - jak się 
okazało - <oszukał> władzę, nie <podpadając> opozycji  - znakomicie wytłumaczył:
Swinarski zapragnął  innego bohatera -  chciał wprawdzie  Człowieka przez duże <C> ,  
ale  całkowicie ...z w y k ł e g o. Jego, a więc i mój, Konrad wszedł więc na scenę z ulicy, ale 
jego walka ze zniewoleniem oznaczać miała tylko   w e w n ę t r z n e  zmaganie  się z samym 
sobą.
    Pytanie jednak "jak grać Konrada?" łączył Swinarski z dylematem: "jak rozumieć 
postać...Senatora?". Rozstrzygając w sobie ten dylemat - reżyser krakowskich <Dziadów> 
twierdził :
Dopatruję się analogii pomiędzy Konradem a Senatorem. To brzmi jak abstrakcja, ale : 
Senator ma swój pogląd na świat i ma swojego <boga> tak samo jak Konrad. Nie chcę 
<boga> Konrada nazywać wolnością, bo jest to wprawdzie racja, ale niezbyt obiektywna. 
Ale jakbym nazwał <boga> Senatora <doczesnym spełnieniem się w karierze> to byłby 
jakiś punkt odniesienia, jak tę rolę prowadzić. 
Znakomicie to zrozumiał Wiktor Sadecki [1923-1987]  i  jego Senator - to druga kreacja 
<Dziadów> Swinarskiego.
      Była w tym spektaklu  jeszcze jedna rola, o której zapomnieć się nie godzi. To Pani 
Rollison w interpretacji Izabeli Olszewskiej, która - jak twierdziła sama aktorka - na scenie 
cierpiąc buntowała się przeciw Opatrzności, na granicy bluźnierczego oskarżenia Boga o 
całkowitą obojętność wobec ludzkiej krzywdy. 
Rozmyślając dziś  nad "Dziadami" Swinarskiego - w 49. rocznicę premierowego spektaklu 
w gmachu przy ulicy Jagiellońskiej  i upominając się o pamięć o tej wspaniałej inscenizacji, 
pochylmy głowy przed wszystkimi aktorami Starego Teatru, którzy ideę reżysera - niczym 
święty kaganek domowego ognia - przechowali na scenie przeszło przez blisko dwie 
dekady.   W tym to bowiem czasie - nie udała się też nikomu : ani   kontestacyjnym kibicom , 
ani pryncypialnym obserwatorom - żadna z prób  zakłócenia  procesu  żmudnego, 
codziennego wypełniania przez zespół Starego Teatru tego artystycznego zadania, jakie 
pozostawił mu w swoim twórczym testamencie- ukochany w Krakowie - Konrad Swinarski.

c. d. n.


