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Myślami i sercem łączymy się w bólu z rodzinami, bliskimi i przyjaciółmi 
ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Nie tylko w nich ta strata zapada tak cjłęboko, 
nie tylko w nich uderza swoją nieodwołalnością. Jeśli poczucie wspólnoty 

może w takiej chwili pomóc, chcielibyśmy je ofiarować.
Katarzyna Janowska, redaktor naczelna, wraz z zespołem i Grzegorz Hajdarowicz, wydawca tygodnika
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KRYSTYNA BOCHENEK -  Wicemarszałek senatu, dziennikarka

Właśnie w tych dniach w wieku 57 lat po raz 
pierwszy miała zostać babcią.
Kiedy sama była młodą mamą, podczas urlopu 
macierzyńskiego wpadła na pomysł Dyktan
da -  największej w  Polsce imprezy promującej 
wiedzę o języku polskim. Dziennikarka, dzia
łaczka społeczna, wreszcie wicemarszałek 
senatu, zawsze tryskała pomysłami. Wymyśliła 
Wampiriadę i Zjazd Krystyn, na który przyjeż
dża co roku prawie tysiąc (charakterystycznie 
ubranych) pań.
Energiczna żona słynnego śląskiego kardiochi
rurga Andrzeja Bochenka, prowadziła radiowy 
„Magazyn Medyczny”, który uznawano za jeden 
z najciekawszych programów o zdrowiu. 
Mieszkającej w  Polsce Rosjance Galinie ura
tował on nawet życie. Kobieta śmiertelnie 
zachorowała na serce, ale nie miała pieniędzy

na operację. Po emisji audycji o chorej Rosjance! 
kosztowny zabieg sfinansował pewien biznes- J 
men, wiemy słuchacz Bochenek.
Startowała do senatu z Ust PO, ale nigdy nie na-' 
leżała do żadnej partii. Podkreślała, że jej wybór® 
polityczny to Śląsk -  mieszkała w Katowicach.
-  Może właśnie to, że była Ślązaczką, tak uwraż
liwiło ją  na sprawy zachowania tożsamości 
narodowej i języka przez Polaków za granicami 
kraju -  zastanawia się senator Łukasz Abgaro- 
wicz (PO), z pochodzenia Ormianin.
Wśród wielu nagród najbardziej ceniła sobie 
tytuł „Osobowości radiowej”, który otrzy
mała jeszcze z rąk profesora Aleksandra 
Bardiniego. Miał wówczas powiedzieć, że choć 
w nagrodzie jest słowo „radiowa”, to Krysty
na Bochenek byłaby osobowością, nawet gdyby 
radio nie istniało. -  ana
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GEN. DYW. TADEUSZ BUK 
Dowódca Wojsk Lądowych RP
-  To żołnierz z prawdziwego zdarze
nia. Takich potrzebuje dzisiejsza Polska
-  mówił prezydent Lech Kaczyński, 
gdy we wrześniu 2009 roku powoły
wał generała na szefa Wojsk Lądowych. 
Tadeusz Buk przejmował je po Wal
demarze Skrzypczaku, który odszedł
z armii po ostrym skrytykowaniu biu
rokracji w MON. Dowódca Wojsk 
Lądowych był miłośnikiem Norwida, 
w wolnych chwilach uczył się łaciny, 
ale uwielbiał też polować. Szerszej pu
bliczności dał się poznać w pamiętnym 
serialu „Kawaleria powietrzna”. Gdy 
na niego i żołnierzy z jednostki posy
pały się gromy, bronił podwładnych.
-  Owszem, jest wulgaryzm, jest cham
stwo, ale klnie się przy żołnierzu, nie 
do żołnierza. Krzyk jest potrzebny, on 
uodpamia -  przekonywał. Był dowód
cą dziewiątej, przedostatniej zmiany 
polskiego kontyngentu wojskowego
w Iraku. Wśród Amerykanów miał wów
czas opinię dowódcy, który doskonale 
radzi sobie z tłumieniem zbrojnej re- 
behi. Generał Tadeusz Buk miał 50 lat. 
W lutym 2008 roku, zaraz po powrocie 
z Iraku, tak meldował zwierzchnikom: 
„W połowie 2008 roku irackie siły bez
pieczeństwa będą w stanie zapewnić 
stabilizację w regionie Iraku, za który 
obecnie odpowiadają Polacy. Mam czel
ność twierdzić, że my ustabilizowaliśmy 
sytuację w naszej strefie”. -  rk

TOMASZ MERTA 
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dzięki takim ludziom jak Tomasz Merta można było 
mieć nadzieję, że w naszym państwie jeszcze nie wszyst
ko podporządkowano partyjnym kalkulacjom. Fachowiec 
kierujący się racją stanu to u nas rzadki gatunek. Od li
stopada 2005 roku był wiceministrem kultury oraz 
generalnym konserwatorem zabytków. Trwał na stanowi
sku mimo zmian koalicji i rządów. Po prostu nikt sobie nie 
wyobrażał, że można go zastąpić. Kiedy cztery lata temu 
jako świeżo wybrany sekretarz Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej szedłem na pierwsze spotkanie do mi
nisterstwa, przyjaciel radził mi: „Nie martw się. Merta 
to facet, który czyta książki”. Rzeczywiście, to był eru- 
dyta, wybitny historyk myśli politycznej, ceniony przez 
studentów wykładowca, publicysta. Gdy przed rokiem 
szukałem u władz wsparcia, by uporządkować przypomi
nającą śmietnik polanę w Lesie Rzuchowskim -  miejsce, 
gdzie w ziemi wciąż są prochy tysięcy Żydów i Romów po

mordowanych w obozie Kulmhof (Chełmno nad Nerem)
-  pomógł mi Merta. Pomógł od razu, wystarczyło kil
ka minut rozmowy. Pomógł, choć to miejsce pamięci nie 
podlega jego resortowi. Pomógł, bo uznał, że to dla Polski 
wstyd. 99 na 100 urzędników wykręciłoby się od kłopotu. 
A Merta jeszcze po kilku tygodniach dzwonił i dopytywał, 
czy zapłacono wszystkie faktury.
Miał 45 lat, kilka razy wspominał mi, że jest zmęczony, 
chciałby pisać książki, spędzać więcej czasu z bliski
mi. Prosiłem, żeby nie odchodził z ministerstwa. Wiem, 
że tak samo przekonywało go wielu innych. Od dwóch 
lat umawialiśmy się na kolację, by podyskutować, czy 
Rzeczpospolita miała szansę uniknąć rozbiorów. Byliśmy 
zafascynowani tym tematem, ale wciąż brakowało cza
su. Tomek siedział do późnego wieczoru w ministerstwie, 
w weekendy wyjeżdżał -  wystawy, uroczystości, roczni
ce. W czerwcu miałem mu przedstawić raport o stanie 
muzeów na terenach dawnych obozów koncentracyjnych 
i zagłady. Na pewno byśmy sobie wtedy znowu obiecali, 
że w końcu pójdziemy na tę kolację. -  mz
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PRZERWANY LOT ZMIENIŁ HISTORIĘ POLSKI. ZGINĘLI Cl, 
KTÓRZY SŁUŻYLI KRAJOWI JAKO POLITYCY,
ŻOŁNIERZE, DUCHOWNI. PO 70 LATACH OD KATYNIA 
POLAKAMI WSTRZĄSNĘŁA KOLEJNA TRAGEDIA

ODESZLI
MARIA I LECH KACZYŃSCY -  Prezydent RP i Pierwsza Dama

-  Kiedyś, gdy był już prezydentem, wpadł 
do mnie na obiad po wypoczynku w Ja
starni -  mówi zaprzyjaźniony z Pierwszą 
Parą arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
-  Przyjechali dziennikarze, a on w koszu
li. Przyniosłem mu naręcze krawatów, on 
na to: „Ale ja nie umiem zawiązać, zawsze 
robi to Marylka”. Żona zawsze była obok 
niego. Także w tej ostatniej chwili.
Na zdjęciach, jakie po nich zostały, 
obejmują się, przytulają. Nie wstydzi
li się czułości. 60-letni Lech i Maria byli 
małżeństwem 32 lata. Poznali się w Trój- 
mieście, gdzie chłopak z warszawskiego 
Żoliborza, student prawa na Uniwersy
tecie Gdańskim, szukał kwatery, a Maria 
Mackiewicz, rodem z Rabki, absolwentka 
studiów ekonomicznych, pracowała w In
stytucie Morskim. Przedstawiła ich sobie 
koleżanka ze studiów, dwa lata później 
byli już małżeństwem.
On -  zawsze działał w polityce. Naj
pierw w podziemiu, w Solidarności, 
a po 1989 roku w Najwyższej Izbie 
Kontroli, w rządach, jako prezydent War
szawy. Ona -  wierna i pomocna. Z pracy 
zrezygnowała, gdy w 1980 roku urodzi
ła córkę Martę. Dorabiała tłumaczeniami, 
głównie z francuskiego i niemieckiego,

ale większość czasu poświęcała rodzinie. 
To ona czytała rano prasę i wycinała mę
żowi ciekawe artykuły.
Lech Kaczyński, wobec przeciwników po
litycznych twardy i zaciekły, był lojalny 
wobec współpracowników oraz przyja
ciół. Obdarowywał ich kaczkami i sam 
je kolekcjonował. A gdy Pierwsza Pa
ra musiała się rozstać, żona wsuwała 
mężowi do kieszeni pluszową maskot
kę. -  W ważnych chwilach chcę, by miał 
ze sobą słonika z trąbą podniesioną 
do góry, na szczęście -  wspominała w wy
wiadzie dla „Przekroju”. Oboje byli dumni 
z córki. Zdjęcia wnuczek -  sześciolet
niej Ewy i dwuletniej Martynki -  Maria 
trzymała na swoim biurku w Pałacu 
Prezydenckim.
Znajomi opowiadają o Lechu Kaczyńskim 
jako człowieku wielkiej wiedzy, ciepłym, 
zawsze gotowym do wielogodzinnych 
rozmów przy dobrym winie o Polsce 
i świecie. Polityka odebrała jednak Pierw
szej Parze część przyjaciół. -  Byliśmy 
razem w walce o wolność, wspieraliśmy 
się i przyjaźniliśmy. Wolna Polska i demo
kracja nas podzieliły. Nie wyjaśnimy już, 
kto miał rację -  mówi z żalem były prezy
dent Lech Wałęsa. -fieda, rk
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GENERAŁ
FRANCISZEK GAGOR 
Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego
Był najwyższym rangą woj
skowym w Polsce i jedynym 
czterogwiazdkowym ge
nerałem w naszych siłach 
zbrojnych. B rd udział w kil
ku misjach pokojowych 
ONZ, między innymi w Iraku 
i na wzgórzach Golan. Miał 
59 lat. -  To był znakomity, 
świetnie wyszkolony dowód
ca -  wspomina metropolita 
gdański, arcybiskup Sła
woj Leszek Głódź, wcześniej 
biskup połowy. -  Pamię
tam, jak przyszedł do mnie 
w 2003 roku przed objęciem 
dowództwa misji obserwa
cyjnej ONZ w Iraku. Prosił
0 błogosławieństwo. Powie
działem mu: „Franiu, jedź
1 szczęśliwie wracaj”. Wtedy 
wrócił. -  raf

JANUSZ KRUPSKI
Kierownik Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych
Ojciec siedmiorga dzieci, historyk.
W styczniu 1983 roku oficer SB Grze
gorz Piotrowski (ten sam, który zabił 
księdza Popiełuszkę) wywiózł lubelskie
go opozycjonistę, działacza Solidarności, 
do Puszczy Kampinoskiej, gdzie oblał 
go stężonym roztworem fenolu z łu
giem. Z poparzeniami I i II stopnia 
Krupski dowlókł się do znajomych, któ
rzy wezwali pogotowie. Zmuszono go 
wówczas, by nazwał swoich katów „nie
znanymi sprawcami”. Podczas śledztwa 
w 1991 roku wyszło na jaw, że Piotrow
ski nie posłuchał zwierzchników, którzy 
zalecali utopienie Krupskiego (póź
niej oprawca podkreślał, że nie jest złym 
człowiekiem, bo podarował mu życie). 
Urzędem do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Krupski kierował 
od czterech lat. Wcześniej związany był 
z IPN. W latach 90. był dyrektorem wy
dawnictwa Editions Spotkania, a potem 
prezesem Wydawnictwa Krupski i S-ka. 
Brał udział w pracach sejmowej komi
sji nadzwyczajnej do zbadania skutków 
stanu wojennego. Miał 59 lat. -  ana

GENERAŁ BRONISŁAW 
KWIATKOWSKI
Dowódca operacyjny sił zbrojnych
Przemiły człowiek i budzący szacunek 
dowódca. Po raz pierwszy spotkałem 
go w kwaterze głównej ISAF w Kabu
lu w  maju 2007 roku, na kilka dni przed 
rozpoczęciem pierwszej zmiany polskie
go kontyngentu. Stał w towarzystwie 
żołnierzy i oficerów, dopiero po kil
ku minutach udało mi się zahaczyć go 
wzrokiem. „Pan do mnie?” -  zapytał. 
„Chciałbym wjechać do bazy w  Szara- 
nie, zobaczyć, jak chłopaki przygotowują

GRZEGORZ DOLNIAK
Wiceprzewodniczący Klubu 
Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej
Urodził się 50 lat temu w Będzinie 
w Zagłębiu Dąbrowskim i jako polityk 
pozostawał mocno związany ze swo
im regionem. Entuzjasta specjalnej 
ustawy dla miast Górnego Śląska i Za
głębia, dzięki której miał powstać tak 
zwany superpowiat. -  Prawdziwy pra
cuś -  mówi o nim przyjaciel z PO Marek 
Biernacki. -  Nie pchał się na stołki, inte
resowała go konkretna robota. W piątek 
przed sobotnią tragedią też razem długo 
pracowaliśmy. Planowaliśmy strate
gię na wprowadzenie do Sejmu pakietu 
kilku ustaw. Miał bardzo fajne pomy
sły na unowocześnienie pracy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Umawialiśmy spotkanie z WOPR-ow- 
cami na następny tydzień. Grzegorz 
naprawdę chciał Polskę ulepszać, praca 
z nim to była przyjemność. Kontakto
wałem się z nim na tyle często, że kiedyś 
przez pomyłkę odruchowo wybrałem 
jego numer, gdy był na urlopie. Oczywi
ście odebrał. Przepraszam go i mówię, 
że nie do niego chciałem dzwonić. Nie 
chciał mi wierzyć. „Oj, Marek, Marek, 
nie krępuj się. Urlop nie urlop, wal śmia
ło, o co chodzi”. Nie umiem wyrazić, jak 
wielka to dla mnie strata. -  mac
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JANUSZ KURTYKA
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
W sierpniu skończyłby 50 lat, zo
stawił dwóch synów. Pasjonował się 
genealogią. Uwielbiał westerny. Specja
lista w dziedzinie historii nowożytnej 
i mediewista, doktor habilitowany, 
pracownik naukowy w Instytucie Hi
storii PAN. W młodości trenował judo, 
kung-fu i siatkówkę. Za książkę życia 
uważał „Pisma” Piłsudskiego. Przeczy
tał je, gdy miał 17 lat. -  Zawsze starałem 
się podążać tropem tego, o czym pi
sał Marszałek -  mówił. Od pięciu lat 
kierował Instytutem Pamięci Naro
dowej. Jego kadencja miała upłynąć 
pod koniec tego roku. Krakowianie za
pamiętają go przede wszystkim jako 
działacza opozycji. W Instytucie Histori 
UJ współtworzył Niezależne Zrzeszenie 
Studentów. Pracował także w redakcji 
historycznej Wielkiej Encyklopedii PWI 
i brał udział w przygotowaniu „Pol
skiego słownika biograficznego”. -B ył 
twardym facetem, któremu zależało 
na Polsce. Miał wielki potencjał intelek
tualny -  wspomina Kurtykę, swojego 
przyjaciela, poseł PiS Ryszard Terlecki. 
-  Niezależnie od różnych zawirowań po 
litycznych wróżyłem mu jeszcze wielką 
karierę. -  an

* się do wojny”. Generał się uśmiechnął.
„Do Szarany. A kiedy?”. Odpowiedziałem, 
że jutro, i wtedy stanęła mi przed ocza
mi rozpaczhwość mojej prośby. Do bazy 
wojskowej w Afganistanie nie wjeżdża 
się ot tak. Trzeba choćby zezwoleń. „Zo
baczę, co da się zrobić” -  odpowiedział 
generał i uścisnął mi rękę. Byłem pewien, 
że mnie zbył. Następnego dnia wjeżdża
łem do Szarany. W Afganistanie byłem 
wielokrotnie. Rozmawiałem z polski
mi żołnierzami. Istnieje niewielka grupa 
dowódców, na których nikt nigdy nie na
rzekał. Generał Bronisław Kwiatkowski 
zawsze do niej należał. Miał 60 lat. -  raf
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= .  JOANNA AGACKA-INDECKA -  Prezes
Choć stery polskiej palestry zwykle 
dzierżą mężczyźni, wybrana cztery la
ta temu na prezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka 
pokazała, że adwokaturą rządzi męską 
ręką, ale spory rozwiązuje z kobiecym 
wyczuciem i delikatnością. -  Wie
lokrotnie nastroje na posiedzeniach 
Rady Adwokackiej sięgały zenitu, a ona 
je studziła. Czasem żartem, a cza-

Naczelnej Rady Adwokackiej
sem bardzo klarowną, nieagresywną 
argumentacją -  opowiada mecenas 
Jerzy Naumann, przyjaciel zmarłej, 
który wspierał jej kandydaturę na sta
nowisko prezesa. -  Broniła dostępu 
do zawodów prawniczych -  dodaje 
Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. -  Stałem po przeciw
nej stronie barykady, ale była godnym 
przeciwnikiem. Zawsze świetnie przy

gotowanym, o niezwykłym uroku 
osobistym i niezwykłej klasie -  opo
wiada i dodaje: -  Niedawno wygrała 
przed trybunałem w Strasburgu trud
ną sprawę człowieka, w stosunku 
do którego pobcja użyła broni w nie
uzasadniony sposób -  opowiada 
Bodnar. Pozostawiła męża Krzysztofa, 
również prawnika, oraz 13-letnią córkę 
Katarzynę. Miała 45 la t -fieda
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RZEMYSŁAW GOSIEWSKI -  Poseł Prawa i Sprawiedliwości

Parlamentarnego Prawa i Sprawie
dliwości, posłem reprezentującym 
ziemię świętokrzyską. To właśnie 
jemu pasażerowie zawdzięczają to, 
że pociąg ekspresowy relacji War- 
szawa-Kraków zaczął zatrzymywać 
się na niewielkiej stacji we Włosz- 
czowie. -  Zupełnie nie zgadzałam 
się z jego wizją rozwoju regionu, ale 
szanowałam go za zaangażowanie. 
Był tytanem pracy -  wspomina Ma
rzena Okła-Drewnowicz, posłanka 
Platformy Obywatelskiej ze Świę
tokrzyskiego. Choć Przemysław 
Gosiewski pracował nawet 18 go
dzin na dobę, weekendy zawsze 
spędzał z rodziną. Miał troje dzieci, 
w  tym dwoje z drugiego małżeń
stwa. Gdy wracał z Sejmu, wszyscy 
czekali na chwilę, gdy poda na stół 
swoją specjalność -  kurczaka w so
sie cytrynowym. Miał 46 lat. -  ana

Mama, zamiłowana harcerka, nada- 
łamu drugie imię Edgar na cześć 
Edgara Poego, brytyjskiego gene- 
fała i twórcy skautingu. Władza 
ludowa widziała w nim przestęp
cę w 1986 roku postępowanie 
prztciwko Przemysławowi Gosiew
skiemu wszczął gdański wydział 
do spraw walki z terroryzmem, 
bo odpalał petardy z ulotkami.
Na studiach, gdy działał w Nie

należnym Zrzeszeniu Studentów, 
Rałożył klub turystyki pieszej Długi 
plarsz, który finansował studencką 
flziałalność podziemną. Gosiewski 
nosił wtedy czarną, imponujących 
'rozmiarów brodę, za którą podobno 
pałały dziewczyny. 
w  prawniku i opozycjoniście 
•Gdańska naprawdę zrobiło się 
JP°śno, gdy został wicepremierem 

rządzie Jarosława Kaczyńskie
go. Był też przewodniczącym Klubu

SEBASTIAN KARPINIUK
Poseł Platformy Obywatelskiej
Polityka i praca w parlamencie były dla 
niego najważniejsze. -  Błagał, żebym mu 
załatwiła bilety na walkę Pudzianowskiego 
z Nąjmanem, ale gdy w ostatniej chwi
li okazało się, że musi być w Sejmie, oddał 
je komuś innemu -  opowiada posłanka PO 
Iwona Guzowska. Zapamięta Karpiniuka 
jako człowieka uśmiechniętego i dyna
micznego. Inni posłowie wspominają jego 
legendarną wręcz pracowitość: godzinami 
przygotowywał się do sejmowych wystą
pień, a wszelkie ważne sprawy notował 
w nieodłącznym kalendarzu.
Karierę polityczną zaczął podczas stu
diów prawniczych -  najpierw w Kongresie 
Liberalno-Demokratycznym, potem 
w Unii Wolności. W Platformie Obywatel
skiej działał od początku, od 2001 roku.
W Sejmie zasłynął z barwnych wypowie
dzi. „Arka zmian roztrzaskała się o rafy 
koalicji z Samoobroną” -  mówił o rządach 
PiS. „Prawda jest tylko jedna. I praw
da zawsze leży tam, gdzie leży” -  za ten 
cytat otrzymał nagrodę Srebrne Usta TYój- 
ki. Ostatnio był członkiem, a przez kilka 
miesięcy także przewodniczącym sejmo
wej komisji do spraw nacisków. Zawsze 
z pasją opowiadał o rodzinnym Kołobrze
gu. Lubił żartować, że chciałby zostać 
prezydentem tego miasta. Był fanem dru
żyny koszykarskiej Kotwica Kołobrzeg.
Miał 38 lat. -  rk
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KSIĄDZ ROMAN 
INDRZEJCZYK
Kapelan i spowiednik 
prezydenta RP
-  Ostatni romantyk Rzeczypo
spolitej, który głosi, że świat jest 
piękny, a człowiek powinien i mo
że być dobry dla innego człowieka
-  mówili o nim przyjaciele. On 
sam lubił powtarzać, że po ponad 
pół wieku kapłaństwa jest prze
konany, iż dobrze wybrał drogę 
życiową i dlatego jest szczęśli
wym człowiekiem. Uwielbiał 
uczyć religii -  do końca życia pro
wadził lekcje katechezy w szkole 
muzycznej imienia Karola Szy
manowskiego w Warszawie. 
Uczniom stawiał tylko dobre stop
nie. Tłumaczył, że tak ich zachęca, 
by solidnie zasłużyli na następ
ną dobrą ocenę. -  W prawosławiu 
jest słowo „starzec”, które ozna
cza niezwykle mądrego człowieka. 
Ksiądz Roman był naszym polskim 
starcem. Do niego nie przychodzi
ło się na plotki, tylko na głębokie 
rozmowy o ważnych sprawach.
Był wielkim bogactwem polskie
go Kościoła -  wspomina ksiądz 
Wojciech Drozdowicz, proboszcz 
parafii Błogosławionego Edwarda 
Detkensa na warszawskich Biela
nach. Ksiądz Roman Indrzejczyk 
przez 22 lata był duszpaste
rzem w szpitalu psychiatrycznym 
w Tworkach. W 1986 roku został 
proboszczem parafii Dzieciątka Je
zus na warszawskim Żoliborzu. 
Wtedy poznał braci Kaczyńskich. 
Ksiądz Roman Indrzejczyk był też 
poetą. Miał 78 lat. -  rk

włDRZEJ p r z e w o ź n ik

Sekretarz generalny Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa
-  Katyń jest dla Polaków miejscem 
^więtym -  mówił kilka dni przed 
śmiercią. To on przez wiele lat walczył 
0 cho w an ie  pamięci o Polakach za
mordowanych w Rosji i organizował 
uroczystości rocznicowe w Katyniu. 
Andrzej Przewoźnik z wykształcenia 
ył historykiem. W 1992 roku zo

stał sekretarzem generalnym Rady

Ochrony Pamięci Walk i Męczeń
stwa i od tamtej chwih nieprzerwanie 
pełnił tę funkcję. -  Był wzorem 
urzędnika państwowego, człowie
kiem niezwykle kompetentnym, 
absolutnym profesjonalistą. Dlatego 
rządy się zmieniały, a on nadal sze
fował. I odnosił ogromne sukcesy 
-  wspomina historyk Antoni Dudek. 
To dzięki ogromnemu uporowi An
drzeja Przewoźnika powstał cmentarz 
i pomnik ofiar zbrodni w Jedwab- 
nem. Kolejnym jego sukcesem było

ponowne otwarcie Cmentarza Obroń
ców Lwowa. Przewoźnik był jednym 
z najpoważniejszych kandydatów 
na następcę Leona Kieresa na sta
nowisku prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. Zrezygnował, gdy w lip- 
cu 2005 roku prasa poinformowała 
o znalezieniu w krakowskim oddzia
le IPN informacji, że był agentem SB. 
Potem okazało się, że autentyczność 
dokumentu jest wątphwa. Sąd lustra
cyjny orzekł, że nie był donosicielem. 
Miał 47 la t  -  rk
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ANDRZEJ SARIUSZ-SKAPSKI
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
Najpierw Andrzej Sariusz-Skąpski wciąż mu
siał zmieniać podstawówki (w sumie zaliczył 
ich pięć), a gdy zaczął chodzić do liceum, 
w  szkole pojawiła się Służba Bezpieczeństwa. 
Esbecy siłą wyciągali chłopca i przesłuchiwali 
w  krakowskim areszcie śledczym na Montelu
pich. Otaczała go niechęć, spotykały szykany, 
bo był synem zabitego w Katyniu prokuratora 
z przedwojennego Ministerstwa Sprawiedli
wości. Mieszkał w Krakowie, choć znaczną 
część życia związany był z Zakopanem i Bia
łym Dunajcem. W czasach PRL kojarzono go 
przede wszystkim ze środowiskiem PAX. Był 
inżynierem. Miał dwie córki, z których jedna 
pracuje w krakowskiej Fundacji Rodzin Ka
tyńskich. Zginął w wieku 73 lat. -  ana

SŁAWOMIR SKRZYPEK
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Rzadko chwalił, usłyszeć z jego ust „super” 
czy nawet „OK”, to było naprawdę coś. Był nie
zwykle wymagający, ale powtarzał, że Ślązacy 
w ogóle są twardzi i hardzi -  wspomina Ro
bert Jagiełło, do niedawna szef gabinetu prezesa 
NBP. Gdy trzy lata temu Skrzypek obejmował 
schedę po Leszku Balcerowiczu, miał wielu kry
tyków. -  Zarzucano mu, że gdy inflacja szła 
w górę, on nie podnosił stóp procentowych, któ
re zbiłyby ceny. Przyszłość pokazała, że patrzył 
dalej i to jemu w dużym stopniu zawdzięcza
my uniknięcie kryzysu gospodarczego -  ocenia 
ekonomista Krzysztof Nędzyński. Ze spokojem 
Skrzypek przyjął panikę na światowych giełdach 
we wrześniu ubiegłego roku. Wezwał wszystkich 
na burzę mózgów i powiedział, że nawet po
mysły „od czapy” są mile widziane. -  Wymyślił 
20 różnych konkursów dla studentów i uczniów. 
Tłumaczył: jeśli chcemy mieć mądrą politykę, 
musimy mieć mocne zaplecze intelektualno- 
-analityczne -  wspomina Jagiełło. Prezes NBP 
miał 46 lat, zostawił żonę i dwóch synów. -  mil

W A
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IZABELA JARUGA-NOWACKA 
Posłanka klubu Lewicy
Jedna z czołowych kobiet lewicy, była szefowa 
Unii Pracy i minister do spraw równego sta
tusu kobiet i mężczyzn. Absolwentka historii, 
od lat działała na rzecz praw człowieka, przede 
wszystkim równouprawnienia kobiet, uznając 
je za fundament współczesnej demokracji i pań
stwa prawa. W Sejmie walczyła o waloryzację 
rent i emerytur, obroniła przed likwidacją zasi
łek dla samotnych matek.
Jako minister doprowadziła do uchwalenia 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w ro
dzinie. Zapamiętamy ją  też dumnie kroczącą 
w tęczowej Paradzie Równości. -  Byłem z Izą 
bardzo emocjonalnie związany, zawsze mo
głem jej się zwierzyć. Dzień przed tragedią 
spotkaliśmy się, ja jak zawsze pochwaliłem ją, 
że pięknie wygląda -  wspomina Ryszard Kalisz 
z SLD. -  Jak 70 lat temu w Katyniu, także dziś 
zginęli najlepsi synowie i córki narodu. Nie mo
gę uwierzyć, że Iza też -  mówi polityk. Miała 
59 lat. Pozostawiła męża Jerzego, matematy
ka, dwie dorosłe córki Barbarę i Katarzynę oraz 
rocznego wnuczka Jakuba. -fieda
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MACIEJ PŁAZYŃSKI -  Poseł niezależny z Pomorza
Były marszałek Sejmu z AWS razem z Andrzejem Olechow
skim i Donaldem Ińskiem zakładał w  2001 roku Platformę 
Obywatelską. Od 2008 roku kierował stowarzyszeniem 
Wspólnota Polska, które opiekuje się Polonią. Pana marszał 
ka poznałem pod koniec stycznia tego roki', gdy Wspólnota 
Polska zaprosiła „Przekrój” na Białoruś. KGB przymierza
ło się tam do zajęcia Domu Polskiego w Iwieńcu. „Jedziemy 
na odsiecz” -  zażartował. Zaskoczyła mnie jego życzliwość 
i poczucie humoru, bo z telewizora ten 52-latek wyglądał 
na ważniaka. Po półgodzinie wspólnej jazdy samochodem 
zapomniałem, że to ważna persona. Rozmawialiśmy o po
lityce, historii, jedzeniu, piciu i dużo o pogodzie, bo był 
to najbardziej mroźny tydzień wyjątkowo srogiej zimy.
W Iwieńcu emanował spokojem i ciepłem. Działaczy Związ
ku Polaków na Białorusi pytał: „Czego wam potrzeba? Nie 
załamujcie się. Jesteśmy z wami”. W domu polskim dzie- j 
liłem z nim pokój. Siedliśmy na brzegach łóżek w samych j 
gaciach, z wypiekami na twarzach, rozgrzani banią i kilkoma 
kieliszkami samogonu. Rozmawialiśmy do późnej nocy. Róż
niliśmy się, bo był z krwi i kości konserwatystą, ale w  życiu f 
nie spotkałem cierpliwszego słuchacza. Mówił też o swoich i 
politycznych pomysłach, a ja, słuchając go, żałowałem, że ta
kich jak on jest na polskiej prawicy tak niewielu. -  inL

11

KRZYSZTOF PUTRA -  Wicemarszałek Sejmu,
Prawo i Sprawiedliwość
Kiedy wicemarszałek Sejmu, a wcześniej senatu, był nastolat
kiem, zakradał się do ogrodów sąsiadów. Łupem Krzysztofa 
Putry padały nie tylko jabłka papierówki, ale też truskaw
ki lub groch. A potem spoważniał i zapuścił swe słynne wąsy. 
Syn rolnika z gminy Raczki na Podlasiu miał 53 lata i ośmio
ro dzieci. Z zawodu technik mechanik, od połowy lat 70. 
pracował w białostockiej Fabryce Przyrządów i Uchwytów 
-  początkowo jako robotnik, później jako mistrz.
Swe wąsy zgolił tylko dwa razy. Po raz pierwszy, gdy się za
łożył, że PiS wygra na Podlasiu z PO. W zeszłym roku nie 
miał ich, bo źle je przyciął. Twierdził, że bez wąsów budzi 
w rodzinie lęk. -  ana

8  P R Z E K R Ó J  | 13 K W I E T N I A  2 0 1 0

ANNA WALENTYNOWICZ
Działaczka Wolnych 
Związków Zawodowych
Angielski historyk Timothy 
Garton Ash nazwał ją  „Mat
ką Courage Stoczni Gdańskiej”. 
Annę Walentynowicz zwol
niono ze stoczni w sierpniu 
1980 roku, pięć miesięcy przed 
emeryturą. „Byłam kroplą, 
która przepełniła kielich gory
czy” -  tłumaczyła. 16 sierpnia 
z Aliną Pieńkowską, Henryką 
Krzywonos i Ewą Osowską sta

nęła przy bramie i zatrzymała 
stoczniowców opuszczających 
zakład. Wtedy rozpoczął się jej 
konflikt z Lechem Wałęsą -  za
rzuciła mu zdradę, bo chciał 
przerwać strajk. Wiosną 
1981 roku usunięto ją z kie
rownictwa Solidarności. Od tej 
pory Walentynowicz krytycznie 
oceniała bohaterów Sierpnia. 
Wałęsę oskarżała o współpra
cę z SB i nie zmieniła zdania 
nawet wtedy, gdy sąd uznał, 
że jego oświadczenie lustracyjne 
jest prawdziwe. -  To był dla niej

dramat, bo była matką chrzest
ną Magdy, córki Lecha. Głęboko 
przeżywała, że nie mogą już się 
spotykać. Po raz pierwszy od lat 
rozmawiali dopiero na ślubie 
Magdy -  opowiada Jolanta 
Kmiecik, która w czasie sta
nu wojennego siedziała z Anną 
Walentynowicz w ośrodku inter
nowania w Gołdapi. -  Liczyłem, 
że dożyjemy oboje czasów, gdy 
wyjaśnią się dawne nieporozu
mienia. Niestety, Ania odeszła 
-  mówi teraz Lech Wałęsa.
Miała 80 lat. -  rk
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GENERAŁ DYWIZJI WŁODZIMIERZ 
POTASIŃSKI -  Dowódca Wojsk Specjalnych
Urodził się w 1956 roku w Czeladzi, ze środowi
skiem Wojsk Specjalnych związany od kilkunastu 
lat. Był szefem zarządu rozpoznania w Dowództwie 
Wojsk Lądowych, gdzie odpowiadał za operacje 
specjalne. W latach 1993-1994 dowodził polskim 
kontyngentem wojskowym w siłach pokojowych 
ONZ w Syrii. Dwukrotnie uczestniczył w mię
dzynarodowej operacji sojuszniczej w Iraku. Dla 
„Przekroju” generała Potasińskiego wspomina 
jego zastępca, generał Marek Olbrycht: -  Spado
chroniarz i komandos pełną gębą. Uwielbiał życie 
i brał z niego, co się dało. Podróżował, uczył się 
języków, uprawiał sport Bieganie i jazdę na ro
werze miał we krwi. Słynął z tężyzny fizycznej. 
Biegle mówił po angielsku, miał świetne kontak
ty w Stanach Zjednoczonych. Z jego otwartością, 
łatwością nawiązywania kontaktów i profesjona
lizmem traktowali go tam jak swojego. W piątek 
po południu, kilkanaście godzin przed tragedią, 
jak zwykle podsumowaliśmy tydzień i planowali
śmy pracę na następny: zebranie w ministerstwie, 
przygotowanie majowych ćwiczeń. Rozstaliśmy się 
jak zawsze po koleżeńsku, a nie służbowo. Bo poza 
tym, że był moim przełożonym, przede wszystkim 
był wspaniałym kolegą. -  mac

TADEUSZ PŁOSKI -  Biskup połowy i generał 
dywizji Wojska Polskiego
W 1976 roku wstąpił do seminarium duchowne
go w Olsztynie, studiował też prawo kanoniczne 
na KUL. -  Poznałem go w latach 80. Inteligentny, 
dobrze zorganizowany, oczytany -  wspomina bisku
pa jego przyjaciel, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
-  W 1992 roku wciągnąłem go do Ordynariatu Po
lowego -  dodaje. Ksiądz Płoski był najpierw szefem 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Polowej w War
szawie, od 2001 roku kapelanem Biura Ochrony 
Rządu, jednocześnie został kanclerzem Kurii Polo
wej. -  Wiedziałem, że się sprawdza, miał świetne 
relacje z żołnierzami i nie ukrywam, że widziałem 
w nim swojego godnego następcę -  mówi arcybi
skup Głódź. W 2004Jan Paweł II mianował Tadeusza 
Płoskiego biskupem polowym. -  Wczoraj jego mat
ka przyjechała do ordynariatu. Jeszcze rano się z nią 
pożegnał. Dwie godziny później nadeszła informacja 
o tragedii. Matka Tadzia, niezwykle dzielna kobieta, 
od razu poszła do kościoła na mszę za duszę swe
go syna -  opowiada arcybiskup Głódź. Biskup Płoski 
miał 54 lata. -fieda

,1

GENERAŁ BRONI PILOT ANDRZEJ BŁASIK 
Dowódca Sił Powietrznych

-  Zawsze powtarzał, że mimo pełnionej funkcji 
ciągnie go za stery. Do końca latał na ukocha
nych MiG-ach. Mawiał, że w powietrzu odpoczywa
-  wspomina szef Aeroklubu Polskiego, generał 
Gromosław Czempiński. Andrzej Błasik uczył się 
w Liceum Lotniczym w Dęblinie, następnie w tam
tejszej Wyższej Szkole Orląt. Ukończył też Akademię 
Obrony Narodowej w Warszawie oraz Holenderską 
Akademię Obrony w Hadze i Szkołę Wojenną Sił Po
wietrznych USA w Montgomery. 19 kwietnia 2007 
roku otrzymał nominację na dowódcę Sił Powietrz
nych. Był także zapalonym wędkarzem i fotografem. 
Miał 47 lat, zostawił żonę i dwójkę dzieci. -  fieda
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ALEKSANDRA 
NATALLI-ŚWIAT
Posłanka Prawa 
i Sprawiedliwości
Miała powody, by tam polecieć 
-  jej rodzina pochodziła z Kre
sów Wschodnich. Brat dziadka 
przeszedł przez łagry, brat babci 
zginął w Katyniu. -  Wszyst
ko było u niej zawsze dopięte 
na ostatni guzik -  wspomina 
Ewa Wolak, także posłanka 
z Wrocławia, ale reprezentująca 
PO. -  Jednocześnie była cie
płą, tryskającą energią kobietą. 
Olę po prostu się lubiło -  opo
wiada. Znajomi podkreślają też 
ogromną wiedzę Natalli-Świat, 
zwłaszcza na temat finansów 
publicznych. Miała nieprawdo
podobną pamięć do liczb. Nic 
dziwnego -  zanim została prawą 
ręką Jarosława Kaczyńskie
go, pracowała między innymi 
w Zakładzie Badań Statystycz-

CRAŻYNA GĘSICKA 
Posłanka Prawa 
i Sprawiedliwości
Nawet przeciwnicy politycz
ni 58-letniej Grażyny Gęsickiej, 
wcześniej związanej z PO, doce
niali kompetencje posłanki, byłej 
minister rozwoju regionalnego 
w rządach PiS, od kilku miesięcy 
szefowej klubu parlamentarnego 
tej partii. -  Wprowadziła do klu
bu świeżość i kobiecy punkt 
widzenia -  mówi posłanka 
PiS Joanna Kluzik-Rostkow- 
ska. -  Była taka młoda duchem. 
Kiedy usłyszałam, że jest bab
cią, nie mogłam uwierzyć
-  wspomina. Zdaniem profe
sor Jadwigi Staniszkis posłanka 
należała do nielicznej grupy po
lityków, dla których nie liczyły 
się ambicje, lecz dobro wspólne.
-  Myślała zadaniami. Rozpozna
wała problemy i potrafiła znaleźć 
ich rozwiązanie -  mówi. Gęsicka 
pochodziła z Podkarpacia i tam 
miała najwięcej przyjaciół. Lu
biła wracać w rodzinne strony, 
odprężała się podczas długich 
spacerów po lesie. -  ana

no-Ekonomicznych GUS oraz 
w Polskiej Akademii Nauk.
Ta elegancka i nieco zdystan
sowana 51-latka miała pasję, 
o którą nikt jej nie podejrzewał. 
W swoim wrocławskim miesz
kaniu gromadziła na półeczkach 
maskotki myszy. Miała ich 
ponad 200, w tym pokaźną gro
madkę myszek pepików, bo wraz 
z mężem i przyjaciółmi uwiel
biała podróżować po Czechach.

ZBIGNIEW WASSERMANN
Poseł Prawa i Sprawiedliwości
Lubił podnosić ciężary, nie tylko 
te polityczne -  bez mrugnięcia 
okiem dźwigał 120-kilogramową 
sztangę. Po śmierci ojca, ma
szynisty parowozu, 15-letni 
Zbigniew przejął obowiązki gło
wy rodziny. Opiekował się chorą 
matką i młodszym bratem. Cza
su było mało, miał więc kłopoty 
z nauką. Udało mu się jednak 
w 1972 roku skończyć studia 
prawnicze. Potem został proku
ratorem w Chrzanowie. -  Ale 
dom zawsze był dla Zbyszka 
najważniejszy -  mówi zaprzy
jaźniony z Wassermannem Józef 
Pilch z PiS, przewodniczący ra
dy miasta Krakowa. -  W polityce 
bywał ostry, w rodzinnym gronie 
-  uosobienie łagodności -  do
daje. Zdarzały się lata, w których 
Wassermann przejmował w  ro
dzinie funkcje przypisywane 
kobietom, zwłaszcza gdy żona 
Halina rozkręcała w Krako
wie firmę informatyczną. Prał, 
gotował, wychowywał dzieci.
W ostatnich latach słynne były 
jego wystąpienia podczas obrad 
komisji śledczej w  sprawie PKN 
Orlen i ostatnio komisji hazardo
wej. Miał 60 lat. -  ana
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JERZY SZMAJDZINSKI
Poseł klubu Lewicy (SLD), 
wicemarszałek Sejmu
Dla przyjaciół Szmaja. Nie obrażał się 
za to przezwisko, przeciwnie -  chciał 
je wykorzystać w nadchodzącej kampa
nii prezydenckiej, do której wystawił go 
SLD, W serwisie internetowym „Szma
ja  OK” przedstawiał się jako równiacha.
To była próba zmiany powszechne
go wizerunku ponuraka. -  Wizerunku 
niesprawiedliwego. Kilka lat temu spędza
liśmy razem sylwestra. Jurek, ten wielki 
misio, był niekwestionowanym królem

parkietu -  wspomina Wiesław Kaczma
rek, były minister skarbu. Szmajdziński 
był jednym z najbardziej doświadczo
nych polityków w parlamencie. W Sejmie j 
zasiadał od 1985 roku (z przerwą w la- j 
tach 1989-1991). Od 2001 do 2005 roku ; 
był ministrem obrony narodowej. Był 
także jednym z najlepszych tenisistów 
wśród polityków -  na korcie nie odpusz
czał żadnej piłki. Zostawił żonę i dwoje 
dzieci. Na punkcie córki Agnieszki, którą 
czule nazywał Bubą, miał ponoć całko
witego bzika. Zginął dzień po swoich 
58. urodzinach. -  igg\

ANDRZEJ KARWETA
Dowódca Marynarki Wojennej
W jego gabinecie stało kilka modeli okrę
tów. Modelarstwem pasjonował się od lat, 
ale gdy został oficerem, zabrakło mu cza
su. -  Nigdy nie brakowało go jednak 
na rozmowy -  wspomina Bartosz Zajda, 
rzecznik prasowy Marynarki Wojennej.
Był niezwykle otwarty, nie bał się krytyki.
-  Gdy objął stanowisko dowódcy, po
wiedział mi: „Pamiętaj, nie mów, co było 
dobrze. Mów tylko, co można poprawić”
-  wspomina Zajda. Choć miał na głowie 
naprawdę dużo, dobrze znał współpra
cowników: każdego pytał o rodzinę, 
zdrowie, bo rzeczywiście go to interesowa
ło. Często mówił im, że praca jest ważna, 
ale nie najważniejsza. Ani współpracow
nikom, ani żonie, ani trojgu dzieci już tego 
nie powie. Miał 51 lat. -  mil

m  **

RYSZARD KACZOROWSKI 
. Ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie
Funkcję pełnił od lipca 1989 
do grudnia 1990 roku, gdy w dniu 
zaprzysiężenia Lecha Wałęsy od- 

|  dał przedwojenne insygnia władzy 
| prezydenckiej. -  Oddany sprawom 

Polski całym sercem. Przedstawi
ciel innej klasy politycznej -  ocenia 

|  Lech Wałęsa. Kaczorowski pochodził 
ze szlacheckiej rodziny z Białegosto- 

k ku. Po zajęciu miasta przez Armię 
f Czerwoną działał w konspiracji, 
j: Aresztowany przez NKWD tra- 
i ,fił na Kołymę, z której wydostał się, 
jWstępując do armii Andersa. Brał 
ipdział w walkach o Monte Cassino, 
p o  wojnie został w Wielkiej Bryta- 
| nii. Działał w emigracyjnym rządzie 

oraz polskim harcerstwie. -  Mam 
1 dwie pamiątki, bardzo dla mnie waż
one, które czekają na to, żebym zabrał 
•j je ze sobą do grobu. To skała z Mon- 
. te Cassino i garść ziemi spod dębów 
f w parku w Zwierzyńcu. Tych dębów,
' pod którymi kilkadziesiąt lat temu 
składałem przyrzeczenie harcer
skie -  mówił Kaczorowski w jednym 

Iz ostatnich wywiadów. W listopa- 
Kzie ubiegłego roku skończył 90 lat.

-iggy
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JOLANTA SZYMANEK-DERESZ
Posłanka klubu Lewicy (SLD)
Do wielkiej polityki Jolanta Szymanek- 
-Deresz, z wykształcenia prawnik, we
szła w 2000 roku, gdy została szefową 
kancelarii prezydenta Aleksandra Kwa
śniewskiego. Pięć lat później pojawiła 
się na stadionie Wisły w Płocku z bia- 
ło-niebieskim szalikiem kibica lokalnej 
drużyny: trwała właśnie kampania wy
borcza, a ona walczyła o mandat posła 
z okręgu płockiego z listy SLD. Man
dat zdobyła, a już rok późnej zwyciężyła 
w rankingu 12 najlepszych posłów „Po
lityki”. W wyborach w 2007 roku weszła 
do Sejmu z listy koalicji Lewica i Demo
kraci. -  Uwielbiała życie, była zawsze 
uśmiechnięta i pełna energii. Podziwia
liśmy ją za rozum, ale także za urodę 
-  wspomina posłankę jej partyjny kole
ga Krzysztof Janik.
Jolanta Szymanek-Deresz była zapaloną 
tenisistką i ogrywała na korcie Jerzego 
Szmajdzińskiego.
Gdy dziennikarze zapytali ją, czy zgadza 
się z opinią, że „polityka psuje kobiety, 
bo stają się brutalne, perfidne i fałszy
we”, odparła z uśmiechem: -  Polityka 
hartuje kobiety, ale i wzmaga wrażli
wość. 12 lipca Jolanta Szymanek-Deresz 
skończyłaby 56 lat. -  rk

OJCIEC JÓZEF JONIEC 
Pijar, twórca Parafiady

| Lubił powtarzać, że wszystko
-  każdy uczynek i słowo -  jest 
drogą do Boga. I właśnie tego 
uczył parafian oraz wszystkich, 
z którymi na co dzień się spo
tykał. W 1989 roku stworzył 
Parafiadę: zawody, w których 
najbardziej cenione są: wy
trwałość, charakter i silna wola, 
a nie zwycięstwo i sukces. Nie
wielka na początku impreza 
przerodziła się w zawody spor- 
towo-kulturalno-religijne, które 
co roku odbywają się w szkołach 
i klubach nie tylko w Polsce, ale 
na całym niemal świecie. -  Pła
czemy po nim jak po ojcu. To był 
człowiek o ogromnym sercu, za
wsze gotowy pomagać każdemu, 
kto pomocy potrzebował. Nie 
mówił wiele, ale uważnie słuchał 
i szukał rozwiązania problemu
-  opowiada Maria Kujel, któ
ra w biurze Parafiady pracuje
od 17 lat. Wielką misją ojca Jońca 
była akcja „Katyń ocalić od zapo
mnienia”. Wierzył, że jeśli młodzi 
ludzie będą pamiętać o zbrod
ni, to jako dorośli nie dopuszczą 
do powrotu totalitaryzmu. Dla-

j tego namawiał, by uczniowie 
sadzili w pobliżu szkół dęby po
święcone ofiarom Katynia. Akcja 
miała się zakończyć w tym roku, 
w 70. rocznicę tragedii. Ojciec Jó
zef Joniec miał 51 lat. -  rk

JANUSZ KOCHANOWSKI -  Rzecznik praw obywatelskich

[wybrany na stanowisko z rekomendacji PiS miał pro- 
f blem z pozbyciem się łatki człowieka braci Kaczyńskich. 
|Gdy 29 marca spotkałem się z rzecznikiem w jego biu- 
Ip e  w Warszawie, zwierzył się: -  Środowiska lewicowe 
grarzekają, że nic nie robię, a ja tu odbieram e-maile z za
pytaniami, dlaczego tym gejom tak ciągle pomagam 

tłumaczył. Byłem pewnie ostatnim dziennikarzem, któ
remu Janusz Kochanowski udzielił długiego wywiadu. 
Przyjechałem nastawiony bojowo. Atakowałem bez par
donu. Rzecznik spokojnie mówił, co myśli, zdając sobie

g im

MIRON
(MIROSŁAW CHODAKOWSKI) 
Arcybiskup prawosławny, 
ordynariusz Wojska Polskiego
We wrześniu 2009 roku modlił się 
za białoruskich pilotów, którzy zginę
li w katastrofie Su-27 podczas pokazów 
Air Show w Radomiu. - 1 sam zginął 
w powietrzu -  wzdycha były ordyna
riusz połowy, arcybiskup Leszek Sławoj 
Głódź. Od 1976 roku Miron był uczniem 
Wyższego Prawosławnego Seminarium 
Duchownego w Jabłecznej, dwa lata 
później złożył pierwsze śluby zakonne. 
Po 1984 roku zajął się budową i peł
nił funkcję przełożonego supraskiego 
monasteru Zwiastowania Najświęt
szej Maryi Panny. Chirotonię biskupią 
przyjął 10 maja 1998. -  Znałem go 
od czternastu lat. Razem wiele wspólnie 
jeździliśmy. Od Monte Cassino po misje 
w Afganistanie, Iraku, Kosowie. Świet
nie czuł się w wojsku, był znakomitym 
towarzyszem podróży -  wspomina ar
cybiskup Głódź. 12 lat temu Miron 
otrzymał stopień generała brygady, 
dwa lata temu został arcybiskupem.
Miał 52 lata. -  fieda

sprawę, że większość jego odpowiedzi mi się nie podoba. 
Gdy po ponad godzinie wyłączyłem dyktafon, powiedział: 
-  No, czuję, że będą między nami jeszcze niezłe zapasy 
przy autoryzacji -  i uśmiechnął się szeroko. Pożegnali
śmy się w świetnej atmosferze, mocno uścisnął mi dłoń, 
życzył powodzenia i przeprosił, że musi pędzić dalej.
W dniu katastrofy po śniadaniu miałem zamiar zabrać się 
do ponownego redagowania naszej rozmowy, żeby w po
niedziałek wysłać ją rzecznikowi do autoryzacji. Zginął 
tydzień przed 70. urodzinami. -  mac
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ARKADIUSZ RYBICKI 
Poseł Platformy Obywatelskiej
-  My straciliśmy wielkiego przyjaciela, 
rodzina cudownego męża i ojca, a jego | 
półtoraroczny wnuczek dziadka -  mówi 
Iwona Guzowska, posłanka PO i przyja
ciółka Arkadiusza Rybickiego. 57-letni 
Rybicki, urodzony w Gdyni historyk, 
już w połowie lat 70. związał się ze śro-1 
dowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu. 
Współpracował z KOR i ROPCiO.
W sierpniu 1980 roku pomagał straj
kującym robotnikom z Wybrzeża. -  Po 
1989 roku często jeździliśmy do szkół, 
gdzie Aram opowiadał o historii, w któ
rej sam uczestniczył i którą tworzył.
Gdy mówił o internowaniu albo o tym, 
jak z kolegą spisywał na tablicy 21 po
stulatów strajkowych, to razem z tymi 
dzieciakami otwierałam buzię -  opowia 
da Guzowska. -  Z niezwykłym ciepłem 
i spokojem znosił wszystko, czym los 
go doświadczył, nie tylko zawieruchy 
polityczne, ale i cierpienie związane 
z autyzmem syna. Z żoną współtworzył 
środowisko rodziców podobnych dzieci
-  dodaje Guzowska. -fiedi

WIESŁAW WODA
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego
Był posłem po raz piąty. Choć z ducha ludo
wiec (najpierw związany z ZSL, potem z PSL) 
i miłośnik wiejskich klimatów (miał własną 
pasiekę), zasiadał też w latach 90. w fotelach 
wiceprezydenta Krakowa i wicewojewody kra
kowskiego. Był również wojewodą tarnowskim, 
a gdy na tym stanowisku w 1997 roku zastą
pił go dzisiejszy minister skarbu Aleksander 
Grad, tarnowianie żartowali, że Woda nadal 
nimi rządzi, tylko zmienił stan z ciekłego na sta
ły. -  Metamorfozy były jego specjalnością.
Na co dzień dowcipny, czasem rubaszny, ale kie
dy chodziło o sprawy ważne dla kraju, potrafił 
być śmiertelnie poważny -  takiego Wodę zapa
miętał jego partyjny kolega, poseł Jan Bury. 
Wiesław Woda był znawcą win i dobrej kuch
ni. Popierał legalizację łąckiej śliwowicy. 
Doradzał kolegom w wyborze trunków, kie
dy organizowali prywatne przyjęcia. Zasłynął 
z publicznej krytyki sejmowej restauracji, która 
- ja k  twierdził -  zmienia menu raz na cztery la
ta. Ostatecznie wymieniono w Sejmie nie menu, 
ale restauratora.
64-letni Woda był gorącym zwolennikiem 
wprowadzenia rozwiązań prawnych i or
ganizacyjnych, które zapewniłyby osobom 
mieszkającym na terenach zagrożonych powo
dziami większe wsparcie państwa. -  ana

JANUSZ ZAKRZEŃSKI -  Aktor
Znany przede wszystkim z roli Józefa Piłsudskiego, w którą 
najpierw wcielił się w filmie „Polonia Restituta” z 1981 ro
ku, a w ostatnich latach grał Marszałka podczas uroczystości 
11 listopada. A przecież przez ponad 50 lat pracy stwo
rzył setki kreacji teatralnych i kinowych: w  „Popiołach”,
„Nad Niemnem”, „Misiu”. Oceniano, że w roli Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w  „Tumorze Witkacego” był lepszy 
od Jerzego Stuhra. Syn ułana pułku szwoleżerów rokitniań- 
skich wyniósł z domu patriotyzm i absolutnie nienaganne 
maniery. -  Podać rękę, otworzyć drzwi, puścić przodem. Dbać 
o kobietę. Tego nauczył mnie ojciec. Dlaczego mężczyźni nie 
mają dziś w sobie usłużności? -  pytał niedawno w wywiadzie.
-  Był nie tylko aktorem niezwykle doświadczonym -  mówi 
Olgierd Łukaszewicz -  ale także bezgranicznie oddanym krze
wieniu narodowych tradycji. Wiemy aktorstwu z misją. Gdy 
dziś rano usłyszałem o tragedii, przypomniałem sobie, jak 
na jubileuszu 25-lecia Teatru STU śpiewał motyw ze „Skrzyp
ka na dachu”: „Coś rodzi się i coś przemija/ale zostaje po nas 
ślad” -  wspomina Łukaszewicz. Na pokład samolotu prezy
denckiego Zakrzeński został zaproszony jako członek rady 
programowej Związku Piłsudczyków. Miał 74 lata. -  kp

WŁADYSŁAW STASIAK
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Mój szeryf -  tak w 2002 roku przedstawił 
Władysława Stasiaka ówczesny prezy
dent Warszawy Lech Kaczyński, mianując 
go swoim zastępcą odpowiedzialnym 
za sprawy bezpieczeństwa. Już wcze
śniej pracowali razem w Najwyższej Izbie 
Kontroli. -  Humanista, człowiek wielkiej 
kultury, mój cichy przyjaciel -  mówi ksiądz 
Józef Jachimowicz ze stołecznego ośrodka 
duszpasterstwa policji. -  Często przycho
dził do nas. Policjanci go lubili i szanowali, 
bo mówił do nich konkretnie i na temat. 
Ostatni raz widzieliśmy się 19 lutego 
na pogrzebie zamordowanego policjan
ta Andrzeja Struja. Żegnając się, obiecałem 
mu, że przy najbliższej okazji podaruję mu 
egzemplarz mojej nowej książki. Chciałem 
to zrobić podczas wspólnego lotu do Ka
tynia, bo też miałem być w tym samolocie. 
W ostatniej chwili zatrzymały mnie inne 
sprawy. -  ma

PIOTR NUROWSKI
.Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Wszyscy, nawet ci nie do końca przychylni prezesowi Nurowskiemu, nie ma
ją wątpliwości, że był wielkim przyjacielem sportowców. -  Wiele gwiazd sportu 
z problemami zgłaszało się bezpośrednio do prezesa. I pomagał -  mówi Kamil 
Wolnicki, dziennikarz sportowy. Pomógł Justynie Kowalczyk, gdy w 2005 ro

jku została zdyskwalifikowana za przyjmowanie zakazanego leku i jej dalsza 
kariera stanęła pod znakiem zapytania. -  Zakasał rękawy i zaczął lobbować, 
wykorzystał kontakty w biznesie i znalazł firmę, która uwierzyła w Justynę. 
Doprowadził do podpisania kontraktu sponsorskiego, aby w czasie odsunię- 
fcia od zawodów miała za co trenować -  opowiada Adam Krzesiński, sekretarz 
generalny PKOl. Do Katynia 64-letni Piotr Nurowski pojechał z własnej inicja
tywy: chciał złożyć hołd ośmiu zamordowanym tam olimpijczykom. -  mac

ALEKSANDER SZCZYGŁO
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
-  Ceniłem jego poczucie humoru -  wspomina Jarosław Rybak, który pracował 
}  Aleksandrem Szczyglą (47 lat) najpierw jako rzecznik Ministerstwa Obrony 
Narodowej, a do 10 kwietnia jako rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 ̂ Niektórzy uważali go za człowieka dość surowego. Wiele razy mówiłem mu, 

nie zamierzam dłużej pracować z takim szefem, a on odpowiadał, że to nie 
szkodzi, bo nie przywiązuje się do ludzi. Takie żarty. Ale kiedyś dodał poważnie: 
„Wiesz, jednak się przywiązuję”. Na dzień przed katastrofą zadzwonił i zapy
t a  jak wypadł w jednym z programów telewizyjnych. Wypadł bez zarzutu, lecz 
ja powiedziałem żartem, że tak sobie. Zawsze mu tak mówiłem. Powiedział: 
„Proszę dać mi do telefonu kogoś, kto obiektywnie oceni, że byłem świetny”.
To były ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem -  mówi Jarosław Rybak. -  raf

w  KATASTROFIE ZGINĘLI TEŻ:
* Zenona Mamontowicz-Łojek 

~ przedstawicielka Rodzin Ka
tyńskich, Dariusz Michałowski 
~ BOR, Stanisław Mikke -  wiceszef 
KOP WiM, Janina Natusiewicz- 
Mirer -  osoba towarzysząca, Piotr

Nosek -  BOR, Bronisława Orawiec- 
-Loffler -  przedstawicielka Rodzin 
Katyńskich, ksiądz Jan Osiński -  Or
dynariat Polowy Wojska Polskiego, 
Katarzyna Piskorska -  przedstawi
ciel Rodzin Katyńskich, Agnieszka 
Pogródka-Więcławek -  BOR, ks. Ry
szard Rumianek -  rektor UKSW,

KSIĄDZ PUŁKOWNIK ADAM PILCH
p.o. ewangelicki naczelny 
kapelan wojskowy
-  Jesteśmy osieroceni -  mówi dia
kon Halina Radacz, współpracownica 
księdza Adama Pilcha. -  Straciliśmy 
człowieka, który był niezwykle ciepły, 
serdeczny i na którego lojalność za
wsze można było liczyć -  dodaje. Ksiądz 
Pilch w 1989 roku ukończył studia teo
logiczne w Warszawie i rozpoczął pracę 
duszpasterską. Od 1995 roku do śmierci 
był proboszczem Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Warszawie, pracował też 
w Ewangelickim Duszpasterstwie Woj
skowym, gdzie dosłużył się stopnia 
pułkownika. Odwiedzał polskich żołnie
rzy na misjach pokojowych w Kosowie, 
Libanie, Czadzie. Od 20 lat co miesiąc 
współorganizował ekumeniczne nabo
żeństwa. -  Prowadził kościół otwarty dla 
wszystkich, w którym można było usły
szeć mszę po angielsku i niemiecku,

A l
bo ksiądz Pilch perfekcyjnie wła
dał tymi językami. Kochał muzykę, 
szczególnie Bacha i Chopina -  do
daje Waldemar Radacz, proboszcz 
parafii ewangelicko—augsburskiej 
w Żyrardowie. -  Był świetnym 
teologiem, a prywatnie człowie
kiem wielkiej miłości -  mówi 
Halina Radacz. Ksiądz Pilch miał 
44 lata, zostawił żonę Kornelię 
i córkę Emę. -  fieda

PAWEŁ WYPYCH
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Harcmistrz w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członek Polskiej Aka
demii Nauk, były pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
W Kancelarii Prezydenta odpowiadał za sprawy społeczne. -  Sytuacja osób 
z niepełnosprawnością w Polsce leżała mu na sercu również przez doświad
czenia rodzinne -  mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Integracji. -  Jego siostra jest osobą z niepełnosprawnością. Poznaliśmy się, 
gdy w warszawskim ratuszu kierował wydziałem polityki społecznej. Od ra
zu przeszliśmy do konkretnych pomysłów. Nalegał, by bez zwłoki zabierać się 
do roboty. Mawiał, że każdy ma swój czas i ważne, żeby pozostawić coś po so
bie. Strasznie przykro, że dla niego ten czas okazał się tak krótki. W piątek 
przed katastrofą jedliśmy obiad w Pałacu Prezydenckim. Omawialiśmy zor
ganizowanie debaty kandydatów na prezydenta, która byłaby poświęcona 
wyłącznie problemom społecznym. Pan prezydent miał spotkanie w sali obok 
-  opowiada Pawłowski. Paweł Wypych miał 42 lata. -  mc

Wojciech Seweryn -  przedstawiciel 
Rodzin Katyńskich, Leszek Solski 
-  przedstawiciel Rodzin Katyńskich, 
Jacek Surówka -  BOR, Izabela To
maszewska -  osoba towarzysząca, 
Marek Uleryk -  BOR, Teresa Wa- 
lewska-Przyjałkowska -  fundacja 
Golgota Wschodu, Edward Wojtas

-  poseł RP (PSL), Stanisław Zając
-  senator RP (PiS), Gabriela Zych
-  przedstawicielka Rodzin Katyń
skich, Arkadiusz Protasiuk -  kapitan, 
Robert Grzywna, Andrzej Michalak, 
Artur Ziętek -  członkowie załogi, 
Barbara Maciejczyk, Natalia Janusz- 
ko, Justyna Moniuszko -  stewardesy.
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Uroczystości katyńskie skrócono tylko do mszy. W tym czasie szczątki ofiar katastrofy składano do trumien przywiezionych przez rosyjskie służby

JU
L

K rzyszto f Kowalczyk, Igor fiyciak, Piotr Stanisławski

CHCEMY ZROZUMIEĆ
ZA WCZEŚNIE, BY WSKAZAĆ WINNYCH, ALE ZADAWANIE PYTAŃ, A PRZEDE WSZYSTKIM 

SZUKANIE ODPOWIEDZI, POMAGA NAM UPORAĆ SIĘ Z ROZPACZĄ

PREZYDENT KACZYŃSKI M IAŁ SIĘ POJAWIĆ

na cmentarzu w Katyniu o godzinie 11.20 
czasu miejscowego. Poranek był chłodny 
i nieprzyjemnie wilgotny. Rządowy samolot 
z parą prezydencką, szefami urzędów cen
tralnych i Kancelarii Prezydenta, generali- 
cją, posłami, duchowieństwem oraz człon
kami Rodzin Katyńskich i obsługą wystar
tował z Okęcia z minimalnym opóźnieniem. 
Nic nie zapowiadało tragedii. Prawie nic. 
Krótko przed startem oficjalnej delegacji in
nym samolotem z Warszawy miała polecieć 
grupa dziennikarzy. Ale wskaźniki mocno 
zużytego Jaka-40 wykazywały awarię. Sa
molot trzeba było w pośpiechu zmienić. Bio
rąc po uwagę stan rządowej floty powietrz
nej, nikt nie uznał tego zdarzenia za szcze
gólne. Szczególne miały być za to obchody 
w Katyniu, do którego zmierzał prezydent.

W lesie pod tą rosyjską wsią pochowa
nych jest blisko 4,5 tysiąca polskich ofice
rów wziętych do niewoli w 1939 roku i zgła
dzonych decyzją władz ZSRR. Na tamtej
szym cmentarzu zaplanowano uroczysty 
apel poległych poprzedzony wystąpieniem 
Lecha Kaczyńskiego, mszą świętą i modli
twami ekumenicznymi.

Wywiadu nie będzie
Goście zaproszeni na obchody 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej gromadzili się na cmen
tarzu już o 8 rano. Godzinę wcześniej 
Jo Smoleńska przyjechał specjalny pociąg 
z Warszawy -  dwa wagony parlamenta
rzystów PiS, dziennikarze, członkowie Ro- 
dzin Katyńskich, żołnierze kompanii repre
zentacyjnej, harcerze. Kilkaset osób, które 
na dworcu przesiadły się do autokarów.

Tu-154M z  prezydentem na pokładzie 
runął na las otaczający lotnisko kilometr 
°d pasa startowego tuż przed godziną 11 
czasu lokalnego. W tym czasie w Katyniu 
ostatni goście, którzy przybyli do Rosji po
ciągiem, przechodzili przez bramki ochro
ny- W przeciwieństwie do lotniska las nie 
oył spowity mgłą, ale chmury wisiały tuż 
nad koronami drzew. Było około ośmiu 
stopni Celsjusza, ale wilgoć potęgowała 
uczucie chłodu.

Na miejsce Polska dopiero budziła się ze snu, kie- 
tragedii dy nagle rozdzwoniły się komórki. Infor-
przybył macje były sprzeczne: doszło do awarii,
Jarosław był jakiś wypadek, w samolocie wybuchł
Kaczyński, pożar. Ekipa Telewizji Polskiej przygo-
aby zidenty- towała wcześniej stanowisko, z którego
fikować Lech Kaczyński miał udzielić wywiadu.
bliskich Rozmowę miał prowadzić Jan Pospie-
i pomodlić szalski. Do kolegów w studiu w Warsza-
się za ofiary wie dziennikarz powiedział tylko: „Wy-
katastrofy wiadu z prezydentem nie będzie”.

Ktoś puścił plotkę, że z wypadkiem 
coś wspólnego mają Rosjanie, bo zatrzy
mali czekających na lotnisku dziennika
rzy. Milicja odebrała im sprzęt telewi
zyjny oraz aparaty fotograficzne. Plotkę 
szybko zdementowano. Pierwsze oficjal
ne informacje zaczęli dostawać posłowie 
PiS. Jacek Sasin, zastępca szefa Kancela
rii Prezydenta RP, ogłosił: była katastro
fa, nikt nie przeżył.

Pojedyncze osoby zaczęły się modlić, 
odmawiano różaniec. Pracownicy Ra
dy Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
musieli uspokajać zrozpaczoną córkę 
Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady, 
któiy był na pokładzie. Kobieta przyje

chała do Katynia pociągiem. W piątkowy 
wieczór ojciec odprowadził córkę na pe
ron warszawskiego dworca. Rano mieli 
się spotkać w Katyniu.

Ojciec Ptolemeusz Kuczmik, pro
boszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Smoleńsku, spontanicznie od
prawił mszę. Po niej na prośbę parla
mentarzystów PiS uroczystość zakończo
no. Autokary odwiozły gości do Smoleń
ska. Pociąg do Warszawy wyruszył o go
dzinie 16, choć pierwotnie jego odjazd 
planowano na 22.30. Posłowie PiS za
mknęli się w wagonach. Nie chcieli roz
mawiać z dziennikarzami.

Chmury nad Smoleńskiem się roz
stąpiły, a niebo stało się błękitne, kiedy 
rosyjscy milicjanci zaczęli wkładać ciała 
ofiar do drewnianych trumien. Wszyst
kie, łącznie ze zwłokami prezydenta i je
go małżonki, przewieziono do moskiew
skiego zakładu medycyny sądowej.

Ostrożnie z opiniami
Zrozumienie. Dojście do niego zaj
mie długie tygodnie. Czarne skrzynki 
Tu-154 zawierają tylko część danych —> I
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—> potrzebnych do odtworzenia katastro
fy. Równie ważne jest zebranie wszystkich 
szczątków samolotu i odróżnienie uszko
dzeń powstałych w wyniku rozbicia się
0 ziemię od tych, które mogły być przyczy
ną awarii. Trzecim elementem będzie pre
cyzyjna analiza pogody -  trzeba pokazać 
niemal minuta po minucie to, co działo się 
z powietrzem i wodą wokół smoleńskiego 
lotniska 10 kwietnia 2010 roku. *

Dopiero porównanie tych danych da
je nadzieję na określenie przyczyn trage
dii. Przy zdarzeniu tej rangi do analizy zo
staną zaproszeni nie tylko fachowcy z Rosji
1 Polski, ale także z amerykańskiej Narodo
wej Rady Bezpieczeństwa Transportu ma
jący bodaj największe doświadczenie w tej 
materii.

Właśnie dlatego opinie wypowiadane 
przez tak zwanych ekspertów w kilka go
dzin po tragedii sugerujące winę załogi są 
co najmniej niewłaściwe. Każdy poważny 
wypadek lotniczy jest w praktyce efektem 
zbiegu kilku, kilkudziesięciu drobnych zda
rzeń, które -  gdyby wystąpiły niezależnie
-  wywołałyby najwyżej niewielkie kłopoty.

Nic więc dziwnego, że w najbliższych 
dniach nie usłyszymy sądów wydanych 
przez osoby naprawdę znające się na bada
niu podobnych zdarzeń. Ci ludzie wiedzą, 
że na razie nie da się powiedzieć niczego 
mądrego. Pamiętają też zapewne oskarże
nia pod adresem załóg dwóch samolotów 
11-62, które rozbiły się w okolicach Okęcia 
w 1980 i 1987 roku. W obu przypadkach 
pozory wskazywały, że winę ponosili pilo
ci i nawigatorzy, w obu okazało się, że win
nymi tragedii byli ludzie -  tyle że budujący, 
a nie pilotujący maszyny.

Stary, ale odświeżony
Warto jednak wiedzieć jak najwięcej. 
Po pierwsze: samolot.

Tu-154 to konstrukcja, której masowa 
produkcja rozpoczęła w 1972 roku. Jed
nak prezydencki tupolew miał dodatko
we oznaczenie „M” i był jedną z najnow
szych maszyn z serii, którą zaprojekto
wano w połowie lat 80. na zamówienie 
PLL LOT.

Ten konkretny egzemplarz, oznaczo
ny numerem 101, który rozbił się pod Smo
leńskiem, wyprodukowano w 1990 roku, 
liczył więc 20 lat. Ale to znowu tylko data
-  samolot w grudniu zeszłego roku prze
szedł gruntowny remont w zakładach lot
niczych w Samarze. Teraz w tych samych 
zakładach stoi drugi z rządowych Tu-154M 
o numerze 102. W hali widać opróżniony 
kadłub, w którym brak siedzeń, obić, elek
troniki. Kabina pilotów jest pusta, każda 
część została wymontowana i odnowiona 
lub wymieniona. Tak samo silniki: rozłożo
ne na części poddawane są kontroli i kon
serwacji. Kabinę pasażerską przygotowa
no w wersji lux -  zaprojektowanej specjal-
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nie dla głów państw. Po identycznych za
biegach Tu-154M 101 dostał sześciolet
nią zgodę na eksploatację. Od tego czasu 

Premier Tusk przelatał zaledwie 124 godziny i wykonał
modli się 50 lądowań.
w miejscu Zdaniem specjalistów Tu-154M 101
tragedii. był wystarczająco dobrze wyposażony
Chwilę do lotów przy niskiej widoczności, a je-
później go systemy nawigacyjne nie odbiega-
premier ły istotnie od tych, które są stosowane
Putin w nowszych samolotach PLL LOT. I jesz-
zlojyl mu cze jedno: piloci z 36. Specjalnego Puł-
kondolencje ku Lotnictwa Transportowego doskona

le znali ten samolot, a mechanicy świet
nie przygotowali go do lotu.

Wśród drzew
Lotnisko Smoleńsk-Północ do niedaw
na było tylko wojskowe. Stacjonujący 
tam pułk opuścił je dopiero pod koniec 
zeszłego roku i dlatego nie było znane 
większości pilotów.

Wbrew pierwszym informacjom smo
leńskie lotnisko nie ma ani zbyt krótkie
go, ani zbyt wąskiego pasa -  2400 me
trów to wprawdzie mniej niż na Okęciu, 
ale niemal dokładnie tyle, co na krakow
skich Balicach. A Tu-154M potrzebuje 
do startu i lądowania 1500 metrów.

Problem stanowi położenie pasa, któ
ry z obu stron otoczony jest drzewami. 
Choć te na linii startu i lądowania wycię
to, to już kilkadziesiąt metrów obok ro
śnie spory zagajnik.

Wciąż nie jest jasne, jakimi urządze
niami ułatwiającymi nawigację dyspo
nuje Smoleńsk-Północ, ale emerytowa
ny kontroler lotu pracujący do niedaw
na na Okęciu, z którym rozmawialiśmy, 
zaznacza, że pilot z pasażerami na pokła
dzie podczas lądowania musi zobaczyć 
światła podejścia prowadzące do pasa 
albo chociaż próg pasa startowego. Takie 
zasady obowiązują na ogromnej więk
szości lotnisk i takimi -  jego zdaniem 
-  z pewnością kierował się pilot prezy
denckiego samolotu. Tu pojawia się trze
ci, prawdopodobnie najważniejszy czyn-

I  nik -  pogoda. Wiadomo, że na lotnisku 
I  w Smoleńsku panowała gęsta mgła. Jed- 
I  nak to stwierdzenie jest niewystarczające 
I  do ostatecznej oceny sytuacji.

Każdy samolot przed startem kieruje się 
I  prognozami pogody opisującymi zarówno 
I  bieżące warunki w miejscu lądowania, jak 
I  ! trendy, czyli prognozy na najbliższy czas.
■ fot z Warszawy do Smoleńska trwa oko-
■ ło dwóch godzin. Gdyby z prognozy posia- 
I  danej przed startem wynikało, że mgła się 
I  utrzyma, to z całą pewnością lot zostałby 
I  opóźniony. Kapitan zwykle nie decyduje się 
I  ia start, wiedząc, że nie będzie miał warun- 
I  ków do lądowania.

I  % ła  z mokradeł
I  Iożna więc sądzić, że prognoza mówiła 
I  mgle przyziemnej, która dość łatwo się 
I  ozwiewa lub przesuwa. To tym bardziej 
I  prawdopodobne, że Smoleńsk-Północ oto- 
I  czony jest terenami podmokłymi, gdzie
■ 'oezbyt gruba warstwa mgły nie należy 
I  do rzadkości.
1 Mgła przyziemna tłumaczyłaby też za- 
1 chowanie pilota -  kilka razy okrążał pas 
I  startowy, czekając zapewne na moment, 
I  az wiatr przewieje biały tuman lub roz- 
I  prószy go słońce. W tej chwili trudno jed- 
1 nak stwierdzić, dlaczego samolot rozbił się 
i  w odległości około stu metrów od linii pa- 
I  sa startowego.

Być może mgła zaczęła się podnosić, 
I  Wl?c Pdot, próbując zobaczyć ziemię, wle- 
I  ciał w opary i zboczył z kursu.

FOT. GRZEGORZ JAKUBOWSKI/PAP, SERGEI KARPUKHIN/REUTERS/FORUM, JACEK TURCZYK/PAP (2), 
RIA NOYOSTI/EAST NEWS, EPA/PAP, ARTEM KOROTAYEW/AFP PHOTO/EAST NEWS

Śmigłowiec 
ma przewieźć 

trumny ze 
szczątkami ofiar 

do Moskwy. 
Tam nastąpi 
identyfikacja 

tragicznie 
zmarłych

W czasie kiedy polskie media dywago
wały o przyczynach katastrofy, wiado
mość o polskiej tragedii stała się infor
macją numer jeden na świecie. Na rę
ce premiera Donalda Tuska zaczęły na
pływać depesze kondolencyjne. I choć 
tego typu działanie to zwykle dyplo
matyczna rutyna, reakcja świata w tym 
przypadku rutyną nie była. Prezydent 
Rosji Dmitrij Miedwiediew wystąpił 
z telewizyjnym orędziem do Polaków, 
a w całym kraju zarządził żałobę naro
dową. Flagi na instytucjach Unii Euro
pejskiej opuszczono do połowy masztu. 
Przed świętym dla Hiszpanów meczem 
Realu z Barceloną zarządzono minutę 
ciszy. Sprawa katastrofy była tematem 
obrad rządu Niemiec. Trzy dni żałoby 
ogłosiła nawet daleka Brazylia. Królo
wa brytyjska wyraziła głęboki smutek. 
Oświadczenia w podobnym tonie wy
dali Benedykt XVI, Barack Obama i Ni
colas Sarkozy. Na miejsce tragedii przy
lecieli premierzy Polski i Rosji. Na lot
nisko pod Smoleńskiem przybył też Ja
rosław Kaczyński, by zidentyfikować 
ciało brata i jego żony.

Zginęło 96 osób. Słowo Katyń na
brało dla Polaków i dla świata nowego 
znaczenia. □
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Specjaliści muszą pozbierać wszystkie 
szczątki samolotu, by ocenić, które 
zniszczenia są wynikiem uderzenia, 
a które mogły być przyczyną tragedii

Jak było naprawdę -  dziś nie rozsą
dzimy, z pewnością jednak nieprawdzi
we są informacje, że pilot zdecydował 
się na lądowanie ze względu na koń
czące się paliwo. Pożar po katastrofie 
nie dawał się ugasić przez blisko 30 mi
nut, a to oznacza, że w zbiornikach był 
duży zapas.

Żałoba światowa
Przed analizą czarnych skrzynek trud
no o rozsądne przypuszczenia, trze
ba też jednak zdawać sobie sprawę, 
że w takim para wojskowym lataniu 
pilotów obowiązuje inna strategia po
winności i obowiązków -  zwłaszcza je
śli na pokładzie znajduje się konstytu
cyjny zwierzchnik sił zbrojnych oraz 
grupa faktycznych dowódców armii. 
Presja może być ogromna, o czym prze
konaliśmy się niedawno podczas kata
strofy samolotu GASA. Tu jednak za
czynamy wchodzić w kompetencje ko
misji badającej przyczyny katastrofy, 
a to dla nas jednak za wysokie progi.

Żołnierze 
i policja tworzą 

kordon, który ma 
nie dopuszczać

na miejsce 
zdarzenia

wścibskich
gapiów. Od tej 

bariery odbijają 
się także 

dziennikarze
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Różnice poglądów i wyznań 
nie mają znaczenia. Dziś 
jesteśmy razem, stojąc 
wobec wielkiego dramatu

BRONISŁAW KOMOROWSKI

Przed Pałacem 
Prezydenckim 

i rodzinnym domem 
Raczyńskich 
na Żoliborzu 

zapłonęły tysiące 
zniczy
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Świat nagle stanął Milena Rachid Chehab 
zdjęcia R a fa ł Milach

J
uż chwilę po godzinie 10 przed Pałacem 
Prezydenckim zaczynają gromadzić się lu
dzie. Trzy godziny później zakorkowane 
jest całe Śródmieście, a Krakowskim Przed
mieściem ciągną tłumy. Kwadrans zajmuje 
dotarcie pod Pałac tym, którzy chcą zapalić 
świeczkę, zostawić kwiaty czy list do zmarłego pre

zydenta i jego żony. Ciszę przerywa wspólny śpiew 
„Boże coś Polskę”. Ludzie rozmawiają tylko półgło
sem, przeważnie o tym, jak dowiedzieli się o tra
gedii i jak bardzo nie mogą w to uwierzyć. -  Dłuż

szą chwilę myślałem, że chodzi o prezydenta Kir- 
gistanu, bo przecież o tym mówiło się w ostatnich 
dniach -  dziwi się jeden mężczyzna.

-  Świat nagle stanął. Byłam na porannych za
kupach i w drodze powrotnej zastanawiałam się, 
jak o wszystkim powiedzieć mojej 12-letniej cór
ce. A potem okazało się, że ona zastanawiała się, 
jak to samo powiedzieć mnie, bo gdy się obudziła, 
włączyła telewizor -  opowiada Magdalena Chocie- 
nowska. O tym, jak niezrozumiałą tajemnicą jest 
dla niej ten dzień, napisała w jednej z ksiąg kon-

I  łolencyjnych wystawionych przed wejściem 
I  do Pałacu Prezydenckiego.

W księgach wyrazy współczucia i żalu pod-
■  pisane przez osoby z całej Polski. Są też osobi-
■  ste wyznania („Panie Prezydencie, choć dotąd
■ byłem Pana wielkim krytykiem, perspektywa 
I  śmierci wszystko zmienia”). Rafał i Asia z ca-
■  teringu LOT-u napisali: „Tysiące rządówek Pa-
■  nu r°biłem, duże i małe, właśnie dziś robiłem 
I  >̂anu ostatnią. Nie dochodzi jeszcze do mnie, 
B f  to ostatnią Panu robiłem. Niech Bóg was 
B błogosławi”.

Trzej mężczyźni w średnim wieku, Grze-
■  g°rz, Andrzej i Ryszard, którzy płacząc, zro- 
I  iii sobie zdjęcie na tle Pałacu („Niech wnuki

wiedzą, gdzie byliśmy, jak umierała Polska”), 
przez ostatnich kilka godzin myśleli, do czego 
porównać tę tragedię. -  I nie wiemy. Bo to Ka
tyń dwa. Jedna tragedia, która zrodziła drugą 
-  mówi Grzegorz.

Po drugiej stronie ulicy, na rogu pani Joan
na rozłożyła kwiatowy kram. Ma żonkile i tuli
pany w sześciu kolorach, ale przyznaje, że naj
lepiej sprzedają się białe i czerwone -  w ciągu 
godziny poszło ponad 200 sztuk. Pani Joanna 
żałuje tylko, że nie ma czarnej wstążki, o którą 
pyta większość kupujących kwiaty. Już dawno 
nie widziała tak wielu tak przerażonych ludzi.

Tłum żałobników chwilę po południu wy
pełnił także kościół Świętej Anny, gdzie gro

madzono się po śmierci Jana Pawła II. Śpiewa
na przez zgromadzonch pod świątynią „Bar
ka” zagłusza odbywający się wewnątrz ślub 
Małgosi i Janka.

Kwiaty i znicze zapełniły także chodnik 
przed domem rodziny Kaczyńskich na war
szawskim Żoliborzu. Największy tłum przewi
nął się przed mszą w pobliskim kościele i w dro
dze powrotnej ze świątyni. Sąsiedzi Kaczyń
skich przystają i wspominają msze za ojczyznę 
odprawiane przez księdza Jerzego Popiełuszkę, 
w których brali udział bracia Kaczyńscy. W do
mu nie pali się światło. Jadwiga Kaczyńska jest 
w szpitalu, a jej syn Jarosław jeszcze nie wrócił 
ze Smoleńska. To starszy syn. Teraz jedyny. □
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Przychodzi nam w tym roku przeżywać drugi W ielki 
Piątek. Zycie zaprowadziło nas pod krzyż 
Nie usuniemy go, nie cofniemy czasu ABP KAZIMIERZ NYCZ

Pod Pałacem 
warszawiacy 
układają nie tyłko 
kwiaty i znicze, 
ale także listy, 
a dzieci rysunki. 
Grupa
Brazylijczyków 
na placu 
Zamkowym pyta, 
czy mamy dziś 
jakieś święto 
narodowe, czy 
tak jest w Polsce 
w każdą sobotę. 
Nikt nie wie, co im 
odpowiedzieć
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Zamiast płakać, budujmy
Spróbujmy spojrzeć na tę tragedię jak  na szansę -  namawia profesor Jacek 

Hoiówka. -  Także w  imię pam ięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Co to z nami zrobi?
-  Najważniejsze jest, żebyśmy nie starali się 
skupiać na rozliczaniu rozmaitych pojedyn
czych błędów. Skupmy się na ogólnej refleksji, 
że polityka poszła w zlą stronę i zapomniała 
o rzeczach najistotniejszych. Są dwa najważ
niejsze aspekty tej tragedii: czysto technicz
ny, bo to olbrzymi wstyd dla nas wszystkich, 
że nasze państwo używa takich nieodpowied
nich samolotów, i ten najważniejszy -  przypo
mnienie, że państwo jest tym czynnikiem, któ
ry wiąże nas w jedną całość. I dlatego państwo 
musi być, o czym w ostatniej dekadzie zapo
mnieliśmy, rzecznikiem wysokich celów, ja 
kie stawiamy sobie jako społeczeństwo. Wi
dzieliśmy rzeczy przerażające: puste spory, ta
nie kompromisy między partiami, a właściwie 
grupami interesów, rozpisaną na głosy walkę 
o władzę dla samej władzy. I na tym tle prezy
dent Kaczyński wyglądał ostatnio bardzo do
brze, był powściągliwy i wyraźnie aspirujący 
do wysokich ideałów -  to budziło szacunek. 
Jego śmierć też nosi piętno takiego górnolot
nego myślenia, bo uparte próby lądowania 
świadczą o tym, że nie chciano zawieść tych, 
którzy czekali na niego w Katyniu. Bo przeko
nanie o tym, że polityka służy jakiemuś celo
wi, to wyraźne przesłanie, jakie zostawia nam 
prezydent.
Będzie dostrzeżone zza żałobnych 
wieńców?
-  Tego sobie życzmy i nad tym pracujmy. Po
równałbym tę tragedię z atakiem na World 
Trade Center. To wydarzenie wyraźnie powie
działo Amerykanom, gdzie jest wróg, i skło
niło ich do przesadnej zmiany życia spo
łecznego na podstawie tak zwanej ustawy 
patriotycznej.
Po naszej tragedii wyraźny wróg się nie 
pojawił.
-  Nie widzimy go, ale on jest. Tym wrogiem 
jest polskie bałaganiarstwo, pieniactwo, kłót
nie o nic. To w gruncie rzeczy system politycz
ny doprowadził do tak wielkiego zaniedbania, 
że ta tragedia była możliwa, bo system godzi 
się na zaniedbania i jest pełen wiary, iż wszyst
ko jakoś samo się ułoży.
Ale to nie strąciło tego samolotu.
-  W ostateczności tak. Bo gdyby nie było spo
rów o miejsca w samolocie, w ogóle o samolo
ty, czy będą dwie uroczystości w Katyniu, czy 
jedna... To wszystko służyło przechytrzaniu 
innych, sprytnemu marginalizowaniu siebie 
nawzajem. Polacy to widzieli i stąd taka nie
chęć do polityków. A prezydent starał się jed

nak budzić w Polakach pewną dumę, przy
wiązanie do tradycyjnego systemu wartości, 
historii. Pamiętając o tym, powinniśmy teraz 
wyzbyć się podejrzliwości i kłótliwości, wza
jemnego patrzenia sobie na ręce, a nie przed 
siebie.
I ta zwielokrotniona śmierć może nas 
do tego skłonić? Zmienić sposób patrzenia 
na politykę i sposób jej uprawiania?
-  Tak właśnie myślę. Oczywiście pojawią się 
ludzie, którzy powiedzą to samo co ja, tylko in
nym językiem, że to kara boska, piorun, który

z użyciem inwektyw. Bo nieżyjący prezyden 
na przykład był niechętny takiemu uprawia 
niu polityki. Zaczną rozumieć, że polska po 
łityka dlatego jest zła, że nie rozwiązuje żad 
nych naszych problemów, tylko chwyta się ja 
kichś dalekosiężnych, bombastycznych pla 
nów w rodzaju Euro 2012. A powinniśmy po 
woli zmieniać swój świat na lepszy, politycy 
powinni wiedzieć, jak to po trochu robić, żeby 
śmy za 10 lat mogli sobie powiedzieć, iż uda 
ło nam się przezwyciężyć słabość, grymaśnic 
two, zazdrość.

Nawet tak 
tragiczne

>adki należy

ż y c ia
społecznego. 
Bo inaczej te 
śmierci 
pójdą 
na m arne *

ma nam tą hekatombą uzmysłowić, jak waż
ne jest życie polityczne i jak łatwo je zdestabi
lizować. I oczywiście nie wierzę w karę boską, 
ale nawet tak tragiczne przypadki należy wy
korzystywać do udoskonalania życia społecz
nego. Bo inaczej te śmierci pójdą na marne. 
A powinny nas obudzić z tego letargu polityki, 
w jakim tkwimy.
Myśli pan, że teraz Polacy bardziej będą się 
zastanawiali, co to znaczy głowa państwa, 
boją tragicznie stracili?
-  Dzisiaj jeszcze nie, ale mam nadzieję, że jak 
pierwsza emocjonalna reakcja minie, to mo
że zaczną. Zaczną może rozumieć, że od lu
dzi władzy trzeba wymagać więcej niż udzia
łu w konkursie piękności i głośnych pyskówek

Żeby to zrobić, jak powinniśmy dziś prze
żywać smutek po tej tragedii?
-  Moglibyśmy powiedzieć sobie tak: trage
dia spadła przypadkowo, nikt nie potrafił te
mu zapobiec i nie ma w tym większego sen
su. Jeśli jednak tak powiemy, nie zrobimy nic 
wielkiego. Ale może wykorzystamy to do za
miany tego, co było, na lepsze, uznając, że tra
gedia była konsekwencją nie wprost naszych 
zaniechań, błędów i pustej polityki bez warto
ści. To jest tak jak po złamaniu nogi. Moje ży
cie się wtedy zmieni i mogę na to spojrzeć jak 
na szansę, wykorzystać to. Mogę zacząć uczyć 
się języka obcego, gry na jakimś instrumen
cie, bo jestem unieruchomiony w domu, zmie
nić priorytety. Podobnie w życiu społecznym
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-  jeśli chce się je zmienić, to trzeba wykorzy
stywać niespodziewane, nawet tragiczne wyda
rzenia. Ta tragedia dotknęła nas bardzo mocno, 
ale możemy ten żal i namysł przekuć na przy
kład na wcielanie w życie przesłania prezyden
ta o konieczności odwoływania się do wielkich 
wartości, można dedykować dalsze działania 
w polityce jego pamięci.
Dziś przeżywamy społeczny szok spowo
dowany tą tragedią. Czy pańskim zdaniem 
przekształci się on w refleksyjny smutek?
-  Nie wiem. Najbardziej mylną społeczną reak
cją byłoby zbiorowe poczucie, że nie jesteśmy 
panami swojego losu, że nie warto w związku 
z tym planować, działać z myślą o przyszłości. 
Są ku temu przesłanki, bo oto na oczach ludzi 
ginie człowiek wyposażony w wielką władzę, 
chroniony jak nikt w Polsce... Jeśli tak się stanie, 
to „zmarnujemy” tę tragedię.
Pojawia się myśl, że oto znowu w Katy
niu tracimy elity. Czy to nie ugruntuje w nas 
przekonania, że ciąży nad nami jakieś fatum?
-  Tak się może stać, bo to miejsce podwójnie 
urasta do rangi symbolu. Jednak nie ma w tym 
nic złego. Tam wymordowano kilkadziesiąt ty
sięcy Polaków, którzy na pewno stanowiliby eli
tę naszego kraju. Teraz zginęła tam już decydu
jąca elita. Ale z drugiej strony Katyń nie tylko 
dla Rosjan, ale i dla aliantów był wstydliwym 
problemem, a dzisiaj każdy, kto nie chciał słu
chać o Katyniu, nie będzie mógł przestać o nim 
słuchać. Teraz każdy w świecie cywilizowanym 
będzie wiedział, że nasz prezydent zginął w dro
dze do masowej mogiły zamordowanych Po
laków. W tym sensie ta śmierć polskiego pre
zydenta musi budzić w Rosji niechęć i trwo
gę, bo zmuszają do odpowiadania na pytania 
o przeszłość.
Ta tragedia zmieni język polityków w kampa
nii prezydenckiej, pewnych rzeczy nie będzie 
wypadało mówić.
-  A to znaczy, że zmieni też wynik wyborów. Te
raz już żarty Palikota, Kurskiego, Niesiołow
skiego, ta cała błazenada będzie się wydawała 
czymś niestosownym. Przypomnimy sobie frag
ment wiersza Krasickiego: „Przestańcie dzieci, 
bo się źle bawicie”. Cień tej tragedii może nas 
przed tym ochronić. I może spowodować, że po
litycy wreszcie postanowią organizować nasz 
kraj na wzór dobrze i bezpiecznie zorganizowa
nych społeczeństw. Od góry w dół, bo tego po
trzebujemy, jeśli mamy się rozwijać.
Boję się raczej, że zatrzaśniemy się nawza
jem w rytuałach żałobnych.
-  Jest taka groźba, że energia pójdzie w proce
sje, wieńce, przebieranie się na czarno, w po
ważny nastrój i przyciszony, niski głos; że za
mienimy smutek w widowisko. Musimy temu 
zapobiec. Jeszcze dziś jest to możliwe. Żeby 
śmierć Lecha Kaczyńskiego nie była nadarem- 
na- Jego śmierć i wszystkich lecących tym sa
molotem wybiła nas z płytkiego samozadowo
lenia i może warto się zastanowić, czy nie mo
glibyśmy swojego życia wykorzystać inaczej, 
mz tylko zapewniając sobie względną, płytką
Pomyślność. □  I

Wojsko nie 
zawali się po sobotniej 
katastrofie. Eksperci 
jednak alarmują: 
bez głębokich zmian 
w Sitach Zbrojnych 
będzie coraz gorzej

P OD SMOLEŃSKIEM ZGINĄŁ NIE TYLKO

zwierzchnik Sił Zbrojnych prezy
dent Lech Kaczyński, ale także do
wódcy wszystkich rodzajów wojsk: 
szef Sztabu Generalnego WP, gene
rał Franciszek Gągor, dowódca Sił 

Operacyjnych, generał Bronisław Kwiatkow
ski, dowódca Sił Powietrznych, generał An
drzej Błasik, dowódca Sił Lądowych, generał 
Tadeusz Buk, dowódca Sił Specjalnych, gene
rał Wojciech Potasiński i dowódca Marynarki 
Wojennej, wiceadmirał Andrzej Karweta.

Konstytucja mówi jasno, że z chwilą, gdy 
prezydent RP przestaje pełnić swoją funk
cję, wszystkie jego obowiązki przejmuje mar
szałek Sejmu. Nie ma również wątpliwości 
co do tego, kto dowodzi poszczególnymi for
macjami. -  Obowiązki przejmują zastęp
cy -  wyjaśnia pułkownik Cezary Siemion, 
szef Departamentu Prasowo-Informacyjnego 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. Według 
niego mimo utraty wszystkich dowódców ar
mia będzie funkcjonować normalnie. -  Pre
rogatywa mówiąca, że zastępca ma wszystkie 
uprawnienia dowódcy, sprawia, że mamy za
pewnioną ciągłość dowodzenia.

Ta ciągłość czy tymczasowy zwierzchnik 
SZ to jednak mało. Armia potrzebuje głębo
kich reform. -  Marzę, by łzy premiera, o któ
rych mówił minister Sikorski, świadczyły 
o tym, że zdał on sobie sprawę z ogromu za
niedbań w zakresie bezpieczeństwa państwa 
-  mówi generał Sławomir Petelicki.

-  Zmiany są konieczne -  wtóruje mu eks
pert wojskowy Tomasz Hypki. -  Ale nie doj
dzie do nich, jeśli premier nie zdymisjonuje 
ministra obrony Bogdana Klicha. Proszę poli
czyć katastrofy, do których doszło za jego cza
sów. Rozbił się samolot Biyza, bo instruktor 
nie wiedział, jakie ma zadanie. Rozbił się śmi
głowiec Mi-24, bo piloci lecieli w goglach nok
towizyjnych, choć jednostka nie była do te
go przystosowana. Spadła casa, bo za sterami 
siedział pilot bez odpowiednich uprawnień. 
Do takich błędów dochodzi dlatego, że Klich 
nie wprowadził odpowiednich procedur.

Po katastrofie casy 23 stycznia 2008 ro
ku pod Mirosławcem (zginęło wtedy 20 osób, 
w tym kilku doświadczonych pilotów) mini
ster Klich zapowiedział „wyciągnięcie wnio-

Polska armia wygląda ładnie 
już tylko na defiladzie

sków”. To, co się stało w Smoleńsku, świad
czy o tym, że nie wyciągnięto żadnych. -  Kata
strofa tupolewa jest wierną powtórką z Miro
sławca -  mówi Hypki. -  Na pokładzie ważni 
wojskowi, pogoda jest mama, pilot podchodzi 
do lądowania, nie udaje mu się, próbuje po raz 
dmgi, choć dostaje zalecenie lądowania na in
nym lotnisku. Powtórzono wszystkie błędy. 
W tym ten największy: zebrano w jednym sa
molocie najważniejsze osoby w państwie.

O tym, kto może wsiąść na pokład rządo
wego samolotu, decyduje szef MON. -  Oni 
wsiedli za jego zgodą -  potwierdza Petelicki.

Siemion oponuje: -  To prezydent zapra
szał członków delegacji. MON zatwierdził, ale 
nie oszukujmy się, nie odmawia się prezyden
towi. Nie ma przecież przepisu, który zabra
nia latać w takim składzie. Na pewno jednak 
wyciągniemy wnioski z tej tragedii.

Wyciąganie wniosków już było. -  Nic 
nie dało -  skarży się Petelicki. -  Mówiło się 
po tragedii casy, że zginął kwiat polskiego lot
nictwa. Teraz zginął kwiat sił zbrojnych.

-  Wszystko przez to, że w ostatnich la
tach nasze wojsko koncentrowało się na pro
wadzeniu „działalności misyjnej” w Iraku czy 
Afganistanie -  wyjaśnia Hypki. -  Przez to za
niedbano inne dziedziny. Nie ma samolotu 
dla VIP-ów, a dęblińska Szkoła Orląt to mu
zeum. Zamiast w nowy sprzęt inwestuje się 
tam w hotele i drogi dojazdowe. Podobnie jest 
w Powidzu, Krzesinach czy Łasku.

W normalnych warunkach procedura za
kupu samolotów rządowych trwa kilka mie
sięcy. W Polsce ciągnie się od ponad pięciu lat, 
bo cały czas jest unieważniana. MON chciało
by kupić embraery -  samoloty, które z powo
du niewielkiego zasięgu i niskiego pułapu lo
tu nie nadają się dla VIP-ów.

Tragicznie zmarłych dowódców można za
stąpić, choć nie będzie to proste. Zastąpienie 
jednak nie wystarczy. Konieczna jest głęboka 
reforma w armii i w MON. Gdy latem zeszłe
go roku w Afganistanie zginął kapitan Am- 
broziński, premier zapowiedział, że dopóki 
nie będzie lepszego wyposażenia dla polskich 
żołnierzy, nie wzmocni kontyngentu. Dziś te
go wyposażenia jest jeszcze mniej, a w Afga
nistanie jest o 600 żołnierzy więcej niż wtedy.

Rafał Kostrzyński
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Rozm owa K atarzyny Janow skiej

Prośba o ciszę
O grzechach naszych powszednich i szansie na przełom 

w  polsko-polskich stosunkach mówi profesor Andrzej Zoll"

Dowiedział się pan o katastrofie...
-  Podczas wykładu naszego gościa z Ukra
iny dla seminarzystów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wszyscy wstaliśmy. Przez 
chwilę trwała cisza. Naprawdę trudno po
wstrzymać łzy w takim momencie. Czu
łem przerażenie. To jestkatastrofa trudna 
do ogarnięcia i niełatwo jest przewidzieć, 
jakie będzie miała konsekwencje. Zginęło 
tak wielu ludzi, w tym ludzi młodych, któ
rzy mogli jeszcze bardzo dużo dla Polski 
zrobić. Obok emocji czysto ludzkich po
jawiają się pytania dotyczące funkcjono
wania państwa, bo przecież wraz z panem 
prezydentem zginęły osoby dla kraju klu
czowe: prezes Narodowego Banku Pol
skiego, rzecznik praw obywatelskich, szef 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, par
lamentarzyści... Rozmiary tej katastrofy, 
jeszcze raz powtórzę, są niewyobrażalne. 
Państwo znalazło się w stanie zagro
żenia?
-  Konstytucja ściśle reguluje postępowa
nie w takich wypadkach. Marszałek Sej
mu przejmuje stery w państwie i zgodnie 
z artykułem 128 ustawy zasadniczej w cią
gu 14 dni od opróżnienia stanowiska pre
zydenta musi ogłosić termin wyborów. 
Natomiast wybory muszą się odbyć w cią
gu 60 dni od daty ich ogłoszenia, czyli je
śli marszałek Sejmu ogłosi je 24 kwietnia, 
to muszą się one odbyć do 24 czerwca. 
Pierwsze pytanie, jakie się ciśnie
na usta, brzmi: czy te wszystkie kluczo
we dla państwa osoby naprawdę powin
ny były lecieć jednym samolotem?
-  Tym samym samolotem nie może le
cieć premier z prezydentem. W przypadku 
przedstawicieli niższych szczebli władzy 
nie ma jasno sformułowanych zaleceń.
Nie ma zaleceń, ale winny działać roz
sądek, wyobraźnia. Szefowie korpora
cji nie latają razem, bywa, że członkowie 
rodzin... Wiem, to nie jest właściwy mo
ment na takie dywagacje, ale chyba war
to skończyć z mitem oszczędnego pań
stwa. Wszystko ma swoje granice.
-  Nie chciałbym mówić o katastrofie w tym 
tonie, choć trudno ustrzec się przed pyta
niami. Na pewno teraz powinien nastąpić 
koniec sporów. To jest według mnie fun
damentalna sprawa. Nie ma już miejsca 
na kłótnie między PO a PiS, a na pewno nie 
powinny się one odbywać na takim pozio
mie jak dotychczas.

Liczy pan, że spory ucichną, ale prze
cież po tej katastrofie zapaliły się alar
mowe światła w kluczowych dla pań
stwa miejscach. Dowództwo sił zbroj
nych, prezes IPN, prezes NBP to są 
funkcje, o które w normalnej sytuacji 
toczą się ostre wojny polityczne.
-  Teraz nie ma już o czym dyskutować. 
Nie wyobrażam sobie normalnej kam
panii wyborczej z jej nachalnym wrza
skiem. Trzeba jak najszybciej dokonać re
konstrukcji urzędów, i to nie według klu
cza partyjnego, ale wedle kompetencji 
i przydatności poszczególnych osób dla 
państwa. A wracając do pani poprzednie
go pytania, mam nadzieję, że nie będzie 
też żałosnych przepychanek wokół tego, 
czy kupić nowe samoloty dla czołowych 
osób w państwie. Tyle lat się o tym mówi
ło. W 2000 roku leciałem Tu-154 do Ka
tynia z ówczesnym premierem Jerzym 
Buzkiem. Już wtedy pojawiały się opi
nie, że te samoloty to stare graty. Minęło 
10 lat i nic się nie zmieniło.
Myśli pan, że ta katastrofa może wy
wołać antyrosyjskie nastroje w Polsce?

Tragedia zdarzyła się w miejscu, któ
re od lat jest zarzewiem niechęci Pola
ków wobec państwa rosyjskiego. Jak 
to wpłynie na nasze stosunki z Rosją?
-  Nawet tak nie spekulujmy. Mam na
dzieję, że nikt z czymś takim nie wy
skoczy, a jeśli już, to będzie to oznaczać 
że jest osobą, która Polsce źle życzy. Taks 
sugestię odebrałbym jako wrogą i bardzc 
złą robotę. Oprócz dramatycznego zbiegu 
okoliczności te dwa wydarzenia nie mają 
ze sobą nic wspólnego. Łączyć je można 
tylko w sferze symbolicznej.
Nie da się jednak uciec od reflek
sji, że Katyń jest miejscem dla Polski 
przeklętym.
-  Jest to dramatyczne domknięcie wyda
rzeń sprzed ponad pół wieku. Dla mnie 
to jest przede wszystkim ludzka katastro
fa. Nie chcę tego wiązać z polityką. 
Pytanie, na jak długo ta katastrofa nas 
przygniecie?
-  Jestem niepoprawnym optymistą. My
ślę, że z tej tragedii trzeba wydobyć coś 
pozytywnego. Mam nadzieję, że nastąpi 
przełom, i to nie w relacjach polsko-ro
syjskich, który zresztą powoli zaczyna się 
dokonywać -  dużo dały spotkania pre
mierów Donalda Tuska i Władimira Pu
tina, choć jeszcze sporo zostało do zro
bienia. W odniesieniu do tej dramatycz
nej katastrofy myślę o naszym polskim 
przełomie. Przecież tak nas to wszyst
kich dotknęło, że nie wierzę, aby spra
wy toczyły się po staremu. Są wydarze
nia w życiu narodu, które odciskają się 
na jego historii, mentalności, obycza
jach. Ta tragedia na pewno do takich wy
darzeń należy.
Trudno opanować drżenie głosu, kiedy 
mówi się o tych, którzy zginęli.
-  Dzień przed katastrofą widziałem się 
z prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
panią Joanną Agacką-Indecką, a na kon
ferencji spotkałem się z panem Jerzym 
Szmajdzińskim. W piątek rozmawia
łem na dworcu w Warszawie z parla
mentarzystą z Krakowa, który wybie
rał się do Katynia razem z prezydentem 
i żałował, że nie mógł polecieć. Wie pa
ni, myślę, że to będzie kubeł zimnej wo
dy na głowy polityków, na te idiotyczne 
spory, na brak budowy dobra wspólne
go, które przecież jest najważniejsze dla 
państwa, podczas gdy cały czas przewa
żała partyjność w najgorszym tego słowa
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znaczeniu. Teraz, mam nadzieję, sprawy 
będą rozpatrywane we właściwym porząd
ku. Może przestanie być sprawą wagi pań
stwowej komisja hazardowa, a także to, czy 
udało się przeciwnikowi skutecznie dowa
lić. Ważna jest Polska.
Nie możemy się uwolnić od fatum w na
szej historii. Każdy przełom musi być 
okupiony krwią?
-  Jest to bardzo bolesna konstatacja, ale 
nasze grzechy publiczne, społeczne, poli
tyczne są naprawdę ogromne. Zajadłość 
przysłoniła politykom to, co istotne, to, 
w imię czego powinno się politykę upra
wiać, czyli wartości.
Polityka to samo zło?
-  Nie, polityka jest potrzebna, różnica 
zdań i poglądów również, ale konieczna 
jest ich wymiana, a nie kolejna pysków
ka. Państwo trzeba zbudować wokół war
tości. Myśmy nie potrafili do tej pory tego 
zrobić. Teraz zaczęło się coś takiego dziać 
przy okazji Katynia. Nie koncentrowano 
się na tym, czy wystąpienie Donalda Tu
ska przy grobach katyńskich było dobre, 
czy złe. Poziom refleksji na ten temat był 
zdecydowanie na wyższym poziomie. Cią
gle mamy braki w edukacji narodowej. Za
pominamy o tym, że młodych ludzi trzeba 
kształcić na patriotów. A patriotyzm to nie 
tylko pójście na front w sytuacji ekstremal
nej, ale właśnie dbanie o wspólne dobro. 
Kampania wyborcza, która nas czeka, po
winna być kampanią milczenia. Przeżyjmy 
żałobę godnie. Wyciszmy się. Odprawmy 
narodowe rekolekcje.
Państwo polskie nie jest zagrożone? 
Obawia się pan czegoś w wyniku tej ka
tastrofy?
-  Nie. Państwo nie jest zagrożone. Demo
kracja w Polsce jest na tyle stabilna, że nie 
obawiam się jakichś nieoczekiwanych wy
skoków. Państwo jest zbyt mocne i naród 
jest zbyt mocny, żeby nie przeżył tej trage
dii. Będziemy tę stratę odczuwać zawsze, 
ale musimy pójść dalej. □

Są wydarzenia 
w życiu narodu, 
które odciskają się 
na jego historii, 
mentalności, 
obyczajach, 
la tragedia 
na pewno 
do takich należy

O  Andrzej Zoll, prof. prawa, związany z UJ

■3321 Co będzie dalej z obsadą najważniejszych 
stanowisk w naszym państwie?

p r e z y d e n t  -  do czasu wyboru nowej głowy 
państwa jego obowiązki przejmuje marszałek 
Sejmu (teraz jest nim Bronisław Komorowski 
z PO). Powierza mu je Trybunał Konstytucyj
ny na wniosek Sejmu. Marszałek ma wszystkie 
uprawnienia prezydenta poza prawem skróce
nia kadencji Sejmu. Pełniący obowiązki prezy
denta marszałek może więc podpisywać ustawy, 
kierować je do (i wycofywać z) Trybunału Kon
stytucyjnego. Sam jednak -  jako pełniący funk
cję prezydencką -  zaczyna podlegać Trybuna
łowa Stanu (który nie miał nad nim władzy jako 
nad marszałkiem i posłem). Jego decyzje wyma
gają ponadto kontrasygnaty premiera.

-  Sytuacja Bronisława Komorowskiego jest 
dość niezręczna -  komentuje profesor Piotr 
Winczorek, konstytucjonalista z Wydziału Pra
wa UW. -  Jako marszałek będzie musiał sam 
do siebie kierować ustawy. Może jednak kiero
wanie pracami Sejmu powierzyć jednemu z wi
cemarszałków. Kłopodiwa jest też jego sytuacja 
w kwestii przyszłych wyborów prezydenckich. 
Musi je zarządzić, a sam w nich wystartuje.

Na zarządzenie wyborów prezydenckich 
marszałek ma dwa tygodnie. Powinny się one 
odbyć w ciągu 60 dni od ich zarządzenia.

•  p a r l a m e n t  -  w katastrofie zginęło 15 posłów 
i 3 senatorów. Na uzupełnienie wakujących fo
teli muszą być rozpisane wybory uzupełniające 
w odpowiednich okręgach. W Sejmie miejsce 
zmarłych posłów zajmą automatycznie ich kole
dzy z partyjnych list -  ci, co otrzymali w wybo
rach tyle głosów, że zajmowali następne po wy
branych miejsce. Posłów zastępców informuje 
o ich powołaniu Państwowa Komisja Wyborcza. 
Taki poseł nie musi się zgodzić na objęcie man
datu (jeśli na przykład żal mu porzucać stano
wisko we władzach samorządowych) i wtedy 
na jego miejsce wchodzi kolejny z listy. Czy jed
nak Sejm nie mógłby procedować bez owej bra
kującej piętnastki?
-  Może -  mówi profesor Winczorek. -  Do jego 
poprawnego funkcjonowania potrzebne jest bo
wiem kworum, czyli 230 posłów, a to zostaje za
chowane. Kłopot jest raczej natury etyczno-po- 
litycznej. Wśród tragicznie zmarłych było bo
wiem aż pięciu posłów PiS. I to postaci niezwyk
le liczących się w partii. Ten brak zaburza rów
nowagę polityczną w Sejmie. Lepiej byłoby więc 
najpierw uzupełnić wakaty i dopiero potem po
dejmować istotne decyzje. Zwłaszcza że proces 
zaprzysięgania nowych posłów nie trwa długo.

•  p r e z e s  i p n  -  tu jest kłopot. Kadencja preze
sa Kurtyki kończyła się w grudniu 2010 roku. 
Do prezydenta została skierowana ustawa, któ
ra zmieniała sposób powoływania szefa IPN 
(według brzmienia teraz obowiązującej -  kan
dydata na prezesa powoływało kolegium IPN 
spoza swojego grona. Zatwierdzał go Sejm 
zwykłą większością głosów). Jak zatem powołać

nowego prezesa IPN? Czy według starej ustawy 
i tylko do końca grudnia? Czy marszałek Komo
rowski podpisze nową ustawę i prezes będzie 
wybrany według nowych przepisów? Zgodnie 
z nimi nowa Rada IPN ogłasza konkurs na kan
dydata i jego zwycięzcę prezentuje Sejmowi. 
Zwycięzcę zatwierdzałby Sejm większością gło
sów. Ale najpierw trzeba wybrać ową Radę IPN. 
Jak? Zrobiłby to Sejm, senat i prezydent spośród 
kandydatów przedstawionych przez kolegium 
elektorów. Z kolei członków kolegium wybrano 
by spośród władz wyższych uczelni i placówek 
naukowo-badawczych.

•  RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH -  powołuje
go Sejm za zgodą senatu na wniosek marszałka 
Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Kandydatury 
trzeba zgłaszać przed upływem 21 dni od cza
su wygaśnięcia mandatu RPO, głosowanie zaś 
może się odbyć nie wcześniej niż 7 dni po otrzy
maniu przez posłów właściwych druków sejmo
wych. Do czasu powołania nowego RPO obo
wiązki Janusza Kochanowskiego przejmie jeden 
z jego dwóch zastępców, choć nie będzie mógł 
reprezentować urzędu rzecznika przed Trybu
nałem Konstytucyjnym ani przed sądem.

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski 
z chwilą śmierci prezydenta staje się 

najważniejszą osobą w państwie

•  PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

-  ustawa o NBP mówi, że śmierć prezesa rów
na się końcowi jego kadencji. Jego obowiąz
ki przejmuje pierwszy zastępca (teraz to Piotr 
Wiesiołek). Ma on uprawnienia prezesa, ale nie 
może przewodniczyć Radzie Polityki Pieniężnej 
(ta ma wybrać tymczasowego przewodniczą
cego już w poniedziałek). Prezesa NBP powo
ła Sejm na wniosek prezydenta (lub pełniącego 
obowiązki prezydenta). Wakat nie może trwać 
dłużej niż trzy miesiące. -  owo
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PRAWO TEKST AGNIESZKA FIEDOROWICZ, ANNA SZULC, ILUSTRACJE DANIEL HOROWITZ

DZIECKIEM PODZIELENI
PARLAMENTARZYŚCI WŁĄCZYLI SIĘ DO ROZWODOWYCH BITEW O DZIECI. 
POSŁOWIE CHCĄ, BY PO ROZSTANIU RODZICE NA ZMIANĘ ZAJMOWALI SIĘ 
POTOMSTWEM. TYMCZASEM ZAMIAST TWORZYĆ SZKODLIWY PRZYMUS, 

W YSTARCZYŁOBY SERIO TRAKTOWAĆ ISTNIEJĄCE JUŻ PRZEPISY

D o drzwi wziętego adwokata Ka
rolina Filus zapukała na po
czątku marca. Krakowska biz
neswoman i matka dwojga 
dzieci solidnie przygotowała 
się do wojny -  przyniosła grubą 
tekturową teczkę, a w niej do
wody prawie wszystkich prze

win męża. W tym rachunki za hotel w Sopocie, 
gdzie był z kochanką Lidką, zapis pikantnych 
wyznań kochanki Zuzy (zgrane z poczty gło
sowej telefonu małżonka), wreszcie złotą ob
rączkę z wygrawerowanym zdaniem: „Moni
ka. Na zawsze. Janek”, którą Karolina znalazła, 
przeszukując marynarkę Jana Filusa.

Karolina chce wyrzucić męża ze swego ży
cia. Więcej, z życia męża chce usunąć dzieci. 
-  Odbiorę temu panu to, co dla niego najdroż
sze -  zarzeka się.

I ma na to spore szanse. Bo rozwód po pol
sku (poza wyjątkami, gdy małżeństwo jest bez
dzietne) to przede wszystkim wojna o potom
stwo, na której wszystkie chwyty są dozwo
lone. -  Coraz częściej słyszymy pomówienia 
nie tylko o zdradę i przemoc, ale też o choro
bę psychiczną -  mówi sędzia rodzinny z Kra
kowa. -  Ale najmodniejsza jest pedofilia. Ko
bieta potrafi oskarżyć męża nawet o to, że trzy 
lata wcześniej w podejrzany sposób kąpał cór
kę i zbyt często zmieniał jej majtki.

Zdaniem sędziego najgorzej obmawiają się 
ci, którzy jeszcze niedawno wyznawali sobie 
gorącą miłość. A teraz w imię uczucia do dziec
ka robią wszystko, by to dziecko unieszczęśli- 
wić. -  Zbyt często w rozwodowym amoku za
pominamy, że dla syna albo córki nie ma więk
szego nieszczęścia niż odebranie jednego z ro
dziców -  ostrzega Joanna Zwierzchowska, 
warszawska psycholog.

Tak, Jan Filus od lat zdradza żonę. -  Ale 
przecież zły partner nie musi być złym rodzi- 
cem -  irytuje się Elżbieta Czyż z Helsińskiej 
fundacji Praw Człowieka. To przecież Jan, in- 
'T'nier budowlany, a nie zapracowana po uszy 
bizneswoman Karolina robi rano 12-letniemu 
Jasiowi i 8-letniej Paulinie kanapki, wozi dzie

ci do szkoły i na angielski, razem chodzą na ba
sen. To tata organizuje weekendowe wycieczki 
za miasto szlakiem zamkowych ruin.

Dziecko w jednym ręku
W sytuacji gdy małżonkowie nie są w stanie po
rozumieć się co do opieki nad dzieckiem po roz
wodzie, pełnię władzy wyrokiem sądu zacho
wuje tylko jeden rodzic (w 90 procentach przy
padków jest to matka). Drugi władzę ma ogra
niczoną, z prawem do kontaktów na ogół pod
czas jednego-dwóch weekendów w miesiącu 
plus dwóch tygodni wakacji. To zwykle za ma
ło, by zachować prawdziwą więź. Zresztą wiele 
kobiet, które chcą wziąć odwet na byłym mężu, 
i tak totalnie izoluje dzieci od ojca.

Co na to sądy? Wydają postanowienia, 
że matka pod groźbą grzywny ma respekto
wać prawo byłego partnera do widzeń. Ale 
to w większości przypadków nie przynosi re
zultatów. -  W praktyce sąd bywa bezradny wo
bec kobiet, które kosztem dzieci mszczą się 
na byłym partnerze -  wyjaśnia Elżbieta Czyż.

W związku z taką upartą zemstą Polska 
przegrała już cztery procesy przed Europej
skim Trybunałem Praw Człowieka. Kolejne są 
w toku. W sprawach „Zawadka przeciwko Pol
sce” oraz „Pawlik przeęiwko Polsce” Trybunał 
jednoznacznie orzekł, że nasze państwo latami 
nie było w stanie udzielić skutecznego wspar
cia ojcom, którym sąd przyznał prawo do wi
dywania dzieci.

Dziecko krąży z rąk do rąk
Pokrzywdzonym ojcom idzie właśnie z odsie
czą sejmowa komisja Przyjazne Państwo. Za
łożenia ustawy o opiece równoważnej (zwa
nej też naprzemienną) przygotowało posłom 
Porozumienie Rawskie, które skupia stowa
rzyszenia mężczyzn broniących swoich praw 
do dzieci. Podstawową zmianą jest obligato
ryjne powierzenie przez sąd opieki nad dziec
kiem obojgu rodzicom. Rozwiedzeni matka 
i ojciec zajmowaliby się potomstwem na zmia
nę. W zależności od okoliczności ustalonych 
przez sędziego na opiekę przysługiwałoby im

od jednej trzeciej do połowy czasu rozlicza
nego w skali roku. Nowością byłoby też znie
sienie alimentów. W zamian projekt zakłada 
wprowadzenie tak zwanej opłaty wyrównaw
czej -  rodzic o niższych dochodach otrzymy
wałby pieniądze na wychowanie dziecka od za
możniejszego byłego partnera.
-  Nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy prze
rwać fatalną dla ojców passę, których pra
wa sądy od lat ignorują -  podkreśla Krzysz
tof Chojnacki z Porozumienia Rawskiego. Je
go zdaniem nie ma żadnych merytorycznych 
przesłanek, żeby opiekę nad dzieckiem powie
rzano jedynie matce.

Podobnego zdania jest Hanna Zdanowska 
(PO), wiceprzewodnicząca komisji Przyjaz
ne Państwo: -  To jawna niesprawiedliwość, 
że sądy wartościują rodziców, określając, któ
ry z nich jest lepszy lub gorszy.

Niewątpliwie -  jeśli ustawa wejdzie w ży
cie, dyskryminowani dziś ojcowie poczują się 
lepiej. A dzieci?
-  Naprawdę opieka byłaby narzucona mecha
nicznie według parytetu praw ojca i praw mat
ki? -  dziwi się sędzia rodzinny Jacek Ignaczew- 
ski, autor wielu publikacji na temat prawa ro
dzinnego. -  A gdzie miejsce dla praw dziecka, 
które są nadrzędne wobec praw rodziców?
-  Projekt opieki naprzemiennej realizuje zasa
dę: ja mam prawo do połowy dziecka tak sa
mo jak ty -  zauważa mediator rodzinny Robert 
Boch z ośrodka Mediatorzy.pl. -  A tu trzeba 
by wyjść z założenia, że to dziecko ma prawo 
do obojga rodziców.

Karolina Filus jest zaskoczona informa
cją o projekcie komisji, ale z zupełnie inne
go powodu niż sędzia i mediator. -  Miała
bym się dzielić dziećmi z tym typem? -  kobie
ta nie ukrywa złości. -  Na pewno powiem są
dowi „nie”.

Tyle że nie miałaby wiele do powiedze
nia, bo o podziale decydowałby sędzia. Koniec 
i kropka.
-  Ten projekt tylko z pozoru brzmi ład
nie -  Robert Kucharski, twórca portalu 
www.wstroneojca.pl i szef warszawskiej —> I
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—> fundacji Akcja, dołącza do chóru kryty
ków. Jego fundacja pomaga całym skonflik
towanym rodzinom; prowadzi grupy wspar
cia zarówno dla ojców, jak i matek. Właśnie 
dlatego na pomysłach Porozumienia Raw
skiego Kucharski nie zostawia suchej nitki:
-  Ta propozycja jest groźna. Przede wszyst
kim dla dzieci. Opieka równoważna nie jest 
bowiem opieką wspólną -  twierdzi. -  Rodzi
ce troszczyliby się o dziecko w dwóch różnych 
miejscach na przemian, ale sąd wcale nie bę
dzie wymagał, by doszli do porozumienia, jak 
ta opieka ma wyglądać.
-  Prawo nie powinno dopuszczać do sytua
cji, w której każdy rodzic zacznie wychowy
wać dziecko po swojemu -  precyzuje mediator 
Robert Boch. -  Ta ustawa może doprowadzić 
do stworzenia ludzi kompletnie zagubionych. 
Takich, którym w jednym tygodniu ojciec po
zwala oglądać telewizję do późna, ale karmi 
ich zdrowymi zupkami, a matka w kolejnym 
tygodniu żywi hamburgerami, za to gasi świa
tło o siódmej wieczorem.

W przypadku Filusów gdyby państwo zmu
siło ich do podzielenia się dziećmi na pół, w ty
godniu spędzanym z mamą Paulina i Jaś mo
gliby na przykład zapomnieć o basenie i wy
cieczkach, bo Karolina nie lubi ani pływać, ani 
spacerować.
-  Zwolennicy opieki naprzemiennej chętnie 
powołują się na przykład szwedzki -  kontynu
uje Robert Boch, który w tym skandynawskim

kraju spędził kilkanaście lat. -  Jednak ta forma 
opieki obejmuje tam zaledwie jedno na pięcio
ro dzieci, bo reszta rodziców nie spełnia trzech 
podstawowych warunków.

A warunki są takie: po pierwsze, rodzice 
muszą dobrze i pokojowo ze sobą współpraco
wać, czyli pogodzić się z rozstaniem i nie wy
kazywać chęci odwetu na partnerze. Po dru
gie, muszą elastycznie podchodzić do potrzeb 
dziecka i do siebie nawzajem. Po trzecie, mu-

Kiedy rodzice 
na własne uszy słyszą, 

co czuje dziecko i z kim  
chciałoby zostać, zwykle 

odpuszczają sobie 
rozwodowe wojny

--------------------- 1 SĘDZIA JACEK IGNACZEWSKI |---------------------

szą mieszkać blisko siebie. Żadnego z tych 
trzech warunków nie wymienia polski projekt 
opieki naprzemiennej.

Na dodatek w naszym kraju ojcowie, a jesz
cze częściej matki, po rozwodzie zwykle wra
cają do rodziny, a ta nieraz mieszka w innym 
mieście. Dlatego Boch ostrzega, że posłowie 
mogą doprowadzić do takich paradoksów, ja
kie obserwuje się we Francji. Tam opieka na
przemienna jest obligatoryjna i bywa, że dziec
ko co drugi tydzień dojeżdża codziennie ponad

sto kilometrów do szkoły, bo rodzice miesz
kają daleko od siebie. Mama i tata postawili 
na swoim, a dziecko się męczy, ale wiele do po
wiedzenia nie ma.
-  Nasze sądy też rzadko biorą pod uwagę zda
nie dzieci -  przyznaje Marek Michalak, rzecz
nik praw dziecka. -  A przecież gdy dziecko jest 
już na tyle dojrzałe, by wyrazić opinię, z kim 
chciałoby zostać po rozwodzie, powinno zo
stać wysłuchane.

Takie rozwiązanie istnieje, ale sędziowie 
niezmiernie rzadko z niego korzystają. Jed
nym z potwierdzających smutną regułę wyjąt
ków jest sędzia Jacek Ignaczewski, który pole
ca stosowaną w prawie karnym instytucję nie
bieskiego pokoju. Tam bez stresującego udzia
łu rodziców (obserwują sytuację przez wenec
kie lustro) dziecko podczas zabawy z psycho
logiem może określić, z kim czuje się bezpiecz
niej, z kim łączą je silniejsze więzi. -  Wielo
krotnie sprawdziłem, że to działa -  zapewnia 
sędzia. -  Kiedy rodzice na własne uszy słyszą, 
co czuje dziecko i z kim chciałoby zostać, zwy
kle odpuszczają sobie rozwodowe wojny.

Jednak -  powtórzmy -  sędziów działa
jących tak jak Ignaczewski jest w Polsce nie
wielu. Coraz więcej za to jest rozwodów
-  w 2009  roku w Polsce rozstały się 72 tysią
ce par małżeńskich, o 7 tysięcy więcej niż rok 
wcześniej. Tym samym przybywa pokrzyw
dzonych rozstaniami dzieci. Tych krzywd było
by mniej, gdyby rodzice korzystali z istniejące
go już w polskim prawie rodzinnym przepisu.

Dziecko we wspólnych rękach
Plan opieki wychowawczej, który w czerw
cu ubiegłego roku pod wpływem lobby media
torów i fundacji takich jak Akcja wprowadzi
ło do kodeksu rodzinnego Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, jest obecnie jedynym roz
wiązaniem na serio biorącym pod uwagę po
trzeby dziecka. Nowelizacja, choć pozornie nie
wielka, przynosi bowiem zasadniczą zmianę. 
Zgodnie z nią rodzice, którzy chcą się rozstać, 
ale pragną zachować pełnię praw rodzicielskich, 
muszą przedstawić sądowi plan wychowywa
nia dziecka. Jeśli tego nie uczynią, sąd przyzna
je pełnię praw jednemu rodzicowi, a drugiemu 
ogranicza je do widzeń -  jak dotąd.

Zaletą planu -  w przeciwieństwie do pro
ponowanej przez Porozumienie Rawskie ob
ligatoryjnej opieki naprzemiennej -  jest jego 
elastyczność. To rodzice decydują, ile czasu 
i w jaki sposób każde z nich poświęci potom
stwu. -  Dobrze ułożony plan w jak najmniej
szym stopniu zaburza dotychczasowy rytm 
życia dziecka -  przekonuje psycholog Joanna 
Zwierzchowska. -  Jeśli na przykład tata cho
dził z dzieckiem dwa razy w tygodniu na kara
te, nadal będzie mógł to robić.

Zatem w przypadku Jana Filusa z Krakowa 
plan wychowawczy mógłby oznaczać, że wciąż 
woziłby dzieci na basen i angielski. I organizo
wałby wycieczki do ruin.
-  Co więcej, plany mogą obejmować bardzo 
szeroki zakres spraw -  tłumaczy Robert Ku
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charski. -  Od codziennej opieki po sprawy wa
kacji, leczenia czy przyszłego wykształcenia.
-  Ale najważniejsza jest forma tego rozwiąza
nia -  uważa mediator Robert Boch. -  Jedna 
z podstawowych zasad psychologii społecznej 
zakłada, że chętniej akceptujemy te plany, któ
re sami tworzymy, a nie takie, które ktoś nam 
arbitralnie narzuca. Gdy rodzice włożą wysi
łek w zaplanowanie przyszłości swojej i swo
ich dzieci, będzie im bardziej zależało, by takiej 
umowy dotrzymać.

Problem w tym, jak argumentują na przy- 
!dad ojcowie z Porozumienia Rawskiego, że by
łe partnerki wcale nie chcą się dogadać. -  Mat
ki wiedzą, że z zasady są na wygranej pozycji. 
Nie są skłonne do współpracy z ojcami -  mó
wi Krzysztof Chojnacki z Porozumienia. -  Dla
tego dla dobra dziecka taką współpracę trzeba 
im nakazać odgórnie.

Szef fundacji Akcja ripostuje: -  Każda spra
wa jest inna. Zamiast dzielić rodziców na do
brych i złych, współpracujących i skłóco
nych, trzeba wszystkich objąć komplekso
wym systemem wsparcia, który całej ro
dzinie pozwoli przejść przez konflikt z jak 
najmniejszym uszczerbkiem -  tłumaczy 
Kucharski.

Plan opieki rozwodzący się małżon
kowie mogą ustalić sami jeszcze przed 
pierwszą rozprawą rozwodową, ale para 
rzadko jest w stanie dogadać się sama 
i potrzebuje osoby trzeciej, zwy
kle mediatora. -  Jeśli małżon
kowie nastawieni są na współ
pracę, to dogadanie planu w szcze
gółach zajmuje dwa-trzy spotkania
- mówi Robert Boch.

Na podstawie notatek mediatorów 
plan jest spisywany (wzory są dostęp
ne między innymi na stronie www.rodzina. 
sos.pl i www.mediatorzy.pl) i podpisywany 
przez obu rodziców. Sąd po zapoznaniu się 
z dokumentem akceptuje go. -  Plan trak
towany jest jak wyrok, lecz stworzony przez 
rodziców -  podkreśla Boch.

A sędzia Jarema Sawiński, rzecznik Sądu 
Okręgowego w Poznaniu, dodaje: -  Rodzice 
boją się planów, trochę nie wierząc w ich moc 
prawną, ale w rzeczywistości plan ma takie sa
me skutki jak arbitralne orzeczenie. W przy
padku łamania przez rodzica umowy sąd może 
na niesłowną matkę lub nierzetelnego ojca na
kładać grzywny, a nawet zmienić wcześniejsze 

I Postanowienie i ograniczyć rodzicowi władzę 
nad dzieckiem.

Wszystko w rękach prawa
fantastycznie. O czym więc dyskutujemy? Nic, 
tylko z tego korzystać. Problem w tym, że usta
wodawca stworzył sensowny przepis, ale nie 
zachęca do jego stosowania.

Sędzia Jarema Sawiński twierdzi, że winą 
I oie powinniśmy obarczać jego kolegów po fa- 
I Ĉ U: ~ Plany możemy proponować. Ale prze- 
I konanie rodziców, by nad taką umową usiedli, 
Ijest w rękach ich pełnomocników.

Pełnomocników, czyli adwokatów, a ci 
przecież czerpią krociowe zyski z rozwo
dów tylko dlatego, że w Polsce rozstania mał
żeństw to trwająca latami awantura, a każ
da rozprawa lub pismo do sądu to nowa su
ma na koncie prawnika. Oczywiście zdarzają 
się też uczciwi adwokaci. Tacy, którzy chcieli
by sprawy rozwodowe prowadzić w cywilizo
wany sposób. -  Kłopot w tym, że kiedy pró
bujemy namawiać klientów do porozumie
nia, w odpowiedzi słyszymy czasem, że ma
my po prostu wygrać sprawę -  odbija piłecz
kę Cezary Skwara, znany warszawski adwokat 
rozwodowy.

Co więc zrobić, by rozwścieczeni rozwodni
cy zauważyli, że ich dzieci mają dwoje rodzi
ców? Potrzebny jest twardy kij czy pachnąca

marchewka? -  Jedno i drugie -  uważa Robert 
Kucharski.

Według niego do tworzenia wspólnego 
planu mogłyby w przyszłości zachęcać bonu
sy, które rodzice dostawaliby od sądu za zgod
ne rozstanie. Byłoby to na przykład zniesienie 
sądowych kosztów rozwodowych (600 zło
tych) czy finansowanie kosztów mediacji (dziś 
jedna wizyta kosztuje około 40-60  złotych). 
-  Państwo i tak ostatecznie by na tym zyskało, 
bo pokojowy rozwód trwałby jedną czy dwie 
sesje, a nie ciągnąłby się sześć lat -  dodaje Ku
charski.

Co z kijem? Dobrze byłoby, gdyby sądy przy 
orzekaniu o opiece brały pod uwagę utrudnia
nie kontaktów z dzieckiem. Pod koniec mar
ca Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawi
ło propozycję zmiany w kodeksie postępowa
nia cywilnego, która pozwoli nałożyć dotkliwą 
karę pieniężną na tego, kto blokuje spotkania 
z dzieckiem byłemu partnerowi. Obecnie obo
wiązują grzywny w wysokości najwyżej tysią

ca złotych, co dla części rodziców jest mało od
straszające. Nowy pomysł to kara pieniężna 
bez górnej granicy.

Kijem może okazać się także -  dziś najczę
ściej lekceważony przez matki -  zapis, który 
w przypadku nieprzedstawienia przez doga
dane strony planu opieki ograniczy władzę ro
dzicielską jednemu z rodziców. -  Po co mam 
się układać z mężem, skoro i tak spodziewam 
się, że sąd nie jemu, ale mnie przyzna dzie
ci? -  rozumuje dziś Karolina Filus. Logicznie. 
I cynicznie.

Problem Karoliny Filus polega na tym, 
że wcale nie może być w stu procentach pew
na, iż to właśnie ona wyjdzie z tej potycz
ki obronną ręką. Orzecznictwo polskich są
dów powoli zaczyna bowiem respekto

wać nie prawa ojca czy matki, ale wła
śnie dziecka -  do obojga rodziców. 

Kobyla Góra pod Poznaniem to miej
sce, gdzie w lutym 2010 roku ro
zegrał się dramatyczny finał ode
brania matce 10-letniego Alek
sandra i przekazania go pod 
opiekę ojcu. Trzyminutowa ak
cja, podczas której zawinię
ty w koc chłopczyk został wy
rwany z rąk matki i zawleczo
ny przez kilkunastu policjantów 
i pracowników opieki społecz
nej do radiowozu, robi wrażenie 

uprowadzenia.'
-  Sąd wydal orzeczenie o przekaza
niu Aleksandra ojcu na czas proce

su. Zdecydowała o tym biegła psy
cholog, która stwierdziła, że dal
sze przebywanie z matką prowa

dzi do pogłębiającego się zaburze
nia emocjonalnego dziecka -  tłuma

czy sędzia Jarema Sawiński. -  Mat
ka od początku rozwodu konsekwent

nie blokowała ojcu kontakty z sy
nem. Biegła psycholog uznała też, 
że dziecko było emocjonalnie stero

wane przez matkę, która nastawiała go prze
ciwko ojcu. Zostało przekazane pod jego opie
kę, by uniemożliwić dalszy zanik więzi emo
cjonalnej -  tłumaczy Sawiński. Sędzia podkre
śla, że choć wyrok idzie pod prąd standardo
wym w tego typu sprawach rozstrzygnięciom 
(czyli zostawieniu dziecka przy matce), to oka
zał się korzystny dla małego Aleksandra -  oj
ciec nie utrudnia jego matce cotygodniowych 
spotkań.

Sędzia Sawiński ocenia też, że korzystnych 
dla ojców wyroków będzie coraz więcej. Na
stępny krok to zrozumienie przez samych ro
dziców, że po bolesnym rozstaniu można dzie
lić wiele rzeczy, jak dom, meble, pieniądze. Ale 
dzieci podzielić się nie da. □

Imiona i nazwisko rodziny Filusów  
zostały zmienione

g  FM Więcej na ten temat słuchaj
1  V  w  Radiu VOX FM
we wtorek 13 kwietnia o godz. 20.00
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Z
godnie z prawosławną tradycją w dzie
wiąty dzień po śmierci ofiar marco
wych zamachów na stacje Łubianka 
i Park Kultury ludzie przynieśli kwia
ty, zapłonęły znicze, odmówiono żałob
ne modlitwy. Ale w dusznym powietrzu 

moskiewskiego metra, jeszcze dziś przepojone
go zapachem więdnących kwiatów, nadal wi
si pytanie, kto i dlaczego dokonał tych ataków. 
I czy podobne zamachy mogą się powtórzyć?

Najpierw pociąg, teraz metro
Na początek wersja oficjalna, którą poda
li przedstawiciele służb specjalnych, a ugrun
towały największe media: samobójczych ata
ków 29 marca dokonały dwie kobiety. Odpo
wiedzialność wziął na siebie w wyemitowa
nym w Internecie oświadczeniu przywódca sa
mozwańczego państwa wyznaniowego Emirat 
Kaukaski Dokka Umarow. W republikach tam
tejszego regionu bomby już od dawna wybu
chają co kilka dni, zabijając milicjantów, żoł
nierzy, ministrów i urzędników. Ledwie dwie 
doby po ataku na metro doszło w Dagestanie 
do kolejnego zamachu (12 zabitych). Po kil
ku następnych dniach -  zamach w Inguszetii 
(zginęło dwóch milicjantów).

Nieraz emir Umarow odgrażał się, że woj
nę przeniesie też do serca Rosji. Efekt? Jesie- 
nią ubiegłego roku jadący z Moskwy do Pe
tersburga w piątkowy wieczór Newski Express 
wiozący urzędników pracujących w stolicy 
na weekend do domu wykoleił się na skutek

eksplozji podłożonego na szynach ładunku. 
Już wtedy eksperci ostrzegali, że kolejne akty 
terroru to tylko kwestia czasu. I słowo stało się 
ciałem.

Rosyjskie władze też się nie patyczkują 
-  w ostatnich tygodniach na Kaukazie przepro
wadziły kilka udanych operacji specjalnych. 
W górach zabito między innymi dwóch ideolo
gów radykalnego podziemia -  Saida Buriackie- 
go (podejrzewany o zorganizowanie zamachu 
na pociąg) i Anzora Astiemirowa. A to układa 
się w logiczny scenariusz: zamach na metro 
byłby też odwetem za śmierć bojowników o is
lamskie państwo wyznaniowe. „Skoro przed
stawiciele struktur państwowych zabijają bez 
sądu radykałów i ludzi podejrzewanych o sym
patie dla nich, to nie możemy się potem dziwić, 
że terroryści wysadzają się w naszych miastach 
i zabijają niewinnych ludzi. Bezprawie za bez
prawie” -  można przeczytać w komentarzach 
na krytycznych wobec Kremla stronach inter
netowych.

Czy rzeczywiście istnieje związek między 
atakiem na pociąg, śmiercią muzułmańskich 
ideologów, serią zamachów w republikach pół- 
nocnokaukaskich a ostatnimi krwawymi wyda
rzeniami w Moskwie? Czy oświadczenie Uma- 
rowa jest na tyle wiarygodne, by ponad wszelką 
wątpliwość uznać go za sprawcę ataku 
na metro?

Odnalezienie właściwej ścieżki 
przez labirynt domysłów utrudnia tak 
zwany wbros diezy -  jak w slangu ro

syjskich służb specjalnych określa się sączenie 
w mediach dezinformacji.

Wersję o kaukaskich czarnych wdowach or
gany ścigania już po kilku dniach uzupełniły 
konkretną treścią. Według śledczych w powie 
trze wysadziły się 28-letnia Mariam Szaripowa 
i 17-letnia Dżanet Abdułłajewa. Rosyjscy blo • 
gerzy zareagowali natychmiast: jak to możli 
we, aby Mariam Szaripowa dokonała samobój
czego zamachu w marcu 2010 roku, skoro ju : 
raz skutecznie dokonała takowego w Moskwie 
w 2003 roku -  na lotnisku Tuszyno, gdzie od - 
bywał się koncert na wolnym powietrzu?

Jeden internauta napisał: „Nie wiedziałem, 
że szachidki mogą być wielokrotnego użytki. 
Jak tak dalej pójdzie, w 2025 roku Mariam Sza
ripowa zostanie przyjęta do rządzącej part i 
Jedna Rosja za wybitne zasługi”.

O  Anna 
Łabuszewska
jest ekspertem 
Ośrodka Studiów 
Wschodnich

Pomyłka na liście ofiar
Narodowe Centrum Antyterrorystyczne pod
trzymuje, że detonująca ładunek na stacji Łu
bianka Mariam Szaripowa nazywała się tak sa
mo jak samobójczyni z Tuszyna. Ot, przypad
kowa zbieżność. To bardzo możliwe, ale wątpli
wości trudno rozwiać tym prostym wyjaśnie
niem, bo raz po raz okazuje się, że w rosyjskich 
służbach specjalnych panuje bałagan. I to na

wet w sprawach, które władze ponoć 
uważają za priorytetowe. Na przy
kład prokuratura umieściła na liście 
ofiar ostatnich zamachów w stolicy 
nazwiska dwóch Ormian, którzy zgi-
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Czy emir Umarow blefu je i wziął 
na siebie odpowiedzialność za 
zamachy tylko po to, by osiągnąć 
piorunujący efekt propagandowy?

Śledczy utrzymują, że z kolei Szaripowa mia
ła się mścić za śmierć pierwszego męża: terro
rysty z Jordanii noszącego przydomek doktor 
Muhammad, którego zabiły rosyjskie służby 
federalne. A ten -  dodają władze -  był przed
stawicielem Al-Kaidy na Kaukazie.

Stacja Park 
Kultury. 
Moskwa 
opłakuje 
ofiary.
Nie po raz 
pierwszy, 
ale niestety 
zapewne tej 
nie ostatni

nęli w eksplozji ładunku wybuchowego w mo
skiewskim metrze... w lutym 2004 roku. Listę 
zweryfikowano dopiero po interwencji ambasa- 
dy Yrmenii.

fładze argumentują też, że Szaripową, na
uczycielkę informatyki z dagestańskiej wioski, 
rodzina rozpoznała na pośmiertnych zdjęciach. 
Zeznania nie są jednak wcale jednoznaczne. 
Matka twierdzi na przykład, że jeszcze 28 marca 
widziała córkę w Machaczkale (stolica Dagesta
nu). Jest mało prawdopodobne, aby w tak krót
kim czasie -  do 29 marca rano -  Szaripowa do
jechała rejsowym autokarem do Moskwy i zdo
łała przygotować się do zamachu. Oczywiście 
i  Machaczkały do stolicy Rosji można teoretycz
nie dostać się w ciągu doby samochodem osobo
wym albo samolotem. Tyle że oba te scenariusze 
wykluczyły... służby specjalne. I znowu dały pole 
do popisu zwolennikom teorii spiskowych.

Zresztą wątpliwości wzbudziła również toż
samość drugiej samobójczyni. Na opublikowa
nych fotografiach Dżanet Abdułłajewa pokazy
wana jest w towarzystwie męża 
1 małata Magomiedowa, bar- 31 marca
dzo młodego człowieka o przy- 2010 roku,
jemnym wyglądzie. Tymczasem krater po
w rzeczywistości Umałat -  dużo kolejnym
starszy od Dżanet -  nie wyglądał zamachu
nigdyjak mężczyzna z fotografii, w Dagestanie.
na której owinięta chustą dziew- Podobne
czyna trzyma w dłoni pistolet, widoki to już
M niosek: albo to nie ten męż- na Kaukazie
czyzna, albo to nie ta kobieta. codzienność

Skąd się biorą szachidzi
Ta wersja wpisuje się w szerszą politykę Krem
la, którego przedstawiciele na każdym kroku 
podkreślają, że północnokaukaskie podzie
mie utrzymuje ścisłe związki z Al-Kaidą i sta
nowi ważne ogniwo w globalnym spisku fun
damentalistów.

Ale ta teoria nie do końca odpowiada praw
dzie. Powiązania Umarowa z międzynarodów
ką islamistów zyskały wprawdzie potwierdze
nie, natomiast bardzo wątpliwe jest pocze
sne miejsce samozwańczego emiratu w struk
turach i hierarchii Al-Kaidy. Kaukaz jest bo
wiem traktowany przez terrorystów rezydują
cych w Iraku, Pakistanie czy Afganistanie ja
ko region peryferyjny, który notabene rządzi 
się własnymi prawami i sam wypracowuje so
bie cele przy niewielkim wsparciu z zewnątrz. 
Trzeba przy tym pamiętać, że islamscy rady
kałowie na samym Kaukazie Północnym też 
nie cieszą się powszechnym poparciem. Li
czącą się grupą pozostają głównie ze względu 
na brutalne metody działania.

Tymczasem jak ogłosili rosyjscy śledczy, 
dwaj bracia nauczycielki informatyki z Dage
stanu byli podejrzewani o bliskie związki z is
lamskim podziemiem. Dlatego dom rodzinny 
był pod stałą obserwacją milicji. Ostatnia kon
trola miała ponoć miejsce na dzień przed za
machem.

Tu znowu postawić można znak zapyta
nia: jak kobieta mieszkająca w tym domu pod

obserwacją mogła bez wzbudzania podejrzeń 
wyjechać do Moskwy i dokonać tam zamachu? 
Wniosek: albo służby coś przegapiły, albo coś 
tu nie gra.

Wiosną ubiegłego roku Dokka Umarow za
pewniał, że odrodził słynny batalion samobój
ców stworzony niegdyś przez przywódcę cze
czeńskich bojowników Szamila Basajewa, tak 
zwany Rijadus Salihijn. Umarow miał wyszko
lić 20, a według innych źródeł nawet 30 zama
chowców. „Przygotowanie szachida -  pisze 
na łamach „Nowej Gaziety” dziennikarka Ol
ga Bobrowa -  to szalenie drogie przedsięwzię
cie. Wymaga czasu, sił, środków ostrożności 
i pieniędzy. Szachid nie może sam z siebie do
konać zamachu, za każdym stoi potężna gru
pa wsparcia. Najważniejszą składową szkole
nia szachida jest przygotowanie psychologicz
ne: człowieka trzeba nauczyć, jak ma pozba
wić się życia”.

Czy Umarow rzeczywiście tego dokonał? 
A może tylko blefuje i wziął na siebie odpo
wiedzialność za ostatnie zamachy, by osią
gnąć piorunujący efekt propagandowy? Emir 
zwykł bowiem przyznawać się do niemal każ
dego zamachu wymierzonego w Rosję. Kło
pot w tym, że w większości przypadków śled
czym nie udało się udowodnić jego udzia
łu -  tak było na przykład z atakiem na eks
pres Moskwa-Sankt Petersburg. Zresztą tuż 
po zamachu w metrze Umarow wpierw wy
dał oświadczenie, że to... prowokacja Kremla. 
Dopiero potem przyznał się do zorganizowa
nia akcji.

A zatem wiemy, że niewiele wiemy. Nieste
ty, to samo mogą sobie powiedzieć rosyjskie 
służby specjalne, które zdaniem ekspertów 
mają kiepskie rozeznanie w sytuacji na Kau
kazie. Agentura z prawdziwego zdarzenia pra
wie tam nie istnieje, stąd też brak prewencyj
nych doniesień o szykowanych zamachach.

I to jedno nie ulega na razie wątpliwości. 
Nowy Jork, Madryt czy Londyn terrorystom 
udało się zaatakować tylko raz. W Moskwie 
wciąż giną ludzie. □
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Moskwa 
nie będzie 
bezpieczna
Niby wszystko wiadomo: 
zamachu dokonały 
dwie samobójczynie 
z Kaukazu. Tyle że 
wciąż pojawiają się 
wątpliwości, czy 
to prawda. I to z winy... 
rosyjskich specsłużb



SYLWETKA W00DY ALLEN

ISYL so bie w m  T r w m m  KAROLINA PASTERNAK

Mija 13 lat, od kiedy 
ostatni raz widzieliśmy 

go w  sztandarowej 
roli neurotycznego 

pisarza amanta. 
W ciąż kręci, ale 

częściej niż w  swoich 
filmach gra ostatnio 

w  hotelu Carlyle. 
Na klarnecie. Odchodzi 

z kina niespełniony. 
Chciał być drugim 

Bergmanem, pozostał 
Woodym Allenem

P
onętna blondynka wystyli
zowana na Scarlett Johans- 
son czule obejmuje dłonią 
twarz chłopaka, podając mu 
usta do pocałunku. Tak wy
gląda plakat najnowszego fil
mu Woody’ego Allena. Polski 
plakat. We Francji, w Niem
czech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii obok Evan Rachel Wood (blondyn
ki), która w rzeczywistości wcale nie przy
pomina Johansson, pojawia się odtwórca 
głównej roli, świetny amerykański komik 
Larry David. Dla autorów polskiego plaka
tu zapewne o tyle nieatrakcyjny, że w odróż
nieniu od przystojnego Henry’ego Cavilla 
(który w filmie gra epizodyczną rolę) jest już 
grubo po sześćdziesiątce, a więc nie za bar
dzo nadaje się na kinowego amanta. Pol
ski tytuł filmu Allena jeszcze jesienią ubie
głego roku, gdy dystrybutor po raz pierwszy 
przymierzał się do wprowadzenia go na ry
nek, brzmiał „Jakby nie było”. Wiosną, któ
ra w polskich kinach tradycyjnie jest sezo
nem komedii romantycznych, ni z tego, ni 
z owego oryginalne amerykańskie „Whate- 
ver Works” („Cokolwiek działa”) zamieniło 
się w „Co nas kręci, co nas podnieca”. Tym 
samym obyczajowa farsa króla inteligent
nej komedii w kampanii reklamowej zosta
ła sprowadzona do poziomu kolejnej ame
rykańskiej komedii romantycznej. Przyczy
nił się do tego także polski trailer, w którym 
pojawiają się nawet Penelope Cruz i Scar
lett Johansson (pierwsza przedstawiona ja
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AMANT
ko „ognista”, druga -  „uwodzicielska”). Pro
blem tylko taki, że żadna z tych aktorek nie 
gra w najnowszym filmie Allena.

Na plakacie tuż pod nazwiskiem reżyse
ra można też przeczytać ciekawe wyjaśnienie, 
że Allen to twórca hitu „Vicky Cristina Barce
lona”. I o ile to, że w Polsce, gdzie milionową 
publiczność jest w stanie ściągnąć przed ekra
ny wyłącznie produkcja o papieżu lub kome
dia romantyczna, dystrybutorzy usiłują sprze
dać film w opakowaniu tej ostatniej, da się ja
koś zrozumieć, o tyle wyjaśnianie widzom,

kim jest kręcący filmy od 45 lat trzykrotny lau
reat Oscara, zakrawa na absurd. A przy oka
zji nasuwa pytanie: kim właściwie jest dziś dla 
kina Woody Allen?

Jaśniejszy od gwiazd
Największym problemem nowych filmów Alle
na, i to od wielu już lat, były nieustanne porów
nania z tym, co nakręcił wcześniej. Wymyślona 
i doprowadzona przez niego do perfekcji w la
tach 70. tak zwana inteligentna komedia z cha
rakterystycznym bohaterem, czyli borykającym

„Wszystko gra 
z Jonathanem 
Rhysem Meyersem 
w roli wyrachowanego 
mordercy. Allen 
próbuje swoich 
sił jako reżyser 
dramatu. Z sukcesem

się z problemami damsko-męskimi neurotycz
nym nowojorskim intelektualistą, zaskarbiła 
mu sympatię milionów widzów. Gdy po „An
nie Hall” i „Manhattanie” Allen zaczął ekspe
rymentować, skręcając a to w kierunku drama
tów Czechowa („Wrzesień”), to znów surreali
zmu i Kafki („Cienie we mgle”) czy wreszcie 
zwykłej kpiny („Celebrity” i „Koniec z Holly
wood”), publiczność się od niego odwróciła.

Za to niezależnie od sławy, jaką w danym 
momencie cieszyły się jego filmy, na planie 
Woody’ego chętnie pojawiali się celebryci. 
Sean Penn, Madonna, John Malkovich, Urna 
Thurman czy Hugh Grant za pieniądze kilka
naście razy mniejsze niż w produkcjach holly
woodzkich (bo Allen ma żelazną zasadę: krę
ci filmy za nie więcej niż 15 milionów dolarów, 
czyli tyle, ile nierzadko wynoszą gwiazdor- 
skie gaże) godzili się na kilka tygodni zostać 
w jego rękach marionetkami i pokornie znosi
li to, że tym razem gwiazdami są nie oni, lecz 
reżyser.

Lata dwutysięczne pokazały, że zasady gry 
się zmieniły. Okazało się, że to nie Allen popra
wia notowania gwiazd, angażując je do swoich 
filmów, ale to gwiazdy poprawiają jego noto
wania, zwłaszcza finansowe. „Vicky Cristina 
Barcelona”, gdzie u boku Javiera Bardema po
jawiły się Scarlett Johansson i Penelope Cruz, 
był jak do tej pory największym sukcesem ko
mercyjnym reżysera od czasów „Annie Hall” 
i „Manhattanu” (czyli od 30 lat!). Film zaro
bił blisko sto milionów dolarów i -  co pokazu
je przykład polskiej kampanii „Co nas kręci, 
co nas podnieca” -  Allen do dziś czerpie z nie
go profity.

Od jakiegoś czasu więc artysta nie tylko ob
sadza gwiazdy w swoich filmach, ale wręcz 
ustępuje im miejsca na planie. Jako pisarz 
przeżywający egzystencjalny kryzys ostatni 
raz pojawił się we własnym filmie 13 lat temu 
-  mowa o Harrym Błocku w „Przejrzeć Har- 
ry’ego”. Minęło więc chyba wystarczająco du
żo czasu, byśmy pogodzili się z tym, że do uko
chanej roli neurotycznego gaduły z Manhatta
nu (Alvy’ego Singera z „Annie Hall”, Isaaca Da- 
visa z „Manhattanu” czy Mickeya z „Hannah 
i jej siostry”) Allen po prostu już nie wróci.

Jedynie i aż Oscary
Od kreowanych przez siebie przez lata posta
ci reżyser odciął się już w 2003 roku w filmie 
„Życie i cała reszta”. Rolę nowojorskiego pi
sarza oddał wtedy młodziutkiemu Jasonowi 
Biggsowi, sam zaś zagrał Davida Dobela. Jego 
nowy bohater z pogardą odnosi się do psycho
analizy (z której bohaterowie Allena korzysta
li dotąd nagminnie), a perspektywa przepro
wadzki do (znienawidzonego przez wszyst
kich poprzednich bohaterów Allena, jak i jego 
samego) Hollywood wywołuje u niego olbrzy
mi entuzjazm.

W najnowszym filmie Allen w ogóle nie 
pojawia się na ekranie. Postać niby-allenow- 
ską, czyli Borisa Yellnikoffa, gra bardzo po
pularny w USA komik, twórca kultowego —>
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Europejskie premiery nad W isłą

Wielki świat kina w Krakowie -  goście:
Jane Campion, Mike Figgis, Thomas Vinterberg, Colin Farrell, Neil Jordan, 

Amitabh Bachchan, Zbigniew Preisner, Aparna Sen, Todd Solondz

SYLWETKA W00DY ALLEN
—> „Seinfelda” Larry David. Ale poza hipo- 
chondrią i kilkoma innymi allenowskimi ob
sesjami (widmo rychłej śmierci, Holocaust) 
Borisa z bohaterami wczesnych filmów reży
sera niewiele łączy. Zniknęły egzystencjalne 
dylematy i zapał do romansów. Borisowi, pro
fesorowi nowojorskiej uczelni, którego daw
no temu prawie nominowano do Nagrody No
bla, do życia wystarcza bowiem przekonanie 
o własnym geniuszu. Trudno nie odnieść wra
żenia, że ta postać to w pewnym sensie kpi
na z bohatera, którego Allen kreował w swoim 
kinie przez kilkadziesiąt lat. Dystansu do no
wojorskiego światka artystów i intelektuali
stów jest zresztą w „Co nas kręci, co nas pod
nieca” znacznie więcej. -  Jestem teraz artystką 
-  chwali się byłemu mężowi świeżo upieczona 
nowojorska fotografka, a na dowód powyższe
go dodaje: -  Sypiam z dwoma mężczyznami, 
nie piekę ciast i nie chodzę do kościoła.

Ironiczny obrazek grupy, do której urodzo
ny na Brooklynie, ale od dziesięcioleci miesz
kający na Manhattanie Allen oczywiście także 
przynależy, to fragment większej całości. Allen 
zgorzkniał. Jego poczucie humoru wyparł ży
ciowy pesymizm.

Negatywne nastawienie do świata prze
bija z jego ostatnich filmów („Wszystko gra”, 
„Sen Kasandry”) i wypowiedzi. -  Kiedy by
łem początkującym reżyserem -  mówił nie
dawno w wywiadzie -  wyobrażałem sobie, 
że w Hollywood każdy filmowiec ma wil
lę z basenem, półkę z Oscarami i gwiazdy 
za przyjaciół oraz że bez przerwy rozdaje au
tografy. Z tych wszystkich mam jedynie i aż 
Oscary oraz rozdaję autografy. Nie wiedzia
łem, jak bardzo sława może rozczarowywać. 
Popularność i sukces w branży wcale nie po
magają w tym, by czuć się naprawdę szczęśli
wym. Pamiętam, jak kiedyś po premierze wró

ciłem do pustego domu. Zamówiłem obiad 
w chińskiej restauracji i jadłem, gapiąc się 
w telewizor. Następnego dnia rano wcale nie 
urywały się telefony z gratulacjami. Może zna
ni aktorzy tak mają, ale nie reżyserzy.

W tym samym wywiadzie na pytanie, cze
go dziś najbardziej żałuje, odpowiedział: „Te
go, że nie jestem kimś zupełnie innym”.

Być jak Ingmar Bergman
Czego można chcieć więcej, mając o 34 la
ta młodszą żonę, dwójkę dzieci, 43 filmów 
na koncie i dziesiątki nagród, w tym przyzna-

Nigdy nie zrobiłem 
wielkiego filmu. I nigdy 
nie zrobię, choć kiedyś 
myślałem, że jeśli będę 
robił je wystarczająco 

długo, choć jeden się trafi

WOODY ALLEN

ną przez jury festiwalu w Cannes tylko dwóm 
reżyserom w historii kinematografii prestiżo
wą Palmę Palm za całokształt twórczości?

Woody Allen chciałby być... wielkim re
żyserem. Od lat jego największą obsesją jest 
stworzenie filmu, który mógłby bez wsty
du zająć miejsce na półce obok „Osiem i pół” 
Felliniego czy „Powiększenia” Antonioniego. 
-  Nigdy nie zrobiłem wielkiego filmu -  przy
znał szczerze przed rokiem. - 1 nigdy nie zro
bię, choć kiedyś myślałem, że jeśli będę je robił 
wystarczająco długo, to choć jeden się trafi.

Za swój niedościgniony wzór uznaje Ing- 
mara Bergmana, którego zresztą, jak twier

dziła w wywiadzie dla „Guardiana” Liv Ul] - 
mann, miał odwiedzić, gdy w 1975 roku prze 
bywał z wizytą w Nowym Jorku. Podczas pól 
godzinnego spotkania, w którym poza Uli 
mann uczestniczyła też Ingrid Bergman, 
mężczyźni byli podobno tak speszeni, że nii 
zamienili ze sobą ani słowa. Bergman był ju 
wtedy uznanym reżyserem. Miał w filmogra 
fu „Siódmą pieczęć”, „Tam gdzie rosną po 
ziomki”, „Milczenie”. Złote czasy Allena mia 
ły dopiero nadejść. Mimo sławy, jaką wkrót 
ce przyniosły mu „Annie Hall” i „Manhat 
tan”, czuł niedosyt. Chciał robić kino, któr, 
-  jak to Bergmana -  stawiałoby wielkie py 
tania: o kondycję człowieka, jego relacje z Bo 
giem. Tymczasem z roku na rok coraz moc 
niej utwierdzał swoją pozycję pierwszego ko 
mika współczesnego kina. W jego przekona 
niu filmy, które robił, zamiast iść w ślady dzie 
Bergmana, kontynuowały tradycję braci Man 
i Chaplina.

Pierwszą próbę zrobienia filmu w duchi 
Bergmana Allen podjął w 1978 roku. Jej efek
tem były „Wnętrza”, dramat o kryzysie mał
żeńskim. Wszystko w tym filmie odbiega
ło od allenowskiej konwencji: reżyser po raz 
pierwszy nie pojawił się na ekranie, rytm by] 
nużąco powolny, a jedna z bohaterek nie tyl
ko, jak allenowskie postaci, usiłowała targnąć 
się na swoje życie, ale popełniła samobójstwo 
To nie był Woody Allen, jakiego pokochała pu
bliczność. Krytycy odżegnywali się od wcze
śniejszych peanów pod adresem reżysera. Hi
storia powtórzyła się przy „Wrześniu” (1987) 
i „Cieniach we mgle” (1992).

Zbrodnia bez kary
W ostatnich latach Allen podjął jeszcze jed 
ną próbę zmiany kinowego wizerunku, prze
nosząc plan filmowy z Manhattanu do Euro-

Jako drugi w historii kina W Rzymie z żoną i córkami (po lewej) oraz Carlą Fendi ze znanej włoskiej rodziny projektantów
po Bergmanie odbiera w Cannes Palmę Palm (po prawej). Słynący z burzliwego życia uczuciowego Allen ustatkował się dopiero w latach 90.
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Swojej fascynacji jazzem często dawał wyraz w filmach.
Najbardziej znane przykłady to ,„Alicja” i „Słodki drań”

Niepewny własnego talentu Allen i przekonany o swoim geniuszu 
Boris Yellnikojf (Larry David), bohater „Co nas kręci, co nas podnieca”

I  py. Z zainspirowanych prozą Dostojewskiego 
I  londyńskich produkcji „Wszystko gra” i „Sen 
I  Kasandry” wyłania się zupełnie nowy boha- 
I  ter, który bez skrupułów dąży do wygodnego
■  życia i społecznego awansu. By je osiągnąć,
■  nie cofnie się nawet przed morderstwem. 
I Z  tych obrazów wyłania się też zresztą no-
■  wy Allen. Jego filmowy świat nie jest już jak 
I  dawniej wyidealizowany. Zbrodnia nie pocią-
■  ;a w nim za sobą kary, a natura ludzka by-
■  a nniej nie jest z założenia dobra. I choć te 
I  d’ filmy dowiodły, że Allen wreszcie dojrzał 
■ do  filmowego dramatu, że dziś świetnie wy-
■  hodzi mu zanurzanie się w mrokach egzy- 
|  stencji, szybko powrócił na bezpieczny grunt

komedii, reżyserując najpierw „Vicky Cristinę 
Barcelonę”, a później „Co nas kręci...” Co go 
do tego skłoniło? Niska frekwencja na „Śnie 
Kasandry”, który w Stanach Zjednoczonych 
obejrzało niespełna milion widzów? A może 
zwykłe zmęczenie (nie zapominajmy, że Allen 
ma 74 lata)? Przecież jeszcze niedawno opi

sana we wstępie sytuacja z polskim tłuma
czeniem tytułu nie miała prawa się wydarzyć. 
Allen bowiem obsesyjnie pilnował przestrze
gania klauzuli zabraniającej zagranicznym 
dystrybutorom zmieniania tytułów filmów 
w sposób, który by je wypaczał, czyniąc bar
dziej komercyjnymi.

Ostatnio Allen odpuścił. Nie tylko w tej 
kwestii.

Klarnet, bejsbol i kotlety
Publicznie coraz częściej zamiast jako aktor 
i reżyser pojawia się w kontekście swojej dru
giej pasji -  jazzu i gry na klarnecie. Na jego 
ubiegłoroczny koncert w Sali Kongresowej bi
letów nie można było zdobyć na długie mie
siące przed występem.

Z cudem graniczy też dostanie się do no
wojorskiego hotelu Carlyle, gdzie od po
nad 10 lat regularnie co poniedziałek grywa 
ze swoją New Orłeans Jazz Band szlagiery 
Johnny’ego Doodsa i Sidneya Becheta. W re

stauracji. Do kotleta. Dokładnie tak jak na po
czątku kariery, kiedy jako komik występo
wał ze skeczami w małych klubach w Green- 
wich Village. -  Gra na klarnecie i oglądanie 
bejsbolu w telewizji to coś, co dziś sprawia 
mi największą satysfakcję -  przyznał niedaw
no w wywiadzie.

Co go powstrzymuje przed całkowitym 
zerwaniem z filmem, z powtarzającą się nie
mal rokrocznie rutyną, która -  jak sam stwier
dził -  wcale nie daje mu szczęścia? -  Kręcę 
filmy -  tłumaczy Allen -  bo cały ten proces 
od pisania scenariusza do postprodukcji od
ciąga mnie od codziennego życia. To moja te
rapia. Dłubanie przy filmach jest dla mnie je
dynym sposobem na utrzymanie psychicznej 
równowagi. Może gdybym nie miał nic do ro
boty, zostałbym bandytą -  dodaje.

Albo śladami swojego mistrza Bergmana 
osiadłby na położonej u wybrzeży Szwecji wy
spie Faro i zamilkł. A tego fani z pewnością by 
nie chcieli. □



SYLW ETKAPABL0 p|NEDA

PIĘKNY UMYSŁ RENATA KIM, SYLWIA PIECHOWSKA

Pablo Pineda.
SkoJtćsył 

pedagogikę, 
kończy 

psychopedagogikę 
Pracuje 

w magistracie, 
w. wolnym czasie 
gra w filmach

Nie jestem głupi
Pablo P in ed a  nie lubi, gdy ludzie pochylają się nad nim ze współczuciem. Cierpi 
wprawdzie na zespół Downa, ale i tak osiągnął więcej niż wielu z nich. Do polskich 

kin wszedł właśnie obsypany nagrodami film „Ja też!”, w  którym gra główną rolę

M a 35 lat, jest niski i krępy. Można 
u niego dostrzec wszystkie cechy ty
powe dla zespołu Downa: krótką szy
ję, skośne oczy, nie domyka ust, cza
sem zdarza mu się głośno cmoknąć 
i robi dziwne miny. Jednak gdy za

czyna mówić, od razu zawstydza tych, którzy 
sądzą, że każdy człowiek z dodatkowym chro
mosomem 21 jest umysłowo upośledzony. Je
go hiszpański jest nienaganny, choć z powo
du szerokiego i krótkiego języka, również cha
rakterystycznego dla zespołu, czasem trudny 
do zrozumienia. Pineda jest błyskotliwy i iro
niczny. Także autoironiczny. -  Nie mam nic 
przeciw temu, że ludzie zawiązują mi sznuro
wadła. Chętnie korzystam z przywilejów, które 
należą się człowiekowi w moim stanie -  śmie
je się. -  Pozwalam również wpuszczać się po
za kolejką do autobusu. Jeśli ludzie chcą być 
poprawni politycznie, trzeba im w tym pomóc
-  puszcza oko.

Chromosomy mnie nie obchodzą
Odpowiada na wszystkie pytania: o życie 
z downem, o marzenia o związku z kobietą, 
o seks. Peszy się tylko raz -  gdy widzi, że za
kładając nogę na nogę, odsłonił bladą łydkę. 
Szybko poprawia spodnie i dalej głośno pero
ruje. Najbardziej denerwuje go, gdy na przy
kład idzie na wybory, a komisja dziwi się, 
że niepełnoletni chce głosować. -  Dlaczego 
wszystkim się wydaje, że ludzie z downem 
nigdy nie dorastają? -  narzeka. Sam chciał
by wreszcie wyprowadzić się od rodziców.
-  35 lat z mamą i tatą to wystarczająco długo
-  chichocze.

O tym, że ma zespół Downa, Pineda dowie
dział się, gdy poszedł do podstawówki. Jednak 
już wcześniej zdawał sobie sprawę, że różni 
się od innych ludzi, bo znajomi i przechodnie 
na ulicy pochylali się nad nim i ze współczu
ciem mówili: „Aniołek”. Albo: „Biedaczek”. Ale 
nigdy nie pytał rodziców, co dokładnie mu do
lega, a oni też niczego mu nie tłumaczyli. I do
piero stary przyjaciel rodziców, profesor Miguel 
López Melero z Uniwersytetu w Maladze, zapy
tał wprost, czy wie, że ma downa. A potem tłu
maczył coś długo i zawile o genach. -  Zapyta
łem: Miguel, czy to znaczy, że jestem głupi? On 
na to, że nie. Więc mogę się dalej uczyć? -  drą
żyłem. A on, że tak. Tylko to mnie interesowało: 
nie chromosomy, ale pytanie, czy nadal mogę 
się uczyć z moimi kolegami -  wspomina Pine-

L DE SA
IONALFILM FEST
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da. To od profesora Melero usłyszał, że genety
ka wyznacza tylko możliwe ścieżki rozwoju, ale 
w stu procentach nie przesądza, kim będziesz 
w życiu. Bo wprawdzie człowiek z downem ro
dzi się z konkretnym, mniejszym lub większym 
stopniem opóźnienia umysłowego, ale o tym, 
jak sobie będzie radził w życiu, decyduje przede 
wszystkim wychowanie.

Czy Pineda czuje, że ma jakieś ogranicze
nia? Owszem, jak wszyscy. -  Osiągnąłem wie
le na polu intelektualnym, ale sport to już nie 
moja działka. Fatalnie też śpiewam -  żartuje. 
Zaraz jednak już zupełnie poważnie dodaje, 
e musi być realistą. Dlatego codziennie przy

pomina sobie, co może, a czego nie. I robi to, 
co potrafi -  uczy się, pracuje i gra.

Miałem szczęście
Świat dowiedział się o Pabłu Pinedzie w listo
padzie ubiegłego roku, gdy na festiwalu w San 
Sebastian odbierał nagrodę dla najlepsze
go aktora za rolę w hiszpańskim filmie fabu
larnym „Yo, tambien” („Ja też!”). Pineda grał 
Daniela, mężczyznę z zespołem Downa, który 
skończył studia i pracuje w urzędzie do spraw 
niepełnosprawnych w Sewilli. W prawdzi
wym życiu Pineda też ma wyższe wykształce
nie i też jest pracownikiem socjalnym w magi
stracie, tyle że w Maladze. I na tym, jak twier
dzi, kończą się podobieństwa. -  To nie jest 
film o mnie. To fikcja, która nie ma ze mną nic 
wspólnego -  podkreśla stanowczo.

Trudno jednak uciec od porównań, bo mi
mo że film nie jest wierną relacją z życia Pine- 
dy, to jednak opowiada o wszystkich proble
mach, z jakimi na co dzień zmaga się on sam 
i inni ludzie z zespołem Downa. O łatce idioty, 
i rą automatycznie przyczepia się tym oso
bom, o litowaniu się nad nimi i o ich protek
cjonalnym traktowaniu. A przede wszystkim 
o przekonaniu, że normalne życie nie jest dla 
nich. Nie dla nich szkoła, praca i podróże. A je
śli już, to za rękę z matką lub ojcem.

Pineda przyznaje, że miał w życiu sporo 
szczęścia. Między innymi dlatego, że urodził 
się z niewielkim stopniem upośledzenia, ale 
też że rodzice bardzo pilnowali, by rozwijał się 
intelektualnie. Gdy miał kilka lat, nauczyli go 
alfabetu, a potem zachęcali do czytania. I jak 
lwy walczyli, by syn skończył zwykłą szkołę 
podstawową. Nie było łatwo, bo 30  lat temu 
w Hiszpanii powszechnie sądzono, że wszyst
kie dzieci z zespołem Downa są głęboko upo
śledzone umysłowo. Tworzono dla nich spe
cjalne ośrodki, w których mogły co najwyżej 
wyuczyć się prostego rzemiosła. Dla Pinedy 
zrobiono wyjątek -  dostał indywidualny tok 
nauczania.

Kolejne trudności pojawiły się, gdy rodzi
ce postanowili, że Pablo powinien iść do li
ceum. Mimo że przepisy umożliwiały już wte
dy niepełnosprawnym dzieciom naukę w zwy
kłych szkołach, dyrekcja liceum przeprowa
dziła wśród nauczycieli głosowanie, czy zgo
dzą się przyjąć takiego ucznia. Parę lat później 

ablo skończył szkołę z wyróżnieniem. -  Sta-

Na planie filmu „Ja też!”. Został dzięki 
niemu gwiazdą i nie narzeka

łem w ogromnej sali i kiedy dyrektor wypo
wiedział moje nazwisko, wszyscy podnieśli się 
z miejsc i bili mi brawo. Łzy płynęły mi po po
liczkach -  opowiada.

Decyzja, że chce studiować, wydawała 
się już zupełnie naturalna. Wybrał pedago
gikę na uniwersytecie w rodzinnej Maladze. 
Dziś twierdzi, że sama nauka nie była trudna. 
Najgorsze były te zdziwione spojrzenia stu
dentów i wykładowców: „Co ten z downem 
tu robi?”

Ciągle musiał udowadniać, że sobie radzi. 
-  Czasem specjalnie zgłaszałem się do odpo
wiedzi, żeby tylko mnie zauważyli. I żeby wi
dzieli, że rozumiem -  wspomina. Cieszy się, 
że nauczyciele traktowali go tak samo jak in
nych studentów. Kiedy był nieprzygotowany, 
po prostu go oblewali. On też sobie nie od
puszczał, godzinami siedział nad książkami, 
bo jednak uczył się wolniej niż inni. Mimo 
to skończył pedagogikę, a teraz kończy psy- 
chopedagogikę.

Po studiach już bez większego zachodu do
stał pracę w magistracie w Maladze. Bo Hisz-

Najgorsze były zdziwione 
spojrzenia studentów 

i wykładowców: „Co ten 
z downem tu robi?”

pania jest jednym z niewielu krajów Euro
py, gdzie osoby z zespołem Downa nie mu
szą bezczynnie siedzieć w domu. Według sza
cunków organizacji pozarządowych zawodo
wo pracuje około dwóch tysięcy spośród nich. 
To bezpośredni efekt ustawy z 1982 roku, któ
ra nakazuje, by w każdym przedsiębiorstwie 
państwowym zatrudniającym ponad 50 osób 
3 procent pracowników stanowili niepełno
sprawni, a w prywatnym -  2 procent.

Czasem cierpię
Rolę w filmie „Ja też!” Pablo Pineda również 
zawdzięcza szczęściu. Dwaj hiszpańscy re
żyserzy Alvaro Pastor i Antonio Naharro zo
baczyli go kiedyś w programie telewizyjnym 
i pomyśleli, że jego życie to doskonały mate

riał na scenariusz. Nie byli wprawdzie pew
ni, czy Pineda podoła aktorskiemu zadaniu, 
ale ten okazał się świetny. -  Nie krępowa
ły go nawet sceny erotyczne. A poza tym jest 
naprawdę inteligentny -  mówi Alvaro Pastor. 
-  Ma niesamowite poczucie humoru, a do te
go umiejętność otwierania się na innych. Pra
ca z nim była niesłychanie pouczająca -  tłu
maczy reżyser.

Pineda przyznaje, że podoba mu się status 
gwiazdy, który zyskał po tym, jak „Ja też!” po
kazano w hiszpańskich kinach, ale tylko dla
tego, że dzięki niemu może jeszcze częściej 
publicznie mówić o życiu z zespołem Downa. 
Kiedy nie jest zajęty promocją filmu, jeździ 
po całym kraju i prowadzi wykłady na temat 
miejsca niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
Jedna z kampanii, w której brał udział, nosiła 
godne Baracka Obamy hasło Si, podemos, czyli 
„Tak, możemy”. -  Chcę pokazać, że ludzie ta
cy jak ja mogą osiągnąć znacznie więcej. Nie
koniecznie muszą to być od razu studia czy ro
la w filmie, ale na pewno nauka i samodzielna 
praca jest w ich zasięgu -  przekonuje.

Przyznaje też jednak, że zarówno w filmie, 
jak i w życiu jest ogromna różnica między 
nim a innymi ludźmi z dodatkowym chromo
somem. We wszystkim: w wyglądzie, zacho
waniu, życiowych aspiracjach, ale też moż
liwościach. Te różnice wynikają oczywiście 
ze stopnia upośledzenia, lecz nie tylko -  zda
niem Pinedy również z tego, że bliscy osób 
z downem niepotrzebnie chronią je przed ży
ciem. Nie chcą, by się zbyt wiele nauczyły, są
dząc, że nieświadomość jest najlepszą ochro
ną przed cierpieniem. -  Mają być nieświado
me i dzięki temu szczęśliwe. Problem w tym, 
że to fałszywe szczęście. Co gorsza, odma
wiają im też na przykład prawa do seksu
alności. Uważa się, że nie mamy takich po
trzeb -  mówi Pineda. -  Tymczasem my, lu
dzie z downem, odczuwamy normalny pociąg 
seksualny do innych i chcemy go realizować. 
A rodzice dziwią się, gorszą albo zwyczajnie 
próbują zabraniać nam seksu.

Tak, on dokładnie wie, kim jest. Tak, cza
sem z tego powodu cierpi. Na przykład wtedy, 
gdy po raz kolejny uświadamia sobie, że wła
ściwie nie ma szans na związek z normalną 
kobietą. Mimo że chciałby i czuje się do te
go gotowy. Problem jednak w tym, że zwy
kli, zdrowi ludzie nie są w stanie sobie te
go wyobrazić. -  Dawniej nie do pomyślenia 
było, aby dziewczyna związała się z Murzy
nem. Dzisiaj nadal nie przyjdzie jej do gło
wy, że mogłaby pokochać kogoś takiego jak 
ja. To się nie mieści w społecznych normach 
-  wyjaśnia.

Bywają też dni, gdy Pablo Pineda czu
je się bardzo samotny na ziemi niczyjej mię
dzy dwoma światami. -  Świat ludzi ta
kich jak ja jest na wyciągnięcie ręki, ale cze
goś mi tam brakuje. Za to w świecie normal
nych często mówią mi: „TU nie wejdziesz”. Tak 
jakby chcieli przypomnieć, że wdarłem się 
do niego siłą. □
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Dyskusja po pokazie 
„Doktiyny szoku” 

na tegorocznym festiwalu 
w Sundance.

Od lewej: Mat Whitecross, ‘ 
Michael Winterbottom, 
Robert Redford, Naomi 

Klein oraz Richard Kim

K omunistka, populistka, a może cynicz
na celebrytka? Liczni wrogowie Na
omi Klein często nie mogą się zdecy
dować, z której strony ugryźć to zjawi
sko? Populizm zarzucają jej głównie 
na Zachodzie, o komunizm często py

tają w Polsce. Do oskarżeń o korzystanie z do
brodziejstw krytykowanego przez nią kapita
lizmu zdążyła już się przyzwyczaić. Nauczyła 
się też z nimi polemizować -  jak choćby pod
czas zeszłorocznej debaty, kiedy Jan Krzysztof 
Bielecki sugerował złośliwie, że cała jej dzia
łalność to po prostu dobry biznes. Klein cel
nie odparowała, że owszem, działa na wolnym 
rynku, ale jeśli zbankrutuje, przynajmniej nie 
pobiegnie do rządu błagać o pomoc. Inaczej 
niż neoliberalni bankierzy, często koledzy by
łego premiera.

Zarzuty, z jakimi spotyka się autorka „Dok
tryny szoku”, są wszakże symptomatyczne. 
Dowodzą, jak wielki mamy problem z krytyką 
współczesnego kapitalizmu -  gdy tylko ktoś 
zgłasza wobec niego wątpliwości, musi być 
z konieczności zwolennikiem powrotu do so
cjalizmu albo cynicznym manipulatorem. 
Tymczasem Naomi Klein dokonała rzeczy nie
bywałej -  wprowadziła do głównego nurtu 
debaty publicznej pogląd, że nie żyjemy w naj
lepszym z możliwych światów, że historia 
wcale się nie skończyła, a neoliberalna globa
lizacja nie jest receptą na powszechny dobro
byt. Klein bywa przez to nazywana ikoną al-

Naomi Klein 
sprawiła, że krytyka 
kapitalizmu przestała 
kojarzyć się 
z ciskaniem 
butelkami z benzyną

o prawa Indian, przetrwanie lokalnych spo
łeczności, lepsze państwo opiekuńcze i przede 
wszystkim inny kształt globalizacji.

terglobalizmu, ale jej rola jest dużo większa 
-  to jedna z najbardziej wpływowych intelek
tualistek świata. Jej artykuły i książki odcisnę
ły głębokie piętno na naszym myśleniu o go
spodarce, społeczeństwie i o tym, dokąd wła
ściwie zmierzamy.

Biografię Naomi Klein ma nieomal filmo
wą -  to „genetycznie uwarunkowane” zwie
rzę polityczne. Dziadek, rysownik w wytwórni 
Walta Disneya, został z niej usunięty w latach 
40. za organizację strajków pracowniczych, 
ojciec protestował przeciwko wojnie w Wiet
namie, matka współtworzyła tak zwaną dru
gą falę amerykańskiego feminizmu. Gdy 
w 1989 roku na uczelni w Montrealu zama
chowiec zabił 14 studentek, Naomi sama zo
stała feministką. Jak mówi, oburzyło ją to, jak 
mało ludzi zwróciło w ogóle uwagę, że ofia
ry były kobietami, a morderca -  fanatycznym 
antyfeministą. Walczy dziś o równoupraw
nienie kobiet i mnóstwo innych spraw, w tym

Pióro jest bronią
O wielkim filozofie węgierskim Gyorgyu 
Lukacsu opowiadano kiedyś następującą 
anegdotę: po stłumieniu powstania w Buda
peszcie przyszło po niego KGB. Oficer zapy
tał, czy ma przy sobie broń, a on spokojnie wy
jął z kieszeni... pióro. Podobnie Naomi Klein 
traktuje swoje pisarstwo i publicystykę -  ja
ko oręż w walce o lepszy świat. I choć zaanga
żowanych intelektualistów mieliśmy na pęcz
ki, to chyba żaden nie działał równie wszech
stronnie: zdając relację „z pola walki”, upo
wszechniając krytyczną wizję współczesności, 
wreszcie tworząc nośne politycznie metafory. 
To właśnie sukcesy w tych trzech dziedzinach 
uczyniły z niej postać światowego formatu.

Walka zaczęła się w Seattle -  w 1999 ro
ku zjechali tam możni tego świata, by zde
cydować o dalszej liberalizacji i deregulacji 
handlu światowego. Sielankę eksperckich de
bat zakłóciło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, któ
rzy gwałtownie manifestowali swoje niezado
wolenie. Kim są ci ludzie?! -  pytano wówczas 
z oburzeniem. To anarchiści? Komuniści? 
A może po prostu egoiści, którym marzy się 
stary dobry protekcjonizm, zamknięte na po
wrót granice i wysokie cła? Czy oni chcą za
wrócić bieg rzeki? Cofnąć globalizację?
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Klein jako jedna z pierwszych na świe-
■  cie odpowiadała dobitnie: nie, ci ludzie pra- 
1 gną po prostu innej globalizacji. Od samo- 
I  woli rynków finansowych i dominacji wiel- 
I  kich korporacji ważniejszy jest wolny prze- 
Bpływ ludzi i idei. Prywatyzacja, liberaliza- 
Ic ja  i deregulacja nieomal wszystkiego wca- 
■le nie przynoszą wszystkim bogactwa, słu- 
I z ą  za to dominacji najsilniejszych. To nie
■ anty-, tylko alterglobalizm, a protestujący 
I  w Seattle (a potem w Waszyngtonie, Toron-
■  u. Genui, Pradze) to nie zadymiarze i chuli- 
I  mi. „Ten ruch przyjmujący formę zdecen- 
3  zowanego, wielogłowego roj u zdołał j uż 
I  kształcić i zradykalizować pokolenie dzia- 
I  czy na całym świecie” -  pisała. Jej reporta- 
I  ,e i doniesienia, eseje i felietony wprowadzi- 
I  iy globalizację jako problem na łamy świato- 
I  wej prasy -  „New York Timesa” „Guardia-
■ aa”, „The Nation”. To między innymi dzięki
■ nim zaczęto poważnie traktować altergloba-
■ hzm, który przeciętnym zjadaczom chleba 
I  kojarzył się dotąd prawie wyłącznie z anar- 
I  histą w chuście i z butelkami z benzyną.

Drugi obszar działania to krytyczna wi- 
1  wisekcja współczesnego kapitalizmu. Klein
■ nie jest jej twórczynią -  przekłada raczej ję- 
Izyk skomplikowanej analizy na konkret zro- 
Izumiały dla zwykłego czytelnika. Najsłyn-
■ niejsze jej dzieło nazywano biblią ruchu al- 
■terglobalistycznego, ale bardziej adekwat- 
In e  byłoby słowo „katechizm”. „No Logo” nie
■ jest bowiem akademicką cegłą, nie wymaga 
|egzegezy -  choć zawiera ponad 600 przy-

Ipisów, tabele i wykresy, to zarazem w pro- 
>ty, oparty na przykładach sposób opowiada

■  ' vm, w jak ślepą uliczkę zabrnął współcze- 
kapitalizm. Wywiady z robotnicami fa- 

k obuwia na Filipinach, opowieści -  za-
sze świetnie udokumentowane -  o upad- 

<u dawnych miast przemysłowych w USA, 
-pis wypierania produktu przez jego logo 
wszystko to złożyło się na niezwykle suge
stywny opis dzisiejszej gospodarki i kultury. 

Cultury, w której wartość i produkt są coraz 
[bardziej wirtualne, za to manipulacja kon-

Klein i meksykański reżyser 
Hlfonso Cuarón na festiwalu filmowym 

w Wenecji w roku 2007

sumentem, morderczy wyzysk pracowni
ków i horrendalny zysk menedżerów' wiel
kich korporacji liczą się w bardzo twardej 
walucie. Książka rozeszła się w ogromnym 
nakładzie -  wrogowie autorki nie omiesz
kali jej wypomnieć, że dzięki „No Logo” au
torka sama wyrobiła sobie niezłe logo.

Naomi Klein jest niewątpliwie ikoną no
wych ruchów społecznych zorientowanych 
na najróżniejsze, nie zawsze spójne proble
my. Ikona to jednak coś więcej niż logo, Klein 
bowiem nie jest tylko kolejnym towarem 
na rynku prasowym i wydawniczym, lecz 
nośnikiem społecznych emocji, a także po
litycznych treści. Jej ostatnie dzieło „Dok
tryna szoku” (książka z roku 2007 oraz na
kręcony na jej podstawie film -  recenzja „P” 
na s. 46) dało kolejny impuls wszystkim nie
zadowolonym z sytuacji na świecie. Autor
ka poszła w nim o krok dalej niż dotychczas 
-  stworzyła bowiem polityczną metaforę, 
a wdęc coś, co pozwala organizować zbioro
we emocje. Analogie pomiędzy psychiatrycz
ną terapią elektrowstrząsową a neoliberalną 
terapią szokową w gospodarce (w Chile, Ar
gentynie, Rosji, w mniejszym stopniu także 
w Polsce) budzą nasz odruchowy sprzeciw. 
Rzecz w tym, że dowody są bardzo przeko
nujące, najbardziej chyba w opowieści o No
wym Orleanie. Katastrofa i szok po huraga
nie „Katrina” stały się okazją do prywatyza
cji przestrzeni i usług publicznych w mieście, 
w którym nikt nie miał siły stawić temu opo
ru. Wprost przyznał to sam Milton Friedman, 
nestor i guru ekonomii neoliberalnej i teore
tyk „katastroficznego kapitalizmu”, w którym 
prywatyzacji i deregulacji gospodarki sprzyja 
„szok i przerażenie” biernego społeczeństwa.

Wizjonerka (na razie bez wizji)
Ruch alterglobalistyczny, wielość grup, śro
dowisk i organizacji walczących o lepszą 
politykę klimatyczną, o sprawiedliwy po
dział światowego bogactwa, o prawa kobiet 
i wykluczonych, o ochronę tego, co lokal
ne, i o ludzkie prawo do globalnego prze
mieszczania się, zyskał w osobie Naomi 
Klein rzeczniczkę i wizjonerkę. Nadała ona 
ludzką i racjonalną twarz tym, których me
dia i politycy traktowali nieomal jak zwie
rzęta. Potem naszkicowała przejrzystą ma
pę, dzięki której rozumiemy podstawowe 
zarysy współczesnego kapitalizmu. Wresz
cie -  krytykom systemu dała poręczną me
taforę i zarazem klucz do krytycznej inter
pretacji globalnej polityki. Klucz to na ra
zie prosty i sam wymaga dogłębnej (choć 
życzliwej) krytyki. Klein wyraźnie brakuje 
też programu pozytywnego -  niczym Karol 
Marks przenikliwie krytykuje kapitalizm, 
lecz o alternatywach pisze enigmatycznie 
i raczej ogólnikowo. Autorka „No Logo” 
na razie nieźle opisuje świat. Czy go zmieni 
-  czas pokaże. Na pewno dzięki niej zaczę
liśmy częściej i odważniej myśleć. I to chyba 
jej największa zasługa.
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Granie na Czekanie -  Ania „Suicide Is Painless’’: Wyślij sms z kodem 
utworu 555 na numer 333. Opł. 2,5 zł + koszt SMS. Usługa dostępna 
dla użytkowników sieci Era i Heyah.

Najnowszy hit Ani „Suicide Is Painless” może zagrać w Twoim 
telefonie jako sygnał czekania. Ślij 120501 na 3333 (koszt 3,66zl). 
Abonament 2zł/m-cznie. (Dla użytkowników sieci Orange)

Ustaw muzykę, która usłyszą znajomi dzwoniąc do Ciebie:
Ania I.q Painlpca" - Ql II no QQQ /o c-ri...



PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO (JEREMI PRZYBORA)

PLANETARIUM MARIUSZ HERMA

Skandynawski splin
Na wiosenną melancholię najlepsze są 

koncerty Nilsa Pettera Moluaera
„TRUDNE JEST SŁUCHANIE TYCH NUDZIARZY I JESZCZE ICH ROZ-

różnianie” -  stwierdził znajomy recenzent, ucinając dyskusję
0 popularności współczesnych skandynawskich jazzmanów. 
A rozmowa zawiązała się na wieść o tym, że do Polski po raz 
kolejny zawita z koncertami* 50-letni Norweg Nils Petter 
Molvaer, niekwestionowany król rozpoetyzowanych trębaczy
1 jeden z najsłynniejszych północnych jazzmanów ostatniej 

dekady. Czym tak bardzo się za
służył? Można by rozpisywać się 
o elektronicznych innowacjach, ja
kie wprowadzał do jazzu, począw
szy od wydanego w prestiżowej 
wytwórni ECM albumu „Khmer”. 
Albo o łamaniu konwencji i łącze
niu stylistyk odległych geograficz
nie i historycznie. O otwarciu wrót 
jazzu dla zwykłych zjadaczy chle-
ba, dla których melodia w muzy

ce jest równie niezbędna jak dialogi w kinie. O długiej trady
cji skandynawskiego jazzu, którą wojna naruszyła tylko nie
znacznie. Jednak by dotrzeć do sedna osobliwej sympatii, ja
ką Molvaera oraz podobnych mu skandynawskich klima- 
ciarzy darzy się w naszej części świata, najlepiej przywołać 
cytowanego na wstępie krytyka: „Dlaczego tak ich w Pol
sce kochamy? Wiadomo, kochamy za emocjonalne upo
śledzenie, które cechuje nas, ludzi Północy”. □

f  14 kwietnia
-  Pick’n’Roll, Sopot 
15 kwietnia -  Fabryka 
Trzciny, Warszawa 
17 kwietnia -  Chorzowskie 
Centrum Kultury 
19 kwietnia -  Filharmonia 
Krakowska
21 kwietnia -  Filharmonia 
Szczecińska

O  Na nic klasyczne 
wykształcenie, 
na nic nauki ojca 
-  jazzmana. Nils 
Pettez Molvaer
swoje trąbienie 
ubiera w elektronikę 
hip-hop, techno, 
a nawet skandynaw
ski folk.

O  Jan Garbarek
zaorał i obsiał ziemię, 
której plony zbierają 
do dziś młodsi. Gdy 
znudzą mu się syn- 
kopy, pielęgnuje 
przygnębienie w  to
warzystwie męskiego 
kwartetu muzyki daty 

nej The Hilliarć 
Ensembl ■.

#  Tord 
Gustavsen
Na znako
mitej płycie 
„Restored, 
Returned” 
norweski
pianista 
osiąga szczyty 
melancholii.

Naga Erykah
Mała kara, duży skandal, wielki sukces, 

czyli publiczny striptiz try  kali Badu
W  PR ZEC IW IEŃ STW IE DO JEJ WŁOSÓW

scenariusz najnowszego teledysku 
jest bardzo prosty -  Erykah Badu spa
ceruje przez swoje rodzinne Dallas, 
stopniowo pozbywając się kolejnych 
części odzienia. Szczegół pierwszy: 
kończy dopiero wtedy, gdy nie ma już 
czego z siebie zrzucić. Szczegół dru
gi: klip kręcono spontanicznie, z ręki, 
w słynnym Dealey Plaża, nie ostrze
gając przedtem przechodniów i licz
nych turystów, na jaki widok będą na
rażeni. Szczegół trzeci: gwiazda R&B 
kończy swój striptiz dokładnie w tym 
miejscu, w którym w 1963 roku za

mordowano Johna F. Kennedy’ego, 
i sama na teledysku upada, jakby do
stała kulkę w łeb. Na protesty, zainte
resowanie mediów, a wreszcie reakcję 
policji nie trzeba było długo czekać. 
Po kilku dniach poszukiwań służby 
znalazły w końcu 32 -letniego świad
ka, który zgodził się zeznawać w spra
wie, w której wokalistce grozi ka
ra 500 dolarów za „złe prowadzenie 
się”. Tymczasem klip „Window Seat 
obejrzało już kilkaset tysięcy osób. TY' 
le o tym, co widać, a o tym, co słychac 
na najnowszej płycie Badu, czytajcie 
na stronie 52 . -  ^

Plakat o plagiacie
Marcin Bondarowicz zwyciężył 
w Międzynarodowym Konkursie 

Rysunku Satyrycznego w Berlinie

HASŁEM PRZEWODNIM KONKURSU

zorganizowanego przez niemiecką 
Kurtukunst Gallery i Limes Image 
Agency był „Plagiat”. Jak zwraca 
uwagę autor zwycięskiej pracy, taki 
temat jest wysoce niejednoznacz
ny. -  Podczas orzekania o plagiacie 
należy być bardzo ostrożnym. Tym 
tropem podążyłem, zgłaszając swo
ją pracę na konkurs. Otwarta głowa 
i kameleon zamiast mózgu to sygnał, 
że w głowach wielu różnych ludzi 
mogą rodzić się podobne pomysły. 
Bondarowicz, który na co dzień 
ijmuje się ilustracją prasową

(współpracuje również z „Prze
krojem”), jest zaangażowany 
w dyskusję o etyce swojego zawodu. 
Podjął ją jako członek działającego 
przy międzynarodowej grupie Don 
Quichotte komitetu zrzeszającego ry
sowników z całego świata.
Twierdzi, że najbardziej interesuje go 
spłycenie i infantylizacja społecznego 
przekazu. -  Moje ilustracje -  doda
je -  nawiązują do tradycji polskiej 
szkoły plakatu. Plakatu skrótowego, 
oszczędnego aż do granic abstrakcji, 
z ambicjami szerokiego społecznego 
oddziaływania.
Czy prace Bondarowicza rzeczywi
ście oddziałują? Można się o tym 
przekonać -  w ramach legnickiego 
Satyrykonu do 29 kwietnia trwa jego 
wystawa. -  anja

JAZDA NA ZDERZAKU
NASTOLATKA A DRIANA W., KSYWA 

„Woźniak” policjanci odnaleźli 
w ubiegły wtorek po szeroko za
krojonych poszukiwaniach, w któ
re zaangażowała się Komenda Wo

jewódzka w Łodzi. A wszystko 
to przez umieszczony w YouTube 

; ilmik, na którym widać, jak za- 
kapturzony „Woźniak” podróżuje 
na zewnętrznej stronie miejskiego 
autobusu.

Do Internetu film pod znamien
nym tytułem „Woźniak jest hard co- 

I re’em” trafił niemal rok temu. Wy- 
I czyn za pomocą telefonu komórko- 
I wego uwieczniają jego koledzy jadą- 
I cy autobusem. Jednak ku rozpaczy 
■ autorów przez wiele miesięcy ich 
| dzieło organy ścigania ignorowały, 
j Dlatego 3 kwietnia 2010 roku kole- 
jdzy „Woźniaka” postanowili ponow- 
jme umieścić swój film w Interne- 
lc*e- Tym razem się udało. Policjanci 
r v reszcie go dostrzegli (w czym bar- 
| l zo pomogła im lokalna prasa), za

kasali rękawy i po trzech dniach na
mierzyli ucznia łódzkiej szkoły ga
stronomicznej, który w chwili po
wstawania filmiku był jeszcze gim
nazjalistą (dlatego nie stanie przed 
sądem dla dorosłych, lecz przed są
dem rodzinnym). Funkcjonariusze 
się spieszyli, bo czyny takie jak po
dróż na zderzaku (innymi słowy wy
kroczenia) przedawniają się po ro
ku. A takie przedawnienie to dopie
ro byłby prawdziwy hard core -  nie 
tylko dla kondycji taboru miejskie
go w Łodzi, ale także dla moralnej 
kondycji tych, którzy z takim zacię
ciem ścigają po mieście groźnych 
przestępców. -  ana
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To wielki człowiek, którego 
jedyny błąd polegał na tym, 
że był kobietą”. Tak, wiem, 

że dziś za takie słowa Wolter do
stałby po pysku od każdej femi
nistki. Ogień oburzenia przygasi 
może jednak historia, którą mam 
do opowiedzenia. Jej bohaterką 
jest kobieta naprawdę niezwy
kła: markiza du Chatelet . I jed
no jest pewne -  jeśli nie znacie 
jej nazwiska, to właśnie ze wzglę
du na jej płeć.

To jedna z najwybitniejszych 
kobiet XVIII wieku, matema- 
tyczka, fizyczka i literatka fran
cuska, tłumaczka i krytyk pism 
Newtona. Osoba, w której umy
śle powstało jedno z fundamen
talnych praw fizyki: zasada za
chowania energii. Z kolei w dzie
le poświęconym naturze ognia 
(1744) przewidziała zjawisko 
promieniowania podczerwie
ni i naturę światła. Ustaliła też 
wzór na energię kinetyczną.

Kto o tym wie? Nikt. Powód? 
Suknia zamiast spodni. Pa
mięć o tej niezwykłej postaci 

usiłował zachować (dokąd mógł) 
jej kochanek i przyjaciel Wolter. 
Jednak pod koniec XVIII wieku 
Immanuel Kant napisał, że po
strzeganie markizy jako 
myśliciela byłoby po
dobnym do wyobra
żania jej sobie z bro
dą (tak, Kant też po
winien trafić na femi
nistyczne indeksy).

Ale markiza nie zraża
ła się krytyką, której wysłuchi
wała już za swego życia. Nie była 
zrozumiana przez matkę -  próż
ną i bogatą damę bez wykształ
cenia próbującą zamknąć córkę 
w klasztorze. Uratował ją ojciec, 
francuski arystokrata -  dając jej 
wykształcenie, które w owych 
czasach przysługiwało wyłącznie 
mężczyznom. Zaaranżował dla 
córki dość wygodne i niezobo
wiązujące małżeństwo z o 10 lat 
starszym, wciąż nieobecnym, 
bogatym markizem Florentem

Claude’em du Chatelet. Mąż od
dany romansom i wojsku cieszył 
się, że żona jest tak zajęta spra
wami nauki, i nie interweniował 
w jej życiowe wybory, do któ
rych należało między innymi kil
ku kochanków. Markiza urodzi
ła w tym małżeństwie troje dzie
ci (za ojca przyjęto domyślnie 
męża), po czym na kilkanaście 
lat związała się z Wolterem, któ
ry zamieszkał u niej w pałacu. 
Miejsce to stało się centrum spo
tkań wybitnych umysłów i arty
stów, a gdy markizie brakowa
ło pieniędzy na któryś z nauko
wych projektów, wygrywała je 
w karty z wersalskimi damami. 
Nie sprawiało jej to kłopotu -  ja
ko świetna matematyczka w ma
łym palcu miała naukowe pod
stawy hazardu.

ZWolterem rozstali się, bo pi
nie mógł się pogo

dzić z intelektualną potęgą 
partnerki. Zostali jednak przy
jaciółmi.

Kobiecość markizy była 
przyczyną jej kłopotów nie tyl
ko w świecie naukowym, któ
ry traktował ją z lekkim pobła
żaniem. Płeć była także pośred
nim powodem jej śmierci. Ja

ko 40-latka zakochała się 
bowiem w młodszym 
o 20 lat poecie (któ
rego nazwisko nic 
wam raczej nie po
wie). Ten poniżał ją, 

był dla niej okrutny, 
w końcu stał się spraw

cą ciąży. Dla 43-letniej kobie
ty w owych czasach był to wy
rok śmierci. Jak na XVIII-wiecz- 
ne standardy była staruszką. 
I Emilie du Chatelet zdawała so
bie z tego sprawę. Ścigając się 
z czasem, próbowała zakończyć 
tłumaczenie Newtona. Zmarła 
wskutek komplikacji po poro
dzie w 1749 roku. Tydzień póź
niej umarło jej dziecko.
-  Inteligencja nie ma płci -  ma
wiała za życia. Ale ona sama 
z własną płcią przegrała. □
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ILUSTRACJA JOANNA FRANKOWSKA/ARTMANUFAKTURA.EU

Pułapka
doskonałości

N A D O R G A N I Z M Y TEKST OLGA WOŹNIAK, ILUSTRACJA JOANNA FRANKOWSKA

W teorii wiemy, jak tworzyć pięknych, mądrych i zdrowych. W praktyce 
nie wychodzi nam to najlepiej. Perfekcja okazuje się słabością
MYŚLISZ, ŻE SUPERBOHATEROW IE TO JEDYNIE

Spiderman, Batman oraz pan Iniemamocny? 
Mylisz się. Do grona istot o niezwykłych moż
liwościach dołączył właśnie... pstrąg. Jest pro
duktem inżynierii genetycznej -  donosi pismo 
„Naturę”. Dzięki wysiłkom badaczy z amerykań
skiego University of Rhode Island to prawdzi
wy strongman (strongfish?) wśród ryb. Profesor 
Teny Bradley, naukowy ojciec superpstrąga, tłu
maczy, że do DNA ryby wprowadzono zmienio
ny gen odpowiedzialny za przyrost tkanki mię
śniowej. Dzięki temu rośnie ona szybciej i osią
ga większe rozmiary od swych przeciętnych ku
zynów. Naukowcy mogą uodpornić pstrąga 
na zimno, niedobór pokarmu i toksyny. Wszyst
ko po to, by superrybę hodować w trudniej- 

ch warunkach i mniejszym kosztem. Pstrąg 
ęśniak to nie efemeryda. Na świecie ma spo- 

insgenicznego kuzynostwa. W marcu Unia 
opejska zgodziła się na uprawę modyfiko- 

anych ziemniaka i kukurydzy. W Nowej Ze
landii trwa spór dotyczący zmienionego gene
tycznie bydła. Firma, która chce rozpocząć ma
sową hodowlę, próbuje przewalczyć społeczny 
opór wobec krów-mutantów.

A jednak mimo sprzeciwu genetycznych 
przeciętniaków superistot wciąż przybywa, 
bo w zasadzie nie sztuka je zrobić. Wszystkie 
interesujące nas geny mamy pod ręką. Wie
le owadów i ptaków widzi w ultrafiolecie, wę
że mają zmysł termolokacji, a krokodyle trzy
mają na składzie gen zapewniający im lepsze 
przenoszenie tlenu we krwi. Dołóżmy unikalną 
zdolność niepozornego żuka, który obryzgu- 
je wrogów kwasem o temperaturze stu stop
ni Celsjusza, i oto zyskujemy niezły materiał 
na superbohatera. Zdolności Spidermana czy 
Batmana mogą się schować w mysiej dziurze.

Naukowcy już od kilkudziesięciu lat mie
szają w genach. Powstają kolejne hybrydy, jak 
mysz z ludzkim genem mowy (nie powiedziała 
niczego z sensem, za to popiskuje barytonem) 
°zy świecący w ultrafiolecie piesek. Są też kro- 

dające mleko z ludzkimi hormonami wzro
stu czy króliki wykorzystywane do produkcji 
interleuldny, czynnika IGF1 albo białka C, któ- 
re bierze udział w krzepnięciu krwi.
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Napakowane krowy to wynik krzyżowania osobników o zmutowanym genie wzrostu mięśni

Wszystko to byłoby prawdziwym cudem, 
gdyby nie fakt, że samo uzyskanie takich zmody
fikowanych genetycznie zwierząt jest horrendal
nie drogie. Amerykański Departament Rolnic
twa szacuje, że „stworzenie” tylko jednej zmo
dyfikowanej krowy kosztuje około 300-500 ty
sięcy dolarów. A przecież takie zwierzęta -  jeśli 
mają się rozmnażać -  potrzebują superbohatera 
do pary. A nawet kilku par, jeśli nie chcemy mieć 
na sumieniu kazirodczych związków.

Jeśli takie sztuczki udają się z krowami, psa
mi czy królikami, czy w takim razie tylko wyso
ka cena powstrzymuje nas przed produkowa
niem ludzkich superistot?

Ofiara genów
Jedna krowa wiosny nie czyni -  komentują ge
netycy. -  Tworzenie transgenicznych organi
zmów, mimo że o funkcjonowaniu genów wie
my coraz więcej, to wciąż działanie po omac
ku -  mówi profesor Magdalena Fikus z Insty
tutu Biochemii i Biofizyki PAN. -  Wstawienie 
czy wyjęcie jednego genu nie jest rzeczą pro
stą, bo przepis na żywy organizm to nie suma 
genów, ale cała ich sieć. Jedna mała przeróbka

powoduje więc co prawda zmianę pożądanej 
cechy, na przykład stworzenie krowy z więk
szą ilością jadalnego mięsa, ale są efekty ubocz
ne -  zwierzęta te częściej chorują i bywają bez
płodne.

Dużym problemem w tworzeniu modyfiko
wanych organizmów jest także sposób wpro
wadzania pożądanych genów do ich komórek. 
Długo próbowaliśmy to robić za pomocą wiru
sów. Wykorzystywaliśmy ich naturalne zdolno
ści rozmnażania się: wirus sam w sobie nie po
trafi się powielić. Służy za to jako bardzo spryt
na „strzykawka z genami”. Wprowadza swe 
DNA do wnętrza zaatakowanej komórki i zmu
sza ją, by owo DNA replikowała. A skoro tak, 
to może ze strzykawki da się wyjąć geny wiru
sowe i włożyć inne? -  kombinowali naukowcy.

I spróbowali. Zadziałało, choć technika nie 
jest wolna od błędów. Na skutek jednego z nich 
w 1999 roku zmarł pierwszy i jak do tej pory je
dyny (a przynajmniej jedyny, o którym wiemy) 
pacjent -  ofiara terapii genowej.

Jesse Gelsinger, 18-latek z Arizony, cierpiał 
na nieuleczalną chorobę wątroby, która powo
dowała u niego ataki śpiączki, zanik mięśni —>
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wać gorszych egzemplarzy. Wszystkie krowy 
trzaskamy z jednej genetycznej sztancy -  sta
ją się one niemal swoimi klonami.

Nie potrzebujemy do tego zaawansowanej 
genetyki, świetnie sobie radzimy „chałupniczą 
metodą”. Od najlepszych byków pobiera się na
sienie i zapładnia nim tysiące krów. Kazirodz
two kwitnie, w obiegu pozostają wciąż te same 
geny. Jeszcze chwila, a czarno-białe krowy po
dzielą los perfekcyjnych bananów, ziemniaków 
czy kakaowca.

O czym piszę, wie każdy, kto pamięta smak 
bananów sprzed kilkudziesięciu lat. Te, które 
jemy dziś, to zaledwie wspomnienie dawnego 
owocu. Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszą 
odmianą banana (przy tym niezwykle jedno
rodną genetycznie) była Gros Michel. W try mi
ga rozprawił się z nią pasożytniczy grzyb, który 
w latach 60. niszczył plantację za plantacją. To, 
co kupujemy dziś, to mniej smaczna i znacznie 
mniej perfekcyjna odmiana Cavendish. Wkła
damy jednak sporo wysiłku, by uczynić z niej 
superbanana -  hodujemy najdoskonalsze drze
wa, które z czasem staną się znów niebezpiecz
nie do siebie podobne. Tylko patrzeć, jak coś 
je zaatakuje i nie ostanie się nawet skórka.

Wiele wskazuje na to, że los superbananów 
podzieli wkrótce także czekolada. Kto wie, czy 
to nie są ostatnie podrygi kakaowych słodkości. 
Największe plantacje (doskonałych) kakaow
ców atakuje właśnie wirus CSSV (cacao swollen 
shoot virus) oraz pasożytniczy grzyb zwany ob
razowo miotłą czarownicy. Naukowcy zaprzy
siężeni obronie czekolady sypią szańce, za któ
rymi nerwowo sekwencjonują genom różnych 
odmian kakaowców, poszukując genów odpor
ności. Wunderwaffe, którą dało by się wszcze
pić zagrożonemu gatunkowi. Operacja zajmie 
nawet trzy lata, a w tym czasie czekolada może 
stać się towarem reglamentowanym.

Czy warto więc konstruować superbohate- 
rów? Jako jednostki są kosztowną sztuką dla 
sztuki. Natomiast zasiedlając świat idealnymi 
kopiami Brangeliny, potomkami Spidermanów 
czy Iniemamocnymi, ryzykujemy genetyczną 
nudę i ubóstwo. W dodatku cała ich moc może 
prysnąć jak bańka mydlana w zetknięciu z byle 
wirusem czy co sprytniejszą bakterią. „Dosko
nałość jest cnotą umarłych” -  pisał swego cza
su Antoine de Saint-Exupery. I chyba nic lepiej 
nie ilustruje tych słów niż współczesne proble

my istot zbyt perfekcyjnych, by żyć. □

Świecącego w ultrafiolecie pieska o imieniu Ruppy stworzyli naukowcy z Korei Południowej

—> i wymioty. Na skutek uszkodzenia jedne
go genu jego organizm produkował zbyt mało 
enzymu, który służy do przetwarzania toksyn. 
Chłopak jako ochotnik zgłosił się do badań kli
nicznych prowadzonych przez Instytut Terapii 
Genowej Uniwersytetu Stanowego Pensylwa
nii. Naukowcy spróbowali dostarczyć do komó
rek jego wątroby dodatkowy, prawidłowy gen. 
Użyli do tego zmodyfikowanego adenowirusa.

96 godzin później Gelsinger zmarł wskutek 
gwałtownej reakcji układu odpornościowego. 
Nie wiadomo dlaczego. Nie zdarzyło się to u in
nych pacjentów poddanych eksperymental
nej terapii genowej. Żadnego z nich nie udało 
się jednak też tą metodą wyleczyć. Mimo bra
ku sukcesów próby trwają -  w badaniach kli
nicznych rocznie bierze udział średnio 60 osób 
ze schorzeniami o podłożu genetycznym.

Herkules wynikiem mutacji
Marzenia o superorganizmie podsycają donie
sienia, że od czasu do czasu w naturze rodzi się 
taki zupełnie przypadkowo, ściągając na siebie 
uwagę całego naukowego świata. Parę lat temu 
pojawiła się informacja o -  jak nazwały go ga
zety -  małym Heraklesie. Noworodek był obda
rzony nadnaturalną siłą wynikającą z potężnej 
masy mięśniowej. W czepku urodzony? Sprawa 
jest prostsza -  wszystkie geny mamy w dwóch 
egzemplarzach. Kiedy uszkodzi się jeden, po
zostaje jeszcze zapasowa kopia. Tymczasem 
chłopiec miał uszkodzone oba egzemplarze ge
nu odpowiadającego za produkcję miostatyny, 
białka hamującego nadmierny rozrost mięśni.

Poza tym rozwijał się prawidłowo, choć 
muszę zastrzec, że ostatnie doniesienia, które 
o nim znalazłam, pochodzą z 2005 roku. Miał 
wtedy pięć lat i potrafił w wyprostowanych rę
kach trzymać trzykilogramowe ciężary. Na
ukowcy obawiali się jednak, że niekontrolowa
ny wzrost mięśni doprowadzi u niego do pro
blemów z sercem (to w końcu także mięsień).
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To pierwszy taki opisany przypadek wśród 
ludzi. U zwierząt, stosując tradycyjne metody 
krzyżowania, udało się uzyskać kilka gatun
ków mięśniaków, na przykład belgijską rasę 
bydła błękitnego, bydło rasy piemonckiej czy 
owce rasy texel. Jednak naturalne mutacje ge
netyczne odpowiedzialne na rozrost tkanki 
mięśniowej pojawiają się przypadkowo i rzad
ko są dziedziczone. Na dodatek urodzeni pa
kerzy często mają kłopoty z rozmnażaniem. 
Dlatego próby utrwalenia tej cechy u danej 
rasy zajmują dziesiątki lat, a i tak często koń
czą się niepowodzeniem. Czy zresztą są war
te zachodu?

Cierpiące krowy
Weźmy takie krowy holsztyńsko-fryzyjskie. 
Pod arystokratyczną nazwą kryją się zwy
kłe czarno-białe krasule. Lata naszych wy
siłków uczyniły z nich wysokowydajne mle
czarnie. Są jednak i skutki uboczne: żyją trzy 
razy krócej niż krowy tradycyjnej polskiej ra
sy czerwonej. Do tego wykazują słabą od
porność na choroby, mają artretyzm, zaawan
sowaną osteoporozę. Właściwie są stoją
cym na łące cierpieniem. Powód? Jednorod
ność genetyczna. Bo skoro już uzyskaliśmy 
ideał, nie ma sensu produko-

Idealne 
kakaowce 
stały się 
niemal swoimi 
klonami. Są 
nieodporne 
na choroby. 
Grozi im 
wyginięcie, jeśli 
naukowcy ich 
nie wzmocnią
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PYTANIE!

Jeśli cos cię nurtuje, 
a nie wiesz, gdzie 
szukać odpowiedzi,
pisz na adres 
auka@przekroj.pl.

Za najciekawsze pytanie 
przyznajemy nagrodę

URSZULA DĄBROWSKA

1. PYTANIE NAGRODZONE:
DLACZEGO OWOC KIWI 
UNIEMOŻLIWIA ŚCIĘCIE SIĘ 
GALARETKI OWOCOWEJ?
• Równym składnikiem galaretki 

białka (zawarte w żelatynie 
uzys mej z kości i chrząstek).
Mają one tę właściwość, 

po zmieszaniu z wodą są 
stanie stworzyć gęsty żel, który 

nazywamy galaretką. Po dodaniu 
kiwi albo ananasa galaretka nie 
ścina się, bo owoce te zawierają 
enzymy proteolityczne. To związki, 
które tną duże białkowe 
cząsteczki na małe kawałki. A tak 
potraktowane białka nie są już 
w stanie zbudować galaretki.

2. DLACZEGO KSIĘŻYC RAZ 
WYDAJE SIĘ BIAŁY, A INNYM 
RAZEM ŻÓŁTY?
Księżyc jest biały, gdy wisi wysoko 
na niebie, a żółty lub wręcz 
pomarańczowy, kiedy znajdu je 
się tuż nad horyzontem. Wszystko 
dlatego, że zmienia się wtedy 
odległość, jaką odbite od niego 
światło słoneczne musi pokonać, 
by dotrzeć do naszych oczu. 
Wpływa to na kolor Srebrnego 
Globu, ponieważ powietrze 
pochłania wchodzące w zakres 
światła widzialnego fale krótkie 
odpowiadające za barwę niebieską 
i fioletową. Gdy Księżyc jest 
widoczny tuż nad horyzontem, 
jego światło ma dłuższą drogę 
do przebycia, a więc powietrze 
kradnie więcej fal krótkich. 
Pozostają fale długie dające 
światło żółte i czerwone. Dlatego 
zachodzący Księżyc podobnie jak 
Słońce pąsowieje.
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3. JAK DZIAŁA PISTOLET DO PEGASUSA 
(POPULARNEJ W LATACH 90. GRY 
TELEWIZYJNEJ)?
Wbrew pozorom ten 
pistolet wcale nie strzela. 
Wręcz przeciwnie 
-  łapie. Co? Światło 
na fotokomórkę. Gdy 
gracz naciska spust, 
na przykład celując 
do kaczki na ekranie, 
na ułamek sekundy 
cały obraz -  oprócz 
celu -  staje się czarny. 
Kaczka pozostaje biała, 
czyli świeci. Jeśli dobrze 
celujemy, światło 
zostaje zarejestrowane 
przez fotokomórkę,

która uaktywnia się 
jedynie na moment 
strzelania. I zdobywamy 
punkt. Wielu bystrych 
nastolatków odkryło 
tę zasadę i celując 
w  zapaloną żarówkę, 
biło wszelkie rekordy. 
Niestety, pistolet 
do pegasusa nie działa, 
gdy mamy telewizor LCD, 
plazmę lub próbujemy 
grać przy użyciu rzutnika. 
Emitowane przez obraz 
światło jest wtedy 
za słabe.

4. KIEDY 
I PO CO KOBIETY 
ZACZĘŁY GOLIĆ NOGI?
Zaczęły już w starożytności. 
W Egipcie, Grecji i Rzymie 
kobiety goliły prawie 
całe ciało, w tym włosy 
łonowe. Robiły to głównie 
damy z wyższych sfer, 
bo jedynie one miały czas 
i środki, by zajmować 
się wyglądem. Również 
zamożni mężczyźni dbali
0 to, żeby ich ciało było 
gładkie. „Owłosienie?
To dobre dla barbarzyńców” 
-  twierdzili wysublimowani 
starożytni. Sztuka depilacji 
upadła jednak wraz 
z Imperium Romanum. 
Usuwanie włosów 
z innych części ciała niż 
twarz lub cała głowa (pod 
peruki) nie przychodziło 
Europejczykom do głowy 
aż do połowy XIX wieku, 
kiedy gładkie pachy
1 nogi jako pierwsze 
zaprezentowały na Dzikim 
Zachodzie amerykańskie 
prostytutki i tancerki.
W latach 20. XX wieku 
dołączyły do nich 
aktorki. Golenie

nóg upowszechniło się 
w USA w latach 50., 
czemu sprzyjały krótsze 
spódnice, nylonowe rajstopy 
i bezpieczne maszynki 
do golenia. Europejki długo 
były nieczułe na tę modę, 
ale w  końcu i jej uległy, 
prawdopodobnie pod 
wpływem amerykanizacji 
kultury. Seksuolodzy 
powiadają, że gładkie ciało 
kobiece to dla mężczyzn 
oznaka niewinności 
i młodości. Dlatego 
jest atrakcyjniejsze niż 
owłosione. Istnieje też 
alternatywna teoria 
spiskowa. Według niej 
wszystko sztucznie 
wykreowali producenci 
maszynek do golenia.
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Nasze nagrody -  książki
J- Brockman „W co wierzymy, choć nie potrafimy tego dowieść", J. Brockman „Co napawa nas optymizmem,
” yli dlaczego jest dobrze, a będzie lepiej", C. Tavris, E. Aronson „Błądzą wszyscy (ale nie ja)" -  wydawnictwo Smak 
Mowa; A. Gawande „Komplikacje" -  wydawnictwo Znak. Co tydzień przyznajemy jedną nagrodę.

AronsJ
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Ciszej nad tym odkryciem
Są jak dzieci z nieprawego łoża -  niechciane i niewygodne. Swoich ojców 
napawają wstydem, a wspomnienie o nich powoduje gwałtowną zmianę 
tematu. Sensacje naukowe, których sukces przedwcześnie odtrąbiono

S
łyszeliście o naukowych zakryciach? 
Pewnie nie, i to z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze, to termin, któ
ry wymyśliliśmy dopiero co, na po
trzeby tego tekstu. Naszym zdaniem 
naukowe zakrycie występuje wtedy, 
kiedy coś, co zostało w blasku fleszy odkry

te, zostaje potem... zakryte, a więc odwołane 
lub sprostowane. Po drugie, zazwyczaj trudno 
o nim usłyszeć, bo jeśli samo odkrycie odbi
ja się głośnym echem, to jego dementi często 
idzie w świat nieśmiałym szeptem. Niesłusz
nie. Naukowe wpadki są warte nagłośnienia, 
bo to... dobra nauka. Na przyszłość.

Oto ranking największych zakryć.

1. SZPINAK I KROPKA.
A RACZEJ PRZECINEK

Kogo w młodości nie zmuszano do jedzenia 
szpinaku? Komu nie wmawiano, że zawiera 
on wyjątkowo dużo żelaza? -  Jedz szpinak, bę
dziesz silny, to zostało naukowo udowodnione
-  twierdziła moja babcia.

Niemiecki chemik, doktor Eryk von Wolf, 
badacz wartości odżywczej warzyw liściastych, 
w 1870 roku opublikował tabelę wskazującą 
na imponującą zawartość żelaza w szpinaku
-  ponad 10  razy większą niż w innych warzy
wach. To odkrycie uczyniło ze szpinaku króla 
zdrowego odżywiania, a jego sławę ugrunto
wały chude lata I wojny światowej, kiedy po
wszechnie traktowano go jako alternatywę dla 
trudno dostępnego mięsa. Kiedy w latach 30. 
zeszłego wieku w Ameryce narodził się Po- 
peye, bohater popularnego komiksu, właśnie 
szpinak miał mu dawać nadludzką moc.

Niestety, babcia znała tylko część prawdy. 
W 1938  roku grupa niemieckich naukowców 
powtórzyła badania von Wolfa i ze zdumie
niem przekonała się, że w szpinaku jest tyle sa
mo żelaza, ile w innych warzywach. Jak się oka
zało, Eryk von Wolf popełnił błąd, przepisując 
liczby ze swojego notatnika -  przy żelazie źle 
postawił przecinek, automatycznie zwiększając 
jego ilość w szpinaku dziesięciokrotnie.

Jego odkrycie powinno więc przejść do ka
tegorii zakryć. Mimo to lata propagandy zro
biły swoje.

I dlatego do dziś na skutek naukowej 
wpadki Bogu ducha winne dzieci są zmusza
ne dojedzenia zazwyczaj niesmacznie wyglą
dającej zgniłozielonej brei.
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2. SZCZEPIONKA OSKARŻONA 

O AUTYZM
W 1998 roku medyczne pismo „Lancet” opu
blikowało artykuł lekarza, doktora Andrew 
Wakefielda. Dowodził on, że podawana dzie
ciom skojarzona szczepionka przeciwkoj odrze], 
śwince i różyczce (tak zwana MMR) powodu
je autyzm. Artykuł wywołał burzę wśród na
ukowców i lekarzy, a także panikę wśród rodzi
ców. Część z nich przestała szczepić dzieci. Re
welacje Wakefielda podchwyciły ruchy antysz- 
czepionkowe w wielu krajach, także w Polsce. 
Rezultatem odwrotu od szczepień była epide
mia odry w Anglii, Irlandii i Hiszpanii i pierw
sze od wielu lat śmiertelne przypadki tej cho
roby w Europie Zachodniej. Tymczasem żad
ne badania laboratoryjne nie potwierdziły teo
rii Wakefielda, jakoby szczepionka urucha

miała powstanie w jelitach tajemniczego biał
ka, które uszkadza mózg i powoduje autyzm. 
Związku szczepionki z autyzmem nie było wi
dać także w badaniach epidemiologicznych. 
Wakefield wszystko wyssał z palca. W dodatku 
wyszło na jaw, że jego badania były opłacane 
przez prawników reprezentujących rodziców, 
którzy upierali się, że szczepionka zaszkodzi
ła ich dzieciom, i żądali odszkodowań od pro
ducenta.

Dopiero niedawno brytyjska Generalna Ko
misja Medyczna uznała, że Wakefield prowa
dził badania w sposób nieuczciwy i niefacho
wy, redakcja pisma „Lancet” zaś wycofała ar
tykuł i całkowicie usunęła go ze swoich archi
wów. Problem tylko w tym, że niektórzy wciąż 
straszą autyzmem, wysuwając argumenty prze
ciwko szczepieniom.

3. ZNIKAJĄCE PROMIENIE N

Promienie N straciły moc, choć niegdyś rozpala
ły spory między francuską a niemiecką nauką.

W 1903 roku Rene Blondlot, profesor fizy
ki na Uniwersytecie Nancy, szacowny członek 
Francuskiej Akademii Nauk, doniósł o odkry
ciu niezwyłde przenikliwego promieniowania 
nowego rodzaju, które nazwał promieniami N

FOT. ALBUM/EAST NEWS, GETTY/FPM, LEEMAGE/FOTOLINK, RDA/FORUM, AP/BESW

(od Nancy). Ich właściwości były jesz
cze bardziej niezwykłe niż promie
ni X odkrytych chwilę wcześniej przez 
Roentgena. Emitowały je metale, cie
cze, nerwy i mięśnie ludzkie. Promie
nie N przenikały przez kilkumilimetrową 
warstwę platyny, ale zatrzymywały się na mo
krym papierze. Miały wzmacniać wzrok, słuch, 
a także powonienie. Wszystko potwierdzono 
w licznych badaniach, których wyniki opubli
kowano w blisko 300 pracach naukowych. Był 
t>iko jeden kłopot: cudowtie własności promie
ni N mogli obserwować jedynie Francuzi. Na- 

, ,vcy z innych krajów bezskutecznie usiło- 
Ji je dostrzec i zbadać.
-  Nic dziwnego -  tłumaczył profesor

Blondlot) -  Tylko Francuzi mają wrażliwość 
konieczną do postrzegania tych promieni.

Wrażliwość Niemców miała być stępiona 
przez nadużywanie piwa, a Anglosasów przez 
opary mgły. Francuzi naprawdę mają bzika 
na punkcie swojej odrębności.

Sprawę rozstrzygnął amerykański fizyk Ro
bert Wood, specjalista od optyki. Poprosił Blon- 
dlota, żeby zaprezentował mu promienie N. 
Podczas pokazu, kiedy pokój ogarnęła ciem
ność, Wood ukradkiem wyjął z przyrządu alu
miniowy pryzmat, który powinien był rozszcze
piać tajemnicze promienie. Nieświadomy tego 
profesor Blondlot, jak gdyby nic się nie stało, 
dalej je widział i mierzył. Zresztą nawet zde
maskowany nie wycofał się z odkrycia. Wierzył 
w nie do końca życia.

Spadkiem po promieniach N są różnorakie 
mry i aureole widziane wyłącznie przez bio- 
- ergoterapeutów. To jednak już zupełnie in- 
n.i historia.

|  SZWANKUJĄCA PAMIĘĆ WODY

| Kolejne zakrycie też zdarzyło się we Francji, 
co wcale jednak nie znaczy, że jesteśmy do Fran
cuzów jakoś uprzedzeni. Ot, tak się po prostu 
złożyło. Na usprawiedliwienie dodajmy, że au
tor zakrytego odkrycia Jacgues Benveniste 

to znakomity alergolog, właściciel wie- 
lu patentów na testy alergiczne, swe- 
go czasu wymieniany jako kandydat 
do Nobla.

W laboratorium Benveniste roz- 
puszczał alergeny w wodzie i badał, 

czy w postaci rozcieńczonej wywołu
ją one reakcję’ alergiczną żywych komó

rek. Pewnego razu jego asystent przypadkiem 
I rozcieńczył alergen tak bardzo, że roztwór był 
I niczym więcej niż... czystą wodą. Trudno by- 
I ło znaleźć w nim nawet jedną cząsteczkę aler- 
I genu. A mimo to czysta woda wywołała reak- 
I  cJę komórek! Francuzi upierają się, że spraw-
■  ~    * 1  • 1 _ . _ A____dzili to potem wiele razy, otrzymując identycz

ne rezultaty. Ich zdaniem woda musiała w jakiś 
sposób zapamiętać, że wcześniej rozpuszczono 
w niej alergeny.

W 1988 roku wyniki tych doświadczeń opu
blikowało „Naturę”. Tym samym odkrycie do- 
stal° formalną pieczęć ważności. I od tej pory

5jr wielu uważa, że udowodniono istnie
nie „pamięci wody”.

Nie jest to jednak do końca praw
da. Redaktor naczelny „Naturę” przed 

publikacją postawił dwa warunki.
Po pierwsze, eksperyment miały potwier

dzić inne laboratoria. Zespół z Queen’s Univer- 
sity w Belfaście ogłosił, że w pewnym stopniu 
powtórzył niektóre wyniki Benveniste’a, ale 
kolejne próby osiągnięcia zbliżonych rezulta
tów przez kilka ośrodków naukowych w róż
nych częściach świata skończyły się fiaskiem.

Drugi warunek mówił, że wyznaczeni 
przez „Naturę” eksperci pojadą do laborato
rium Francuza i wykonają te same ekspery
menty w kontrolowanych warunkach. W ze
spole kontrolerów był między innymi słynny 
amerykański iluzjonista i tropiciel pseudonau
ki James Randi (w 2000 roku ustanowił on mi
lion dolarów nagrody dla tych, którzy dowiodą 
istnienia pamięci wody). Pod uważnym okiem 
obserwatorów eksperyment Benveniste’a się 
nie udał. Dziś w pamięć wody wierzą już tyl
ko homeopaci.

5. FUZJA NIE WYPALIŁA. Z ZIMNA

Przenieśmy się z Francji do USA, do krainy nie
spełnionych marzeń o nieograniczonych źró
dłach energii.

Od wielu lat naukowcy próbują powtórzyć 
w laboratorium reakcje termojądrowe, dzięki 
którym rozgrzewa się i świeci Słońce. Chodzi 
o połączenie dwóch jąder lekkich atomów, czyli 
ich fuzję. W Słońcu jest to możliwe dzięki tem
peraturze milionów stopni i wielkiemu ciśnie
niu. Ziemskim eksperymentalnym reaktorom 
(zwanym tokamakami) wciąż do tego daleko.

Tym większa sensacja wybuchła, kiedy 
w marcu 1989 roku fizycy Stanley Pons i Mar
tin Fleischmann z Uniwersytetu w Utah ogło
sili, że udało im się osiągnąć syntezę atomo
wych jąder w temperaturze pokojowej i przy 
użyciu niewyszukanych przyrządów, a miano
wicie zwykłej płytki niklowej, która miała peł
nić funkcję katalizatora. Dowodem, że reakcja 
nazwana zimną fuzją jądrową zaszła, miała być 
obecność neutronów.

W pierwszych entuzjastycznych doniesie
niach naukowcy z różnych stron świata (rów
nież z Krakowa) potwierdzili sensacyjne wyni
ki Amerykanów. Lepiej przygotowane badania

w lepszych ośrodkach dały jednak negatywny 
wynik.

Dziś jest pewne, że do fuzji nie doszło, 
a zmierzone efekty -  odrobina ciepła i neutro
ny -  były wynikiem źle ustawionej (wykalibro- 
wanej) aparatury pomiarowej. Sprostowania 
przyszły również od tych, którzy początkowo 
potwierdzali/wyniki Ponsa i Fleischmanna.

Jednak ci, a za nimi wielu innych fizyków 
oraz, co ciekawe, chemików, nadal pracują nad 
zimną fuzją. Mają też w USA grupę zagorzałych 
zwolenników i popleczników, którzy populary
zują ich teorię w magazynie „Infinite Energy” 
znanym z opisywania cudownych pomysłów 
na tanie i niewyczerpane źródła energii.

Od kilku lat nad kolejnymi nieudanymi pró
bami dyskutuje się podczas zjazdów Amery
kańskiego Towarzystwa Chemicznego, które 
na ten temat organizuje specjalne sesje, chy
ba wyłącznie na złość swoim kolegom fizykom. 
Chemicy zamiast o zimnej fuzji wolą jednak 
mówić o „reakcjach jądrowych niskiej energii”.

Jak zwał, tak zwał. My na przykład nazywa
my to zakryciem.

6. WYSPA CUDÓW

Zimna fuzja to niejedyne zgniłe jajo, które na
wzajem podrzucają sobie fizycy i chemicy. Tym 
razem będzie o najcięższym pierwiastku che
micznym, który fizycy zapragnęli wyproduko
wać i podarować chemikom.

W naturze nie ma cięższych pierwiastków 
od uranu i plutonu zajmujących kolejno 92. 
i 94. miejsce na tablicy Mendelejewa. Na nich 
jednak się ona nie kończy. Naukowcy od lat 
produkują pierwiastki, które mają w swych ją
drach więcej protonów i neutronów (w kwiet
niu tego roku ogłosili na przykład uzyskanie 
superciężkiego pierwiastka 117). Ale im cięższy 
pierwiastek uzyskują, tym krócej on istnieje. 
Najcięższe sztuczne pierwiastki rozpadają się 
po upływie ułamków sekundy. Teoria przewi
dywała jednak, że na krańcach tablicy Mende
lejewa powinna istnieć jakaś wyspa stabilności 
-  obszar zapełniony przez pierwiastki trwałe. 
Badania napędza wiara, że pierwiastki te mo
gą stać się źródłem nowych, cudownych mate
riałów czy paliw. Nic dziwnego, że owa wyspa 
od lat kusi fizyków. Niektórzy wołali już: „Wi
dzę ląd!” ale widzieli tylko fatamorganę.

Takie złudzenie przydarzyło się niedawno 
naukowcom z renomowanego laboratorium 
w Berkeley w Kalifornii. W 1999 roku z fanfa
rami ogłosili odkrycie pierwiastka numer 118, 
który powinien znajdować się jeśli nie na samej 
wyspie stabilności, to gdzieś przy jej brzegach.

Eksperyment polegał na bombardowaniu 
ołowiu kryptonem w nadziei, że ich jądra po
łączą się, zlewając się w nowy, cięższy pierwia
stek. Ze wskazań aparatury fizycy trzykrotnie 
wyłowili sygnał pojawienia się pierwiastka nu
mer 118. Dwa lata potem, kiedy żadne inne la
boratorium nie potrafiło tego dokonać, badacze 
wycofali się z odkrycia. Cudowna wyspa wciąż 
czeka na swego Kolumba. □

P R Z E K R Ó J  I 13 K W I E T N I A  2 0 1 0  4 7



F IL M  KAROLIN

1 J L .

SLANDIA

ŻEBY POCZUĆ KLIMAT 
ISLANDII, NIE MUSICIE 

PŁYNĄĆ NA ODLEGŁĄ WYSPĘ. 
WYBIERZCIE SIĘ NA OFF PLUS 

CAMERĘ. KINO Z ISLANDII 
MA NA FESTIWALACH 

FILMOWYCH OD LAT GODNĄ 
REPREZENTACJĘ. „PRZEKRÓJ" 

WYJAŚNIA, NA 
CZYM POLEGA TEN FENOMEN
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NA FESTIW ALU OFF PLUS CAMERA W  KRAKOWIE

pokazanych zostanie sześć islandzkich fil
mów. Tym samym krakowska impreza sta
nie w jednym rzędzie z tak ważnymi przeglą
dami filmowymi jak festiwale w Berlinie, To
ronto, Tel Awiwie czy Palm Springs. Tam rów
nież w tym roku fetuje się islandzkie kino. Fil
my z Islandii tylko w ostatnich latach zdoby
ły Europejską Nagrodę Filmową, główne na
grody w Toronto, Locarno, Tbilisi i Saloni
kach, nominacje do Oscara i tak dalej. Nie by
łoby w tym pewnie nic niezwykłego, gdyby nie 
to, że ten kraj w 2009 roku wyprodukował za
ledwie sześć filmów. Taka średnia utrzymuje 
się zresztą od 15 lat. Biorąc pod uwagę liczbę

mieszkańców Islandii, to i tak niebywałe osią
gnięcie. -  To tak, jakby w Polsce wyproduko
wano 1100  filmów w ciągu roku -  tłumaczy 
„Przekrojowi” Ami Ólafur Asgeirsson, islandz
ki reżyser, autor eseju „Zjadanie sag. Krótka hi
storia kinematografii nieznanej”.

Według danych ze stycznia 2010 roku Is
landia liczy bowiem 317  tysięcy mieszkańców 
-  126 razy mniej niż Polska. Mniej więcej ty
le, ile Lublin.

Film za hipotekę
Jak to się stało, że miniaturowy pod względem 
liczby ludności kraj z zerowymi tradycjami fil
mowymi w tak niedługim czasie wydal tylu

zdolnych reżyserów, budując jedną z najbar
dziej rozpoznawalnych kinematografii w Euro
pie? -  Przełomowym momentem było powsta
nie w 1979 roku Islandzkiego Funduszu Filmo
wego -  tłumaczy Dagur Kari, reżyser „Nói Al- 
binói” i pokazywanego w tym roku w Krako
wie „Dobrego serca”. -  Wcześniej, by nakręcić 
film, młodzi pasjonaci zastawiali własne do
my albo domy rodziców, często je tracąc. Te- 
raz> gdy fundusz wykłada na film mniej wię- 
ceJ 3 0  procent budżetu, znacznie łatwiej jest 
zdobyć brakującą sumę, choćby u producen- 
t0w ze Skandynawii czy z Europy Zachodniej, 

i1 me trzeba już inwestować własnych pienię
dzy -  dodaje.

Ciekawe, czy rozwój islandzkiej kinematografii ma coś wspólnego z faktem, 
Że latem jest tam jasno przez 24 godziny i można kręcić dwa razy dłużej? 

Na zdjęciu scena z „White Night Wedding” Baltasara Kormakura

Oczywiście podobne fundusze istnieją na ca
łym świecie, lecz mimo to w innych, znacznie 
ludniejszych krajach młodzi ludzie nie sięgają 
tak często po kamerę i nie zdobywają tylu mię
dzynarodowych nagród. -  Paradoksalnie to, 
że nas, Islandczyków, jest tak mało, działa mo- 
tywująco. W takim kraju jednostce łatwiej jest 
uwierzyć, że ma coś ważnego do powiedzenia, 
niż w kraju, który zamieszkuje 30 milionów 
osób -  mówi Kari. -  Poza tym mamy tak ma
ły rynek, że nikt się nie łudzi, iż można się u nas 
utrzymać, będąc wyłącznie artystą. Na Islan
dii możesz więc być bardzo znanym malarzem, 
ale jednocześnie w ciągu dnia musisz sprzeda
wać auta -  tłumaczy. Ponieważ sztuka nie musi

na siebie zarabiać, jest dużo odważniejsza w ła
maniu tabu. Islandczycy słyną z bezpruderyjno- 
ści i podejmowania tak zwanych trudnych te
matów: dewiacji społecznych, bolesnej samo
krytyki. Przykładem są tu choćby wczesne fil
my znakomitego Hrafna Gunnlaugssona „Óóal 
feóranna” czy „Okkar a milli” w których reżyser 
porusza problemy kazirodztwa, gwałtu, zacofa
nia wiejskiego społeczeństwa.
-  Oczywiście szukając przyczyn sukcesów is
landzkiego kina, nie można nie sięgnąć do kil
kusetletniej tradycji snucia opowieści. To na Is
landii przecież narodziła się saga, tu tworzo
no od wieków barwne i przerażające opowie
ści o trollach, elfach i wróżkach, legendy —>
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KULTURA FILM
—> o wikingach -  dodaje Ami Ólafur Asgeirs- 
son. I to one właśnie przez długi czas były wodą 
na młyn islandzkich filmowców.

Pożegnanie z trollami
Jednym z pierwszych filmów sfinansowanych 
ze środków Islandzkiego Funduszu Filmowe
go był inspirowany sagami „Hrafhinn flygur” 
Gunnlaugssona opowiadający o krwawej ze
mście irlandzkiego chłopca na wikingach, któ
rzy porwali jego siostrę na Islandię. Produk
cja odniosła wielki sukces. Magazyn „Varie- 
ty” umieścił ją w pierwszej dziesiątce hitów 
1984 roku, po raz pierwszy islandzki film po
kazywany był w konkursie głównym Między
narodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. 
W następnych latach Gunnlaugsson nakręcił 
więc jeszcze dwa filmy z tej samej serii, ale nie 
zdobyły one już takiej popularności.

Niebawem zresztą miało się okazać, że to nie 
przygodowe epopeje o wikingach, lecz współ
czesne historie obyczajowe staną się znakiem 
rozpoznawczym islandzkiej kinematografii.

W 1992 roku „Dzieci natury”, dmgi film Fri- 
drika Thora Fridrikssona (dziś jednego z naj
bardziej znanych na świecie islandzkich fil
mowców), zdobyły aż 23 międzynarodowe na
grody, w tym dla najlepszego aktora (Glsli Hall- 
dórsson) na festiwalu w Wenecji. Otrzymał tak
że nominację do Oscara dla najlepszego filmu 
zagranicznego. „To największy wyraz uznania, 
jaki odebrała kultura islandzka od czasu przy
znania Laxnessowi Nagrody Nobla w 1955 ro
ku” -  stwierdził wtedy w telewizji reżyser Hil- 
mar Oddsson. Fabuła „Dzieci...” wydawała się 
banalna, ale poruszała uniwersalne dylema
ty: zderzenie świata dziewiczej natury ze świa
tem tętniącego życiem, zbrukanego miasta.

„Country 
Wedding”
w reżyserii 
Valdisa 
Óskarsdóttira. 
Jak widać, 
polskie rytua y 

weselne 
są dobrze 
znane takie 
w Islandii

FOT. EYERETT/EAST NEWS (3), PHOT012/BE&W, MATERIAŁY PROMOCYJNE (4)

Główny bohater, rolnik, który całe życie spę
dził na prowincji, zmuszony jest porzucić go
spodarstwo i przenieść się do Reykjaviku. Te
mat zderzenia natury z kulturą tutejsi filmowcy 
podejmowali zresztą już na długo przed mię
dzynarodowym sukcesem „Dzieci...” i cieszył 
się on wśród islandzkich widzów gigantycz
nym powodzeniem. „Land og Synir” (1980) 
Agusta Guómundssona, opowieść o młodym 
człowieku, który odchodzi z rodzinnej farmy, 
by w Reykjaviku szukać bogactwa, niecodzien
nych przeżyć i romansów, zgromadził w kinach 
110 000 widzów! Przekładając to na polskie ka
tegorie -  to tak, jakby 15 milionów Polaków po
szło zobaczyć jeden film. A to nie zdarzyło się 
nawet w przypadku produkcji o papieżu.

Owoce kryzysu
W filmach, które docierają do nas z Islandii 
w ostatnich latach („101 Reykjavik” Baltasara

Kormakura, „Nói Albinói” Dagura Kariego), 
i tych, które zobaczycie podczas festiwalu Of 
Plus Camera, konflikt: zostać na wsi czy ru 
szyć po lepsze życie do miasta, zastąpił dyle 
mat: zostać na Islandii czy ruszyć po lepsze ży 
cie na kontynent. Bohater „Nói Albinói” dus 
się w islandzkim miasteczku, gdzie jego ponad 
przeciętne umiejętności uznawane są za ozna 
kę choroby psychicznej, bohaterowie „Colć 
Lunch” chcą uciec, bo to jedyna szansa wyjścia 
z toksycznych związków miłosnych i rodzin 
nych, a Kristófer z „Reykjavik- Rotterdam” pły 
nie do Rotterdamu, by odzyskać szansę na pra 
cę na statku trasportowym.

Czyżby więc słynąca z bajecznie pięknych 
krajobrazów Islandia wcale nie była bajkową 
krainą? Na pewno na pojawienie się w filmacł 
islandzkich tęsknoty za ucieczką z wyspy nie 
mały wpływ ma to, że większość filmowców 
epizod życia za granicą w tak zwanych normal

OFF PLUS CAMERA -  SUBIEKTYWNY WYBÓR PIĘCIU FILMÓW, KTÓRYCH NIE MOŻECIE PRZEGAPIĆ

1. „ Idź po rozmaryn"
(„Co Get Some Rosemary", 
rei. Ben Safdie, Joshua Safdie)

RZADKI PRZYPADEK AUTEN- 
tycznej filmowej prowokacji 
każącej nam korygować ocenę 
bohatera z minuty na minutę. 
Bracia Safdie badają granice 
naszej tolerancji na rodzi
cielską nieodpowiedzialność, 
nigdy nie kwestionując wza
jemnej miłości obu stron.
Film smakuje improwizacja
mi Cassavetesa -  wszystkie 
końcówki nerwowe ma wy
walone na zewnątrz.

2. „Praktyka czyni m istrza '
(„Easier w ith  Practice" 
re i. Kyle Patrick Alvarez)

N IE TYLKO ZDUMIEWAJĄCO 
dojrzały debiut reżyserski, ale 
i aktorskie tourde force Bria- 
na Geraghty’ego („The Hurt 
Locker. W Pułapce wojny”). 
Zasklepiony w  sobie gryzipió
rek rozpoczyna dziki romans 
telefoniczny z Nicole upar
cie odmawiającą spotkania. 
Fantazja zdaje się domino
wać nad rzeczywistością aż 
do przejmującego, nieoczeki
wanie lirycznego finału.

3. „M edal honorowy"
(„M eda lia  de onoare" 
reż. Calin Peter Netzer)

U RUMUNÓW  „POLITYKA 
historyczna” nigdy nie wy
gląda na zadekretowane 
nudziarstwo. Po filmach Mun- 
giu i Porumboiu „Medal...” 
bada sposoby, w jakie zwykli 
ludzie w pokomunistycznym 
świecie pamiętają, o czym 
chcą pamiętać, i zapominają, 
o czym chcą zapomnieć. Film 
kończy porażające ujęcie fina
łowe -  już dla niego samego 
warto się wybrać do kina.

4 . „Pewnego lata"
(„L'heure d'ete", 
reż. O livier Assayas)

N IE MOŻNA PRZEOCZYĆ 
arcydzieła tak okrutnie zlek
ceważonego przez polskich 
dystrybutorów. „Pewnego la
ta” to pasjonujący dramat
0 spadkowych kłótniach mię
dzy rodzeństwem, a zarazem 
traktat o fizycznych przed
miotach przeżywających ludzi
1 trafiających w  coraz to no
we ręce. Sprawy doraźne
i ostateczne idą tu łeb w łeb. 
Wielki film.

5. „Protektor"
(reż. Marek Na(brt)

RODZAJ CUDU -  CZESKI 
film o wojnie zrobiony za ma
łe pieniądze we wnętrzach 
często rażąco współczesnych 
iskrzy i budzi się do życia 
dzięki energii aktorów oraz 
reżysera. Historia kolaboracji 
czeskim zwyczajem opowie
dziana z punktu widzenia 
sympatycznego kolaboran
ta. Filmowego szwungu tyle, 
ile we wczesnych komediach 
Machulskiego. Czysta radość.

Wybrał Michał Oleszczyk

,'ych krajach ma już za sobą. Jako że na Islandii 
nie ma wyższej szkoły filmowej (jest tylko coś 
w rodzaju college’u), reżyserzy i aktorzy wyjeż
dżą na studia do Skandynawii, Wielkiej Bry
tanii, niekiedy także do Polski. -  Brakuje nam 
filmowych tradycji, musimy więc uczyć się 
tam, gdzie kino ma długoletnią historię -  tłu
maczy Kari.

W kinie islandzkim od kilku sezonów zaczę- 
, więc też pojawiać się nieobecne tu wcześniej 
ilmowe gatunki jak horror czy thriller. W poka- 
ywanym na festiwalu „Reykjavik Whale Wat- 

ching Massacre” jak rzadko w islandzkim fil- 
iie poleje się krew. Do tytułowej masakry doj- 

!zie, gdy grupa turystów, wielbicieli wielory- 
>ów, wejdzie w drogę łowcom zdesperowanym 
nagłą recesją w branży. Jak widać, kryzys odci- 
nął już piętno na islandzkim kinie. O ile jed
lic autorzy fabuł czynią go tylko pobocznym 
itkiem, o tyle osobne filmy poświęcają mu is- 
ndzcy dokumentaliści (patrz między innymi 

God Bless Iceland” Helgiego Felixsona).
Czy recesja nie przystopuje jednak rozwoju 

amtejszej kinematografii?
-  W ostatnim czasie Islandzki Fundusz Fil

mowy został zmniejszony o 35 procent. Praw- 
cbpodobnie więc w najbliższych sezonach 
ak przed laty znów będą powstawać zaled
wie dwa-trzy filmy rocznie -  mówi Arni Óla- 
ur Asgeirsson. -  Islandczycy są przyzwycza- 
eni do walki -  ripostuje Kari. -  Wciąż żywy 
st u nas duch filmowców islandzkich, którzy 
ebiutowali w trudnych latach 60. i 70 ., kie- 
/  by zrobić film, ryzykowało się własne pie- 

dze. Mamy w Reykjaviku orkiestrę symfo- 
ną, dwa duże teatry i kilkanaście mniej- 

, wypuszczamy na rynek dziesiątki 
ek i płyt rocznie. Kryzys na pewno tego 

I mieni.
Współpraca Anna Jastrzębska

Kraków goni Erę Nowe Horyzonty
NIE HOLLYWOODZKIE GWIAZDY, LECZ NIEZALEŻNI TWÓRCY BĘDĄ BŁYSZCZEĆ PODCZAS TRZECIEJ EDYCJI 

FESTIWALU FILMOWEGO OFF PLUS CAMERA, KTÓRY NIEBAWEM STARTUJE W KRAKOW IE*

DUŻO MOWI SIĘ O TYM, ŻE NA FESTIWALU

w Krakowie pojawi się Alicja Bachleda- 
-Curuś i Colin Farrell (razem z reżyserem 
Neilem Jordanem, autorem znakomitego 
„Śniadania na Plutonie”, będą promować 
swój najnowszy film „Ondine”). Jednak 
czy aby na pewno aktorska para będzie 
najjaśniejszą gwiazdą imprezy? Nie 
zapominajmy, że do Polski przyjeżdża 
Jane Campion na premierę swojego filmu 
„Jaśniejsza od gwiazd” i z pewnością 
okaże się ona jedną z barwniejszych postaci 
krakowskiej imprezy. Nowozelandzkiej 
reżyserce zostanie poświęcona 
specjalna sekcja, będziecie więc mieli 
okazję zobaczyć inne dzieła autorki 
„Fortepianu”.
Gościem specjalnym festiwalu będzie 
także Todd Solondz, który w Krako
wie będzie promował swój film „Life 
During Wartime”. Czy najnowszy ob
raz Amerykanina okaże się równie 
kontrowersyjny jak jego „Happiness”
0 psychiatrze dziecięcym, pedofilu? 
Przekonamy się o tym w ramach sek
cji „Odkrycia”. Zaprezentowane w niej 
zostaną również głośne fil
my, które mimo flirtu z kinem 
komercyjnym zachowu
ją niezależność i prezentują 
autorską wizję. Na pewno 
warto zobaczyć „A Single 
Man” Toma Forda z fanta
styczną kreacją Colina Firtha
1 wyreżyserowane przez Lee Da-

nielsa „Precious: Based on the Novel ’Push’ 
by Sapphire” ze świetną rolą Mo’Nique, 
do której rąk trafił Oscar za najlepszą drugo
planową rolę kobiecą.
Pamiętajcie tylko, by wśród tych wszyst

kich atrakcji nie przegapić prawdziwych 
bohaterów festiwalu, czyli filmów kon
kursowych z sekcji „Wytyczanie Drogi”.
12 filmów z całego świata wyproduko
wanych w 2009 i 2010 roku zawalczy 
o nagrodę w wysokości stu tysięcy dolarów. 
Produkcje, które zwyciężyły w poprzednich 
edycjach („Maminsynek” Azazela Jacobsa 

i „Służąca” Sebastiana Silvy), przekonują, 
że młodym twórcom udaje się zachować 
prawdziwą niezależność.
Przez 10 dni w Krakowie będziecie 
mogli zasmakować kina z USA, 
krajów Ameryki Łacińskiej, Islandii, 
Indii i Azji. Będziecie mogli również 
„Nadrobić Zaległości” i zobaczyć 

obrazy, które z różnych powodów nie trafiły 
do dystrybucji w Polsce.
Na porównania z królującą wśród rodzimych 
festiwali filmowych wrocławską Erą Nowe 
Hoiyzonty jeszcze za wcześnie, ale tego

roczny program niezbicie dowodzi, 
że Off Plus Camera ma szansę 
stać się równie ważną filmową
imprezą. , ,

Anna Jastrzębska

O  W związku z żałobą narodową
termin festiwalu został 
przesunięty. Informacje na stronie 
www.offpluscamera.pl

Musie from Ij.M l
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□ □ □ □ □  M ICHAŁ OLESZCZYK

Bergman w  pluszowym opakowaniu Kto
myślał, że w  animacji za wizualnym przepychem musi kryć się 
fabularna pustka, musi zobaczyć „Fantastycznego Pana Lisa”!

I kinie Wesa Andersona styl nie jest nad- 
' datkiem, lecz esencją. Kontrola, jaką reży
ser sprawował do tej pory nad formą swo
ich filmów, wydawała się całkowita. Kom
pozycje plastyczne w „Genialnym klanie” 
(2001) i „Pociągu do Darjeeling” (2007) 

były zdumiewającym połączeniem szkolnej wyci
nanki, rozkładanej książeczki oświatowej i skąpane
go w papuzich kolorach reklamowego plakatu. Jed
nak dopiero teraz, w „Fantastycznym Panu Lisie”,

Anderson zaklął celuloid i wymusił na nim posłu
szeństwo absolutne -  zrealizował animację. Tym sa
mym trafia na nasze ekrany wizualne cudeńko, któ
re równie dobrze moglibyśmy zrecenzować w dzia
le „Ładne Rzeczy”, kilka stron dalej. Prze
oczyć go nie wolno, bo jest czymś znacznie 
więcej niż tylko majstersztykiem filmowe
go zabawkarstwa.

Anegdoty dostarczyła popularna w kra
jach anglojęzycznych książka dla dzieci au-

Idealny z pozoru mąż i ojciec za 
chwilę zrujnuje życie lisiej rodziny

torstwa Roalda Dahla, ale Andersc i 
wpisał ją płynnie w swoje uniwe - 
sum. Jego obsesje tematyczne są róv - 
nie wyraziste jak jego wizualny sty . 
Dysfunkcyjna rodzina, która jakimś 
cudem -  na opak, na skróty, najeżę - 
ściej zaś okrężną drogą -  spełnia jec - 
nak swoje funkcje i daje jednostce 
schronienie: oto ulubiony temat Ar - 
dersona. Cóż z tego, że tym razem jer t 
to rodzina rudych futrzaków? Obo
jętność Pana Lisa wobec złaknioneg r 
czułości syna, niemy wyrzut wieczni i 
okłamywanej Pani Lisicy, nieumiejęt
ność zwykłego domowego bycia ra
zem -  to wszystko boli równie mocn) 
jak dowolna psychodrama Bergman a 
(tylko opakowanie jest tu pluszowe) 

Fani twórczości Andersona dzie
lą ją na dwa okresy, przy czym za ce
zurę przyjmują nie styl samych fil
mów -  ten jest w zasadzie niezmien
ny -  lecz wizerunek ich reżysera. Jest 
więc okres młodzieńczy: okulary w 
rogowych oprawkach, zamszowa 
marynarka i nastroszona czupryna 
nastoletniego geniusza. I jest okres 
dojrzalszy, datowany od „Podwodne
go życia ze Steve’em Zissou” (2004) 
wzwyż, kiedy to Anderson pojawia 
się publicznie w szkłach kontakto
wych, ma włosy do ramion i zamiast 
zamszu wybiera len. W tym roku re
żyser kończy 40 lat, lecz wieczni.1 
niedojrzałego Pana Lisa ucharakte- 

ryzował na swego dawne
go zamszowego siebie. Au
toportret równie niezwj - 
kły jak cała twórczość tego 
wciąż nie dość cenionego 
mistrza kina. C

„Fantastyczny 
Pan Lis", reż. 

Wes Anderson,
U SA  2009, 

Imperial Cinepix, 
87 ' premiera 
16 kw ietnia

□  □ □ □

Jeśli nie demokracja, 
to co?

„Doktryna szoku”, czyli 
teorie słynnej alterglobalistki 

w lekkostrawnej filmowej pigułce

OCZYWIŚCIE, ŻE TO FILM TENDEN- 
cyjny. Z pewnością też spotka się u nas 
z lekceważeniem lub oburzeniem, 
ponieważ wielu Polaków -  pomnych 
doświadczeń realnego socjalizmu 
-  nadal uważa kapitalizm za jedynie 
słuszny system, a wszelkie próby jego 
krytyki odbiera niemalże jak obrazę 
uczuć religijnych. Z drugiej strony 
coraz więcej osób, również nad Wisłą,

pada ofiarą korporacyjnej odmiany 
kapitalizmu -  im szczególnie polecam 
„Doktrynę szoku”.
Dokument Winterbottoma 
i Whitecrossa jest ekranizacją książki 
Naomi Klein, która źródeł miłościwie 
nam panującego neoliberalizmu 
spod znaku Miltona Friedmana 
szuka w  działaniach psychiatry 
Ewena Camerona. Aplikował 
on pacjentom potężne dawki 
elektrowstrząsów, by wymazać ich 
pamięć i tożsamość, a następnie 
od nowa je „zaprogramować”. Metody 
te jako „specjalne techniki śledcze”, 
czyli po prostu tortury, stosowane 
były również przez CIA. Na podobnej 
zasadzie neoliberalizm stawia na chaos 
i dezorientację, bo w  kryzysowej

„Doktryna szoku", reż. Michael W interb ottom  i M a t Whitecross,
Wielka Brytania 2009, Hagi, 9 0 ' premiera 16 kw ietn ia

sytuacji łatwiej wprowadzić radykalne 
reformy gospodarcze korzystne dla 
beneficjentów systemu (tak się dzieje 
chociażby w  Iraku po amerykańskiej 
interwencji). Klein chce również 
obalić przekonanie, że wolny rynek 
tożsamy jest z demokracją i swobodami 
obywatelskimi (patrz dyktatury 
w  Chile i Argentynie). Film próbuje 
streścić ponad 500-stronicową książkę

; H E Ć K  
/OUR

V O L T A G i
WZWOt I ISWSOMr t

w niespełna półtorej godziny, dlatego 
miejscami wydaje się nazbyt skrótowy. 
Łączy archiwalne zdjęcia, fragmenty 
wykładu Klein oraz wypowiedzi 
świadków z komentarzem zza kadru.
I mimo pewnych luk w  wywodzie 
pozwala zrozumieć, dlaczego 
we współczesnym świecie bogaci stają 
się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze 
biedniejsi. Bartosz Zurawiecki

Doktryna 
Naomi 
Klein szokuje 
twierdzeniem, 
Że złowieszczy 
neoliberalizm 
wciąż aplikuje 
nam elektro
wstrząsy
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Wiesz co dobre
O D D D  BARTOSZ ŻURAWIECKI

Wyższość LSD nad amunicją FilmGranta
Hesloya pokazuje, co by było, gdyby armie zamiast 
zniszczenia szerzyły miłość. Musicie to zobaczyć!

ta  ■  ięcej w tym prawdy, niż moglibyście są- 
I  dzić” -  taką deklaracją rozpoczyna się 

I I I  film Granta Heslova (według książki 
■  I I  Jona Ronsona). Opowiada dzieje tajnej 
■ V I I  jednostki amerykańskiego wojska zwa- 
W  W  nej New Earth Army, której członkowie 

rozwijali w sobie paranormalne zdolności. Cho
dziło o to, by rozbrajać wroga nie przy użyciu siły 
i środków przymusu bezpośredniego, lecz za po
mocą hipnozy, jasnowidztwa, łagodnej perswazji 
wymownych spojrzeń.

Na trop Rycerzy Jedi (bo tak tytułowali się żoł- 
lerze New Earth Army) wpada dziennikarz Bob 
Alton (Ewan McGregor), który poznaje w Ku

wejcie Lyna Cassady’ego (George Clooney), czem- 
piona owego elitarnego oddziału. Razem ruszają 
w pełną niefortunnych zdarzeń podróż do podbi
tego Iraku, gdzie Lyn ma do wypełnienia jeszcze 
jedną misję. Po drodze opowiada swojemu towa
rzyszowi historię New Earth Army. Jej założyciel 
Bill Django (Jeff Bridges), weteran z Wietnamu, 
przejął się kontrkulturowym hasłem Make love 
ot war i postanowił wcielić je do wojska, by od- 
ąd wszystkie toczone przez Amerykę wojny były 
wojnami miłości. Ten ambitny cel wymagał jednak 
wykształcenia u żołnierzy umiejętności 

mych niż strzelanie z karabinu czy zrzu- 
nie napalmu. Toteż Rycerze Jedi przyj- 
wałi dużo fajnych substancji i wpro- 

ali się w różnego rodzaju transy, 
wórcy filmu zgrabnie utrzymu- 

równowagę między absurdem a po

wagą, groteską a niemal reporterskim zapi
sem. Znacząco wspomagają ich w tym aktorzy
-  Wilton w interpretacji McGregora jest właści
wie sceptycznie nastawiony do rewelacji Cassa- 
dy’ego, ale niewiara przegrywa w nim z poboż
nymi życzeniami. Niedawno bowiem dziennika
rza rzuciła żona i chętnie sam użyłby jakichś nad
przyrodzonych mocy, by sprowadzić ją z powro
tem. Clooney natomiast daje subtelnie campo- 
wy popis. Jego Lyn to twardziel odmieniec. Potra
fi rozłożyć wroga jednym ciosem, do New Earth 
Army zapisał się jednak, gdyż od dzieciństwa 
czuł się inny. Przez lata nie mógł rozwijać swo
ich tanecznych skłonności, gdyż ojciec nakrzyczał 
na niego, że „wyrośnie na pedała”. Dopiero z Ry
cerzami Jedi natańczył się do woli.

Pod koniec film -  nieco zbyt pospiesznie
-  zmienia tonację. Zabawa się skończyła, na
wiedzeni wizjonerzy musieli odejść, a na ich 
miejsce przyszli trzeźwi technokraci, któ
rzy doświadczenia New Earth Army wykorzy
stali w Iraku do udoskonalenia systemu tor
tur. Przebija z „Człowieka...” bezradna tęsknota 
za idealistami. Tak się wszystko na naszej plane
cie pochrzaniło, że tylko jakaś kolejna flower po-

wer może to odmienić. Jednak oprócz 
marzeń o niebieskich migdałach jest 
w epilogu także konkretna wskazów
ka, co zrobić, by świat stał się lepszy 
i piękniejszy. Otóż codziennie do poran
nej kawy trzeba sobie dodawać odrobi
nę LSD. □

„Człowiek, 
który gapił się 
na kozy", re i. 
Grant Heslov,

Wlk. Brytania/USA  
2009, Forum Film, 

9 4 ' premiera 
16 kwietnia

Wojownicy New Earth Army chcą pokonać wroga wymownym spojrzeniem

Wiesz co dobre
Program Wiesz co dobre to system 

rekomendacji Skody.

W telewizjnej odsłonie akcji spośród 

tysięcy tytułów wybraliśmy dla Ciebie 

najciekawsze pozycje filmowe 

z ostatnich lat. Przy wyborze kieruj się 

jednak przede wszystkim własnym 

gustem, bo przecież sam najlepiej 

wiesz, co jest naprawdę dobre...

•V

WZGÓRZE
NADZIEI

wtorek 20 kwietnia 20:25 TVP1

Ameryka w czasach wojny secesyjnej. 
Ranny żołnierz Konfederacji Inman 
(Jude Law) wyrusza w długą i niebez
pieczną podróż z frontu do domu. Tam 
czeka na niego niezwykła kobieta Ada 
Monroe (Nicole Kidman). Adaptacja 
popularnej powieści Charlesa Fraziera 
„Cold Mountain" to zarazem poruszają
ca historia miłosna i nakręcony z epickim 
rozmachem przepiękny wizualnie film 
kostiumowy. Jak zawsze u Anthony'egc 
Minghelli (twórca między innymi obsy
panego Oscarami „Angielskiego pacjen
ta") rewelacyjnie prezentują się aktorzy 
Zobaczycie tu galerię wyrazistych nie 
tylko pierwszo-, ale i drugoplanowycf 
postaci. Za rolę Ruby, prostej, ale obda
rzonej nieprzeciętnym tupetem dziew
czyny ze wsi, która pomaga Adzie w cza
sach nędzy, kojarzona dotąd wyłącz
nie z rolą Bridget Jones Renee Zellwegei 
otrzymała w 2 0 0 4  roku Oscara 
Oprócz niej możecie podziwiać Natalie 
Portman, Kathy Baker oraz debiutują
cego na wielkim ekranie muzyka Jac
ka White'a z kultowej grupy The White 
Stripes. To trzeba zobaczyć!



KULTURA SZTUKA

Wyznania 
Zbyluta Grzywacza

B -iy jlJ .I-ilT O iM  ANDRZEJ OSĘKA

Był malarzem, pedagogiem, kolekcjonerem  
kamieni, popularyzatorem nauki 

i sztuki, pisarzem. Zmarł w  trakcie 
przygotowywania materiałów 

do wymarzonej książki

M
i a ł  n i e c a ł e  4 3  l a t a  12 k w i e t n i a  1982 r o k u .  d l a  m a l a r z a  

jest to wiek, w którym wciąż jeszcze patrzy w przyszłość, sku
pia się na obrazach mających dopiero powstać. Tymczasem 
Grzywacz zanotował tego dnia, że chciałby „zwiedzić siebie 

wstecz”. Wyznał, że coraz częściej myśli o napisaniu autobiografii. By
łoby w niej „...o prawdziwych, tkwiących we mnie motorach malowa
nia, bycia z ludźmi, o prawdziwych przyczynach moich złości, napięć. 
Chciałbym, mam taką potrzebę, rozebrać się i opisać swoją anatomię”.

Od roku 1966, kiedy wraz z przyjaciółmi (Ma
ciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim, Jackiem 
Waltosiem) otworzył w Pałacu Sztuki w Krako
wie pierwszą wystawę grupy Wprost, postrzega
ny był jako artysta walki politycznej, odwołujący 
się do prawd brutalnych i prostych. Najbardziej 
znane były jego dzieła oskarżycielskie, w których 
pokazywał mówców na trybunie, lecz bez ust al

bo z wydrążonym czerepem. Mężczyzn, którzy zamiast kręgosłupa mają 
wbite drzewce szturmówki. Ludzi w kolejce przed sklepem wtopionych 
w szarą fasadę domu, tracących kształt i osobowość. Widmowe sceny 
z życia PRL, które wszyscy znali, ale których w malarstwie nikt wtedy 
nie pokazywał.

Bohaterem obrazów Grzywacza pozostawał w zasadzie everyman 
-  anonim, któremu artysta powierzał rolę ofiary systemu bądź rolę cie- 
miężyciela. Nawet oprawcy byli tu zawsze w jakiś sposób dotknięci nie
szczęściem, zmaltretowani: pozbawiony ust i rąk człowiek na trybunie 
nie panuje nad tymi, którzy muszą go słuchać. Przez tę sztukę -  jak mó
wiono wówczas -  społecznie zaangażowaną zawsze przebijał ton pry
watnej udręki, nieokreślonego współczucia i żalu.

13  kwietnia 1982 roku powstają wstępne notatki do autobiografii 
|Zbyluta Grzywacza). Dużo tu anatomii, fizyczności. Autor opisuje pierw
szy ból, jaki zapamiętał: podcinanie języka, który zbyt blisko przyrastał 
mu do dziąsła. Nie na ból jednak przede wszystkim zwraca uwagę, lecz 
na ową anomalię -  przyrośnięty język. Była to jedna z rzeczy, które -  jak 
uznał po latach -  go określiły. Inne przypadłości to jąkanie się, lewo- 
ręczność, nocne moczenie się, które u niego trwało do późnego dzieciń
stwa. „Były to blokady, które od dziecka spychały mnie w poczucie niż
szej wartości i poczucie winy. (...) Żyłem w napięciu, strachu i wstydzie.
W poczuciu słabości... Stąd wynikł zapewne dziecięcy onanizm... [który] 
przetrwał na tyle długo, bym w dorosłe życie wszedł jako jąkaty mastur- 
bant, żebym startował do tej dorosłości z pozycji z góry przegranego”.

Przy ciągłym przeżywaniu klęski Grzywacz robi jednak wiele, by się 
z niej podnieść. Myśl o klęsce jest mu wyraźnie potrzebna, żeby się 
pozbierać, nadal tworzyć. „Jeśli jestem w sztuce -  pisze -  jeśh malu
ję, to przez swoją słabość”. Słabość i ból, gdy przemieni je w dzieło, nie 
przestają jednak być stałym źródłem umęczenia. Tak jakby artysta był 
do nich przywiązany, jakby wybrał życie w ich kręgu. Albo uznał, że sko
ro się z tego kręgu już nie wydostanie, to tu jest jego miejsce.
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7 listopada 1968 roku niespełna 30-letni Zbylut Grzywacz pisze 
wiersz, któremu nadaje tytuł „Modlitwa”. Oto fragmenty:

(...) Niech królestwo Twoje zstąpiwszy na ziemię obryzga się błotem 
Jak my się bryzgamy.
Bądź wola Twoja. Moja wola zgniła wpuściwszy korzenie 
W  napuchlą słoną wodą i czerwoną ziemię.
(...) Głodu mojego powszedniego daj mi i dzisiaj. Nie oszukuj.
Nie odpuszczaj mi win moich ja k  nie odpuszczam nikomu.
(...) Nie wódź mnie na pokuszenie. Pocieszenie.
Nie zbawiaj mnie ode złego. Prawdziwego.
Zbaw mnie od dobra, radości, szczęścia, w które gdy uwierzę 
Wracam w głód następnych dni szczękając zębami.

KREDYT REKLAMA AUTOR WEBSITE

Można by w wierszu Grzywacza -  w odmowie dobra, szczęścia 
i zbawienia -  widzieć młodzieńczą fanfaronadę, gdyby nie to, że ów ton 
zaprzeczenia radości powraca w tekstach i obrazach Grzywacza często, 
w różnych okresach, do łat najpóźniejszych.

P OCZĄTKOWO JEST TO NATURALNE CIĄŻENIE KU UŁOMNOŚCI I BRZY- 

docie, które zazwyczaj wydają się młodym artystom bliższe 
prawdy niż doskonałość i piękno. Manifest pierwszej wysta
wy Wprost mówił: „Chcemy wyrażać wprost, nie pomijać wie

lorakich możliwości w plastyce...” W praktyce oznaczało to odrzuce
nie konwencji estetycznych, malarstwo stawało się w tym ujęciu na
gie, natrętnie dosłowne. Krytyka dostrzegła w wystąpieniu młodych lu
dzi nie intrygujący skandal artystyczny, lecz wydarzenie dla znawców

sztuki przykre, chybione. Pisano: „Jakby się smród karbolu rozszedł” 
(Jerzy Stajuda).

9 maja 1985 roku, po wystawieniu w salach Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie tryptyku „Kolejka (Siedem etapów życia kobiety)” 
Grzywacz spostrzegł, że jego widzenie świata „w usiłowaniu, by docie
rać do prawdy i odrzucać powierzchowne uroki, nieuchronnie skupia się 
na tym, co brzydkie, odpychające”. „Kolejkę” tworzą trzy płótna o łącznej 
powierzchni 190 x 240 centymetrów. Na ciemnym de pojawia się siedem 
nagich kobiet w różnym wieku -  od niemowlęcia do staruszki. Tytuł su
geruje, że jest to wciąż ta sama kobieta; jej ciało dojrzewa, kwitnie, więd
nie i wreszcie zamienia w postać bliską już śmierci. Uroda dziewczyny 
i niewiasty dojrzałej giną w toku opowieści, powstaje dzieło z kategorii 
vanitas, mówiące o przemijaniu. Grzywacz wyznaje, że zaczyna go —> I
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—> gnębić swoiste poczucie winy z powodu te
go obrazu. Chwilami żałuje, że go wystawił. Pi
sze: „Moje erotyczne napięcie -  z pożądaniem 
i obrzydzeniem przemieszanymi -  nie powin
no być eksponowane”. Obrzydzenie, przyznajmy, 
staje się tutaj bardziej niż pożądanie widoczne.

Zapytany przez pewną -  jak ją określa -  ślicz
ną panienkę: „Skąd u ciebie tyle niechęci do ko
biet?”, odpowiada zgodnie z tym, co czuje, 
że „z chęci”. Z zapisków artysty wynika jednak, 
że ta chęć łączy się u niego z odrazą zadziwiają
co często. Jeden z pierwszych młodzieńczych po
całunków kojarzy mu się z wonią kału, może ro
py. Zastanawia się, skąd brały się te zapachy, nie 
uważa ich bowiem za wytwór imaginacji. Skru
pulatnie rejestruje to wspomnienie.

Wpis z 18  kwietnia 1985 roku zaczyna się przypływem euforii: „Ni
gdy chyba jeszcze tak nie byłem namiętnie, łapczywie zachwycony świa
tem. Chyba jest to chore”. Potem wypowiada litanię rzeczy sprzecznych: 
„Moja mądrość i moja głupota, moja namiętność i moja oschłość, moje 
widzenie ostre, bogate, czułe i moja ślepota, moja obojętność dla ludzi 
i świadomość, że są dla mnie -  i dla świata wszystkim”. Lista jest długa, 
przeradza się w serię oskarżeń i samooskarżeń. „Dni 
ciemne nadchodzą. Ciesz się głupio, zachłystuj się, 
lataj jak latawiec, dematerializuj się... Wszystko nie
szczere, zamaskowane. Ukryte. Nieprawdziwe”.

Miota się. Maluje zapamiętale, po kilkanaście go
dzin dziennie -  i ma to sobie za złe: „Chcę zmniej
szyć -  pisze -  poczucie, że maluję, zamiast żyć”. Jak 
to zrobi, sam chyba nie wie. Zajmuje się kolekcjonowaniem skamielin 
i minerałów, latami wyłuskuje ze skał odciśnięte w kalcycie paprocie, 
muszle, bezkręgowce, gromadzi zbiory, które przekazane Muzeum Przy
rodniczemu PAN stają się ważną częścią jego ekspozycji, i nagle mó
wi sobie: „Kamienie to choroba, nałóg, koszmarny figiel, który mi ktoś 
(coś?) wypłatał. Absurd. I wszystko inne -  jakieś spotkania, wyjazdy, 
wystawy -  jakże mam w tym uczestniczyć, kiedy mnie nie ma?”.

U TO BIOG RA FIA  ZBYLUTA GRZYWACZA JAKO JED N O LITA  CAŁOŚĆ

nigdy nie powstała, choć kilka razy przystępował do jej pi
sania. Od roku 1971 prowadził dzienniki na kartach książ- 

kalendarzy. W styczniu-lutym 1988 roku dokonał 
z nich wypisów, uzupełnił zakończeniem oraz zatytułował całość 
„Memłary, czyli kolejka, czyli siedem etapów życia kobiety i siedem

„Z kręgosłupem”, ât z życia mężczyzny 
1973 W roku 1999 odtworzy

swoje wspomnienia z dzie 
ciństwa i młodości: zapach piłki z lanej gumy 
smak chlebków świętojańskich, pierwsza mi 
łość w wieku lat siedmiu, pierwsze -  mocnt 
przeżyte -  malowanie aktu z modela. Tę gru 
pę tekstów nazwał „Było nie było”. Od czerw 
ca 2000 do kwietnia 2004 roku (zmarł 16 lip 
ca tegoż roku) gromadził zapiski, które za 
mierzał rozwinąć: o sprawiających mu wiel 
ką przyjemność wędrówkach po krakowskin 
Kazimierzu; o byciu Polakiem, które mu przy 
jemności nie sprawiało; o Chrystusie, któregc 
nie lubił, gdyż dostrzegał w nim pychę. Na ko 
niec pojawia się również opowieść o zachoro 

waniu na raka, o szpitalu, terapii. Swoją chorobę i łatwą do przewi 
dzenia bliską śmierć traktował Grzywacz z uderzającym spokojen 
i dystansem, bez słowa skargi. Plikowi w komputerze, gdzie umieści 
te ostatnie teksty, nadał nazwę „Galimatias”.

Nakładem Universitasu ukazał się teraz zbiór Zbyluta Grzywacz; 
„Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce”. Wybrał je, ułożył i opra 

cował Tadeusz Nyczek przy współpracy redak 
cyjnej Joanny Bonieckiej. Między trzema gru 
parni tekstów autobiograficznych autor opraco 
wania umieścił inne: wystąpienia z trybuny ze
brań i zjazdów Związku Polskich Artystów Pla
styków, rozważania na temat wzajemnych rela
cji sztuki i natury, uwagi o mistrzach malarstwE 

i rzeźby (między innymi o Tycjanie, Griinewaldzie, Rodinie, Nowo
sielskim, Wróblewskim). I wreszcie zapiski o przyjaciołach (międzj 
innymi o Adamie Hoffmannie, Ewie Kierskiej, Jerzym Panku, Turirr 
Fedele) -  wspomnienia serdeczne i ciepłe. O osobach sobie bliskich 
Grzywacz pisze tak, jakby znajdował w nich coś, czego u siebie zna
leźć nie może.

„Memłary...” nie do końca są ponure. Choć akcentów przygnębia 
jących jest tu wiele, niemało znajdziemy także pięknie przedstawio
nych chwil zachwytu autora, zwłaszcza wobec zdarzeń zwykłych, jał 
młócenie i czyszczenie zboża w czasie wakacji, ze świetlistym pyłen 
unoszącym się w powietrzu. Najczęściej autobiografia służy jednał* 
artyście do wyliczania własnych udręczeń i porażek. Jest gorączko 
wym zapisem narastającego niepokoju, falującego lęku. Czynienie 
wyznań staje się przy tym chwilami -  jak zapowiedział -  obnaża

„Nigdy chyba jeszcze 
tak nie byłem łapczywie 

zachwycony światem. 
Chyba jest to chore”

KULTURA SZTUKA

„Porwanie Europy”, 1978
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„Przekaźnik I”, 1969

jm
REPRODUKCJE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI JOANNY BONIECKIEJ (7); FOT. JAN ZYCH/VISAVIS.PL

aiem, ukazywaniem bez osłonek własnej fizyczności i fizjolo- 
. ii3 redukowaniem samego siebie do bezbronnego ciała, ule
głego wobec wszelkich słabości. Autor mówi więc o własnym 
alkoholizmie, o problemach z defekacją na szpitalnym łóżku 
i o fundamentalnych kłopotach z bezładem uczuć, dręczącym 
nieporządkiem myśli. Ostentacyjnie odrzuca wszelki wstyd, 
czasem jednak wychodzi na jaw, że on ten wstyd wciąż odczu
wa. Uznaje, że malując nazbyt rzeczowo stare ciało kobiety, 
jest niedelikatny, bezlitosny, co jemu samemu sprawia dotkli
wą przykrość.

Wyznania te pisane są na wielkim zbliżeniu, w ciele
snym niemal kontakcie z autorem. To nie rozległe perspek
tywy z „Wyznań” świętego Augustyna, który rozmawia z Bo
giem o swych grzechach, nazywanych jednak z pełną odra
zy powściągliwością. To również nie „Spowiedź dziecię
cia wieku” Alfreda de Musseta, bo choć powieść francuskie- 
0 poety zaczyna się od drastycznego motywu gangreny i ampu- 
icji, nie całkiem nawet wiadomo, co komu ucinają, wciąż bo- 
em chodzi jedynie o egzaltowane uczucia, a gangrena pozosta- 
zymś w rodzaju ornamentu. Wyznania Grzywacza są dosłowne, 
vilami skrajnie przyziemne. Mają cechy kultury dzisiejszej, po

bawionej tabu, w której celebrytom bez żenady zagląda się do łóż- 
a i do łazienki, a obyczaje z rozmaitych reality show coraz bardziej 
ydają się w stosunkach międzyludzkich naturalne. Niejedna już 
rtystka pozwala przybyłym na wystawę popatrzeć przez wziernik 

w swoją waginę.
Nagromadzenie szczegółów fizjologicznych i daleko posunięte 

idsłonięcie przez Grzywacza sfer własnej prywatności zdają się łą- 
ezyć „Memłary...” z nurtem w plastyce współczesnej, który nazywany 
est sztuką konfesyjną. Profesorem tej sztuki -  w European Graduate 
School z siedzibą w Leuk w Szwajcarii -  jest Tracey Emin. Na gło
dnej wystawie „Sensation” (1997) w londyńskiej Royal Academy 
pokazała instalację zatytułowaną „Wszyscy, z którymi spałam w la
tach 1963-1995”. Był to namiot, na którego ściankach artystka wy
haftowała imiona i nazwiska ponad stu swych kochanków; umieści
ła tam również resztki dwóch embrionów -  pozostałości po dokona
nych aborcjach.

Innym jej dziełem jest „Moje łóżko” (1999) -  instalacja składają
ca się z łóżka o rozbebeszonej i poplamionej ekskrementami pościeli, 
w której walają się brudne fragmenty garderoby, zużyte prezerwaty
wy i tym podobne świadectwa wysoce nieuporządkowanego życia. 
Przedłużeniem „wyznań” artystki są liczne wywiady, w których opo
wiada ona o swym alkoholizmie, uzależnieniu od narkotyków, sekso- 
holizmie, narrację rozpoczynając zwykle od tego, jak została zgwał
cona w wieku 14 lat. Tutaj Tracey Emin przenosi się w rejony sztu- 

I ki określanej jako victim art -  nurtu od lat już popularnego w wielu 
I krajach. Jego przedstawiciele prezentują się w swej twórczości ja- 
I  ko ofiary przemocy, dyskryminacji, AIDS. Najgłośniejszym chyba 
I wydarzeniem tego gatunku stał się wystawiony na jednej z nowo- 
I  jorskich scen spektakl multimedialny „Still/Here” („Wciąż/Tutaj”, 
I  1994). Tańczyło w nim jako para dwóch czarnych homoseksualistów 
I  Arnie Zane i Bill T. Jones. Jednocześnie z wielkich ekranów płynęły 
I  najintymniejsze wyznania osób terminalnie chorych na AIDS i raka. 
I  Z tej dwójki Arnie już nie żyje (zmarł na AIDS).

/  ^  RZYWACZ I E M IN  DZIAŁALI -  NAJOGÓLNIEJ -  W TEJ SAMEJ EPOCE,

I  z poczuciem chaosu wokół siebie i w sobie. W podobnym kli- 
1  nrmacie przyzwolenia na wypisanie, wygadanie wszystkiego, 
'  * co komu przyjdzie do głowy.
Tutaj jednak kończą się podobieństwa, zaczynają zaś zasadnicze, wy
mowne różnice. Emin wydaje się zadowolona z tego, co jej się przy
darzyło. Na kacu kaprysi, chce do mamy, gdy jednak przypomina so
bie, że jest sławna i bogata, łatwo znajduje w tym pocieszenie.

Zbylut Grzywacz wie, że z piekła własnych dramatów i lęków mu
si wyjść sam. Nie szuka winnych. Czuje się za zło świata współodpo

wiedzialny, co jest wielką rzadkością w sztuce współczesnej za
równo w malarstwie, jak i w prozie, gdzie bohater gra zazwy
czaj ofiarę okoliczności. Widząc bezład wokół, zamierza budo
wać lad, różne formy porządku. Autobiografia ma być rozpo
znaniem pola, jak daleko sięga pamięć.

On, artysta politycznego buntu, mówi sobie w pewnym 
momencie, że jeśli dotąd -  demaskując zło systemu -  malo
wał rzeczy, które mu się nie podobały, teraz będzie malował 
to, co mu się podoba. Głównie akty, przy czym stara się, że
by to nie było po prostu malarskie studium profilów i odcie
ni, tylko jak najbliższy prawdy wizerunek obnażonego ko
biecego ciała. „Kolejka, czyli siedem etapów”, swego rodzaju 
opus magnum artysty, powstawała jako uporządkowany mo
del ludzkiego (tutaj kobiecego) losu. Modelem porządku ko
smicznego, bardzo starannie przygotowanym i fachowo przez 
Grzywacza komentowanym, była jego kolekcja skamielin. 

Ostatnie swoje teksty o sztuce Zbylut Grzywacz zamieszczał w kwar
talniku „Ból”, profesjonalnym piśmie lekarzy wydawanym przez Pol
skie Towarzystwo Badania Bólu. Mówił tam: „Natura dając świa
tło, dała nam cień, dając radość, dała i smutek, dając rozkosz, doda
ła ból”. Przedstawiał kolejno wielkich artystów -  mistrzów w uka
zywaniu cierpienia: Tycjana, Grunewalda, Muncha, Rodina. Napi
sał: „Cierpienie częścią jest życia, a życie delikatna jest rzecz, można 
je uszkodzić, walcząc z bólem”. I dalej: „Niech mnie nikt z bólu i cier
pienia nie leczy, bo mi zabierze szczęście”. □

„Plecy”, 2001
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MEMŁARY

Zbylut 
Grzywacz, 

„MEMŁARY  
i inne teksty  

przy życiu 
i sztuce", 

Universitas, 
Kraków 2 00 9
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□ □ □ □  BARTEK WINCZEWSKI

Badu buja
Było groźnie, jest 

miłośnie -  na drugiej 
części serii „New 

Amerykah” słyszymy 
Erykah Badu, jaką 

pokochaliśmy 
przed laty

□  □ □ □

Jónsi na swoim
Alleluja! Solowa płyta 

wokalisty Sigur Rós 
jest radosna!

TO, ŻE TRZEJ MUZYCY SIGUR RÓS

przebywają na urlopie tacie- 
rzyńskim, nie zmartwiło 
frontmana grupy. Jónsi spra
wia wrażenie, jakby tylko czekał 
na okazję, by zmajstrować coś 
na boku. Po ambientowym 
„Riceboy Sleeps”, któiy sklecił 
wspólnie ze swoim chłopakiem 
Aleksem Somersem, teraz 
wyśpiewuje sobie 
album solowy. Ze wzglę
du na Aleksa -  po raz 
pierwszy w języku 
angielskim. Ale z false
tu nie zrezygnował.
W przeprowadzce na

swoje 35-letniego Island- 
czyka aranżacyjnie wspiera 
Nico Muhly, gwiazda młode
go pokolenia kompozytorów, 
który w ubiegłym roku go
ścił na majstersztykach grup 
Grizzly Bear i Antony and the 
Johnsons, a wcześniej bratał 
się z Bjórk. Materiał w pier
wotnym zamyśle autora 
kameralny, minimalistyczny 
-  do napisania „Go” Jónsie- 
go miało zainspirować kupno 
gitary akustycznej -  Muhly 
zamienił w roztańczoną po
pową symfonię. Po „Go Do” 

i „Boy Likkoi” będziecie 
tak roześmiani, że na
wet nie zauważycie, jak 
pod koniec płyty Jónsi 
znów zaczyna maru
dzić w swoim starym 
stylu. -  rnh

'■fj

Jónsi „Go",
XL /  EMI

J eśli przyjąć, że pierwsza część 
„Nowej Ameryki” była głośnym 
i stanowczym „baczność”, na jej 
seąuelu Erykah daje komendę 
„spocznij”. Zniknęła wojownicza 
poza, jaką mistrzyni soulu przy

brała na tamtej płycie, nie bez powodu 
zresztą opatrzonej złowieszczym pod
tytułem „Czwarta wojna światowa”. Za
miast gniewnie wznosić pięść ku nie
bu i odważnie angażować się w polity
kę oraz sprawy społeczne, Badu znów 
stała się zmysłowa i łagodna, zupeł
nie jak na genialnym debiucie „Badu- 
izm” sprzed 13 lat. Nie występuje już ja
ko głos czarnej Ameryki, nie atakuje rzą
dzących, nie wzywa do rewolucji. Pięk
nie i mądrze, jak mało która z soulowych 
gwiazd, a przy tym w bardzo osobisty 
sposób śpiewa o miłości, braterstwie, re
lacjach z całym światem i wreszcie o so
bie samej.

Skąd ta nagła przemiana? Skąd 
ten powrót do lekkich tematów i cie-

Melonik podpatrzyła u Chaplina, ale soulowym rywalkom Badu wcale nie jest do śmiechu

płych, nastrojowych brzmień, jakże in
nych od mrocznych i ekstrawaganc
kich eksperymentów z poprzedniej pły
ty? Teoria, jakoby Ameryka Obamy by
ła miejscem lepszym niż Ameryka Busha 
i że po dwóch latach od premiery pierw
szego odcinka serii Erykah nie ma już 
przeciwko komu i czemu się buntować, 
jest wprawdzie wygodna i romantyczna, 
ale zupełnie nietrafiona. Otóż piosenki 
z „Return of the Ankh” powstały w tym

samym czasie co te z „4* World War”. 
W pracach nad nimi wokalistce towarzy
szyło niemal to samo co wówczas gro
no oddanych muzyków i producentów, 
na czele z członkami cenionych Sa-Ra 
Creative Partners, The Roots czy magi
kiem offowego hip-hopu Madlibem. Mo
że więc zamiast porównywać oba mate
riały, lepiej -  zgodnie z życzeniem Badu 
-  potraktować je jako spójną całość i cie
szyć się oboma wcieleniami artystki. □

Erykah
Badu
„New
Amerykah
Part Two:
Return
of the Ankh",
M o to w n /
Universal

1

Frontman Sigur Rós 
i uśmiech?Ktoś tu 
chyba stroi się w nie 

swoje piórka
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Niż MGMT
Z okazji „Congratulations” 

składamy MGMT 
kondolencje (chyba 

Ze wywołają powrót mody 
na psychodelię)

KTOŚ ZŁOŚLIWY POWIĄZAŁ 

wydanie „Congratulations” 
z informacją o zwolnieniach 
w Sony Musie. Bo wbrew ty
tułowi płyty nowojorczycy 
z MGMT nie mają czego gra
tulować ani sobie, ani fanom, 
a już na pewno wytwór- 
ni. Prędzej grupom Van der 
braaf Generator, Legenda-

ry Pink Dots, a nade 
wszystko byłym człon
kom Pink Floyd, 
których pierwsze pły
ty znów mogą zacząć 
się sprzedawać. Nastoletnia 
brać zwykła omijać te kape
le szerokim lukiem i dopiero 
drugi album MGMT mo
że stanowić dla niej zachętę 
(i przepustkę) do krainy psy
chodelicznych odjazdów 
sprzed dekad. Słuchacze 
z progrockową edukacją 
na karku odnotują jedynie 
niedbałe brzmienie i cyrkowe 
melodie, skądinąd pasujące 
do plastikowej okładki. „Na-

MGMT
„Congratulations",
Sony

grywaliśmy tę płytę 
z myślą o koncertach. 

Napisaliśmy piosenki, któ
re fajnie będzie grać na żywo” 
-  tłumaczy zespół. Tylko czy 
frajdę będą mieli zgroma
dzeni pod sceną? Odpowiedź 
znamy dzięki marcowym 
występom MGMT. Przed
premierową prezentację 
całego „Congratulations” 
publiczność kwitowała skan
dowaniem „Kids! Kids!
Kids!” oraz tytułów innych 
piosenek z debiutu. -  mh

i JAREK SZUBRYCHT

Bij mistrza! David Bowie i The White Stripes 
wydali płyty live. Ale tylko w  jednej jest życie...

S łuchałem sobie w naj
lepsze „A Reality 
Tour”, mlaskając z za
chwytu, przekonany, 
że w kategorii rocko
wa płyta koncertowa 

trudno o wyższe loty. Zestaw 
piosenek przecież znakomi
ty, wykonanie nienaganne, 
brzmienie krystalicznie czy
ste i przestrzenne. Niespo- 
d z ian ld ? Jedna mała to „Cac- 
tus” z repertuaru Pixies. 
Druga duża. Choć Kameleon 
odczas swych 40 lat na sce- 
ie grał już chyba każdą mu- 

tac.ę muzyki popularnej i zu- 
ięcej masek niż średniej 

wielkości teatr w pół wie
ku, wszystko jakimś cudem 
brzmi spójnie. To repertuar 
I osobowość. Rzadko wystę
pują pojedynczo, a kiedy idą 
w parze, mamy do czynienia 
z fenomenem na miarę Davi- 
da Bowiego.

Frajdę zepsuł mi ame
rykański duet The White 
Stripes, wydając swój pierw
szy album live zatytułowa
ny „Under Great White Nor
thern Lights” (płycie towa
rzyszy znakomity film do
kumentalny, zobaczcie ko
niecznie!). Zamiast chłod
nego profesjonalizmu mamy 
tu radosną muzyczną dezyn- 
wolturę o gracji i temperatu
rze plującego lawą wulkanu 
-  gitara Jacka White’a rzęzi

The W hite Stripes 
„Under Great 
W hite Northern 
Lights", XL

i sprzęga się, tu artysta psuje 
solówkę, tam jego partnerka 
gubi rytm, a jego śpiew rów
nież daleki jest od słowiczych 
treli. Można się poparzyć, 
ale trudno się nie zachwycić. 
To sto procent rockandrollo- 
wej prawdy, energia, o jakiej

□  □ □ □
David Bowie 
„A Reality 
Tour", Sony 
Musie

przeprodukowane gwiazdy 
nie mogą dziś nawet marzyć. 
W jedno tylko Jackowi nie 
wierzę -  kiedy śpiewa „I Just 
Don’t Know What to Do With 
Myself”. Kto jak kto, ale ten 
facet doskonale wie, co robi. 
Ratuje muzykę rockową. □
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FORUM
„PRZEKROJU"

POLEMICZNIE

„J’accuse!”
Oskarżam Jacka Sieradzkiego* o kłamstwo!

MICHAŁ ZADARA

RAKTUJĄCY O STA NIE POLSKIEGO

teatru i polskiego widza teatral
nego tekst Jacka Sieradzkiego 
ma pozornie słuszny cel -  namysł 
nad organizacją życia teatralne
go w  Polsce. Kilka argumentów

-  na przykład wymiana siedzib teatrów Kwadrat i Dramatycznego 
w Warszawie -  brzmi odważnie i słusznie. Jednak sposób przedsta
wiania przez Sieradzkiego artystów mojego pokolenia jest tak sche
matyczny i odległy od rzeczywistości, że nie sposób nazwać go czym 
innym niż kłamstwem.

Sieradzki przedstawia moje pokolenie jako skupionych tylko 
na sobie egocentryków, którzy interesują się wyłącznie własnymi wi
zjami i wysokością dotacji. Atakuje cale moje pokolenie, a więc i mnie
-  dlatego pozwolę sobie na obronę. Sieradzki prosi, aby mu „pokazać 
prominentnego artystę z ekspansywnych roczników siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, który w swoim credo użyje, niechby z rozpędu, sta
roświeckiej kategorii »mój widz«, »mój partner«, »mój odbiorca« .

Bardzo proszę: wystarczy wejść do dowolnego empiku i ściągnąć 
z półki 95. numer „Didaskaliów”. Znajduje się tam od 11 lutego, więc 
pojawił się na długo przed publikacją tekstu Sieradzkiego. Na stro
nach 14-20 jest wywiad z Michałem Borczuchem i ze mną, w  któ
rym tłumaczymy nasze podejście do reżyserii, powołując się na rela
cje z widzem 14 razy (policzyłem). Albo Jacek Sieradzki nie czyta „Di
daskaliów”, albo nie uważa mnie i Michała Borczucha za „prominent
nych artystów z [...] roczników siedemdziesiątych”.

Krytyk celowo użył stereotypowego obrazu młodego, egoistyczne
go reżysera, aby mieć przykład negatywny dla swojej tezy, że tylko bul
warowe sceny interesują się widzem. A przy okazji pisze nieprawdę. 
Choćby taką, że widzowie nie chcą być zredukowani do roli „biernych 
obserwatorów fontann reżyserskiego narcyzmu”, sugerując, że moje 
pokolenie do takiej roli ich redukuje. Prawda jest, po pierwsze, taka, 
że właśnie w tym pokoleniu dokonał się zwrot w stronę wspólnotowe
go, społecznego oraz politycznego myślenia w teatrze, a po drugie, ro
la reżysera jako nauczyciela i autorytetu została podważona — z sza
cunku do widza właśnie. Pisał o tym Paweł Mościcki w fundamental
nej dla zrozumienia nowszego teatru książce „Polityka teatru”.

Nie ufam artystom, którzy do swojego widza mówią: „Mam coś 
niezwykle ważnego do powiedzenia”. Jest to postawa arogancka i nie
bezpieczna. Są też twórcy, których można by nazwać kelnerami -  ob
sługują widza. Przedstawiają problem oraz jego rozwiązanie. Prowa
dzą widza za rękę. Nie lubię takiego teatru jako widz i nie chcę takie
go teatru tworzyć.

Wolę nie zajmować się własnymi problemami, tylko przedsta
wiać pewne zagadnienia z życia społecznego czy z filozofii i razem

o Czwarta część dyskusji o teatrze
ESEJ JACKA SIERADZKIEGO POD TY-

tułem „Pamflecik na zadowo
lonych” („Przekrój” nr 11) do
tyczący aktualnego stanu pol
skiego teatru spotkał się z po
lemicznym odzewem Macieja

Nowaka („Pamflecik na pam- 
flecistę”, nr 12) oraz Jacka Kop
cińskiego („Nie uratuje nas bul
w ar”, nr 13/14). Dziś głos reży
sera teatralnego młodego poko
lenia Michała Zadary.

z widzem im się przyglądać. Pisząc o mojej rzekomej pogardzie dl i 
widza, mógł Jacek Sieradzki podać choćby jeden cytat na poparci: 
swojej tezy. Nie podał. Zrobił co innego. Sfabrykował cytat, przypisu 
jąc go młodym reżyserom. Proszę wytężyć słuch: „Jesteśmy młodz 
Jesteśmy zdolni. Jesteśmy dobrzy. Nasze debiutanckie przedstawić 
nia recenzenci najważniejszych gazet uznają za genialne. Drugie rc 
bimy na scenach narodowych. Trzecie zapraszane są do Nowych Joi 
ków. Przeto wołamy: dajcie nam rząd scen! Dajcie dyrekcje! A przed: 
wszystkim dajcie te dotacje, które pozwalają w sali na osiemset miejs: 
robić widowiska dla osiemdziesięciu osob i nie zastanawiać się, cz 
nawet tylu przyjdzie. Będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Zapewnim / 
rozgłos. Media zatrąbią. Krytyka zapieje. Festiwale zaproszą. Wydzia - 
ły humanistyczne miejscowych uniwersytetów wyprodukują studen - 
tów, którzy przyjdą i wypełnią wszystkie sześć rzędów widowni, wj - 
kupiwszy tanie wejściówki”.

Wedle zasad interpunkcji znaki „” oznaczają cytat. Jacek Sieradz - 
ki nie podaje nigdzie jego źródła -  ponieważ źródła nie ma; cytat 
jest wymyślony. A skoro pada wewnątrz tekstu o młodych reżyserach,

0  Michał Zadara,
reżyserował w  teatrach: Stary m 
w Krakowie, Narodowym 
w Warszawie, HaBima w Tel 
Awiwie, Gorkiego w Berlinie, 
Wybrzeże w  Gdańsku, 
Współczesnym we Wrocławiu
1 w  Szczecinie. Pracuje
w  Schauspielhaus w  Wiedniu. j 
Ostatnio wystawił „Oresteję” 
w Operze Narodowej 
w Warszawie

czytelnik dostaje komunikat, że jest 
to dosłowna wypowiedź jakiegoś mło
dego reżysera. Sieradzki dokonał takie
go samego nadużycia w tekście o mnie 
publikowanym w „Dialogu” dwa la
ta temu, podając za cytat wypowiedź, 
której nigdy nie udzieliłem. Uprzej
mie go prosiłem, by tak już w przyszło
ści nie robił -  jak widać bezskutecznie.

Sieradzki pisze, że teatr mojego po
kolenia nie ma poczucia powinno
ści społecznej. Tymczasem jeśli teatr 
nasz jest za coś bez końca atakowany, to właśnie za zbyt wielką tro
skę o społeczne powinności teatru. Robimy przecież spektakle o histo
rii, o problemach społeczno-ekonomicznych, interweniujące w prze
strzeń lokalną i współpracujące z lokalnymi odbiorcami.

W jednej kwestii Sieradzki ma rację -  nie traktujemy widza jako 
klienta. Bulwarowe i prywatne sceny interesują się ekonomicznyri 
aspektem tematu widza, więc są według niego lepsze. Tu dochodzimy 
do niepokojącego sedna jego argumentu: sceny komercyjne, traktując 
widza jako konsumenta i klienta, czynią słusznie. W utopii Jacka Sie
radzkiego widz przestaje być obywatelem, który do teatru chodzi jako 
wolny człowiek, a idzie jako klient.

Starałem się tu ujawnić pewną zbrodnię -  zbrodnię okłamywania 
czytelnika. Oskarżonym jest Jacek Sieradzki. Jego zbrodnią -  kłan - 
stwo. Mamy też narzędzie zbrodni -  „Przekrój”. Brakuje mi ty 
ko motywu. Dlaczego w interesie Jacka Sieradzkiego leży oczernia
nie całego pokolenia reżyserów w sposób tak kłamliwy? Dlaczego 
bardzo dobry, przenikliwy i zrównoważony krytyk posunął się do ta
kiej zbrodni?

Może uczynił tak w afekcie? Popełnił ow straszny czyn z miłości 
do pełnej widowni? Mam nadzieję, że właśnie tak było.

Ale może zjawisko jest groźniejsze? Czyżby krytyk teatralny pod
stępnie sugerował prywatyzację, a co za tym idzie -  kompletną ko
mercjalizację kultury w naszym kraju? Co skutkowałoby pozbawie
niem sporej części społeczeństwa dostępu do kultury? Dlaczego by tak 
robił? Dla pieniędzy? Kto za tym stoi? Może ktoś mu płaci?

Proponuję wszcząć śledztwo w sprawie spisku, który ma przeko
nać obywateli, że warszawskie teatry Capitol i 6. Piętro bardziej dba 
ją o widza niż teatry Stary i Narodowy. Podejrzewam najwyższych 
urzędników naszego państwa o udział w tym spisku.
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KULTURA KSIĄŻKI
D O B O  MARCIN SENDECKI

Wyznania czytelniczki Znów możemy zachwycać się.esejami Anne Fadimai
(zachowując wszakże właściwe proporcje)

A nne Fadiman objawiła się w Polsce parę 
lat temu -  tomem szkiców o książkach 
i czytaniu „Ex Libris. Wyznania czytel
nika” -  i szturmem podbiła niemało 
umysłów i serc. Teraz wyszła druga jej 
książka o czytaniu (przy okazji wzno

wiono „Ex Libris”) i sytuacja pewnie się powtó
rzy. Czemu wypada tylko przyklasnąć, bo zale
ty obu zbiorów są iście niepoślednie. Pochodzą
ca z rodziny nowojorskich literatów Fadiman 
(z zawodu głównie redaktorka) jako pisarka jest 
amatorką -  w najlepszym tego słowa znacze
niu. Sama przyznaje, że pisze li tylko dla własnej 
przyjemności -  na przykład po to, by przygoto
wując się do tekstu o Charlesie Lambie (brytyj
skim eseiście z przełomu XVIII i XIX wieku), 
jeszcze raz go sobie w całości przeczytać. Ten 
entuzjazm i miłość do ksiąg bardzo rozmaitych 
udzielają się czytelnikowi, który chętnie przy
staje na to, by Fadiman oprowadzała go po swo
im świecie, opowiadała o swoich pasjach, rodzi
nie, lekturowych przygodach.

Fadiman pisze przystępnie, często całkiem 
błyskotliwie, obficie szafuje anegdotą. Ładny 
jest też jej rozrzut tematyczny -  od kolei losu 
Samuela Coleridge’a (to taki tytan brytyjskie
go romantyzmu), przez historię poczty w ogól
ności (przy okazji własnego, późnego nawróce
nia się na pocztę elektroniczną), po tekścik o ka
wie (bez której autorka nie wyobraża sobie eg
zystencji) i żwawe, dynamizujące tekst przesko
ki, na przykład między relacją z lektury a intym
nym wspomnieniem.

Zachwycając się tym wszystkim, musimy 
wszakże pamiętać, że żyjemy w niedoskonałym 
świecie pełnym niedoskonałych ludzi, którzy 
nic tylko szukają dziury w całym. Tacy po krze
piącej lekturze Fadiman zaraz zaczną kręcić no
sem. Jedni będą się indyczyć i szeptać, że mo
że trochę to za ładne, zbyt ulizane, że literatura 
traktowana na fadimanowską modłę całkiem 
traci przyrodzoną sobie podobno dzikość i sta
je się doskonale nieproblematyczna. Bo trud
no przecież brać poważnie rozważania autor
ki o tym, czy wypada czytać Homera, skoro śle
piec ów tak źle pisał o kobietach. (Na szczę
ście, zdaniem Fadiman, jednak wypada). Inni 
-  przez własne niepowodzenia zgorzkniali i za- 
drości pełni -  krzywić się będą na tak ochoczo 
przez autorkę opisywane szczęście rodzinne: 
rezolutne pociechy i cudownego męża. A jesz
cze inni -  przesiąknięci jadem hermeneutyki 
podejrzeń -  uznają, że skoro tyle o tym szczę
ściu Fadiman mówi, to może coś z nim jednak 
nie tak? A jeszcze inni wykrzykną, że napisany 
po 1 1  września tekst o amerykańskim sztanda-

Rok 2003. Fadiman (w roli redaktorki 
magazynu „The American Scholar”)

z nagrodą od Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Redaktorów

rze ma w sobie sporo okolicznościowo-patrio- 
tycznego zadęcia. Odpowiedzieć na to należy 
-  chyba zgodnie z prawdą -  że trochę jest racji 
w talach i innych zarzutach, ale też, po
wtórzmy, Fadiman do wielkich literac
kich ambicji wcale się nie przyznaje. Je
śli więc będziemy pamiętać, że powołu
jąc się na tradycję eseistyki Hazlitta czy 
Lamba, jest Fadiman pisarką znacznie 
od nich słabszą, zachowamy właściwą 
miarę i dystans.

Na koniec słów parę właśnie o tra
dycji -  Fadiman (chyba nieco na siłę) 
wydziela z eseju w ogólności podga- 
tunek eseju „poufałego”, w którym ty
leż jest autorskiego „intelektu”, co „ser
ca”, i który dzięki temu wielce przyja
zny jest czytelnikowi. Chętnie się zgo-

Anne Fadiman 
„W ogóle 

i w szczególe. 
Eseje poufałe",

przeł. Magda 
Heydel, Znak, 
Kraków 2010, 

s. 240, 34,90  zł

dzę i wiem, o co pisarce chodzi, tyle że Fac i- 
man używa w oryginale terminu familiar ts- 
say. Wśród polskich znaczeń słowa famili a 

(obok przystępności, rodzinnoś' i, 
swojskości, domowości -familiar m i- 
sic to amatorskie rodzinne muzyk >- 
wanie w domowym zaciszu) jest i p >- 
ufałość, to prawda. Ale na moje idi >- 
synkratyczne ucho polska „poufałoś ’ 
jest dokładnie przeciwna temu, co ro
bi Fadiman. Poufałość (inaczej niż z i- 
ufanie) zakłada przecież asymetrycz
ną relację między osobami -  kogoś się 
do poufałości dopuszcza albo ktoś się 
poufałości dopuszcza. Moim zdanie n 
to jest przekładowa wpadka.

Ciekawe, co by na to powiedzia ł 
sama Fadiman?
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□  □ □ □ □  JULIUSZ KURKIEWICZ

Czytaj: Sziaszia
Sycylijski kryminał 

demokratyczny

L eonardo Sciascia (czytaj jak wyżej) był 
(zmarł w 1989 roku) jednym z najbar
dziej osobnych pisarzy włoskich drugiej 
połowy XX wieku. Podobnie jak Lam- 
pedusa swe utwory wywiódł z doświad
czenia inercji rodzinnej Sycylii. Na tym 

podobieństwa jednak się kończą, bo Sciascia, 
w przeciwieństwie do słynnego krajana był ra
cjonalistą i wolterianinem żywo zaintereso
wanym współczesnością, polityką, losami de
mokracji. Kryminał „Kontekst”, wznowiony 
u nas po ponad trzech dekadach, to wzorco
wy model wynalezionej przez niego formuły 
powiastki kryminalnej, w której nie dochodzi 

prawdzie do schwytania przestępcy, zosta
je za to zdemaskowana fasadowość instytucji 
demokratycznych i wszechwładna korupcja.

Inspektor Rogas to obywatel nieokreślone
go bliżej państwa. Ten nieprzekupny sybaryta 
próbuje rozwikłać zagadkę zabójstw sędziów, 
prokuratorów i innych urzędników sądowych, 
których zdaje się nie łączyć żaden logiczny 
związek. Czy stoi za nimi niesłusznie (?) ska
zany szalony aptekarz, jego zbiegła żona, re
daktor naczelny anarchistycznego pisma, ko
muniści, terroryści, a może rząd?

Choć wizja władzy całkowicie wypranej 
z moralności, stanowiącej cel dla samej sie
bie, uprawiającej polityczny spór „na niby” 
wyrasta z włoskich doświadczeń politycznych 
przełomu lat 60. i 70., dziś, w erze terroryzmu 
i dyskusji nad granicami demokracji, wyda
je się co najmniej równie aktualna. Operet

kowe qui pro quo (aluzja do „Wesołej wdów
ki” pojawia się obok wielu innych odniesień) 
prowadzi u Sciascii od jednego ponurego od
krycia do drugiego: a to minister okazuje się 
bliskim znajomym nawołującego do przemo
cy redaktora, a to szef partii rewolucyjnej re
wolucją wcale nie jest zainteresowany. Kul
minacją książki jest dialog Rogasa z preze
sem sądu najwyższego, skrajnym immoralistą 
twierdzącym, że w epoce społeczeństwa ma
sowego idea sprawiedliwości straciła sens, no 
może poza przewietrzaniem przeludnionego 
państwa.

Sciascia był kimś w rodzaju włoskiego 
Camusa -  laickim humanistą nawołującym 
do sprzeciwu wobec zła, nawet jeśli miałby

Leonardo
Sciascia.
Zadumany
nad
meandrami
włoskiej
polityki?

być beznadziejny -  i irytował przedstawicieli 
wszystkich opcji politycznych od skrajnej le
wicy po skrajną prawicę. Choć jak sam twier
dził, nie przywiązywał wagi do stylu, miał go 
we krwi. W „Kontekście” tak napisał o podej
rzanym numer jeden: „Lubi mówić o wyda
rzeniach niezgłębionych, bardzo skompliko
wanych, z podwójnym dnem; ale z dystan

sem, lekko, jakby z przyjem
nością oglądał żartobliwe wi
dowisko”. Wypisz, wymaluj 
Sciascia. □

Leonardo Sciascia „Kontekst. 
Parodia", przel. Teresa Jekiel, 
W.A.B., Warszawa 2010, 
s. 144, 29,90 zł

□□□ca
Partyzant grozy

Łukasz Orbitowski poszedł 
na wojnę i przeżył

d o r o d n a  k s i ą ż k a  o r b i - 

towskiego składa się z pięciu 
dłuższych opowiadań, z któ
rych pierwsze i ostatnie działają 
najsilniej, a to za sprawą po
łączenia minimalistycznego 
stylu z okropieństwami woj
ny. W opowiadaniu ostatnim, 
tytułowym, mamy do czynie
nia ze zmutowaną opowieścią 
kombatanta, który wsławił 
się likwidacją antykomuni
stycznej partyzantki w latach 
40. ubiegłego wieku, a po
tem postanowił spisać swoje 
doświadczenia, opublikować 
e i popaść w zapomnienie.

Ale w zapomnienie tak ła
two popaść się nie da. Widać 
w tym tekście wyraźnie, jak 
Orbitowskiemu bardzo zależy 
na pokazaniu, że nawet naj
tragiczniejsze epizody naszej 
historii nie mogą być ocenio
ne raz na zawsze. Wystarczy 
mu spojrzenie na partyzanc
ką fotografię, żeby dopuścić 
do głosu leśne demony ukry
te gdzieś między drzewami 
za pozującymi żołnierzami. 
Przy okazji bawi się kon
wencją horroru i świetnie

Łukasz
Orbitowski
„Nadchodzi",
Wydawnictwo 
Literackie, 
Kraków 2010, 
s. 404, 38 zł

opisuje współczesny Kraków 
z jego naukowcami, turystami 
oraz małą i średnią gastro
nomią. Osobisty stosunek 
autora do historii jest jesz
cze wyraźniejszy w „Popielu 
Armeńczyku”, najlepszym tek
ście zbioru opowiadającym 
o przedziwnej partyzanckiej 
sekcie dokonującej okrut
nych zbrodni w polskiej wsi 
tuż po klęsce wrześniowej. Po
piel Armeńczyk, dowódca 
oddziału, uosabia całą naszą 
dziejową szajbę, od króla Po
piela poczynając. Po lekturze 
tego opowiadania przypomniał 
mi się podobny tematycznie, 
wstrząsający film „Idź i patrz” 
Elema Klimowa, a to jest już 
całkiem poważny powód, że
by zacząć się naprawdę bać.

-Darek Foks
Łukasz Orbitowski (pisarz krakowski) zapewne 

właśnie wymyśla kolejne okiopieństwa
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Łukasz 
Korolkiewicz 
„Pozorny 
ogród”, 1971

B S E G E H E a i  STACH SZABŁOWSKI

Haniebne powaby palenia
_ -> i  •  i  •  , i  1  , y

Lepiej późno niż wcale. Sztuka zareagowała na legislacyjną pętlę, która zaciska się 
na szyjach palaczy, dławiąc ostatnie kłęby papierosowego dymu

C o za ironia -  tym, co się teraz pali, nie są 
papierosy, lecz ziemia pod nogami pa
laczy. Palacze są społecznie piętnowa
ni, straszeni śmiercią w męczarniach, 
zmarszczkami i impotencją, zapędzani 
w kozi róg obskurnych palami. Gdzie 

znajdą ostatni azyl? Tylko w galerii, bo pale
nie jest jak sztuka; nie jest zdrowe, ale jest czę
ścią kultury. „Tytoń teraz trujący” -  stwierdza 
posępnie grupa Twożywo na plakacie wysta
wionym w Galerii Klimy Bocheńskiej. Oprócz 
twożywowców w wystawie bierze udział łalka- 
naścioro artystów. Należą do różnych genera
cji i pochodzą z bardzo różnych bajek: weteran 
grupy Łodź Kaliska Andrzej Kwietniewski, hi- 
perrealista Łukasz Korolkiewicz, młoda artystka 
sztuk rozmaitych Pola Dwurnik, zwiewna akwa- 
relistka Basia Bańda -  by wymienić niektórych. 
Sprawą, która sprowadziła ich do galerii, jest pa
lenie -  jego obraz, magia oraz tajemnicze i nie
bezpieczne związki z kulturą i ze sztuką.

Twożywo ma rację. Tytoń jest teraz trują
cy, rauchen jest teraz verboten. Wszystko wska
zuje na to, że licząca sobie dobre siedem tysię
cy lat historia palenia powoli, lecz nieuchron
nie dobiega końca. Nabrała tempa pół tysią
ca lat temu, kiedy Krzysztof Kolumb został po
częstowany na Antylach tytoniową fajką pokoju 
przez gościnnych Indian Arawaków. Przewie
ziony z Ameryki do Starego Świata tytoń szyb
ko się rozpowszechnił, między innymi za spra
wą niejakiego Jeana Nicota, obrotnego Fran
cuza, od którego nazwiska pochodzi słowo „ni
kotyna”. Palenie, żucie i wydychanie tytoniu

nie przyjmowało się bez oporu. Pierwsza bul
la papieska potępiająca nałóg nikotynowy zo
stała wydana w XVI wieku, kiedy palenie by
ło zalecane przez medyków jako kuracja gór
nych dróg oddechowych. Jedną z najskutecz
niejszych kampanii antynikotynowych w dzie
jach przeprowadził Adolf Hitler, w młodości na
miętny palacz (dwie paczki dziennie), później 
zacięty wróg papierosów. Fiihrer poniósł poraż
kę w najbliższym otoczeniu, bezskutecznie pró
bując zmusić do rzucenia palenia Ewę Braun 
i Hermanna Goringa, ale antytytoniowa kam
pania przyniosła w Niemczech świetne wyniki. 
Nic też dziwnego, że kiedy po II wojnie świa
towej Amerykanie zabierali się do budowy no
wych, postnazistowskich, demokratycznych 
Niemiec nie zapomnieli o papierosach. Zdeni- 
kotynizowanych Niemców trzeba było na no
wo rozpalić; w 1948 roku w ramach planu Mar
shalla przysłano im 24 tysiące ton darmowego 
tytoniu. A rok później aż 69 tysięcy ton -  pro
porcjonalnie do postępów denazyfikacji.

Tytoń truje. A kultura?
W 1634 roku patriarcha Moskwy zakazał Ro
sjanom handlu zdemaskowanym jako bezboż
na używka tytoniem i spożywania go. Przewi
dzianą za palenie karą było przecięcie nozdrzy 
palacza oraz oćwiczenie batem aż do grun
townego zdarcia skóry z pleców. Zakaz uchy
lił dopiero sto lat później Piotr Wielki, który 
po inicjacyjnej podróży na Zachód postanowił 
radykalnie zeuropeizować poddanych. Zasad
niczymi elementami programu westernizacji

było golenie tradycyjnych długich bród, nauka 
zachodnich tańców oraz obowiązek palenia 
tytoniu, którym car Piotr obarczył szlachtę.

Piotr Wielki utożsamiał palacza (najlepie j 
ogolonego i pląsającego) z człowiekiem kulti - 
ralnym. I tu dochodzimy do zasadniczej kwest i 
poruszanej na wystawie „Rauchen verboten! 
Wiemy, że tytoń jest trujący, a palenie niezdro
we. Czy jednak zdrowa jest kultura? Czy zdrc - 
wa jest sztuka? Cóż, współczesna sztuka gene
ralnie nie gardzi pracą wychowawczą. Przyzwj - 
czailiśmy się już, że dyskutowanie słusznych 
idei, takich jak tolerancja, demokracja czy rów
nouprawnienie, zaczyna się w galeriach, a ar
tyści stoją z zasady po właściwej stronie. Cza
sy, w których postrzegani byli raczej jako de
prawatorzy szerzący niezdrowe idee zatruwa
jące mieszczańską moralność miazmatami zbjt 
śmiałej wyobraźni, zdają się należeć do prze
szłości. Tym bardziej cieszy, że grupa artystów 
zebrała się, by zrobić wystawę o haniebnych po
wabach i metafizyce palenia, stając tam, gdzie 
jest miejsce sztuki, czyli po stronie indywidu
alizmu i wolności. Sztukę i palenie łączy bo
wiem znacznie więcej, niż się na pierwszy rzut 
oka wydaje. Jedna i druga dziedzina ma głębo
ko osobisty charakter, obie są przyjemne, choć 
niekoniecznie pożyteczne, nie dają nic ciału, ale 
mają szeroką, mimo że ulotną ofertę dla ducha. 
Obie są w życiu niekonieczne, ale właśnie dlate
go dla wielu osób niezbędne.

„Rauchen verboten! -  Pali się!",
Galeria Klim y Bocheńskiej, Warszawa 
www.bochenskagallery.pl
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w starciu
Cesarski kirasjer

z Brytyjczykami 
z 92. Regimentu 

Piechoty (Gordon 
Highlanders)

r

m a t e r ia ł y  p r o m o c y j n e GRY KULTURA
□ □ □ □ □  MARCIN TRACZYK

„Napoleon: Total W ar”
cesarska zabawa Prawdziwy hołd dla jednego 

z najlepszych strategów świata
pewnych ludziach nie wypada robić mar
nych gier. No bo jak by wyglądała bezna
dziejna pykawka firmowana nazwiskiem 
Napoleona Bonapartego? Na szczęście 
państwo z Creative Assembly odczuli wa
gę historii i zmontowali grę, w którą za

pewne sam cesarz chętnie by pograł.
Najnowsza część serii „Total War” to kawał 

solidnej strategii. Mamy tu rozgrywaną w turach 
część ekonomiczną -  rozwój gospodarki, bada
nia naukowe, werbunek i przemieszczanie ar
mii. Oczywiście cała ta bieganina to tylko przy
gotowanie do tego, co w „Total War” najpięk
niejsze, czyli efektownych bitew rozgrywanych 
a  ; asie rzeczywistym, podczas których 

odzimy setkami żołnierzy lub kilku- 
stoma okrętami. Wierność w odwzo- 
waniu uzbrojenia i umundurowania 

przełomu XVIII i XIX wieku imponu
jąca. W połączeniu z doskonałą grafiką 
sprawia to, że szarża kawalerii na wro 

| gich fizylierów, ostrzał artyleryjski mia
sta, salwa z burty 72-działowego okrętu 
i rozlatujące się na boki fragmenty ka
dłubów przenoszą nas o 200 lat wstecz.

W części poświęconej dorobkowi ce
sarza Francji odwiedzamy miejsca je-

„Napoleon: 
Total War",

Creative 
Assembly, CD 

Projekt, PC, 
inn 71

go triumfów i porażek -  prowadzimy kampanię 
we Włoszech, w Egipcie, a w końcu wielką woj
nę z kolejnymi koalicjami kończącą się atakiem 
na Moskwę. Nie ma tu nic z liniowości -  każ
dy cel można osiągnąć (lub nie) na wiele spo
sobów. Nieustannie mierzymy się z napraw
dę wymagającą sztuczną inteligencją kompu
tera, a jeżeli brakowałoby nam odrobiny czło
wieczeństwa, mamy do wyboru „bitwę wizy
tacyjną” umożliwiającą zaproszenie przez sieć 
drugiego gracza, by podczas starcia pokierował 
przeciwną armią. Można też rozegrać całą kam
panię z przyjaciółmi, ale ten element wypada 
gorzej -  w trakcie tur rywali nudzimy się przed 

komputerem w oczekiwaniu na swo
ją kolej.

W grze mamy też możliwość pokie
rowania koalicją (Anglia, Prusy, Au
stria i Rosja), by zatrzymać postępy 
Napoleona -  szkoda, że ta możliwość 
dostępna jest tylko w największej kam
panii. Wcielając się w Małego Kaprala 
(który wcale nie był niski), należy jed
nak pamiętać, że aby zagrać, trzeba sta
łego połączenia z Internetem i napraw
dę dobrego sprzętu. Cóż, cesarz też nie 
lubił poprzestawać na małym.

Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej

Twój 1 %
ma siłę 

milionów

B u d u je m y  d a le j  
„ D o l i n ę  S ł o ń c a ” !

Ośrodek Rehabilitacyjno- 
Terapeutyczny dla Osób 

Niepełnosprawnych
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Pobierz darmowy 
program 

do rozliczania PIT-ów! 
www.mimowszystko.org
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Karolina
Pasternak

KAMERA
ZNIECZULA
0  FILMIE „UCIEKNIJMY OD NIEJ" MARCINA KOSZAŁKI 
JUŻ MÓWI SIĘ, ŻE BĘDZIE JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYDARZEŃ TEGOROCZNEGO KRAKOWSKIEGO FESTIWALU 
FILMOWEGO. Z TWÓRCĄ ROZMAW IAMY O OBSESJI 
ŚMIERCI, KINIE JAKO TERAPII RODZINNEJ
1 INSPIRUJĄCYM OBLICZU NERWICY

Media twierdziły, że „Ucieknijmy 
od niej" będzie filmem o twojej 
siostrze. Tymczasem znów wracasz 
do znanych z twojej wcześniejszej 
twórczości tematów -  śmierci i relacji 
z rodzicami. Kręcisz zdjęcia na szpitalnym 
oddziale paliatywnym i zestawiasz 
je z wypowiedziami siostry, która nie 
wierzy w śmierć. Jakbyś ciągle nie radził 
sobie ze sprawami, które od lat przerabiasz 
na ekranie.
-  Na początku to miał być film o dwóch oso
bach -  doktor Iwonie Bryniarskiej, która pra
cuje na oddziale paliatywnym, gdzie pomaga 
ludziom umierać, i mojej siostrze, która wy
znaje kult życia, nie wierzy w śmierć. Okazało 
się jednak, że zestawienie tych dwóch bohate
rek jest zbyt banalne, że można by zrobić dwa 
filmy: jeden o siostrze, drugi o Bryniarskiej, 
bo to są bohaterki, które budują zbyt prosty 
przekaz -  jedna wierzy w śmierć i przepro
wadza ludzi na drugą stronę, a druga jest po
za tym i nie wierzy. To było za proste. Strasz
nie dużo czasu zajęło mi zdanie sobie sprawy 
z tego, po co właściwie poszedłem z kamerą 
na ten oddział.
Więc po co?
-  Czułem potrzebę zrobienia filmu o wyrzu
cie sumienia. Poszedłem tam, by znaleźć rodzi
ców, którzy już od wielu lat nie żyją, a gdy jesz
cze żyli, ani ja, ani moja siostra nie znajdowa
liśmy dla nich wystarczająco dużo czasu. Sta
ło się to dla mnie jasne, gdy spośród pacjentów 
oddziału zacząłem wybierać bohaterów filmu.

Jednemu z nich, Stefanowi, poświęcam tak du
żo czasu, bo przypominał mi ojca. On także 
w pewnym momencie zrezygnował, ponieważ 
starość była dla niego czymś nie do zniesienia. 
Był znakomitym inżynierem, budowniczym 
Rafinerii Gdańskiej. Gdy nie był już w stanie 
pracować i realizować swojej pasji, zaczął wy
cofywać się ze świata. I to samo dzieje się z mo
im bohaterem Stefanem. Relacje w naszym ro
dzinnym domu wydały mi się w pewien sposób 
podobne do tych, które łączyły Stefana z jego 
żoną. W tym ostatnim okresie miłość między 
moim bohaterem a jego żoną obywa się pra
wie bez słów, bo po tylu latach już ich nie po
trzebują. Kiedyś nie rozumiałem, dlaczego mój 
ojciec mimo trudnego charakteru mojej matki 
był przy niej. Kontakt z bohaterami tego filmu 
i to, co mówi w nim o naszych rodzicach moja 
siostra, pomógł mi to zrozumieć. Siostra opo
wiada na przykład o pewnym zdarzeniu z dzie
ciństwa: jako dziewczynka spacerowała z oj
cem nad Wisłą i nagle powiedziała do niego: 
„Tatusiu, ucieknijmy od niej”. Miała na myśli 
moją matkę, która swoim charakterem, awan
turami zmieniała rodzinne życie w piekło. Ja
ko dzieci nie potrafiliśmy tego pojąć, że ojciec 
nigdy by od matki nie odszedł, bo po prostu 
ją kochał. Bez żadnych warunków.
Ile czasu spędziłeś w szpitalu, kręcąc ten 
film?
-  Około dwóch miesięcy. Wszyscy moi boha
terowie już nie żyją. W napisach końcowych 
pojawi się cały blok nazwisk ujętych w czar
ne ramki.

Sposób, w jaki o tych ludziach mówisz, 
sugeruje, że tematyka spraw ostatecz
nych wciąż cię porusza. W  „Śmierci z ludz 
ką twarzą" pokazałeś proces spalania 
ludzkich ciał w krematorium, w „Istnie
niu" zaś -  formalinowe preparaty, który
mi stają się martwe ludzkie ciała po odda
niu ich do dyspozycji Akademii Medycz
nej. Miesiące spędzone w takich miejscacł 
mogą znieczulić, tak samo jak pokazanie 
na ekranie rodzinnego piekła. W „Uciek
nijmy od niej" pozostawiasz otwartą kwe
stię, czy wynoszenie sprzętu z mieszkanie 
twoich zmarłych rodziców nakręciłeś ty l
ko dlatego, że potrzebowałeś sceny do fil
mu, czy dlatego, że autentycznie cię to po 
ruszyło. Jak to w końcu jest? Rodzaj ki
na, który uprawiasz, zobojętnił cię na pew
ne sprawy?
-  Nie, jest dokładnie odwrotnie. Nastąpi
ło uczulenie, a nie znieczulenie. Jeśli chodzi 
o scenę wynoszenia sprzętów z domu rodzi
ców, to prawda jest taka, że mogłem w niej 
uczestniczyć, tylko mając w ręku kamerę. Bez 
niej nigdy bym po śmierci rodziców do ich do
mu nie wszedł, to byłoby zbyt bolesne. Świa
domość bycia w tym miejscu z powodów za
wodowych i konieczność patrzenia chłodnym 
okiem sprawiły, że było to dla mnie w ogó e 
wykonalne.
A dlaczego tak bardzo zależało ci na nakrę
ceniu tej sceny?
-  Zrobiłem to, bo uważam, że te przedmio
ty, meble, które zapełniały nasze mieszkania, 
ten kolorowy telewizor marki Rubin, o któ
rym siostra wspomina, nic nie znaczą. Waż
ne są słowa, wspomnienia. Tego nie ma w fil
mie, ale gdy siostra spytała mnie na planie, czy 
nie wróciłem do mieszkania rodziców tylko 
dla potrzeb filmu, żeby mieć mocną scenę, za
cząłem płakać. Tak mnie to poruszyło. Mam tę 
scenę, wypada bardzo autentycznie, ale z dru
giej strony jest też tandetna i dlatego ostatecz
nie z niej zrezygnowałem. Nie chcę, żeby widz 
miał podane na tacy to, co czuje autor. Chcę, 
żeby się nad tym zastanowił. A umieszcze
nie płaczu w filmie byłoby postawieniem roz
strzygającej wszystko kropki nad i. A co do fil
mów, w których dotykam tematu umierania
-  „Istnienia” czy „Śmierci z ludzką twarzą’’
-  przecież one w gruncie rzeczy były bardzo 
daleko od samego momentu śmierci. Gdy po
wstawały, jeszcze nie byłem na konfrontację 
z nią gotowy. Dopiero w „Ucieknijmy od niej 
naprawdę jej dotknąłem. Zrozumiałem, ^
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—> że moja obsesja śmierci to nie lęk przed 
tym, że umrę, ale przed tym, że umrę w samot
ności. Wiem, że to banał, ale dopiero ten film 
uświadomił mi, jak istotne jest inwestowanie 
w stosunki z bliskimi ludźmi. Czyli to, co my
śmy z siostrą kompletnie zaniedbali. Tak jak 
teraz zaniedbuję córkę i żonę. Zrobienie tego 
filmu było dla mnie kolejnym sygnałem, żeby 
się obudzić, żeby przestać to robić.
Z tego, co mówisz, wynika, że historia 
twoich rodziców powtarza się w twoim 
małżeństwie. Nie boisz się, że staniesz się 
taki jak twoja matka, którą sportretowałeś 
w „Takiego pięknego syna urodziłam"?
-  Czy się boję? Ja już powtarzam schematy ro
dzinne! Jedyne, co mogę zrobić, to walczyć, 
by powielać je w jak najmniejszym stopniu. 
Walczyć w jaki sposób? Poza tym,
że robisz bardzo osobiste filmy, moim 
zdaniem mające dla ciebie wymiar 
terapeutyczny.
-  Moja matka była osobą, która nigdy za nic 
nie przepraszała. Ja też jak ona ranię najbliż
szych chłodnym zachowaniem, ale jestem 
w stanie przeprosić. Niestety, nadal nie potra
fię wyeliminować ze swojego życia neurotycz
nych zachowań. Wiem, że powinienem pod
dać się psychoterapii, ale moje dotychczasowe

Siostra powiedziała mi 
przed kamerą rzeczy, 
o których nigdy nie 

rozmawialiśmy. Gdyby nie 
ten film, nigdy byśmy się 

do siebie nie zbliżyli
--------------- 1 MARCIN KOSZAŁKA]---------------

próby przynosiły znikomy efekt. Na razie nie 
mam chyba w sobie wystarczająco dużo siły, 
żeby wygrać ze swoją nerwicą i lękami. Mie
wam momenty, kiedy zupełnie nie potrafię 
wydostać się ze stanów, w które się wkręcam. 
Niekiedy wydaje mi się, że za chwilę umrę, 
że jestem śmiertelnie chory. Jestem wtedy za
patrzony tylko w siebie, w lęk o mnie. Najbliż
si przestają istnieć. To przerażające.
Jak często bywasz u lekarzy?
-  Bywały okresy, że chodziłem co dwa dni. 
Chorowałem moim zdaniem już właściwie 
na wszystko. Lekarzom opadały ręce, bo nie 
byli w stanie mi wytłumaczyć, że to nie ja pra
cuję od 30  lat w tym zawodzie, nie ja  zaliczy
łem 30  tysięcy dyżurów i nie ja widziałem 
100  tysięcy przypadków, więc jest spora szan
sa, że po prostu się mylę w ocenie swojego sta
nu zdrowia. Ale na tym polega nerwica lękowa
-  eliminuje logiczne myślenie. To nie jest po
ważna choroba psychiczna, raczej dolegliwość, 
która powoduje jednak olbrzymi dyskomfort. 
Nie uważasz, że to z niej czerpiesz inspira
cję do kręcenia filmów, w których inni mogą 
odnaleźć własne lęki i poczuć się lepiej?
-  Pewnie częściowo tak jest, ale wydaje mi się, 
że taka interpretacja jest zbyt oczywista.

Gdy przyjrzeć się życiorysom artystów fil
mowców, okazuje się, że wielu z nich nęka
ły podobne do twoich lęki. Weźmy Howarda 
Hughesa, genialnego konstruktora samo
lotów i reżysera swego czasu najbardziej 
dochodowego filmu w dziejach kina, czy
li „Aniołów piekieł". Bał się zarazków, uwa
żał, że nieustannie grozi mu śmierć wsku
tek jakiegoś zakażenia, a dokonał w kinie 
i lotnictwie rzeczy wielkich.
-  Myślę jednak, że problemy Hughesa były 
dużo poważniejsze od moich. Mnie chyba bli
żej do nerwic Woody’ego Allena.
Jednak z Hughesem łączy cię to, że gene
zy twojej obsesji na punkcie zdrowia moż
na się doszukać w dzieciństwie. Podobno 
matka straszyła cię, że jak będziesz nie
grzeczny, to zachorujesz. Dokładnie tak 
samo było u niego.
-  Nie, to było trochę inaczej. Matka straszyła 
mnie, że umrze, jak będę zły. Próbowała mnie 
ustrzec przed zagrożeniami, nieustannie je 
budując. Twierdziła, że jeśli pójdę z dziew
czyną, to ona na pewno okaże się prostytut
ką i złapię chorobę weneryczną, jeśli pójdę 
z kolegami popić, wpadnę w alkoholizm, a je
śli na imprezę -  w narkomanię. To, co teraz 
przechodzę, jest pewnie jakimś rodzajem stre
su pourazowego, na mniejszą skalę niż u żoł
nierzy, którzy wracają z wojny. Ale w pewnym 
sensie dorastałem pod ostrzałem, w poczuciu 
czyhających na każdym kroku zagrożeń. 
Myślisz, że z pomocą kina uda ci się kie
dykolwiek wygrać z lękiem albo pozbyć
się wyrzutów sumienia, jakie masz wobec 
rodziców?
-  Myślę, że w tej sprawie rację ma moja sio
stra, która stwierdza w filmie, że tych spraw 
nigdy nie uda mi się domknąć. Nie powstaną 
kolejne filmy o moich rodzicach, bo temat jest 
wyczerpany.
Ale podobno chcesz, żeby kiedyś twoja cór
ka zrobiła film o tobie?
-  Tak, ale tylko pod warunkiem, że zosta
nie filmowcem i że ten pomysł jej się spodo
ba. Na pewno pokażę jej wszystkie swoje fil
my i spytam ją, czy chciałaby nakręcić film 
o mnie. Sam o sobie nie potrafiłbym zrobić fil

mu, ale wydaje mi się, że mogłoby się to uł< - 
żyć w ciekawą formalnie całość. Zacząłem 
od nakręcenia filmu o mojej matce, a skońc; ę 
filmem, w którym córka opowiada o mnie ja
ko o ojcu.
Ile lat ma córka?
-  Siedem.
Wróćmy do „Ucieknijmy od niej". Po „Ta
kiego pięknego syna urodziłam" Mar
cel Łoziński stwierdził: „Tym filmem Mar
cin Koszałka strzelił do swojej matki". 
Myślę, że wielu osobom wydawało się, 
że w „Ucieknijmy od niej" masz zamiar 
strzelać do siostry. Tym bardziej że ona 
wydaje się wdzięcznym celem ostrzału: za 
kochana w luksusie, markowych ubraniach, 
operacjach plastycznych, z pozoru pusta.
-  Nie mogłem mojej siostry w tym film e 
skompromitować, bo broni jej to, co my
śli i mówi. Ona tylko wydaje się zapatrzona 
w siebie, w luksusowe życie, ale jej wnętoe 
przeczy temu pierwszemu wrażeniu. Myślę, 
że wbrew pozorom ten film może nawet ba - 
dziej obnaża mnie niż moją siostrę. Przecież 
ona w tym filmie mówi w naszym imieniu, 
mówi to, co ja chciałbym powiedzieć, ale brak 
mi odwagi. Mówi o wstydzie spowodowanym 
naszą postawą. Opowiada, jak przejeżdżając 
w pobliżu rodzinnego domu, widziała ojca, 
który stał w oknie i wyczekiwał na nas, a my
śmy tylko wpadali raz na kilka tygodni dać je
mu i matce pieniądze.

Siostra powiedziała mi przed kamerą rze
czy, o których nigdy wcześniej nie rozmawia
liśmy. Gdyby nie ten film, nigdy byśmy się 
do siebie nie zbliżyli.
W pierwszej wersji filmu było sporo 
zdjęć, w których pokazywałeś z bliska lu
dzi na moment przed śmiercią. Myślę, 
że gdybyś te sceny zachował, poszedłbyś 
za daleko.
-  Działałem tu czysto intuicyjnie, bo dojrza
łem do przekonania, że to, czego się nie poka
że, zawsze mocniej działa na wyobraźnię. Zde
cydowałem się więc na zmontowanie zdjęć 
bardzo chorych ludzi ze zdjęciami z gigan
tycznej pralni chemicznej, w której pierze się 
szpitalną pościel ściąganą z łóżek zmarłych.

Marcin Koszałka, 39 lat, 
jego debiut „Takiego pięknego 
syna urodziłam” był przełomem 
w historii polskiego dokumentu. 
Pokazując na ekranie piekło 
własnej rodziny, wzbudził 
sprzeciw twórców starszego 
pokolenia (tak zwanej polskiej 
szkoły dokumentu), zdobywając 
jednak olbrzymie uznanie 
publiczności i festiwalowych 
jurorów. Potem zajął się tabu 
śmierci. W „Śmierci z ludzką

w  „Istnieniu” -  za zamknięte 
drzwi sal Akademii Medycznej, 
w których studenci uczą się 
ratować ludzkie życie, wykonując 
operacje na formalinowych 
preparatach ludzkich 
zwłok. Najnowszym filmem 
„Ucieknijmy od niej”, którego 
premiera odbędzie się pod 
koniec maja na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym 
(a 20 czerwca w polskim HBO), 
zamknął zapoczątkowaną 
przez „Takiego pięknego 
syna urodziłam” serię filmów

0 rodzicach. Z wykształcenia jest 
operatorem filmowym i także
w tym fachu ma na koncie 
znakomite osiągnięcia: zdjęcia 
do „Pręg” Magdaleny Piekorz, 
„Kochanków z Marony”
Izabelli Cywińskiej i „Rewersu” 
Borysa Lankosza. Mieszka 
w Krakowie z żoną i córką
Od lat zmaga się z hipochondrią
1 nerwicą lękową. Gdy nie 
pracuje, nie śpi i nie jest
u lekarza, można go spotkać 
w krakowskich pubach Piękny 
Pies, Dym lub Bomba.

twarzą” zabrał widza
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NAGRODA 
ZNAKU 1 HESTII 

IMIENIA KSIĘDZA 
JÓZEFA TISCHNERA

ILUSTRACJA KATARZYNA W LODKIEW ICZ N A  PO DSTAW IE ZDJĘC IA BO G DA N A  KRĘŻLA, 
RYS. KATARZYNA LESZC ZYC -SU M IŃ SK A  NA PODSTAW IE ZDJĘCIA ANKI BAJOREK

W hollywoodzkich 
produkcjach operator nie 
ma nic do powiedzenia. 
Wolę robić zaściankowe 
polskie kino, ale mieć 
wpływ na to, co kręcę

MARCIN KOSZAŁKA

To zestawienie jest bardzo czytelne i -  jak 
się okazało już po zmontowaniu -  działa 
nawet mocniej niż dopowiedzenie historii 
moich bohaterów otwarcie, do końca.
Masz marzenia, które chciałbyś zreali
zować?
-  Chciałbym jako operator zrobić duży 
film europejski, na przykład z Michaelem 
Hanekem. W Hollywood nie, bo Amery
ka mnie odrzuca. W wielkich produkcjach 
operator jest technikiem, nie ma nic do po-

edzenia. Wolę robić zaściankowe polskie
o, ale mieć wpływ na to, co kręcę.
Ten duży film europejski mógłbym 

resztą zrobić z polskim reżyserem, choć
by z Borysem Lankoszem, z którym na
kręciliśmy „Rewers”. Musiałaby to jed
nak być produkcja z dużym budżetem, 
żeby nie musieć się ograniczać, oszczę
dzać. Chciałbym też spróbować sił w re
żyserowaniu fabuły. No i od łat chodzi 
mi po głowie pomysł na pełnometrażowy 
film dokumentalny.
Jakieś konkrety?
-  Pomysł na fabułę jest dość kontrowersyj
ny, ale wstępnie zainteresowała się nim już 
Zentropa Polska [firma producencka Larsa 
von Triera, którą w Polsce reprezentuje Mał
gorzata Szumowska -  przyp. red.]. Rzecz 
opowiadałaby o wstydliwym, a w związku 
z tym przemilczanym fakcie istnienia w la
tach 1944-1945 na terenie Auschwitz bur
delu. W Polsce wspominał o tym w swoich 
książkach właściwie tylko Tadeusz Borow
ski, i to bardzo zdawkowo. Zgromadziłem 
na ten temat sporą wiedzę, bo spotykam się 
z naukowcami, którzy piszą o prostytucji 
w obozach zagłady prace naukowe. W bur
delu w Auschwitz pracowało blisko 60 pro
stytutek, z których usług mogli korzystać 
tylko aryjscy więźniowie albo polscy kapo. 
Cały proceder miał natomiast na celu pod
niesienie wydajności pracy więźniów.

Dotarłem już do zeznań świadków. 
Mam na przykład zupełnie zadziwiającą 
historię jednego klienta, który już po woj
nie, w latach 50., jadąc tramwajem w War
szawie, zobaczył prostytutkę, z której usług 
korzystał w Auschwitz. Choć to nie była ty
powa relacja klienta z prostytutką, bo na
rodziła się między nimi bliższa więź, ko
bieta, kiedy tylko go zobaczyła, zakryła 
Palcem usta na znak, że chce tę historię 
zachować w tajemnicy. Byłby to więc film 
0 tym, jak pewne fakty z historii się wypie
ra i dlaczego.

A o czym miałby opowiadać dokument, 
który od lat chodzi ci po głowie?
-  O szaleńczym dążeniu ludzi Zachodu 
do nieśmiertelności. Amerykański boha
ter każe się w tym filmie zamrozić, by do
czekać powtórnego odrodzenia. Wizja tro
chę jak z „Avatara”, tyle że w realu. W Ari
zonie jest centrum Alcor, które wykorzystu
jąc ciekły azot, już jest w stanie zamrażać lu
dzi. W kolejce po nieśmiertelność czeka tam 
75 chętnych. Z synem jednego z nich, mul- 
timiliardera z Las Vegas, właściciela sieci 
kasyn, już rozmawiałem. Wykupił w Alcor 
abonament na 500 lat z góry. Rok kosztu
je milion dolarów. Teraz musi tylko pocze
kać na swoją śmierć, bo w USA eutanazja 
jest zakazana.

Drugim bohaterem, którego też już zna
lazłem, byłby Amerykanin, który przeszedł 
na buddyzm. Mieszkał przez 40 łat w Kat
mandu, poznał język nepalskich Szerpów 
i odciął się od kultury Zachodu. Jest go
towy na śmierć. Gdy poczuje, że nadszedł 
jego czas, uda się do tak zwanego pokoju 
umierania, żeby pokornie zakończyć ży
cie. Zbieram już pieniądze na ten projekt. 
Jedyne, czego mi brakuje, to bohaterowie 
z Japonii. Istnieją tam firmy, które -  choć 
to zabroniony proceder -  po dokonaniu za
płodnienia in vitro za pomocą wspomnia
nego ciekłego azotu genetycznie modelu
ją zarodek. Od takiej genetycznej mani
pulacji mój film by się zaczynał -  para za
mawia sobie superdziecko z ciekłego azo
tu. A kończyłby się sceną, w której multi- 
miliarder zanurzany w ciekłym azocie li
czy na to, że obudzi się, gdy ludzie będą już 
w stanie wygrać ze śmiercią.
Mam wrażenie, że żyjesz swoimi filma
mi 24 godziny na dobę, non stop wymy
ślasz tematy, wątki, sceny, obrazy. Czy 
w ogóle odpoczywasz od kina?
-  Kiedy śpię.
Tylko wtedy?
-  Kiedyś uprawiałem sport, wspinałem 
się, ale to, niestety, zarzuciłem. Został tyl
ko sen.
Czyli albo śpisz, albo pracujesz.
To brzmi jak wyznanie pracoholika.
-  Ależ skąd! Wybrałem zawód filmow
ca, bo nigdy nie byłem pracowity, nie lu
biłem się uczyć. Przecież kręcenie filmów 
to pasja, zabawa. I jeśli jak ja ma się wy
biórcze podejście do proponowanych pro
jektów, zostaje w gruncie rzeczy sporo cza
su na bumelowanie. Często spędzam dni, 
po prostu chodząc po kawiarniach: tu ko
goś poobserwuję, tam z kimś pogadam. 
Lubię leniuchować. Gdybym musiał pro
dukować taśmowo film za filmem, natych
miast znalazłbym sobie inną pracę.
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SZARY BOI SIĘ SZURANIA WAGI, 
KURKIEWICZ JEST STANOWCZY, 
A KROPLA W ŁOŻU POTRZEB 
TO KROPLÓWKA

Wymyślił i narysował Marek Raczkowski
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Szary wiruje pył
MARCIN PIESZCZYK

Cud jo-jo, czyli 
baza wirusów (kalorii) 
została zaktualizowana a

GDY PO ZAGŁADZIE CYWILI- 
zacji Ziemian Marsjanie 
zaczną przeglądać ich fil
my, błogi i gazety, okaże się, 
że głównym zajęciem kobiet 
na naszej planecie było odchu
dzanie się -  pomyślał Szary, 
gdy w  każdym kącie miesz
kania natykał się na jakieś 
tajemnicze karteczki Szarej 
z dokładną rozpiską, co i o któ
rej jeść, by przestrzegać diety 
tysiąca kalorii. Być może gdy 
Marsjanie zobaczą w  wie
deńskim Naturhistorisches 
Museum Wenus z Willendorfu,

zrozumieją obsesję Ziemia
nek na punkcie swojej linii. 
Gorzej, gdy trafią na sesje 
„Wysokich Obcasów” -  dojmu
jąca nieobecność na zdjęciach 
ciał modelek będzie dla nich 
najlepszym dowodem na nie- 
zrozumiałość takich obrzędów. 
No bo jeśli nawet w  piśmie, 
co krwiożerczym modom 
się nie kłania (w domyśle 
-  modelki pisma także nie), 
a kobiety na zdjęciach są tak 
szczupłe, to skąd ta obsesja? 
Szary dokładnie pamiętał 
wszystkie etapy zaurocze

nia swej połowicy. Najpierw 
była dieta kopenhaska, 
która bynajmniej nie mia
ła najmniejszego związku 
z ekologicznym szczytem 
w stolicy Danii. Potem w swe 
objęcia wzięła Szarą dieta 
Kwaśniewskiego, którą Sza
ra porzuciła, zobaczywszy 
powrót byłego prezydenta 
do byłej figury. Gdy zorien
towała się, że to nie o tego 
Kwaśniewskiego chodzi, by
ła już pod urokiem diety 
kapuścianej i denerwowa
ła się, gdy Szary wspominał 
coś o kapuścianej głowie. 
Były diety bez mięsa i ta
kie, gdy Szara przypominała 
kelnerkę z „Między nami, ja
skiniowcami” -  zakupione 
przez nią żeberka wołowe 
niebezpiecznie zmieniały 
położenie samochodu Freda- 
Szarego z pozycji poziomej 
do pionu. Szary pocieszał 
się, że hasło „odchudza

nie” ma w  Google’ach tylko 
nieco ponad trzy miliony 
linków, więc wkrótce Sza
rej skończą się możliwości 
brnięcia w  coś, co zdaniem 
Szarego wcale nie było jej 
potrzebne. Potem jednak 
pomyślał, że przecież jest 
jeszcze hasło „dieta”. Do tego 
zaś wyszukiwarka pokazu
je prawie 27 miliony linków. 
To uświadomiło Szaremu, 
że wysiłki Szarej, by wypró
bować każdą dietę, są jak 
gonienie króliczka. Dodatko
wy piasek w tryby jej starań 
sypali różni specjaliści. Ca
łe dzieciństwo Szary żył 
w przeświadczeniu, że każ
de jajko powyżej trzech 
w tygodniu może doprowa
dzić do szybkiego zgonu, 
podczas gdy superzdro- 
we mleko można spożywać 
w  nieograniczonych ilo
ściach. Czy trzeba dodawać, 
że teraz dietetycy bombardo

wali Szarych ostrzeżeniami
0 bombie cholesterolowej 
ukrytej w  łaciatym oraz za
chęcali do jedzenia jajek?
-  Faceci są cwani, bo jak 
zaczynają tracić włosy, 
zrzucają to na nadmiar 
testosteronu, nawet jak tego 
testosteronu brak im gdzie 
indziej -  skarżyła się Szara.
-  A na co mamy zrzucić 
winę my, gdy nasze pupy 
zaczynają żyć własnym 
życiem?
1 Szary nie mógł się nie zgo
dzić, że terror szczupłości 
jest najbardziej okrutnym 
terrorem od czasów Robes- 
pierre’a, lecz jednocześnie 
ze strachem co rano czekał 
na jeden odgłos -  szura
nia wagi wyciąganej spod 
szafki w  łazience. Wiedział, 
co to oznacza: dom zno
wu jest postawiony w stan 
najwyższej gotowości. Goto
wości do diety.

70  P R Z E K R Ó J  | 13 K W I E T N I A  2 0 1 0

1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  11 1 2

RAZY
LITEROWE:

■ SIEDEMNASTY 
ŁUŻSZY NIŻ 

TRZYDZIESTY 
OSMY
• PATER MONASTER

POLACY NOCA 
F ET DLA NIOBE 

•W ORLEANIE
LUB OBOK 
• DO INTRYG 
ŻMIJ DRYG 
•ZFOREMKI EMKI

• WSZYSTKIE 
CYBERKRÓLA LUB 
ROBOPREZYDENTA

WYRAZY
6-LITEROWE:

• ADAMSKI A. DAMSKI
• NA NIE SAMYM 
CHLEBIE

WYRAZY
5-LITEROWE:

• NACHODZĄ MODELI 
RODINA* SIANA
PO ŻNIWACH
• PO WYPRAWIE 
NA MGIEŁKI

• NA LICHY REM
• W SPISIE ŻOŁĄDKA
• NAD ZMARZNIĘTYMI 
DAMOKLESAMI
• REPREZENTUJE 
HOLANDIĘ
• RAJSKI ELEGANT

WYRAZY
4-LITEROWE:

• MIOTEŁKĄ GO!
• NAJDALSZA 
ESKAPADA SINDBADA
• SZYBKI JAK BASISTA 
STONESÓW
• DOBRZE MUWAFRO

Określenia podano w innym szyku niż kolejność wyrazów w diagramie.
W diagramie ujawniono niektóre litery. Po wypełnieniu diagramu należy 
rozszyfrować następujące hasło:
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LAUREACI Z NR. 10

KRZYŻÓWKA:
Włodzimierz Kosicki, Gdynia; 
Ewa Mazurek, Warszawa;
'-.wa Obuszyńska, Zakopane; 
Anna Pojda, Rybnik;
Adam Wnęk, Olsztyn

JOLKA:
Barbara Cichowska, Warszawa; 
Sławomir Krogulski, Łódź;
Maria Matyszkiewicz, Sosnowiec; 
Magda Peterson, Kraków;
Izabela Wyrwicz, Poznań

Co NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA
Kino- 

teatrzyk
PRZEMKA 

JURKA: W i a d o m o ś c i  z k r a j u :
: Najnowszy film Woody’ego Allena trafia na nasze ekrany 
; rok po premierze w  USA i -  wbrew nadziejom dystrybutora 
: ~ nie ma szans na finansowy sukces w kinach. -  Niestety, okazało
• s ip  ż o  '  .̂„1 •  • i— mAn r l  7 n m r ó w n i k ń

l nnansowy suicces w juuaui. -  
: się, że istnieje coś takiego jak piractwo -  mówi jeden z pracowników 

firmy. -  Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że dziś każdy film 
można ściągnąć z sieci. Szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy nawet,

: że istnieje coś takiego jak Internet, a piratów kojarzyliśmy wyłącznie 
: 2 głupimi filmami dla młodzieży. Ta przykra sytuacja wiele nas jednak 
• nauczyła. N a s t p n n v f i l m  A llp n n  wnrowadzimy do dystrybucji od razu
: -  5 ‘upnin rumami ala młoaziezy. ia przy Kra sytuacja w .ul 
: nauczyła. Następny film Allena wprowadzimy do dystrybucj 
j na kasetach VHS.

Katastrofa polityczna
Rozdzielam radykalnie dwa wymiary 
tragedii pod Smoleńskiem 
-  ludzki, osobisty, człowiec 
i polityczny, bo i taki jest.
I o politycznym 
chcę powiedzieć

ROMAN KURKIEWICZ

ALE ŻEBY ZAMKNĄĆ LUDZKI WY-

miar. Współczuję rodzinom, bli
skim, przyjaciołom, zwolennikom, 
sąsiadom, wszystkim, którzy stra
cili bliskich.

I choć nie jesteśmy panami czy 
władcami śmierci, to jednak o nie
których śmierciach możemy po
wiedzieć ze sporym prawdopo
dobieństwem, że można ich by
ło w konkretnym momencie unik
nąć. I że być może ktoś -  w więk
szym niż inni wymiarze -  oraz los 
odpowiadają za taki obrót spraw. 
Tragiczny i ostateczny. Nie waham 
się powiedzieć, że wypadek rządo
wego czy prezydenckiego tupole- 
wa jest wydarzeniem politycznym, 
jest śmiercią polityczną. I symbo
liczną. A właściwie jej symbolicz- 
ność ustanawia jej perspektywę 
polityczną. Nie uważam, że ofia
ry tego wypadku (za chwilę albo 
do czasu druku tego tekstu z całą 
pewnością pojawią się wątki spi
sku, zamachu, podejrzeń) są ofia
rami wysłużonego, zjełczałego sa
molotu, tajemniczej mgły czy fatal
nego lotniska. Wydaje mi się, że są 
ofiarami polityki historycznej, któ
ra kazała (Komu? Kto wydał osta
teczny rozkaz poczwórnego lądo
wania? No kto?) podejmować kil
kakrotne próby lądowania wbrew 
wiedzy, kompetencji, doświadcze
niu pilotów. Żeby zdążyć na uro
czystości. Żeby zdążyć na mszę.

Przypomnijmy, że kłopoty z po
litycznymi lądowaniami już prze
chodziliśmy. Była historia gruziń
ska z groźbami wobec pilota. By
ła historia z wojskowym samo

lotem CASA, kiedy kwiat lotnic
twa śmiertelnie się zapomniał. I? 
I nic. A właściwie z tego to wszyst
ko. Śmierć na własne życzenie. Ale 
ktoś decyzję o poczwórnym lądo
waniu podjął. Chciałbym wiedzieć 
kto. Prezydent? Szef Sztabu Gene
ralnego? Szef wojsk lotniczych? 
Szef kancelarii? Szef Biura Bez
pieczeństwa Narodowego? Jesz
cze ktoś inny? Grupa osób?

A może ktoś nie podjął decyzji, 
żeby nie lądować w takich warun
kach?

Ogłoszono żałobę. Narodową. 
Aleja chciałbym przede wszystkim 
się dowiedzieć, dlaczego tupolew 
nie poleciał lądować do Mińska.

Premier rządu w emocjonal
nym wystąpieniu powiedział, 
że była to największa trage
dia, jaką zna współczesny świat. 
To po prostu ocena, bardzo su
biektywna. Nieprawda. Nie mi
nęło 100 dni od dramatu Haiti, 
gdzie zginęło 300 tysięcy ludzi. 
Gorszych, bo nieznanych? Bo nie 
z rządu? Bo nie z rządu naszego? 
W ciągu dwóch tygodni na pol
skich drogach ginie więcej osób. 
Znajmy miarę. A raczej umiar.

Może trzeba przyjrzeć się tym 
przyczynom ideowym, wymyślo
nym, kultywowanym, które za
ciemniają najzwyklejszy zdrowy 
rozsądek.

A może zamiast słów o jed
noczeniu się narodu należy gło
śno powiedzieć, że katastrofa pod 
Smoleńskiem była kolejną odsło
ną z wielowiekowej historii głupo
ty polskiej? No to mówię. □

MYŚLNIK

Młodość to stan ducha 
niezależny od stanu ciała.

Krzysztof Bilico
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ROZMAITOŚCI
JESZCZE RAZ RACZKOWSKI
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ROZWIĄZANIAZ NR. 12 POT. CAVIN WATSON (3) STOPKLATKA ROZMAITOŚCI
KRZYŻÓWKA: BARTNIK 
Poziomo: 1. chce nie -  buntownik 7. część

ŚWIATA -  PEPEK 8 .  DAWNO I NIEPRAWDA -  BAJKA 

9. PO KOSZTACH -  ZYSK 10. NOCAMI DO PRZODU

-  KANKAN 12. GANI CARA -  KOCIOŁ

14. WZIĄĆ 30 ZA 50 -  GAFA 17. RAKIETA POWIETRZE 

ZIEMIA -  PIŁKA 18 . NA PŁYCIE MIECZYSŁAWA FOCCA

-  ZNICZ 19. DIABLI NADALI -  PRZESYŁKA 

Pionowo: 2. p o lsk a  na plecach -  napis 3. waleń 

POLNY -  ORKA 4. ŻÓŁTY SER -  NABIAŁ 5. W POSIADA UJ 

BRATA OJCA -  KIJEK 6 . PYTA LUDZI, CZY SA RAZEM

-  SZATNIARZ 7. NIE LADA SKLEPOWA -  PRZEKUPKA 

11. CZŁOWIEK Z PITBÓLEM -  BOGACZ 13. MASZ BABO

-  CHŁOP 15. ARCH -  ANIOŁ 16. BIEGNIE W MARATONIE

-  CZAS

KRZYZOWKA NR15
PRZYGOTOWUJE: ZESPÓŁ KALIBER 45

Nagrodą za rozwiązanie krzyżówki 
jest album Goldfrapp! 

Słuchaj muzyki na stronie 
www.youtube.com/emimusicpoland

Litery z oznaczonych pól czytane 
poziomo utworzą wyraz-rozwiązanie.

POZIOMO:
1. GRA PIERWSZE SKRZYPCE
7. DRZEWOSTAN POWÓDCE
8. CHOROBA NA MEDAL
9. STAJE W WODZIE
10. PRZELEWA KREW 
12. ODBIJA PIŁECZKĘ 
14. WYCHODZI

PO ANGIELSKU
17. KOSĄDRZEWINA
18. KRAKOWSKA KUPA
19. ORGAN ŚCIGANIA

PIONOWO:
2. PIASEK PŁACZE DESZCZEM
3. Ul
4. GRA W FILMIE BEZ TYTUŁU
5. MÓWI, ŻE ŻYJE
6. SZAROPOMARAŃCZOWA
7. KROPLA W ŁOŻU POTRZEB 

11. PIERWSZE NA LIŚCIE
13. NAJSZYBSZY 

SKRZYDŁOWY
15. KARTKA POCZTOWA
16. NADWAG

JOLKA: SEN JAK PONCZ Z UST NOCY 
SĄCZ (z „Samokołysanki Bącza" Jeremiego 
Przybory)
Rzędami: STANGRET, CELT, HOROSKOP, KISIEL, PIZZE! |A,

ira k ijka , Żyw ica, a fo ryzm y, bisy, s ło icze k  

Kolumnami: praZubr, t ło k i ,  zakw asy, gąsienicą,

RAFAŁ, EPOKI, PIASKARKI, JENISEJ, KAMEE, STOLICA

Wygraj jedną z 10 płyt Goldfrapp „Head Fir t" 
wydaną przez EMI Musie Poland. Rozw ąż 
krzyżówkę lub jolkę i prześlij do nas hasó. 
Wyślij SMS o treści PRZEKROJ.HASLO JOt KI 
lub PRZEKROJ.HASLO KRZYZOWKI na nu
mer 7243. Rozwiązania możesz także przys ać 
na kartce pocztowej (decyduje data stemp a) 
na adres: „Przekrój", ul. Nowogrodzka 47 A, 
00-695 Warszawa, z dopiskiem: „jolka 15" 
lub „krzyżówka 15". Na prawidłowe rozwią- | 
zania czekamy do 19 kwietnia 2010. Ko-zt 
SMS-a: 2 zł netto/2,44 zł brutto.

Dane osobowe uczestników konkursu w zakre ie: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 
stacjonarnego lub komórkowego, będą przetwarz ne 
przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo 
Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie p zy 
ul. Nowogrodzkiej 4 7  A, w celu realizacji umewy 
przystąpienia do konkursu i jego prawidłow go 
przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów 
bądź usług organizatora konkursu. Gwarantujemy 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. D ne 
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotem. 
Regulamin konkursu został wyłożony do wgl du 
w siedzibie organizatora konkursu.

OLA SALWA

Nie ma lipy!
Schronienie przed nudą, wiatrem  

nieregularnym rozkładem jazdy autobusów
GDYBY KOCHANOWSKI ŻYŁ DZIŚ, PEW N IE PISAŁBY FRASZKĘ N IE

o drzewach, pod których liśćmi moglibyśmy przysiąść, ale o wia
tach przystankowych. Odkąd budki telefoniczne widujemy tyl
ko w filmach i serialach sprzed lat, ochronę przed naturą zapew
niają nam wyłącznie bramy, przypadkowo wysunięte kawałki da
chu oraz przystanki. Nie wiem, kto wpadł na pomysł nazwania ich 
-  a także słupów ogłoszeniowych i billboardów -  miejskimi me
blami, ale coś jest na rzeczy. W końcu meble mają wprowadzać ład 
oraz przechowywać, a co innego robią wiaty z przyszłymi pasa
żerami linii dziennych i nocnych? Dla niektórych przystankowa 
ławka jest łóżkiem, dla innych stołkiem barowym lub konfesjona
łem. Podobnie jak wszystkie te meble najczęściej jest zro
biona z drewna. Nie
stety, nie wiemy, czy 
lipowego. □

O  P rz y s ta n e k  au to b u so w y  epoki cyfrowej: s p ra w d z isz  tu  n ie  ty lko  
ro z k ła d  ja zd y , n a jk ró ts z ą  tra sę , a le  ta k ż e  oszczędz isz  e n e rg ię  -  w ia ta  je s t  

cz ęśc io w o  z a s i la n a  p rz e z  s łońce

0  Miejski informator
Strder pomoże pokonać 
ci dezorientację 
w przestrzeni: dowiesz 
się, co warto zobaczyć
1 jak tam dojść

Q  Tanio i ek o lo g iczn ie .
Zamiast taksówki miejski rower 
do wynajęcia, którym można ruszyć

z dowolnego miejsca i w  takie też go odstawić

Jo 9 maja wystawę wczesnych zdjęć Gavina 
Yatsona można oglądać w London G allery W est 
ja Uniwersytecie W estm inster

KUBA DĄBROWSKI

Prawdziwi skini
B y ty  czasy, gdy skinheadzi nie kojarzyli się ze swastykami 

i z napadami na imigrantów. Udokumentował je Gavin Watson
Mija rok, Gavinowi udało się odłożyć pie

niądze na zenita. -  Ten aparat był jak czołg
-  wspomina. Pewnego dnia w jego życiu 
następuje olśnienie -  w telewizji widzi tele
dysk zespołu Madness „One Step Beyond”.
-  To był szok. Ci kolesie nie byli wypacyko- 
wanymi gwiazdami rocka, byli tacy jak my 
tu na osiedlu. Następnego dnia cała szkoła 
zastanawia się, kim są ci fajni muzycy: pun
kami? modsami? Okazuje się, że Madness 
to skinheadzi. -  To był styl dla nas! Ogoli
liśmy głowy, podwinęliśmy nogawki i wło
żyliśmy martensy. Z dnia na dzień zosta
liśmy skinheadami. Skinheadzi nie mie
li wtedy nic wspólnego z ekstremalną pra
wicą. -  Chodziło o dobrą zabawę, poczu
cie wspólnoty i słuchanie muzyki z Jamajki. 
Skinheadami zostawali Murzyni, Pakistań
czycy, wszyscy... Watson oczywiście fotogra
fuje. Efektem nie jest dokument o „trudnej 
młodzieży”, ale prosta, chłopacka opowieść 
o grupie kolegów i ich stylu życia. □

» Byliśmy 
normalnymi 
chłopakami 
i chcieliśmy 
się odróżnić 

od hananów 
z kasą od 
rodziców. 
Psychopaci ze 
swastykami 
pojawili 
się kilka 
lat później

ANGLIA, 1978 ROK. LEŻĄCE NA PÓŁNOC OD

Londynu High Wycombe to zwykłe ro
botnicze miasteczko. Komunalne osiedla 
z czerwonej cegły, podupadający przemysł, 
kilka pubów i podrzędna drużyna piłkar
ska. Gavin Watson to typowy wychowujący 
się w tych okolicznościach nastolatek. Bez 
perspektyw, z dużą szansą na powtórze
nie ścieżki kariery ojca -  zawodówka, a po
tem nisko płatna posada w fabryce mebli. 
Za pieniądze, które dostał na 13. urodziny, 
chłopak postanawia kupić teleskop, żeby 
móc oglądać księżyc. W sklepie okazuje się, 
że w sprzedaży jest również używany aparat 
fotograficzny, porządny niemiecki hanimex 
za jedyne 15 funtów. -  Zapomniałem o tele
skopie i kupiłem aparat -  opowiada Watson 
„Przekrojowi”. -  Myślałem, że polubią mnie 
dzieciaki w szkole. Nie polubiły, ale ja za
kochałem się w fotografii. Od tej chwili nie 
rozstaje się z aparatem, uwiecznia wygłupy 
kolegów oraz scenki z codziennego życia.

] GAVIN WATSON 1—
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DZIENNIK
JERZEGO PILCHA

Księga (zwłaszcza Schulzowskci) ma moc wszechogarniającego 
rażenia można jedynie skapitulować. Bez Księgi, bez wracania 
do Księgi, bez je j czytania, bez myślenia o niej\ bez ulegania je j 
narkotycznemu wpływowi nie da się być - nie tylko w literaturze, 
ale w ogóle na świecie

J E R Z Y  P I L C H

1 K W IE T N IA

D ZIEW IĘ Ć SET D ZIEW IĘĆDZIESIĄTY  I D ZIEW IĄ -

ty powrót do Schulza. Kluczowe dla „mojego” 
Schulza jest wuelowskie wydanie z 1964 roku. 
Słynna edycja na papierze biblijnym klasy III 
74 x 90 cm, 40 g. Druk ukończono w grudniu, 
książka więc musiała pokazać się w księgar
niach na początku roku ’65 -  ojciec nie kupił 
tego tomu nie tylko z tego powodu, że już wte
dy mieliśmy telewizor, z zasady nie kupował 
literatury polskiej.

Zanudzał Mannem, kolekcjonował serię 
Nike, na regale stał Broch, Kafka, amerykań
scy nobliści -  naszych w ogóle. Nawet Mrożka 
w domu nie uświadczysz, choć Kraków w tam
tych czasach był miastem „Deszczu” ilustro
wanego przez Daniela Mroza, miastem „Prze
kroju” z rysunkową rubryką „Przez okulary 
Sławomira Mrożka” i miastem „Tanga” z No
wickim, Bińczyckim, Fabisiakiem i zwłaszcza 
z rozbierającą się na oczach zachwyconego 
ucznia 8 . klasy Hanną Wietrzny w roli Ali.

Literatura polska nie miała może smaku 
owocu zakazanego, ale pod ręką jej nie było, 
trzeba było kombinować. Z jakiegoś tajem
niczego, a jak się miało pokazać nie do koń
ca wiarygodnego źródła posiadałem -  jak się 
teraz mawia -  wiedzę, że prócz Mrożka i tro
chę już mi znanego Witkacego dwaj inni jesz
cze są w rodzimej literaturze jaj carze: Gom
browicz mianowicie i Schulz. Skądinąd sław
na i równie często, co daremnie w parę łączo
na para.

2 K W IE T N IA  (W IE L K I P IĄ TE K )
W  SZKOLE ŚR ED N IE J, W  KLASIE M N IE J W IĘCEJ

drugiej, czyli około obfitego w wydarzenia ro
ku 1968 , wydanie na biblijnym papierze po
życzyłem od posiadającego ogromną, rzekł
bym w sensie ścisłym, krakowską bibliotekę 
też wielce humanistycznie, a nawet artystycz
nie utalentowanego kolegi.

Z racji metafizycznego echa muszę o nim 
wspomnieć. Skończył on szkołę teatralną, tro
chę pograł w Teatrze Słowackiego -  na plan 
pierwszy wysuwa się główna rola w „Rzeźni” 
Sławomira Mrożka (debiut reżyserski Kry
stiana Lupy); potem parę sezonów pobrylo- 
wał na tarnowskiej scenie -  inne jednak oka
zały się jego powołania: dziś jest mistrzem 
Polski -  a może nawet świata? -  w brydżu 
sportowym oraz wziętym tłumaczem anglo
saskiej literatury popularnej. Hanna Wietrz

ny -  z tego, co mi wiadomo -  dziś pisze wier
sze. Najdalej z całej -  chyba mogę powie
dzieć: naszej? -  menażerii zaszedł Lupa -  jest 
prawie prorokiem.

Schulz nie był tytanem fabuły, ale nawet 
najprostsze rzeczy świata są zawiłe i pełne dzi
wacznych ni z gruchy, ni z pietruchy puent.

U niego dopiero puenty, dopiero koincy
dencje, dopiero wymowne sploty -  choćby bi
blijny papier na pierwsze podejście. Biblijność
-  jak przystało biblijności -  z punktu czy
ni cuda, może niewielkie, ale cuda -  do dziś 
mi trudno uwierzyć, że ten szczupły tom li
czy 700 stron -  dokładnie -  co na to powie
cie? -  699.

Nie ma co wydziwiać -  w końcu ta książ
ka jest Księgą, ma być Księgą, ma się stawać 
Księgą, ma obrastać pochodnymi i wyklutymi 
z niej Księgami, ma zmieniać swą postać, po
głębiać swą niezgłębialność i, co gorsza, czyni 
to wszystko, a nawet więcej jeszcze.

Joyce próbował zabić powieść -  prawie mu 
się udało; na szczęście nie do końca i na krót
ko. Schulz Księgę, motyw Księgi, semantykę 
Księgi, kategorię Księgi, tradycję Księgi za
rżnął na amen -  zdominował, oswoił, przy
właszczył sobie bezapelacyjnie i nieodwołal
nie, frazą swoją naznaczył, a nawet napiętno
wał -  jak Księga, to tylko „Schulzowska”, tylko 
„Bałwochwalcza”, tylko „Pod klepsydrą”, tylko 
„Autentyk”; tylko z tą włochatą nieszczęśnicą
-  miejmy nadzieję, że bidulka wyłącznie gło
wę natarła cudowną pomadą -  Anną Csillag 
na okładce.

Powiedzieć, że wkrada się tu pewna mo
notonia, to nic nie powiedzieć; powiedzieć: 
jak słyszę Księga (zwłaszcza Schulzowska), 
wyjmuję rewolwer -  to pójść na lep prostac
kiej i wysoce w tym wypadku niestosow
nej publicystyki; też po prostu nieprawdzi
wej -  jak słyszę Księga, nie wyjmuję żadne
go oręża, nawet depilatora, na nic on tu. Księ
ga (zwłaszcza Schulzowska) ma moc wszech
ogarniającego rażenia -  można jedynie ska
pitulować. Bez Księgi, bez wracania do Księ
gi, bez jej czytania, bez myślenia o niej, bez 
ulegania jej narkotycznemu wpływowi nie da 
się być -  nie tylko w literaturze, ale w ogóle 
na świecie. I nie ma co ubolewać nad tego ro
dzaju -  jakby to autor „Sklepów cynamono
wych” powiedział -  „insuficjencją” literacką; 
sam mam w dorobku fragmenty, które równie 
długo, co mylnie uważałem za własne; dziś

wciąż jeszcze w jakiej takiej sprawności um - 
słowej, nie wstydząc się swej niewystarczalni - 
ści, ale też nie pławiąc się w niej i nie padaj; c 
przed nią niczym stary Schulz na widok wy
piętego pantofelka Adeli na kolana, uważa n 
je za „całkiem zręczne podróbki Schulza”; n e 
wykluczam wszakże, że z czasem odurzor y 
starczym żarem własnej pychy pocznę je uw - 
żać za „warte namysłu imitacje Schulza”.

3 K W IE T N IA
BYĆ MOŻE PO W IN IE N E M  NA W SZELKI WYP.A-

dek podkreślić z całą dobitnością: nale;ę 
do tych, co Brunona Schulza wielbią bezgra
nicznie; nie tyle doń nieustannie wracam, i e 
praktycznie od dziesięcioleci się z nim nie roz
staję. Tak jest: zabrałbym go na bezludną wy
spę. Tak jest: chciałbym z nim w zaświatac h 
pogadać. Tak jest: chciałbym się z nim -  nie
koniecznie tam, najlepiej po jakimś żydow
sko-protestanckim zmartwychwstaniu -  na
pić. Tak jest: jakby mnie zapytano, na co by n 
wydał sto złotych, gdybym je mógł wydać 
na kulturę, dałbym te sto złotych Schulzowi, 
a jeśli z jakichś powodów byłoby to niemożli
we, kupiłbym w antykwariacie kolejny egzem
plarz wydania z 1964. Tym bardziej bym ku
pił, że obecnie posiadam zaledwie trzy tak e 
egzemplarze.

Prawdopodobnie nadal chciałbym coś do- 
rzecznego o nim napisać -  tu złudzenia są 
najmniejsze -  prędzej się z nim w sensie ści
słym spotkam, niż sprostam wyznaniu miło
snemu tak wszechogarniającemu i tak skom
plikowanemu. Największe fascynacje litera:- 
kie -  że zaryzykuję pensjonarską frazę -  oby
wają się bez słów? Pewnie nie jest to prawda, 
pewnie trzeba by porządnie przysiąść, ale fakt 
faktem: napisawszy nieco takich czy innych 
wyznań literackich; niejasno i być może myl 
nie pewien, że mniej więcej wiem, o co cho 
dziło czy chodzi paru, a może nawet paruna- 
stu gigantom narracyjnego kunsztu -  na pyta 
nie: O co w gruncie rzeczy chodzi tym gigan 
tom (prócz Schulza mam tu na myśli Andrie 
ja Płatonowa), którzy sprawili na mnie spe 
cjalne i z niczym nieporównywalne wrażenie 
-  odpowiedzieć byłoby ciężko. Temu, co bez 
brzeżnie wielbi, wszelkie próby nazwania wła 
snej bezbrzeżności muszą się zdawać nędzny
mi napomknieniami, a nawet mniej jeszcze 
Jak się przymierzasz do nieskończoności -  za 
wsze wychodzi zero.
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