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Jedź przez życie w wielkim stylu.
Klasa B. Przestronność. Sportowa sylwetka. Bezpieczeństwo.

Klasa B 180 CDI już od

99  900  z ł brutto

105%
Oferta ważna do 31 marca 2010.

to całkowity kos/t umowy leasingowej 

w ofercie Mercedes-Be02 Leasing na Klasę B. 

Brak opłaty administracyjnej, minimalna wpłata 

od 25% wartości pojazdu, czas trwania umowy

24 lub 36 miesięcy.

iMożliwość odliczenia
Mercedes-Benz

 BusinessCars

VAT

Usiądź za kierownicą Klasy B, odkryj idealne połączenie przes 

wnętrza, komfortu i bezpieczeństwa, a wszystko to w samochoc >•' 
o sportowej linii i kompaktowych wymiarach. Jeszcze większe \ * 
zrobisz zamawiając opcjonalne Pakiety Sport lub Chrom, któr 

teraz dostępne są w cenie 2900 zł. Pakiety obejmują m.in. skór-'1 
kierownicę i gaikę zmiany biegów, obręcze kót ze stopu metali lekki 
chromowane elementy wykończenia oraz radio Audio 20 CD. Szuka- 
oszczędnego samochodu dla swojej firmy? Idealnym rozwiązani! ni 
Klasa B z pakietem rozwiązań ekologicznych BlueEFFICIENCY. - 
pozwala na obniżenie zużycia paliwa i kosztów eksploatacji. Klasa! 
dostępna jest także w ofercie kredytu 50/50 Mercedes-Benz Bank 

Klasa B 180 CDI: 5,2 1/100 km, emisja CO, 137 g/km.

O szczegóły pytaj w salonie, www.mercedes-benz.pl
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Tango dla premiera
Premier już wie, że władza 
nie może brać się z rozbujanych 
ambicji, czyli z niczego

KATARZYNA JANOWSKA - REDAKTOR NACZELNA

A R T U R , BO H A T E R  „T A N G A ”  SŁAWO-
mira Mrożka w reżyserii Jerzego 
Jarockiego, szuka idei scalającej 
świat, który wypadł z formy. Re
ligia, rodzina, tradycja - wszyst
ko to dźwięczy pustką. Nawet tra
gedia nie ma sensu, bo nikt już 
w nią nie wierzy.

- Możliwa jest tylko władza. 
Tylko władzę da się stworzyć 
z niczego! - wykrzykuje nagle 
olśniony Artur i wskakuje na stół 
w przekonaniu, żejest władcą. Je 
go pierwszym przybocznym zo
staje Edek, swój chłop, który 
z równą ochotą dogodzi znudzo
nej małżeństwem pani, co chwyci 
za palkę i zatłucze, kogo mu każą.

Obok mnie w teatrze siedzi 
Jerzy Szmajdziński, kandydat 
SLD na prezydenta, i się uśmie
cha. Wiadomo, co będzie dalej. 
Jak kończy władza, która wzię
ła się z niczego. Edek zatłucze 
na śmierć swojego pana, wciśnie 
się w jego marynarkę i odtańczy 
tango w  parze z wielkim orędow
nikiem tradycji.

•
M A R Z E C  2009. T A D EU SZ  M AZO-
wiecki i premier Donald l\isk 
spotykają się w „Gazecie Wybor
czej”, by wziąć udział w  zorgani
zowanej przeze mnie i Piotra Mu- 
charskiego debacie podsumo
wującej dwudziestolecie wolnej 
Polski.

- Gdzie pan właściwie widzi 
swoje miejsce? - premier Mazo
wiecki przechodzi na stronę pyta
jących i dociska Donalda Tuska.

Pytanie padło dziesięć miesię
cy temu. Premier Tusk odpowie
dział na nie w ostatni czwartek, 
rezygnując z ubiegania się o fotel 
prezydencki.

Prowadząc parę miesięcy temu 
rozmowę dżentelmenów, kiedyś 
działających razem w  Unii Wol
ności, potem podzielonych sece
sją Tuska, tenora Platformy Oby
watelskiej, miałam poczucie, po
dobnie jak wielu świadków tego 
spotkania, że była to rozmowa nie 
tyle polityków, co mężów stanu.

Premier Tusk, wieczny chło
piec, w krótkich piłkarskich 
spodenkach, jak chciałaby go już 
na zawsze widzieć opozycja, swo
im ostatnim wyborem potwierdził, 
że nie był to tylko czar chwili.

Po ponad dwóch latach rzą
dów premier wie, że władza nie 
może brać się tylko z rozbuja
nych ambicji, czyli z niczego. 
Ten, kto rządzi, musi zakasać rę
kawy i własnoręcznie odśnieżać 
ulice, jeśli toną w kryzysowych 
zaspach. Obserwowanie z okien 
pałacu, jak radzą sobie z tym in
ni, to zadanie z pewnością mniej 
męczące, ale i zarazem satysfak
cja mniejsza, gdy zaspy znikną 
i na dodatek wiosną powodzi nie 
będzie.

Dziś wygląda na to, że Donald 
Tusk nie boi się chwycić za łopa
tę. Po miesiącach wahania i po
litycznego kunktatorstwa jest 
szansa, że premier nie tylko ogło
sił pomysły na reformę państwa, 
ale uniezależniony od prezydenc
kich rankingów zacznie je wpro
wadzać w  życie.

•
A CO NA SC EN IE ? PRZYNAJMNIEJ JE-
den z kandydatów na prezyden
ta, to wiem na pewno, bywa w te
atrze, jest więc nadzieja, że Artur 
i Edek pozostaną bohaterami sce
ny teatralnej, a nie politycznej.

□

Zrobieni
w  srebrnego bahna
Ambitny projekt skoi zy| 
kompromitacją

PAWEŁ STREMSKI

TO P O W IN IE N  BYĆ T EK ST  O T YM , JA K  D W IE  ZD O LN E  ARTYS KI RZt
ciły wyzwanie „strażnikom pamięci” i zamiast koleji -go na
dętego pomnika stworzyły w Warszawie wyrafinowa ą miej
ską rzeźbę. To także powinien być tekst o tym, jak o a rze 
ba - lewitujący nad ulicą gigantyczny wielokropek - ymb 
nieistniejącej kładki, którą Żydzi z getta przechodzili ode® 
okupacji nad aryjską ulicą Chłodną - w sposób za akują- 
cy i nienachalny przywołuje ogrom żydowskiej trage iii poć- 
czas wojny.

Ale nić będzie. Bo mitycznego, szeroko dyskuto /anego 
i długo oczekiwanego wielokropka po prostu nie ma. Tak sa
mo jak nie ma wyjaśnienia, dlaczego projekt, który pi ygoto 
wywano od wielu miesięcy i na który przekazano 60 rysięc. 
złotych z miejskich (czytaj: naszych) pieniędzy, zakończył się 
farsą. Farsą z artystkami Anną Baumgart i Agnieszką Kurant 
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w rolach głównych.

Wielokropek wieszano w  ostatniej chwili (30 grudnia), 
bo trzeba było się rozliczyć z dotacji do końca roku. Salony, 
z których byl zrobiony, źle znosiły mróz, ponieważ wed; ug pla
nu miały zawisnąć latem. Całość wisiała za nisko, bo ktoś źk 
zmierzył wysokości latarni. Wyliczać dalej ? A  artystki nie wy 
glądały na przejęte i z beztroską odkrywały wszystkie pro
blemy dzień przed premierą projek
tu. Gdyby Joanna Rajkowska walczyła 
o swoją palmę, tak jak Baumgart i Ku
rant walczyły o wielokropek, to jedy
ną atrakcją na rondzie de Gaulle’a był
by do dziś policyjny radiowóz. Sytu
ację próbowało ratować Muzeum Historii Żydów Po isldch- 
Bezskutecznie. Wielokropek wisiał niespełna dwa tyj idnie. 
Natychmiast zaczął odpadać, uchodziło z niego pov etne, 
w końcu został zdjęty. „Taki jest urok projektów w prz strze
l i  miejskiej” - tłumaczyli przedstawicie muzeum, p< czym 
skompromitowali się ni to desperackim, ni to żartobliwym 
e-mailem: „Czy ktoś widział wielką srebrną kropkę? C: ktoś 
się nią zaopiekował?”

Odpowiadam: Nie, nie widziałem. Nie widziałem eż ca
łego wielokropka, choć starałem się kilka razy. Zamia t nie
go znalazłem wiszący smutno półksiężyc, który wygląual jak 
zagubiony balon z "sylwestrowej imprezy z Polsatem. I jak 
tu dyskutować o „językowej rzeźbie”, jak cieszyć się udany® 
pomysłem i jak debatować o warszawskim getcie, skoro je
dyne, co po wielokropku pozostanie, to zażenowanie i słowa, 
które należałoby wykropkować.

O  Na naszyć 
łamach będą 
się pojawiać 
ludzie z „Ort 
»Przekroju«"

Autor prowadzi blog o sztuce art.blox.pl
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Mężowie i żony polityki
Czy wdzięk przyszłej pierwszej damy potrafi przykryć 

gały kandydatów na prezydenta?

D ECYZJA  DONALDA T U SK A , ŻE  REZ Y G N U JE  Z GRY O PAŁAC, TO
bomba miesiąca, a może nawet roku. Porządnie zamieszała 
w głowach polityków i pokiereszowała scenariusze strate
gów. Zawsze, gdy ktoś podłoży ładunek, są i ofiary. Na razie 
zliczyć ich nie sposób, ostateczny bilans poznamy jesienią 
po drugiej turze wyborów.

Jednak już dzisiaj można być pewnym, że eksplozja zbu
rzyła spokój w kilku domach. Myślę o kuchniach i sypial
niach pp. Kaczyńskich, Komorowskich, Sikorskich, Ole
chowskich i Szmajdzińskich. To będzie ciężka próba zarów
no dla żon, jak i mężów. Będzie większy stres, wyższe napię
cie i kawał ciężkiej roboty.

To zaiste dziwna bomba, bo prócz zamieszania przyniosła 
też ukojenie. Zwłaszcza domowi w Sopocie, w którym rzą
dzi Małgorzata Tusk. Żona premiera powtarzała, że jest jej 
w nim dobrze i wygodnie. Bo czuje się sobą, gdy jest z dala 
od polityki, a o przeprowadzce do Warszawy wcale nie ma
rzy. Żona Donalda Tliska dostała więc prezent, a pozostające 
w grze kandydatki na first lady lekcję do odrobienia.

Wzorem do naśladowania może być dla nich Michelle 
Obama. Mimo że na politykę patrzyła z pogardą, to męża 
wspierała na każdym kroku. Do legendy przeszło wydarze
nie sprzed sześciu laty, gdy Demokraci poprosili początkują
cego polityka o przemówienie na konwencji. TUŻ przed wej
ściem na scenę Michelle chwyciła Baracka za rękę i powie
działa: - Tylko tego nie schrzań, chłopie. Te „czułe słówka” 
Obama tak bardzo wziął sobie do serca, że nie tylko nicze
go nie zepsuł, ale swym występem zdobył przepustkę na wa
szyngtońskie salony

Michelle nie wystarczyła rola żony stojącej u boku męża. 
Poszła dużo dalej. Nie tylko zdecydowała o tym, że mąż bę
dzie walczył o Biały Dom, ale przyczyniła się też do jego zwy
cięstwa. W  każdym ich wspólnym występie widać wzajemny 
podziw i wielkie uczucie. Często zaglądają sobie w  oczy i na
wet jeśli to tylko teatr, to wspaniale potęguje efekt małżeń
skiej harmonii. Któż z nas nie chciałby mieć u władzy tak ko
chającej się pary?!

Michelle nie tylko Barackowi pomogła, ona go wręcz 
stworzyła. Żony naszych kandydatów „na nowo” ich raczej 
nie stworzą, ale na pewno mogą im mniej lub bardziej po
móc. A od tego, czy mniej, czy bardziej, może zależeć wynik 
wyborów. Samą elegancją i wdziękiem przyszła pierwsza da
ma nie przykryje wszystkich wad męża, jednak na pewno 
może złagodzić jego zbyt szorstkie oblicze, a w sytuacjach 
krytycznych wręcz tuszować gafy.

Największe doświadczenie w tym względzie ma Ma- 
J ria Kaczyńska, bo pierwszą damą już jest - i teraz walczy 

o reelekcję. Jest bezpośrednia i ma poczucie humoru. Kiedy 
Szymon Majewski zażartował z niej, gdy wsiadała do samo
lotu z reklamówką dla męża, riposta była szybka. Przysła
ła Majewskiemu podobną reklamówkę z kanapkami oraz 
karteczkę: „Teraz wie Pan, co jest w środku, proszę nie na- 
kruszyć”.
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Bogdan Rymanowski, TVN

Nie mam pojęcia, czy Anna Applebaum ro
bi kanapki mężowi, myślę jednak, że Radek Si
korski - gdyby na niego postawił Tusk - może li
czyć na wsparcie swej sławnej żony. Jest wybit
ną publicystką z Pulitzerem na koncie, w dodat
ku świetnie zorientowaną w  światowej polityce. 
Czy to, że jest z Ameryki, stanowi jakiś problem? 
Przykład Carli Bruni u boku Sarkozyego dowodzi, 
że niekoniecznie.

Niewiele wiemy o Annie Komorowskiej, bo żo
na marszałka unika bankietów. Ze strzępów in
formacji wynika, że ukończyła filologię klasycz
ną i poświęciła się wychowaniu pięciorga dzieci. 
Jest jednak coś, co rzuca światło na ich relacje. Po
dobno kiedyś była przełożoną męża w harcerstwie. 
Nie zdziwiłbym się, gdyby to ona (a nie premier) 
miała decydujące zdanie w  sprawie startu męża 
w wyborach. O Małgorzacie Szmajdzińskiej wia
domo, że jest prawnikiem, o Irenie Olechowskiej 
zaś, że farmaceutką. Obie sprawiają sympatyczne 
wrażenie.

O czym wszystkie powinny pamiętać? Że choć 
w tej kampanii mają do odegrania ważną rolę, póź
niej będą musiały przesiąść się na tylne siedzenie. 
O czym powinni pamiętać ich mężowie? O głębo
kiej mądrości płynącej z fraszki Jana Sztaudyngera, 
że „w sporach z żoną - ona sędzią jest i stroną!” □

Michelle Obama 
nie wystarczyła 
rola żony u boku 
męża. Nie tylko 
zdecydowali 
o tym, że mąż 
będzie walcz ył 
o Biały Dom 
ale przyczyn ła 
się do zwycif stwa

WYM YŚLIŁ I NARYSOWAŁ MAREK RACZKOWSKI
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NAUKOWCY: AUSTRALIJCZYCY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIAJĄ 
SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

KROTKO
Na łyżwach 

do Rosji

Na nogach do sądu

SROGA ZIMA ZRODZIŁA NOWE
problemy na Zalewie 
Wiślanym. Odkąd 
Zalew zamarzł, na tafli 
pojawili się amatorzy 
łyżew, bojerów, a nawet 
skuterów śnieżnych. 
Problem w tym, 
że w poprzek Zalewu 
przebiega granica z Rosją. 
Nie jest ona w żaden 
sposób oznakowana.
W  efekcie w ostatnich 
dniach strażnicy, 
którzy monitorują 
akwen za pomocą 
Zautomatyzowanego 
Systemu Radarowego 
Nadzoru, zatrzymali 
trzech mieszkańców 
Braniewa (łyżwiarza 
i dwóch kierowców 
skuterów) oraz 27-letniego 
wrocławianina na bojerze. 
Przekroczyli oni granicę 
tylko o kilkaset metrów 
i tłumaczyli, że zrobili 
to nieświadomie. Mimo 
wszystko staną przed 
sądem grodzkim. - iggy

Kul jest cool

Nadzieja dla kierowców 
z niedowładem nóg

POLSCY NAUKOWCY
zaprojektowali pierwsze 
na świecie auto, 
które będzie mogła 
samodzielnie prowadzić 
osoba na wózku. 
Dotychczas takie pojazdy 
istniały, ale trzeba było 
je specjalnie przerabiać.
To kosztowne rozwiązanie. 
Polski samochód 
ma być napędzany 
silnikiem elektrycznym 
i złożony z tanich, 
seryjnie produkowanych 
podzespołów. Inwalidzi,

by zasiąść 
za kierownicą, 
nie muszą 
zsiadać z wózka. Projektanci 
nadali autu nazwę 
KUL-car. - Początkowo 
myśleliśmy o nazwie 
Cool-car, ale KUL-car brzmi 
bardziej polsko - wyjaśnia 
Marlena Krzyżanowska, 
absolwentka Politechniki 
Warszawskiej, współautorka 
projektu. - Nie chcieliśmy, 
aby nazwa zdradzała, 
że jest to samochód dla 
osoby niepełnosprawnej 
- tłumaczy. Pojazd 
ma rozwijać prędkość 
50 km/godz. Wynalazcy 
przewidują, że jego cena 
ukształtuje się na poziomie 
około 20 tysięcy złotych.

Whisky 
made in Taiwan

W  degustacji zorganizowanej 
w Edynburgu, stolicy 

Szkocji, zwyciężyła whisky 
destylowana na Tajwanie

MARKA KALAVAN
pokonała trzy 
whisky szkockie 
i jedną angielską. 
Degustację zorga
nizował dziennik 

„The Times” z okazji obcho
dów nocy Burnsa - święta 
poświęconego XVIII-wiecz- 
nemu poecie Robertowi 
Burnsowi. Dziennikarze 
„The Times” mieli nadzieję, 
że eksperci wybiorą whisky 
angielską, która niedawno 
pojawiła się na rynku. Zwy
cięstwo tajwańskiej marki 
zaskoczyło wszystkich, 
a najbardziej sędziów.
Po ogłoszeniu wyników je
den z ekspertów Charles 
MacLaine powiedział 
z niedowierzaniem:
„O mój Boże, czy to prima 
aprilis?”. - syl

z a s ł u ż e n i d la  p o l s k i ANNA SZULC

Panteon u Apostołów
Pół roku po tym, ja k  ojcowie paulini zamknęli po Izie 

krakowskiej Skałki dla bohaterów narodow) h, 
wspierana przez Kościółfundacja ogłosiła nowe ii<jm | 

pochówku dla zasłużonych Polaków
W  SIERPN IU UBIEGŁEGO ROKU PAULINI Z DOŚĆ
niejasnych powodów wycofali się z fun
dacji Panteon Narodowy założonej we
spół z Polską Akademią Umiejętności. 
Tym samym zrezygnowali z rozbudo
wy nekropolii, w której złożono szczątki 
między innymi Karola Szymanowskie
go, Stanisława Wyspiańskiego i Cze
sława Miłosza. Wkrótce potem wyszło 
na jaw, że sami zakonnicy zajęli ostat
nie miejsce w Krypcie Zasłużonych. Po
chowali tam szczątki swoich zmarłych 
braci wbrew obowiązującej od końca 
X IX  wieku niepisanej regule, że Skałka 
przeznaczona jest wyłącznie dla bohate
rów narodowych.

Zdumiona postawą paulinów PAU 
dogadała się w zeszłym tygodniu 
z największymi krakowskimi uczelnia
mi (obiecały wsparcie finansowe i mery
toryczne), politykami, a nawet kardyna
łem Stanisławem Dziwiszem.

- Ksiądz kardynał uważnie wsłu
chał się w  głosy środowisk naukowych 
i artystycznych Krakowa, którym zale
ży na ciągłości Panteonu Narodowe
go. I które uważają, że ich historyczną 
powinnością jest znalezienie nowego, 
godnego miejsca dla wielkich Polaków

- wyjaśnia ksiądz Robert N(, ek, rzec* I  
nik archidiecezji krakowskiej 

Postawy paulinów komen wat 
nak nie chce. Przypomina jed lie.żta 
kony nie podlegają jurysdyk i biskupi 
diecezjalnego, lecz swoim prz !ożoii)tl| 

Tymczasem w  PAU pod; Isano lk| 
intencyjny, który zakłada bi ..Iowę m>| 
wego Panteonu Narodowego v podae-l 
miach kościoła Świętych Apos ołów PicJ 
tra i Pawła w Krakowie. Pień sza części 
Panteonu ma powstać z po !czonye[ 
krypt pod głównym ołtarzen: i prezbl 
terium kościoła. Przebudowa częśaol 
wo ma się zakończyć w  2012 roku. Nk[ 
oficjalnie wiadomo, że paulini nie są a-l 
chwyceni decyzją PAU. W  przyszłości 
szkolne wycieczki mogą przecież swoje! 
kroki skierować nie do nich, ale do kor. | 
kurencyjnego Panteonu.

Skałka nie jest jedynym miejscem. | 
w którym współcześnie składa 
szczątki zasłużonych. Podobne kryp-1 

ty powstają także w  bazylice w Liche I 
niu oraz w budowanej Świątyń i Opatrz-1 

ności Bożej w Warszawie. W  : ej ostat- f 
niej od 2006 roku spoczywa (choćwcakl 
tego nie chciał) poeta ksiądz j  n TVar-1 
dowski.

w m .

1
w f i

NhJ.'
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w cNv-Y~
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W tej bajce 
pojawia 
się wiele 
księżniczek, ale 
ku zaskoczeniu 
to właśnie
książę 
przypada do 
gustu synowi 
królowej

MILENA RACHID CHEHAB

0 dwóch takich, co...
polskich księgarni wchodzi właśnie holenderska bajka 

o gejach „król i król"
\ W  POLSCE PO WYDANEJ DWA LATA TEMU
0 jest nas troje” książka o homosek- 
ie dla dzieci. W  „Król i król”  zmęczona 
em królowa postanawia oddać władzę

ojr ; u synow i, pod warunkiem że królewicz 
i ii. Pojawia się wiele księżniczek, ale 
gi u chłopakowi przypada do- 

książę Wspaniały. Bajkę dys- 
e Empik. - Firma wyciągnę- 
vba wnioski z powszechnego
1 ia, które pojawiło się po tym, 
zgodziła się sprzedawać „Tę- 
o elementarza” [podręcznika

o homoseksualizmie - przyp. red.], tłumacząc 
się wówczas w oficjalnym liście, że to z powo
du promowania homoseksualizmu - komen
tuje Robert Biedroń, szef wydawnictwa Ad Pu
blik Bajka o dwóch królewiczach została dotąd 
przetłumaczona na kilkanaście języków. W  nie

których krajach, między innymi w USA, 
stała się bestsellerem. Według Roberta 

i Biedronia to niezwykle ciekawa histo- 
j ria o miłości. Wszędzie jednak wywo- 
j łała kontrowersje, na przykład w Wiel- 
! ldej Brytanii oprotestowała ją wspólno

ta muzułmańska z Bristolu.

Podział prac domowych 
w polskiej rodzinie

3%

Gotowanie
obiadu

Codzienne zakupy

44%
55%

|
■ 29% 29%

Wyrzucanie Trzepanie
unitów śmieci dywanów

9  - kobiety •  - mężczyźni

awet pracujące zawodowo kobiety spędzają
więcej czasu na pracach domowych (4 godziny 

wuty dziennie) niż ich partnerzy (2 godziny 33 minuty)

BfflS
CENNE KOBIETY
Gdyby 6 milionom polskich kobiet niepra
cujących zawodowo, a zajmujących się pro
wadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, 
wypłacać pensje w wysokości 2 tysięcy zło
tych, trzeba by przeznaczyć na to 144 miliar
dy złotych rocznie - wynika z wyliczeń eko
nomistów Szkoły Głównej Handlowej. Na 
podstawie tych danych organizacje społecz
ne, między innymi stowarzyszenie Ashoka 
i fundacja MaMa przekazały posłom pro
pozycje zmian w prawie dotyczące opła
cania pracy domowej. Chodzi na przykład
0 wypłacanie świadczeń zdrowotnych
1 emerytalnych osobom prowadzącym go
spodarstwa domowe i wychowującym dzie
ci. Robi się tak na przykład w Niemczech 
czy Hiszpanii. - Ten projekt powinien stać 
się wyzwaniem dla lewicy. Zrobimy wszyst
ko, żeby nie był tylko kiełbasą wyborczą 
- mówi Marek Balicki, poseł SdPl. Podob
ną inicjatywę kilka lat temu zgłaszało PiS. 
Skończyło się na zapowiedziach. Chyba nic 
dziwnego, skoro 144 miliardy złotych to po
łowa rocznego budżetu Polski. - opa

ROZMOWA

Brak mi Żyda 
z szafy

Dla Kolaków synonimem 
słowa „zagłada "powinno hyc 
słowo „utrata" mówi artysta 

Hafiil lletlejewski
Zbierasz od różnych ludzi wspomnienia 
o bliskich dla nich Żydach. Następnie fo
tografujesz ich w miejscach związanych 
ze wspominaną osobą, którą symbolizuje 
ustawione tam puste krzesło. Sam też się 
sfotografowałeś?
- Thk, w Otwocku. Tęsknię za Calelem Pe- 
rechodnikiem, przedwojennym właścicie
lem tamtejszego kina.
W  czasie wojny, siedząc 
w szafie, spisał swo
je wspomnienia. Jego 
„Spowiedź”, niezwykły 
reportaż uczestniczący, 
ukazała się w 2000 ro
ku, 56 lat po jego śmier
ci. Brak mi go.
Dlaczego pielęgnowa
nie tej tęsknoty jest 
takie ważne?
- Ważne jest uświado
mienie sobie, że w na
szej zbiorowej świado
mości jest obszar okry
ty czarną zasłoną nie
pamięci. Ciemny Po
lak, taki jak ja, ma bar
dzo utrudnione zada- wspomnień
nie, próbując podnieść o polskich Żydach 
ten welon.
Byłeś antysemitą?
- Myślę, że tak. Mój antysemityzm nie byl ak
tywny, gdyż jestem osobą nastawioną do in
nych pozytywnie. Płynął z tego, co nazwałbym 
instytucjonalnym zapominaniem, na którym 
buduje się koślawy obraz Żyda jako spiskują
cego, wrogiego Polsce i Polakom. Przełomem 
byta książka Grossa w 2000 roku. Okazało się 
wtedy, że w mojej świadomości istnieje czar
na dziura.
Piszesz na murach: „Tęsknię za Tobą, Ży
dzie". To także część twojej akcji.

i - W  Warszawie na Woli ktoś zamalował „Ży
dzie”. Podobnie w Kazimierzu Dolnym - z te
go, co wiem, na polecenie burmistrza. Gdy 
malowałem na warszawskim Powiślu, zatrzy
mała mnie policja pod zarzutem... szerzenia 
treści antysemickich. Podczas przesłucha
nia usłyszałem: „ty, k..., tęsknisz za Żydami? 
Spier... do Izraela”. - m il

tesmezjtobaZWIE!

Fotografie Rafała 
Batlejewskiago
stworzą księgę

Proszę państwa, ich jest dwóch, ja jestem jeden powiedział 
premier Donald Tusk i zrezygnował z kandydowania na prezydenta
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(HORY BIZNES M Y C H  DZIECIACH
TEKST ANNA SZULC, ILUSTRACJE ALEKSANDRA SZARZAŁA

EC ENIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI W  POLSCE CORAZ CZĘŚCIEJ ZAJMUJĄ SIĘ 
iZ R ŁATANI. SPRZYJA  IM IGNORANCJA LEKARZY, PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW.
 ̂ ,KŻE OBOJĘTNOŚĆ LUB GŁUPOTA URZĘDNIKÓW, BO TO PAŃSTW O F IN A N SU JE
;r ź n a  w  s k u t k a c h  p s e u d o n a u k ę

rześ z Olsztyna, lat sześć, dia
gnoza: dziecięce porażenie mó
zgowe. Metodą Domana-Dela- 
cato prowadzony był przez dwa 

I i pół roku. Terapeuci obiecali ro- 
(dzicom „naprawić uszkodzone 
komórki mózgu” ich syna. Za
noszącego się płaczem Grzesia 

iii do stania na głowie, pełzania, poko
ra na czworakach do kilkuset metrów 
i e. Kilkadziesiąt razy w ciągu dnia rodzi- 
dnie z zaleceniami) podduszali Grzesia, 
ljąc mu maseczkę i zmuszając do wdy- 
powietrza ze zwiększoną ilością C0 2 .

0 dieta: mało płynów, glukozy, nabiału, 
de dawki witamin. Mimo to uszkodzone 
ki mózgu Grzesia się nie naprawiły, 
mila z Ostrowa Wielkopolskiego, lat 
. autyzm plus słabe napięcie mięśniowe, 
'a? Odtruwanie z rtęci przez dożylne po-
ie związków, które mają wypłukać z or- 
iu metale ciężkie. Leczona akupresurą 
mi chińskimi, odrobaczana, faszerowa- 
etyną (hormon tkankowy) i suplemen- 
N iemiec i USA. We wczesnym dzieciń- 
muszana do wykonywania bolesnych 

wic. i - zgodnie z metodą Vojty. Do dziś, gdy 
ati byt gwałtownie zbliża rękę do jej głowy, 
lm ze strachu wybucha płaczem.
Ti nek z Krakowa, lat dwanaście, zespół 

t- Leczony wyciągiem z grasicy, hormo- 
uni irczycy, homeopatią, megadawkami wi
ci Bez pozytywnych efektów.
Si teczność terapii, które przeszli Grześ, 

•in' 1 > Tomek (i którym poddawane są dzie
cięcy niepełnosprawnych polskich dzie- 

n). n jest potwierdzona przekonującymi do
wodami naukowymi. I choć na Zachodzie opro
testowały ją stowarzyszenia naukowe (takie jak 

ykańska Akademia Pediatrii i Francuska 
mdowa Akademia Medyczna), to i tam zroz-

1 rodzice krążą po gabinetach terapeu- 
• wukając nadziei na wyleczenie.
Również w Polsce stosowane są w publicz- 
fc oraz prywatnych szpitalach i poradniach,

f  lansowanych przez państwo ośrodkach re- 
f ̂ l-tacyjHyeh, jak ten w Szklarach Górnych 
[ •dyni. O cudownych terapiach piszą pracow- 
f •' Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wro

go oraz wrocławskiej AWF2. Pseudo-

metody leczenia dzieci wykładane są na wyż
szych uczelniach, wystarczy przejrzeć progra
my studiów Śląskiej Akademii Medycznej, Uni
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwer
sytetu Gdańskiego. Szkolenia z wymienionych 
metod wielokrotnie organizowało podlegle Mi
nisterstwu Edukacji Narodowej Centrum Po
mocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Jeśli terapueta ma certyfikaty i należy do sto
warzyszenia terapeutów, jest kontrolowany 
przez superwizorów. A skoro jego terapia nie 
budzi wątpliwości konsultantów medycznych, 
nie ma powodu, by mu czegoś zakazywać lub 
cokolwiek utrudniać - usłyszałam w biu
rze prasowym Ministerstwa Zdrowia.

I nie ma znaczenia, że w Polsce 
każdy może założyć stowarzyszenie 
terapeutyczne. Że z braku rozwiązań 
prawnych każdy może zostać tera
peutą dzieci, każdy może głosić no
wą, rewolucyjną teorię ich uzdrawia
nia. Lekarz i psycholog, kosmetyczka 
i były masarz, który w Krakowie leczy dzieci 
uzdrawiającymi masażami i dźwiękiem misek.

OPŁATA ZA NADZIEJĘ
- W  Polsce mało komu zależy, by leczyć nie
pełnosprawne dzieci według sprawdzonych 
na świecie wysokich standardów - wyjaśnia 
doktor Maria Król, matka syna z porażeniem 
mózgowym, lekarka i dyrektorka Ośrodka Re- 
habilitacyjno-Terapeutycznegodla Dzieci Nie
pełnosprawnych w Zamościu (prowadzi go 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełno
sprawnym „Krok za Krokiem”). To jeden z nie
licznych w Polsce ośrodków, w którym wprowa
dzono czytelne standardy opieki nad dzieckiem 
z wczesnym uszkodzeniem mózgu i w którym 
nie stosuje się psuedonaukowych terapii.

Doktor Tomasz Witkowski, psycholog z Wro
cławia, były wykładowca na Uniwersytecie 
Wrocławskim i w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej, autor artykułów publikowanych 
w renomowanych czasopismach, jak „Bri- 
tish Journal ofSocial Psychology”, jest jednym 
z niewielu polskich naukowców, który- wypo
wiedział wojnę pseudoterapiom. - To bezkarny 
i straszny biznes - ocenia pseudoterapie dzie
cięce Witkowski. - Straszny, bo karmi się wiel
kimi złudzeniami i wielkim nieszczęściem.

Agata Nowicka, mama autystycznej ośmiolet
niej Kamili z Ostrowa Wielkopolskiego, zasta
nawia się dziś głośno, dlaczego omamili ją „cu
dotwórcy”, którzy obiecywali jej uzdrowienie 
córki. - Gdy rodzi się ciężko chore dziecko, ro
dziców trzyma przy życiu nadzieja - wyjaśnia 
„Przekrojowi” matka. - Nie myślą racjonalnie, 
są zrozpaczeni, niepewni przyszłości i najczę
ściej pozostawieni sami sobie. Wtedy pojawia
ją się ci, którzy na talerzu przynoszą rozwiąza
nie. Mówią: „Za dwa, najpóźniej trzy lata twoje 
dziecko będzie zdrowe”. Rzecz jasna, za opłatą.

A za jedną, trwającą kilkanaście sesji terapię 
rodzice płacą od półtora do nawet ośmiu ty

sięcy złotych.
Na ławie oskarżonych o tolerowa

nie pseudoterapii mama Kamili chcia
łaby dziś posadzić państwo. Za to, 
że wbrew obietnicom, wbrew kon
wencji ONZ o prawach osób niepeł
nosprawnych z 2006 roku (nieratyfi- 
kowana przez Polskę do dziś, zapew

nia chorym dzieciom równouprawnienie 
ze zdrowymi dziećmi) w naszym kraju nie wy
pracowano spójnego systemu pomocy niepeł
nosprawnym maluchom. Formalnie, zgodnie 
z ustawą z 1991 roku o systemie oświaty, o taką 
pomoc powinny zadbać samorządy. To one ma
ją opracować dla dziecka plan edukacji i reha
bilitacji, zapewnić mu dostęp do odpowiednich 
specjalistów. O ile, rzecz jasna, rehabilitacja jest 
konieczna i możliwa. Ale samorządy tego nie 
robią, a subwencję przeznaczoną od państwa 
na rozwój dzieci wydają często na inne cele.
- Urzędnicy w większości polskich powiatów 
nie wiedzą, ile mają na swoim terenie niepełno
sprawnych dzieci. O specjalistów rodzice mu
szą zabiegać sami, najczęściej przemierzając 
dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów do porad
ni lub wyspecjalizowanych ośrodków - od neu
rologa do logopedy, od logopedy do fizjotera
peuty. Po to, by każdy postawił odmienną, a by
wa, że sprzeczną z wcześniejszymi diagnozę. 
Dając często nierealistyczne zalecenia - mówi 
doktor Maria Król z ośrodka w Zamościu, który
- co jest wyjątkiem - zapewnia edukację i re
habilitację w jednym miejscu aż stu podopiecz
nym. Tak jak na Zachodzie czy choćby w Fin
landii, gdzie ponad 80 procent niepełnospraw
nych dzieci chodzi do przedszkola i szkoły, —>
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—> a te dbają o sprawdzoną oraz poddawaną 
pełnej kontroli publicznej rehabilitację.

Doktor Król od lat problemem braku dostę
pu niepełnosprawnych dzieci do systemowej 
pomocy próbuje zainteresować kolejne rządy. 
Pracuje w zespołach eksperckich przy mini
strze edukacji, organizuje konferencje, a także 
akcje protestacyjne, które mają sprawić, że kie
dyś niepełnosprawne dzieci będą miały taki 
sam dostęp do dóbr publicznych jak zdrowe.

PODDUSZANIE
(METODA DOMANA-DELACATO)
W  wydanej w ubiegłym roku „Zakazanej psy
chologii” doktor Witkowski wypunktował nie
naukowe metody stosowane w terapii doro
słych. Obecnie pisze drugi tom książki, w  któ
rym bierze pod lupę leczenie dzieci.

Bez trudu odnalazł nie tylko dziesiątki in
stytucji i osób, które stosują metodę Domana- 
-Delacato, ale także wiele przypadków popiera
nia jej i finansowania przez państwo.

Przede wszystkim założoną na początku lat 
90. fundację Daj Szansę z Torunia (sprowadzi
ła metodę D-D do Polski) i jej instytut terapeu
tyczny, który latami korzystał ze środków Pań
stwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
i podpisywał kontrakty z nieistniejącą już Ka
są Chorych.

Z jakich powodów metoda Glenna Doma- 
na i jego współpracownika Carla H. Delacaty, 
stworzona przez amerykańskich naukowców 
ponad pół wieku temu, naraziła się Witkow
skiemu? Z tych samych, dla których nie chce 
o niej słyszeć Amerykańska Akademia Pediatrii. 
Szacowne ciało wielokrotnie ostrzegało, że me
toda „jest oparta na przestarzałej i uproszczo
nej teorii rozwoju mózgu”. Jak również „wy
magania i oczekiwania kierowane w stosun
ku do rodzin są tak ogromne, że w niektórych 
przypadkach mogą zostać znacznie nadwerę
żone ich źródła dochodów, a relacje rodzinne 
poddane silnej presji”.

O jaką presję chodzi?
- Ciężar terapii przenoszony jest tu na rodzi
ców - wyjaśnia Witkowski. - To oni za pomo
cą karkołomnej pracy z dzieckiem, przez wie
logodzinne, codzienne dręczenie mają sprawić, 
że z ułomnego członka społeczeństwa zamieni 
się ono w geniusza.

Zacytujmy samego Glenna Domana. Za
pewnia: „Nasze indywidualne genetyczne 
możliwości są takie same jak możliwości Le
onarda, Szekspira, Mozarta, Michała Anioła, 
Edisona i Einsteina. Cała inteligencja jest pro
duktem środowiska”.

Jak uwolnić te możliwości? Na przykład 
przez zmuszanie dziecka do pełzania, chodze
nia na czworakach, podduszanie dwutlenkiem 
węgla przez 30-120 sekund powtarzane od kil
kunastu do kilkudziesięciu razy dziennie. Pod
duszanie ma poprawiać krążenie, obniżyć nad
mierne napięcie mięśni i pomóc w opanowy
waniu ruchów mimowolnych. I to niezależ
nie od tego, na jaką przypadłość cierpią dzie
ci. - To metoda nieskuteczna, która nie dość,
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że opiera się na wątpliwych założeniach funk
cjonowania mózgu, to jeszcze wrzuca do jed
nego worka dzieci, których problemy wynika
ją z różnych przyczyn i wymagają innego trak
towania, na przykład z różnego typu uszko
dzeniami neurologicznymi lub genetycznymi 
- wyjaśnia profesor Ewa Pisula; z Katedry Psy
chologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii j 
Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu 
publikacji na temat autyzmu.

Tymczasem terapeuci Domana 
twierdzą, że znają sporo przykładów 
wyjścia z najcięższych nawet form 
dziecięcego autyzmu. Profesor Pi
sula wyjaśnia jednak, że zaburze
nia autystyczne obejmują także 
wiele łagodniejszych form. I że cza- 
sem „cudowne uzdrowienia” to wy
nik postawionej wcześniej błędnej diagno
zy: na przykład dziecko podejrzewane o skom
plikowaną odmianę autyzmu w rzeczywistości 
może mieć jedynie cechy autystyczne.

HAMAK I KAMIZELKA
(METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)
Od kilku lat w Polsce popularna jest metoda in
tegracji sensorycznej, którą pod koniec lat 60. 
ubiegłego stulecia opracowała doktor Jean 
Ayres, terapeutka zajęciowa z Los Angeles. 
Poddawane są jej dzieci autystyczne, z poraże
niem mózgowym i z zespołem Downa.

Integracja sensoryczna wychodzi z zało
żenia, że różne zmysły bezpośrednio na siebie 
oddziałują. Jeśli integracja zmysłów nie jest 
u dziecka zaburzona, potrafi ono odpowiednio 
reagować na określoną sytuację, na przykład 
wsiąść na nowy typ rowerka bez pomocy oraz 
podpowiedzi i z niego zsiąść. Dzieci z zaburzo
ną integracją zmysłów bywają za to nadwrażli
we na bodźce dotykowe, mają problemy z kon
centracją lub koordynacją ruchów. Ćwiczą więc, 
spacerując po matach, zjeżdżając ze zjeżdżalni, 
huśtając się i bujając w hamaku. Do tego do
chodzi szczotkowanie ciała specjalnymi szczo
teczkami terapeutycznymi i uciskanie stawów.

Co jest wyjątkowego w metodzie zwanej 
integracją sensoryczną, skoro chcą jej się dziś 
uczyć wszyscy terapeuci od Ustki po Gorli
ce? Skoro Ministerstwo Edukacji Narodowej 
na wyposażenie publicznych ośrodków, porad
ni i gabinetów w sprzęt niezbędny do tej terapii 
wydało trzy lata temu sześć milionów złotych? 
Dziś nawet nie wiadomo, kto kupił hamaki, 
maty i pledy oraz tak zwane kamizelki obcią
żone. Te ostatnie przeznaczone są głównie dla 
maluchów z ADHD, by swoim ciężarem studzi
ły ich hiperaktywność. Tymczasem przeprowa
dzone w latach 2008-2009 badania naukow
ców z Macąuarie University w Australii wyka
zały, że kamizelki w  leczeniu hiperaktywności 
są nieprzydatne. - Zmienili się ludzie, depar
tamenty, nie jesteśmy w stanie odnaleźć osób 
odpowiedzialnych za tamte wydatki - słyszę 
w biurze prasowym MEN.
- Nie mamy jednoznacznych dowodów na to, 
że integracja sensoryczna poprawia funkcjono

wanie dziecka - twierdzi profesor ,va Pi*
- Wręcz przeciwnie, istniej ą obaw' ie w oU 
ślonych sytuacjach może je nawet p garszać 

Wie o tym doskonale Katarzyn z War 
wy, mama 12-letniego Jasia z pora/ iiem r, 
zgowym. - Bujanie mojego synka hanu, I 
w  gabinecie S I skończyło się pilną \ zytąu»| 
topedy - wspomina. - Nikt nie spra- łźił w®, 
śniej, że Jaś ma bardzo słabe kości.

Dlaczego terapeuta tal< leostra 
nie potraktował Jasia? B zapew» 

nie m iał-i wciąż nie m -pojęs 
o tym, jak niebezpiec ne m® 
być dla dziecka stoso anie im- 

l todyniezweryfikowan medycz
nie. Za to już osiem lat t nuśró 
towej sławy badaczka mtyzmt 

profesor Patricia Howlin Inst:. 
tu Psychiatrii Królewskiego College i wLoo- 
dynie (powołująca się na analizy S wowegt 
Departamentu Zdrowia w  Nowym J< ku doty
czące efektywności metod terapii osob z auty
zmem), stwierdziła, że integracja sensoryczni 
nie jest skuteczna.

BOLESNE UCISKANIE 
(METODA VOJTY)
Za pomocą terapii Czecha Vaclava Vojty leczo
ne są dzieci z porażeniem mózgowym, auty
zmem, a także z zespołem Downa, jeśli niesą 
sprawne ruchowo. W  uproszczeniu mt toda po
lega na uciskaniu określonych punktów ca
ła dziecka, by przyjąć pozycję, z które j będs 
chciało się wyzwolić. Pozycję siłą utrv da tera
peuta lub matka. W  końcu dziecko uw nia st 
wykonując przy tym oczekiwany ruch la przy
kład obrót. Problem w tym, że z reguły taly pa
cjent uwalnia się z pozycji z płaczem, b 
no uciski, jak i ćwiczenia sprawiają mr ból.

Metoda Vojty została ujęta przez  ̂ inisii 
stwo Zdrowia w projekcie gwarantr var.:„ 
koszyka świadczeń rehabilitacyjnych na 
2010. Doktor Maria Król w proteście w słany 
do resortu zdrowia przypomniała, że ta nr~ 
jest jedną z najbardziej kontrowersyjny h i> 
ną z najmniej udokumentowanych.

I choć rozporządzenie zmodyfikow no i 
pis o terapii Vojty skreślono (w  zam  ian &  
ogólnie potraktowana rehabilitacja dzi d z » 
burzeniami wieku rozwojowego), nie < znatn 
to, że bolesnych ćwiczeń nie sfinansuj w ty® 
roku Narodowy Fundusz Zdrowia jako P& 
nik świadczeń gwarantowanych przez res *'-- 
Bo - jak wyjaśnił mi w oficjalnym piśmie P r 
Olechno, rzecznik ministra zdrowia - -reU 
litacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojo»f 
go (...) umożliwia realizację wielospecjalist)c 
nej, kompleksowej rehabilitacji dzieci zagn - 
nych nieprawidłowym rozwojem psychom  ̂
rycznym (...) oraz dzieci o zaburzonym roz" 
psychomotorycznym”. Bo - jak dowiedz:li
się jeszcze w biurze prasowym Minister^' 
Zdrowa - to rehabilitant wybiera dziś tof' 
dę, według której chce pracować z dzieckR”; 
a państwo tylko ją opłaca. Terapią Vojty J &-' 
się więc dziś dzieci w zaciszu komercyjnych -1

w
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,t, V szanowanych klinikach, na przy
le j v > nice Intensywnej Terapii i Patologii 
i )W„r i w Katowicach.
'  V rnych bazach naukowych artykułów 

_h i psychologicznych znalazłem za- 
„  ;anaście prac poświęconych meto- 

y - mówi doktor Witkowski. Najwię- 
owersji budzi wśród lekarzy zajmu

ją ę mózgowym porażeniem dziecięcym 
j‘p -  Jest bierna, dziecko nie uczy się ru- 

tóre mają sens. Poza tym codzienna 
a tego rodzaju procederu stawia pod 

tal -1 zapytania rozwój emocjonalny dziec- 
lacji z matką, która regularnie zada

mi ' >1 - zapewnia mnie doktor Zofia Kula-

salo umowę ze Stowarzyszeniem Kinezjolo- 
gów Edukacyjnych na scenariusze zajęć. Czę
sto z dziećmi upośledzonymi. Pisaliśmy też, 
że w 2006 roku Komitet Neurobiologii PAN 
uznał założenia metody za sprzeczne z wiedzą 
na temat funkcjonowania mózgu.

I co? I nic. Metoda Dennisona pozostaje 
jedną z najpopularniejszych terapii. - Podob
nie jak metoda Domana-Delacato, którą leczy 
się niepełnosprawne dzieci w wielu publicz
nych ośrodkach za publiczne pieniądze - mó
wi doktor Tomasz Witkowski.

W  tym samym mieście niepełnosprawne 
dzieci mają dostęp do wrocławskiego mode
lu usprawniania. Reklamowany jest przez au-

i, neuropediatra z warszawskiego Insty- 
uP t' ’ atld i Dziecka.

'm n a s t y k u j MÓZG
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA)
1 Kręceniu w powietrzu leniwych ósemek, 
> ma umożliwić dzieciom rozwinięcie ich po- 
'tcjalnych możliwości zablokowanych w cie- 

Pisaliśmy już w „Przekroju” („Pola psycho- 
re tn y ”  44/2009). Także o tym, że w 2004 ro- 
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedago- 
—*j MEN (obecnie O RE) włączyło ldnezjo- 

edukacyjną do programu szkolenia psy- 
• dogów, pedagogów, nauczycieli i rodzi- 

 ̂ ''a  poziomie podstawowym „gimnastyki 
do dziś przeszkolono 50 tysięcy opie- 

■ r'w dziecięcych, a ponad 60 szkół podpi-

torkę, profesor Ludwikę Sadowską, kierowni
ka Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Roz
wojowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
jako metoda systematycznej i pewnej stymula
cji prawidłowego rozwoju dziecka. Przez mo
del ten przewijają się wszystkie najmodniej
sze wczoraj i dziś pseudoterapie, także te opisa
ne wyżej: metody Domana-Delacato oraz Voj- 
ty, teoria integracji sensorycznej i kinezjologia 
edukacyjna.

W M U to dowód na to, jak głęboko pseudo
nauka przeżarła placówki naukowe. Jeszcze 
pięć lat temu profesor Sadowska leczyła nie
pełnosprawne dzieci hormonem grasicy, mi
mo że już w 1992 roku Komisja Genetyki Czło
wieka Polskiej Akademii Nauk uznała, że nie 
ma jakichkolwiek przesłanek do takich kuracji.

Na naszą prośbę profesor Limon, który wte
dy przewodniczył komisji, przyjrzał się WMU.

I nie rozumie powodów, dla których teraz 
profesor Sadowska podaje wszystkim dzie
ciom z zespołem Downa kolejny hormon, tym 
razem tarczycy. - To błąd - irytuje się nauko
wiec. - Powinny go dostawać jedynie te, u któ
rych stwierdzono niedoczynność tarczycy. We- j 
dług moich danych tylko około 25-30 procent | 
dzieci zespołem Downa wymaga podawania 
hormonu tarczycy!

Jego zdziwienie budzą też serwowane ma
łym pacjentom potężne dawki witamin. - Ku
racje megawitaminowe znane są od lat - przy- j 
znaje profesor. - Ale nieznane są efekty takich 
kuracji. Wiemy jednak, że wysokie dawki nie- | 
których witamin są szkodliwe.

Profesor Sadowska uważa, że łykane gar- j 
ściami witaminy dobrze robią jej podopiecz
nym. - Nabierają sił, mają więcej energii, bar- j 
dzo często znikają im też zajady - zapewnia.

STRACONE ZŁUDZENIA
Doktor Tomasz Witkowski w przygotowywa- j 
nej do druku książce tych, którzy propagują j 
niesprawdzone metody leczenia dzieci i obie
cują cuda, nazywa wprost „hienami”.

Ich ofiarom radzi jedno: czasem najlepszą 
terapią dla dziecka i jego rodziców jest zaprze
stanie terapii. Lub przynajmniej poprzestanie | 
na tych metodach, które - choć mało spektaku- j 
larne - są sprawdzone. Należą do nich na przy
kład stosowane z powodzeniem od lat meto- ! 
dy rehabilitacji czy wielokrotnie przebadane, 
oparte na dowodach naukowych terapie be- i 
hawioralne i behawioralno-poznawcze, które 
sprawdzają się na przykład u dzieci autystycz
nych. W  uproszczeniu polegają na kształtowa
niu za pomocą nagród (łakocie, zabawki) takich 
zachowań, które umożliwią dziecku sprawniej
sze funkcjonowanie w świecie. Wzmacnianie 
nagrodami poprawnych form aktywności ma- | 
lucha (na przykład zamiast pluć i gryźć - bawi
my się wesoło z mamą) sprawia, że w krótkim 
czasie robi postępy. Co ciekawe, dopiero od tego 
roku NFZ zdecydował się je refundować (do tej 
pory rodzice płacili za nie z własnej kieszeni).

- Przez lata biegałam od gabinetu do ga
binetu, by szukać cienia nadziei - wspomi
na ze smutkiem w glosie Agata, mama ośmio
letniej Kamili z autyzmem. - Zostawiałam 
w tych gabinetach dziecko bez jakiejkolwiek 
kontroli. Maseczkowalam córeczkę, faszero
wałam świństwami, bo każda terapia mia
ła być wybawieniem. Wydałam fortunę. Stra
ciłam dwa mieszkania i męża, który nie zniósł 
mojego uporu.

Dopiero niedawno, siedem lat po urodze
niu córki, Agata przestała odwiedzać gabine
ty. I zobaczyła Kamilę taką, jaka jest. Ujrzała 
zmęczone, przerażone i udręczone nieustają
cym wysiłkiem dziecko. I pierwszy raz od wie
lu miesięcy je przytuliła. Wiedziała, że tracąc 
złudzenia, zyskuje wreszcie spokój, że może 
wreszcie skupić się nie na bezskutecznym le
czeniu córki, ale na córce.
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AMERYKA RAFAŁ KOSTRZYNSKI

PODCZAS SW OJEGO PIERW SZEGO ORĘDZIA O STANIE 
PAŃSTWA BARACK OBAMA ZŁOŻYŁ W IELE OBIETNIC. 

M IESZANINĘ OBIETNIC JUŻ DAWNO ZŁAMANYCH, 
NIEREALNYCH I NIEPRECYZYJNYCH. NIC DZIWNEGO, 
ŻE A M ERYKA N IE  OCENILI JEG O  PRZEM Ó W IEN IE  

G O RZE J N IŻ PO ŻEG N ALN E O RĘDZIE  
GEO RGE'A  W. BU SH A

Barack Obama 
w siedzibie 
Kongresu tuż przed 
wygłoszeniem 
orędzia. Puszcza 
oko do swojej 
małżonki
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I akie historie najlepiej za
czynać od konkretu. Pró
bujemy. 28 stycznia w sie
dzibie Kongresu w Wa
szyngtonie amerykański 
prezydent zapowiedział: 
• Banki na Wall Street bę
dą musiały zwrócić podat- 

eniądze, które dostały na ratunek 
mkructwem.
kret? Przecież Barack Obama mó- 
imo rok temu.
: Kongres ma przyjąć ustawę o za- 
niu (Obama nie wyjaśnił jednak, 
ierza ustawowo zlikwidować bez-

ej.
. atne firmy mają dostać ulgi podat- 
eby mogły zwiększyć zatrudnienie 
i pierw Senat musi przyjąć ustawę, 
a razie - jak ujął to Obama - „blo-
>byści”).
ie więcej czystej energii, więcej 
jądrowej (co wymaga przyjęcia 

;resie kolejnej ustawy), 
iej będzie można się dostać do dwu- 
szkół wyższych (zmiana zapowia
dacze przez wczesnego George’a W.

etanie ponadpartyjna komisja, 
poszuka oszczędności w budże- 
a to być komisja z prawdziwego 
nia, a nie żadna - cytat za Obamą 
zyngtońska ścierna”). ' 
merykańskiej armii wreszcie będą 
służyć geje (to też zapowiedź z cza- 
zesnego Busha).

e konkretów. Przytoczyliśmy sie- 
sjważniejszych obietnic. W  sumie 
ch jedenaście.
DeHaven, analityk z waszyngtoń- 
Cato Institute, oponuje. - To nie j 
ce. Raczej wizje. Łatwo mu będzie 
wszystkiego się wyprzeć, 
teraz wyparł się swoje- 

la wyborczego. „Nigdy 
■rilem, że zmiana będzie 
- powiedział. Jak to nie

• ngton to nie ja
0 Ł  :o przemówienie faceta,
°t> '- ciąż walczy o prezydenturę - wtó- 
k  ujonah Goldberg z dziennika „The 
I** ’> ork Post”. - Jak wtedy, gdy jednoczył 
’■ w bólu ze wszystkimi Amerykanami, 
rcy ucierpieli z powodu recesji i błędów 

‘̂ pełnionych przez jakiś „Waszyngton”. 
■ lk wdąż mieszkał w Chicago.
J  Kongresmani oklaskiwali Obamę 

stojąco, ale wśród ekspertów nie było 
ł^tuzjazmu. Wprawdzie pisarz Christo- 

BucUey naP 'sai na porrnlu TheDaily- 
'■ast.com: „Ależ ten skurczybyk wywalił 
 ̂Namowę”  lecz zachwyt ów był nie tyl- 
”s°bliwy, ale także odosobniony. Gold- 
'• ~ Gdy oglądałem Obamę, przypo-

2003 rok. Ceorge W. Bush twierdzi, że Irak kupował uran w Afryce. Wojna wisi na włosku

mniał mi się dowcip o tenorze w La Sca
li. Publiczność ciągle wolała: „B is!”, więc 
w końcu powiedział, że już nie daje rady. 
Wtedy ktoś z publiczności wstał i krzyknął: 
„Śpiewaj! Śpiewaj, aż się nauczysz!”.

Nawet Aaron Swartz, bloger, pisarz i ak
tywista w jednym, a przede wszystkim zało
życiel Progressive Change Campaign Com- 
mittee - organizacji wspierającej postępo
wych Demokratów - nie chciał chwalić pre
zydenta. Specjalnie dla „Przekroju” tak spa
rodiował wystąpienie Baracka Obamy:

„Potrzeba nam prawdziwych rozwią
zań, a nie waszyngtońskiej śriemy. Dlatego 
popieram waszyngtońską ściemę w posta
ci cięć podatkowych i mrożenia wydatków.

Nie możemy chować głowy w piasek 
w obliczu trudnych wyzwań. Dlatego cho
wam głowę w piasek i walkę z deficytem 
budżetowym powierzam ponadpartyjnej 
komisji, która nic nie może.

Amerykanów denerwuje bałagan w pra
cach rządu. Dlatego rozpowszechniam go 
jeszcze szerzej: w telewizji i w Internecie.

I nadal chcę być zupełnie nowym ro
dzajem prezydenta. Dlatego będę popeł
niał te same szaleństwa, co każdy mój po
przednik”.

Orędzie o staniu w miejscu
Nie miał też Barack Obama niczego cie
kawego do powiedzenia na temat polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Nie

przedstawi! żadnego pomysłu na Afgani- j 
stan, ograniczając się wyłącznie do przy- | 
pomnienia, że wkrótce zwiększy liczbę sta
cjonujących tam żołnierzy. Korei i Irano- 
wi poświęcił zaledwie dwa zdania; stwier
dził, że oba kraje zostały objęte surowy
mi sankcjami. Rosję wspomniał tylko raz 
- zapowiadając, że w najbliższych miesią
cach Waszyngton i Moskwa podpiszą no
wy układ o redukcji zbrojeń strategicz
nych, który zastąpi wygasły w grudniu ze
szłego roku START I. W  kwietniu nato
miast przedstawiciele 44 państw uczest
niczących w szczycie bezpieczeństwa ją 
drowego mają podpisać zobowiązanie, 
że za cztery lata zabezpieczą przed terro
rystami wszystkie materiały rozszczepial
ne. Innymi słowy: dyplomacja Obamy jest 
dziś w tym samym miejscu, w którym by
ła rok temu.

Z sondażu przeprowadzonego przez 
CNN zaraz po orędziu wynika, że 78 pro
cent spośród 400 respondentów miało 
o przemówieniu mniej lub bardziej pozy
tywne zdanie. 21 procent - mniej lub bar
dziej negatywne.

Czy to jest dobry wynik?
Wygłoszone rok temu inauguracyj

ne wystąpienie Obamy miało 92 procent 
pozytywnych ocen (i 8 procent negatyw
nych). Ostatnie orędzie Busha - prezyden
ta, którego po ośmiu latach urzędowania 
miał dość prawie każdy Amerykanin —>
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ŚWIAT

Orędzia ’88 i ’74, czyli Ronald Reagan załamany 20-kilogramowym budżetem oraz Richard Nixon umoczony w aferze Watergat

orędziu użył go 76 razy. Bardziej ,skupiony 
na sobie był chyba tylko Ronald Reagan.

Trzecia kadencja Busha
Analogie. Wspomniany wcześniej rad De- 
Haven z Cato Institute wysmaży! v Inter
necie cały zestaw podobieństw mit !zy orę
dziem Obamy a orędziami jego po rzedni- 

ka. Weszła mu z tego dość rozbudo vana» 
belka. Okazało się, że obaj (Obam i Bus" 
mają te same priorytety: bezpiecz lapnf 
szłość dla Ameryki, pewność zatrę Iniena 
czysta energia, innowacje, łatwiejszy 
stęp do szkół wyższych. Ktoś życz iwy p* 
wiedziałby, że bez względu na or entacjf 
polityczną każdy prezydent USA po pi* 
stu chce dobrze dla swojego kraju. DeH* 
ven nie przyznałby mu jednak racji. - 
łem załamany, kiedy słuchałem tego ot* 
dzia. Ta sama terminologia, to san:o m*
szanie się rządu w sprawy jednostki. &• 
pełnie jakby to była trzecia kadencja 
sha. DeHaven jest libertarianem, popk0 
więc maksymalne ograniczenie roliwfcż 
w życiu człowieka. M iał nadzieję, żeOw 
ma wprowadzi trochę więcej liberafc®4 
do polityki. Rozczarował się.
- Oni dwaj niczym się nie różnią - kon*® 
tuje. - Czy to nie przerażające?

Nie wszyscy mogą być
Historia. Doroczne orędzia o stanie p 
stwa to tradycja, która ma już 220 lat- k 1' 
stytucja Stanów Zjednoczonych stwiet&* 
że prezydent musi „raz na jaldś czas

—> - odpowiednio 78 i 20.
Czyli nie, to nie jest dobry wynik.

Siła ego
Za to media przeważnie mają z orędzia
mi mnóstwo zabawy. Wymyślają wykre
sy. Liczą słowa. Czas zużyty na ich wypo
wiedzenie. Sprawdzają, który wyraz pa
dał najczęściej. Szukają analogii, odwołu

ją się do historii, notują wszystkie przyrze
czenia, które będzie można wypomnieć au
torowi za rok. Prześcigają się w opiniach. 
28 stycznia znów się okazało, że opinii mo
że być nieskończenie wiele.
Wykresy. Dziennikarze brytyjskiego „Guar
dian a” poszli po bandzie. Poddali tekst orę
dzia błyskawicznej obróbce na Wordle.net 
i otrzymali coś, co wyglądało jak klasyczna 
chmura tagów. i Chmura składała się ze słów 
wykorzystanych w przemówieniu Oba
my. Kolorowa, estetyczna czcionka o różnej 
wielkości, wyrazy pionowe i poziome. Prze
ślicznie. I zupełnie bez sensu.
Słowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Barack Obama użył w swoim orędziu 7304 
słów.
Czas. Wygłoszenie 7304 słów zajęło mu 
godzinę, osiem minut i dwadzieścia se
kund. Znaczy: w ciągu minuty prezydent 
wypowiadał średnio 106,9 słowa. To niezły 
wynik, bo - dla porównania - w 1998 roku 
B ill Clinton potrzebował na swoje orędzie 
ośmiu minut i dwudziestu trzech sekund 
więcej niż Obama, choć miał mniej od nie
go do powiedzenia. Dokładnie: o jedno 
słowo mniej.
Najczęściej używane wyrazy. W  przypad
ku Obamy było to słowo „ja ”. Cóż, język 
angielski ma szczątkową koniugację, więc 
trudno mu się obyć bez zaimków osobo
wych. Dlatego wielu prezydentów najczę
ściej mówiło „ja ”. Obecny przywódca Sta
nów Zjednoczonych jest jednak wyjątko
wo przywiązany do tego słowa. W  swoim

D ATABLO G
Facts are sacred

Obama s state of the unton speech: how did the words hc used compare 
to other presidents? As wordlcs
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rar . t przed Kongresem. W 1790 ro- 
, ieI7 iszyngton zdecydował, że naj- 
piei -zie, jeśli „raz na jakiś czas” bę- 

czało „raz na rok”. Dziś prezy- 
obiście wygłaszają orędzia, ale 
ze tak było. W  X IX  i na począt- 
icku prezydenci składali pisem- 

■rt, który następnie był odczyty- 
/ez specjalnie wyznaczoną do te- 

bę. Ten zwyczaj zmienił dopiero 
roku Woodrow Wilson. Od tamte- 

<u orędzia w formie pisemnej zda- 
,ię sporadycznie. Ostatnim, któ- 
\ dowal się na taką formułę, był 

i roku Jimmy Carter. I całe szczę- 
się zdecydował. Jego raport miał 

ona 33 tysiące słów. Gdyby chciał go 
dc/ ać, to przy jego tempie (99,5 sło

ni minutę) zajęłoby mu to pięć go- 
Izin rzydzieści siedem minut.

V 923 roku prezydenckiego orędzia 
i sta ’ państwa po raz pierwszy moż- 
la b i posłuchać w radiu. Przemawiał 
!ah Coolidge. W  1947 roku Harry S. 
rui n jako pierwszy prezydent Stanów 
jer iczonych ogłosił swój raport w te
ren A dokładnie pół wieku później 

Billa Clintona można było obej- 
żywo w Internecie, 
plecami prezydenta zawsze sto- 
prezydent i przewodniczący Izby 
entantów, a przed nim siedzą kon- 
ani. W  lożach jest miejsce dla mi
ny i pierwszej damy. W  1982 roku 

n J  Reagan wprowadził zwyczaj za- 
nia do Kapitolu gości specjalnych, 
zym był Lenny Skutnik, który ska- 

1 lodowate wody rzeki Potomak, 
rai ał życie kobiecie ocalałej z kata- 

•itniczej.
- dy nie ma jednak stuprocentowej 

rek. ncji. Po zamachach z 11 września 
ngresmanów i jeden członek rzą- 

u n czas przemówienia muszą pozo- 
ukryciu, żeby w razie ataku pań- 
>e straciło ciągłości władzy.

bieruce czy obiecanki
'otomanie przyrzeczeń. W  Gerhardzie 

e mało konkretne wizje Obamy nie 
tbu iziły żadnego niepokoju. - W  orę- 

chodzi głównie o to, żeby zrobić 
re './rażenie - wyjaśnia. - Ma być po- 

nie. Zwłaszcza jeśli mamy kryzys. 
Peters, profesor nauk politycznych 

1 -itrus College w Glendorze, jest twórcą 
lornetowego archiwum oficjalnych do- 

tów prezydenckich American Pre- 
1CY Project. - Tylko proszę nie pisać, 

■ubię czytać orędzia i znam je na pa- 
zastrzega. Nawet jeśli ich nie lubi 

(:̂ na na pamięć, wie o nich wszystko, 
•barnie zabrakło pokory - mówi. - By- 
"•Trawdzie próby wyciśnięcia emocji, 
*l*be. Szkoda, że nie zaprosił do Kon- 

*t°goś w rodzaju Skutnika.

•ręiś
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Gerhard
Peters

Zdaniem Petersa najlepsze 
orędzie o stanie państwa wygło
sił w 1988 roku Ronald Reagan. 
Najgorsze - Richard Nixon 
w 1974 roku. - Afera Watergate 
go wykończyła. Pot lał się z je
go twarzy; wyglądał okropnie 
- wspomina. - Orędziu Oba
my bliżej do Reagana niż do Ni- 
xona, ale nie było w nim nicze

go wybitnego. To nie było przemówienie, 
które zmienia losy świata. Obama był po
prawny. Widać, że lubi mówić. Ale w son
dażach nie zyska. Nie zyskają również De-

REKLAMA

mokraci, bo gospodarka nie chce się od
bić. Przewiduję, że w wyborach stracą ko
lejne miejsca na rzecz Republikanów.
- Demokracja w państwie 300 milionów 
obywateli może być głośna, zagmatwa
na i skomplikowana - powiedział Barack 
Obama. Peters: - Ciekawe, co na to Hu 
Jintao, prezydent Chin, państwa, które 
ma cztery razy więcej mieszkańców.

Kiedy Obama rok temu wygłasza! in
auguracyjne wystąpienie, niial za sobą en
tuzjazm milionów Amerykanów. 28 stycz
nia mial za sobą tylko nienaturalnie biały 
uśmiech wiceprezydenta JoeBidena. I

m g r

Zostań mistrzem fuli kontaktu
z jednym, dwoma, a wręcz trzema naraz v 
zawodnikami z sieci Plus. Z każdym z nich 
możesz rozprawiać po 5 zł przez 30 dni 
za pomocą stów i SMS-ów.

Aby aktywować Bliski Numer, wpisz kod:
*104*51 *48nr_teletonu_w_Plus# 
a następnie wciśnij przycisk

simplusc*www.simplus.pl

http://www.simplus.pl


ŚWIAT

Dla większości użytkowników najważniejsza część adresu in te r n e t  ego 
widnieje po „www”. W iele wskazuje jednak na to, że najlepsze zaczyi i sit 

po ostatniej kropce. 0  to w  tym roku rozgrywa się walka
TEKST JOANNA WOŹNICZKO-CZECZOTT, ILUSTRACJA AGATA DUDEK

B iznesmen James Tre- 
vino jeszcze przed 
posiedzeniem ra
dy miasta Las Vegas 
wszystko sobie do
kładnie wyliczył: je
żeli miasto poprze je
go firmę Dot Vegas 

Inc. w staraniach o administrowanie 
domeną najwyższego poziomu „.ve- 
gas” dostanie 50 centów od każdej 
nowej zarejestrowanej domeny albo 
10 procent od zysków firmy. A  sko
ro tylko pojawi się możliwość zakoń
czenia adresu internetowego ponęt
nym „kropka Vegas”, w  pierwszym 
roku zechce z niej skorzystać od 
300 tysięcy do 500 tysięcy użyt
kowników. Do budżetu Las Vegas 
wpłynęłoby wówczas od 150 tysię
cy do ćwierci miliona dolarów. Tre- 
vino nie postawił wprawdzie kropki 
nad i, ale łatwo wyliczyć, ile na tym, 
co po ostatniej kropce, zarobiłaby 
rocznie jego firma. Do dwóch i pół 
miliona dolarów. Jest się o co starać.

Dot Vegas Inc. więc się stara 
- i jeśli 3 lutego rada miasta przegło
suje rezolucję wspierającą te stara
nia (co nie jest konieczne, ale może 
się przydać), Las Vegas oficjalnie sta
nie w kolejce obok Paryża, Nowego 
Jorku czy Berlina, którym już śnią się 
sufiksy „.paris” ,,.nyc” czy „.berlin”. 
Na razie o miejskie końcówki adre
sów ubiega się dziewięć metropolii, 
ale termin składania wniosków mija 
pod koniec lutego. Wyścig więc trwa. 
Firma Minds+Machines, należą
ca do jedynej notowanej na giełdzie 
spółki specjalizującej się wyłącznie 
w domenach najwyższego poziomu 
(Top Level Domain Holdings Ltd.), 
w połowie stycznia zdążyła otworzyć 
stronę z poradami dla miast, które 
chciałyby ustawić się w kolejce. Dla
czego twojemu miastu przyda się ta
ka domena? Jakie warunki powinie
neś spełnić, aby się o nią ubiegać? 
Jak napisać wniosek? A  może pomóc 
ci ją administrować, jeśli wygrasz? 
Jak widać, na tym, co po kropce, pie
niądze może robić wielu.

Zresztą chętni na miejskie super- 
domeny to i tak tylko drobny frag
ment kolejki. Najwięcej jest tych, 
co mają chrapkę na końcówki typu 
„.food” (.jedzenie), „.wine” (.wino), 
„.books”  (.książki) czy wręcz „.eco” 
(.eko). Kolejka po domeny najwyż
szego poziomu jest niedostępna 
dla zwykłych użytkowników sieci. 
Tli trzeba być miastem, wielką firmą, 
regionem, organizacją albo lepiej 
konsorcjum ekologicznym wspiera
nym przez rozpoznawalne twarze.

Nie nasza domena
W  świecie internetowych domen 
dzieli i rządzi ICANN: amerykań
ska organizacja non profit z siedzibą 
w Kalifornii. To do niej ustawiają się 
chętni na kokosy po kropce. I to ona

podejmuje między innymi decyzje w  sprawie tworze® 
domen najwyższego poziomu i administrowa >ia ni® 
- i robi to nieprzerwanie od 1998 roku.

ICANN została wyłoniona z Departamentu H*1*' 
lu USA, by przejąć od rządu rolę technicznego r--- 
zorcy sieci. Internet to wszak wynalazek amerykan5* 
pierwsze projekty powstały pod presją zimnej wojny? 
ko pomysł na alternatywną komunikację w razie kv  
fliktu, pierwsza testowa sieć połączyła cztery ameryU 
skie uniwersytety. Spod kontroli Departamentu Han- • 
ICANN wychodziła latami - i choć już dawno uzyski 
status niezależnej organizacji, pozostawała gwaranK5 
nadzoru USA nad całym Internetem.

Nic dziwnego, że budziło to oburzenie innych kia? 
(zwłaszcza Chin i Rosji). Z jednej strony zaczęły się n*- 
ski na umiędzynarodowienie ICANN, z drugiej - ur:' 
niało się w politykach (zwłaszcza republikańskich) l ' 
przekonanie, że amerykańskości nadzorcy domen tu - 
ba bronić jak niepodległości. Jeszcze w 2005 roku na - 
gestie Unii Europejskiej, że globalna kontrola nad -
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Diabeł tkwi w domenie

FOT. AFP/E łST  NEWS. REX/EAST NEWS

Tim 
Bemers-Lee, 
czyli ojciec 

Internetu, uważa, 
Że nowe domeny 

spowodują 
inflację nazw

A l Gore, czyli 
niby-ekolog. ale
przede wszystkim 
biznesmen Liczy 
na krociowe zyski 
z domeny „.eco”

aby zrobili to za nich nowi gracze? Wystraszo
ne firmy mogą się pocieszyć, że wprowadzone 
już przez ICANN sponsorowane domeny naj
wyższego poziomu (jest ich kilka: „.travel”, 
„.mobi”, „.aero” ) nie odebrały wielkim gra
czom klientów. Nikt nie pomylił na przykład 
„airfrance.cońi” z „airfrance.aero”  - faktem 
jest jednak, że Air France wykupiło „airfrance. 
aero” i przekierowuje z tego adresu na swoją 
stronę-matkę. ICANN zapowiada przygoto
wanie zapisów, które dawałyby istniejącym 
firmom prawo pierwokupu adresów z nowy
mi domenami najwyższego poziomu - ale już 
słychać zarzuty, że ta nowa polityka psuje ry
nek. - Pierwszy efekt wprowadzenia tych do
men będzie taki jak po dodrukowaniu pienię
dzy - ostrzega jeden z twórców usługi W W W  
Tim Bemers-Lee. - Wartość oryginalnej re
jestracji spada, a koszt ochrony marki rośnie. 
Czy to w porządku obniżać wartość domeny, 
na którą właściciele ciężko pracowali? - pyta 
w publicznym apelu o niepsucie Internetu.

Zwolennicy nowej polityki ICANN odpo
wiadają jednak, że jest ona bardziej demo
kratyczna. - Liczba adresów internetowych 
jest przecież ograniczona - tłumaczy Michele 
Jourdan z ICANN. Ceny istniejących atrakcyj
nych adresów są astronomiczne, a zapotrzebo
wanie na nowe rośnie wraz ze wzrostem licz
by użytkowników globalnej sieci. A poza tym... 
Spójrzmy na taką żonę Wolfganga Pucka, cele- 
bryty kulinarnego zaproszonego do lobbowa- 
nia na rzecz domeny „.food”. Czekając na de
cyzję, ICANN ogłosiła dobrodusznie, że po po
błogosławieniu nowego sufiksu ona sama sta
nie się dmgim Billem Gatesem. Któż mógłby 
oprzeć się takiej pokusie?

BAJERY PO KROPCE
Domeny najwyższego poziomu nąjczę&cicj okreAląją kod 
państwa ( .pl). O ile jednak państw (w ONZ) jest 192, o tyle domen 
państw owych - aż 280. Niektóre wydane są regionom za zgodą 
ich suwerenów. Inne to pozostałości minionej epoki.Jeszcze inne 
przypisane są uczciwie do istniejącego państwa, ale powszechnie 
kojarzone z czymś innym. Oto nujcickaw s/c.

x>winna przejść w ręce 
N7  zesna szefowa dyploma-
’ pś ndoleezza Rice odpowie-
jaja ro,że międzyrządowy nad-
r iecią do niczego dobrego 
j. wadzi. - Internet to dar dla 

n i pieniądze amerykańskich
jdi ;ów - komentował podczas

w Kongresie republikanin 
i , lor Doolittle, a po jego sło- 

c irlament jednogłośnie opo-
u- .i się za amerykańską kontrolą
ec rzeciwu nie było),
j i ak od zeszłej jesieni zachodzą 

ni Ostatnie porozumienie mię-
zy trtamentem Handlu a orga-

wygasło 30 września. Nowy 
kia rzewiduje zaś wprowadzenie 
uęd narodowej kontroli w ICANN, 
m tatorzy uznali to za przejaw 

trat ontroh USA nad Internetem. 
G z tego wynika? Po pierwsze, 
v październiku ubiegłego roku 

. dala zielone światło adresom 
ort! w różnych alfabetach. Do tej 
:>n icliśmy do dyspozycji 26 zna- 
ów pińskich (i łącznik). Teraz 
CA uprzytomniła sobie, że „po- 
jui iowa z 1,6 miliarda użytkow- 
ik Internetu mówi w języku, któ-

e zapisuje się alfabetem łaciń- 
kn najprężniej rozwijają się stro- 
ly . ibskojęzyczne, a według pro- 
nn kspertów Google głównym ję- 
,ki i sieci za pięć lat będzie chiński, 

ie więc z szesnastu wniosków 
1 \NN weryfikację przeszły czte- 

erwca w Egipcie, Arabii Sau- 
)'JS j, Zjednoczonych Emiratach 

ich i Rosji w nazwach domen 
aJv -zego poziomu będzie można 

znaków arabskich i cyrylicy.
P' rugie, ICANN zapowiedziała 

■pr idzenie całej puli nowych do- 
iwyższego poziomu. I to wy- 
wielkie nadzieje i festiwal po- 
ości: obok walki o „.food” 
czy „.eco” lobbyści wymyśla- 

kuU ine warianty, z „Jove” lub „.ba- 
•tb di” włącznie. Minds+Machines 

tara - ię nawet o domenę najwyższe- 
0 p domu „.żulu”, nie bacząc na 

ze zamierzali o nią wystąpić Zu- 
lM- No cóż, koszt nowej superdo- 

> wycenia się na mniej więcej 
300 tysięcy dolarów. Zyski z ad
orowania nią (rejestracja no- 

■ch adresów, pobieranie opłat) mo- 
5 lscw miliony. - Mogą, ale nie mu- 
* ~ mówi „Przekrojowi” Daniel 
. wk, polski inwestor domenowy. 
3by koszty się zwróciły, pod do- 
’-ną najwyższego poziomu powin- 
A  zarejestrować sto tysięcy adre- 
*„ Dochodzi jeszcze roczna opła
ta ICANN i koszty marketingu.

Jak na polskie warunki to dość du
że środki, a nasz rynek internetowy 
jest zbyt mały, aby zagwarantować 
sukces. Żeby inwestycja się zwróciła, 
firma musi działać na rynku global
nym. A  nawet w wypadku domeny 
„,sex” nie można być pewnym sukce
su. Dlatego nie ma chętnych z Polski 
na nowe domeny - wyjaśnia. I do
daje: - Obowiązuje tu jednak ta sa
ma zasada co w każdym biznesie. Im 
większe ryzyko, tym większy zysk.

Na świecie w ten zysk wierzy wie
lu. Oni walczą już od miesięcy.

Sen Goie’a
Al Gore zaczął działać w marcu 2009 
roku. Poparł wniosek kalifornijskie
go konsorcjum Dot Eco i zaczął śnić 
o chwytliwym sufiksie.

Pięć miesięcy później zyskał jed
nak konkurenta. Do gry weszło kana
dyjskie konsorcjum Big Room, w któ
rego skład wchodzi Zielony Krzyż czy 
W W F International.

Najpierw rozpoczęła się wojna na 
obietnice. Dot Eco pospieszył z za
pewnieniem, że 57 procent spodzie
wanych dochodów z domeny prze
znaczy na ochronę klimatu. - Sta
niemy się wtedy największym dawcą 
na rzecz ochrony środowiska na świe
cie - pochwalił się BBC współzałoży
ciel Dot Eco Minor Childers, ujaw
niając przy tym niechcący, jak bajecz
nych profitów spodziewa się po przy
chylnej decyzji ICANN.

Big Room odpowiedział, że za zy
ski z domeny zamierza nie tylko 
wspierać projekty na całym świecie, 
ale też będzie wytyczać standardy dla 
firm starających się o ekoadres. Aby 
utworzyć stronę z końcówką „.eco”, 
firma musi na przykład ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla.

Walka rozgorzała na dobre. Dot 
Eco opublikował 17-stronicowy ra
port, w którym wykazywał, że plan 
Big Rooma jest niewykonalny, Big 
Room odpowiedział, że dyskredyto
wanie przeciwnika jest niefortunne. 
Obaj rywale mobilizują w Internecie 
zwolenników, a ICANN nie podjęła 
jeszcze decyzji.

Jednak nowe domeny najwyższe
go poziomu to nie tylko szansa na ba
jeczny zysk. Dla firm, które już wyro
biły sobie internetową markę, to po
tencjalne kłopoty. Czy popularna 
księgarnia internetowa Amazon bę
dzie musiała wykupić nową domenę 
Amazon.book, aby na jej marce nie 
skorzystała konkurencja? A interne
towe sklepy spożywcze - czy zare
jestrują się ponownie pod adresem 
z końcówką „.food”, jeśli nie chcą,

,m« - Czarnogóra. Dobra
dla anglojęzycznych ofert
typu youand.me
czy loocaLme
.l»-Laos. Na potęgę
rejestrują się tu (i płacą) firmy
z Los Angeles
,tv - Tuvalu. Wysepka
na Pacyfiku z natłokiem stacji
telewizyjnych
.pr - Portoryko. Ciekawe, ile 
firm public relations przypada 
na mieszkańca?
.ta - Soviet Union. Desygnat 
nie istnieje, sufiks się ostał 
,m  - Mongolia. W  USA 
rozpropagowane jako 
Minnesota

.nl - Nikaragua. A także
asertywni adresaci z Irlandii
Północnej (Northern lreland) j
.ad - Andora. Raj dla firm
reklamowych
.cd - Demokratyczna
Republika Konga. Dobra
domena dla producentów płyt j
kompaktowych
,b< - Bahamy. Niezbyt
popularna i chyba wiemy
dlaczego...
.dj - Republika Dżibuti.
I wielu dyskdżokejów 
.as - Samoa Amerykańskie. 
Świetna domena dla polskich 
firm (choć znacznie gorsza dla 
angielskich)
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METODA W SZALEŃSTWIE

Alibi z nieba
Sława nadaje jego życiu sens. Dlatego 

po zwolnieniu z tureckiego więzienia Mehmet 
Ali Agea jeszcze wiele razy opowie o zamachu 

na papieża. Ale prawdy nie wyjawi. Kim 
jest morderca, który ogłosił się CIirystusem 

wieKuistym?

Psychiatrzy o Agcy: „Jest niezwykle pewny siebie. Całkowicie sprawny umysłowo”

Głód sławy bywa u niego silniejszy niż 
instynkt samozachowawczy. Zaraz 
po aresztowaniu na placu Świętego Pio
tra Tńrek przedstawił się prawdziwym 
imieniem i nazwiskiem, choć po Euro
pie podróżował z fałszywym paszpor

tem i był ścigany przez Interpol za zabójstwo 
dokonane dwa lata wcześniej w  Stambule.

- To nie ja przepytywałem Agcę, ale on 
mnie. Kazał mi się nawet wylegitymować 
- mówi mi Luciano Infelisi, zastępca rzymskie
go prokuratora, który kilka chwil po zamachu 
pojawił się w komisariacie przy Watykanie.

Przed sądem Agca zachowywał się jak sza
leniec, ale psychiatrzy nie'stwierdzili choroby 
umysłowej. Przeciwnie, ich zdaniem morder
ca wyróżnia się ponadprzeciętną inteligencją. 
„Jest niezwykle pewny siebie. Spokojny i opa
nowany. Rozważny w formułowaniu odpowie
dzi. Radzi sobie świetnie z najtrudniejszymi
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pytaniami. Całkowicie sprawny umysłowo” 
- czytamy w  komunikacie lekarskim.

Uwodziciel dziennikarzy
W  więzieniu Agca szybko nauczył się wło
skiego i angielskiego. Tym pierwszym posłu
giwał się biegle już w trakcie drugiego proce
su w 1985 roku. Angielskiego używa w  roz
mowach z dziennikarzami. - Promieniał, gdy 
skupiała się na nim uwaga - mówi Judy Har
ris, amerykańska dziennikarka śledząca jego 
proces. - Szukał rozgłosu już wówczas, gdy 
wr 1979 roku posłał do tureckiej gazety list 
z ostrzeżeniem, że zabije Jana Pawła II. To rze
czywiście odbiło się szerokim echem. Agca 
marzył, żeby znowu było o nim głośno. Pod
czas procesu wręcz uwodził dziennikarzy.

Uwielbiał naśladować głos i gesty papieża. 
Codziennie rano, gdy pojawiał się w  „klatce” 
dla więźniów, gromadził się tłum fotorepor-

ALEKSANDRA BAJKA*

terów. Agca podnosił prawą rękę i ' ykon\-, 
gest błogosławieństwa. W  swoim sądoic,- 
show miał wystudiowany każdy mc l.Zepsl? 
świat gromił z podniesioną głową błysz,-. 
cymi oczami, a gdy wysłuchiwał osł irżeń pJ 
własnym adresem, opuszczał głow mamr. 
tał pod nosem albo wpadał w gnieć Trzy lQ! 
po zamachu stanął przed sądem w tj n sanna 
garniturze, który miał na sobie, gt sto 
na placu Świętego Piotra. - Miał iuneubrJ 
nia. Zrobił to celowo - opowiada pi wadzą 
tamten proces sędzia Severino Sant. pichi

Równie ekstrawagancko zachoc vwał >> 
gdy Jan Paweł I I  odwiedził go w więzni 
w grudniu 1983 roku. - Nie chciał ;ię przt 
brać ani ogolić. Papieża przyjął v starys 
niebieskim swetrze - wspomina t wczesny 
szef włoskiego więziennictwa N ia lo Am 
to. - Obserwowałem potem Agcę. 5 otkaa 
z Janem Pawłem I I  nie zrobiło na nim żądny 
go wrażenia.

W  więzieniu, ale już nie w rzym idej Re- 
bibbii, tylko w  Ankonie, Turka wieiokrotn* 
odwiedzała dziennikarka Anna Maria lim 
Na podstawie ich rozmów napisała ksiąz 
kę „Moja prawda”. - Agca miał wtwnętn 
ny kodeks postępowania. Zachowywał sięjai 
dżentelmen. Zwracał się do mnie grzecznie 
choć wobec kobiet okazywał pewną \ yższośt 
- wspomina Turi. Wskazuje na jego niezwy 
kłą inteligencję, ale od razu dodaje: - Narm 
Ma coś ze schizofrenika.

Papież i dwa Wilki
Nie chciał na przykład, aby nazwisko < tzienm 
karki ukazało się na okładce książki.' Vłoszfa 
podkreśla też, jak ogromny wpływ na życieAf 
cy miała jego młodość: - Pochodził z udzir? 
żyjącej w nędzy. Mieszkali właściwie w lepian
ce. Studia ekonomiczne to był dla nieg > gig® 
tyczny krok naprzód. Niestety, w tam ty h bun 
liwych dla Turcji czasach musiał w koń u trat* 
do środowiska, które go zafascynowali, ale® 
zdeformowało jego charakter.

Mowa o Szarych Wilkach - skraj tie pr* 
wicowej, nacjonalistycznej organizacji. Zace 
obrali sobie przede wszystkim członków pat 
trii lewicowych, a ich bojówki miały siać strać® 
i podważać zaufanie do państwa. Marzył im s* 
powrót Wielkiej Turcji - od Morza Środzie® 
nego po Mongolię. To w  ich szeregach Ag* 
wtedy student uniwersytetu w Stambule, znń 
duje pierwszych przyjaciół. Sławny staje *  
po zamordowaniu w 1979 roku naczelnego p  
zety „Miłliyet”. Abdi Ipekci zginął, bo zamiera1 
opublikować sensacyjny artykuł o związki 
Szarych Wilków z tajnymi służbami.

Agcę aresztowano, skazano na dożyw®01 
i osadzono w więzieniu-twierdzy Kartal M* 
tepe. Po kilku miesiącach uciekł. Po prostu *: 
szedł główną bramą przebrany za strazno 
Z pomocą przyszli przyjaciele z Szarych "• 
ków, między innymi Oral Celik. W 1979 o11' 
to Celik razem z Agcą napisał i wysłał do g-' 
zety list, w którym grozili papieżowi śni® 
cią w przededniu pielgrzymki do Turcji.

FOT BE&W, EPA/PAP

kilj , t temu przez bułgarską dziennikarkę 
r ; Ougarchinską o tamte groźby Celik 

m;, - ł, że to był wybryk młodych bojowni-
cieliśmy tylko dać czadu - oświadczył. 

. ... prawdzie od Agcy o jego planach zabi-
P za, ale „nikt mu nie wierzył”.
A lak Agca pociągnął na placu Świętego

a spust. Przeprowadzony w ekspreso- 
tipie pierwszy proces zakończył się sen- 
ze „było to dzieło samotnego szaleńca”, 
to dał temu wiarę. - Biedny jak mysz ko- 
Agca w chwili zatrzymania miał przy so
wie 500 tysięcy lirów. To była spora su- 
ija pensja wynosiła wtedy 400 tysięcy 
l.idano Marchionne, szef jednego z od- 
specjalnych policji, obecny przy pojma- 

machowca. Potem od
mo dowody, że przez 

ele niesięcy ktoś finanso- 
dróże Turka po Euro- 
tarczył mu fałszywy 

irt oraz broń. 
iwdopodobnie Agca 
! też jedynym Sza- 
filkiem obecnym

P r°c<. 
'"«TreK , 

G ej

na trasie przerzutu broni i narkotyków, pań
stwem ulubionym przez tureckich biznesme
nów oraz... Szare W ilki. A jednak wielu bada
czy twierdzi, że tak zwany bułgarski ślad spre
parowano. Bo Agca o Bułgarach zaczął mówić 
dopiero po kilkunastu miesiącach. Istnieje po
dejrzenie, że Ttirka nakłonili do tego przedsta
wiciele tajnych służb. Równolegle informacje 
o bułgarskim śladzie pojawiły się w mediach.

- Amerykanie i CIA pozbyli się w ten sposób 
wszelkiej, nawet pośredniej odpowiedzialności 
za próbę zabicia papieża - uważa Malvin Good
man, który w latach 80. kierował w CIA depar
tamentem odpowiedzialnym za blok sowiec
ki. Z jego informacji wynika, że to Ameryka
nie sterowali akcją dezinformacyjną po zama
chu. Goodman wskazuje ważny wątek: bliskie 

związki Szarych Wilków z super- 
tajną siecią organi-
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-:o dnia na placu 
'o  Piotra. Sędzia 
> Ilario Martella 
zapamiętał ze- 

Agcy: - Mówił,
0 ich dwóch, 
różnych miej-

.dacu i uzgod- 
będą strzelać 

irugim okrą- 
apamobile. 

iczas proce- 
. pokazano 
sprzed Ba- 
'iętego Piotra wyko- 
-zez turystów. Widać na nich ucię
to młodego mężczyznę o ciemnej 
j i. Agca od razu przyznał, że to jego 
iel Oral Celik. Sędzia śledczy Rosa- 

Pr irenie ma wątpliwości, że 13 maja 
ddai i trzy strzały. - Celik tam był i też

1 - zarzeka się Priore.
I-1 'ba strzałów i kul wciąż prowo-

skusje, ale arytmetyka jest pro- 
•o zamachu znaleziono trzy pociski. Za
dające jest jednak to, że tylko dwie kule 

ino analizie balistycznej. Trzecią, znalezio- 
* *  papieskim jeepie, schował do kieszeni szef 
chrony Jana Pawła I I  Camillo Cibin. Zmarł kil- 

tygodni temu i do grobu zabrał odpowiedź, 
U kuli, która mogłaby tak wiele wyja- 

n|ć, nigdy nie przekazał policji. Dziś znajduje 
l' ona w koronie Matki Boskiej w Fatimie.

v r / j

y
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Recia tajemnica zabójcy
'zostaje jeszcze pytanie fundamentalne: 
' odziałem Bułgarów w zamachu? - Bułga- 

w nim udział, ale nie ci, którzy siedzieli 
‘ - rrie oskarżonych - twierdzi sędzia prowa- 

°^a Procesy Agcy Severino Santiapichi. 
* Jigaria była w latach 80. ważnym punktem

zacji finansowanych 
przez Amerykanów 
w Europie Stay Be- 
hind. To zbrojne gru
py powołane do walki 
z zagrożeniem komuni
stycznym. Prawdę o ich 
istnieniu wyjawił wioski 
premier Giulio Andre- 

f otti dopiero w 1990 ro
ku. - Gdyby przypadkiem 
Italia znalazła się pod so

wiecką (komunistyczną) 
okupacją, w odwodzie była 
grupa ludzi chętnych do or
ganizowania zbrojnych akcji 

1 - tłumaczył premier.
W  Turcji Stay Behind zna

lazło oparcie w Szarych W il
kach. Gdy okazało się, że Ag
ca dokonał zamachu na pla
cu Świętego Piotra, amerykań
skie służby miały zrobić wszyst

ko, aby skierować podejrzenia na in
ne tory. Nawet jeżeli ta hipoteza jest 
prawdziwa, nie może być, rzecz ja
sna, mowy, że to Amerykanie stali 
za zamachem. Nie mieli przecież żad- 

nowej E w a n g e lii neg0 jmeresu w zamordowaniu Jana 
Pawia II.

Sam Agca prawdopodobnie nic nie wie o zle
ceniodawcach zamachu. Od kilkunastu lat lan
suje tezę, że jest wysłannikiem niebios, któremu 
Bóg zlecił wykonanie tTzeciej tajemnicy fatim
skiej. Na kilka dni przed jego wyjściem z turec
kiego więzienia, gdzie kończył odsiadywać wy
rok za zabójstwo Ipek- 
ciego, brat zamachow
ca Adnan oświadczył 
we francuskiej telewi
zji: „A li prosił, żebym 
powiedział wam, że jest 
mesjaszem”. Wątek mi
styczny to więc nadal 
aktualne alibi Agcy. Ale 
na pewno to nie jest jego 
ostatnie kłamstwo. □

Zabójca uważa 
si( za wysłannika 

Boga, wieszczy 
koniec świata 

i przymierza się 
do napisania

( I  Aleksandra 
Bajka - dziennikarka 
TVN, wieloletnia 
korespondentka 
w Rzymie i Watykanie. 
Przez kilka lat 
zajmowała się 
dokumentowaniem 
tajemnic związanych 
z zamachem 
na Jana Pawia II
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Halne przy odbiorze Koszt przesyłki ponosi odbiorca. 
Urządzenie posiada 24 miestpczną gwarancję. Ola dobra 
naszych khentńw istnieje możliwość zwmtu urządzenia oraz 
kursów, dostarczonjjch wysyłkowo, w ciągu 14 dni. Urzą
dzenie prosimy zatrzymać tyłko w przypadku, gdy jesteście 
Państwo przekonam o jego skuteczności. W przypadku re-
me numeiu kenta, na które odeślemy pieniądze, p k z ik h ó j

’A Sp. x o.o.
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Wykorzystaj odkrycia naukowe
prof. Roberta Wallace'a, prof. Rainera Dielerkha i laureata 
nagrody Nobla prof. Rogera Sperry w nauce języków.

ANClUELSKI W L

O  DEUTSCH

F R A N C U S r

FRANU

H iSZ W  ^

Świata, Nowy Rt*ł<i

n o w y  j ę z y k
Swobodna rozmowa w zakresie najczęściej 
używanych słów i zwrotów 
już po 44 godzinach

Urządzenie SITA
pomaga osiągnąć 
i utrzymać śtao relaksu 
- optymalny do nauki 
języka (799 zł).

Kursy językowe SITA
Specjalnie przygotowane 
podręczniki i nagrania 
gwarantują najlepsze 
efekty (229 zł za 
jeden poziom kursu).

http://www.sita.pl


tym  tygodniu:
JA R M U S C H  K R ĘC I S IĘ  W  KÓŁKO 
NA R O W E R Z E  - S. 28 
W IE R IE T IE L N Y  W O Z I W IE L K IE  
OPONY W  SAM O CHO D ZIE - S. 26 
A  A RŁU K O W IC Z  JE Ź D Z I 
E L EG A N C K IM  JA G U A R EM  - PO N IŻEJ

Najsztub
pyta

Gwiazda? Gwiazdeczka?
- O... jak ja tego nie lubię!
Tak o panu piszą w gazetach.
Co jest trafniejsze?
- Strasznie mnie to iiytuje.
Bo?
- Nie lubię tego słowa, nie lubię 
gwiazdek, nie lubię gwiazdeczek, nie 
czuję się gwiazdeczką, nigdy nią nie 
byłem i nie zamierzam nią być. 
Czyżby? A kiedy startował pan
do programu „Agent", to kim pan 
chciał być: Fridtjofem Nansenem, 
który zdobywa biegun północny, 
czy gwiazdeczką?
- Nie gwiazdeczką. „Agent” oczywi
ście wiązał się z popularnością, ale za
sadniczym powodem mojego udziału 
w programie było to, że wtedy byłem 
nauczycielem akademickim, leka
rzem, pracowałem w  pogotowiu, zaj
mowałem się sprawami poważnymi 
i wszyscy wokół mnie byli strasznie 
poważni, więc wyciąłem sobie i in
nym taki numer...
Może z nudów?
- Może z nudów.
To może teraz też z nudów ta ko
misja?
-Nie, teraz nie.
Bo?
- Bo się zmieniłem. Bo dojrzałem. 
Bo wiem, czego chcę. Bo polityka 
to poważna sprawa i polityki na pew
no nie robię z nudów.
Zmienił się pan pewnego dnia czy 
to trwało dłużej?
- Każdy facet kiedyś dorasta i ja ta
ki proces z pewnością przeszedłem. 
Jestem zupełnie inny niż 10 lat temu. 
Dojrzewanie dopadło mnie gdzieś 
w wieku 32, może 33 lat, kiedy zaczął 
dorastać mój syn.
Czemu akurat to związane jest 
z synem?
- Moje dziecko, któremu dotąd nie 
poświęcałem dużo czasu, kończyło 
przedszkole i nagle zobaczyłem je, jak 
stało w  tym krawacie... To mną moc
no wstrząsnęło.
Jakiś mały człowieczek w krawacie
- co w tym wstrząsającego?
- Nie „mały człowieczek”, ale syn, 
który patrzy na mnie i pyta: „Co ro
bić?” bo pojawiła się w jego życiu 
dziewczyna.

KTO OTRUł.
L E K A R Z A ?

R o z m o w a  o d b y ła  s ię  2 /  styc z n ia  2 0 10  roku  w W arszaw ie

Jest już ja k  dobry znajomy, wychyla się z każdej gazety 
mówi w  każdym radiu i wygląda z każdego telewizora. 

Marszczy czoło i całymi dniami pyta. A  eo sam ma 
w  środku B a r t o s z  A r l u k o w i c z ?

Ile lat temu to było?
- Niedawno.
Jeszcze z nią jest?
- Jest tak, jak może być ośmiolatek, 
ale rozmawiamy o miłości, o podej
ściu do kobiet.
Niech mnie pan przez chwilę po
traktuje jak kilkuletniego syna 
i opowie mi, jak trzeba traktować 
kobiety.
- Trzeba uważać na kobiety.
Uważać, bo mogą wyciąć numer, 
czy uważać, bo wymagają dużo 
uwagi?
- Kobiety generalnie są niebez
pieczne.
Tato, dlaczego są niebezpieczne?
- Tfzeba je bronić przed atakami in
nych facetów, trzeba pokazywać, 
że się jest dla nich kimś, kto okazuje 
zainteresowanie.
Ale dlaczego są niebezpieczne?
W  moich grach komputerowych są 
niebezpieczni faceci. Czy kobiety 
są tak samo niebezpieczne?
- Kobiety potrafią wciągać jak narko
tyki, a narkotyki są niebezpieczne. 
Tato, a co to jest narkotyk? Tata 
wie, bo jest lekarzem...
- To taka substancja, która na począt
ku sprawia dużo przyjemności, a po
tem jest bardzo dużo kłopotu.
Tata też się zadaje z niebezpiecz
nymi kobietami?

- Tak, zadaję się.
I jak się tata broni przed tymi niebezpieczeństwami?
- Trzeba mieć oczy z przodu i z tyłu głowy.
To smutne, tato...
- 1 cały czas trzeba mieć włączone myślenie.
To żałosne z kolei...
- Trzeba myśleć, bo jakby człowiek działał tylko pod wpływ m en0, 
cji, przypadku, chwili, to nie zmierzałby w dobiym kierunk 11 
Panie pośle, czuje się pan udanym produktem nowej ery ?
- Czy jak się czuję?
Produkt nowej ery to ktoś, kto popularność zyskuje w p ogn- 
mie rozrywkowo-turystycznym, dyskontuje ją w polityc ■, a P0" I 
tern zaczyna w tej polityce odgrywać rolę gwiazdy, gwU 
komisji śledczej, lewicy... Czuje się pan takim produkten?
- Tak się czułem osiem lat temu, po programie. Teraz popularno® I 
związana z tym programem zniknęła, a głosów i poparcia imp1? ' [ 
bywa.
Ale dzięki tamtej popularności został pan radnym.
- Tak. Ale między innymi dzięki niej, bo robiłem dużo inn ch sp ’ I 
łecznych, obywatelskich rzeczy w Szczecinie. To nie byk) »<■ I 
że z programu przyszedłem do polityki. Polityka była świadom i | 
cyzją, a nie przypadkiem związanym z popularnością.
Decyzją... I po co jest pan w tej polityce?
- Żeby zmieniać. Mnie strasznie irytuje stan zastany i źle się && 
jeżeli coś mi w nim nie odpowiada, próbuję to zmienić. Cały czas d» | 
tam buduję, kombinuję, wymyślam.
Nie, gra pan w zamkniętym świecie o skończonej liczbie 
członków.
- Mówi pan o komisji?
0 komisji, o Sejmie, o polskiej polityce... To nie jest miejsc«r 
w którym coś się zmienia. Raczej broni się uzyskanego 
status quo.
- Myli się pan. To będzie pierwszy i podstawowy powód, dla któ̂ - 
odejdę z polityki - jeżeli kiedykolwiek nie będę skuteczny w 09*  [
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■ięc tego, co uważam za dobre, czy
l i  nu iędę miał możliwości wpływu 
■a p -ką rzeczywistość.
|Mb ;am pan sobie wytłumaczy 
p d  a-trzy lata, że „ja i tak dużo 
p t nie robiąc nic.
}Ta nie jestem.
31C alipięta.
■Ni ja sobie dałem określony czas, 
ep dem jaki, w którym chcę mieć 

pPb na rzeczywistość, czyli nie być 
r op ycji, bo ona może tylko krzy- 

hcę być w formacji, która bę- 
: n da władzę.

| dlłt 30 pan sję n je  Zapjsał 
* SLO, mimo żejest w ich klubie 

entarnym, bo wie, że oni 
•1 będą władzy w najbliższym 
asie?

■ W Pi tlsce dojdzie do przemiany le- 
'  ' 1 na razie robię za taki zwornik 

dzy SLD a środowiskami, które 
nją wrażliwość lewicową, ale 

^koniecznie chcą się wiązać z dzia- 
1 stricte partyjną. SLD to mo- 

naturalne zaplecze polityczne. 
1^',!T1 tam przyjaciół.

2 to jest wrażliwość lewicowa?
I Pewien styl życia, spojrzenia na 
^ jo n u ją c e  państwo i na stosunki 

'■ Jestem człowiekiem, który 
L  /t:̂ uje sprawiedliwości społecznej, 

czego konkretnie? 
sprawiedliwość społeczna polega 
tym, że silniejszy ochrania słab

szego w każdym wymiarze. I nie mó
wimy tylko o gejach.
Pięknie. A skoro już jesteśmy przy 
gejach - powiedział pan o gejach 
w „Trybunie”...
-O  Jezus, wiem.
0  Jezus... Jest pan wierzącym 
człowiekiem lewicy?
- Nie jestem do końca przekonany, 
czy jest Bóg, ale parę razy z Nim ga
dałem.
To śmiałe. Jest pan żydem może?
-Nie.
Bo oni często gadają z Bogiem...
- Nie, aleja też gadam.
1 co pan Mu mówi?
- Że czasem mnie irytuje.
On?
-Tak, jeśli jest.
Jest pan schizofrenikiem? Skoro 
rozmawia pan z kimś, w kogo ist
nienie pan nie wierzy...
- Mnóstwo ludzi mówi o tym, że On 
jest, więc nie mogę wykluczyć, żejest, 
i czasem z Nim gadam.
Że „tak na wszelki wypadek" war
to pogadać... Więc powiedział pan 
tam tak: „Geje w Polsce zazwy
czaj prowadzą świetnie prosperu
jące przedsiębiorstwa i są wybor
cami PO. Rozróżniłbym prawdzi
wy problem gejów od homoseksu
alnych bojówek, które żądają spe
cjalnych praw". Co to są homosek
s u a ln e  boiówki?

- Rozpędziłem się i powiedziałem za mocno. To było na wiecu. W  li
ście do środowisk gejowskich przeprosiłem za te słowa. Uważam, 
że geje w każdym wymiarze życia publicznego muszą mieć dokład
nie takie same prawa - z małym wyjątkiem, nad którym cały czas się 
zastanawiam, prawa do adopcji - jak wszyscy. Dziś są gorzej trakto
wani w życiu publicznym, a Polska jest krajem, w którym jeszcze są 
wytykani palcami...
Nogami nawet niekiedy...
- Tak, szczególnie w niewielkich miastach. Często bywam w Berli
nie i tam widok trzymających się za rękę dwóch facetów nie robi 
na nikim wrażenia. I chciałbym, żeby też na nikim nie robił wraże
nia w Polsce.
Obawiam się, że do tego potrzebna byłaby następna okupacja.
- Raczej potrzeba przełomu w mentalności Polaków i ja go do
czekam.
Pan mówi, że lewicowość to też styl życia. Jaki?
- Moim drogowskazem jest encyklopedia, a nie encyklika. Po drugie
- tolerancja. Trzecia rzecz to postęp.
Jest pan strasznie archaicznym typem.
- Dlaczego?
Wiara w postęp, która gwałtownie zaczęła się krzewić w erze 
oświecenia, pomału wyhamowuje. Już wiemy, że postęp nie 
oznacza szczęścia, że postęp to tylko postęp.
- Nie powiedziałem, że postęp to szczęście, postęp posuwa świat 
do przodu, każdego człowieka posuwa do przodu. Gwarantuje roz
wój. I dlatego jest ważny.
Zaintrygowała mnie ta encyklopedia. Co to znaczy, że ona jest 
dla pana taka ważna?
- To oczywiście pewna symbolika. Chodzi o to, że ja nie jestem kon
serwatywnym tradycjonalistą, nie jestem związany z historią jakiejś 
idei albo z czymś, co wypada, nakazami, zakazami. Człowiek mu
si być wolny.
Encyklopedia przynosi wolność?
- Encyklopedia to postęp. Rzućmy najprostszy przykład - zapłod
nienie in vitro. Prawica zabrania Polakom korzystania z postępu, —>
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Najsztub
pyta

—> a ja bym chciał, żebyśmy mieli 
dostęp do wszystkiego, co wynalezio
no, co stworzono, żeby tego nie ogra
niczała jakaś ideologia, tradycja.

[ Do klonowania również?
- Postęp i rozwój nauki jest dobry 

j do momentu, kiedy nie szkodzi czło- 
| wiekowi. Nauka też może szkodzić 
I człowiekowi.

Samo klonowanie nie szkodzi.
- Rozwojowi społeczności szkodzi, 

i Przynajmniej na tym etapie rozwo
ju nauki
A jednak.
- Póki postęp odbieramy w kate
goriach pomagania człowiekowi, 
bo człowiek jest największą wartością, 
to jestem za wszelkiego rodzaju dostę
pem do nauki, nowego stylu życia. 
Teraz przesiaduje pan wiele godzin 
na posiedzeniach komisji.
- Strasznie przebieram tam noga
mi. Tyle godzin w jednym miejscu. 
To męczące. Ale nie narzekam.
A ile żywotów mógłby pan urato
wać w tym czasie w pogotowiu?
- Życie ratują moi kumple, oni tam 
zostali. Są świetni, dają radę.
Ale byłby jeszcze pan do pomocy. 
Nie ma pan poczucia bezsensu?
- Nie, bo polityka jest strasznie waż
na, kształtuje życie każdego z nas. 
Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile 
skutków i konsekwencji niesie każda 
ustawa, każda poprawka.
Niech pan sięgnie do swoich umie
jętności medycznych. Jak się ratu
je topielca, który już nie oddycha, 
ma wodę w płucach?
- Prowadzi się normalny proces re
animacji, udrażniając wcześniej dro
gi oddechowe.
Czyli naciskamy na klatkę pier
siową?
- Tak, próbujemy najpierw wylać 
płyn, którego topielec się nałykał. 
Pytam o to z troski, ponieważ 
pański kolega, niegdyś nawet

mentor polityczny Jacek Piechota, 
mówi o panu, że może się pan uto
pić w wodzie sodowej, która pa
na zalewa, że jest pan uzależnio
ny od kamer i mediów. Czas na re
animację?
- Wczoraj rozmawiałem o tym z Ry
szardem Kaliszem.
I co powiedział?
- Żebym był bardzo uważny.
I na co uważał?
- Nic więcej nie powiem.
Pan już przeżywał takie momen
ty na wpół utopienia, na przykład 
po „Agencie"?
- Tak, mam to za sobą i wiem, ja
kie to strasznie niebezpieczne. 
Miałem w  sobie brak pokory, ale 
na szczęście się ocknąłem. W  dobrym 
momencie. Człowiekowi się wte
dy wydaje, że wszystko można, tyl
ko łatwo przekroczyć granicę i spaść 
w  przepaść.
Pan jest materiałem na przywód
cę?
- Zawsze byłem przywódcą czegoś, 
odkąd pamiętam.
Czyli rozmawiam z przyszłym pre
mierem?
- Pewnie, że bym chciał, ale dobre
go rządu, na który miałbym wpływ. 
Ale na co dzień nie zastanawiam 
się, kim chciałbym być... Chciałbym 
mieć wpływ. Dlatego na przykład 
nie uprawiam hazardu, bo w nim 
nie ma się na nic wpływu. Nie wie
rzę w  cuda, nie sprawia mi przyjem
ności oczekiwanie, co przyniesie los. 
Wszystko trzeba wypracować. Jak się 
dostanie od ojca samochód, to nie 
sprawia on takiej przyjemności jak 
samochód kupiony przez siebie. Pa
miętam, jak pojechałem do pracy 
za granicę. Miałem 130 dolarów, ku
piłem trabanta i on był moim najbar
dziej ukochanym samochodem.
A teraz czym pan jeździ?
- Kilkuletnim jaguarem, zawsze 
chciałem mieć jaguara, uwielbiam 
ten kształt. Co pan tak patrzy?

BartOSZ flrlukowicz 39 lat, poseł lewicy (ale nie należący do SLD). Wiceszef 
sejmowej komisji śledczej do spraw afery hazardowej. Z wykształcenia lekarz 
pediatra. Zanim wszedł w krajową politykę, byl radnym Szczecina i lekarzem 
na oddziale dziecięcej onkologii w Pomorskiej Akademii Medycznej. Mali 
pacjenci przyznali mu Order Uśmiechu w 2006 roku. Gra na pianinie 
i gitarze na tyle dobrze, że podczas urlopów koncertuje w założonej przez 

siebie knajpie przy plaży w Dąbkach. Zbiera antyki i stare 
motocykle. Wziął udział w programie TVN „ A g e n t ”  (w 2002 roku), 

j gdzie skakał na bungee i latał balonem. Ma żonę i syna. Ze względu 
na popularność, którą zdobył podczas pracy w komisji śledczej, 
mówi się o nim na lewicy jako o murowanym kandydacie 
na prezydenta Szczecina w tegorocznych wyborach samorządowych.

i 'unitem.

śled-

tnienie 
.eśli nie

ośni*?

Słucham miłośnika jaguarów o wrażliwości lewicowej.
- A co ma jaguar do wrażliwości lewicowej?
Jest pewnym symbolem.
- Symbolem konserwatyzmu w połączeniu z energią i z dy; 
angielski sznyt i dobre przyspieszenie.
Żona podziwia miłośnika jaguarów jako gwiazdę komis 
czej i bardziej pana wielbi, kocha?
- To tak nie jest. Teraz prawie nie mamy ze sobą kontaktu, 
ma w domu w  Szczecinie. Latam w  piątek albo w  sobotę, 
zdążę na ostatni piątkowy samolot, i wracam w niedzielę.
To się skończy rozwodem.
- Jest trudno, ale z problemami trzeba sobie radzić.
W  czwartek przesłuchanie premiera Tuska. Podniecenie
- Ono jest ważne choćby z tego powodu, że jest to premier, rfęcnit 
można być nieprofesjonalnym, w  żadnym wymiarze. Podr ecenie: 
Nie. Na początku wzbudzało to we mnie taki dreszcz niepol iju...
Z czym związanego?
- Że ostro zadzieram z władzą. Połączenie władzy i potężnye korp 
racji finansowych powoduje, że są momenty, kiedy czuję tak iresza 
niepokoju, ale nie skarżę się. Przed tym przesłuchaniem jest m sku
piony, nie chcę zadać ani jednego niepotrzebnego pytania. 
Wreszcie.
- Sądzi pan, że zadaję niepotrzebne pytania?
Tak. Zapytał pan Derdziuka o opisujący go cytat ze stare, pio
senki Kazika.
- Z ciekawości zapytałem.
Zna pan wykładnię Trybunału Konstytucyjnego dotycząc , py
tań, jakie może zadawać komisja śledcza?
-Znam.
Że pytania powinny być dostosowane do przedmiotu zeznań, 
nie mogą być znieważające, obraźliwe, poniżające, wyśroewa- 
jące, podchwytliwe? Przypominanie Derdziukowi, że stal się 
obiektem szyderstw w tej piosence, mogło być poniżając dla 
świadka.
- Zanim zadałem to pytanie, powiedziałem mu, że mam do niego 
prywatne pytanie...
Panie pośle śledczy, prywatne pytania zadaje się poza Sa ą Ko
lumnową.
- I powiedziałem mu, że nie musi na to pytanie odpowia. ać, je
śli nie chce. Ale odpowiedział. Po przesłuchaniu zapyta! m g°- 
czy nie sprawiłem mu przykrości, i powiedział, że nie. To byl je
dyny raz, kiedy odszedłem od tej wykładni. A  liczba pytai które 
uchylił pan przewodniczący, a które były zgodne z wykładr ą,jes 
za to ogromna.
To pana drażni?
- Już się przyzwyczaiłem, choć ręce mi opadły do samej ziem1 
Bo ma pan do czynienia ze słabym człowiekiem?
- Mówi pan o przewodniczącym?
Mirosławie Sekule.
- Nie, on doskonale wie, co robi.
To powinien pan wszelkimi siłami dążyć do usunięcia go z ko
misji!
- Nie ma sensu tego robić, dlatego że to się nie może udać.
Czy jest sens dopatrywać się prawdy w okularach, które nie od
powiadają wadzie wzroku, a takim czymś jest w pańskim pr*1" 
konaniu przewodniczący Sekuła?
- Tak się gra, jak życie pozwala, jak pozwala przeciwnik. 
Studiował pan życiorysy innych gwiazd komisji śledczych
- Ziobry i Rokity?
- Nie podoba mi się droga polityczna Ziobry. Rokitę czytam, b°? 
szanuję, choć nie zgadzam się z nim.
Ich komisje wypromowały. A czym dla pana ma być ta komisp 
Tylko niech pan zwinie sztandar i odpowie.
- Co to znaczy „zwinie sztandar”?
Sztandar z tym, jak pan katalogowo powinien mi odpowiedź 
na takie pytanie.
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Chc! m mieć po tej komisji opinię rzetel-
,, a, który nie robił w niej polityki, par-

jnejy. d ki.
hce p zostać facetem od ustalania praw-

w pr
Sie ecież to się skończy.

zi zstępna komisja śledcza.
Nu ie chcę zostać Zbigniewem Wasser- 

. który przechodzi z komisji do komi- 
,j. j ,  m  też nią umęczony, muszę czytać ja-
eś .\nicze papiery, mam zajęte prawie 24

na dobę, a moim największym marze- 
,ien t się wyspać, 
nie dzi pan, że ta komisja coś w panu 

mit w związku z tym, że ma pan do czy- 
ien i z materiałami operacyjnymi, steno- 
am ni podsłuchów?
To; czywiściejestniefajne. 
już ?dy pan nie będzie patrzył na rzeczy- 
istc ć i ludzi tak jak wcześniej?
Ca owicie się z tym zgadzam. Dzisiaj prze- 

a m swój wywiad, którego udzieliłem 
ij „Dziennikowi”... Jakaś masakra - od
łam wymijająco, pojedynczymi słowami, 

ot nie jestem otwarty, a ja przecież jeszcze
esiące temu taki byłem!

Bo v ych papierach jest mrok. Jak ich czło- 
riek otknie, to już jest w ich świecie.
Tt st tak jak z moim oddziałem onkologii: 

n ktoś wszedł, to już nigdy mentalnie 
ni i nie wyszedł. I tak samo jest z tymi ste-
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- Opowiadali mi to moi znajomi prawnicy, sę
dziowie, prokuratorzy, że to czasem wciąga, że
bym nie dał się w to wciągnąć, nie odkrył w so
bie natury psa gończego. Nie sprawia mi przy
jemności czytanie stenogramów z podsłuchów. 
Wie pan, co jeszcze przeraża w tym wszystkim? 
Jak się czyta te papiery, to jest w nich podział 
na rozmowy mające związek ze sprawą i nie-
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- Mtyjeżdża pan z tym pytaniem już trzeci raz... 
Chce mi pan powiedzieć, że stanę się kolesiem, 
który wszędzie widzi spisek?
Nie, po pierwsze, może pan myśleć o tym, 
co mówią inni, kiedy pan ich nie słyszy, bę
dzie pan to sobie wyobrażał. Po drugie, bę
dzie pan miał przekonanie, słuszne zresztą, 
że każde słowo, które pan wypowie, może 
być przeczytane przez kogoś innego.
- I to mnie przeraża. To jest tak brutalne na
rzędzie wpływu państwa, te podsłuchy, tech- 
niłd służb specjalnych - powiedziałem to albo 
Kamińskiemu, albo prokuratorowi krajowemu
- że mam dreszcze, kiedy słyszę, ile narzędzi słu
żących do inwigilacji człowieka ma państwo.
I tak z człowieka ratującego życie stał się 
pan człowiekiem wchodzącym z butami 
w czyjeś życie, w dobrej wierze, ale jednak.
- To prawda i dlatego powiedziałem, że mi żal : 
Chlebowskiego, tak po ludzku.
A co pan robi, żeby przekonać się, że jesz
cze jest? Pije samotnie wino czy przebiega 
20 kilometrów?
- Słucham muzyki. Kocham „Ścianę”  Pink j 
Floyd. Słucham też dużo Raz. Dwa. TTzy., My- | 
slovitz, lubię koncert Robbiego Williamsa 
w Camegie Hall, śpiewającego standardy ame
rykańskie, rozczulające na końcu, wspaniale. 
Muzyka pana wzrusza do łez?
- Do łez. Potrafi mnie nie tylko rozwalić psy
chicznie, ale i podnieść z najgorszego do-

•gramami. Czytam i mam poczucie przekra- 
a,1|a intymności, nie chciałbym, żeby ktoś kie- 

tak czytał moje rozmowy, to jest jakieś odar- 
- człowieka z ubrania. I w tym sensie Chle- 
'"  skiego mi było szkoda. Abstrahuję od afery, 
•'trahuję od kontaktów z Sobiesiałdem. Został 
krty z ubrania, w pewnym sensie stał nago. 
Mn był tym, który to oglądał.

idn. I to nie jest fajne.
1 tym pan zostanie do końca życia. Ale
3 tyi może być narkotyk. Dla wielu proku-

m • • • • •

mające związku, klasyfikuje to prokurator. Prze
cież to człowiek, a nie maszyna, wszystko czytał. 
Jak ktoś dzwoni do swojej mamy, żony, czy jadła 
śniadanie...
A wie pan, kto to robił?
- Nie mam pojęcia.
Państwo, którym chce pan kiedyś rządzić.
- Państwo musi tak działać, bo ludzie mają sła
bości, a dobre państwo powinno zapobiegać 
tym słabościom.
A jeśli te stenogramy zaczernią panu głowę 
na zawsze?

ła. Ostatnio miałem taki gorszy dzień i muzyka 
mnie uspokoiła, wyciszyła.
Jaka?
- No nie, zrobi pan ze mnie jakiegoś miękkie
go faceta... Stare Dobre Małżeństwo. Słuchałem 
i myślałem, że wszystko będzie dobrze, że dam 
radę. Bo to nie jest fajne, jak wracam do poko
ju, naczytam się tych ściśle tajnych materia
łów, a potem dzwonią kumple, pytają, co sły
chać, a ja nie mogę powiedzieć im nic innego 
jak o komisji. W  ogóle przestałem o czymkol-
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Traktuje swoją 
zawodniczkę jak 
córkę. Ta odwdzięcza 
się gotowością 
do morderczych 
treningów

IGOR RYCIAK

Aleksander Mięsożerca
Na szczęście A l e k s a n d e r  W i e r i e t i e l n y ,

trener Justyny Kowalczyk, nie zajmuje się polityką. 
Dyktatorzy polityczni są znienawidzeni, 

za to sportowych tyranów ludzie uwielbiają
PRZYPA D KO W O  JA K IŚ  C ZAS T E M U  SP O T K A ŁEM
trenera. Widzę, że w aucie wiezie wielką oponę 
- opowiada Kazimierz Urbaniak, były biathlo- 
nista Górnika Wałbrzych. W  latach 80. w  klu
bie pracował Aleksander Wierietielny, obecnie 
trener Justyny Kowalczyk. - Pytam więc: „Tre
nerze, po co trenerowi ta opona? A  on odpowie
dział, że na treningach Justyna zarzuca oponę 
na plecy i wbiega pod górę. To teraz nie dziwi 
mnie jej kondycja na podbiegach.

Ale w niedzielne popołudnie, 10 stycznia te
go roku, Kowalczyk padła na ziemię jak mar
twa. Najpierw pokonała na biegówkach dzie
więć kilometrów, z czego ostatnie trzy to mor
derczy podbieg. Całość to 36 minut i 45,8 se
kundy najwyższego wysiłku, jaki jest w sta
nie znieść ludzki organizm. Następnie meta 
na wzgórzu Alpe Cermis koło włoskiego Val di 
Fiemme. T\iż za metą - omdlenie. Kowalczyk 
nie pamiętała potem ani momentu, gdy minęła

metę ostatnich zawodów cyklu Tour de Ski, ani 
ostatnich kilkuset metrów wyścigu.
- Wierietielny wymaga od innych, to prawda, 
ale także wobec siebie jest bezkompromisowy. 
Wiem, bo znam go od 1983 roku - przekonu
je Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związ
ku Narciarskiego. Niezależnie od nawału obo
wiązków trener biega codziennie rano, a kon
dycji zazdroszczą mu nawet czynni zawodnicy.

„Gdy trenuję na deszczu lub w potwor
nym zimnie, on zawsze stoi obok trasy i razem 
ze mną moknie lub marznie. A to nie jest stan
dard w przypadku trenerów” - opisywała Ko
walczyk. W  tej chwili ona i Wierietielny są już 
w kanadyjskiej miejscowości Canmore, gdzie 
z dala od dziennikarzy trenują przed olimpij
skim startem. W  tym tygodniu oboje przeniosą 
się pod Vancouver. - Przepraszam, ale teraz nie 
mam czasu na dłuższe rozmowy - ucina trener, 
gdy do niego telefonuję.

- W  obyciu szorstki, w rozmowie lakoniczny 
i konkretny. Nie bywa na salonach, n e zno
si rozgłosu i całego tego szumu - móv1 jeden 
z nielicznych przyjaciół Aleksandra Wi< ietiel 
nego, dziennikarz telewizji Eurosport Logdan 
Chruścicki. Ale zaraz dodaje: - Jednak p >d sko
rupą szorstkości kryje się niezmiernie n iękkie 
serce. To wrażliwy człowiek.

Polscy kibice liczą, że podczas ■ przysk 
w Vancouver stanie się to, co nie może ię 
darzyć od 38 lat, gdy Wojciech Fortuna i<oczy! 
po zimowe olimpijskie złoto w Sapporo. Po t* 
stępne może sięgnąć Justyna Kowalczyk

Wagary na nartach
Wierietielny, zanim został trenerem nad. iei Po
laków, lalka razy zmieniał kraj zamieszkana 
Jego rodzice byli Białorusinami mieszkaj ący"1 
do końca drugiej wojny światowej w  polskim 
Hrubieszowie. Aleksander urodził się w  roW 
1947 w  fińskim Porkkalanniemi, w części za
jętej pod koniec wojny przez Armię Czerw 
ną, gdzie przeniosła się jego rodzina. Rok p* 
niej Helsinki i Moskwa zawarły pakt o przyj# 
ni. Obywatele ZSRR wyjechali z Finlandii."  ' 
rietielni, jak inni repatrianci, dostali przyda
na niewielkie gospodarstwo rolne. Tak trak- 
do wsi Gałkino w Kazachstanie.

Olek był złym uczniem. Ledwo zdawał z ki* 
sy do klasy. Zdarzały się bójki, chuligań'* 
wybryki, ucieczki z domu. Kilka razy porzuć 
podstawówkę. Dorabiał jako pomocnik tok#7 
albo kombajnista w sąsiednim kołchozie.
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FOT. TOMASZ JASTRZĘBOW SKI/NEW SPIX.PL, JERZY KLESZCZ/NEWSPIX.PL

Jnak dwie pasje: eskapady na nar- 
wych po bezkresnych stepach Ka- 

ichst , gdzie zima trwa pięć miesięcy) oraz 
a n a  dzikie ptaki (ze strzelby podbie
l i ) .  Niedaleko, w  mieście Szuczińsk, 
aany na cały Związek Radziecki klub 
biegaczy narciarskich. Młody Wie- 
zapisał się i sumiennie trenował, ale 
ących sukcesów. Za to trening ujarz- 
emperament - skończył podstawów- 
ukum. Potem jako poborowy oficjal- 
1 w brygadzie pancernej, a naprawdę 
armijnym klubie biathlonistów, przez 
kadrze Republiki Kazachstanu, 

oku 1969 miał zaledwie 22 lat, ale kłopo- 
osłupent zamknęły zawodniczy etap je- 

ery. Szczęście w nieszczęściu - miał czas, 
i skoń 1 więc studia w Akademii Wychowania 
Fizy, ego w Ałma Acie i został na uczelni jako 
wyki owca metod treningowych. Zajmował 
się te rią, nie praktyką.

Dok n  z pasją
W ll 9 roku uczelnia skierowała Wierietiel- 
neg ,a studia doktoranckie do Moskwy. Tam 
pozi przyszłą żonę, stypendystkę z poznań
skie \VF Barbarę Piątkowską, która do stolicy 
ZSR przyjechała robić doktorat z pedagogi
ki. P rali się w Moskwie w 1981 rolar, dwa la
ta p uej-po obronie przez Aleksandra dok
torat z metod treningowych biathlonistów
- pr prowadzili się do Wałbrzycha. Teraz nie 
wid i t się zbyt często: on kilka miesięcy w roku 
spę ma zawodach i zgrupowaniach, ona jest 
pror torem do spraw nauki, dydaktyki i spraw 
stud ekich Państwowej Wyższej Szkoły Zawo- 
low im.AngelusaSilesiusa w Wałbrzychu.

1 sęki doktoratowi Wierietielny zatrud- 
I nil s jako asystent w pracowni sportów róż- 
I nycTs orzowskiej filii poznańskiej AWF. Pen- 
I ’ja g , dowa, gdy więc usłyszał o wolnej posa- 
I dzie koleniowca sekcji biathlonowej w klubie 
I Gón k Wałbrzych, zgłosił się do pracy trener- 
I skie ‘ensja jak na etacie w kopalni, czyli po- 
I nadi va razy więcej niż na uczelni. I dodatko- 
I *ypt ydział mięsa przysługujący wtedy gómi- 
I *oin „5 kilograma miesięcznie. - Jestem mię- 
I Wżer.ty. Bez kiełbasy nie wytrzymam nawet 
I jedni go dnia - przyzna po latach Wierietielny. 

k eloletni teoretyk treningu biathlonistów 
wreszcie zajął się praktyką. Efekt okazał się re- 
wela yjny. - W  dwa lata zrobił z nas najlepszą 
drużynę w kraju. Oczywiście, że byl stanow- 

s vymagający. Ale jego zaangażowanie by-
- nieprawdopodobne. Dla każdego z nas miał 
Qas- Ja miałem kłopoty ze strzelaniem, więc 
'Pędzał ze mną godziny na strzelnicy, często le-

na śniegu. W  końcu stwierdził, że coś jest 
nie tak z kolbą karabinka. Mial rację - wspo- 

I mina Kazimierz Urbaniak, w latach 1983-1988 
I ''■"'odnik Górnika Wałbrzych, w  którym zdo- 
I dął dwa tytuły mistrza kraju indywidualnie 
I ■ Pięć razy w sztafecie. Dziś ma firmę sprzeda- 
I  odżywki sportowe. Dodaje: - Sport jest ży- 
I  '"ą  pasją Wierietielnego. Ani wcześniej, ani 
I  Póóiiej nie spotkałem takiego szkoleniowca.

Nic więc dziwnego, że gdy w 1987 roku Pol
ski Związek Biathlonu szukał nowego selekcjo
nera reprezentacji, trener Górnika Wałbrzych 
był naturalnym kandydatem. A zadanie było 
karkołomne.

W  połowie lat 80. polscy biathloniści 
w międzynarodowych zawodach zajmowali 
najniższe miejsca. Nie było szans, by zakwa
lifikowali się na igrzyska olimpijskie. I nic 
na to nie poradził nawet Wierietielny. Biathlo
niści nie pojechali do Calgary (1988), a w Al- 
bertville (1992) i Lillehammer (1994) nie ode
grali żadnej roli. Dopiero w 1995 roku Tomasz 
Sikora sensacyjnie zdobył mistrzostwo świa
ta. Na kolejnych mistrzostwach - w 1997 roku 
- nasza sztafeta zdobyła brąz, a na igrzyskach 
w Nagano (1998) - piąte miejsce.

Ale już przed igrzyskami w Japonii atmosfe
ra w kadrze była napięta. Zawodnicy zarzucali 
trenerowi dyktatorskie metody, poniewieranie 
ludźmi, odrzucanie krytyki. Na czele buntow
ników stanął trzykrotny olimpijczyk Jan Zie
mianin. - To już historia. Nie wypowiadam się 
na ten temat - ucina Ziemianin, obecnie trener 
w WKS Kościelisko. Tajemnicą nie była też na
rastająca niechęć do trenera działaczy Polskie
go Związku Biathlonu. Zdaniem Chruścickiego 
chodziło o pochodzenie. - Słyszałem, jak inni 
trenerzy głośno używali epitetów typu „rosyj
ski pies” i innych, gorszych - wspomina.

„Wiedziałem, że nawet jeśli z Nagano wró
cę z medalami, i tak wylecę” - stwierdził W ie
rietielny już po rozstaniu z kadrą. Był bezro
botny przez pokora roku. Remontował miesz
kanie. Dorabiał sobie, sprowadzając z Zacho
du używane samochody. Wtedy zaproponowa
no mu przejęcie od poprzedniego trenera ka
dry polskich biegaczy narciarskich. Ta zresztą 
praktycznie nie istniała - Janusz Krężelok, je
dyny polski biegacz na igrzyskach w Nagano, 
zajął w olimpijskim wyścigu na 10 kilometrów 
w stylu klasycznym 76. miejsce.

Jestem mięsożerny. Bez 
kiełbasy nie wytrzymam 

nawet jednego dnia
 1 A LEK SA N D ER  W IE R IE T IE L N Y  i-----

Pod okiem Wierietielnego polscy zawodni
cy po raz pierwszy od lat zaczęli wchodzić 
do pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu 
Świata, a na igrzyskach w Turynie w 2006 roku 
w biegu na 10 kilometrów Kowalczyk była już 
zaliczana do faworytek. Jednak dwa kilome
try przez metą zemdlała. Ocknęła się po kilku 
minutach, ale nie mogła wstać. Trener, wcho
dząc do namiotu lekarskiego, był wściekły. Gdy 
na drodze stanął mu operator telewizji, Wierie
tielny odepchnął go i zdzielił kijem narciarskim 
(operator nie zgłaszał potem pretensji).

Oficjalnie powodem omdlenia Kowalczyk 
było nagle wahnięcie poziomu cukru we krwi. 
Sama zawodniczka tłumaczyła się silnym stre
sem, przez który nie zjadła śniadania. Bada
nia krwi wykazały jednak podwyższony po
ziom białych ciałek, co mogło być wynikiem 
ekstremalnego zmęczenia. Media dopytywały, 
czy aby metody Wierietielnego nie są przesta
rzałe, bo opierają się tylko na treningu kon
dycyjnym.

Byłby to początek końca jego trenerskiej ka
riery, gdyby Kowalczyk osiem dni później nie 
zdobyła brązowego medalu w biegu na 30 kilo
metrów techniką dowolną. Zawodniczka i tre
ner byli wychwalani pod niebiosa. O metody 
trenerskie nikt już nie pytał.

A jednak w 2007 roku wybuchł kolejny bunt 
sportowców, tym razem z Krężelokiem na cze- 
le. TYener bronił się, twierdząc, że zawodnicy są 
leniwi, czego on nie toleruje. Murem za Wierie- 
tielnym stanęła Justyna Kowalczyk Apoloniusz 
Tajner, szef Polskiego Związku Narciarskiego, 
rozwiązał sprawę salomonowo. Podzielił kadrę 
na dwie części i tak jest do dziś. Pierwsza to Ko
walczyk i Wierietielny. Druga to siedmiu za
wodników i ich trener Wiesław Cempa.

- To bezpieczny układ, tym bardziej że Ju 
styna jako ukształtowana zawodniczka wie, 
na czym polega udana praca z trenerem. Spory 
są wpisane w sukces i nie powodują długotrwa
łego urazu - mówi „Przekrojowi” Tajner.

Justyna jak Matylda
Gdy Matylda, córka Wierietielnego, miała kil
ka—kilkanaście lat, ojciec - srogi zwykle męż
czyzna - pozwalał jej niemal na wszystko. 
Od kilku lat Matylda studiuje antropologię 
na uniwersytecie w amerykańskim stanie No
wy Meksyk. Ale trener wciąż wspomina ją, mó
wiąc „Matylda to”, „Matylda tamto”. - Cier
pi przez tę rozłąkę - mówi znajomy trenera 
ze środowiska narciarzy klasycznych. - Mo
im zdaniem część uczuć ojcowskich skierował 
w stronę Justyny.

W  Vancouver Kowalczyk będzie faworyt
ką. Pozostali reprezentanci, sądząc po wyni
kach z bieżącego sezonu, nie mają nawet szans 
na punktowane miejsce. Ale za to nikt w „dru
giej grupie” nie mdleje na mecie.

Współpraca Agata Jankowska

Wierietielny znany jest z troski o sprzęt 
zawodników. Osobiście dba o smarowanie 
nart. To często decyduje o zwycięstwie
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Ja k  to się stało, że robi filmy, a nie muzykę, i o tym, dlaczego nie możeci 
niego zadzwonić ani wysłać e-maila, Oli Salwie opowiada [im  Ja r  m u 

reżyser goszczącego właśnie w  polskich kinach „The Limits of Contr< !

ćUsted no habla espańol, verdad?
- Słucham?
Spytałam, czy nie mówi pan po hiszpańsku.
- Nie.
Ja też nie, ale w „The Limits of Contro!" to zdanie jest hasłem, 
od którego zaczyna się wiele ciekawych rozmów. Cały film z kolei 
otwiera fragment wiersza Artura Rimbauda „Statek pijany". 
Dlaczego wybrał go pan jako motto?
- To wiersz typowy dla twórczości Rimbauda, a ja  chciałem rozpocząć 
film poezją. Wersy o odpychaniu się od brzegu, podróży w nieznane, 
w dziwne rejony i wypływanie na niebezpieczne wody wydały mi się bar
dzo trafne. To tyle, jeśli chodzi o analizę. Nie przepadam za tłumacze
niem się ze swoich artystycznych decyzji.
A jednak chciałabym, żeby pan jeszcze trochę się potłumaczył. 
Dlaczego nakręcił pan film w Hiszpanii, skoro tak chętnie cytuje 
w nim nie tylko francuskiego poetę, ale i filmowców: Rivette'a, 
Godarda, Melville'a?
- Wszystko zaczęło się przed kilkoma laty, kiedy zapragnąłem napisać 
scenariusz dla Isaacha De Bankolego [odtwórca głównej roli w „The L i
mits of Contror - przyp. red.]. Miał grać przestępcę wynajętego do wy
konania pewnej misji. Przez długi czas zbierałem pomysły do tego pro
jektu i to wtedy poczułem, że pociąga mnie Hiszpania. Nigdy nie kręci
łem tam filmu, a akcja „The Limits of Control” dzieje się w trzech częś
ciach kraju: nowoczesnym Madrycie, w Sewilli oraz w górzystej Almerii.

Tam zresztą powstało wiele in
nych filmów.
Głównie spaghetti westernów.
- Nie tylko. Nakręcono tam też 
wielkie hollywoodzkie produk
cje w rodzaju „King of Kings” Ni
cholasa Raya. Nie potrafię jednak 
wytłumaczyć, dlaczego wybrałem 
Hiszpanię. Po prostu poczułem, 
że ten kraj mnie przyciąga. 
Stwierdzenie, że interesuje 
pana kino drogi, to oczywistość. 
Zastanawia mnie jednak, czy 
także w ten sposób - jako 
wyprawę - postrzega pan 
proces powstawania filmu?
- Zdecydowanie tak. Gdy zaczy
naliśmy zdjęcia do „The Limits 
of Control” scenariusz jeszcze 
nie istniał. Mieliśmy tylko mo
je 25-stronicowe opowiadanie, 
w którym nie umieściłem żad
nych dialogów. Pisałem je i szu
kałem plenerów już po rozpoczę-

Tilda Swinton i Isaach 
De Bankole rozmawiają 
przy kawie o film ach

ciu zdjęć, więc film odsłaniał 
w  trakcie pracy nad nim. T worze
nie kina to dla mnie zbiera nie roż
nych elementów i składanie 
w  całość podczas montażu 
sanie, zdjęcia, montaż to droga. 
I akurat w tym wypadku rowmez 
świadomie wybrana strategia. 
Która nie przypadła do gu tu 
amerykańskim widzom.
Co mnie zresztą nie dziwi, 
bo wędrówka bez celu nie i 
szczególnie ceniona w kraju 
gdzie posiadanie tegoż je; 
kulturowym wymogiem.
- Film nie odniósł sukcesu 
choć podobał się niektór; 
dzom i krytykom. Amei 
mają specyficzne oczekiwar 
bec kina, a my ich umyśli 
spełniliśmy. Film nie jest 
golnie emocjonujący, nie m 
nego tempa, zbyt wielu dia 
ani akcji. Tej ostatniej wła 
nie ma w  ogóle. Dla dużej < 
widowni, szczególnie w Ani ery# 
to rzecz nie do przyjęcia. Co dzi*1 
mnie o tyle, że oglądanie „The Lr 
mits of Control” nie wymaga 
kiego intelektualnego wysili®- 
To rodzaj podróży, snu, w trak# 
którego nie musisz myśleć. 
Moim zdaniem zrobił pan 
po prostu film o kinie. To jasne 
już od jednej z pierwszych 
scen, gdy widzimy bohatera 
w samolocie linii Air Lumiere
- Rzeczywiście tak jest. Lubię sł* 
chać opinii widzów, bo wszystfc* 
są słuszne. Nie ma jednego
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„The Lim its o f Control”  jest podróżą, dlatego nie mogło zabraknąć auta. Niestety, Gael Garcia Bernat (z prawej) do niego nie wsiada

—> klucza do mojego filmu i nie do mnie należy mówienie, o czym tak 
naprawdę opowiadam. Od początku chcieliśmy zrobić film otwarty 
na wszelkie interpretacje.
Czy dlatego też zatrudnił pan operatora Christophera Doyle'a, który 
ma bardzo poetycki styl i jest kojarzony z filmami Wong Kar-waia?
- Znamy się z Chrisem od dawna, a zrobiliśmy razem tylko wideoklipy 
dla Jacka White’a i Rock on Tours. Kiedy rozpoczynałem pracę nad „The 
Limits of Control”, akurat miał wolne. On pracuje w  sposób intuicyjny 
i to było dla mnie najważniejsze. Nigdy nie spisuję listy ujęć, nie rysuję 
storyboardów, czasem szkicuję ujęcia. Gdy wchodzimy na plan, wyrzu
cam szkice i idę za głosem intuicji. Chris także.
A z jakiego powodu zaangażował pan Billa Murraya i Tildę Swinton, 
którzy grali w poprzednim pana filmie „Broken Flowers"?
- Bill jest wszechstronny, lecz uwięziony w szufladce aktora komedio
wego. W  „Broken Flowers” chciałem pokazać jego prawdziwe możliwo
ści. Gdy kompletowałem obsadę „The Limits of Control” zadzwoniłem 
do niego i oświadczyłem: „Mam dla ciebie rolę, ale to niemiły, niezabaw- 
ny i trochę straszny gość”. B ill na to: „Czyli mam zagrać siebie?” Tilda 
to z kolei ciekawy przypadek aktorki, która zaczynała w  kinie awangar
dowym i choć potem została gwiazdą filmową, wciąż ciągnie ją do orygi
nalnych, nietypowych projektów. Scenariusz piszę pod konkretnych ak
torów, mając nadzieję, że zgodzą się u mnie zagrać.
Specjalnie dla pana napisano epizod w serialu komediowym „Bored 
to Death". W  jednej scenie jeździ pan na staroświeckim rowerze.
- Sam to wymyśliłem. Chciano, żebym pływał w basenie, ale to wydało 
mi się takie hollywoodzkie, więc zaproponowałem, że będę jeździć rowe
rem na poddaszu.
Ale jeździ pan tym rowerem w kółko. To niezbyt po jarmuschowsku.
- Taaak, po prostu chciałem pojeździć na rowerze (śmiech). Cieszy mnie 
ten komentarz. Rzeczywiście nie chciałbym, aby ktoś pomyślał, że krę
cę się w kółko.
Twórcy kina drogi muszę zadać to pytanie: jaki poza rowerem jest 
pana ulubiony środek transportu?
- Nogi. Lubię spacerować, bo to podróż w niespiesz
nym tempie i można zobaczyć wiele ciekawych rze
czy. Uwielbiam szwendać się po mieście bez celu, 
lubię się gubić i nie znać powrotnej drogi. Lubię też 
pojazdy jednośladowe: rowery, motocylde. Choć lu
bię też samochody, bo jeżdżąc nimi, mogę sam wy-
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bierać trasę. Gdy jadę, bardzo du
żo rozmyślam.
Dla wielu pańskich bohaterów 
muzyka to najlepszy towarzysz 
podróży. Dla pana także?
- Dla mnie to przede wszystkim 
najpiękniejsza forma ekspresji. Nie 
wyobrażam sobie świata bez niej. 
Czemu więc robi pan filmy, a nie 
muzykę?
- Kiedyś grałem i niedawno do te
go wróciłem. Mam zespół - The 
Bad Rabbits - właśnie skończyli
śmy pracę nad nowym albumem. 
Komponuję od dawna, ale kręce
nie filmów pożera sporo czasu. Po
za tym przyjaźnię się z tyloma mu
zykami, że sam wolę nie grać.
Gdy ogląda się pańskie filmy, 
można odnieść wrażenie,
że początkiem jest muzyka, 
do której dopisuje pan historię.
- Generalnie muzyka pojawia się 
na wczesnym etapie powstawania 
filmu. Gdy piszę scenariusz, dużo 
słucham. Przy „The Limits of Con
trol” muzyka, zwłaszcza psycho
deliczny, gitarowy rock japoń
skiego zespołu Boris, od początku 
mnie inspirowała.
A co teraz ma pan w iPodzie?
- Wszystkiego po trochu: blues, 
hip-hop, mnóstwo nowego rock 
and rolla, szczególnie lekko psy
chodelicznego spod znaku Wooden 
Ships i Black Angels. Do tego do
chodzi muzyka klasyczna, przede 
wszystkim Franciszka Schuberta. 
Jest też trochę tak zwanej współ

czesnej awangardy, regga Maj 
częściej sam programuj listę, 
bo wiem, czego akurat ch cę słu
chać. Poza tym kupuję tez płyt) 
CD, kolekcjonuję winyle. Cieszę 
się, że zespoły nadal je nagrywa
ją. Lubię też współczesne k mpo- 
zycje Duńczyka Jozefa van wsse- 
mana, który gra na lutni.
Czy to prawda, że wypala an 
płyty CD dla przyjaciół?
- Zaopatruję w  nie także ekipę fi
rnową. Muzyka ma ich insp owac 
w pracy.
Dla wielu filmowców insph icją 
jest pańskie kino. Reżyser y, 
którzy chcieli iść w pański 
ślady, przez lata jeździli 
do Sundance. Tegoroczna 
edycja festiwalu właśnie si 
zakończyła*. Czy nadal jes to 
festiwal kina niezależnego
- Niespecjalnie, to raczej nrejsce. 
do którego hollywoodzcy produ
cenci ruszają na łowy. Gdy zarzyna
łem, filmy moje i ludzi, którzy p°" 
cowali w podobny sposób, były n* 
prawdę niezależne od systemu dys
trybucji, od komercji i Hollywood 
A potem producenci i dystrybu
torzy zaczęli traktować kino nie
zależne jako produkt. Zresztą je
śli chodzi o filmy, stoimy w obliczu 
wielkich zmian. Przemysł muzy0' 
ny jest dziś prawie martwy i myśk- 
że przemysł filmowy w formie.F 
ką znamy, też umiera. W  przyszk 
ści będzie się kręcić inaczej, oczy
wiście niedługo wszystko ulegn*

SYLWETKA iiM
FOT. PATRICK SWIRC/CORBIS OUTLINE, EVERETT/EAST NEWS, BULLS
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Ljyja, Dziś nie trzeba kupo- 
Łtć cak 4yty-w Internecie moż- 
L  kup: Iko jedną piosenkę, al-
I ljm [v oduktem marketingo-
lyn,. ! amo można powiedzieć 
l  filmie ,'inometrażowym. Rynek 
Lnach ■ wal jego długość, ponie- 
Łaż oć tej zależało, ile seansów 

się w ciągu dnia. A  to się 
10 w niedalekiej przyszło- 
i omanów nie będzie waż- 
film trwa 4 minuty, czy 

'.czy 4 godziny, ale to, czy 
bejrzeć. Zależność od kin 

i zniknie.
kawsze rzeczy niż 
treamowym kinie dzieją 

się w anach Zjednoczonych 
*tel izji. Ogląda ją pan?
-Rza ko, a jeśli już, to kanał emi- 

stare filmy. Lubię też pro- 
populamonaukowe. Jeden 
h ulubionych to „Antiąue 

iRoad Show”, do którego ludzie 
Iprzyi szą różne przedmioty i opo- 
Iwiad i ich historię. Poza tym wo- 
llę iś> lo kina, poczytać albo po- 
I słuch ć muzyki. Nie znam tych 
Iwszy kich popularnych seriali jak 
l^ag oieni” czy „Mad Man”.

Nigdy nie oglądałem 
„Gwiezdnych wojen” 

ani „Przeminęło 
z wiatrem”

■z tru 
IRoad

wiad

------------ 1 JIM  JARMUSCH |------------

To nie jest pan na czasie!
- Zdecydowanie, nie mam nawet 
komputera ani konta e-mailowe- 
go. Nie lubię być na smyczy.
Nie wiem, co powiedzieć, bo nie 
wyobrażam sobie komunikacji 
bez e-maila lub Facebooka.
- (śmiech) To są fascynujące no
winki, czasem używam cudze
go komputera, żeby znaleźć coś 
na YouTbbe. Zdarza się, że piszę 
e-maile z biura, ale wolę nie mieć 
swojego konta. Ludzie i tak się 
wkurzają, bo rzadko oddzwaniam, 
a teraz by się jeszcze pieklili, że nie 
odpisuję na e-maile. Wolę sobie te
go oszczędzić (śmiech).
Ale ma pan komórkę?
- Tak, lecz jej nie lubię. Poza tym 
uważam, iż komórki powodują ra
ka. Wkrótce ludzie się przekonają, 
że ich używanie to zły pomysł.

Technologia zmienia sposób, w jaki ludzie się komunikują i tworzą 
społeczności. Nie chce pan być częścią tego zjawiska?
- Chcę, ale tylko wtedy, gdy mi to odpowiada. Nie lubię tracić cza
su. Życie jest krótkie, chcę jeszcze zrobić mnóstwo rzeczy, a to nie bę
dzie możliwe, jeśli będę ciągle z kimś czatował. No i martwi mnie raczej, 
że ludzie nie czytają. Szkoda, bo świat literatury jest nieskończenie fas
cynujący.
Wierzy pan w horoskopy? Jest pan Wodnikiem, a podobno w tym 
znaku rodzą się wynalazcy i twórcy.
- Horoskopów nie śledzę, jednak gdy pytam kogoś, spod jakiego jest 
znaku, na ogół okazuje się, że ma typowe dla niego cechy. Podobnie jest 
z chińskim zodiakiem - bardzo trafnie opisuje osobowość.
Wobec tego zadam panu dziwne pytanie: czy wierzy pan, 
że w 2012 roku nastąpi koniec świata?
- To nie może być przypadek, że w kalendarzu Majów, według hindu
skich i indiańskich filozofów, a nawet u zmarłego nie tak dawno Terence’a 
McKenny rok 2012 jest uznawany za niezwykły. W  żaden armagedon nie 
wierzę. Sądzę, że po prostu dużo się zmieni. Już teraz pojawiły się nowe 
odkrycia w ekonomii, ekologii, medycynie, biologii. Jeśli je docenimy, 
wielkie zmiany nadejdą i zadziałają na naszą korzyść. Jeśli nie, również 
nadejdą, tyle tylko, że będą oznaczać śmierć naszego świata.
Widział pan „Avatara"?
-Nie. A pani?
Też nie, w końcu pójdę, ale nie nęci mnie dosłowność 
hollywoodzkich historii.
- Mnie też nie, wolę filmy takie jak „Parnassus” Terry’ego Gilliama. Ni
gdy nie oglądałem „Gwiezdnych wojen” ani „Przeminęło z wiatrem”. 
Za to „Terminator” Jamesa Camerona to jeden z najlepszych filmów, 
jakie widziałem. Pewnie w końcu pójdę na „Avatara” choć słyszałem, 
że to głupiutka opowieść. 1J
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Ma Staniszewska
moja les

‘SĘGARNIACH

„Moja les” to historia 
pewnego uczucia, 
ukazująca jego 
wyzwolicielską i zarazem 
niszczycielską silę, 
to opowieść uwodząca 
humorem i barwną 
narracją. ciepło zmysłowa
i metafizyczna,
z pewnością nie 
sentymentalna. Jednym
słowem - historia 
prawdziwej miłości.

7 n f i a  S t a n i s z e w s k ą .

kobiety i jej trudne) ^  na podstawie
i spełnienia. Pow.es> p RraW człowieka.
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JEDNYM Z OBJAW ÓW ZBLIŻAJĄCEGO SIE ZAŁAMANIA NERWOWEGO JEST  PRZEKONANIE, 
ŻE WYKONUJEM Y N IEZWYKLE WAŻNĄ PRACE (BERTRAND RUSSELL)

Komiksowe spojrzenie 
na Gainsbourga

Zapomnijcie o tradycyjnych biografiach znanych 
ludzi, do świata film u wkracza Sfar

JO A N N  SFAR, AUTO R PONAD 100 KO M IKSÓ W
(m.in. „Kot Rabina”, „Klezmerzy. Podbój Wscho
du”), o którym niejednokrotnie pisaliśmy 
na łamach „Przekroju”, zrealizował swój pierwszy 
film. Podjął się ekranizacji żywota owianego legen
dą Serge’a Gainsbourga. Porwał się na projekt nie 
byle jaki, do którego brakowało śmiałków w jego 
rodzimej Francji. Nie tylko z racji kontrowersyjnej 
biografii, ale także ze względu na problemy z ob
sadzeniem kluczowych ról czy prawa autorskie 
do utworów. Równocześnie z premierą ukazuje 
się album autorstwa Sfara „Gainsbourg (poza ka
drem)” opowiadający o niezliczonych perypetiach 
i trudnościach, jakie napotykał twórca w trakcie 
realizacji. Intrygujących historii wokół filmu jest 
rzeczywiście mnóstwo, począwszy od pomysłu, aby 
Serge’a grała jego córka Char
lotte (ostatecznie rolę dostał 
aktor teatralny Erie Elmo- 
snino łudząco podobny do 
Gainsbourga!), przez trud 
ności ze znalezieniem 
odtwórczym roli Ja- 
ne Birkin, kończąc 
na samobójczej 
śmierci, tejże w koń
cu znalezionej, czyli 
brytyjskiej aktorki 
LucyGordon, -dom

0  David 
Fincher
Reżyser „Siedem”
1 „Zodiaka” będzie 
zgłębiał w telewizji 
swój ulubiony 
temat - seryjnych 
morderców. 
Pomoże mu w tym 
Charlize Theron

O  Steven Spielberg Bohaterka
jego „Wszystkich wcieleń Tary” jest 
wzorową żoną i matką, oprócz 
momentów, kiedy przeobraża 
się w nastolatkę T. albo Bucka, 
weterana wojny w Wietnamie

Tom Ha iks ę
Gwiazdor „Sze iegora 

Ryana” specjalnie la HBO 
wrócił na wojnę - produkuje 
serial o żołnierzach i liechon 

morskiej walczących podczas 
II wojny światowej aa 

Pacyfiku

Hollywood w telewizji
Seriale wciągają. Nie tylko widzów, ale i gwiazdy

PLANETARIUM KA RO LIN A  PA ST ER N A K

„W S Z Y S T K IE  W C IE L E N IA  TA-
ry” które 11 lutego zadebiu
tują w TVN, napisała Dia
blo Cody, a wyprodukował 
Steven Spielberg, „Pacy
fik” (w  polskim HBO wio
sną tego roku) - Spielberg 
na spółkę z Tomem Hank- 
sem, a tandem Charlize 
Theron i David Fincher 
ogłosił właśnie, że zajmie się

produkcją serialu kryminal
nego „Mind Hunter”, także 
dla HBO. Amerykańskie se
riale, do niedawna trakto
wane przez Hollywood po
błażliwie, dziś ściągają naj
bardziej topowe nazwiska 
świata filmu. I nie ma cze
mu się dziwić. Dziś seria
le to już nie tylko gwaran
cja długoterminowej pracy

(ciągną się przecież la; ami). 
porządnych pieniędzy (kon
kurujące ze sobą telev i- 
zje kablowe śrubują budże
ty i honoraria), ale tak e po
le do eksperymentów; iia, 
tworzenia oryginalny; i sce
nariuszy. A o to ostatn e jest 
w idącym obecnie wyr żnie 
w stronę widowiska kinie 
coraz trudniej.

Głowy różnych państwa

STRACILI GŁOWĘ PRZEZ TUSKA
D EC YZ JA  DO NALDA T U SK A  O N1EKANDYDOWA-
niu w wyborach prezydenckich wywołała 
wśród polityków i komentatorów lawinę tak 
daleko idących deklaracji, że o ich konsekwen
cje zaczęliśmy się szczerze obawiać. Tomasz 
Lis podpisał oświadczenie: „zobowiązuję się 
do odgryzienia przynajmniej jednej trzeciej ję
zyka, jeżeli Lech Kaczyński nie będzie kandy
datem PiS w  wyborach”. Chciałoby się krzyk
nąć: - Lechu, uratuj niedoszłego kandydata 
na prezydenta! Pamiętamy bowiem sondaże z

2004 roku, gdy Lis był w  nich wysoko. Ale krzy
czeć nie będziemy.

Kłopoty może mieć też Julia Pitera. Pytana, 
kto zasiądzie w Pałacu Prezydenckim, stwier
dziła, że woli Bronisława Komorowskiego niż 
Radka Sikorskiego, bo ten pierwszy jest starszy. 
Dokładnie powiedziała tak: „Sikorski jest czło
wiekiem relatywnie młodym i nie wiadomo, 
czy wytrzymałby nerwowo nacisk splendoru”. 
Na miejscu ministra, bywalca międzynarodo
wych salonów, byśmy na Julię fuknęli.

Do tego dochodzą jeszcze wąsy Bronisła
wa Komorowskiego. Nie wiadomo, dlaczego 
tydzień temu marszałek je podciął (może już

Tomasz Bronisław Radosław
Łis Komorowski Sikorski

„coś” wiedział), ale wiadomo, że nie jest kon̂ ‘ 
kwentny w ich podcinaniu. Tydzień po wielki" 
cięciu jego wąsy znów były bujne. PodejrzeW  
my, że marszałek znów mógł się „czegoś” 
wiedzieć. Ale tylko podej rzewamy. - s2C-(:
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tOTE PRZEBOJE  
EtGRA J  TRÓJCE
L  NIE P MA A PR IL IS : 1 K W IE T N IA ,
LdwiK - latach, Marek Niedźwiec- 
I  «vr,i > Programu II I  Polskiego
kadia dy Niedźwiecki przecho-
Jkiłdo leżącego do Agory Radia 
boteP: . boje, reklamował go ha- 

.m vciu trzeba robić to, co się 
V że ze wszystkich rozgłośni 

jba i ej kocha Trójkę, w ubie
rał i dniu ogłosił - a w zasadzie 
twi /ił prasowe doniesienia 
swć 'wrót do stacji mieszczącej 
sę na łecznej ulicy Myśliwieckiej 
5/7 a razie nie wiadomo, jaką 
nk( „Niedźwiedź” będzie pełnił 
Tri /.Niemal pewne jest jed- 

ti że znów poprowadzi „Listę 
pr/.eb jów Programu I I I ” (jako jego 
nastę -a-zastępca w roli gospoda
rza te mdycji wciąż występuje Piotr 
Baro Pewne jest też, że na tym je
go ol ność na radiowej antenie się 
nie si uczy. Niedźwiecki w swoim

nak

Czy to myśl o zdjęciu smyczy
z logo Radia Złote Przeboje tak 
cieszy Marka Niedźwieckiego?

stylu nie komentuje szeroko decyzji 
o powrocie do Trójki. TVN24 udzie- 
liłjedynie zdawkowej informacji: 
„Tak, wracam do domu”. Potem na
tychmiast ogłosił na swoim blogu, 
że wylatuje do Chicago. Tym razem 
zapewne nie tylko po to, żeby za
kupić nowe płyty, ale też by uciec 
od dociekliwych dziennikarzy.
Bo nie jest tajemnicą, że tych Niedź
wiecki nie kocha. - cich

Polka rysuje dla „New Yorkera”
Ilustracja rysowniczki ENDO została właśnie opublikowana 

na łamach „New Yorkera”

KUL I WY TYGODNIK
zam vił u Polki ilu- 
strac zapowiedzi 
koni tudo„Goings 
on A utTown”
(prz odnik po wyda
rzeń, ch kulturalnych 
wNi ym Jorku).
Tech; ika jak zawsze 
-gra ka komputero
wa i i kselowa kreska, 
wmj wyznawanej 
przez mtorkę zasady: 
-Che ;z mieć wzięcie, 
rysuj w Paincie”.
Agat F.NDO No- 
*ick to dziewczyna 
°dkr niksów, okładek 
-Lan.py” j rysunków 
rrrięćzy innymi do „Wy- 
*>kk h Obcasów”.
J*j tw órczość od po- 
czątku związana była 
1 Internetem. Zaczę- 

sr? od blogu (komix. 
^-pl) , na którym 
autorka opisuje wyda
n ia  ze swojego życia 
* ronnie rysunków.
' w  iksy charaktery- 
/ JWte się prostym, 
^uzędnym stylem 
*orzą historie okra- 
■zone autoironią, 
urnorem i obyczajo-

l&THE NŁWYpm
jctnT  n ig h t  L IFE

QO * —
LATŁJT POJTJ

wą obserwacją. Jakiś 
czas temu przyzna
ła, że 70 procent jej 
działalności życio
wej odbywa się przed 
komputerem: - Mam 
trzy błogi: publiczny, 
prywatny i służbowy.
A od niedawna jeszcze 
fotograficzny. Do te
go album na flickerze, 
strona i pięć kont 
e-mailowych. Artystka 
zasłynęła cyklem ilu
stracji o własnej ciąży 
publikowanych w „Wy
sokich Obcasach” 
i wydanych w formie 
albumu komiksowe
go „Projekt: Człowiek' 
(Kultura Gniewu, 
2006 rok). Zaś jej naj-

NIEZNANE O ZNANYCH, CZYLI SKOK W BOK

CIĄŻA NA NIBY
O TYM, JAK WCISKANIE KOMUŚ DZIECKA W  BRZUCH 

ZAMĄCIŁO W  HISTORII < )!</<i
Woźniak.

młodsze dziecko, pracę 
na temat „Co to jest 
- Twój Jezus?” moż
na oglądać obecnie 
na wystawie „Personal 
Jesus” w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym.

- anja

Czy znacie organy władzy? 
Chcę dzisiaj opowiedzieć 
o jednym - brzuchu. Do te
go brzuchu pustym. Niejedno

krotnie brzuch taki zmieniał hi
storię, wpływał na losy monar
chów, a zwłaszcza monarchiń, 
które mimo wszelkich starań 
pozostawały z ową pustką w ży
wocie niczym z wyrzutem su
mienia. I choć nie zawsze wi
na za ów brak leżała po ich stro
nie, kobiety nieraz stawały się 
ofiarami mężów, polity
ków i ludu, który miał 
tylko jedno wobec 
nich oczekiwanie 
- by dały potomka.

Trudno się za
tem dziwić, że pod 
tak silną presją kobiety 
popadały czasem w stan 
zwany ciążą urojoną.

Jednym z najgłośniejszych te
go typu przypadków jest hi
storia słynnej Bloody Ma
ry, Marii Tudor , królowej An

glii, której bezkompromisowo- 
ści w walce o wiarę wódczano- 
-pomidorowy drink zawdzięcza 
swą soczystą nazwę.

W  lipcu 1554 roku Maria 
wzięła ślub z hiszpańskim na
stępcą tronu Filipem II Habs
burgiem. W  listopadzie roze
szła się wiadomość o ciąży kró
lowej. Datę porodu wyznaczo
no na Wielkanoc. Nadeszła wio
sna, przyszły święta, a na roz
wiązanie się nie zanosiło. Wte
dy to dyplomatycznie uznano, 
że termin porodu obliczony zo
stał zbyt pochopnie. Przez kolej
ne dwa miesiące padały następ
ne daty, aż w końcu trzeba było 
uznać, że ciąża była raczej wy
tworem wyobraźni kobiety niż 
fizjologicznym faktem. Dzisiaj 
lekarze dywagują, że powięk
szony brzuch królowej mógł 
być oznaką choroby, która dru
gi raz zaatakowała Marię cztery 
lata później. Dwór znów został 
powiadomiony o błogosławio
nym stanie władczyni. Krótko 
potem zmarła. Być może przy
czyną jej śmierci był nowotwór 
powodujący wodobrzusze, czyli

- jak zwano to wtedy - puchlinę 
wodną. Widmo „ciąży na niby” 
krążyło w tym czasie nad Euro
pą. W 1554 roku bowiem przy
padłość ta stała się udziałem 
również polskiej królowej Ka
tarzyny Habsburżanki, trzeciej 
żony króla Zygmunta Augusta. 
Król ucieszył się na wieść o po
tomku, jednak szybko okaza
ło się, że domniemane dziecko 
nie istnieje. Katarzyna podob

no poroniła, choć najprawdo
podobniej w owej ciąży 

nigdy nie była. Wyda
rzenia te doprowa
dziły do zerwania 
stosunków między 
małżonkami. Jed
nocześnie ochłodziły 

się stosunki jagielloń- 
sko-habsburskie. Kata

rzyna miała ataki histerii i cho
roby, którą król publicznie na
zwał padaczką, odwołując się 
do przypadłości swej pierwszej 
żony, a siostry Katarzyny. Zyg
munt August nie doczekał się 
potomstwa z żadną ze swych 
żon - kładąc w ten sposób kres 
rządom dynastii Jagiellonów.

Ponad 200 lat później Polską 
wstrząsnęła kolejna afera sy- 
pialniana, ponownie z Habs- 
burżanką w roli głównej. Tym 

razem poszło o Eleonorę, żonę 
króla Michała Korybuta Wiśnio- 
wieckiego. Choć wyszła za mąż 
bez miłości (kochała - z wza
jemnością - księcia Lotaryngii), 
trzeba przyznać, że była wierna 
mężowi i wspierała go w trud
nych chwilach. Jej fałszywa 
ciąża miała zadać kłam opinii, 
że Korybut Wiśniowiecki to im
potent albo i homoseksualista. 
Parę miesięcy później królowa 
ponoć poroniła, choć brakowało 
na to wiarygodnych świadków. 
Nawet prymas Polski zarzucał 
królowi, że historia z ciążą i po
ronieniem były zmyślone.

No i proszę, tyle zamiesza
nia, a wystarczyłby zwykły test 
ciążowy. Cóż, kiedy pierwsze 
(wiarygodne) testy zaczęto sto
sować dopiero w latach 50. 
XX wieku...
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tym t ygcctn i u :
P O K A Z U JE M Y , JA K  Z A  PO M O CĄ SP R Y T N Y C H  T R I ÓW 

M O ŻNA N A M Ą C IĆ  N A M  W GŁO W ACH , PO D GLĄ D ; ! y 

Ż Y C IE  ZW ŁO K  I RO ZM A W IA M Y Z  O D KRYW CAM I B 

Z Ł A P K A M I

MANIPULACJA PIO TR  ST A N ISŁA W SK I, M ILEN A  RACHID CHE! B

Wirusy propagandy
Ja k  skłonić cię do kupienia niepotrzebnej rzeczy, dania dużego napiw ku 
czy wybrania konkretnego posła? Myślisz, że twoje wybory są raejona le 
i przemyślane? O naiwny! Sztaby speców od propagandy ciężko pracują 

nad tym, by porządnie zamącić ci w  głowie. Podpowiadamy, jak  się bro uć
W S Z Y S T K IE  W IT R Y N Y  S K L E P O W E  K R Z Y C Z Ą : WY-
przedaże! Czy ciebie też dopadł ten szał? Czy 
może zastanawiałeś się, co sprawia, że wiele 
rzeczy kupujesz, choć wcale nie miałeś tego 
w planie? Ludzie, którzy chcą ci je sprzedać, 
wiedzą, że nie poddasz się łatwo, dlatego się
gają do ciężkiego arsenału manipulacji: uży
wają broni biologicznej. Na wszelkie sposoby 
starają się zainfekować cię „wirusem”, który 
uszkodzi twój umysł i zakłóci zdroworozsąd
kową ocenę sytuacji. Wykorzystują i nieustan
nie ulepszają techniki propagandowe, które 
ludzkość zna od starożytności, ale odkrywa
ją też nowe perfidne sposoby wpływu na twój 
mózg. Na skutek ich działań stajesz się chory 
na punkcie tego, co chcą ci wcisnąć. Na te w i
rusy szczepionki nie ma, ale dzięki dobremu 
postawieniu diagnozy i wdrożeniu szybkiej te
rapii przebieg choroby może być trochę łagod
niejszy. A  więc prosimy na kozetkę.

KIEDY TANI ZNACZY TANI 
Objawy: Wyprzedaż samochodów z roczni
ka 2009 roku brzmi kusząco. Pomyśl tylko: 
na suzuki splash oszczędzisz nawet 3800 zło
tych! To równowartość prawie 900 litrów pali
wa. Ale czy naprawdę obniżka to taki złoty in
teres? W  twojej kieszeni zostanie de facto jedy
nie siedem procent ceny, a to nie wygląda już 
tak imponująco.

Rozpoznanie: wirus promocji. 30 procent czy 
100 złotych? Odwieczne pytanie sprzedawców, 
czy obniżki cen zaznaczać kwotowo, czy pro
centowo, rozwiązał w 1994 roku japoński na
ukowiec Shoichi Kojima. Prezentował on go
spodyniom domowym pierwotne ceny towa
rów, a następnie przeceny. Redukcję cen przed
stawiano albo kwotowo, albo procentowo, choć 
faktyczna wartość obniżki była taka sama. Oka
zało się, że w przypadku produktów tanich ob
niżka procentowa oceniana była jako większa, 
a przy produktach droższych odbiorcy lepiej re
agowali na obniżki kwotowe. O ile lepiej brzmi: 
„batonik tańszy o 20 procent” niż „batonik tań
szy o 40 groszy” ? A teraz pomyśl o samocho
dzie: „tańszy o 3800 złotych” no to jest coś, 
a „tańszy o 7 procent” - nie zachęca.
Leczenie: Jeśli chcesz sprawdzić, czy wyprze
daż rzeczywiście jest okazyjna, polecamy kal
kulator i krótką zasadę matematyczną: aby ob
liczyć, jaki procent stanowi różnica pomiędzy 
jedną liczbą (np. 700 złotych) a drugą (dajmy 
na to 630 złotych), należy tę mniejszą podzielić 
przez większą (630/700=0,9 procent).

PUŁAPKI OKŁADKI
Objawy: Jeszcze kilka lat temu czytelnik po
święcał średnio siedem sekund na oglądanie 
okładki, by zdecydować, czy chce kupić dane 
pismo. Dziś czas ten skrócił się do dwóch se
kund, więc pisma robią, co mogą, by przykuć 
twoją uwagę. Nie wierzysz? Weź do ręki dowol
ną gazetę i włącz stoper. Co sprawia, że na nie
które okładki patrzysz dłużej niż na inne? 
Rozpoznanie: wirus przyciągania uwagi. 
Twoje oczy wodzą po okładce, rysując kształt 
litery Z. Dlatego najważniejsze jest to, co pod 
logo - w lewym górnym rogu. To dlatego 
w  „Cosmopolitan”  w  tym miejscu prawie za
wsze znajdziesz hasło „seks”. Ważna jest też 
kolorystyka - z zasady najlepiej sprzedaje się

okładka w  tonacji czerwonej, która podnoa 
ciśnienie, przyspiesza oddech i sugeruje dy- 
namiczność. Najgorzej jest z zielenią - zwykle 
jest zbyt blada, zimna i spokojna, by przycią
gnąć uwagę.

W  ostatnich latach zmniejsza się tez liczba 
nagłówków odsyłających do najciekawszych 
tekstów w numerze (obecnie umieszcza się ich 
nie więcej niż pięć), bo nie masz czasu na dłu
gie czytanie. Twórcy okładek wykorzysti i ją tak
że magię liczb. „Od 100 sposobów na...” lepsze 
jest „97” lub inna liczba, najlepiej pierv sza al
bo przynajmniej nieparzysta. Bo choć wizual
nie brzydsza, jest bardziej wiarygodna Suge
ruje bowiem, że redaktorzy nie stawali i gł°- 
wie, by dobrnąć do okrągłej setki, tylko lodau 
ci rzeczywistą liczbę rad, wskazówek czy spo
strzeżeń. Najładniejszą liczbą jest ocz; viśc* 
69 ze względu na kontekst seksualny, z akim 
się kojarzy.
Leczenie: Nie kupuj gazety, oceniając ą t)! 
ko po okładce. Zanim sięgniesz po portfel, zat
rzyj do spisu treści i przejrzyj tekst z okładki 
który wydał ci się najciekawszy. Często bar
dzo się zdziwisz (co oczywiście nie d. tycz? 
„Przekroju” !:))

SERW IS „DOBRA RADA"
Objawy: Ile razy w księgami internetowej ku
piłeś książkę czy płytę „niechcący”, tylko dlate
go że przy innych zakupach wyświetliła ci sK 
informacja „klienci, którzy kupili tę książkę- 
wybrali również...” ?
Rozpoznanie: wirus cyberkonformizmu. tan
kuje nim zamontowany w wielu sklepach in
ternetowych komputerowy system rekomen
dacji. Często jest bardzo pomocny, ale by'rt- 
że lansuje książki, którymi przez długi cz® 
pies z kulawą nogą się nie zainteresował- Ta» 
było na przykład z autobiografią alpinisty J1* 
Simpsona. Przez 10 lat nie przeczytał jej
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CYWILIZACJA PROPAGANDA

NEUROLODZY OSTRZEGAJĄ PIĘKNO NIE SPRZEDAJE
p i ę k n i  l u d z i  e  w  r e k l a - 
mie to wcale nie jest dobry 
pontysl. Bo choć cieszą oko, 
to cieszą je nawet za bardzo. 
Włoscy neurolodzy z rzym
skiego uniwersytetu La 
Sapienza odkryli, że zbyt ład
ne modelki odwracają uwagę 
konsumentów. Przeprowa
dzili doświadczenie, podczas

którego pokazali grupie 
ochotników spoty reklamo
we telefonów komórkowych, 
jedzenia, napojów oraz sa
mochodów. Występowali 
w nich niezwykle uro
dziwi modele i modelki. 
Naukowej' stwierdzili, że za
warty w reklamie przekaz 
nie dociera do odbiorców

Ii nie zostaje przez ni 
pamiętany. Uwaga w 
skupiona jest na pię 
a nie na istocie komu 
tu. „Pamiętamy spot, 
nie markę i reklamow 
produkt” - podkreślił 
rujący badaniami Fa 
Babiloni.

r  *

—> prawie nikt, aż tu nagle w ciągu kilku ty
godni trafiła na listy bestsellerów. Wszystko 
dlatego, że wspomnienia Simpsona najpierw 
kupowali miłośnicy literatury alpinistycznej. 
Potem książka zaczęła być popularna wśród 
czytelników preferujących inne gatunki, aż 
w  końcu dostała się na listę najchętniej czyta
nych spośród wszystkich książek dostępnych 
w  sklepie Amazon i doczekała się ekraniza
cji. Większość klientów działa bowiem na za
sadzie, że „jeśli inni czytają książkę, to znaczy, 
żejest dobra, a więc warto ją przeczytać”. 
Leczenie: Dopóki chodzi o Simpsona, wszyst
ko jest w  porządku. Uważaj, gdy zaczniesz się 
zastanawiać nad „Nauką żonglowania po
chodniami w  weekend”. Zanim klikniesz „ku
puję”, poszukaj w sieci recenzji książki czy pły
ty - i to najlepiej nie na stronach sprzedają
cych je księgami. Nie ulegaj pokusie chwili, 
zamiast do koszyka dodaj przedmiot do skle
powej przechowalni i przemyśl zakup.

DOTYKANIE ZA PIENIĄDZE
Objawy: Myślisz, że napiwek dajesz kelnerowi 
z wdzięczności za profesjonalną obsługę i wy
soką jakość potraw? Nie bądź naiwny. 
Rozpoznanie: wirus pozornej bliskości. Rze
czywiście w dużym stopniu od kelnera za
leży, czy i jak duży dasz napiwek. Ale często 
jest on specjalnie wyszkolony do tego, by wy
ciągnąć od ciebie kilka złotych. Wzmóż czuj
ność, jeśli kelner(ka) cię dotknie. Kilka lat te
mu naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego 
w  Manoa przeprowadzili badania nad zacho
waniem 400 konsumentów. W  połowie przy
padków byli oni muskani w ramię przez 
kelnera, a w połowie nie. Okazało się, 
że ci „dotknięci” wręczyli potem kel
nerom większe napiwki. Wpływ do
tyku na wysokość napiwku był szcze
gólnie duży, gdy kelner był przeciwnej 
płci niż konsument.
Leczenie: Uważaj na kelnerów i kel
nerki, którzy podczas rozmowy 
o szczegółach menu lekko dotykają 
twego ramienia. No, chyba że to lubisz.

KOLEGA ZZA KASY 
j  Objawy: Sprzedawca przy kasie ni stąd, ni zo

wąd zwraca się do ciebie po imieniu, a w ka
wiarni nie dostaniesz kawy w papierowym 
kubku, zanim barista nie podpisze go twoim 
imieniem. Czy to początek pięknej przyjaźni? 
Bynajmniej.
Rozpoznanie: wirus spoufalania się. Jakieś 
półtora roku temu ktoś z kierownictwa Em pi
ku zachłysnął się wrażeniami z podróży za oce
an albo jakimś amerykańskim podręcznikiem 
z metod „nawiązywania dialogu” - w tamtej 
kulturze bowiem taka bezpośredniość w kon
takcie z klientem jest jedną z głównych socjo- 
technik sprzedażowych. Pracownicy empików 
mieli więc sprawdzać na kartach płatniczych, 
jak nazywają się klienci, a potem zwracać się 
do nich po imieniu. A sieć księgarska tłuma
czyła: „Chcemy, aby klienci czuli się w naszych

salonach wyjątkowo. Użycie zwrotu »Dzięku- 
ję, pani Aniu...« podczas pożegnania jest tyl
ko jednym z elementów budowania pozytyw
nych i partnerskich relacji z naszymi klienta
mi. W  ten sposób chcemy podkreślić sympatię 
dla tych wszystkich osób, które odwie
dziły empiki. Zdajemy sobie sprawę, 
że część pracowników nie jest przeko
nana do tego pomysłu i czuje się nie- 
komfortowo, zwracając się do klien
tów po imieniu (...). Wiemy, że proces 
wdrożenia tego rozwiązania wymaga 
czasu i odpowiedniego argumentowa
nia, tłumaczenia go pracownikom”. Nie zdąży
li - bunt podnieśli klienci.

Ze zwyczaju „tykania” nie zrezygnowała 
natomiast obecna od niedawna w Polsce sieć 
kawiarni Starbucks; Jej pracownicy na całym 
świecie witają klientów starannie opracowa
nym uśmiechem i pytaniem o imię, które za

pisują zaraz na papierowym kubku. Chodzi 
tu nie tylko o to, żeby w porannym roz-

Reklamy 
wykorzystujące 

dzieci z wodogłowiem 
były skuteczne, 
ale nieetyczne

gardiaszu nie pomyliły się kubki. Przede 
wszystkim masz mieć poczucie, że kawa 

jest zrobiona specjalnie dla ciebie i żejest in
na niż wszystkie. Cel: wrócić po nią następne
go dnia i następnego, i następnego...
Leczenie: Śladem Starbucksa idą już niektó
re polskie kawiarnie z ambicjami „sieciówek”. 
Część z nich rezygnuje nawet z „panowania”, 
od razu zwracając się do młodszych klien
tów (czytaj: przed czterdziestką) per „ty”. Je 
śli ci to nie odpowiada, każdą próbę skracania 
dystansu możesz proporcjonalnie wydłużać, 
mnożąc coraz bardziej oficjalne formy. Jeśli 
spoufalanie denerwuje cię naprawdę bardzo, 
możesz niewinnie spytać, czy przechodzili
ście z obsługą na „ty”, albo - jeszcze prościej 
- zmienić lokal.

DZIECIOODPORNOŚĆ
Objawy: Choć nie jesteś wielbicielem dzieci,
nie masz nic przeciwko uroczemu niemow

lakowi na opakowaniu płynu do zri ękcza- 
nia tkanin i choć jesteś zdeklarowany: koda- 
rzem, robisz wyjątek dla szczeniaczka „twa- 
rzy” marki[Velvet.| Nawet producent apieni 
toaletowego zna twoje czułe punkty.

Rozpoznanie: wirus sc matu 
dziecięcości. Ten termin, zapro
ponowany przez laureata Nagro
dy Nobla j Konrada Lorenz; służ) 
do wyjaśniania, skąd się w nas bio
rą reakcje opiekuńcze w sti sunhi 
do osobników niedorosłych. Oka
zało się, że człowiek jest szczegól

nie wrażliwy na bodźce związane z wyglądem 
głowy dziecka, która jest okrągła i bardzo du
ża w stosunku do reszty ciała. „Na sche 
mat dziecięcości składa się tu rów
nież krótka w stosunku do czołowej 
część twarzowa, zaokrąglone po
liczki i brak jakichkolwiek ostrych 
rysów twarzy” - pisze Dariusz Do
liński w „Psychologicznych mecha- 
nizmach reklamy”. Specjaliści od re
klamy zaczęli się zastanawiać, czy 
sprawdziłyby się teorie psychologiczne 
mówiące, że wykorzystanie silniejszy i 
bodźców wywoła reakcję tego samego idza- 
ju, tyle że silniejszą. Ale gdzie znaleźć dziecko, 
które wygląda jeszcze bardziej dziecię o niż 
typowe? Jakkolwiek przerażająco to za izffl- 
do kilku amerykańskich reklam piel szek. 
środków kosmetycznych i zabawek wyiprzy
stano dzieci z wodogłowiem, któiych lo"1 
jest większa i bardziej okrągła. Tak rek amo- 
wane produkty - jak pisze Doliński - sprzeda
w a ły  się świetnie, ale uznano, że wykorzyst) 
wanie ludzkiej ułomności do powiększeń iaz; 
sku jest sprzeczne z etyką, i zabroniono tef 
typu praktyk.
Leczenie: Chyba nie pozwolisz, by cyniczna 
grano na twoich biologicznych instynktack 
Zanim się rozczulisz, pomyśl, co, do cholery- 
robi na papierze toaletowym ten „słodziu- 
si ścieniaciek”.

OGŁUPIAJĄCE PLĄSY 
Objawy: Przyjmujesz bezkrytycznie hasta u, 
tak nieprawdziwe jak „Praca z Ajaksem 1 
czystym relaksem”, a na dodatek nie mo
żesz przestać nucić tej okropnej melodii 
z reklamy.
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ioipoznanie: wirus rozproszenia uwagi. Ale
po co ce od marketingu rozpraszają two-

m, która - zgodnie z logiką - powinna
s[ iona na filmiku? Powodem jest zwy- 

ie chi ukrycia, że w  spocie brak konkretnej 
u»ci przekazania. Zwróć uwagę, że bezpo- 
L y  : przed pokazaniem i wygłoszeniem ha
sła i -.ipliwej wartości na ekranie jakaś pani 
L  for; zku gięła się w  pląsach z mopem. Nie 
Lo g !-  iormalnie sprzątać?

Ponieważ obraz gospodyni w tanach 
wykły i zaskakujący, nasza uwaga sku- 
sutomatycznie na nim i nie mamy cza- 
lalizowanie samego hasła reklamowe- 

lija ono filtr naszego krytycyzmu i bez- 
Ipośn nio infekuje podświadomość, zapadając 
w pa ięć.

Pi rieważ - ku rozpaczy PR-owców - część 
ludzi zaczęła zyskiwać pewną odporność 
na t uczące gosposie, dziś stosuje się bar
dzie idstępne metody. Jedną z nich jest przy- 
spie nie odtwarzania oryginalnego klipu 
o 10 0 procent. Reklamę kręci się tak, by mia
ła 3; sekund, ale odtwarza się ją  w 30 sekund. 
Przi . dowany i zaskoczony mózg nie wyrabia 
się z ; rytyczną oceną filmu i znowu przepusz
cza: upie informacje.
Lec nie: Jeśli widzisz na ekranie zielonego 
slon i nacieranego brokatem, to sygnał, że zo- 
sta; sz zaatakowany marnym, nieprawdzi
wy; raslem. Wzmóż czujność, ale nie łudź się 
- 1 znajdą jakiś sposób na odwrócenie twej
u\v, i od bzdur, które sączą w twój mózg.

idic- 
gaci 

1 steś 
bić.

tao
któr

W KJPIE RAŹNIEJ
Ob wy: Hasło głosi: „Media Markt - nie dla 

w”, a towarzyszy mu obraz jakiegoś me- 
nia. Czujesz się lepszy od niego, nie je- 
tiotą. Należysz do grupy, która może po
lipy w elektromarkecie.

Roz uznanie: wirus granfalona. To określe
nie pożyczone z powieści Kurta Vonnegu- 

uacza sztucznie stworzoną grupę ludzi, 
czują się związani ze sobą jakąś kom- 

pleu ie nieistotną cechą. Taka potrzeba przy- 
nalt iości jest niezwykle silna - prowadzono 
do* adczenie, w którym grupę obcych ludzi 
•tóe ;no na dwie na podstawie rzutu mone- 
•4 ! Jani znali to kryterium, sami obserwo
wał; rocedurę podziału. Mimo to ci „od orła” 
nien al natychmiast czuli się w swoim gronie 
Pewnie i skłonni byli traktować „reszkowych” 
jaki. gorszych, wręcz wrogów. Nic więc dziw- 
nełfo że zaliczenie cię do grupy nieidiotów 
trakiujeszjako nobilitujące.

Ta technika pojawia się bardzo często w po
lityce - Pis ze swoim podziałem na uczci- 
wych-biednych i łajdaków-bogatych posługu- 
1® się nią mistrzowsko. Mogą to też być „my- 
Patrioci”  „my-hetero” „my-rolnicy” czy co
kolwiek innego.
h ien ie : Wyjątkowo trudne. Gdy nagle po
djesz gwałtowną sympatię do jakiejś grupy, 
zastanów się, czy faktycznie ona istnieje. Za- 
n,n) dasz się porwać czarowi wspólnoty, oceń, 
°*mu służy jej stworzenie.

TURBODOŁADOWANIE 
Objawy: Ibuprom Max. Ginkofar Forte. Sło
wa dodane do znanej nazwy leków sprawia
ją, że wydają ci się one nowymi, ulepszonymi 
i wzmocnionymi sub
stancjami.
Rozpoznanie: wirus 
magicznych stów. Ni
by oczywistość, a dzia
ła świetnie. Oba wy
mienione leki (i mnó
stwo innych) różnią się od „oryginal
nego” jedynie dawką zawartą w tabletce - jest 
ona dwukrotnie wyższa. Można więc wziąć 
dwie mniejsze tabletki, ale dodanie członu 
„max”, „extra” czy „turbo” sprawia wrażenie, 
jakbyśmy kupowali nowy, ulepszony produkt.

Czasami magia słów staje się ponurą kpiną. 
Tampony Rely (z angielskiego: polegać, ufać) 
reklamowano hasłem „Pamiętaj, nazwano go 
Rely”. Brzmiało to tak, jakby nazwę przyzna
wała jakaś Wysoka-i-Niezależna-Rada-Eksper- 
tów, a nie sam producent. Rely wycofano z ryn
ku, gdy powiązano je z zespołem wstrząsu tok
sycznego.

W  polityce czary ze słowami to podstawa. 
„IV  Rzeczpospolita” to przecież nic innego 
jak magiczne słowa mające sprawić wrażenie 
nadejścia nowego. Nastanie odmiany, której 
nie sposób nazywać po staremu. Nic nie uza
sadniało ich użycia. Historycznie rzecz biorąc, 
rzeczypospolite mamy wciąż trzy.
Leczenie: Nie ufaj słowom. Nie ma na to innej 
metody niż słuchanie i czytanie ze zrozumie
niem.

CHŁOPIEC DO BICIA
Objawy: Polityk, który dotąd wydawał się mi
ły, ale niezbyt interesujący, zyskał w twoich 
oczach, odkąd pojawił się jego nowy współ
pracownik. To dziwne, bo ten nowy to jakaś 
straszna fajtłapa.
Rozpoznanie: wirus kontekstu. Nie ma ocen 
obiektywnych. Wszystkie zależą od tego, w ja
kich warunkach się ich dokonuje. Pojawie
nie się u boku polityka kogoś nowego, kto ro

bi wrażenie poczciwego, choć ciapowatego, 
śmiesznego, antypatycznego, głupiego czy 
kontrowersyjnego, jest elementem propagan
dowym. Chodzi o pokazanie kontrastu między 
dwiema osobami. Ten nowy od razu jest po
zycjonowany jako chłopiec do bicia - ma tyl

ko stanowić tło. Taką rolę odgrywała dla Johna 
McCaina Sarah Palin, a dla Jarosława Kaczyń
skiego Przemysław Gosiewski.

Ten sam mechanizm stosuje się przy sprze
daży, na przykład domów. Najpierw oglądacie 
z pośrednikiem dość drogi i brzydki dom, po
tem jedziecie do nieznacznie tylko droższego, 
ale pięknego. Gdybyś od razu pojechał do te
go ładnego, jego cena by cię odrzuciła. A tak 
w kontekście pierwszego domu drugi staje się 
niezwykle atrakcyjny. Szybko podpisuj umo
wę, bo właściciel zmieni zdanie!

Leczenie: Najtrudniej jest prowadzić 
je na miejscu - uwolnienie się od wpływu kon
tekstu czasem bywa niemożliwe. Wtedy najle
piej oderwać się na jakiś czas, odłożyć decyzję 
na następny dzień, poczekać z wyrobieniem 
sobie opinii. Po kilku godzinach zyskamy bar
dziej niezależne zdanie.

TANIEC Z MROŻONKAMI 
Objawy: Tancerka reklamuje mrożonki. Pio
senkarka - pasztet. Piłkarz - prezerwatywy. 
Idiotyczne? Owszem, ale się na to nabierasz. 
Rozpoznanie: wirus fałszywych autorytetów. 
Kto powinien reklamować te produkty? Logicz
nie rzecz biorąc, dietetyk i seksuolog. A jednak 
poza nielicznymi wyjątkami bardziej jesteśmy 
skłonni zaufać komuś znanemu, kto w oczy
wisty sposób nie ma większego pojęcia o tym, 
o czym opowiada. W  dodatku wcale nie musi 
mieć przekonania do reklamowanego produk
tu - przecież wszyscy wiedzą, że za opowiada
nie o nim dostaje spore pieniądze.

Jak pokazują badania psychologów spo
łecznych, występuje tu przedziwne zjawisko: 
siła oddziaływania fałszywego au 
torytetu zwiększa się jeszcze, 
jeśli otwarcie oświadczy on. 
że zamierza nam wciskać da 
ny produkt. Być może działa 
tu mechanizm „patrzcie, jaki 
szczery - można mu chyba za
ufać”. Do tego dochodzi chęć sta
nia się podobnym do gwiazdy.

Szczególnym przypadkiem są autorytety 
nieistniejące -[smok DanonekfczyJoe Camel. 
Odkąd firma R.J. Reynolds Tobacco wprowa
dziła w 1987 roku tę skierowaną do młodzieży 
postać, udział papierosów marki Camel w ryn
ku osób niepełnoletnich wzrósł z 0,5 procent 
do niemal 33 procent.

A polityka? No cóż, to prawdziwa para
da fałszywych autorytetów. Przewodzi jej, po
żal się Boże, noblista Al Gore - facet, który na
prawdę nie zna się na klimacie.
Leczenie: Cytując klasyka: „Co dzień na głowę 
wody kubełek”. Czyli zatrzymaj się i zastanów, 
co ten facet ma do powiedzenia na dany temat. 
Zawodowy koszykarz Charles Barkley mają
cy własną linię obuwia Nike powiedział kie
dyś: „To są moje buty. To dobre buty. Nie uczy
nią cię bogatym jak ja; nie sprawią, że będziesz 
odbijał piłkę jak ja; na pewno nie uczynią cię 
przystojnjm jak ja. Sprawią one tylko, że bę
dziesz mial takie buty jak ja. To tyle”.
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NAUKA NA SZCZĄTKACH TEKST OLGA WOŹNIAK, ILUSTRACJA JAKUB JABŁOŃSKI

Uwolnij swoje zwłoki!
No więc załóżmy, że nie żyjesz. Myślisz, że to koniec? O nie, nie będę 

prowadzić religijnych rozważań. Odkryłam tvlko, że życie po życiu mo>e 
być bardziej ekscytujące, niż to się nam - różowym i ciepłym - wydaj<

Co to za marnotrawstwo - dać się 
skremować, przysypać ziemią czy 
zamurować w  najpiękniejszym 
choćby mauzoleum. Uwolnijcie swe 
ciała! Skoro już przestały być schro
nem dla świadomości, dajcie im po

żyć własnym życiem - jeszcze wiele mogą 
dokonać. Jakie mają możliwości? Oto wła- 

j śnie na polskim rynku ukazuje się książka, 
którą potraktować można jak folder Biura 

| Podróży dla Zwłok. To „Sztywniak” ame
rykańskiej dziennikarki popularnonauko
wej Mary Roach. Oferta zajęć pozagrobo
wych zapiera żywym dech w piersiach!

Dla niespełnionych komandosów
Zawsze marzyłeś, by stać się członkiem 

j brygady specjalnej? Komandosem o naj- 
J wyższych kwalifikacjach, wytrawnym 

snajperem? Tak, wiem, skończyło się 
i na pracy w  biurze po osiem godzin dzien-
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nie i strzelaniu do puszek z wiatrówki uda
jącej berettę. Nie martw się - może wszyst
ko jeszcze przed tobą.

„Kontakt z najnowszymi osiągnięcia
mi przemysłu zbrojeniowego, ćwiczenia 
w warunkach bojowych na prawdziwym 
poligonie, akcje na pierwszej linii ognia” 
- tak powinny brzmieć slogany reklamo
we zachęcające do oddania swych zwłok 
w  posiadanie armii. Jak zwykle jednak 
przy tego typu reklamie należy się spo
dziewać, że sytuacja po przyjeździe będzie 
się nieco różniła od tego, czym mamili nas 
sprzedawcy usługi. A  więc ćwiczenia ba
listyczne. Pomyśl tylko - ty (a dokładnie 
twoje ciało) twarzą w twarz z lufą pistole
tu. To akurat należy odczytać dosłownie. 
Żadnych metafor. Jednym z eksperymen
tów, w  jakich biorą udział zwłoki ofiarowa
ne wojskowej nauce, jest bowiem badanie 
skutków działania kilku rodzajów amuni

cji, która nie powoduje śmierci: pociski ' pla
stikowych, gumowych, śrutu i tym podoi nych 
Badania te, wykonywane na zlecenie amery
kańskiego Narodowego Instytutu Sp: awie 
dliwości (z wykorzystaniem amerykai skier 
zwłok) przeprowadzano w latach 90. XX wie
ku na Uniwersytecie Stanowym Wayne. Miar 
pokazać, czy obywatel trafiony w twarz gumo
wą kulą przeżyje, a jeśli tak, to jak wielkich ob
rażeń dozna.

Podobne zasługi dla ludności - choć tym 
razem niekoniecznie cywilnej - położył) ci®2 
testujące jakość kamizelek kuloodpornych czJ 
wytrzymałość obuwia, w jakim saperzy udajA 
się do pracy na pola minowe. W  tym ostatnim 
przypadku - jak donosi autorka „Sztywniał® 
- udało się nawet podważyć tak zwaną legen
dę sandałową, według której „najbezpieczniej
szym obuwiem przy rozminowaniu pola są san
dały, ponieważ minimalizują urazy powodowa
ne wbijającymi się w stopy jak szrapnele ftaf

Ln tan  buwia, co z kolei jest przyczyną 
low-azn' h obrażeń i infekcji”. Dzięki ba- 
Lnion a martwych nogach prowadzo- 
r  . podpułkownika Roberta Har- 
tsaor zespół lekarzy z Wydziału Ura
lów K zyn Wojskowego Instytutu Chi- 
r reic , ,g0 w Fort Sam Houston w Teksa- 
L , „, już, że urazy stóp obutych w san- 
ly v  arciu z minami przeciwpiechot- 
Lym 1 v takie samejakwprzypadku stóp 
L  not * lnych butach wojskowych.
I V. to było poświęcić swe ciało dla tej 
Iwietl

la palonych automobilistów
*ai naliny wyzwala pęd szybkiego au- 
ir llnika? Żeby tak choć raz móc po- 

. wać takiego uczucia! No cóż, z emo- 
tędzie tutaj słabo, bo jedną z głów- 
i poważanych przez eksperymen- 
v) cech ludzkich szczątków jest ich 

i owa odporność na zmysłowe do- 
. Jeśli jednak wystarczy ci świado- 
że twoje zwłoki zrealizują w zastęp
owe marzenia o szaleńczej jeździe sa
ldem, ta oferta jest dla ciebie. „Trup 
kiem” - oto kolejny rozdział odsła- 
y pośmiertne zajęcia zwłok, 
ty wypadkowe to dziedzina, w której 
martwe ciała są naprawdę niezastą- 
Dlaczego jednak za kierownicą sa- 
iałko, a nie kawałek gumy odlanej 

w p ać manekina? Po kolei. „Od maneki- 
■ na iżna się dowiedzieć, z jaką siłą zde- 
I To: podziałało na różne jego części - pi-
I „ze iry Roach - ale jeśli nie wiemy, jaką 

silę awdziwe części ciała mogą przyjąć,
I infi nacja taka jest bezużyteczna. Na po- 
I cząi zatem trzeba ustalić na przykład,
I ze . ksymalny stopień kompresji klat- 
I ki p rsiowej, przy którym nie dochodzi 
I Jo i /.kodzenia miękkich, oślizgłych or- 
I żan v znajdujących się w środku, wynosi 
I 'iec n centymetrów. Potem, gdy w świe- 
I zov, produkowanym samochodzie mane- 
I kin liczą uderzenie kierownicą w tułów,
I odn ząc uraz w postaci wgniecenia o głę- 
I bok ci 10 centymetrów, już wiadomo, 

zet wny Inspektorat Transportu Drogo- 
*eg i National Highway Trafik Safety Ad- 

I mir tration, NHTSA) nie będzie tym za- 
I chwycony”.

żatem spory zastęp nieboszczyków pra- 
I -uje nad zwiększeniem bezpieczeństwa ży- 
I "ych w kontakcie z samochodem. Dzię- 
I ó owej rzeszy bezimiennych ochotników 
I Ptzednia szyba auta nie masakruje nam 
I :warzy w czasie wypadku, kolumna kie- 
I mwnicy nie wbija się w serce i nie rozrywa 
I ^rty, a deski rozdzielcze zostały oczyszczo- 
I ^  z gałek i pokręteł, które przy silnym ude- 
I -̂eniu wchodziły w mózg jak w masło.

„Zmiany wprowadzone pod wpływem 
I ^ultatów testów na zwłokach spowodo- 
I że teraz można przeżyć zderzenie czo-
I ze ścianą przy prędkości 95 km/godz.”

- konkluduje Roach. Ze statystyk wynika, 
że „na każde zwłoki, które przejechały się 
na symulatorze zderzeń w testach pasów 
bezpieczeństwa, przypada 61 ocalonych 
istnień rocznie”, a dzięki każdej martwej 
głowie testującej poduszkę bezpieczeń
stwa 147 osób rocznie wychodzi cało z wy
padków uważanych kiedyś za śmiertelne.

Dla gorliwych wyznawców
Na koniec naprawdę doniosła misja, któ
ra naszemu nędznemu zewłokowi mogła
by przydać prawdziwie nadprzyrodzone
go znaczenia. O czym mowa? To limitowa
na oferta skierowana tylko do wierzących: 
czy nie poświęcilibyście swego ciała, by raz 
na zawsze wytrącić ateistom z rąk ich cy
niczne przekonanie o tym, że Jezus z Na
zaretu to jedynie żydowski rebeliant żyją
cy dwa tysiące lat temu?! Jak jednak do
wieść boskości Chrystusa? Jest na to spo
sób. Dajmy się ukrzyżować. Nie, nie za ży
cia - takiego poświęcenia nikt nie oczeku
je. Ale gdyby tak przybić do krzyża (świe
że) zwłoki?

Pomysł ten narodził się w głowie pew
nego duchownego chirurga, który obrał 
sobie za cel udowodnienie autentyczno
ści całunu tuiyńskiego. M iał zweryfiko
wać, czy ślady na płótnie odpowiadają rze
czywistości anatomicznej i fizjologicznej 
ukrzyżowanego. W  krótkim czasie powie
sił na własnoręcznie sporządzonym krzy
żu kilku nieboszczyków i przybił do desek 
parę świeżo amputowanych ramion. Swe 
obserwacje skwapliwie zapisywał.

Dużo później te doświadczenia po
chodzące z lat 30. XX wieku wpadły w rę-

Dzięki jednej martwej 
głowie testującej 

poduszki bezpieczeństwa 
147 osób rocznie 
wychodzi cało 
z wypadków

ce Fredericka Zugibe, lekarza sądowego 
z hrabstwa Rockland w stanie Nowy Jork, 
który - jak pisze Mary Roach - „w wol
nych chwilach zajmuje się zgłębianiem ta
jemnicy ukrzyżowania Chrystusa”.

Dzięki zawodowemu doświadczeniu 
w obcowaniu z rozmaicie zmaltretowany
mi zwłokami zweryfikował on opisy księ
dza. Choć trzeba przyznać, że do badań słu
żyli Zugibe także całkiem żywi, dający się 
dobrowolnie ukrzyżować ochotnicy. A ty 
oddałbyś swe ciało na taki zbożny cel?

Dla nie nazbyt zmarłych
No cóż, chyba tylko pod warunkiem że ktoś 
ostatecznie i jednoznacznie potwierdził
by śmierć twego mózgu. A o tym, że defi
nicja śmierci to wcale nie taka prosta spra-

JAK ODDAĆ SIE NAUCE PO ŚMIERCI
POCZYNAJĄC OD ROKU 
2003, liczba osób prze
znaczających swe ciała dla 
nauki w  Polsce wciąż rośnie: 
od kilkunastu do ponad stu 
zgłoszeń rocznie w  ostatnich 
latach. Jak oddać swe szcząt
ki? Najprościej wziąć udział 
w  „Programie Świadomej 
Donacji Zwłok”. Wystarczy 
wysłać deklarację donacji, 
czyli pisemne zapewnienie, 
że nasze ciało może zostać 
wykorzystane do celów 
dydaktycznych, na jeden 
z uniwersytetów związanych 
z programem. Formularz 
jest dostępny na stronie 
www.donacja.sum.edu.pl. 
Deklaracja musi być po
twierdzona notarialnie.

Droga ta może nie jest 
łatwa, ale warto. Ten 
akt woli pomaga w  eduka
cji studentów medycyny 
i lekarzy. Od tego, jak  do
brze zostaną wykształceni 
dziś, zależy poziom lecze
nia w  Polsce za kilka lat.
A  uczenie się anatomii 
na modelach z tworzywa 
sztucznego nigdy nie za
stąpi poznania budowy 
prawdziwego ciała. A z tym 
nie jest dobrze na naszych 
uniwersytetach. Na mocy 
prawa miejskie ośrodki 
pomocy społecznej są upo
ważnione do przekazywania 
uczelniom zwłok bezdom
nych. Nadal ich jednak 
brakuje. -  urs

wa, mówi rozdział „Skąd wiesz, że nie żyjesz? 
Żywe trupy pogrzebane żywcem oraz naukowe 
poszukiwania duszy”.

Na problemy z określeniem, czym tak na
prawdę jest śmierć, nakładają się nasze lęki 
i tabu, jakimi we wszystkich kulturach obłożo
ne są śmierć i zmarli. Z doświadczenia trans- 
plantologów wynika, że łatwiej uzyskać zgodę 
na pobranie ze zwłok (tylko jednej!) nerki niż 
na przykład serca. Czemu? Bo mimo zapew
nień lekarza, że bliski człowiek odszedł, rodzi
ny liczą na cud. A pobranie ze zwłok serca czy 
płuc szansę na cud przekreśla.

Pierwszy raz medycy musieli stawić czo
ło definicji śmierci pod koniec lat 60. Pierwsze 
kroki stawiała transplantologia, coraz śmielej 
mówiono o możliwości pobierania organów 
od zmarłych. Tylko... kto to właściwie był ten 
zmarły? I co zrobić, by nie stał się nazbyt zmar
ły, bo wtedy byłby bezużyteczny jako dawca or
ganów dla żywych? Z tych wątpliwości w 1968 
roku powstały dwa kluczowe dokumenty: tak 
zwana deklaracja z Sydney Światowego Towa
rzystwa Medycznego i raport komisji powoła
nej przez Harvard Medical School. Klasyczna 
definicja śmierci (wskutek ustania akcji ser
ca) została w nich zastąpiona nową definicją 
śmierci mózgu. To właśnie nieodwracalne usta
nie funkcji mózgu oznacza dzisiaj śmierć czło
wieka jako całości.

Czy jednak taka śmierć to koniec? Jak poka
zuje książka Mary Roach, może to być dopie
ro początek, „Ta książka opowiada o wielkich 
sukcesach umarłych - pisze przewrotnie au

torka. - Jest tyle sposobów na spędzenie 
czasu, będąc martwym. Włącz się w roz
wój nauki. Bądź eksponatem. Stań się 
częścią drzewa. To niektóre z opcji, jakie 
możesz przemyśleć”.

„Sztywniak. Osobliwe życie 
nieboszczyków", Mary Roach, 

i przełożyI Maciek Sekerdej, Znak 2010
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Grzegorz Niedźwiedzki jest też odkrywcą tak zwanego Smoka, pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego

„Otwieram lodówkę, 
a tam Niedźwiedzki" - tak 
twoja koleżanka z Zakładu 
Ewolucji i Paleobiologii 
Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego skomentowała 
rozgłos, jaki towarzyszy 
temu odkryciu. Jak się 
czujesz w roli nowej gwiazdy 
mediów? 

j  Grzegorz Niedźwiedzki: - Bardzo 
mnie cieszy, że odciski łap utrwa
lone w śmierdzącym wapiennym 
mule sprzed prawie 400 milionów 
lat stały się tematem numer jeden. 
Ale miałem wrażenie, że część me
diów skupiła się na nas jako oso- 

] bach, a nie na odkryciu. Irytu
je mnie, gdy dziennikarze pytają
0 moje życie, a nie o to, jaka jest 
wartość tego odkrycia. W  donie
sieniach brakowało mi stwierdze-

J nia, że to jest ciekawe, dlatego że...
1 tu powinny być wymienione naj
ważniejsze rzeczy. Czy ludzi na-

| prawdę już nie interesuje pradaw- 
j na rzeczywistość?

W  takim razie dlaczego 
to odkrycie jest tak ciekawe?

- Dlatego że są to najstarsze tropy 
zwierząt, które można określić mia
nem czworonogów. Pozwolę sobie 
na taką definicję: czworonóg to ry
ba, która ma cztery łapy zaopatrzo
ne w  palce.
Czy w takiej definicji mieści się 
też człowiek?
- Ależ my jesteśmy rybami! A kto 
nie wierzy, niech przeczyta książ
kę Neila Shubina, która ma ty
tuł „Your Inner Fish” („Twoja we
wnętrzna ryba” ), a po polsku uka
zała się jako „Nasza wewnętrzna 
menażeria”. To Neil Shubin od
krył skamieniałość tiktaalika - pół 
ryby, pół płaza, który stal się pod
stawą hipotezy ewolucji pierw
szych czworonogów. Według niej 
kręgowce opuściły wodę, ucieka
jąc przed drapieżnikami. Tiktaalik 
żył w płytkiej słodkiej wodzie. Miał 
rozwinięte przednie kończyny i ru
chomą szyję.
Czy można go już nazwać 
czworonogiem?
- Musisz pamiętać, że granice mię
dzy typowymi rybami a czworono
gami były w tamtych czasach nie

jasne. Dla jednych tiktaalik to ryba, 
dla innych rybopłaz albo i płaz.
Ale za typowego czworonoga 
raczej uznaje się ichtiostegę, 
która jest o osiem milionów 
lat młodsza od tiktaalika. 
Tymczasem wasze znalezisko 
jest starsze od obu tych zwierząt!
- I  pochodzi nie z osadów słodko
wodnych, jak tiktaalik, lecz piytko- 
morskich. 400 milionów lat temu 
w Zachelmiu w Górach Świętokrzy
skich rozciągała się laguna, której 
poziom wody zmieniał się w rytmie 
przypływów i odpływów.
To jak możesz stwierdzić, 
że stworzenie, które zostawiło 
tam ślady, było lądowe?
- Muł, w którym odcisnęły się tropy 
czworonoga, od czasu do czasu się 
wynurzał. Mamy w nim zachowane 
szczeliny z wysychania i ślady kro
pel deszczu, który padał 400 milio
nów lat temu. Nie wiem, czy te tro
py zostały postawione w błotnistym, 
wysychającym mule, czy pod wodą. 
Ale nie ma to znaczenia. Nie wy
obrażam sobie, by stworzenie, które 
zostawiło tropy, przystosowało się

WOJCIECH MIKOŁUSZKO

Jesteśmy czworonogami
Nauczyłem się bye tropicielem - mówi G r z e g o r z  

N i e d ź w i e d z k i ,  który w Górach Świętokrzyskich znalazł 
odciski stóp najstarszego kręgowca lądowego na ziemi. 
„Przekrojowi” wyjaśnia, jak udało mu się tego dokonać

do wędrowania po dnie na gtębo. 
kości stu metrów. Jeśli oś pô  
sza się na łapach, nawet 
wodzie, to po to, by wyjś na ląd/ 
Po co ten czworonóg m alby 
opuszczać wodę?
- Postawiliśmy hipote ę, że te 
stworzenia penetrował; obszan 
wyschnięte po odpływie Zawsa 
w takich sytuacjach zos ają nie
wielkie zbiorniczki wodi , w któ
rych uwięzione zostają ybyczy 
skorupiaki. Zwierzę, kto-: zaczy 
ło używać kończyn do pi emiesz- 
czania się między tymi zl iomiez- 
kami, mogło pokonywać dlkaset 
metrów dziennie i jeść, je :, jeść 
Jak znalazłeś pierwsze tiopy? 
- Ja  po prostu jestem troj cieleni 
Nauczyłem się tego.
Jak?
- Pierwsze tropy dinozaurów 
znajdowałem w  Górach Święto
krzyskich w 1996 roku.
Byłeś wtedy uczniem Techni
kum Geologicznego w Ki kach.
- I blisko miałem teren do eks
ploracji. Jeździłem tam dla przy
jemności. Chodziłem wzdłuż rak 
i obserwowałem wspólcze ne tro
py w mule. To jest wiedza, która 
przekłada się na to, co widzimy 
w stanie kopalnymi.
Jak wygląda praca paleon ologa 
szukającego dawnych tropów?
- Chodzi się po skałkach i < gląda 
wszystko, co jest dziwne. iYzeba 
obejrzeć każdą nieregular ą po
wierzchnię skalną. Czasem usta
wić ją w innym położeniu d słoń
ca. Często wyczuwam tropy dło
nią. To, co widzi człowiek, o jed
no. Kształt powierzchni skalną 
czasem lepiej czytać dot kiem. 
Kiedy trafiłeś do kamieni łomu 
Zachełmie?
- W  2002 roku. Szukałem tam 
tropów płazów i gadów odciśnię
tych w skałach z okresu permu 
i triasu. Są one o 150-200 mili0- 
nów lat młodsze od dewon-kich 
W  pewnym momencie się znu
dziłem i postanowiłem, że przep 
dę się po starszych skalach 
I nagle znalazłem tam dziwacz
ne struktury. Ale stwierdziłem 
że to są skały z okresu na długo 
przed pojawieniem się zwierz# 
z palcami. W  dodatku morski 
Wszystko więc było na nie: nie ten 
wiek, nie to środowisko i jeszcze 
nie te skały. Uznałem, że to jak' 
żart natury.
I wyrzuciłeś znalezisko?
- Nie mogłem. To był blok skain) 
Ważył 200 kilogramów. Po pro#6
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m go w  terenie jako cie- 
»wo c przyrodniczą. Dwa lata 

Joktor inżynier Zbigniew 
n) >vicz zupełnie niezależ

nie i mnie znalazł w  Zacheł- 
u | rierzchnię skalną, na któ

rej zr Powały się dołki - koliste, 
Tali struktury z wypchniętym 

osad- i po bokach. Przypominały 
trop; auropodów...
„ci gigantycznych roślino- 
iern h dinozaurów, które 
poje ły się na ziemi ponad 
200 ilionów lat później.
-Ta '.byszek Zlonkiewicz żarto
wał znalazł tropy dinozaurów. 
Ja s arzyłem to z moim pierw- 
szyi naleziskiem. Nadal jednak 
to I o za mało, by stwierdzić, 
że ślady czworonogów. Bar
dzo trożnie podchodzę do ta
kie nalezisk. Żeby mnie prze
kor. trzeba zgromadzić dużo 
fok w. Wyciąganie daleko idą- 
cyci , niosków wydało mi się ry
zyk ne.
Dla igo zmieniłeś zdanie?
- Vi )07 roku w Szwecji wysłu
cha n wykładu profesora Pera 
Erik Ahlberga. Mówił studen
tom e czworonogi musiały po- 
wsti w środkowym dewonie. 
A z t o okresu są skały w Zacheł- 
roiti. [ wtedy mi się lampeczka 
wg*f iie zaświeciła.
J*gr hipoteza była, delikatnie 
rońu ąc, dość śmiała.
* P Ahlberg znany jest z te
go, tworzy nowe hipotezy. Ale 
°pie a się na porządnych ba
dan ach. On przeczuwał, na pod
stawie innych znalezisk, że przej
ą ć  od ryb do płazów może być 
starsze, niż to sobie wyobraża
liśmy. Kiedy wróciłem do Pol
ski, wybrałem się do Zacheł- 
m*a. Penetrowałem wszystkie 
powierzchnie skalne w kamie
niołomie. Znajdowałem kolej
ne tropy, całe ścieżki. Choć na- 
dal wyglądało to jak dołki z wyci- 
niętym po bokach mułem. I do- 
Piero w 2008 roku znalazłem 
“ 'a takie okazy, że już mogłem 
nabrać pewności. Wyraźnie wi- 
daćbyło na nich odcisk łap za

opatrzonych w palce - na pewno 
sześć, a może i siedem.
Wszystkie okazy znalazłeś sam. 
Tymczasem praca w „Naturę" 
ma aż pięciu autorów. Dlaczego?
- Piotr Szrek badał znaleziska ko
ści z dewonu. Zaczął mi pomagać 
w terenie, sporo razem dyskutowa
liśmy, organizowaliśmy pracę nad 
skamieniałościami. Dlatego zapro
siłem go do współpracy. Natomiast 
Katarzyna i Marek Narkiewiczo- 
wie są geologami. Od dawna ba
dali stały wZachełmiu. Rozpozna
li środowisko, w jakim te osady po
wstały, określili dokładnie ich wiek. 
A Per Ahlberg?
- To ostatni etap. We czwórkę, 
ze Szrekiem i z Narldewiczami, 
napisaliśmy pierwszą wersję pra
cy. Byliśmy ostrożni. Uznaliśmy, 
że są to tropy „form przypomina
jących czworonogi”. I na tym sta
nęło. Taką wersję przesialiśmy Pe- 
rowi do recenzji. Nie odpowiadał 
przez trzy dni. A potem dostali
śmy list: „N a  to czekaliśmy 30 lat!”

Ryba z łapami - tak 
zdaniem naukowców 

mógł wyglądać 
najstaiszy 
czworonóg

ze możemy napisać 
o tropach czworonogów.
Bałeś się sam wyciągać 
takie wnioski?
- Chodziło mi to po głowie. Ale 
Per Ahlberg przekonał mnie, że je
śli coś ma cztery łapy z palcami 
jak u czworonoga, łazi jak czwo
ronóg, to musi być czworonogiem, 
bez względu na to, jak byśmy to in
terpretowali. Razem napisaliśmy 
nową wersję pracy i w czerwcu 
2009 roku wysłaliśmy do „Naturę”. 
Po miesiącu przyszły trzy recenzje. 
Wszystkie pozytywne.
Po publikacji jednak pojawiły się 
głosy krytyczne. Ted Daeschler, 
który razem z Neilem Shubinem 
opisał skamieniałość tiktaalika, 
twierdzi, że tropy są zbyt 
niejasne w interpretacji i nie 
można się na nich opierać przy 
wyciąganiu wniosków.
- Szanuję Teda Daeschlera, bo jest 
wybitnym badaczem. Ale powiem 
jedną tylko ciekawostkę: zwierzę

PIĘCIORO ODKRYWCÓW CZWORONOGU
Grzegorz Niedźwiedzki znalazł 

| wszystkie skamieniałości tropów 
j pierwszego czworonoga opisane 
| w  „Naturę”. On też jest pierwszym 
! autorem pracy i spiritus mctvens 
i badań. Absolwent Technikum 
j Geologicznego w  Kielcach i Wydziału 
| Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
j jest współodkrywcą pierwszego 
{ polskiego dinozaura drapieżnego

zwanego roboczo Smokiem. Pod 
i kierunkiem wybitnego paleontologa, 
i profesora Jerzego Dzika przygotowuje 

pracę doktorską na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Piotr Szrek jest absolwentem 
j Technikum Geologicznego w  Kielcach, 

studia kończył na Wydziale Geologii 
i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w  Państwowym Instytu
cie Geologicznym. Tematem jego 

| badań są ryby pancerne z Gór 
Świętokrzyskich -  z tego okresu 

; co znalezione tropy pierwszego 
czworonoga. Obronił doktorat pod 

; kierunkiem profesora Michała Gintera 
z Uniwersytetu Warszawskiego.

może zostawić po sobie tylko je
den szkielet i tysiące, jeśli nie mi- j 
liony tropów. Nie podlegają one j 
tym samym procesom co kości. 
Zachowują się częściej, nie prze- I 
mieszczają się po śmierci zwierzę- J 
cia. Tropy zostawiało żywe zwie- J 
rzę, które się poruszało w środo
wisku, w jakim żyło. To jest uni
kalny materiał!
Ale trudniejszy do badań.
- Myślę, że nie. To tylko kwe
stia zdobycia odpowiedniej wie
dzy tropiciela. Zresztą to bardzo 
stara wiedza, dziś trochę zapom- ] 
niana. Buszmeni jednak wciąż 
są w stanie odczytać po tropach, 
ile zwierząt przeszło, kiedy, jakiej 
płciiwjakimwieku.Ztychstruk- 
tur naprawdę da się wyciągnąć 
wiele ważnych informacji biolo
gicznych.
Szum medialny wokół ciebie 
opada. Co dalej?
- Jadę szukać kolejnych tropów. 
A poza tym chciałbym też zro
bić analizę sposobu porusza
nia się tego zwierzaka z Zacheł- 
mia. To jest możliwe. Powiem 
wręcz, że to już praktycznie zosta
ło zrobione. Znaleźliśmy też coś, 
co wygląda jak kości czworonoga. 
Ale dopiero zaczynamy to badać 
i jeszcze trudno mi powiedzieć 
cokolwiek więcej.

Doktor Katarzyna Narkiewicz
jest pracownikiem Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Warszawie. 
Zajmowała się badaniem złóż ropy 
naftowej i gazu. Obecnie bada 
mikroskopijne skamieniałości zwane 
konodontami. To dzięki nim mogła 
dokładnie ustalić wiek osadów, 
w których pierwszy czworonóg 
odcisnął swe tropy.

Profesor Marek Narkiewicz
pracuje w  Państwowym Instytucie 
Geologicznym. Specjalizuje się 
w badaniach skal dewonu, czyli tego 
okresu, w którym pojawiły się pierwsze 
czworonogi. Autor blisko 80 artykułów 
naukowych.

Profesor Per Erik Ahlberg, jeden 
z najsłynniejszych badaczy ewolucji 
pierwszych czworonogów. W „Naturę”  
opublikował 20 artykułów. Ukończy! 
studia na Oxford University, obroni! 
pracę doktorską na University 
o f Cambridge i pracował w Muzeum 
Historii Naturalnej w  Londynie.

; Ostatnio wrócił do rodzinnej Szwecji.

Te dołki w skale odkryte 
przez polskich badaczy sporo 

namieszaiy w paleontologii
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CYWILIZACJASTYLŻYCIł

IGOR RYCIAK, AGATA JANKOWSKA

I nie opuszczę cię 
aż do wraka

Z takimi autami jest jak z kurortami. Jeździć starym 
saabem to jak spęazae wakacje w Baden-Baden 
czy na Capri - drogo i niewygodnie. Ale za to 

niebanalnie i elitarnie
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środku skrzypy i szumy. 
Na kokpicie manualne po
krętła, wajchy, gałki. Kawał 
klasycznej mechaniki - mó
w i Przemysław Krzakiewicz, 
krakowski fotografik, który 
od 15 lat jeździ wyłącznie au
tami marki Saab. W  pewnym 

momencie miał aż cztery egzemplarze, dziś został 
mu saab 900 kabriolet z 1993 roku. Złoty metalik 
z dachem w kolorze burgunda. - Jest szczególnie 
traktowany na drodze. Nikt na mnie nie trąbi, każ
dy wpuści przy zmianie pasa. Mam świadomość, 
że jestem zauważany na drodze - opowiada Krza
kiewicz. Twierdzi, że nie przesiądzie się do innego 
auta. Na pytanie, dlaczego, po dłuższym zastano
wieniu odpowiada: - To byłby niepozytywny lans.

Marcin Trybura też ma grafitowego saaba 900, 
ale z 1992 roku. Wcześniej jeździł starszymi auta
mi tej marki. Pracuje w  agencji reklamowej, a pry
watnie jest współzałożycielem polskiego fanklubu 
saaba i od sześciu lat jego prezesem. Sam klub ist
nieje od 10 lat i należy do niego 200 osób. Prezes 
Trybura zauważył, że większość właścicieli star
szych modeli Saaba to najczęściej ludzie wolnych 
zawodów. - Nie dbają o podkreślanie pozycji ma
jątkowej, choć nierzadko są ludźmi zamożnymi. 
Bo właściciel starego saaba to człowiek, który ży
cie traktuje na luzie, szuka własnej drogi, chce się 
wyróżniać i nie jest pretensjonalny - wylicza pre
zes. Do tej wyliczanki można też dodać wierność: 
gdy wyglądało na to, że Saab przejdzie do historii, 
polski fanklub zorganizował konwój solidarności 
z marką: 17 stycznia ulicami Warszawy przejechało 
ponad 300 szwedzkich aut.

fis na drogach -------------

SVENSKA AEROPLAN AKTIE BOLAGET 
-  historia tej marki zaczęła się w  1939  roku 

od produkcji samolotów wojskowych. Po wojnie 
zapotrzebowanie na m yśliwce i bombowce spadło, 
ludzie potrzebowali za to samochodów osobowych. 
Ci sami inżynierowie dostali zupełnie nowe zadanie 

i stworzyli motoryzacyjną legendę
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Podobne akcje ratunkowe przepro
wadzono na całym świecie. Ze strony 
internetowej międzynarodowego fan
klubu SaabUnited można było pobrać 
formularz listu protestacyjnego i prze
słać go do prezydenta Baracka Obamy 
lub do jednego z amerykańskich kon- 
gresmanów.

Bo jeszcze tydzień temu śmierć 
Saaba wydawała się przesądzona. Mar
ka jest nierentowna, rocznie przynosi 
około trzech miliardów koron szwedz
kich straty (1,2 miliarda złotych). Łącz
ne zadłużenie przekracza już 10 miliar
dów koron. Dyrekcja koncernu General 
Motors, od 20 lat właściciel Saaba, za
powiadała, że w tym roku wygasi mar
kę. Wybawienie przyszło nieoczekiwa
nie na początku ubiegłego tygodnia: 
za 74 milionów dolarów (216,4 miliona 
złotych) Saaba przejął holenderski Spy- 
ker Cars - producent niszowych super- 
samochodów sportowych. Marka nie 
zniknie z rynku.

Bombowe początki
- Zakopianka totalnie zakorkowana. Je
den z przyjaciół, rodowity zakopiańczyk, 
poprowadził nas skrótami - wspomina 
Jakub Niestrój, specjalista PR w agencji 
reklamowej, właściciel saaba 900 tur
bo areo grafitowy metalik z 1986 roku. 
Opowiada o wyprawie w góry z dwoma 
kolegami jadącymi autami terenowymi.
- Tęgi mróz. Biała, kręta trasa przez ja
kieś wioski. Dwie nowoczesne terenów
ki z przodu, a za nimi mój saab, który 
bez problemów dawał sobie radę. Scena 
jak z reklamy - śmieje się Niestrój.

- To nie samochód, to samolot oce
nia aktor Marcin Bosak. - Wido tność 
przez panoramiczną przednią szj .'nie
porównywalna z żadnym innym utem- 
Po autostradzie sunie gładko, nav t lfr 
kilometrów na godzinę. Choć spalania 
wolałem nigdy nie sprawdzać - nó"' 
o swoim saabie 900 turbo z 1984 roku-
- Kupiłem go za osiem tysięcy złoty® 
W  naprawy wsadziłem dalsze dziesięć- 
A gdy powiększyła się moja rodzina, mu
siałem sprzedać auto znów za 10 tysięó 
złotych. Taki ze mnie biznesmen - śmie
je się aktor. - Został mi oryginalny pj*- 
kat saaba z 1984 roku po szwedzku. Kie
dyś podaruję go swojemu synowi.

ud Niestrój: - baab po woj
nie aprawdę korzystał z technologii 
stii te lotniczych. I nie był to chwyt 
mat .-ringowy, ale realne rozwiązania 
tec iczne i użyte materiały. Poszcze
gólne elementy były równie trwałe 
i" : onane z podobną dbałością jak te 
w - nolotach. Sam mam licencję pilo- 

* jest to dla mnie niezwykle ważne 
- podkreśla coś, co było istotne także 
dla innych użytkowników: skojarze
nie pojazdu, którym jeżdżę, z techno- 
°̂gią używaną w myśliwcach. Skoja

rzenie jak najbardziej na miejscu.
"  1936 roku Europa stała na pro- 

P* wojny. Rząd Szwecji - tradycyjnie

neutralnej - uznał, że musi zadbać
0 obronę państwa, i stworzył w miej
scowości Trollhattan (południowy za
chód kraju) państwową fabrykę sa
molotów wojskowych o nazwie Sven- 
ska Aeroplan Aktie Bolaget. W  skró
cie SAAB. Początki były skromne 
- w pierwszych latach Saab produ
kował bombowce na licencji niemiec
kiej, później myśliwce bombardujące 
na licencji amerykańskiej. Od począt
ku 1939 roku fabryka wypuszczała też 
samoloty własnej konstrukcji: jedno
silnikowy lekki bombowiec i dwusil
nikowy średni bombowiec. W 1943 ro-
1 J    Im MMMM .1 ‘ 1 M-M 1 I  ■ IT c l l im  O O W o W

Model 93b nie w czasie wojny Saab dostarczył szwedz- 
wszedl kiej armii ponad 600 maszyn. 

do produkcji Decyzja, by zakłady lotnicze zajęły się pro- 
w 1957 roku. dukcją samochodów, zapadła w 1946 roku 

Nowością była -wojna się skończyła, uzbrojenie nie było już 
panoramiczna tak potrzebne. Rząd w Sztokholmie mógł al- 

przednia j,0 zlikwidować część fabryki i zwolnić łudzi, 
szyba, a przez a]j,0 poszukać nowej branży, by zagospodaro- 
to dłuższe pióra wa£ potencjał zakładów. Tak narodziła się sa- 

wycieraczek rnochodowa legenda.

Auto jak samolot
- Ma charakter, dlatego mimo jego złośliwo
ści i naszych zatargów tak trudno się z nim 
rozstać - wyjaśnia Pezet, znany z bezkom
promisowych tekstów 30-letni raper ź



Miłośnicy saabów na całym świecie prowadzili akcję obrony marki (na zdjęciach od lewej w Holandii i Bułgarii). Wysyłali między innymi listy do 
amerykańskich polityków. W  ostatniej chwili pomocną dłoń wyciągnął Spyker, producent supersportowych wyścigówek. Produkcja saabów będzie kontyn uowani

CYWILIZACJA STYL ŻYCIA

—> z Warszawy. Ma saaba 95 z 1989 roku. 
Mówi o nim jak o bliskim przyjacielu. - W y
maga wrażliwości. Kłóciliśmy się wiele razy, 
bo nieraz rozkraczył się na drodze, a ja w ie
le razy go holowałem, mimo to wciąż budzi 
moją sympatię. Złośliwa bestia.

Saab Pezeta ma silnik o pojemności 
2,3 litra, 180 koni mechanicznych mocy, be- 
żowo-złoty lakier metalik oraz jasną skórę 
na siedzeniach. I pali nie mniej niż 18 litrów 
na setkę. Muzyk kupił auto w  ubie
głym roku za 16 tysięcy zło
tych i już włożył w nie dalsze 
pięć tysięcy. - Następnego 
dnia po zakupie wybraliśmy 
się z narzeczoną na wycieczkę 
do Kazimierza nad W isłą. Wspa
niała pogoda, piękna trasa. Gorszy 
był powrót. Na lawecie, bo przepustnica 
strzeliła - wspomina Pezet. Podobne przy
gody jeszcze się powtórzyły. - Mówi się, 
że saaby mają duszę. Jeśli tak, to mój ma du
szyczkę rogatą.

Duszę w  saaba tchnęli inżynierowie, 
którzy wcześniej zajmowali się samolota
mi, a nadwozie stworzył Sixten Sason. Ten 
projektant samouk uchodził za ekscentry- 
ka. Urodził się jako Sixten Anderson, ale 
swe nazwisko uznał za zbyt pospolite, zmie-

W  standardzie 
zagłówki foteli 

i elektryczne 
ogrzewanie 

siedzeń.
To wkład 
Saaba w 

motoryzację

nil je więc na Sason, co wy
jaśniano potem hiszpań
skim „sazon”, które to sło
wo znaczy smak (potra
wy) lub dobry moment 
do zrobienia czegoś. Dla 
Electroluksa Sixten Sa
son projektował żelazka, 
lodówki i maszyny do szy
cia. Dla Hasselblada apa
raty fotograficzne, dla 

Husqvamy motocykle, a dla 
Saaba samoloty. Po wojnie 

był czołowym projektantem 
w Szwecji.

Patrząc na zaprojekto
wany przez Sasona model 

Saab 92 (prototyp w 1947 roku, 
od 1949 roku w produkcji), łatwo 

zauważyć podobieństwo do przekro
ju skrzydła samolotu. Nieprzypadko
wo - Saab miał własny tunel aerody
namiczny do badania konstrukcji sa
molotów. Sason ostateczny kształt au
ta stworzył w  tym tunelu. - Nie mam 
nic przeciwko temu, żeby samochód 
wyglądał jak żaba, jeśli dzięki te
mu oszczędza sto litrów paliwa rocz
nie - westchnął konstruktor części

mechanicznej auta inżynier Gunnar 
Ljungstróm.

Saab 92 wyróżniał się napędem 
na przednie koła, co wówcza ■ było 
pionierskim rozwiązaniem. A kolej
ne modele przynosiły następ) e po
mysły wyprzedzające epokę. S ab 93 
z 1956 roku - bezdętkowe opory i in
stalowane w standardzie pasy b ;zpie- 
czeństwa. Model 99 z 1968 roku - wy
cieraczki przednich reflektorów pod
grzewane siedzenia, belki poch ania- 
jące energię w  razie zderzenia, amo- 
odkształcające się zderzaki, au luna
tyczne sprzęgło (manualna skrzynia 
biegów bez pedału sprzęgła), katali
zator spalin oraz przeciwpyłkow 1 fila 
powietrza wpadającego do kabiny.

Sensacją był pokazany na tar
gach motoryzacyjnych we Frank urof 
w 1977 roku saab z silnikiem wyposa
żonym w turbosprężarkę. W  tamtym 
czasie z technologią turbo (stosowana 
wcześniej w  samolotach i ciężarów 
kach) eksperymentowało kilku Pr0- 
ducentów, wiosną 1975 roku Porsche 
wprowadził na rynek swój superspof- 
towy 930 Turbo. Ale o udanym wy
posażeniu w turbodoładowanie auta
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE (14), REUTERS/EORUM (2), PRZEMYSŁAW POKRYCKI

ROZMOWA
.a]jf5j - anego jako rodzinne nikomu się

rcześn nie śniło.
" Pot przyszły chude lata. Najpierw fir- 

m  r  . l a  współpracę projektową z Fia- 
tem. raziło Saaba wioską chorobą, czyli 

varyjnością. Ratunkiem dla kule
j ą  ki miało być sprzedanie jej w 1990
roku nerykanom z General Motors. A ci 
„ r/ gubną strategię: zamiast postawić
na b nia i rozwój technologiczny, korzy
sta ; z wiązań stosowanych w Oplu, tak
że nr -,cym do GM. Doprowadziło to nie
mal upadku marki w 2010 roku.

I) , pod marką Saab funkcjonują dwie 
nie? żne firmy. Szwedzki Saab AB pozo
staje aństwowy i zajmuje się produkcją 
lotni j. Jej flagowy model to nowoczesny
myśl iecGrippen używany między innymi 
w S> ecji, Czechach i RPA. Samochodami 
zaj i e się uratowany przed bankructwem 
tyd, i temu Saab Automobile AB.

Bę< z nim aż do końca
Ma Osowski, fotografik z Warszawy,
od ściu lat jeździ saabem rocznik 1993.
Tak 40 modelu szukał przez kilka lat. Przy- 
pac m dowiedział się, że znajomy chce go 
spr lać (rok później ów znajomy chciał go 
odk ić, tak mu brakowało saaba). - Cią-

I  gle nim zachwycam. Ta linia jest idealna.
I I ta cyjka umieszczona w podłodze, by nie
I  poi ić kolan w razie wypadku. Ciągle
I  cz; mnie zaskakuje. Gdy kupiłem pralkę,
| ok; :o się, że mogę ją przewieźć w bagaż

nik iez składania siedzeń. Jeśli zmienię sa
mo id, to tylko na taki sam.

tib Niestrój: - To mój pierwszy saab, 
ak gdy się z nim nie rozstanę. Choćby 
mii ać w garażu jako wrak.

K u ltu ra ln e  au to
Mam nadzieję, że marka trafiła it’ dobre ręce, 

a inżynierowie wrócą do korzeni

Zna pana niemal każdy polski 
właściciel starszego modelu 
saaba. Od 30 lat w swoim 
warsztacie w warszawskim 
Aninie naprawia pan wyłącznie 
samochody tej marki. Skąd taka 
specjalizacja?
- N a  pierwszego saaba trafiłem 
w latach 70. Zafascynowała mnie 
nieprawdopodobna inżynieria tego 
pojazdu. Elektryczne lusterka, pod
grzewane siedzenia, turbosprężar
ka - to dziś jest luksus, a co dopiero 
wtedy! Ewenement na całą Europę.
Do dziś uważam, że Saab to najbezpiecz
niejsza marka świata. Świetna szwedzka 
blacha, określona strefa zgniotu, konstruk
cja siedzeń - to wszystko dla bezpieczeń
stwa. Do tego perfekcyjne wykonanie.
Kto przeważnie jest pana klientem?
- Ten samochód to klasa i elegancja, ale 
z zachowaną skromnością. Dlatego wszy
scy kierowcy tych aut to moim zdaniem lu
dzie wyjątkowo kulturalni. Przyjeżdżają 
prawnicy, lekarze, artyści. Dziennie około 
15 osób.

Zwierzają się, co ich 
zafascynowało w tych 
samochodach?
- Pewien młody kierowca powie
dział mi: „N ie wiem, co takie
go jest w tym samochodzie, ale 
w nim czuję się prawdziwym męż
czyzną”. Z kolei kobiety gustują
ce w starych kabrioletach opo
wiadają o rozwianych włosach 
na wietrze. Samochód ma podkre
ślić ich urodę. Popatrzmy na de
tale - pięknie wyprawianą skórę, 
drewniane kierownice.

Ciężko naprawia się stare saaby?
- Zacznijmy od tego, że jest to satysfak
cja. Ale faktycznie trzeba się napracować. 
To trudne naprawy i wymagają dobrego 
fachu. Firma na przykład nigdy nie upora
ła się z zachowaniem bilansu cieplnego sil
nika. W  efekcie zbyt wysoka lub zbyt niska 
temperatura szkodzi drobnym częściom 
i uszczelkom.
Jest pan na pewno zadowolony, 
że produkcja Saaba będzie 
kontynuowana.

- Tak. I mam nadzieję, że marka 
trafiła w dobre ręce, a inży

nierowie wrócą do ko
rzeni. - not. aj

Jan Benesz.
62 lata, inżynier 
po Politechnice 
Warszawskiej 

(wydział 
Samochody 
i Maszyny 
Robocze)

Na targach we Frankfurcie w 1977 roku 
inżynierowie saaba ogłosili, ie wprowadzają do seryjnej produkcji 

model z silnikiem wyposażonym w turbosprężarkę. To była sensacja. 
Do tej pory technologia turbo była stosowana tylko 

w samolotach i ciężarówkach. Saab turbo nakrył konkurencję czapką

Saab 900 
Convertible

P R Z E K R Ó J  | 2 L U T E G O  2010 45



\ POBIŁ Wl 
CYJNE REK 
ALEKO PO 
Y W DZIE.
sITELEKTU/ 
IACZY POP 
HALI „AVA

!l KAROLINA

i nauczyc się 
; malowanych 
1 mianem okr 
i ce kina robią 

ko to przecie 
liśmy inwaz 
„Zm ierzch” 

t i „Gwiezdny 
Czym inr 

stoletniej wh 
i re zawsze w



KULTURA FILM

Na bilety na >yAvatara” do stołecznych kin IM A X trzeba było czekać nawet dwa tygodnie

—> film jest o ludziach, którym chce się za
brać ich domy, a więc o sytuacji na rynku 
banków i kredytów hipotecznych”.

O co chodzi w tym szaleństwie? Jak to się 
stało, że film, który - wydawałoby się - po
winien trafić w gusta wyłącznie widow
ni filmów komercyjnych, poruszył dosłow
nie wszystkich? I jakim cudem jego - z tym 
epitetem zgodzi się chyba każdy - do bólu 
banalna fabuła nagle stała się tak pojemna, 
że mieści w  sobie nie jedną, ale nawet kilka 
sprzecznych idei?

Zatopić się w utopii
- To tak, jakby próbować tłumaczyć, dlacze
go 40-latek zakochał się po uszy w ślicznej 
dwudziestolatce - twierdzi Tomek Bagiń
ski, najsłynniejszy polski animator na świe
cie. - „Avatar” po prostu oczarował ludzi, 
logika nie ma w tym przypadku zastosowa
nia. Dawno nie dostałem tak fantastyczne
go filmowego dania - dodaje.

Czy rzeczywiście fenomenu „Avatara” 
nie da się wytłumaczyć? Wystarczy spoj
rzeć na inne nagradzane i popularne w tym 
sezonie filmy: animowany „Odlot”  i „Była 
sobie dziewczyna” (niepozorny film Lone 
Scherfig ma nawet więcej nominacji do na
grody BAFTA niż „Avatar” ), by stwierdzić, 
że - jak to w kryzysie - eskapizm jest w mo
dzie. Bo czy w trudnych czasach nie jest 
przyjemnością patrzenie, jak Carl Fredrick- 
sen z „Odlotu” odfruwa do bajkowej krainy 
w  domu uczepionym do pęku kolorowych 
balonów? I to właśnie wtedy, gdy zła kor
poracja już szykowała się do tego, by ów 
dom zburzyć? Czy w  dzisiejszym nie
pewnym świecie nie brzmi kojąco mo
rał, że życie da się zaplanować i zgrabnie 
ułożyć jak w „Była sobie dziewczyna”?

„Avatar” też tworzy utopię. Tym lep
szą, że opowiedzianą w  3D. Nie oglą

damy Pandory, biegamy po niej. Pomysł, 
by główny bohater zanurzał się w świecie 
obcej planety za pomocą avatara, jest kino
wym spełnieniem marzeń komputerowych 
graczy o zatarciu granicy między prawdzi
wym a wirtualnym światem, o przeniesie
niu się do innej rzeczywistości, o tak inten
sywnym uczestnictwie w  niej, że koniecz
ność powrotu do prawdziwego życia przy
nosi rozczarowanie. - Mój nastoletni syn, 
surfując po Internecie, znalazł całą masę 
ludzi, którzy tak jak on czuli się po wyjściu 
z kina niesamowicie przybici - mówi dok
tor Dolores Martinez z University of Lon
don. - Ten film uświadomił im, jak bar
dzo zniszczona jest nasza planeta, i obudził 

w nich pragnienie, by żyć w  takim miej
scu jak Pandora.

Swoimi emocjami dzielą się w  sie
ci. No właśnie - w sieci. Prawdopodob
nie siła rażenia tego filmu byłaby niepo
równywalnie mniejsza, gdyby powstał 
przed erą Internetu. Fanatyczni wielbi
ciele „Gwiezdnych wojen” mieli zjazdy

i konwenty, które odbywały się raz, dwa raty 
w roku. Avatardsi mają błogi, stron} ano > 
skie, serwisy Twitter i Facebook, a wszystkie 
dostępne przez 24 godziny na dobę.

Inna sprawa, że „Gwiezdne wojny” i ca
łe kino nowej przygody przynosiło obietni
cę cudownych technologicznych iozwą- 
zań, które wkrótce miały stać się udział® 
wszystkich. Tymczasem jedyna przepust
ka do świata, którym zachwyciliś ny $ 
w  „Avatarze” to bilet do lana. Dlatego naj
więksi fani kupują go po raz drugi trzeci, 
a nawet piąty.

Podobnie zresztą jak hollywood cy fil
mowcy. Ale wyjaśnienie akurat tego fr 
nomenu jest banalnie proste i ma >vięcę 
do czynienia z kalkulacją niż z fascyn acja

Na przekór piratom
- W  pierwszym tygodniu po premier® 
„Avatara” telefony dosłownie się urywa?
- mówi pracownik Legend Films. Ta mies 
cząca się w San Diego firma zajmuje sk 
konwertowaniem tradycyjnie zrealizo"-" 
nych filmów na trójwymiarowe kopie cy
frowe. Na telefoniczne połączenie z Leger- 
Films czekali godzinami głodni powtórze
nia sukcesu Camerona producenci: - ZA 
muje to około 16 tygodni, ale, niestety, ę* 
wszystkie filmy spełniają warunki. N”

H FM Więcej na ten temat
£ W  \ 0 JrŁ  w Radiu VOX FM 
we wtorek 2 lutego o godz. 20.00

.

Annalee Newitz, redaktor 
naczelna lo9.com, popularnego 
portalu poświęconego s.f.:
„AVATAR” Z  PEW N O ŚC IĄ  PO W TÓ RZY  SUK-
ces „Gwiezdnych wojen”. Cameron 
planuje co najmniej dwa seąuele, któ
re jeszcze wzmogą avatarmanię. Moim 

zdaniem za nie więcej niż 10 lat będziemy mieli 
poważną grupę ludzi, dla których konwenty i zjaz
dy dotyczące „Ayatara” będą stanowiły centralną 
część życia społecznego, dokładnie tak jak stało się 
z sagą George’a Lucasa.

V________________________________________________,

Tomek Bagińs , polski animator, twórca „Kinematografu":
N IE  NAZYW A ŁBYM  „AVATARA”  TECH N O LO G ICZN Ą  R EW O LU C JĄ , A L E  RAC ZEJ KOŃCOWYM O G N IW EM
ewolucji, którą obserwowaliśmy w kinie przez ostatnich 15 lat. Udały się tu wreszcie wszystkie 
technologiczne szhiczki, które wcześniej z różnym powodzeniem były w  kinie testowane. 
Supernowoczesny system animowania twarzy wykorzystywany był już przecież przy „Władcy 
pierścieni” do stworzenia Golluma, a podobne systemy przy tworzeniu postaci Benjamina 
Buttona („Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) czy Davy’ego Jonesa („Piraci z Karaibów”), 
a system wirtualnej kameiy - choćby w' animowanym „Na fali”.
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uslu. mją sens głównie w przypadku kina 
kcii fi” ! 'v takich jak „Top Gun” albo „Ma- 
N  . śnia szef Legend Films Bob Joffe.
I ogia zastosowana przy „Avatarze”

eszcze '<-‘d jego wejściem do kina intrygo- 
vała gigantów s.f. i fantasy Petera Jacksona 
qcorjk a Lucasa. Odnowiona trójwymiarowa 
ven. . /ystkich trzech części „Władcy pier-
aeni' ifi do kin w ciągu najbliższych dwóch 
at,ra -n z ekranizacją kolejnej powieści J.R.R. 
miki, „Hobbit”, rzecz jasna też trójwymia- 

Łjwą. -icas natomiast ma w planach wydanie 
BO mi”- mów dolarów, byśmy niebawem mogli 
Łgląd w 3D kultowe „Gwiezdne wojny”. 
Ko oc wiste, na fali „Avatara” w 3D realizowa- 
Ł e  są ż nowości, na przykład „Robin Hood” 
I  Ru ellem Crowe’em (światowa premiera 
Iw maj ) i - co zadziwia - również klasyka sprzed 
la U  łby „Włóczęga” Charliego Chaplina.

P a „efektem Avatara” do inwestowania 
Iw  31 łdania filmowców jeszcze jeden ważny 
Iczyn k - piractwo. Wprawdzie według porta
luTr e ntFreak.com już w  pierwszym tygodniu 
Ipo p mierze film ściągnięto z sieci aż milion 
|razy, łe nijak nie przeszkodziło to Camerono- 
|wi w irobieniu kroci. Piracka kopia filmu w 3D 
Ijest wiem praktycznie nieużyteczna. - Żeby 
|  zapt nić sobie emocje porównywalne z łdno- 
I  wyn t  rzeba by wykraść z kina kopię cyfrową 
l i  zda ić kod, którym jest chroniona - tłumaczy 
I  Bag: ki. - Trzeba też mieć w domu zaawanso- 
I  war. ehnologicznie sprzęt do jej odtworzenia. 
I  No pie cyfrowe są numerowane, więc nie 
Ima ns,że nikt nie zauważy ich zniknięcia.

rew pozorom piractwo nie zniszczy tak 
I  łan tradycyjnej dystrybucji (w  ubiegłym ro- 
* ku świecie zanotowano rekordowe wyniki 

spr. aży biletów kinowych), a nowoczesna 
tech ilogia produkcji może ściąganie filmów 
- di ,ki piraci jej nie dogonią - ograniczyć.

A o ze starym dobrym scenariuszem? Czy 
oto; na wizja pięknej Pandory (i trójwymia- 
row 'h światów, które przyjdą po niej) cał- 
łdem przysłoni nam treść fil
mu j ak wytłumaczyć trwaj ą- 
tt o , ześciu tygodni filozoficz- 
no-t. logiczno-polityczne dys
put; o „Avatarze” ? Czy nie są 
one i by zwykłym alibi dla tych, 
ktńr dali się ponieść dziecięcej 
fantazji? □

iłew Rybczyński, polski laureat Oscara 
'•dziedzinie animacji:
JESTEM  ZA W IED Z IO N Y  FA BU ŁĄ ,T Y M , Ż E  F IL M  JE S T  

j mk bardzo przewidywalny. Ale Cameronowi 
\ trzeba przyznać, że zastosował ciekawe 

rozwiązania w technice 3D. Wcześniej wielu 
widzów skarżyło się na bóle głowy, bo zmysły 
nie były w stanie przystosować się do wciąż
zmieniającej się perspektywy. Cameron znalazł 
zf°ty środek: małe elementy zdają się być blisko 

1 nas. na wyciągnięcie ręki, ale sceny zbiorowe, 
Które trudno ogarnąć wzrokiem, są po staremu 
Jakby dwuwymiarowe. To takie soft 3D.

/ L

Czwarta strona kultury
BARTEK CHACIŃSKI

Piraci płacą za nielegalne pliki? 
Niech artyści zwracają za legalne!

U SC HŁY  JU Ż  I WYLĄDOWA- 
ły na śmietniku najbardziej 
wytrzymałe choinki, ale re
klamy uliczne zachęcające 
do wydawania pieniędzy 
przed świętami jeszcze nie 
znikły. To powszechny ob
raz końca stycznia. Bo kto 
by się tam reklamował 
z czymkolwiek, gdy uwięzio
ne w  zaspach polskie rodziny 
dojadają wciąż noworocz
ny bigos i zastanawiają się, 
z czego spłacać raty za to, 
co kupione zostało jeszcze 
w  grudniu. A  pojawiające 
się w  tym okresie telewizo
ry w  cenie radioodbiorników 
i volvo w cenie daewoo sta
ją  się tak nieosiągalne, jak 
wcześniej radioodbiorniki 
w cenie telewizorów i daewoo 
w cenie volvo.
W tym czasie rynkowej po
suchy -  głośniej niż zwykle 
-  artyści przypominają, że są 
okradani. O, tak, pamię
tam taką złodziejską historię 
zakończoną procesem w ze
szłym roku: amerykańska 
matka czworga dzieci ścią
gnęła z sieci 1700 piosenek, 
w  związku z czym sąd skazał 
ją  na -  uwaga -  dwa milio
ny dolarów kary. Przetoczyła 
się wtedy przez świat zażarta 
dyskusja -  obliczono, że gdy-

! by ta matka dzieciom rozbiła 
| wystawę w sklepie i wynio- 
j sla stamtąd fizycznie płyty 

kompaktowe z tyloma utwo
rami, zapłaciłaby w  myśl 
amerykańskich standar
dów ledwie jedną dziesiątą 
tej sumy. Za jedną piątą mo- 

\ glaby na przykład spalić 
j dom sąsiadów, słuchając 

„Light My Fire”  The Doors 
I (pod warunkiem że nie by- 
| loby nielegalnie ściągnięte, 

bo wtedy rachunek wyniósł
by jednak dwa miliony). Ba, 

j morderstwo drugiego stop- 
! nia z 15-letnią karą więzienia 
| Jesus Diaz z serwisu Gizmo- 
j do wycenił na 800 tysięcy 

dolarów, przeliczając rok wię- 
■ zienia jako średni dochód 
! amerykańskiej rodziny, czyli 
; ponad 50 tysięcy.
; Na kolejne apele o walkę z pi

ractwem odpowiem tak: 
uczciwość w artystycznym 
świecie jest dziś rzeczą rzad- 

i szą niż zdolność kredytowa 
w świecie klientów. Trudno 
stwierdzić, gdzie w  tej spra
wie leży zloty środek, za co się 
karać powinno, a za co jesz
cze nie, ale organizacje 
obrony praw doprowadziły 
dyskusję do bandy, więc pro
ponuję -  w  imieniu klientów 

! -  przyjąć twarde stanowi

sko blisko bandy przeciwnej. 
Otóż w czasach empetró- 
jek  wcale nie płacimy mniej 
za muzykę. Przeciwnie -  p ła
cimy więcej, bo drobnych 
zakupów utworów w  for
mie elektronicznej, niewiele 
tańszych od tych na płytach, 
dokonuje się łatwiej i z mniej
szą refleksją. Ponadto sam 
mam problem z tym, że ma
teria! muzyczny, który już 
pozyskałem w formie elek
tronicznej, kupuję potem 
na CD. Podobnie (tak to so
bie wyobrażam) może być 
z książką i e-bookiem. Sło
wem : dwukrotnie plącę 
za osobistą licencję na wyko
rzystanie tego sam ego dzieła, 
tylko w  różnych formatach.
A zatem bądźmy prawi i spra
wiedliwi: żądajmy zwrotu 
kosztów licencji raz już opła
conej. Masz empetrójkę? Kup 
CD i zażądaj zwrotu kosztów 
empetrójki albo przynajmniej 
połowy, no dobra -  jednej 
czwartej tej sumy. Zresz
tą co ci zależy, walcz chociaż 
o honor klienta -  żądaj zwro
tu jednego grosza. 1 dopiero 
jeśli go dostaniesz, zacznij 
słuchać argumentów ar
tystów. Nie daj sobie pluć 
w  bigos, a już przynajmniej 

I nie w styczniu.



KULTURA FILM

Udane przeniesienie spektakli teatral
nych do filmu można policzyć na pal
cach jednej ręki (wie, jak to zrobić, 
choćby Kenneth Branagh). Zazwyczaj 
to, co porusza na scenie, na dużym 
ekranie razi sztucznością. Iwan Wyry- 

pajew, jeden z najbardziej znanych współcze
snych rosyjskich dramaturgów, przygodę z ki
nem zaczął niezbyt dobrze. Znana także z na
szych ekranów „Euforia” sprawiała wrażenie, 
jakby była próbą sprzedania Zachodowi za po
mocą ogranych chwytów fenomenu rosyjskiej 
duszy. „Tlen” będący filmową adaptacją naj
popularniejszej sztuki Wyrypajewa pokazuje, 
że reżyser starannie odrobił tamtą lekcję.

Kompozycja filmu przypomina muzycz
ny album. Na początku widzimy okładkę i wy
konawców, całość podzielona jest na kolejne 
tracki, czyli utwory, z których każdy opowia
da inną historię. Razem zaś tworzą kakofonię

□  □ □ □
Młoda gniewna

„Fish Tank”, czyli seks, 
kłamstwa i kamera wideo

w  ŚW IA T  BLO K O W ISK  HRAB-
stwa Essex wprowadza nas 
15-letnia Mia. W  pierwszych 
sekwencjach kamera podą
ża za nią jak za nastoletnimi 
bohaterami „Słonia” czy „Para- 
noid Park”. I tak jak w filmach 
Gusa Van Santa w „Fish Tank” 
od pierwszych minut czujemy at
mosferę nadciągającej katastrofy. 
Mia snuje się po szarym osiedlu, za
dziera z koleżankami, a gdy dociera 
do domu, okazuje się, że nie ma tam

dźwięków, słów i intensywnych, zmontowa
nych w teledyskowym tempie obrazów.

Sama fabuła jest więcej niż skromna. W  te
lewizyjnym studiu para młodych ludzi rapu
je historię niejakiego Sańki (Aleksiej Filimo- 
now), który tak głośno słuchał na discmanie 
muzyki, że „nie dosłyszał piątego przykazania” 
i zabił łopatą własną żonę, a wszystko to z mi
łości do pięknej Saszeńki (rudowłosa Karoli
na Gruszka).

Cały film jest wariacją na temat ich szalone
go związku, bohaterowie występują w różnych 
rolach i sytuacjach, a wątki łączy tylko to, że po
staci ani na chwilę nie przestają mówić. Słowa 
pochodzą z różnych porządków i dys
kursów: wersety z Biblii mieszają się 
z fragmentami popowych piosenek, 
komentarze dotyczące politycznych 
wydarzeń (na przykład zamachów 
z 11 września) nakładają się na szek-

„Tlen", 
reż. Iwan 

Wyrypajew,
Rosja 2009,

Cu tek Film, 75', 
premiera 5 lutego

spirowski z ducha, miłosny dialog koc: ink ■> 
Po zeszłorocznym pokazie na festiwalu .ra N 
we Horyzonty'Wyrypajew mówił, że n 'warto 
w lanie wzrokiem ścigać napisów, bo one i tak 
nie mają większego znaczenia. Widzi: »ie po
winni po prostu wsłuchać się w rytn Słom 
u Wyrypajewa to kolejne dźwięki.

„Tlen” jest jak wędrówka na szczy współ 
czesnej wieży Babel: wszystko miesza sie 
ze wszystkim, a równoległe narracje mno
gość dyskursów wzajemnie się uniew żniaja. 
W  tym (naszym przecież) świecie rzecz wiście 
brakuje ożywczego tlenu sensu. Wyr pajew 
sprzedaje nam tę niezbyt oryginalną ; rawde 

w  sposób tak sugestywny, że po dro
dze giną wszelkie wątpliwe -i, jak 
chociażby ta, czy aby „Tlen” jiie jest 
czasem tylko pustą, formalną zaba
wą. Nawet jeśli, to przyjemnie wziąć 
w niej udział.

Mia (Katie Jarvis)
chciałaby wreszcie 

zerwać się z łańcucha

dla niej miejsca, bo matka 
(samotnie wychowuje na
stolatkę i jej młodszą siostrę) 
urządza imprezę.
Zycie M ii zmienia pojawienie 
się kochanka matki Conno- 

ra (elektryzujący Michael 
Fassbender). Zdana do tej 
pory na siebie, zamknię
ta i opryskliwa dziewczyna 
zaczyna się otwierać, a na
wet czuć sympatię. Pożycza 
od Connora kamerę, na
grywa swój taniec, idzie 
na casting.
Nowy znajomy odgry
wa podwójną rolę - ojca 
i obiektu erotycznych fa

scynacji. Uświadamia też Mu- 
że blokowisko to coś wię :Q m2 
betonowy labirynt - to świat 
ludzi wykluczonych.
Andrea Arnold już 
w „Red Road” pokazała, 
że jest mistrzynią subtelnego 
budowania napięcia i dwu
znaczności. Jakie intencje 
miała wobec Mii Connor? Sk3“ 
obojętność jej matki? Jeśli 
wybieracie się do kina, zare
zerwujcie sobie czas na długą 
rozmowę.

„Fish Tank" reż. Andrea 
Arnold. Wielka Brytania 2009, 
Syrena Films, 124', 
premiera 5 lutego
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□  □ □ □  MICHAŁ BURSZTA

Wierzę 
w  Babel „Tlen”
Wyrypajewa jest 
jak przejażdżka 
rollercoasterem

Karolina 
Gruszka 

(Saszeńka) 
i Aleksiej 

Filimonow 
(Sańka) 
gadają 

jak najęci.
Dla

Wyrypajewa 
słowa są jak  

dźwięki

„  ;0M 0CYJNE (3)

ROZMOWA KAROLINA PASTERNAK

Kobieta Z akwarium Film  zaczyna się 
od jednego obrazka mówi Andrea Arnold, 
żyserka uhonorowanego na festiwalu w  Cannes 

Nagrodą Ju ry „Fish Tank”
Fish nk" to pani drugi po „Red Road" 

fólm, rego akcja rozgrywa się w tej brzyd-
Lej siej Anglii. Czemu wciąż tam pa
li wra:
- Dor: 
»Ess

lałam w takich samych blokach jak te 
gdzie rozgrywa się akcja „Fish Tank”. 

/_ dri :j jednak strony nie piszę scenariuszy 
z my- i o konkretnym miejscu, nie wiem nawet, 
o czy mój film będzie. Daję się ponieść. Zaczy
nani obrazka, często osoby, a później wymy
ślani ik mój bohater znalazł się w danej prze-
str/t N a  przykład przy „Red Road” wszystko
zac, się od obrazka zapłakanej kobiety przy
tula j do piersi ubranka po dziecku. Dopiero 
późi j przyszedł pomysł na historię. Ale zga
dza ,że w moich filmach powraca życie, które
wio . ra, powracają sytuacje, które widziałam. 
Jak Fish Tank", gdzie główna bohaterka 
wie że wyrwie się z blokowiska dzięki 
tańc --i. Pani wyrwała się dzięki aktorstwu.
- P . yjechałam do Londynu jako 18-latka, 
nie 1 ułam pracy ani pieniędzy i ktoś podsu
nął i pomysł, żebym poszła na ca- 
stim : o „No. 73” [popularny w  la
tach ). telewizyjny show - przyp. 
red. lostałam rolę, ale z czasem 
oka: o się, że źle się czuję przed 
katr \. Zdobyłam jednak do- 
świ: zenie w pracy na planie, bez 
któr o pewnie nie zostałabym re- 
żyse ą. Ale historia M ii nie jest au-

o Kilka dni po tej
rozmowie pojawiła się 
informacja, że Arnold 
wyreżyseruje kolejną 
adaptację „Wichrowych 
wzgórz” , zastępując 
Petera Webbera, który 
nieoczekiwanie opuścił 
produkcję

tobiograficzna. Kiedy tworzę, wiele rzeczy dzie
je się podświadomie. Mia tańczy, bo uważam, 
że taniec to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy 
w życiu. Coś, w czym możemy się całkiem zatra
cić. W  Nowy Rok podjęłam nawet postanowie
nie, że będę tańczyć codziennie, (śmiech)
Udaje się je dotrzymać?
- Staram się.
Często odbiera pani telefony z propozycjami 
z Hollywood?
- Tak, ale to dzieje się już od dłuższego czasu, 
od kiedy mój krótki metraż „Osa” dostał Osca
ra, więc zdążyłam przywyknąć. Nie wykluczam 
zrobienia w przyszłości filmu wysokobudżeto- 
wego*, ale wolę się skupić na robieniu mniej
szych i tańszych, za to własnych filmów, bo nad 
nimi mam kontrolę. Większy budżet to większe 
oczekiwania, większe nerwy, zakazy i nakazy. 
Dotyczące choćby scenariusza. Robiąc „Fish 
Tank”, nie dała go pani aktorom do ręki.
- To ryzykowna metoda, ale opłacało się. Po
nieważ aktorzy dowiadywali się o tym, co dzie

je się z ich postaciami, tuż przed 
nakręceniem sceny, działali intu
icyjnie, byli pełni emocji. Znajdo
wali się na planie filmowym, ale 
reagowali jak w życiu.
Czy ludzie wciąż zadają pytanie, 
dlaczego zatytułowała pani swój 
film „Fish Tank" [po polsku: 
akwarium - przyp. red.]?

ORLEN
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Clprytattywny Bal 
le*uiikarzy

z balu  zostan ie przeznaczony na 
<3łc*e rodzinnych dom ów  d ziecka i rodzin 
*J**ych w  najuboższych rejonach  Polski. p o d z ię k o w a n ia  d la :

- Faktycznie, odpowiadam na nie dość często. 
Ale tak naprawdę jego znaczenia każdy może 
sobie dopowiadać sam. Nie oczekuję, że wszy
scy dostrzegą sugestię, że tak jak w akwarium 
w filmowym blokowisku ludzie stłoczeni są 
na bardzo małej przestrzeni. I dlatego tak kiep
sko się tam żyje.

Nie przestanę bawić się umieszczaniem 
w moich filmach metafor, nawet jeśli większość 
reżyserów z tego zrezygnuje. Czy nie o to w ki
nie chodzi, żeby po seansie pójść do pubu i po
gadać o filmie? O tym, kto z kim sympatyzował, 
jakie znaczenie miały poszczególne sceny. Czy 
nie to świadczy o sile filmu, że zostaje on w gło
wach długo po wyjściu z kina?

p artne row i:



Pop noir M ającwpam ięci brutalną 
scenę z „Antychrysta” Larsa von Triera, 

w  której Charlotte Gainsbourg dokonywała 
samookaleczenia, trudno uwierzyć, 

że potrafi śpiewać tak słodkie piosenki.
I słusznie - wszak to słodycz pozorowana

□  □ □ □  ŁUKASZ DUNAJ

ystarczy posłuchać niepo
kojącego, pełnego zgrzytów 
tytułowego utworu, by prze
konać się, że nie jest to pop, 
do którego przyzwyczaiły 
nas śpiewające go aktorki. 

Zresztą niepokój budzi już sam tytuł 
płyty - „IR M ”, czyli francuski skrót 
oznaczający rezonans magnetycz
ny. Artystka musiała się nasłuchać 
nieprzyjemnych szpitalnych dźwię
ków, lecząc uraz czaszki po wypadku 
na nartach wodnych. Traumatyczny

okres, którego kulminacją była praca 
na planie z Larsem von Trierem, mu
siał zaowocować płytą zupełnie inną 
niż poprzednia, zmysłowa „5:55” na
grana między innymi z towarzysze
niem francuskiego duetu Air oraz Jar- 
visa Cockera (eks-Pulp). Tym razem 
Gainsbourg zaprosiła do współpracy 
ikonę amerykańskiej pop-altematy- 
wy Becka - jego producencki wpływ 
jest aż nadto wyraźny. Mało kto po
trafi z taką zręcznością sklejać orga
niczne i syntetyczne brzmienia. Dzię-

Charlotte
Gainsbourg

„IRM",
Warner

ki niemu „IRM ” jest eklektyczna, wy
pełniona po brzegi brawurowymi ko
lażami, ale na szczęście realizatorskie 
zabiegi twórcy pamiętnego „Loser” 
nie przytłoczyły eterycznej wokalist
ki. Największą wartością materiału są 
szlachetne, bardzo kobiece piosenki. 
Czasami aranżowane z barokowym 
przepychem, jak w „La Collection- 
neuse”, kiedy indziej zaskakująco su
rowe, atakujące przesterami („Trick 
Pony”). Do najbardziej przystępnych 
fragmentów płyty należy singlowy 
utwór „Heaven Can Wait”. Z oceną tej 
pozornie bezpretensjonalnej piosenki 
poczekajcie jednak, aż zobaczycie to
warzyszące jej wideo - niby nic, a mi
mo to lepiej nie oglądać tego przed 
snem... Oto cała „Szarlotka” : z wierz
chu krucha, pod spodem perwersyj
nie mroczna.

one step cena 69,99 zł/ 
/kod: irm!21

□  □ □ □ □

Lamenty bagien
Emocjonalny pejzaż 

północnej Anglii 
Richard Skelton maluje 

gitarą i smyczkiem
NA PO CZĄTKU  B Y L I ARVO
Part i Henryk Mikołaj 
Górecki. No, może nie 
na samym początku, ale 
to oni rozbudzili popyt 
na kontemplacyjną głębię 
przykrytą skromną aran-

żacyjną szatą. Wkrótce 
niszę zapełnili neokla- 
syczni kompozytorzy 
pokroju Maksa Richtera 
czy Jóhanna Jóhannssona. 
Z drugiej strony na nowo 
odkryto Harolda Budda 
i Briana Eno. Nie tyle po
między, ile ponad obiema 
grupami lewituje Richard 
Skelton. Głębokie (choć 
dyskretne) emocjonalnie 
konstrukcje harmoniczne 
brytyjski kompozytor bu

duje przy użyciu na pozór 
swobodnie rozrzuco
nych repetycji gitary. Przy 
czym metalowe struny 
traktuje smyczkiem. Je 
śli postanowicie zepchnąć 
ją do tła, zawartość 
„Landings” nie stawi 
żadnego oporu 
- ot, przybierze 
maskę bezkształt
nego akustycznego 
ambientu. Potrak
towana odrobiną

uwagi odpowie jednak 
ukrytą melodią, kwiecistą 
narracją i całymi seriami 
obrazów. Czy raczej kraj
obrazów, bo inspirację 
Skeltona stanowią głosy, 
historia i folklor północ
nej Anglii. Uprzedzam, 

że sceneria to po
nura, bagnista 
i mglista.

Mariusz Herma
Richard Skelton 
„Landings", Type

Na to 
idzier
JA R EK  SZUBR’

Jazzda w B ;kidy!

Do Bielska-Biał 
nadchodzi Zady ika

Prognoza pogod} !a oko
lic Bielska-Białej: Iśrodj 
do niedzieli zadyi! a i od
wilż zarazem. Koi retnie 
- 1 2 .  edycjaznako itegofe- 
stiwalu Bielska Za inka 
Jazzowa oraz odw; spowo 
dowana wysoką ai stycz
ną temperaturą w\ tępów. 
Sam a tylko Dee Dt Bridge- 
water, fenomena 11 woka
listka i sceniczny w i Ikan 
energii, je st wstań do
prowadzić jeśli nic o glo
balnego, to przynaj miej j 
trwałego lokalnegi > l e 
pienia. Choć tym ra em za
wita do nas z progru mem 
bardziej wyciszony? i i li
rycznym, niż ma to w zwy
czaju -  będziemy śv Sadka
mi europejskiej pres liery 
„To BillieW ithLove ACełe- 
bration o f Lady Day . czyli 
hołdu dla wielkiej L lie Ho- 
liday. Tego nie woln prze 
gapić! Podobnie jak von- 
certu genialnego pif nisty 
MeCoya Tynera (zy> ał sła
wę u boku Johna Co ane 
ale od tamtej pory z ejed- 
nego pieca chlebjai1 ostst 
nio na przykład nag. ał pł)* 
tę z rockowymi i jaz/ wy- 
mi gitarzystami) oni An
drzeja Jagodzińskie ij^ 
go dwóch towarzysz z wa
riacjami chopinows' mi- 
Dla tych natomiast.1 órzr 
tradycję szanują, ale hęt- 
niej strzygą uchem v kie
runku świeżych dźwi A °v' 
organizatorzyzapro- li 
Magie Malik Orchest i ę 
na czele i wizjonerska a*1** 
bientowo-akustyczn u ko©- 
binacje w  de), wybuchów* 
niemieckie trio Three FaD 
(saksofon tenorowy, pu*00 
i perkusja), przesiąknię
tych klubowymi brzmień*' 
mi, odrobinę niezdecydo
wanych Czechów z form*? 
Leśni Zvćr i przede wszy*' 
kim słynny berliński kokk

Wyślij SMS z kod er podanym przy recenzji 
na nr 70500, koszt SMS-a z VAT 0,61 zł.

^wyślij SMS P  my oddzwonimy 
^ zapłacisz przy odbiorze Bielska Zadymka Jai*0*1

3-7 lutego, Bielsko-B^
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SIC, GAMMA/BE&W

□  □ □ □  BARTEK CHACIŃSKI

VVi€ ka banda Muzyka Jaga Jazzist^zatoczyła 
|̂0lo o nie znaczy, że jej autorzy kręcą się w kółko

,akże ak tu aln ym  d la  P o lak ó w  
ulem  -  „ Je d n o rę k i b a n d y ta”  
ryje s ię  an ach ro n icz n a  fo rm u ła .
k o ń c u  Ja g a  Ja z z is tto  c oś ja k  b ig-

nd. Z aw sz e  p o d z iw ia łem  takie 

Lze sk ład y  z a  p o z io m  h a ła su , j a 
ty wokół sieb ie w ytw o rzyć , ale n ie 

ich za ch arak terystyczn ą  

Pom ysł, że b y  w p u śc ić  
ckow ego n e rw u  d o  spo - 
takiego zesp o łu  i  je sz cze  

ć go b e zw z g lęd n ą  elek- 
czyni z  Ja g a  Ja z z ist  b ig - 

> potrójnym  espresso . P oza 
rw egowie m ie li o d  d ek ad y  
dw a atuty : m ło d o ść  całej 

która d o g ra n ia  jazz-ro ck a  
iow ocześnionej w e rs ji  w ch o d ziła  

■! iem, bardziej z p a s ją  n iż z tech n i
ką, o; w izjonera L a rsa  H om tveth a, który

pmv. zi ten zespół od... 14. roku  życia.
J i dodam y d o  w y że j w y m ien io n ych  

eleir nów  p o łam an ą  rytm ik ę  ro d em  ze

L i  pot:

1
bspał 
Tocht 
-Hip 

pra

nii

np>
tej

przel

sceny tanecznej i śladowe ilości stylu mu
zyki filmowej z kryminałów lat 70., to bę
dziemy mieli wszystko, co do tej pory 
Homtveth ze swoją grupą prezentował. 
Do tej pory, bo na „One-Armed Bandit” 
słychać jeszcze, że polubił ostatnio kom
pozytorów z nurtu minimalizmu („Toc

cata” ). Poza tym z grubsza to po
wtórka z poprzednich albumów, 
czerpiąca pełnymi garściami z bły
skotliwego debiutu „A Livingroom 
Hush” (tu radzę rozpocząć znajo
mość z Jaga Jazzist) i dzieląca jedną 
wadę z ostatnim krążkiem „What 
We Must” sprzed pięciu lat - po
dobnie jak tam tu też zespołowi 
nie udaje się przebić porywające

go motywu, który otwiera płytę. Ale jak się 
zaczyna tak wysoko, to nie ma mowy, żeby 
nisko upaść.

one step‘ cena 40,99 zł/ 
/kod:jaga!21

Norwegowie z Jaga Jazzist: big-band po potrójnym espresso

□  □ □ □ □

Siła stu słońc
Gdy big-band z Saturna 

wylądował w mroźnej 
Finlandii...

OTO JE S T  BÓG W SZYSTK ICH  
indie. Czyli prekursor kul
tury niezależnej. Sun Ra 
długo przed punkowcami 
wpadł na pomysł, żeby sa
memu publikować swoje 
płyty studyjne i koncerto
we - i naprodukował ich 
tyle, że rynek do dziś nie 
poradził sobie z górą archi
wów. Co roku ukazuje się 
kilkanaście reedycji, więc 
łatwo przeoczyć coś takie
go jak jego gigantyczny 

j koncert z Helsinek. Bo niby 
dlaczego właśnie Helsin- 

I ki i 1971 rok? Po pierwsze, 
i ekscentrykSun Ra,
\ kosmiczne wcielenie 

Duke’a Ellingtona, przez 
lata prowadził własny big- 
-band, ale rzadko zabierał 
ze sobą na koncerty aż tak

Sun Ra 
and His 
Intergalactic 
Solar 
Research 
Orchestra 
„Helsinki 
1971”
(2 CD ♦ DVD), 
Transparency

wielki (29 osób!) skład 
jak wówczas do Finlandii. 
Po drugie, rzadko który al
bum koncertowy pokazuje 
tak szeroko upodobania 
tego lidera i klawiszow- 
ca - od jazgodiwego free 
jazzu, przez syntezatoro
we odloty, po chwytliwe, 
klasyczne tematy wokalne 
z obłędną June Tyson. 
Nagrania wyciągnięte 
z archiwów YLE, fińskie
go odpowiednika BBC, 
brzmią denko, jak to nad
gryzione zębem czasu 
archiwalia, ale za to kry
ją w sobie energię o sile stu 
słońc. Wystarczy wsłuchać 
się w dziesięciominuto- 
wą zbiorową improwizację 
perkusyjną w „Watusi”, 
by uwierzyć, że charyzma, 
którą rieszył się Sun Ra 
przedstawiający się jako 
przybysz z Saturna, rze- 
czywiśde nie jest z tego 
świata.
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ści, a ona je skwapliwie wykorzy uje. \ 
pierw zauważa się motto z Biali zewsl®. 
go (Le. mówi w  nim M ironowi:, isz v. 
sze. Pisz wiersze” ), po chwili z; okazu* 
się, że wszystkie tytuły utworów zbiorżt 
owo „le” w sobie zawierają, aż wi :zcie try
ska cała jego fontanna w litanijn m, fini 
nym „aneksie: ćwiczeniach logopi .yczm,- 
utrwalających zbitkę »le«”. „le” R zakmo- 
że być - i jest - niemal wszystkir cząstką I 
imienia, sekretnym słowem, zaklęć em; n». 
że odsyłać do mitycznych Lela i P da, be 
kotliwego „lelum polelum”, a je i popu 
ści się nieco wodze fantazji - do łka kr 
zodoja, tajemniczego, złowieszcz go pt 
ka z legend i nowoangielskich ko rmaró 
H.P. Lovecrafta. Może też być nic m, pi 
stym znakiem, którego sens wycze puje się 
w  ustanawiającym parę powtórzer. ujele'. 
a samotnie - jako jedno tylko „le” - za
świadcza o nieobecności drugiego.

Ani myślę zresztą czegokolwiek u orze
kać. Proponuję tylko tryb, w jakir możr 
się z tą książką obchodzić, by wczytując się 
w wiersze same, nie zapoznać poetę kiej n 
boty, którą Roszak wykonała naprawdę wzo
rowo. Wiersze zaś - te mają ciężar i prosto
tę trudno zwykle osiągalne, gdy relacjonu
je się stan, w  którym „jedyny tym do home 
brzmi alone”. „Lele” to zapis utraty i braku; 
podwójności, która przemieniła się w poje- 
dynczość, lecz wciąż doświadcza i boli. Na
pisać dziś poruszającą „książkę miło-- lą” czy 
też „pomiłosną” to sztuka nie lada. toszak 
się udało.

Bargielska nie jest aż tak zas ikują- 
ca. To nie zarzut, po prostu jest jak -wykle 
bardzo dobra. I  inna. Jeśli Roszak sj >gląda 
wstecz, Bargielska raczej rozgląda sie wokół 
a nawet wybiega w przyszłość. Nic dziwne
go, jej narratorka pracuje w nieco m iej ra
dykalnych (co nie znaczy łatwiejszyi i "  ję
zykowej obróbce) okolicznościach pr -yrody. 
Pojawiają się figury męża i dzieci; tal wana 
codzienność i jej przewidywalna przy złosc: 
musi więc w  niej prędzej czy późnie j zama
jaczyć także Pani S.: „Śmierci, nie vyma- 
wialska, dotykalska panno./Gdzież je: t two
je zwycięstwo? Sama ci pokażę”.

Przede wszystkim jednak mnóstwo 
tu zajmujących obrazów i mocnych pn? 
biegów języka: „C i, co pracują w Żerańpat- 
ku na Żeraniu^mają naprawdę małe stop' 
do deptania ziemi./Mimo wszystko jeste
śmy im wdzięczni, że to robią^my, którzy 
potrafimy tylko spaść i leżeć” („Mirabelki1 

My także winniśmy wyra
zić wdzięczność. WyglS® 
na to, że dzięki (nie tylko 
zresztą) Bargielskiej i ̂  
szak polska poezja pisam* 
przez kobiety ma kolos* 
ną przyszłość.
Joanna Roszak „Lele
WBPiCAK, Poznań 2009, 
s. 40, 11 zl

Warszawianka
Justyna
Bargielska
debiutowała 
„Dating 
Sessions”, 
a przed 
pięcioma 
laty wydała 
zbiór „China 
Shipping”

Justyna 
Bargielska 
„Dwa fiaty",
WBPiCAK, 
Poznań 2009, 
s. 40, U zł

Dwie wym owne damy
Rok w  poezji zaczyna się świetnie za sprawą książek 

Justyny Bargielskiej i Joanny Roszak
□  □ □ □ □  MARCIN SENDECKI

K ażdy z nich mówi własnym głosem, 
jest jednak parę okoliczności, któ
re sprawiają, że nie będzie zbrod
nią napisać o nowych tomach Ro
szak i Bargielskiej w jednym tekście. 
Ukazały się równocześnie (dotarły 

do mnie w styczniu, ubiegłoroczna data wy
dawnicza wynika chyba z jakichś admini
stracyjnych procedur), w tej samej oficynie, 
tak samo ładnie oprawione graficznie przez 
Piotra Zdanowicza; ba, tyle samo kosztują 
i tyle samo mają stron.

Obie autorki wciąż są - by tak rzec 
- na dorobku. Wprawdzie Bargielska (rocz
nik 1977) od chwili debiutu w  2003 roku 
(„Dwa fiaty” to jej trzecia książka) słusznie 
uchodzi w środowisku za jedną z najbardziej 
intrygujących poetek młodszego pokolenia, 
ale dotąd nie przełożyło się to na szerszy roz
głos lub stosowne laury. Roszak (rocznik 
1981) znana jest bardziej jako krytyczka zaj
mująca się między innymi Celanem, Inge
borg Bachmann i Tymoteuszem Karpowi
czem. Jej debiutanckiego tomu nie widzia
łem, tym większa, bo niespodziana, moja ra
dość z lektury książki drugiej.

Tom Joanny Roszak jest misternie i uży
tecznie ufortyfikowany. Na skrzydełku za
miast blurbu śliczny wyimek z opowiada
nia Roberta Walsera „O pewnym poecie”, 
potem zaś zaczynają się już gry wokół ty
tułu. Tom nazywa się „Lele” - co otwiera 
przed autorką przepastne niemal możliwo-

Joanna Roszak mieszka w Poznaniu.
W  2006 wydala tom wierszy „Tintinnabuli”
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■  MARCIN SENDECKI

p tstelnik z Cornish
/ iarlJerom e David Salinger

-ewno to państwo pamiętają: „Jeżeli rzeczywiście 
ótowi jesteście posłuchać tej historii, to pewnie naj- 
ierw chcielibyście się dowiedzieć, gdzie się urodzi- 
■m, jak spędziłem zasmarkane dzieciństwo, czym się 
ujmowali moi rodzice, co porabiali, zanim przysze- 
tem na świat, no i wszystkie tym podobne bzdury 

k gu »Davida Copperfielda«, aleja wcale nie mam ocho- 
f « d ać się w takie gadki, od razu wolę was szczerze uprze- 
Izić' rwsze zdanie „Buszującego w zbożu” (polski prze- 
ad rii Skibniewskiej) przebojem weszło do elitarnego klu

bu n: awniejszych otwarć w historii powieści, a cała książka
- de! t J.D. Salingera z 1951 roku - z punktu stała się biblią 
Imlod h, niedopasowanych nadwrażliwców. Do dziś sprzeda
no ja dziesiątkach milionów egzemplarzy. Salinger pozosta

je  trzy niemal równie sławne książki: „Dziewięć opo
rne (1953), „Franny i Zooey” (1961), „Wyżej podnieście 

■stroi ieśle. Seymour: Introdukcja” (1963) oraz garść nowel 
Iw pi ach i antologiach. Ostatnie z nich „Hapworth 16,1924’ 
|uka> i się w „New Yorkerze” w czerwcu 1965 roku - po czym 

■umilkł na dobre.
w 1953 roku porzucił apartament na Manhatta- 
rzecz wiejskiej posiadłości w Cornish w stanie New 

shire, gdzie coraz bardziej izolował się od świata. Wśród 
nych przyjaciół, z którymi się spotykał, był inny sław-

Salinger żył 91 lat. Th w roku 1951, 
już po „Buszującym w zbożu”

ny odludek - naczelny „New Yorke
ra” William Shawn. Nie przyjmował 
wizyt, nie pozwalał na wznowienia 
tekstów nieujętych w książkach, od
mawiał kontaktów z prasą i współ
pracy z biografami. Chętniej się z ni
mi sądził. Proces wytoczony w la
tach 80. brytyjskiemu poecie i kry
tykowi łanowi Hamiltonowi — pi

sarz chciał zakazu wykorzystania 
swych niepublikowanych listów 
w książce Hamiltona „W  poszu
kiwaniu Salingera” - znalazł fi
nał w  sądzie najwyższym. Salin
ger wygrał sprawę.

O pustelniku z Cornish krąży
ły najbardziej fantastyczne pogło
ski. Najważniejsze były oczywi
ście spekulacje na temat zawar
tości szuflad - a właściwie sejfu 
Salingera. Jego kochanka z lat 70. 
w skandalizujących wspomnie
niach twierdziła, że sejf musi za
wierać co najmniej dwie niepu
blikowane powieści (przyznając 
jednak, że ich nie widziała).

W  jednej z nielicznych (i bo
daj ostatniej) wypowiedzi dla 
prasy z 1974 roku powiedział: 
„To, że nie publikuję, przynosi 
mi cudowny spokój. (...) Publi
kując, doświadczam koszmar
nego naruszenia mojej prywat
ności. Lubię pisać. Kocham pi
sać. Piszę jednak tylko dla siebie, 
dla własnej przyjemności”.

Dopiero teraz będziemy mo
gli się przekonać, czy naprawdę 
pozostawił dla nas coś jeszcze. I I

„Czytelnicy pokochają tę 
książkę tak samo jak ja. 

Zaniemówiłem w obliczu 
talentu Reifa Larsena, 

jestem oczarowany jego^ 
szczodrością-B szczoaroscią-

1 Ta k s iq ż k a  to  sk a rb .

^  Stephen King

e m p ik .c o m  zw ie rc iad ło

tedy ttwudwtóotefyu
je itA M z  T.S. S f w t ł 

oyuszzzA  ro d z im ie  

rMicty by wyruszyć 
w smurbtĄyobńż 

jw tiąjićm  tmnrowmt, 
n ie  yrzyjm szczA , 

jak ■wb&te się zmiem.
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KULTURA FESTIWAL

Niskie budżety, 
wysokie loty
■ a n E E IIS S E G Il a n n a  T r z e b ia to w s k a

Tegoroczny Festiwal Film owy Sundance stał 
pod znakiem porządków. Dzięki nim impreza 

znów stała się świętem kina niezależnego

Nadszedł czas buntu. Wznawiamy 
walkę z dominacją tego, co prze
widywalne. Czas rozpocząć bi
twę o nowe wspaniałe idee” - ta
kimi hasłami organizatorzy fe
stiwalu kina niezależnego Sun

dance (21-31 stycznia) w amerykańskim 
Park City zapowiadali zmiany. Założyciel 
Sundance Institute Robert Redford za
wsze powtarzał, że festiwal powstał z my
ślą o utalentowanych filmowcach, którzy 
nie boją się ryzyka i artystycznych ekspe
rymentów. W  ostatnich latach impreza 
zmierzała jednak w kierunku, który nie- 

| wiele miał wspólnego z hasłami o odwa- 
I dze i niezależności.

Już są na YouTube
j „Bunt” rozpoczął się od zmian organiza

cyjnych i marketingowych. Uroczystą ga
lę otwarcia zastąpiono pokazami filmów 
konkursowych, ponieważ, jak tłumaczył 
Robert Redford: - Gale są dla sponsorów, 
my wolimy dbać o widzów.

Z myślą o nowych możliwościach dys
trybucji i promocji powstał objazdowy 
Sundance Film Festival USA, w ramach 
którego osiem filmów z repertuaru te
gorocznej imprezy zostanie zaprezento
wanych w ośmiu amerykańskich mia
stach. Festiwal nawiązał także współpracę 

| z YouTbbe - już teraz za niewielką opła- 
I tą portal udostępnia filmy z sekcji N EXT 

i tytuły z poprzednich edycji.
Festiwalowe porządki objęły tak

że repertuar. Obok stałej sekcji „Kon
kurs” prezentującej najciekawsze nieza
leżne produkcje fabularne i dokumental
ne z całego świata oraz sekcji „Premiery” 
(w  niej znalazły się najnowsze filmy zna- 

[ nych i łubianych) pojawił się „Spotlight” 
gdzie publiczność miała okazję obejrzeć 
filmy, które zdobyły rozgłos na innych 

| światowych festiwalach (między innymi 
„Lourdes” „Prorok” czy „Women Without 
Men”).

Najważniejszym posunięciem było 
jednak stworzenie sekcji NEXT, gdzie po- 

j jaw iły się ambitne projekty niskobudże- 
towe. - Kiedy zaczynałem pracę przy fe-
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stiwalu w 1992 roku, prezentowaliśmy 
wyłącznie filmy niskobudżetowe. Z cza
sem jednak, niezależnie od tego, jak by
ły wybitne, zaczęły one być coraz mniej 
widoczne w natłoku produkcji atrakcyj
nych komercyjnie - tłumaczy „Przekro
jowi” Trevor Groth, dyrektor programo
wy Sundance. - Tworząc osobną sekcję, 
dajemy im szansę na zaistnienie.

Dzięki N EXT w  tym roku organiza
torom udało się zachować równowagę 
pomiędzy dużymi produkcjami z udzia
łem gwiazd a tymi prawdziwie niezależ
nymi - z bardzo ograniczonym budże
tem albo i bez niego. Obok „The Com
pany Men” Johna Wellsa z Benem Af- 
fleckiem czy „The Kids Are Alright” L i
sy Cholodenko z Juliannę Moore moż-

Murale Banksy’ego promowały 
„Ex it Through the G ift Shop” 

dokument o graffiti. Prawdopodobnie 
jego autorstwa

na więc było zobaczyć filmy, w których 
oryginalne pomysły i formalne ekspe
rymenty wygrywały z ograniczenia
mi finansowymi. W  „The Taąwacores” 
Eyada Zahry młodzi muzułmanie pun- 
kowcy próbują pogodzić świat ukocha
nej muzyki ze światem religii. „Arm- 
less” Habiba Azara to z kolei historia 
mężczyzny, który chce się poddać am
putacji rąk. Uważa, że nie są mu już po
trzebne. W  nakręconym w  U  dni ka-

ROZMOWA

FOT. EYERETT/EAST NEWS (2), MATERIAŁY PROMOCYJNE (21, BUZZ/FORUM, CETTY/FPM

Sundance rozwija

Jedne
zachwyciły,
inne
zawiodły, ale 
o wszystkich 
było głośno.
Od lewej:
,yAnimal
Kingdom”
„Jack Goes
Boating”
„Howl”,
„Blue
Yalentine”

meralnym „Freebie” Katie Aselton kwe
stionuje pozornie idealny związek, wysta
wiając swoich bohaterów na drama yczną 
w skutkach próbę.

Skromne budżety nie oznaczały ars 
tatowej niedbałości. Reżyserzy uczynili 
ograniczenia finansowe integralną c zęśdą 
estetyki filmów. Zdjęcia nakręcone ame- 
rą z ręki nie oznaczały irytująco trz tące- 
go się obrazu, za to pomagały wyto cwc 
atmosferę intymności.

Dokumentalne hity
W  tym roku niewielu ośmieliło się i arze 
kać - poziom filmów był naprawdę 
soki. Bilety na większość seansów zostań 
wyprzedane na długo przed rozpoczęci®1 
festiwalu. Czas spędzony w kolejkac" 
wbrew pozorom nie był jednak stracony 
To w  nich ludzie dzielili się informacja- 
mi, dzięki którym z morza tytułów błyska
wicznie wyłonili się faworyci: „Winter* 
Bone” w reżyserii Debiy Granik, „Howl 
Roba Epsteina i Jeffreya Friedmana zjł’ 
mesem Franco w roli Allena Ginsbergs 
australijski thriller „Animal Kingdon>_ 
Davida Michóda czy „Blue Valentine 
Dereka Cianfbance’a z Michelle WiłlianL- 

i Ryanem Goslingiem.
Znakomity poziom trzymała selek 

cja filmów dokumentalnych. Nie zaw'i|)C

Dav luggenheim, który w kontrowersyjnym „Waiting 
for icrman” ośmielił się zakwestionować efektyw
ność stemu edukacji w  Ameryce. Dobrze przyjęto też 
„Tee; ge Paparazzo” Adriana Greniera (aktor serialu 
„Eki ’), który pod wpływem spotkania ze śledzącym 
gon oletnim paparazzo postanawia przejść na stro
nę I ców sensacji i spojrzeć na swój świat ich oczy
ma. 1 t wdziwym hitem okazał się niepozorny „Catfish” 
Hen ego Joosta i Ariela Schulmana, wnikliwa analiza 
oasi , w których bezpośredni kontakt zostaje wyparty 
prze ortale internetowe, telefony komórkowe i wirtu
alne ołeczności.

R czarowały za to z niecierpliwością oczekiwane de
biuty znanych aktorów: „Jack Goes Boating” Philipa Sey- 
mou: ,i Hoffmana i „Sympathy for Delicious” Marka Ruf- 
falo. Im Hoffmana jest historią monotonnej egzysten
cji u cowych rozterek grupy nowojorczyków. Wątpliwą 
°tyginalność scenariusza równoważą znakomite kreacje 
azorskie, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że Hoffman nie 
®u! się komfortowo, będąc po obu stronach kamery.

Ruffalo, weteran kina niezależnego, opowiedział 
°  sparaliżowanym didżeju (D J Delicious), który odkrywa 
w sobie dar uzdrawiania. Pomimo zaangażowania gwiazd 
Pokroju Orlando Błooma czy Juliette Lewis „Sympathy 
' )r Delicious” to przykład filmu, w którym próba rozwi
j a  zbyt wielu wątków naraz kończy się chaosem. 

Rewolucyjne hasła towarzyszące Sundance 2010 mo- 
się wydać nieco przesadzone, ale nie ulega wątpliwo- 

sc*» że nowa koncepcja programowa festiwalu jest cie
kawsza i bardziej przejrzysta. Dzięki niej kino niezależne 
' now zwraca na siebie uwagę w Park City.

II vkorzystam tę szansę mówi Jacek Itorcuch, 
reżyser „ U szystko, eo kochamTo pierwszy

/  ̂ I / ,./-• / .  /••• , RM / MY / f  1*1 f ł / l  / l  I I  / ' / W l l / ł /w historii polski f ilm, który zakwalif ikował się 
do międzynarodowego konkursu w Sundance

Anna Trzebiatowska: Jaka była 
reakcja amerykańskich widzów 
na twój film?
Jacek Borcuch: - Pozytywnie mnie 
zaskoczyła [gdy zamykaliśmy ten 
numer, „Wszystko, co kocham” by
ło na 3. miejscu w rankingu pu
bliczności! - przyp. red.]. Widzo
wie skupili się na uniwersalnych 
kwestiach: przyjaźni, procesie doj
rzewania, relacji bohatera z ojcem. 
Kontekst polityczny był dla nich 
mniej istotny, za to ważne - emo
cje. Tamtejsza publiczność śmiała 
się i płakała niemal w tych samych 
momentach co polska. Okazało się, 
że to bardzo uniwersalna historia. 
Zadawano mi też mnóstwo pytań, 
czasem bardzo osobistych.
Co wyróżnia Sundance spośród 
innych festiwali?
- Przede wszystkim szacunek dla 
twórców, niesamowita cisza przed 
projekcją i w jej trakcie. To ostoja 
dla ludzi kreatywnych. Warsztaty 
Sundance Lab* są jednym z nie
licznych miejsc na świecie, w któ
rym filmowcy mają szansę rozwo
ju i skorzystania z pomocy świato
wej sławy ekspertów. Konstruktyw
na krytyka może sprawić, że arty
ści zrezygnują ze słabych projek
tów i nie będą tracić czasu na coś,

co i tak nigdy nie będzie wybitne. 
Taki program przydałby się w Pol
sce. Potrzebne są stypendia, pro
gramy rozwojowe i staże, dzięki 
którym filmowcy mogliby pozna
wać zasady rządzące przemysłem 
filmowym na świecie. Nie ma mo
wy o postępie, jeśli człowiek zawsze 
siedzi w tym samym miejscu i nie 
zależy mu na zmianie perspektywy. 
Co dalej z filmem?
- Będziemy promować go na fe
stiwalach w Rotterdamie, Berlinie 
i Dublinie. Potem zabiorę się do ko
lejnego projektu. Teraz chciałbym 
opowiedzieć współczesną historię 
o młodych ludziach. Zupełnie inną 
niż te, które realizowałem do tej po
ry. Być może pomysł ten będę mógł 
rozwinąć przy pomocy Sundance 
Lab, ale to jeszcze nic pewnego. 
Dopiero niedawno uświadomiłem 
sobie, jak wielką machiną jest pro
dukcja filmowa i od ilu czynników 
zależy. Kiedyś myślałem, że wystar
czy zrobić dobry film i wszystko sa
mo się ułoży. Nic bardziej mylnego. 
Trzeba się nauczyć poruszać w tych 
skomplikowanych strukturach, 
wiedzieć, z kim i jak rozmawiać. 
Obecność w konkursie Sundance 
to była dla mnie wielka szansa i za
mierzam ją wykorzystać.

O  Podczas najbliższej edycji Off Plus Camera w Krakowie 
(16 -2 5  kwietnia) w specjalnej sekcji stworzonej przez Sundance będzie 
można zobaczyć pięć filmów zrealizowanych w  Sundance Lab i pięć 
tytułów z tegorocznej oficjalnej selekcji festiwalu

- Trzeba 
wiedzieć, 

z kim i jak  
rozmawiać 

- mówi Jacek 
Borcuch. Th 

pogrążony 
w rozmowie 
z Robertem 
Redfordem



M U R A Katarzyna
Janowska

D E K A L O G

W  R Y T M I E  R A P 1
OTO IWAN WYRYPAJEW , GŁOŚNY DRAMATURG I REŻYSER ROSYJSKI 

CORAZ CZĘŚCIEJ DZIELĄCY SWÓJ CZAS MIĘDZY MOSKWĘ A WARSZAWĘ.
TUŻ PRZED POLSKA PREM IERA FILMU „TLEN" I NA MIESIĄC PRZED PRAPREMIERĄ 

AUTORSKIEGO SPEKTAKLU JA N IE C  »DELHI«" W  TEATRZE NARODOWYM Z TWÓRCĄ 
OBU DZIEŁ ROZMAWIA KATARZYNA JANOWSKA

W  pańskim filmie „Tlen" pada zdanie, 
że dwie najważniejsze rzeczy, które kieru
ją życiem człowieka, to miłość i pragnienie 
tlenu. Zrobił pan coś szalonego z miłości?
- O miłości może opowiadać artysta, któ
ry wie, co to znaczy kochać szczęśliwie. 
Ale o własnym życiu nie chciałbym mówić. 
W  kinie nie wyrażam samego siebie. W  fil
mach są oczywiście moje odczucia, emocje, 
ale bardziej niż o sobie myślę o widzu. Chciał
bym robić filmy gatunkowe, takie jak „King 
Kong” czy „Avatar” ale z przyczyn oczywi
stych to niemożliwe, więc robię to, na co uda
je mi się zdobyć pieniądze.
Rzeczywiście trudno znaleźć coś wspólne
go między „Avatarem" a „Tlenem".
- Może dlatego, że „Avatar” jest filmem 
o wiele lepszym niż „Tlen” ? Ale zaskoczę pa
nią. Istnieje coś wspólnego między tymi dwo
ma obrazami. Podobnie jak James Cameron 
chciałbym, żeby podczas oglądania „Tlenu” 
widz poczuł samego siebie.
Zaskoczył mnie pan, przyznaję. „Ava- 
tar" oprócz oszałamiającej sfery wizual
nej prowokuje do zastanowienia się nad 
tym, co my jako gatunek ludzki jesteśmy 
w stanie zrobić z własną planetą. Nato
miast pański „Tlen" to według mnie pyta
nie o to, co robimy sami sobie. Marzy pan 
o kinie gatunkowym, a tymczasem „Tlen" 
jest mieszanką najróżniejszych języków: 
od komiksu, przez klip, rap, po recytację. 
Wszystko dzieje się w narracji, właściwie

tego filmu się słucha, a nie się go oglą
da. Jeśli ktoś nie zna rosyjskiego, musi 
się skoncentrować na czytaniu napisów. 
Przydałaby się umiejętność szybkiego 
czytania, żeby nadążyć za narracją.
- Moim gatunkiem jest kino autorskie, 
czyli takie, w którym od początku do koń
ca kieruję się własnym zdaniem. „Tlen” 
co ważne, jest filmem muzycznym. Chcia
łem, żeby mogli go obejrzeć widzowie 
w kinach, dlatego zrezygnowałem z moc
no awangardowych pomysłów. Zdaję so
bie sprawę, że poza Rosją widzowie będą 
mieli kłopot z odbiorem. Thidno nadążyć 
za tłumaczeniem.
W  „Euforii", pięknej i czystej formalnie 
filmowej przypowieści, też w „Tlenie", 
miłość jest jak fatum, które spada 
na bohaterów. Nie mogą przed nim 
uciec. To siła, która ich niszczy, zabija, 
prowadzi do tragedii.
- Owszem, myślę, że miłość jest najważ
niejszą siłą w naszym życiu. Jeśli nie jeste
śmy uważni, nie dbamy o nią, może nas 
zgubić. A  jeżeli oddamy jej całych siebie, 
może nam dać szczęście. Wielka miłość 
nie zna obiektu. Nie kochasz kogoś kon
kretnego, ale kochasz ogólnie. I wtedy 
ta miłość ogarnia wszystkich. Po prostu 
jest miłością. Ale jeśli chcesz coś lub kogoś 
zatrzymać dla siebie, okazuje się, że z mi
łością niewiele to ma wspólnego. Moje fil
my są o miłości, która chce coś posiadać,

coś mieć. I  ludzie właśnie dlatego < lerpią 
że nie mogą otrzymać i utrzymać milośd 
Nie wierzę w ogólną miłość do w yst- 
kiego. Nie kochać konkretnej osc y, 
to w ogóle nie kochać. „Tlen" skł da 
się z dziesięciu kompozycji, z dzi cię
ciu historii. Pierwsze skojarzenie jakie 
się nasuwa, to „Dekalog" Krzysz ofa 
Kieślowskiego.
- Nie widziałem „Dekalogu” Kieślo  wskie
go, ale wiem, że to kultowy film, i 'ciął
bym go zobaczyć. Widziałem tylko „Trzy 
kolory”. W  moim filmie odwołi ę sk 
do biblijnych przykazań, nie wszy' tkich 
i nie tylko ze Starego, ale i z Nowco Te
stamentu.
Co jest ważne w pańskim dekalogu?
- Istotne jest to, żeby nie kierom ć sk 
ślepo przykazaniami, tylko przemyśleć 
wszystko, co się wydarza w naszym życ®- 
Na przykład mówimy „nie zabijaj”, ale tak 
do końca nie rozumiemy, dlaczego to je*1 
takie ważne. Dopóki tego nie zrozumie
my, będziemy zabijać. Dlatego bohatere® 
filmu jest nie ten, który zabił, tylko aktor- 
który o nim czyta i zastanawia się nad je
go historią. Opowiadam o tym, że kiedy 
człowiek chce znaleźć coś nowego, 
cina wszystko, co stare. Nie chcę po"u>' 
dzieć, że to jest dobre, po prostu pokazuje- 
że tak jest. W  żadnym wypadku nie wzy
wam do obalenia przykazań, tylko do id* 
przemyślenia.
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LEKTURA IWAN W YRYPA JEW

—> Jeden z bohaterów zabija swoją 
żonę, bo nie usłyszał, że nie należy tego 
robić. Miał na uszach słuchawki z głośną 
muzyką.
- Nie słyszymy. Chcielibyśmy, żeby ekstremi
ści nie wysadzali naszych budynków, ale nie 
chcemy usłyszeć ich argumentów. I dopóki 
nie zaistnieje prawdziwy, dwustronny dialog, 
to te budynki będą wylatywać w powietrze. 
Fragment „Tlenu" dotyczący nieprzekła- 
dalności kultur był dla mnie najbardziej 
naiwny w całym filmie. Zbitka zdjęć za
machów terrorystycznych z komentarzem 
z amerykańskich stacji telewizyjnych jest 
powiedzeniem oczywistej prawdy, że ule
gamy propagandzie. Widzimy to, co nam 
mówią, że powinniśmy zobaczyć.
- Myślą przewodnią filmu było to, że kiedy 
w swoim ogrodzie zabijasz łopatą człowieka, 
to robisz to z tego samego powodu, dla któ
rego wysadzasz budynek, samolot czy metro. 
Po prostu nie jesteś świadomy, dlaczego miał
byś tego nie robić. Mówi pani, żejest w tym 
filmie naiwność. I dobrze, bo zrobiłem deka
log dla młodych ludzi. Stąd estetyka klipu, 
komiksu. Oni są emocjonalni, chwilami na
iwni, ale jednocześnie skłonni, by pytać o Bo
ga, życie, miłość. To jest czas, kiedy zadaje się 
takie pytania.
Bóg jest w filmie przywoływany 
wielokrotnie.
- Kocham prawosławie. Jestem mental
nie prawosławny, ale nie przestrzegam tra
dycji związanej z prawosławiem. Lubię cer
kiew, dzwony. Cenię mądrość i filozofię, któ
ra tam jest zawarta. Ikona i liturgia pokazuje 
nam, jak jest zbudowane nasze życie. Kiedy 
to, co niewidoczne, uwidocznia się. Wszyscy 
jesteśmy ikonami i w środku każdego z nas 
jest Bóg.
Ten film jest krzykiem, i to na dodatek 
krzykiem nawiązującym rytmem do frazy 
biblijnej. Nie zabijaj! Nie cudzołóż! Nie 
kłam! Nie oszukuj bliskich! - rapują 
główni bohaterowie. Nie boi się pan, 
że w naszych ironicznych czasach 
to zabrzmi pretensjonalnie? Odbije się 
od ściany niezrozumienia?
- Możliwe, że w tym filmie są takie banal
ne kawałki.
One nie są banalne, tylko są wbrew 
współczesnej kulturze, która, nazwijmy 
to delikatnie, nie przepada za podniosłym 
tonem, za pouczaniem. Nie jest łatwo być 
dziś prorokiem, bo można się ośmieszyć.
- Nie chciałbym, żeby ten film uważano 
za krzyk proroka, byłoby to po prostu głupie. 
Kiedy widzowie w Rosji oglądają „Tlen”, ca
ły czas się śmieją. Mam wrażenie, że ten język 
do nich trafia, że cudzysłów jest zrozumiały. 
Czyli to jest z ducha rosyjski film?
- Tak, to jest rosyjski film.
Pochodzi pan z Irkucka. To miasto kojarzy 
się z łagrami. Tam osiedlali się byli 
więźniowie. Czy piętno tej historii jest 
tam ciągle obecne?

- Teraz jest to duże centrum kulturalne. 
Byłem tam latem i zobaczyłem, że to mia
sto zaczyna się odradzać.
Prowadził pan w Irkucku teatr, który 
władze kazały panu zamknąć.
- Nie tak. Po prostu ten teatr nie był ni
komu tam potrzebny. Jeszcze nie stworzy
łem takiego teatru, który mógłby się przy
dać mieszkańcom Irkucka. Robiłem rze
czy awangardowe, trudne, a w Irkucku ży
ją prości ludzie. Bardzo bym chciał zrobić 
dla nich sztukę.
Piszą o panu, że jest pan dzieckiem 
ulicy. Że należał pan do gangu, miał 
kłopoty z prawem. To prawda czy 
legenda na użytek mediów?
- Czytałem coś takiego na swój temat 
w prasie. Prawda jest mniej romantyczna. 
Mieszkałem w  gorszej dzielnicy Irkucka 
i wszyscy tak żyliśmy. Nie było w tym nic 
szczególnego. Nie siedziałem w więzieniu. 
Byłem zwykłym chłopakiem, który trochę 
łobuzował z kolegami z dzielnicy. Historię 
chłopaka wychowanego na ulicy, który za
jął się sztuką i robi przedstawienia w całej 
Europie, wymyśliły zachodnie media. Ta
ka historia dobrze się tam sprzedaje. 
Podobno się pan przeraził, czytając,
co o pańskiej sztuce „Lipiec”

nagrodzonej na festiwalu w N mcz«h 
piszą tamtejsi krytycy?
- Pomyślałem, że jednak jestes ty różni 
Krytycy pisali, że bohater „Lip ; t0 ]t5. 
osoba, która żyje w trudnych czasacr 
Ważny był dla nich kontekst oleczr. 
i polityczny. Niemal Putina tam obaczo- 
no. A w tej sztuce w ogóle nie m olityb 
A co jest?
- Droga poszukiwania człowiek.
A czego pan szuka w życiu?
- Myślę, że wszyscy poszukujem- samych | 
siebie.
Bohaterowie „Tlenu" - kobiet* łasza 
(w tej roli Karolina Gruszka) i n żczy- 
zna Sańka (Aleksiej Filimonow - za
dają sobie nawzajem pytanie: ci jest 
dla ciebie najważniejsze? Suml lie
- odpowiada aktorka. Zaraz po mza
czynają żartować. A dla pana cc est 
najważniejsze?
- Uwielbiam owsiankę. Najwa nięjsze 
w ciągu dnia jest dla mnie śniad. nie. je
dzenie śniadania to dla mnie cały tual. 
Rozumiem, że wielkie słowa mo ,ą 
padać w sztuce. Na co dzień ważna jest 
owsianka.
- Ale dodałbym do tej owsian i jesz
cze kilka rzeczy. Jadam jeszcze jajeczni-

Iwan Wyrypajew, 35  lat, urodzony w  Irkucku rosyjski aktor, dramaturg, reżyser teatralny i filmowy.
W 1998 roku założył w  rodzinnym mieście teatr studyjny Przestrzeń Gry, który niebawem zamknięto; 
plotka głosi, że z powodu niechęci władz, sam artysta przyznaje, że publiczność nie chciała doń chodzić.
Od 1991 roku mieszka i pracuje w  Moskwie, a od ślubu w  2007 z utalentowaną i piękną aktorką Karoliną 
Gruszką, odtąd jego główną gwiazdą, także w  Warszawie. Debiutował sztuką „Sny”  (1999), największy sukces z* 
odniósł „Tlen” (2003) grywany także w  Polsce. W 2009 roku Wyrypajew wyreżyserował w  warszawskim Teatr# 
na Woli „Lipiec”, z żoną w  jedynej roli. Twórca dwóch autorskich filmów -  „Euforii”  (2006) i „Tlenu” (2009)-

Warszawski Teatr na Woli. Wyrypajew i Gruszka na konferencji przed premierą „Lipca ”
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duj

; nvar( Z tych rzeczy też się składa mo
czycie. .
Czyli to, ' najważniejsze, dzieje się 
w sztuce Podobno jest pan sztuką 
opętany, iągle Pan pracuje.

plam sztuka nie jest pracą. To jest moja
d^a. żka. Za pomocą sztuki odkrywam
..im co v sobie. Ale pracuję mało. Napisa
łem tvli pięć sztuk i zrealizowałem dwa fil
my. fo zystko się wydarzyło w ciągu 12 lat. 
Nieza lużo.
Ostat kompozycja w filmie zaczyna się 
od sló .gdybym był...". Dopisałby pan
swoją Jpowiedż?
- Nit ie się nie wybieram. Staram się być 
tu i te Ale nie jest to łatwe i nie za bardzo
mi to- chodzi.
Wyst ił pan w Warszawie sztukę 
„Lipi Teraz pracuje pan nad kolejną dla 
Teati Narodowego. Porzuca pan Rosję?
- Wr: z moją żoną Karoliną Gruszką miesz
kam działamy między Warszawą a Mo
skw; ieraz po prostu pracuję w Warsza
wie. a mnie to bardzo interesujące, bar
dzo j rem ciekaw pracy z polskimi aktora
mi. N /ostawiam Rosji. Będę robił film pol
sko- yjski. Historię byłej polskiej zakonni
cy, k a żyje w indyjskiej części Tybetu. Póź
niej ka na mnie sztuka w Rosji. Następnie 
znoi Polska. Przyjeżdżam do Rosji i opo- 
wiai u o Polsce. W  ten sposób nawiązuje się 
diak , czyli sam jestem stosunkami polsko- 
-ros} kimi.
Test- sunki mają swoją trudną historię.
Jak dzisiaj na Polskę patrzy z Rosji?
- Pt iem polega na tym, że w  Rosji nikt nie 
wie /robieniach polsko-rosyjskich, o pol
skie! powstaniach, o polskim punkcie w i
dzeń t na to, co zdarzyło się podczas drugiej 
wojr: światowej. U nas nie istnieje świado- 
moś że Rosja wjakiś sposób przyczyniła się 
do n ,/część Polski. Rosjanie uważają siebie 
za w wolicieli waszego kraju i tylko dobrze 
°  sc myślą. Kiedy słyszą, że Polacy mają 
do ni Ti pretensje o wydarzenia z przeszło
ści, - zaskoczeni. Myślę, że problem polega 
aab ku informacji. Polacy nie powinni tak 
bard o się obrażać na Rosjan. To zaczyna się 
nnu iać. Coraz więcej ludzi w Rosji dowia-

ię, jak przeszłość wygląda z punktu wi-
®enia innych narodów. Wraz z wiedzą przyj
dzie /rozumienie. Powoli uświadamiamy so- 

- wojna w  ogóle jest złem i wszyscy są 
jakoś winni temu, co się zdarzyło. Polacy też. 
"  szystko dlatego, że wojna po prostu wyda
ja  się ludziom. I  nawet jeżeli agresor napa
da na nas, to dzieje się to z jakiegoś powo
du. Być może napadnięty też nie jest bez wi- 
n)’- Kompleks wojny doprowadza do następ
nej wojny. Byłem na sztuce Doroty Masłow- 
ddej „Między nami dobrze jest”. I  bardzo się 
ucieszyłem, że Polacy potrafią zdobyć się 
113 ironię w stosunku do samych siebie i swo
jej przeszłości. Rosjanom brakuje autoironii, 
dystansu do siebie. Mamy imperialne podej-
b C lP i t r s * —  J  • 1 .A  A l n m t r ó l a  - i f l t n

Nie podoba mi się demokracja, nie wierzę 
w nią i nie wierzę w wartości demokratyczne. 

Osobiście jestem raczej za jedynowładztwem. Tyle 
że samodzierżawie jest dobre wtedy, kiedy jest tylko 

jeden prawdziwy car z krwi, dany od Boga
I IWAN WYRYPAJEW

Iwan i Karolina na planie „Tlenu

dzie się zmieniać. Powoli, ale jednak. Mo
gę powiedzieć, że zwykli ludzie w Ro
sji mają bardzo dobry stosunek do Pola
ków. W  państwa gazecie mogę przepro
sić za wszystkich Rosjan, za to, co zda
rzyło się w naszej wspólnej przeszłości. 
Po prostu nie zawsze jesteśmy świadomi 
tego, że kogoś skrzywdziliśmy, ale kocha
my was.
Rosjanie zaatakowali nas w czasie 
drugiej wojny światowej i to jest fakt, 
w którym naszej polskiej winy nie 
potrafię zobaczyć.
- To nie polska wina, to ludzka wina. Po
lacy są ludźmi. Wojna to nie statki ko
smiczne UFO, tylko to, co my sami robimy 
na swojej planecie.
Czy to jest też pana punkt widzenia 
na relacje polsko-rosyjskie?
- Mam większą wiedzę o Polsce niż inni 
Rosjanie. Dlatego rozumiem, co Polaków 
boli. I jestem pewien, że każdy, kto by miał 
tą wiedzę, myślałby podobnie.
A Rosja jaka jest? Nam jawi się 
jednak jako kraj ciągle politycznie 
nieuporządkowany.
- Ja  tego nie widzę. W  moim rozumieniu 
Rosja teraz zaczyna przeżywać swoje lep
sze czasy. U  nas nigdy nie było rozwinię
tej demokracji, inne wartości się dla nas

Jakie?
- Od razu chciałbym podkreślić, że nie 
podoba mi się demokracja, nie wierzę 
w nią i nie wierzę w wartości demokra
tyczne. Ale myślę, że to nieuchronne zja
wisko. Natomiast osobiście jestem raczej | 
za jedynowładztwem. Tyle że samodzier- j 
żawie jest dobre wtedy, kiedy jest tylko je- j 
den prawdziwy car z krwi, dany od Boga. 
Jeśli nie mamy takiego cara, to powoli dą
żymy w kierunku demokratycznym. My- I 
ślę, że za jakieś 20 lat będzie w Rosji wię- ! 
cej wolności.
Dlaczego pan nie lubi demokracji?
Co pana najbardziej w demokracji 
drażni?
- Mniejszość zawsze jest mądrzejsza niż ; 
większość. I większość nie może decydo- j 
wać za mniejszość.
Ma pan tlen? Ma pan czym oddychać?
- Nie jestem zmęczony, w ogóle się J 
nie męczę. Staram się prowadzić spo
kojne życie. Teraz trochę się denerwu- j 
ję przed premierą, która odbędzie się : 
5 marca w Teatrze Narodowym w War- j  

sza wie.

Chilli ZET Nowe radio w Polsce 
w pogoni za kulturę 
www.chillizct.pl
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Na Zachodzie 
zawsze przyciągał 

w równych 
proporcjach 

białą i czarną 
publiczność, 

co było 
ewenementem 
h* latach 70.
Tu konceit 

w Roxy Theater 
w Los Angeles, 

listopad 1979 roku

BARTEK CHACINSKIPO PKU LTU RA

LENNON MIAŁ CHARYZMĘ, 
MORRISON TAJEMNICĘ, 

A COBAIN TRAGEDIĘ. ALE TYLKO 
BOB MARLEY MIAŁ W SOBIE 

TO WSZYSTKO I JESZCZE WIĘCEJ 
W  65-LECIE JEGO URODZIN 
PRZEKONUJEMY, DLACZEGO 

TEN RÓWIEŚNIK „PRZEKROJU" 
JEST IDOLEM IDEALNYM



OTWORZ

Jedno 
z pierwszych 

zdjęć 
The Wailers,

rok 1964- 
Od lewej: Bunny 

Livingston 
(vel Bunny 

Wailer), Bob 
Marley 

i Peter Tosh

L enonki to tylko nazwa 
przedmiotu, kojarzonych 
z wokalistą The Beatles 
okularów. Marleyki to na
zwa kultywowanej tra
dycji, imprezy, na któ
rą do dziś w okolicach 
6 lutego można się wy

brać w Grodkowie, Oławie czy Często
chowie, a także w tysiącach miejsc na ca
łym świecie. Hasło żywego kultu.

Znany dramaturg Lawrence Wright 
wspomina, jak pojechał jako reprezen
tant „New Yorkera” uczyć dziennikar
stwa dwóch saudyjskich reporterów 
z miejscowego dziennika. Obaj mie
li na imię Hasan, ale poza tym niezbyt 
pasowali do tamtejszej rzeczywistości 
ze swoimi zachodnimi zwyczajami. Je 
den pod arabską chustą chował dredy. 
„Lubicie tę pracę?”  - zapytał Wright. 
„Eee, może pogadamy o tym później, 
mon?” - odparł Hasan z dredami. Sły
sząc jego akcent, Amerykanin zapytał,

gdzie się uczył angielskiego. Hasan na to, 
że po prostu dużo słuchał Marleya.

Sporo to mówi o gwiazdorze muzy
ki reggae, który przez lata - najszybciej 
po przedwczesnej śmierci w 1981 ro
ku - stawał się globalnym symbolem.
Ma wyznawców w Ameryce Łacińskiej 
i Izraelu, fanów, których dziennikarze 
wypatrzyli w społecznościach Abory
genów i tanzańslaej wiosce Masajów.
- Śmierć zmieniła go w kogoś więcej niż 
muzyka i więcej niż człowieka - uwa
ża Kandia Crazy Horse, dziennikarka 
„Village Voice”. - Został symbolem, mę
czennikiem, świętym, ikoną z T-shirtów 
na wzór Che Guevary.

Zarazem w  przeciwieństwie do hi- 
pisowsldch ikon walczących o wolność 
w  społeczeństwie dobrobytu Marley do
skonale nadawał się do roli pierwszej 
muzycznej gwiazdy alterglobalizmu.

Na tournee w 1977 roku Marley jak zwykle gral 
w piłkę. To wtedy nabawił się feralnej kontuzji palca
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rem eksportowym Jam ajki 
stali się miejscowi chuligani. 

I< h stvl, imprezy i muzyka

Pierw zej i jedynej wielkiej gwiazdy Trzeciego Świa- 
'a-Ot 10 elementów, które o tym zadecydowały.

'■ B I E D A

Niezbędny atrybut bohatera Trzeciego Świata. I jedy- 
"y lak łatwo dostępny na Jamajce. Dla Roberta Ne- 

Marleya tym łatwiej, że wychowywała go samot- 
czarnoskóra matka. Urodził się 6 lutego 1945 roku 

J8*® dziecko młodej Jamajki, którą uwiódł biały ka
pitan angielskiej piechoty morskiej i nadzorca kolo
salny. W  kraju z długą historią niewolnictwa, któ- 
JTwówczas był jeszcze brytyjską kolonią, a niepod- 
*?'°ść odzyskał w roku 1962 - dokładnie wtedy, gdy 
*7szedł pierwszy singel Marleya „Judge Not” - wy
dało  się to symboliczne. - Trudno sobie wyobrazić 
Jfdziej babilońską sytuację - mówił na temat swoje- 

z°  Pochodzenia Marley.

Jeśli ktoś się zastanawiał, tak 
wygląda biuro wytwórni płytowej 
na Jamajce. Marley asystuje przy 
pakowaniu swojej płyty „Survival”

Nowy niepodległy kraj próbował 
również od nowa budować swoją go
spodarkę - tym razem nie na ekspor
cie cukru jak w czasach kolonialnych, 
tylko na turystyce. Jednak start nie był 
łatwy. Zasięg „ekonomicznego upośle
dzenia”, jak ówcześni politycy opisali 
życie za 300 dolarów rocznie, ocenia
ny był na 93 procent społeczeń
stwa. Młodzi muzycy też nie 
mieli wielkich perspektyw 
- Marley za swój pierwszy 
singel nie dostał ani gro
sza, a jego kolega, z którym 
założył grupę The Wailers,
Bunny Livingston pierwszą 
gitarę zbudował sam - z bam
busa i wielkiej puszki po sar
dynkach, którą dostał w jednej 
z nowo powstałych restauracji. 
Przynajmniej tyle pożytku z tu
rystyki.

do czego powinieneś dążyć. Na ta
kich hymnach chuligańskiej subkul
tury, której przedstawicieli zwano 
zresztą rude boyami, Marley budo
wał sławę. A  gdy jako duma Jamaj
ki zamieszka! w ekskluzywnej posia
dłości na stołecznej Hope Road, prze
niósł tam atmosferę młodzieżowe
go getta. To ważne, bo właśnie twar
dziele z Jamajki po przyjeździe na Wy
spy Brytyjskie sprowadzili do Eu
ropy zarzewie nowych młodzieżo
wych subkultur. Popularni modsi, po

tem skinheadzi, a jeszcze później 
część młodzieży skupionej wo
kół sceny klubowej - wszy
scy wzorowali się wyglądem 
i sposobem bycia na jamaj
skich rude boyach.

2. ZŁE TOWARZYSTWO
Przypadek oszustwa, z ja
kim Marley zetknął się na po
czątku, nie był odosobnio
ny. - Wszystkie muzyczne fir
my rabują - narzekał później artysta. 
Na Jamajce nikt wtedy nie podpisy
wał umów na papierze. A  rywalizu
jący o prymat didżeje na czele hała
śliwych obwoźnych soundsystemów 
przygrywających do imprez pod go
łym niebem notorycznie łamali pra
wo. Ich utarczki na Jamajce zamie
niały się w uliczne rozróby. „Jeże
li różne soundsystemy były tak od
ważne, by grać w tym samym miejscu 
i tym samym czasie, to nieuchronnie 
musiała wkraczać policja i areszto
wać grupkę uczestników za posiada
nie broni oraz wzniecanie zamieszek. 
Przynajmniej jeden tancerz po impre
zie trafiał do szpitala z ranami szarpa
nymi klatki piersiowej lub z odgryzio
nym uchem” * - pisał Timothy White, 
biograf Marleya.

Tematyka pierwszych przebojów 
Wailersów odnosiła się właśnie do 
wszechobecnej przemocy. Ich słyn
ny „Rude Boy”  usprawiedliwiał mło
docianych chuliganów, którzy ży
li w myśl jamajskiej maksymy przy
taczanej w refrenie Want, you want 
it, you can’t get it/Get it, get it, you 
no want it. Czyli: chcesz tego, cze
go nie możesz mieć, odrzucasz to,

3. MAGIA
Na biednej Jamajce - codzien- 

Chris ność. W  rodzinie Marleya rów- 
Blackwell, nież. Jego dziadek zajmował 
szeflsland się medycyną ludową i zupeł- 
Records. nie otwarcie uprawianą czarną 

Jemu świat magią. Opiekę nad wnuczkiem 
zawdzięcza zaczął od wyganiania z niego 
Marleya, on złych duchów, a potem konse- 
wydawal jego kwentnie czuwał nad jego roz- 
nagrania na wijającymi się zdolnościami 
Zachodzie do przepowiadania przyszłości.

Na proroczych snach Marleya 
opiera się znaczna część jego mitu. 
Choćby opowieść o magicznym pier
ścieniu króla Salomona, który prze
kazany etiopskiemu cesarzowi Haj- 
le Sellasje miał rzekomo trafić do Bo
ba Marleya, który wcześniej go sobie 
wyśnił.

Żadnego innego zmarłego za mło
du idola, z Jimem Morrisonem i Kur- 
tem Cobainem włącznie, nie otacza
ło tyle tajemnic i niedomówień. Może 
dlatego, że - jak twierdzi Chris Black- 
well, wydawca i szef Island Records 
- Marleya do końca nie znali nawet je
go najbliżsi.

4. BUNT
Też związany z czarami. Bo to czarow
nicy przewodzili wielkim rebeliom nie
wolników na Jamajce. Poza tym rock 
and roli i blues niosły w sobie bunt, 
a do tych gatunków nawiązywał rodzą
cy się na karaibskiej wyspie nurt ska. 
Dla Marleya bunt był wpisany w jego 
rasę. „Piraci porwali mnie i sprzeda
li ną statek handlowy, a minutę póź
niej wrzucony zostałem pod pokład. 
Lecz moje ręce były uczynione silny
mi poprzez rękę Najwyższego. Tak za
początkowaliśmy to zwycięskie —>

p  Więcej W książce „Catch a Fiie. Życie Boba Marleya”
Timothy’ego White’a, Axis Mundi, Warszawa 2007
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Dla marihuanistów Marley to symbol. Przynajmniej on jeden nie twierdził, ie się nie zaciągał

—> pokolenie. Pieśń wolności była tym 
wszystkim, co kiedykolwiek miałem”*
- śpiewał w „Redemption Song”.

Bunt to dla niego walka z Babilonem
- nie tym biblijnym, tylko aktualnym. 
Z miejscem, w którym człowiek spęta
ny przez sieć iluzji nie może być napraw
dę sobą. Było to tak uniwersalne, że mo
gło przemówić do wszystkich i wszę
dzie - od aktywistów politycznych świa
ta czarnej Afiyki po dzisiejszych fanów 
„Matriksa”. Ale gdy Marley apelował 
o zjednoczenie się ludów Afiyki i o exo- 
dus ludu bożego do ziemi praojców, 
to już nie był jego wewnętrzny bunt, tyl
ko postulaty ruchu rastafari.

5. FILOZOFIA
W  połowie lat 60. na Jamajkę przyjechał 
z wizytą cesarz Etiopii Hajle Sellasje. Na
wet papież nie zrobiłby wtedy na miejsco
wych większego wrażenia. Gorące powi
tanie zgotowali cesarzowi rastafarianie 
- adepci coraz ważniejszego na wyspie 
ludowego ruchu filozoficzno-religijnego, 
który mieszał judaizm i chrześcijań
stwo (podstawą była Biblia) z ide
ami panafiykanizmu, mówił o zbaw
cy czarnej rasy Ras Tafari Makone- 
nie (tak przed koronacją nazywał się 
Sellasje) oraz o nowej ziemi obieca
nej w Etiopii. Marley właśnie pod
czas wizyty cesarza zainteresował

O  Tłumaczenie 
za „Reggae- 
-Rastafari”
Sławomira 
Gołaszewskiego, 
Wydawnictwo 
Pomorze, 
Bydgoszcz 1990

Wielka trasa Babylon on Bus (19 ’9) 
- z portretem Hajle Sellasjego i ile

Marley grał też dla nowego, wolnego Zif: ul**

się ruchem rastafari, a potem kształtów J  s"1' 
je życie ściśle według jego wskazań. Odżywi 
się zgodnie ze świętą dietą I-tał (dopuszcza tyF 
ko to, co czyste, naturalne), zapuścił dredy i <&' 
ponowa! symbole ruchu: lwa Judy i z i e l o n o - ż ó ł  

to-czerwone barwy Etiopii. O ile w „Judge Nc< 
zwyczajnie moralizował, sięgając po cytaty z Bi
blii, o tyle w latach 70. wykorzystywał muzyk 
do szerzenia idei rastafarianizmu.

Polityczny nurt ruchu osłabł po śmifl® 
Sellasjego, ale ten religijny trzymał się 
zwyczajnie i dzięki przebojom Marleya zpb1 
„Exodus” i „Uprising” żyje do dziś. A 
został oficjalnym prorokiem rasta także dlate 
go, że oddał życie za swoje poglądy - tłun1* 
cząc to względami religijnymi, nie poz'f0°
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ampu' icję dużego palca u nogi zaatako
wanego i rzez nowotwór po kontuzji odnie
sionej na oisku piłkarskim.

. NARł -'TYKI
; tym padku jeden: marihuana. Dla ru- 

Ichu ras nri - sakrament. Dla fanów reggae 
I dla M ieya - rutyna. „Jeśli podsumować 
Ito, co Opowiedział różnym reporterom na te- 
Imatsw ego spożycia marihuany od momen- 
| :u, gd'. aczął na dobre palić w roku 1966, 
Imusia: użyć około 300 kilogramów ekspor- 
Itowegu towaru Jamajki” - ocenia Harry Sha- 
Ipiro. r książki „Waiting for the Man. The
| Story )iugs and Popular Musie”.

Of cz trawkowego nawyku Marley wy- 
Iciągn rastafariańskich idei kilka zdań, 
I które i dziś czasem powtarzają zwolenni- 
I cy leg zacji miękkich narkotyków: „System 
■ jest j- eciwko ziołu, bo ziele czyni cię nie- 
1 zlom: m. Kiedy palisz zioło, twoja świado- 
I mość aje przed tobą. I widzisz ją. Więc dia- 
I hel n ubi, jak zawsze jesteś świadomy i ro- 
I bisz p rządek ze swoim życiem. Diabeł wie, 
I /e wr ly nie będziesz już robić głupot. Tak 
I więc ilo jest uzdrowieniem narodu”*.
I Czy ki itykolwiek idol ujął to z rów- 
I nie di belną prostotą? (

I7 .PR EMOC
IW n eum Marleya na Jamajce prze- 
I wód* k opowiada o niej dokładnie, opi- 
I tują ażdą kulę wystrzeloną w  listopa- 
I dow, ioc 1976 roku przez nieznanego za- 
1 maci wca, który wpadł do domu przy Ho- 
peR d. Dwie utkwiły w ścianie budynku, 
pięć stał stojący na drodze Strzelca me- 
nedz Don Taylor, jedna zraniła Marleya. 

I Dod. nie wiadomo, dlaczego strzelano, ale 
I nius i to mieć związek z przesileniem poli- 
tyczr n na Jamajce i udziałem The Wailers 

I v wi. dm przedwyborczym koncercie. Obaj 
prze/ i. ale ciężko postrzelony Taylor de fac- 

1 o li Marleyowi życie. Nie spotkała go 
za to rzesadna wdzięczność - kilka lat póź
nej iazdor dotkliwie go pobił w obecno- 

I ci c? >nków zespołu za rzekome oszustwo. 
I Tayit twierdzi też, że pracodawca mierzył

21 maja 1981 roku. Pogrzeb Marleya odprawiony w obrządku Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Marcus 
Garvey 

- twórca 
ruchu 

Rastafari 
Bohater 

narodowy, 
jam ajski 
Martin 

Luther King

do niego z pistoletu. Mimo to do koń
ca wiernie służył Marleyowi, praco

wał nawet przy organizacji jego po
grzebu. Może to wszystko wydaje się 
sprzeczne z wizerunkiem człowieka 
miłującego pokój, ale na pewno do
daje mu pożądanych cech ludzkich.

)
8 .SEKS

Ze swoją żoną Marley formalnie nie 
rozstał się wprawdzie aż do śmierci, 

ale za to trójka dzieci, które miał z Ritą, 
w porównaniu z sześciorgiem z narodzo
nych z „oficjalnych” pozamałżeńskich ro
mansów daje dość zaskakujący stosunek. 
Nawet skandale seksualne wokół The 
Rolling Stones bledną wobec rozwiązło
ści Marleya, ale Rita zawsze go rozgrze
szała, tłumacząc, że „miał za mało miło
ści w dzieciństwie”.

9. MUZYKA
Niepodległa Jamajka budowała swo
ją nową tożsamość muzyczną w spo

sób, który poruszył cały świat. Miejsco
wi najpierw rozbujali bluesa, zmienia
jąc akcenty rytmiczne w takcie i tworząc 
w ten sposób nurt ska. Potem przyszedł 
czas przebojowego rocksteady, wreszcie 
reggae. Marley śpiewał piosenki pasują
ce do każdej z tych szufladek i eksporto
wał te style poza Jamajkę. Płyta „Catch 
a Fire” (1971) była pierwszym albumem 
reggae, który zdobył szeroką publiczność 
na Zachodzie.

Beatlesi mieli swojego George’a 
Martina, a Marley miał swojego Lee 
„Scratcha” Perry’ego, którego wpływ 
na brzmienie dzisiejszej muzyki rozryw
kowej jest jeszcze większy. Sam przyło
żył też rękę do popularyzacji dubu, mu
zyki, która dziś, po latach, zmienia sce
nę taneczną - nie byłoby sukcesów ber
lińskiej sceny techno z Basic Channel 
na czele, bristolskich Massive Attack, 
a dziś King Midas Sound czy Buria- 
la, gdyby nie popularyzacja tego stylu 
pogłębiającego basowy fundament —>

Plus
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co rusz się wprost
do reggae. Dość przypomnieć pierw- Tak pięć lat temu tysiące fanów świętowały 60-lecie Marleya w rastafariańskiej ziemi obiecanej

ka?«. Powiedziałem, że to z Biblii. Natydt 
miast to do niego przemówiło” - wsponu- 
nał na łamach „Rolling Stone’a” raper i pi®- 
ducent WyclefJean.

Poza komunikatywną muzyką i biblij" 
nym, mistycznym tłem Marley ma jesz® 
jedną doskonałą cechę idola przyszłości: ni
gdy nie był częścią imperium kultury ame
rykańskiej. Jeśli już, to importem brytjjsW 
Korony. Więc gdyby kiedyś Osama ben l*  
den (jego syn nosi dredy jak Marley) * ^  
rack Obama (porównują go z Marley® 
usiedli w jednym pokoju, to byłby tylko f  
den wykonawca muzyczny, którego mogl̂  
razem posłuchać.

10. REWOLUCJA
Teksty takie jak „Get up, Stand up” uzna
wano za nawoływanie do krwawej rewolu
cji, ale Marley utrzymywał, że chodzi w  nich 
wyłącznie o rewolucję duchową. Sam ni
gdy nie dzielił swojej widowni. Może dzię
ki temu słuchanie go jest zjawiskiem tak 
demokratycznie rozproszonym po całym 
świecie. „Kiedy dorastałem w Haiti, gdzie 
mój ojciec był misjonarzem i księdzem, le
dwie pozwalał nam na słuchanie chrze
ścijańskiego rocka, a o rapie nie było mo
wy. Kiedy miałem 14 lat, trafiłem na »Exo- 
dus« Marleya i ojciec, który słabo znał an
gielski, zapytał: »0  czym jest ta piosen-

» BAL T Y L K O  P I Ę K N A  M A S K A

CHĘTNY KREM SYN ESIS
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ROZMAITOŚCI W t ym tygodniu:
NA DRUGĄ NÓŻKĘ - SKARPETKA - TAK 
DOPIESZCZA SIĘ KRZYŻÓWKA, SZARY 
USIŁUJE PORADZIĆ SOBIE Z NATURĄ,
A KURKIEWICZ PRZYGLĄDA SIĘ ŻONOM

Wymyśli! i narysował Marek Raczkowski
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Szary wiruje pył
MARCIN PIESZCZYK

Skrzypi na dachu, 
czyli przyczajony Ren, 
ukryty \\ ieprz

N IE, SŁOWO SZAREGO NA TEN 
tydzień nie będzie o niezna
nych remake’ach znanych 
filmów. Szary nie wspomni 
także o zaprzęgu Świętego Mi
kołaja, który opadł z sił, lecz 
po konsumpcji przewożonej 
w  reklamach coca-coli szarp
nie sanie Wielkiego Akwizytora 
Prezentów ze zdwojoną siłą. 
Przemyślenia Szarego doty
czyć będą Natury. -  Natury?
-  prychnęła Szara. -  Zostaw 
to flegmatycznym Anglikom 
na ich smali talk i innym nu
dziarzom, którzy nie znajdują

lepszych tematów niż pogoda. 
Według Szarej nie bez kozery 
mówiło się „naturalnie”  jakby 
Natura była tak przewidywal
na, aż stała się synonimem 
oczywistości. -  Oczywistości?
-  zapytał Szary. -  Od mie
sięcy tematem rozmów nie 
jest pogoda, lecz „anomalie 
pogodowe”  czyli oczywisto
ści zaprzeczenie! I nie m a się 
co dziwić -  kto by się 
ekscytował wyznaniami Chle
bowskiego, skoro nie wiadomo, 
czy rano do naszego sklepu do
wiozą chleb.

Jak  każde dziecko Oświece
nia Szary też kiedyś myślał, 
że jesteśm y silni swoją cywi
lizacją. Żeludzkość już sobie 
z Naturą poradziła. Czyż bo
gata Północ nie wzięła jej
-  jak  innych dziedzin życia
-  w  karby rozsądku, udanie 
operując kijem (podporząd
kowywanie sobie Natury)
i marchewką (dbanie o każdy 
papierek i CO,)? Czyż model 
wypracowany przez Zachód 
nie rozlewał się na resztę 
świata, która jeśli w  czymkol
wiek nie szła za Zachodem, 
to tylko z powodu braku fun
duszy, nie zaś braku wiary 
w  jedynie słuszny model? 
Gdy jednak Szary zobaczył, 
jak  dachy skrzypią pod na- 
porem śniegu i jak  Szarą 
bolały od mrozu nawet rzę
sy, stwierdził, że z Naturą 
ludzkości trudno będzie wy
grać. Próbowała, to fakt, 
lecz jakież były efekty? Mi

mo zmasowanego ataku 
chemii żywność nadal ple
śnieje; mimo poświęceń (nie 
była u fiyzjera, od kiedy ob
jęła resort) minister Kopacz 
grypa zabija; mimo zapew
nień Obamy „Yes, We Can”  
trąby powietrzne wyrywają 
domy (chciałoby się powie
dzieć -  z korzeniami) nie 
tylko białych i terrorystów. 
Wyobraźcie sobie mróz tak 
silny, że sklepy pełne soldów 
nie przyjmują płatności kar
tą. Wyobraźcie sobie Euro 
2012  bez transmisji TV. Czy 
jesteście na to przygotowani? 
Ren, który kiedyś od swych 
źródeł do morza płyną! ma
jestatycznie kilka miesięcy, 
teraz mknął betonową ryn
ną z siłą wodospadu. Dlatego 
teraz jego wody, wchłania
ne dawniej przez ziemię jak  
gąbka, mściły się i zatapia
ły całe miasta. -  Jedno trzeba 
komunistom przyznać -  po

wiedział Szary do żoni gdy 
jechali jedną z dawniej lro- 
czych mazurskich dróg piA 
których właśnie wyciu 
no wiekowe drzewa. -  1W 
za mało pieniędzy, b y ; 
rzyć powojenne szaleń wa 
Zachodu. -  Niestety, m. zeg° 
nas to nie nauczyło -  p 
działa Szara.
Hurra, jesteśmy bogać i 
Wkrótce pod każdym d * 
mem zbudujemy schron
-  jak  w  Szwajcarii (tyle
że dopiero w  naszych schro
nach Roman P. będzie 
bezpieczny), Wieprz może 
wkrótce wyglądać jak pod
ziemny kanał, zatoki m or®
-  jak  dno basenu. W koń
cu ziści się postulat Wałęsy
0 budowie drugiej Japonii, 
która w  latach 60. stała się 
Krajem Zabetonowanej Wi
śni. A mróz trzyma, śnieg 
pada, Natura robi swoje
1 czeka, czeka...
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AUTOR: JERZY BUCZEK
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I WYRA V 
KHJ1 Ł0Wfc

ŚNIECI) • PSZCZÓŁ 
BRZYDSZE PÓł.

• HOLI YOODZKI WYRAZY
NAJEŻ XA 6-LITER0WE:
•chll hem, bo

WBIU: IE • DYMNA Z RODZINA
• BAŁKAŃSKI TRYNIDAD

wyrazy • CZASEM WPADNIE
4-LIT OWE; NA KAWKĘ • RADZIECKA
•ZAP .NIAŁ, BOGINI WYSTRZAŁU
JAK V, .EM BYŁ • Z PRZENIKLIWYMI
•DEK. .DJĄ OCZAMI MÓGŁBY PÓJŚĆ
POLU. ZIACH W ZAWODY

wyr;  ;.y WYRAZY
7-LIT OWE: 5-LITEROWE:
•CRl Z RODZINA • WYMYŚLIŁBY JA
• nie c zesłoni NEWTON, GDYBY
REFO f  PSI NA OBERWAŁ KROWIM

OGONEM • 0% LALUSIA
• OPODAL MALUŚKIEGO 
KRZACZKA • ZNAJDZIE 
JE, KTO SZUKA CORAZ 
GORZEJ'BIAŁE 
ZAWISZY CZARNEGO
• DZIEWIĘĆ KRESEK 
I SZEŚĆ KROPEK
W PRZERĘBLI

WYRAZY
4-UTEROWE:

• NIE MASZ GO DO 
ORZECHÓW • ZA 
SŁODKI DO WHISKY
• SPRASOWANE 
ASTRY• EGZEMPLARZ 
AUTORSKI MÓZGU

A-e -nia podano w innym szyku niż kolejność wyrazów w diagramie. 
N d: amie ujawniono niektóre litery. Po wypełnieniu diagramu należy 
'szs: ować następujące hasło:

12-L _H 1_B 11_B 3_C 7_K 7_  / J 1_ J10 _ F 11_ C 1_ K 2 _ D 3_ H 10 _  

'16 . 5_  / I4_A 4 _H 12_G 9 _B 8 _  / H 9_K 4_B 7_K 8_C 2_.

|LAU: EACIZNR ’
JwrYŻ WKA:

•Ci nowska, Warszawa;
a Kamińska, Bydgoszcz; 

I**** Kg zyńska, Gryfice; Beata 
■Uflko, jenia Mare|< paw|uk 
l̂ ocła

JOLKA:
Daniel Bądaruk, Olsztyn;
Leszek Jankowski, Kalisz; Maria 
Matyszkiewicz, Sosnowiec; Teresa 
Misiejuk, Setnica; Elżbieta Zarzeczny, 
Piława Górna

Rząd Żon Nacotygodniow 
spotkaniu żon bardzo ważnych 
polityków okazało się, 
że to one chcą być teraz 
bardzo ważne...

w y s t ę p u j ą :
kusząco nadęty D Z I E N N I K A R Z  

oraz niepokojąco wychudzony W A M P I R  
mie j sce :  

ustronne 
p o r a :  
mroku

ROMAN KURKIEWICZ

- I GDZIE ONI WSZYSCY POSZLI? ZO-
stawili nas same... Znowu mają coś 
do wymyślenia?
- Namieszał ten Donald, mnie 
to spać nie daje. Teraz sama nie 
wiem, czy brać to, czy nie brać...
- Ale co pani chce brać?
- No ten paiac, bo przecież mój...
- Pani??? To zajmujące, bo jednak 
ja myślę, że raczej mój, aleja go nie 
zamierzam puścić, emerytką poli
tyczną nie zamierzam zostać, więź
niarką protokołu, ani do kina, ani 
do fiyzjera.
- Jak pani nie chce go puścić, to co 
się pani żołądkuje, że to mój będzie 
tym, który...
-Który co?
- No, pokona tego...
- Tylko  mój go może pokonać, ale 
chcąc, żeby go pokonał, nie chcę, 
żeby go pokonywał, bo to nas po
kona. Jako związek.
- Ale przecież to najwyższy za
szczyt. Nie wiem, jak można wła
sny, prywatny interes przedkładać 
nad dobro kraju, nad pomyślność 
ojczyzny...
- Widzę, że pani już łyknęła reto
rykę mężusia, walczący, pokazowy 
patriotyzm.
- Ja  tam nic nie łyknęłam. Ojczy
zna woła, trzeba reagować.
- A  dlaczego żadnej z pań nie za
stanowi, że tam ciągle sami faceci? 
Kongres Kobiet byi, ustawy pary
tetowe aż furczą w przedsionku do 
gabinetu marszałka Sejmu, a my 
znowu jak te kwoki tutaj patrzymy 
bezsilne na tych naszych kogucia- 
ków. Ja to pani powiem, że już pani 
lepsza niż ten pani mężuś, wypacy- 
kowany sztywniak...

- Co??? Wypacykowany? Gdzie 
wypacykowany? W  telewizji był, 
to go umalowali! Ale rzeczywiście 
mógłby czasem wyluzować. Kie
dyś na wakacjach nawet wyluzo- 
wai, ale z kolei może za bardzo. Ja 
zresztą też myślę, że pani byłaby 
lepszą kandydatką niż ten pani... 
złotousty symulant.
- Symulant??? On jeden ma realną 
szansę na starcie z tym, z tym...
- Ona też byłaby lepsza od niego, 
urocza, tańczy bez przymusu, mó
wi to, co sama myśli, a nie to, co je
go mama czy jego brat, ona sa
modzielna jest, jak my wszystkie 
właściwie. I jak to jest? My samo
dzielne, a nikt się nawet nie zająk
nie, że kobieta powinna być gło
wą państwa. Ciepło to oni potrafią 
o tej Thatcher, a jak już nasze pol
skie nazwisko, żeńskie imię, to nie 
usłyszysz dobrego słowa. Każda 
z nas byłaby lepsza od jakiegokol
wiek z nich. Jak to jest, że oni tego 
nie widzą?
- Mam pomysł. Nie pozwólmy im 
wszystkim startować. Nie i już. Bez 
nas żaden nie wygra. Rozwodnik? 
Separant? Odszczepieniec?
- Niech siedzą na tym tacierzyń- 
skim!
- No to trochę się pani zagalopo
wała, w tym wieku to chyba na 
dziadkorzyńskim?
- Niech oni siedzą, a my się rusz
my. To która kandyduje pierwsza?
- Może ja?
- Ja  też mogę.
-A  ja i mogę, i chcę!
- Jeszcze czego! Prezydentka się 
znalazła! To już niech ten Kaczyń
ski zostanie!

■I ',- I E N N IK A R Z  (znamaszczeniem):
-*80 metaforą jest pański wampiryzm? Do sfery jakich znaczeń powinien

odsyłać?

A M P I R (z rozkoszą wpijając się w krtań Dziennikarza): 
wiem. Proszę interpretować na bieżąco.

KllRTYNA -  ku przestrodze -

M Y ŚLN IK

Od stworzenia świata Bóg jest 
na bezrobociu. Żyje z dorywczych 

prac i nie narzeka.
Krzysztof Bilica
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KRZYZOWKA NR 5
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T O
T H E
HOST
W E
T O A S T

OLA SALWA

W i n n a  le k t u r a
Nie oceniaj napojów 

po butelce
A DOKŁADNIE PO ETYK IEC IE. POMY-
słowi projektanci, zamiast upy
chać informacje o szczepie, apela
cji i nutach owocowych wybijają
cych się w  aromacie wina, posta
w ili na rozrywkę. W  końcu znaw
ca nie potrzebuje podpowiedzi, 
sam wie, skąd jest najlepsze tem- 
pranillo i do czego podawać pinot 
grigio. A dyletant zadowoli się by
le sikaczem. Obaj jednak docenią 
miłą chwilę rozrywki spędzoną na 
odgadywaniu, co jest na etykiecie. 
W  końcu od myślenia - podob
nie jak po wypiciu dobrego wina 
- głowa nie boli.

O  Tu naklejka 
przypomina ci o Wypiciu 
za gospodarza (host)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (5)

JESZCZE RAZ RACZKOWSKI

Fm o j  4 f i  ó  o j i H i ,  A
T Y L K O  H f J ł t

l i c K *  i je ir e f r

[fO  S ^ ° -  ™

Sponsorem nagród 
do jolki i krzyżówki jest 

stereo.pl - www.stereo.pl

Litery z oznaczonych pól czytane 
poziomo utworzą wyraz-rozwiązanie. stef90.pl

POZIOMO:
1. WYRYWA TOWARY
7. KOŁO KWIATÓW
8. KREMÓWKA
9. WĘGLA JUŻ NIE MA

10. ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
12. LUDZIE ZE ŚLASKA 
14. ZA BARDZO
17. DZIECKO CÓRKI
18. ONA MA KOTA
19. KOLEGA JACKA 

FEDOROWICZA

j : r A f i i i tO "T - i
EN ANNIYERSARIES 3 0
I P R I S E S ^ S
L E S f f iiSl:WEEKENDSc^
0:Y0UI

PIONOWO:
2. KA PRZEDE
3. ZGADNIJCIE I NIE MÓWCIE
4. PRZED PIESZCZYKIEM 

W„PRZEKROJU"
5. BADA PRÓBKI DNA
6. NA DRUGA NÓŻKĘ
7. NA BARACKU W IRAKU 

U. SPOD BIAŁEGO STOKU 
13. NA MNICHA
15. SZTABKASŁODA
16. WSTAWIONE W KNAJPIE

ROZWIĄZANIA2
KRZYŻÓWKA: PITAWAL 
Poziomo: 1. celownik karabinów 
7. LORD WIADER - KUBEŁ 8. BOCIANIE
-  KIOSK 9. SKOK W TYŁ -  KOKS 10.
TALERZ - KLUSKA 12. 0,5 ZŁ -  RESZKA 
PIECA CHLEB JADŁ - ZDUN 17. BABSKIE 
18. GUZIK Z TEGO MASZ - SUWAK 19.
TORACH -  PŁYWALNIA
Pionowo: 2. w piłce - ząbek 3. w
-  PIŁA 4. MEDALOWE MIEJSCE -  DEKO. SmaQv. 
NIEWYPAŁ -  KLOPS 6 . ODBIJANY -  ZA- NIK
7. NA MUNIU GRZYBA -  KUKURYDZA 11. ÓOZUM***
-  UKŁADY 13. KRZYWY NA RYJ -  SIERi D£rs
BEZ OGONA -  DYWAN 16. KARŁOWE W. - ujta

JOLKA: ULICZKĘ ZNAM W BAR ŁONIE 
PACHNACA KWIATEM JABŁOŃ agn** 
piosenki z repertuaru Hanki Ord *ny) 
Rzędami: głÓgów, suchar, tabore'
PRZYLEPNOŚĆ, KAŁAMARNICA, MAKA, RAE EK, WlĘJU 
ŁOKIEĆ
Kolumnami: stopy, kącik, łobuziak, za, ctau
MORAŁ, WSTĘP, NARYBEK, OCZKO, LŚNIĘ?. . PAPUĆ, 
CAŁKA

PRZYGOTOWUJE: ZESP

Wygraj jedną z 10 płyt Charlott ainsbcq 
„IRM" (Warner). Rozwiąż krzyże kę lub,d- 
kę i prześlij do nas hasło. Wyślij -1Sotr«c 
PRZEKRÓJ.HASŁO JOLKI lub RZEK=CJ 
HASŁO KRZYZOWKI na numer 243. Roz
wiązania możesz także przysła na karta 
pocztowej (decyduje data stemp na atjr« 
„Przekrój", ul. Nowogrodzka 47 00-695
Warszawa, z dopiskiem: „jolka 5 lub .krr*- 
żówka 5”. Na prawidłowe rozwią? nia czeka
my do 8 lutego 2010. Koszt SMS- a: 2 zł 
to/2,44 zł brutto.

Dane osobowe uciestników konkursu w ul 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer t»M»» 
stacjonarnego lub komórkowego, będą ?rzetwan 
przez organizatora konkursu, tj. ydawnktw 
Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w W,- luwto jrr< 
ul. Nowogrodzkiej 47 A, w celu reai acji u 
przystąpienia do konkursu i jego prtwł# 
przeprowadzenia lub marketingu własny t prod 
bądź usług organizatora konkursu. Gwanetiąte* 
prawo wglądu do swoich danych osobc /ch eru <7 
poprawiania, jak również żądania z«f '
przetwarzania. Podanie danych jest dob wolne. Dm 
osobowe nie będą udostępniane Innym oodmi *" 
Regulamin konkursu został wyłożona do "fM1 
w siedzibie organizatora konkursu.

i  TKEIEBMTIONS <IT 0 :J 0 YL .
T0:LAU6HTERT0:Y0UTHi
iSffilTO:GETHERNE!
i!TO:LBVEISTO:WINEg£
^ sT n - IK i^ G O O D N E IG H B O R S SS
^ 1  §  T n . i  i r « i t i  i = _IIFN lKiii i

O  Wbrew pozorom młotek nie sugeruje, że alkohol nas 
znieczuli, choć może to być nieprzewidziany efekt uboczny

O  Ju nie 
parnię' isz, 
za co p jesz?
Spokonie!
Ta ety ieta 
ci poć owi!
kilka tc istów

O  Tutaj najważr, .'jsza 
informacja dotycz; 
krainy, z której 
pochodzi wino arna
nazwa to banał -  mapa 
regionu już nie

9  Ta etykieta zdecydowanie okleja winne prezenty. Na białym 
odcinku wpisujem y imię darczyńcy i datę ofiarowania

C M T li
r i r m

IM !
r i r
aSti&

_» - jof  bu mon . §
»  « «  « «  » l «
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sikt nie wie, jak działa fotografia, dlaczego niektóre 
djęeia nas wzruszają, a inne pozostawiają obojętnymi.

Ta niewiedza jest fascynująca | t o m a s z  T o m a s z e w s k i ] ------->

Wars; va, 1970 ro k . d w ó c h  s tu d e n tó w  
pierw figo roku fizyki prowadzi dysku- 
fK o i icie zjawiska czasu. Dla ilustracji 
terej i  tez jeden z nich sięga po leżącą 

na pól e książkę z fotografiami. - To by- 
n zdjt ia z Oświęcimia. Kolega pokazał 

te dry i doznałem szoku - wspomi- 
Toi asz Tomaszewski. - Do tamtego 

nome 1 [tu fotografia w ogóle dla mnie nie 
-’tnia: Nie to, że nie umiałem jej czytać, 

prostu jej nie zauważałem. Fotografo- 
" ‘m|e nyło dla mnie synonimem niedziel
n e  spaceru. Nie wiedziałem, że tak jak 
niozofia fotografia może zajmować się 

'Tkaniem spraw ostatecznych. Nie 
■alem sobie sprawy, że te z pozoru 

' ’,ste obrazki są w stanie zastąpić setki 
^ 0 'ch  słów.

Zafascynowany odkryciem Tomaszew- 
: rr«p>tuje znajomych o „mądrego foto- 

j*3’1' • Spotkanie ze swoim późniejszym 
, ‘fnteńi Janem Michlewskim pamię- 
3 “ardzo dokładnie: - Drzwi otworzył 
1 nagi mężczyzna z amputowaną nogą.

| KUBA DĄBROWSKI

Mistrz i Tomasz
Tomasz Tomaszewski klasykiem 
polskiego dokumentu fotograficznego 
jest. W Stopklatce historia z czasów, 
kiedy nawet o t\m nie marzył

Głosem tak szorstkim, że można by nim wy- 
cyklinować podłogę, zapytał: „Czego?”.

Intruz tłumaczy, po co przyszedł, Mi- 
chlewski zaprasza go do środka. Przez na
stępne trzy miesiące Tomaszewski właści
wie u niego mieszka. Nie ma jeszcze aparatu, 
nie robi zdjęć. Wie, że chce, ale na razie może 
o tym jedynie rozmawiać. Michlewski wpaja 
mu, że fotografia to przede wszystkim sztuka 
opowiadania człowiekowi o drugim człowie
ku. Uczy Tomaszewskiego budowania histo
rii z pojedynczych kadrów. - Wzorem była dla 
niego konstrukcja greckiej tragedii - opowia

da fotograf. Adept dowiaduje się również, 
na co w fotografii nie warto tracić czasu: 
- Na doświadczenia z ziarnem, artystyczny
mi technikami i fotografowaniem pięknych 
rozebranych kobiet. Z kobietami lepiej roz
mawiać i się kochać, niż robić im zdjęcia.

Po zakończeniu „kursu” Tomaszew
ski udaje się do „itd” redakcji uznawanej 
w  owym czasie za wentyl bezpieczeństwa 
w aparacie cenzury. Chce zrobić materiał 
o polskim chlebie. - Moja babka, zanim 
ukroiła kromkę, robiła znak krzyża. Dzisiaj 
bochenki schną na sklepowych witrynach, 
przypomina mi to buty w Oświęcimiu - tłu
maczy redaktorom. Mimo że fotograf nie 
ma jeszcze portfolio, redakcja daje mu rol
kę filmu i trzy tygodnie na realizację pomy
słu. Kupionym przez ojca pentaconem To
maszewski zabiera się do pracy. Tak rozpo
czyna się jego światowa kariera.

Najnowszą wystawę Tomaszewskiego 
„H ades?" do 13 lutego można oglądać 
w warszawskim Domu Polonii

N A S Z  PO W SZED N I

P R Z E K R Ó J  | 2 L U T E G O  2010 73

http://www.stereo.pl


DZIENNIK
JERZEGO PILCHA

Nie wiadomo o co, nie wiadomo z kim, ale wojna 
ogłoszona! Proszę bardzo! My nie z tych, co znienacka 
napadnięci po pierwszej przegranej potyczce chodu 
w las! My wręcz przeciwnie!

J E R Z Y  P I L CH

15 STYCZNIA
W IE L K A  G R A , CO TAM  G R A ! W IE L K A
wojna się zaczęła! Przedstawiają
cy dzieło W ita Stwosza kalendarz 
powiesiłem ściśle naprzeciw moich 
drzwi, bo, po pierwsze, miejsce pod 
względem estetycznym harmonij
ne, po drugie, do kontroli - nawet 
przez judasza - wygodne. Powiesi
łem, patrzę, wisi. Po godzinie - zre
zygnowany - wychodzę po gazety. 
Zrezygnowany, albowiem dzień na
ruszony przed 16 i tak mogę spisać 
na straty. Wychodzę tedy i dopiero 
pojmuję, co znaczy „spisać na stra
ty”, co znaczy „rezygnacja” ! Wy
chodzę, patrzę, kalendarza nie ma! 
To znaczy jest, ale w  innym miej
scu! Na innej ścianie! Był vis-a-vis, 
teraz jest przy windzie. Też staran
nie, też symetrycznie, też na stalo
wym gwoździu, ale w innym miej
scu! Nic nie widziałem, a zwłaszcza 
nic nie słyszałem, a przecież rumor 
musiał być ogromny! Samo zdejmo
wanie, samo taszczenie, samo przy
mierzanie, sam szelest kart! A stu
kot młota?! Jak mogłem nie słyszeć? 
Specjalnie, w zaistniałej sytuacji, 
na wszelkie odgłosy wyczulony? Tra
piły mnie przecież swoiste wyrzuty 
sumienia i w dwójnasób, i wszelkimi 
władzami poznawczymi starałem się 
nad kalendarzem czuwać! By godnie 
wisiał! By żadna, nie daj Boże, post- 
ponacja go nie spotkała! A tu masz! 
Niby nic złego: żadne zrzucenie oł
tarza na posadzkę, żadne upchanie 
w  zsypie czy popapranie sprayem, 
a jedynie zmiana lokalizacji - tym 
gorzej, tym groźniej! Kto się za tym 
kryje? Co ta dokonana - dla wzmo
żenia horroru - z pieczołowitością 
i w zabójczej ciszy - zmiana miejsca 
znaczy?

Nie wiadomo o co, nie wiadomo 
z kim, ale wojna ogłoszona! Proszę 
bardzo! My nie z tych, co znienac
ka napadnięci po pierwszej przegra
nej potyczce chodu w las! My wręcz 
przeciwnie! Wyjmuję ze skrytki 
na ryzykowne drobiazgi maksymal
nie wielki młotek (za pierwszym ra-
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zem używałem - ha, ha, ha - małe
go), wyjmuję odpowiedni gwóźdź 
(ten, który wbiłem poprzednio - wie
le mówiący jest to szczegół - prze
padł bez śladu) i dawaj!, z ostenta
cyjnym łomotem i pokrzykując but
nie, przywracam kalendarz na miej
sce. Wieszam, sprawdzam, wisi. Wy
chodzę, jak było w planie, po gazety. 
Wracam. Nie muszę chyba dodawać, 
z jakim i przeczuciami - sprawdzają 
się one: W it Stwosz przewieszony! 
Tym razem mój tajemniczy prześla
dowca wybrał miejsce przy schodach 
na strych - pod względem pięk
na dalej nie najgorsze i dalej w  polu 
mojego widzenia się mieszczące, ale 
nie moje! OK. Młot, gwóźdź i przy
wracanie pierwotnego ładu. - Po
każ się, żartownisiu! - walę mło
tem i na całą kamienicę ryczę. - Po
każ się, figlarzu, pobrykamy sobie! 
Uzgodnimy, które miejsce lepsze! 
Pogadamy! A  jak się nie dogadamy, 
zobaczymy, czyj młot potężniejszy! 
Ale się pokaż!

16 STYCZNIA
A N I W ID U  -  M A  S IĘ  R O Z U M IE Ć  -  A N I
słychu. Ma się rozumieć, bo żaden 
z sąsiadów do tak dziwacznej ak
cji nie pasuje. Któż by to mógł być? 
Przecież nie pani Wanda, co ledwo 
łazi, gdzieżby ona dała radę! Na
stępny drzwi w drzwi mieszkają
cy sąsiad - też odpada: za dobrze 
mu z oczu patrzy. W  głębi koryta
rza wynajmująca garsonierę panna 
z biura prasowego rządu? Nawet nie 
ma co jej brać pod uwagę, zbyt wie
lu premierów przetrzymała, by ta
kie zabawy były jej w głowie. Kto te
dy? Trunkowy kolega z trzeciego? 
Owszem, miewa on wzloty i unie
sienia, ale nie na wysokość piąte
go piętra. Wietnamczycy z drugie
go? A  cóż ci wiecznie uśmiechnię
ci ludzie Wschodu mogliby mieć 
do W ita Stwosza? Pan dozorca prze
wiesza kalendarz, ponieważ tam, 
gdzie ja go umieściłem, było jakieś 
- bo ja wiem - zagrożenie pożaro
we? Wykluczone! Pan dozorca, czło

wiek przychylny światu, nie przepuściłby okaz domiie| 
pogawędki, zastukałby, wyjaśnił, rozwiał wątj aiiści.

Wielce przedsiębiorczy i aktywnie czuwając nad d» I 
mowym mirem sąsiad z dołu? Gdzie tam! Jei u każdal 
akcja przyczyniająca piękna naszemu budynk wi mik I 
Przewiesza kalendarz, żeby było jeszcze milej i jeszca I 
piękniej? Nie dajmy się zwariować. Ktoś z zewi trz? Sa-I 
mozwańczy i całkowicie niepanujący nad swym popę I 
dem dekorator wnętrz? Seryjny przewieszacz ilenda-1 
rzy? A może jakaś namiętna amatorka literatui dzisią-l 
szej albo inna młoda artystka pragnie w ten niekonwen- I 
cjonalny sposób zwrócić na siebie uwagę? Az tak nie-1 
konwencjonalna współczesna twórczość nie jest. Któż| 
więc? Cały dom mam obejść? Całą okolicę?

A może - w desperacji zupełnej przychód i mi dc I 
głowy - nie ludzie, a duchy tu działają? Zbłąkane da-1 
sze, same niewidzialne niewidzialnymi i niesl szalny- [ 
mi młotami pracują? Wiele szczegółów pasuje. Ukb-1 
danka zdaje się układać w logiczną całość. Za starej Pol-1 
ski wysoko, a nawet bardzo wysoko postawione postadt I 
tu mieszkały. Dusze wszystkich wysoko posta eionyd! I 
na jakieś pokuty bywają skazywane, a dusze wy: oko po-1 
stawionych za Gomułld? Za Gierka? Sami rozur tiecie.

Kamienica właśnie z tamtej epoki, z wczesnych lat I 
60. pochodzi. Wtedy tak zwana plomba w ś odmie-1 
ściu, dwa w niej pokoje z łazienką i widną kuch ią, bał-1 
kon, całe w sumie 42 metry kwadratowe to były '• iksusr, I 
o których szary człowiek nie śmiał nawet marz ć! W' I 
łącznie wysocy aparatczycy w takich zbytkach si ę tarza-1 
li! Bolszewicki sybarytyzm pełną gębą, a nawet jesz® I 
gorzej, bo w istocie nie prąd, nie bieżąca woda, nie kalo-1 
ryfery były najważniejsze. Najważniejsze było, z do to-i 
boty blisko. Do Domu Partii dwa kroki, niecałe 1 1 min® | 
nieśpiesznym spacerem.

18 STYCZNIA
CZŁONKOWIE WIDMOWYCH B IU R  POLITYCZNYCH Z ROBO*
wstają i znaki choćby drogą przewieszania kalend* 
rza dają? Szkalujecie nas - szyfrują na kolejnych foto
grafiach ołtarza; tym z nas, co jeszcze żyją, em-0'tu!1 
tniecie - a my, owszem, popełnialiśmy błędy, ale 
śmy skromnie.

Tak czy tak - duch tu się błąka, człowiek czy t®- 
na fantasmagoria - moja dola rozstrzygnięta. Z młot
kiem w garści, z okiem do judasza przyklejonym s®- 
ję pod drzwiami i czatuję. Czatuję, choć wiem, że na"* 
sekunda nieuwagi starczy, by skuteczny ruch po t*®- 
tej stronie został wykonany. Raz po raz wyskakuję P1®" 
to na klatkę i przywracam kalendarz na miejsce. Tr*1 
to nie wiadomo jak długo. Siedem dni stało się wieczno
ścią. Ja  i mój antagonista przeszliśmy już przez wsz)5*' 
kie piętra. Na niektórych ścianach pokazują się P®1* | 
sze pęknięcia.

przekroj.pl
PRZE
KROJ

1. ZU S  utonie, ratuj swoje 
pieniądze
Igor Ryciak

Polski system emerytalny jest jak 
„Titanic": widać, że okręt idzie 
na dno, ale na pokładzie wciąż gra 
orkiestra. Państwową konstrukcję 
trzeba zlikwidować - każdy z nas 
powinien stworzyć własny filar 
emerytalny

3. Koleżeński układ z seksem
Agata Jankowska

Regularny seks, zero zobowiązań 
i zakaz mieszania w to uczuć. Kto 
złamie zasady układu fuck friends, 
wypada z gry. I z łóżka

4. Uczeń wagi
Iza Michalewicz

Gigantyczna subwencja dla szkół 
na niepełnosprawnych uczniów 
-  w tym dzieci z zespołem 
Aspergera -  dziwnie się rozpływa

5. Nie daj się oszukać 
infoliniom
Krzysztof Szczepaniak

Mówią, co im ślina na język 
przyniesie, mylą się i kłamią, 
bo za swoje błędy nie 
ponoszą odpowiedzialności.
Czy na konsultantów w infoliniach 
oraz biurach obsługi klientów 
jest jakaś rada? Jest. Zacznij 
od zakupu telefonu z możliwością 
nagrywania

6. Czy Google na nowo 
wynalazł e-mail?
Maciej Lakus

Inżynierowie Google zadali sobie 
pytanie: jak wyglądałby e-mail, 
gdyby wynaleziono go dzisiaj?
Ich odpowiedzią jest Google Wave. 
Czy za rok wszyscy będziemy 
z niego korzystać?

7. Nedeimann: Doczekam 
legalnej marihuany 
rozmawia Maciej Jarkowiec

0  tym, skąd wzięła się narkotykowa 
prohibicja i dlaczego trzeba z nią 
skończyć, opowiada założyciel
1 prezes Drug Policy Alliance

2. Z Raczkowskim do piekła
rozmawia Piotr Najsztub

Święta są dla małych dzieci i dla 
zaawansowanych wiekiem rodziców, 
którzy już dziecinnieją. Ja jestem 
pomiędzy tymi granicami wiekowymi 
-  mówi Marek Raczkowski. Jeszcze 
bardziej lubi kontestować sylwestra

8. Na kłopoty - bezdzietni 
Agnieszka Fiedorowicz,
Iwona Hałgas 

Dzieci. Ponoć są fajne, ale 
nie wszystkich to przekonuje. 
„Bezdzietni z wyboru" tłumaczą, 
że brak dzieci nie tylko nie szkodzi, 
ale nawet pomaga -  społeczeństwu, 
psychice i budżetowi. I nie sposób 
odmówić im racji

I  RACZKOWSKIM OO PWKIA

9. Człowiek wielu wymiarów
Karolina Pasternak

Sądny dzień dla kina. Na ekrany 
wchodzi „Avatar", który zdaniem 
jego twórcy Jamesa Camerona 
zapoczątkuje w kinie erę 
trójwymiaru

>  SSBf £

1 0 .„Pegaz
Łobodziński opowiada 
rozmawia Piotr Najsztub 

Filip Łobodziński, ostatni 
prowadzący program „Pegaz", który 
właśnie spada z ramówki TVP, mówi 
o największych grzechach polskiego 
świata sztuki i wyjaśnia, kim jest 
smakosz kultury
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K u p u ją c  In t e r n e t  S u p e r L ig a ,  w s p ie r a s z  

n a s z ą  n o w a k a d r ę .  . _

ternet za 49 zt mies 
abonament 
lefoniczny gratis

Podana cena jest ceną miesięczną. Abonament telefoniczny gratis obowiązuje przez 4 miesiące przy umowie na zakup pakietu usługi internetowej z telefoniczną na 24 miesiące, przy czym gratis oznacza ■' 
udziela rabatu w kwocie wysokości optaty abonamentowej. Szczegółowe Warunki Promocji na www.netia.pl. Koszt połączenia z infolinią oraz SMS-a zgodny z cennikiem Twoiego operatora. Netia me je** 
profesjonalnej pliki nożnej.

WOLNOŚ

i n t e r n e t  SU P*-

Wesprzyj naszą nową kadrę. Kup Internet SuperLiga 
za 49 zt, a my za zgromadzone pieniądze pozyskamy 
kolejnych piłkarzy. Warto, bo nasza kadra rośnie 
w sitę, a Ty dostajesz abonament telefoniczny gratis.

8 0 1  8 0 2  8 0 3  (także z komórki) 

S M S :  4 1 4 4

www.netia.pl

http://www.netia.pl
http://www.netia.pl



