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■■■o miłości. Bo „wielkimi 
bokami zbliża się 24 czerwca, 
«y!i Polski Dzień Przytulania. 
^Warszawie na placu Trzech 
Krzyży zorganizowana 
Ostanie specjalna arena 
d° przytulania -  HugPark, 
aPod Sejmem RP będziemy 
skłaniać polityków 
^  okazania sobie odrobiny 
Wartości”. A nas mierzi 
Przytulanie się na rozkaz.

i nienawistnikach wszelkiej 
maści i autoramentu.

...o miłości, bo nikt o niej nie pisze.

...o  miłości na przekór i złość.
...o miłości, bo się zdarza, że jest 
arcy dzielna.

...o miłości, bo nie pisząc o niej, 
tylko o niej będziemy myśleć, 
a nie chcemy, by coś innego 
zaprzątało nam głowę.

...o miłości, bo wcale nam  nie jest 
do śmiechu.

...o miłości, bo po uszy mamy 
propagandy.

...o miłości przeszłej i przyszłej. 

...o miłości, bo była i jest.

■ jednak o miłości, bo wolimy 
^  pisać o niej niż o głupcach

...o miłości, bo wszyscy o niej 
chcą pisać.

...w tym tygodniu nie piszemy 
o miłości.

Marcin Sendecki
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Prezydentowi krzyżyk
Pisząc komentarz, nie znam 
jeszcze wyniku niedzielnych 
wyborów. Ale swoje wiem

MAREK ZAJĄC -  Z-CA REDAKTOR NACZELNEJ

STANISŁAW CAT-M ACKIEW ICZ SŁUSZNIE TW IE R D Z IŁ , ŻE W SZELKA DY-

plomacja, którą Polska uprawia, nawet ta  wobec państw  położonych 
na najdalszych krańcach świata, w  swoim najgłębszym sensie i tak 
zawsze pozostanie dyplomacją wobec Rosji i Niemiec. Podobnie jest 
z obecnymi wyborami prezydenckimi -  jedynie sztafażem było w ra
żenie, że wybieramy głowę państwa, głosując na Bronisława Komo
rowskiego czy Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego z czystym sum ie
niem w  piątkowe popołudnie piszę powyborczy komentarz, choć nie 
mam jeszcze pojęcia, czy na przykład odbędzie się druga tura.

' •
PREZY D EN TU RA  TO TYLKO „PR ESTIŻ , ZASZCZYT, ŻYRANDOL, PAŁAC

i weto” -  oświadczył na początku roku Donald Tusk. Ta do bó
lu szczera wypowiedź trafnie wskazuje na jedną  z bolączek ustroju 
ukształtowanego przez konstytucję z 1997 roku. Oprócz funkcji re
prezentacyjnej prezydent RP ma bowiem przed sobą prostą alterna
tywę: będzie blokował działania rządu albo nie będzie rządowi prze
szkadzał; będzie starał się wmieszać w politykę zagraniczną rządu 
albo będzie tę politykę w  miarę swoich możliwości wspierał itd.

Stąd też bieżące wybory miały na celu przede wszystkim nie 
wybór głowy państwa, ale odpowiedź na pytanie: jesteś za obec
nym rządem czy przeciw niemu? W szerszym kontekście zaś byli
śmy świadkami jedynie uwertury przed wyborami samorządowymi 
i przyszłorocznymi parlamentarnymi. To była po prostu dobra oka
zja, by zmobilizować i policzyć elektoraty.

•
SKORO BEZPOŚREDNIE WYBORY PREZYDENCKIE ZAMIENIŁY SIĘ W  PRZY-

grywkę do wyborów parlamentarnych bądź dogrywkę po tych
że, może warto zmienić konstytucję i wybór prezydenta przekazać 
Zgromadzeniu Narodowemu? I nie tylko o pieniądze podatników 
tu  chodzi. Każda kam pania odciąga kluczowe osoby w  państwie 
od codziennych obowiązków, a u rządzących na długie miesiące stu
dzi ochotę do niepopularnych reform. Drugim krokiem powinno być 
ograniczenie prezydenckich uprawnień, na przykład prawa weta.

•
LIBERUM  VETO MOGŁO SIĘ U SW OICH POCZĄTKÓW WYDAWAĆ G EN IA L-

nym narzędziem ustrojowym. Miało przecież sens, że jeden świa
tły człowiek mógł powstrzymać otum anioną resztę przed krokiem 
w  przepaść. Kłopot w  tym, że górę wzięła druga możliwość: zepsute 
jednostki w  czeluść pchały całą resztę.

Prezydent RP dysponuje wprawdzie wetem słabszym niż szla
checcy posłowie, ale i tak  potrafi wejść rządowi w  paradę. Zamiast 
więc roztrząsać, jaki charakter powinien mieć kandydat na prezy
denta, by nie prowokował jałowych utarczek z premierem czy parla
mentem, powtarzam: znowelizujmy konstytucję. Niech system dzia
ła bez względu na osobiste wady i zalety jednego człowieka. Szkoda, 
że 20 czerwca nie mogłem postawić za tym krzyżyka. □

Kongres Kobiet bez rechotu
Znane tylko mężczyznom hasło 
otwierające wrota do wolności 
wkrótce przestanie działać

i-ML m tK K k AGNIESZKA GRAFF

MĘŻCZYZNOM  W STĘP WZBRONIONY. TAKI TYTUŁ -  NIBY ŚMIESZNY, A PRZEĆ [E

złowrogi, mizoginicznym rechotem podszyty -  nosił jeden z newsów o zes ło- 
rocznym Kongresie Kobiet Polskich. W  mediach było też sporo o ubikacj ich 
w  Pałacu Kultury: że damskie zastąpiły męskie. Rechot do dziś niesie się ecl em 
po lesie. Hej ho, panowie, hej ho.

W  czerwcu 2009 roku Salę Kongresową wypełniło kilka tysięcy kol let. 
Przyjechały z całej Polski, pełne entuzjazmu i nadziei. Wiele znanych po ta- 
ci zadeklarowało -  po raz pierwszy od 1989 roku -  solidarność z innymi to- 
bietami. Z hukiem zaczęła się walka o parytety wyborcze. Maria Janion i w- 
wiła z mocą o męskim wymiarze polskiego patriotyzmu, o potrzebie 
wspólnoty. Henryka Krzywonos wśród owacji przyjęła tytuł Polki 
lecia. A w  powietrzu czuło się dziwne napięcie -  tę elektryczność, jaka to ra- 
rzyszy początkowi społecznych zrywów. Cóż, media z trudem rejestrują akt -w- 

ność kobiet. Widzą w niej głównie BRAK M jŻ- 
Po pierwsze, CZYZN. Hej ho, panowie, hej ho, nawołują.

C h o d z i  W  piątek zaczynamy II Kongres Kobiet. Izy
_ _  _  będzie równie intensywny i magiczny jak ten

V  j  i '  pierwszy? Na pewno będzie ważny, bo stano-
Tak, tak, te wi kontynuację i podsumowanie zeszłorocz ne-
same, C O  się go zrywu. Po pierwsze, chodzi o parytety.r ’ak.
illŻ m e d i o m .  tak, te same, co się już mediom i politykom zdą-
J. żyły znudzić. Jeden pan, który niedawno ( hej
1 p O l l t y K O m  ho!) przestał być myśliwym i pewnie dla od-

zdążyły miany (hej ho!) zostanie prezydentem, skwito-
Z n i l d z i Ć  w&ł je rubasznym wierszykiem o lasce. Zaczy

na się tak: „Nie mogę zrozumieć, po co wam, 
kobiety/jakieś nowomodne, płciowe parytety.” Ech, chciałoby się dorymo rać 
kotlety lub pulpety i zarechotać zdrowo (hej ho !). Tymczasem gdzieś w  cz :lu- 
ściach Sejmu stoją pudła z podpisami pod obywatelskim projektem usti wy. 
Jest ich grubo ponad sto tysięcy. Nie, panie marszałku, nie odpuścimy.

O kilka innych spraw też nam chodzi. O udział kobiet w  wyborach samo zą- 
dowych -  o kobiecą solidarność w  politycznej praktyce. O to, co się dzieje z ko
bietami na tynkach pracy. O in vitro, o skutki zakazu aborcji, o związki part ler- 
skie. I o zajęcie zwane „domową pracą kobiet”, którego nikt nie traktuje; iko 
pracy, a wszyscy zakładają, że z natury przynależy ono kobietom. Tak jak r ęż- 
czyznom przynależna jest władza.

W  niedzielę były wybory (hej ho!) prezydenckie. Kandydaci, jacy byli, k  żdy 
widział. Każdy inny, a z perspektywy wypełnionej kobietami i debatą o róv no- 
ści płci Kongresowej zadziwiająco do siebie podobni. Bo naczelna zasada pol
skiej polityki brzmi: Teraz... my. Nie przypadkiem słowo, które pasuje w miej
scu trzykropka, to zaklęcie z „Seksmisji” znane tylko facetom, a otwiera ące 
wrota wolności. Nad polską polityką od lat wisi smętny, przykurzony n ipis 
„kobietom wstęp wzbroniony”. Kongres zamierza to zmienić. Bez rechoti, ale 
skutecznie.
Autorka jest pisarką i publicystką, członkinią zespołu „Krytyki Politycznej".
Właśnie ukazała się jej najnowsza książka „Magma"
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Modlitomat w modzie

Tekst AgatyJankowskiej „Mod
litomat w drodze” („Przekrój” 
21/2010) zachęcił do wyzna
wania... poglądów. Nie tylko 
na grzechy

To bardzo do
brze, że w Holandii 
kościoły są puste. Du
chowość nie ma nic 
wspólnego z religią.
W  Holandii i na Zachodzie 
jest za to dłuższa tradycja 
poszukiwania świado
mych i indywidualnych 
ścieżek rozwoju ducho
wego, wyborów z całego 
bogactwa i tradycji ducho
wych oraz ezoterycznych 
na Ziemi.
-...2 01 0 .0 6 .1 4 11 :16

W  odpowiedzi na grzech
-  przypadkowo wy
brany cytat. Jakoś
mi to pachnie nie Bogiem, 
ale wróżbiarstwem.
-  agnitz 2010.06.14  
09:41

W  Amsterdamie kościół 
zamieniony w  ośrodek 
konferencyjny, ale to prze
cież też służy ludziom. 
Pomysły Pani Szejnoch su
per -  spójrzmy na siebie!
-  gax 2010.06.1311:27

P Ł Y T Y  Z A  L IS T Y  
Najciekawsze listy i e-maite, 
które do nas prześlecie, oraz 
w pisy umieszczone w profilu 
„Przekroju" w portalu 
społecznościowym Facebook 
nagradzamy płytami.
W  tym tygodniu do wzięcia 
je st  składanka „Beats 
of Freedom" -  pozycja 
obowiązkowa dla wszystkich  
fanów polskiego rocka. Płytę 
funduje EMI Musie Poland.

Nie jesteśmy trybunami ludowymi
Krzysztof Gierat („Przekrój” n r 21 
z 25 m aja) jednym zdaniem ocenił 
program  7. Planete Doc Review, wy
syłając 30-tysięczną publiczność na
szego festiwalu (III miejsce w Euro
pie wśród festiwali filmów dokumen
talnych, a gdy dołożymy do tego p u 
bliczność internetową, wówczas tego
roczna widownia to następne 37 ty
sięcy, co plasuje festiwal na II miej
scu) oraz prezentowane na  nim  fil
my na  barykady. Zdaniem dyrektora 
Krakowskiego Festiwalu tylko do te 
go się one nadają, poza -  jak  to okre
ślił -  „kilkoma wyjątkami”.
W  program ie tegorocznego PDR 
znalazły się w  większości duże
-  jak  na  filmy dokum entalne
-  międzynarodowe kopro
dukcje o budżetach rzędu 
3 0 0 -5 0 0  tysięcy euro. Po
kazaliśmy łącznie 152 fil
my z- całego świata, 
a w śród nich laure
atów  najważniejszych 
festiwali na świecie -  filmy bardzo 
zróżnicowane pod względem tre 
ści i formy, które w łaśnie zaczynają 
zdobywać laury i są rozchwytywane 
przez dystrybutorów na  całym świe
cie. A zatem  podsum owanie p ro 
gram u PDR jednym  kolokwialnym 
zdaniem świadczy o braku wiedzy 
i nieznajomości tem atu. Chciałbym 
podkreślić, że na Planete Doc Review 
nigdy nie prezentowaliśmy filmów 
Michaela Moore’a, ale za to pokazali
śmy kanadyjski film demaskujący je 
go manipulacje przy zbieraniu m ate
riałów do poszczególnych produkcji. 
Warto również zaznaczyć, że m i
strzów filmu dokumentalnego na te 
gorocznym PDR nie brakowało: 
W erner Herzog, Nicolas Philibert, 
Alan Berliner, Erik G andini i w ie
lu innych. To rozpoznawalni i uzna
ni na  całym świecie twórcy kina ar
tystycznego i zaangażowanego. Jed
nak zdaniem  Krzysztofa Gierata nie 
są to artyści, lecz -  cytuję -  „trybu
ni ludowi”.
Film dokum entalny jes t w  niektó
rych cywilizowanych krajach wizy- 
tówką kinematografii, powodem 
do dum y całego społeczeństwa, wy
razem jego troski o los innych. Miarą 
człowieczeństwa jest przecież zainte

resowanie bliźnim, a zatem brak ta 
kiego zainteresowania u osoby, któ
ra zajmuje się filmem dokumental
nym, jest z mojej perspektywy zupeł
nie niezrozumiały.
Priorytetem Planete Doc Review 
jest prezentacja dobrego i jakościo
wego filmu dokumentalnego, takie
go, który zainteresuje publiczność, 
bo to właśnie dla niej, a  nie dla sie
bie organizujemy ten festiwal. Za
biegamy o ambitnego widza, wyma
gającego wysokiego poziomu, a tak
że bogatej i zróżnicowanej filmo

wej oferty. Wystarczy zresztą 
spojrzeć

na laureatów 
konkursu głównego 
o nagrodę Millennium ostatnich 
kilku lat: „Klasztor”, „W górę Jang- 
cy” kontrowersyjny obraz „Odgło
sy robaków -  zapiski m um ii” (naj
lepszy film dokum entalny Europy 
2009), czy tegorocznego laureata 
-  „Parę do życia”. Trudno m i uwie
rzyć, że Krzysztof Gierat nie zna tych, 
a  także irtnych filmów przedstawia
nych na Planete Doc Review i lekkim

słowem „przypina im gębę”. Po vo 
dem reakcji na artykuł w „Przekr ju 
jest duże zainteresowanie med ów 
festiwalem Planete Doc Review, a nie 
troska o sztukę filmu dokumenta ne 
go. Festiwal Krakowski przez d :ie 
sięciolecia pracował na swoją mar 
kę. Krótkie formy fabularne, ani aa 
cje, telewizyjne filmy dokument; Ine 
-  to jest wizytówka Krakowa, a nie 
pełnometrażowy film dokumer tal 
ny, który traktowano tam  margi tal 
nie, nie przyznając m u nawet rangi 
konkursowej. Dopiero kiedy Plaj ete 
Doc Review w  2006 roku og isi 
konkurs -  wcześniej przyznając na
grody publiczności dla pełno ne 

trażowych filmów dokun en- 
talnych -  Krakowski Festiwal 
poszedł tą  samą drogą, wj raź
nie zaniedbując dotychcz ;so 

we specjalności.
Młodzi polscy twórcy cnraz 

częściej wybierają Planete Doc 
Review na miejsce polskich pre

m ier swoich filmów, w  tym mię
dzy innymi Bartek Konopka i je

go nominowany do Oscara „Kró
lik po berlińsku”. Robią to prawdo

podobnie z tych samych powodów, 
z jakich czynią to ich zagraniczni 
koledzy. Na Planete Doc Reviev bo
wiem m a miejsce autentyczna wy
m iana myśli i twórczej energii nie 
tylko z innymi twórcami, ale także 
z żywo reagującą, zainteresow aną 
kondycją świata publicznością.

Artur Lieb nart, 

dyrektor festiwalu Planete Doc Rt iew

Jarek Szubrycht przemytnikiem
Chciałabym wyrazić swój zachwyt recenzj ą książki „Desperado”, której a ito- 
rem jest Jarek Szubrycht.
Jest to doskonała, świetnie skonstruowana, odpowiednio poważna i odpo
wiednio zabawna recenzja, jakiej nie czytałam od dawna. Jej treść zach ciłs 
mnie nie tylko do kupna książki Stańki i Księżyka, ale także do poszukiwania 
recenzji tego autora w następnych numerach. Mam nadzieję jednak, że autor 
recenzji potrafi pisać równie zachęcająco, by namówić innych do podziel ;nia 
jego pasji, ale także odpowiednio wyrazi swoje niezadowolenie, a ufając mu, 
nie zmarnujemy pieniędzy.
Bardzo dziękuję za taką recenzję!
Pozdrawiam

Maja

PS Fragmenty o alikwotach to lekcja muzyki. Wspaniała wstawka, która z fil
mu sensacyjnego ma potencjał do zrobienia niszowego lub inteligentnego fil
m u sensacyjnego:) -  przemycona edukacja!

W  czasie mundialu na naszej stronie internetowej www.przekroj.pl codziennie znajdziesz informacje, wyniki wszystkich spotkań, komentarze (nie zawsze 
na temat) oraz galerie zdjęć. Z  kolei na naszym profilu w portalu Facebook każdego dnia będziesz mógł wygrywać nagrody, poprawnie zgadując wynik meczu.

Zapraszamy na stronę tygodnika, którą znajdziecie pod adresem www.przekroj.pl.
Szukajcie nas w portalu społecznościowym Facebook, wpisując do wbudowanej weń wyszukiwarki po prostu „Przekrój”. 

Znajdziesz nas też na http://www.myspace.com/przekroj
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S l i e  m u s i m y  w i e l e  m ó w i ć

Za nas mówią

Jesteśmy piątą co do wielkości grupą ubezpieczeniową na świecie. 
Mamy miliony Klientów, wokół których wszystko się kręci.
Miliony tych m ilionów są zarządzane przez tysiące specjalistów. 

Zawsze dla Ciebie. Łączy ich jedno -  są zadowoleni.

Czy można chcieć więcej?

DnuuiorG cio \A/iorpi Infolinia: 0 801 888 444 www.aviva.pl

P
A V 1 V A

U b e z p ie c z e n ia  E m e ry tu ry  

In w esty c je

http://www.przekroj.pl
http://www.przekroj.pl
http://www.myspace.com/przekroj
http://www.aviva.pl
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Nowy Touareg. 
Imponuje możliwościami.
Nowy Touareg jes t jeszcze większy i now ocześniejszy  od  swojego doskonałego poprzednika. M ocne i ekonom iczne silniki, 

now atorska 8-stopniow a skrzynia b iegów  oraz seryjnie m ontow any  n ap ęd  4MOTION sprawiają, że jazda  n im  staje 

się n iepow tarzalną  przygodą. W jego konstrukcji w ykorzystano innow acyjne rozw iązania techniczne, by zapew nić 

użytkow nikom  w iększą w ygodę i bezpieczeństw o. System  Side A ssist m on itoru je  obecność innych au t w okół Touarega, 

rów nież w  tzw. m artw ej strefie, a  Lane A ssist ostrzega p rzed  n iezam ierzonym  opuszczeniem  pasa  ruchu . System  Area View 

daje pełny  obraz sytuacji w  n ieznanym  teren ie , um ożliw iając m .in. obserw ację o toczenia  z lo tu  ptaka.

Nowy Touareg. Przygotowany na największe wyzwania.

p ro g i

.volkswagen.pl Infolinia: 801200 400 (oplata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego)

Das Auto.



NA PLA ŻY

Myszka juz tam nie mieszka
Przepiękne dotąd plaże rezerwatu dzikich zwierząt Bon Secur na wybrzeżl 
stanu Alabama pokryte są grubą warstwą ropy. Dotarła ona tam z Zato
ki Meksykańskiej, gdzie pod koniec kwietnia zatonęła platforma wiertnicze 
kompanii naftowej BP. W parku Bon Secur ropa to śmiertelne zagrożenie ■ 
dla myszek plażowych, żółwi morskich i ptaków wędrownych. Setki ochot
ników i pół tysiąca pracowników parku uważanego za jeden z 10 cudów 
natury Alabamy gorączkowo próbują ograniczyć szkody: sadzą roślinność, 
czyszczą plażę. Na razie walkę z ropą przegrywają. -  i

ZW ALCZANIE RENATA KIM

Miliony i gryzący problem
Dzięki pomocy państwa obywatele skupią się 

na odbudowie domów, a nie na odganianiu komarów
SAM ORZĄDY Z ZALANYCH W  W Y N IK U  PO-

wodzi miejscowości w  Swiętokrzy- 
skiem, na  Lubelszczyźnie i Podkarpa
ciu otrzymały od MSWiA po dw a i pół 
m iliona złotych na  walkę z komarami. 
Wcześniej dwa miliony dostała Mało
polska, gdzie trzeba spacyfikować owa
dy na  obszarze 22 tysięcy hektarów.
-  Zdajem y sobie sprawę, jak  bardzo 
uciążliwe są komary. Jeśli ich nie wybi
jemy, sam e nie odlecą -  wyjaśnia Mał
gorzata Woźniak, rzeczniczka MSWiA.
-  Prosiliśmy o trzy i pół m iliona, ale 
dw a wystarczyły. Pieniądze trafiły 
do czterech najbardziej poszkodowa
nych gm in -  tłum aczy Monika Fren
kiel z b iura prasowego wojewody m a
łopolskiego. Jedną z czterech gm in był 
Szczucin, gdzie już zaatakowano ko
mary. -  Wynajęta firma z samolotu roz
pylała środek komarobójczy. Pomogło, 
owadów m am y teraz tyle, ile w  zwy
kłe lato -  mówi M arian Wadas, zastęp
ca burm istrza Szczucina. -  A przynaj
mniej już nie kąsają -  dodaje.

W  małopolskim Przeciszowie walka 
wciąż trwa. -  Przeprowadziliśmy jeden 
oprysk, drugi jest planowany na sier
pień. Jest lepiej, ale komary nadal gry

zą. Wieczorem trzeba przed nim i ucie
kać -  relacjonuje Agnieszka Chmiel, 
gm inny podinspektor do spraw  ochro
ny środowiska.

Akcje tępienia komarów nie zah ją 
wszystkich krwiopijców, ale -  jak  pr e- 
konuje doktor Krzysztof Szpila z ti- 
stytutu Ekologii i Ochrony Środo- ri- 
ska UMK w Toruniu -  robione z gło vą 
przynoszą niezłe efekty. -  Zwykle ata
kuje się postać dorosłą lub larwy żyj. ce 
w  wodzie. Najlepiej jednak prowad ;ić 
walkę jednocześnie na dwóch fronta :h: 
w  powietrzu oraz W wodzie -  wyjaś lia 
i zapewnia, że odkom arzanie nie jest 
groźne dla ludzi. -  Na rynku jest wie- 
le skutecznych i zupełnie bezpiecznych 
środków, mimo to każda akcja powinna 
być konsultow ana z fachowcami, któ
rzy znają biologię komara.

Co z gm inam i, w  których nie byk 
powodzi, ale obficie padało? Tam tez 
atakują komary. -  No nie, priorytetem 
są dla nas zalane tereny i potrzeby ich 
mieszkańców -  podkreśla M a łg o r z a 

ta  Woźniak. -  Ci ludzie mają na  głowie 
prace porządkowe i odbudowę domóWj 
więc chcemy im chociaż w  ten  sposób 
ulżyć. -

Obrońcy rezerwowi

OBIAD Z NIESPODZIANKA

TŁUMY WALA NA ZAPLECZE
OFICJALNA REKRUTACJA

do Narodowych Sił Re
zerwowych rozpocznie się 
w  lipcu, ale do wojskowych 
komend uzupełnień już wa
lą tłumy. W  Krakowie, gdzie 
w  tym roku przyjętych zo
stanie 180 rezerwistów, 
w  komisji leży blisko 500 
podań. Do WKU w Lublinie 
codziennie z prośbą o for
mularze zgłasza się prawie 
20 osób. -  Zainteresowanie 
przeszło nasze oczekiwania 
-  cieszy się kapitan Ro
bert Kopacz, oficer prasowy 
Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w  Kielcach.
W  tym roku armia przyj
mie 10 tysięcy rezerwistów. 
Docelowo w  2012 roku

m a ich być 30 tysięcy. Żoł
nierz NSR na co dzień żyje 
w cywilu, ale jeden miesiąc 
w roku spędza na poligo
nie. Będzie mobilizowany 
w  czasie wojny lub innych 
zagrożeń, na przykład klęsk 
żywiołowych, jak ostatnia 
powódź. Za każdy dzień 
ćwiczeń czy służby dostanie 
80 złotych żołdu. Będą też 
inne przywileje, jak  darm o
wa opieka stomatologiczna.
0  przyjęcie mogą się ubie
gać kobiety i mężczyźni, 
jeśli mają uregulowany sto
sunek do służby wojskowej
1 mniej niż 50 lat. NSR ma 
być zapleczem armii po jej 
uzawodowieniu. -  iggy
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Burka się kłóci
Zakrywanie twarzy 

zakazane w kolejnych 
miejscach Europy

TYM RAZEM  BU RM ISTRZ BAR-

celony Jordi Hereu nakazał, 
by twarze osób w budynkach 
publicznych były odkryte 
-  nie można do nich wcho
dzić w burce, kominiarce, 
motocyklowym kasku i tym 
podobnych. Burmistrz 
mówił wcześniej, że m u
zułmańska burka kłóci się 
z klimatem wielokulturo- 
wości, którą promuje ratusz. 
W tym roku podobne zakazy 
wprowadziły dwa mniejsze 
hiszpańskie miasta i jedno 
włoskie, a na zatwierdzenie 
przez senat zakazu obejmu
jącego całe państwo czeka 
Belgia. -  mac

PO SZEŚCIU LATACH

prac nowozelandzki 
farmer Richard Revell 
przygotował mleczną 
gazowaną colę, którą 
nazwał MO2. Na świecie 
sprzedaż mleka spada, 
jednak Revell miał 
nadzieję, że dzięki 
produkcji napoju do jego 
obór wróci dobrobyt.
MO2 miał debiutować 
na targach rolnych 
w  nowozelandzkim 
Hamilton. Głównym 
sponsorem imprezy 
okazała się jednak Coca- 
-Cola i organizator nie 
dopuścił do prezentacji. 
Nowa strategia jest 
w  przygotowaniu. -  mac

Mleko
z gazem
Rodzice nie 
będą mieli 

argumentów, 
by zabronić 
tego napoju 

dzieciom

PRZEŻYĆ  MUNDIAL

Mecz jak wojna

■Te ewizje na całym świecie 
■triidzą się  nad ich wycisze- 
Ini. m , a producenci zatyczek  
Idc uszu w RPA wyprzedali 
Iza aasy z kilku lat. Dlaczego 
Iwidzów tak denerwuje Ty
leż 'nie mundialowych trąb,
I Ukarze tłum aczą, ie  sła- 
Ibc grają, bo wuwuzele ich 
| de koncentrują?

jeśli na ulicy nagle zatrą- 
Ibi obok nas klakson auta, też 
Ibędziemy zdekoncentrowani.
1 Ki żdy dźwięk, którego się nie 
Isptdziewamy, do którego nie 
I je: teśmy przyzwyczajeni, wy- 
Iwołuje reakcję bezwarunkową.
IM mowolnie spoglądamy w  jego stronę. 
I Dl itego żołnierze trenowani są specjal- 
I ni w warunkach stresu wywoływanego 
I m ędzy innymi przez bodźce dźwiękowe, 
I by na polu bitwy armia skoncentrowana 
I by a tylko na swoich zadaniach. Piłkarze

Mateusz Gola,
neurokognitywista 
(specjalność łą
cząca psychologię 

z wiedzą 
na temat 

funkcjonowania 
mózgu) z war

szawskiej SW PS

powinni trenować wśród podob
nych bodźców.
Statyści z trąbami na treningu?
-  Wystarczy odgłos z taśmy. Ale 
teraz jest zapewne na to za późno. 
Wuwuzela to 120-130  
decybeli. Na stadionie trąb 
je st 1 0 -2 0  tysięcy. Czy 
je śli obejrzymy w szystkie  
6 4  mecze mundialu, grozi nam 
uszczerbek na zdrowiu?
-  Częste poddawanie się takim 
bodźcom może zakłócać pra
cę mózgu. U osób z pewnym za
burzeniem funkcjonowania ser
ca (LQTS) nagłe głośne dźwię
ki mogą doprowadzić do chwilo

wego niedotlenienia mózgu, a nawet 
do zespołu nagłej śmierci (SADS). Sza
cuje się, że w USA rocznie umiera z te 
go powodu około trzech tysięcy osób. Ale 
mundial trwa za krótko, by wywołać taką 
reakcję. Not. dech

|0o mówią liczby

milionów 
lat100

-  tyle liczy sobie najstarszy znany wlos ssa
ka. Znaleziono go w bursztynie w kopal
ni w Charente-Maritime (południowo-za
chodnia Francja). Należał prawdopodobnie 
do małego zwierzątka podobnego do oposa. 
Po badaniach okazało się, że kształt i struk
tura włosów ssaków nie zmieniły się istot
nie przez dużą część ewolucji. Konstruk
cja wydaje się tak dobra, że zmiany nie były 
konieczne. —fieda

Zaprzyjaźnisz się z wuwuzelą lub zginiesz

PRZYWIĄZANI DO POKOJU
NAJBARDZIEJ POKOJOWYM 

narodem świata są 
mieszkańcy Nowej Zelandii 
-  tak wynika z rankingu 
przygotowanego przez 
renomowany Instytut 
Gospodarki i Pokoju (IEP) 
z Sydney. To pierwsze 
w historii tak kompleksowe 
badanie oceniające sytuację 
w 149 państwach świata pod 
względem ich przywiązania 
do pokoju. Wśród kryteriów 
znalazły się między innymi 
wydatki na obronność 
i edukację, wskaźniki 
przestępczości oraz korupcji. 
Pierwszą trójkę uzupełniają 
Islandia i Japonia.
W pierwszej dziesiątce

znalazły się wszystkie 
kraje skandynawskie, 
a także Austria, Irlandia ) 
i Luksemburg. Według 
IEP Polska zasłużyła 
na 29. pozycję, o dwie lepszą 
niż Francja, o trzy przed 
Wielką Brytanią. Na niskim, 
85. miejscu znalazły 
się Stany Zjednoczone 
-  za Kubą (70. pozycja) 
i Chinami (82). Najgorzej 
sprawy mają się w Iraku, 
niewiele lepiej jest w  Somalii, 
Afganistanie i Sudanie.
IEP ocenia, że gdyby pokój 
panował na całym świecie, 
ludzkość zaoszczędziłaby 
siedem bilionów dolarów 
rocznie. -  mac

w w w .c la s s e n .p l
Kolekcja Asteria należy do grupy produktowej Avangarde 

która oferuje drzwi i ościeżnice bezprzylgowe.

http://www.classen.pl
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W LUDZIACH ROŚNIE 
GNIEW. ZAPOWIADAJĄ: 
PÓJDZIEM Y DO SADU  
PO ODSZKODOWANIA.
DOTĄD TYLKO NARZEKALI, 
ŻE HUTA MIEDZI GŁOGÓW 
IGH TRUJE. TERAZ 
PODNIEŚLI GŁOWY, .
BO PRZERAZIŁY ICH WYNIKI 
BADAŃ DZIECI

.

j j | ‘ "y. -

-V. .

PROCESY T E K S T  REN A TA  KIM 
ZD JĘC IA  B A R T E K  SA D O W S K I

U-letni Norbert 
mieszka w pobliżu 

huty miedzi. 
We krwi m a dużo 

w ięcej oiow iu niż 
rówieśnicy z  innych 

części Polski
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cztery kilometry od ich domu. -  Twierdzą, że za
łożyli na kominy jakieś nowoczesne filtry, ale 
widać nie pomogło. Bo skąd u mojego dziecka 
tak wysoki poziom ołowiu? -  pyta ojciec i wrę
cza dokumentację medyczną przedstawicielowi 
łcancelarii adwokackiej Król i Partnerzy. Przyje
chał, by rozmawiać o przygotowaniach do pro
cesu przeciwko KGHM. Prawnicy sami znaleź
li pana Dariusza i namówili, by walczył o od
szkodowanie. -  Będziemy walczyć -  mówi te
raz z przekonaniem ojciec Norberta. -  Kombi
nat musi zapłacić za zniszczone zdrowie moje- 
So dziecka. Nie tylko mojego. Znam co najmniej

PAN DARIUSZ KŁADZIE NA STOLE GRUBY PLIK  PA-

pierów. To dokumentacja medyczna jego syna, 
11-letniego Norberta. Szczegółowo rok po roku 
opisane przez lekarzy choroby chłopca. Miał za
ledwie trzy miesiące, gdy wykryli na  jego krę
gosłupie złośliwego guza. Raka udało się opera
cyjnie usunąć, ale rodzice żyją w  nieustannym  
lęku. Gdy chłopiec skarży się na zdrowie, od ra
zu dzwonią do Kliniki Onkologii i Hematolo
gii Dziecięcej we Wrocławiu i umawiają wizytę. 
A Norbert skarży się często.

Narzeka na  bóle lewej łopatki, gdzie m a 
ogrom ną bliznę pooperacyjną (chętnie podcią

ga koszulkę i pokazuje szramę). Na potworne 
zmęczenie, które ogarnia go po każdym więk
szym wysiłku. I na silne bóle głowy -  co naj
mniej raz w  tygodniu. Do tego wieczne infekcje 
gardła, oskrzeli i płuc. -  Nie dalej jak  tydzień te
m u miał anginę i znów musiał zażywać antybio
tyki -  opowiada pan Dariusz.

Na dodatek ostatnio we krwi chłopca wy
kryto aż 18 jednostek ołowiu -  co w  laborato
ryjnej terminologii oznacza 18 mikrogramów 
ołowiu na decylitr krwi. -  Pani nauczycielka po
wiedziała, że znów jestem  na szczycie -  śmieje 
się chłopiec. -  Ja jestem  na szczycie od zerów

ki, bo zawsze m am  najwyższy w  szkole wynik. 
W  zeszłym roku 16,9 jednostek, a wcześniej 15. 
Druga jest Eliza z szóstej klasy, ale ma tylko 13.

Ojciec patrzy na niego z niepokojem, bo po
wodów do dumy nie m a -  18 jednostek ozna
cza, że Norbert jest poważnie zatruty ołowiem.

Przez okno niewielkiego pokoju telewizyj
nego widać kominy i unoszący się z nich sza
ry dym. Rodzina mieszka w  wiosce Nielubia, 
w  podgłogowskiej gminie Żukowice. Pan Da
riusz nie m a wątpliwości, że winę za zły stan 
zdrowia jego syna ponosi należąca do KGHM 
Polska Miedź huta Głogów położona zaledwie

30 rodzin, które też zastanawiają się nad wyto
czeniem hucie procesu. Im więcej nas będzie, 
tym lepiej. Pokażemy, że nie jesteśmy bezradni.

Piosty układ
Kancelaria Król i Partnerzy dostała na ra
zie upoważnienia od trzech rodzin, które chcą 
pójść na wojnę z KGHM. Spodziewa się kolej
nych. -  Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańców 
Żukowic nie stać na pokrycie kosztów sądo
wych, więc nie żądamy od nich żadnych opłat. 
Proponujemy prosty układ: jeśli wygramy spra
wę, dostaniemy procent od zasądzonej sumy
-  tłumaczy mecenas Barbara Kardaś. Praw
niczka ma dodatkową motywację: rodzinna hi
storia. Ojciec pani mecenas też pracował w  hu
cie w  Głogowie, cierpiał na ołowicę. Pamię
ta wszechobecny smród z huty i kwaśne desz
cze. Dlatego nie ma wątpliwości: dzieci chorują, 
bo ich rodzice są od lat skażeni ołowiem. Pier
wiastek przechodzi przez łożysko do organizmu 
dziecka i może upośledzać jego rozwój.

Straszliwy smród siarki doskonale zapamię
tała również pani Eleonora, jedna z osób, któ
ra podpisała pełnomocnictwo dla kancelarii. 
Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy w jej rodzinnej 
Bukwicy położonej sześć-siedem kilometrów 
od huty Głogów padał deszcz, kałuże były go
rące i bulgotały. Odkąd założono na kominach 
nowoczesne filtry, jest lepiej, ale i tak jej wnuki 
wciąż chorują. Najczęściej 12-letni Marcin, któ
rem u w badaniach wyszło sześć jednostek oło
wiu. -  Ostatnio na szyi zaczęły m u się pojawiać 
guzy. Lekarz mówi, że to na węzłach chłonnych, 
więc trzeba będzie zrobić biopsję -  opowdada 
pani Eleonora.

Takich historii mieszkańcy wiosek w  gmi
nie Żukowice mają mnóstwo. Wpadli w  pani
kę, gdy dostali wyniki badań na obecność meta
li ciężkich w  organizmach ich dzieci. Bo wpraw
dzie po domach mówiło się, że pobliska H uta 
Miedzi Głogów to truciciel, a ludzie załamywali 
ręce nad kwiatami i warzywami, które potrafiły 
nagle, w  ciągu kilku godzin, zżółknąć i uschnąć,

W  szko le , p rzych o d n i 
lu b  n a  u lic y  trw a  ponura 

lic y ta c ja . M ie szk a ń cy  
porów nu ją w y n ik i bad ań . 

S p raw d za ją , kto m a  gorsze

to jednak dopiero teraz matki miały dowód: hu
ta  naprawdę szkodzi. Ich dzieci bez przerwy 
chorujące na anginę, zapalenie oskrzeli, skarżą
ce się na potworne migreny i niedające się ni
czym wyjaśnić bóle rąk i nóg okazały się zatru
te ołowiem.
-  Mają ołowicę -  precyzuje pani Mirosława 
z Czernej położonej jakieś trzy kilometry od hu
ty. Zaraz po otrzymaniu wyników kobieta prze
szukała Internet i znalazła objawy zatrucia: 
bezsenność, brak apetytu i anemia. A do tego 
zmęczenie i apatia, momentami zaś przeciw
nie: nadpobudliwość i agresja. I jeszcze kłopo

ty z koncentracją oraz słabsze wyniki w  nauce. 
Wypisz, wymaluj jak jej syn, 14-letni Dominik, 
który ma we krwi 6,8 jednostek ołowiu.

Testy, które tak zdenerwowały rodziców 
z Żukowic, wykonała w  grudniu ubiegłego ro
ku Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedzio
wego. Przebadano 181 dzieci w  szkołach pod
stawowych w  Brzegu Głogowskim, Kromolinie 
oraz Nielubi i okazało się, że aż 79 miało wysoki 
poziom ołowiu we krwi. U kolejnych 78 poziom 
ołowiu był średni, a tylko u 24 niski. Bo normy 
opracowane przez fundację mówią tak: jeśli za
wartość ołowiu w  organizmie dziecka nie prze
kracza 3 mikrogramów na decylitr (3 jednostek)
-  nie ma powodu do obaw, wszystko jest w  nor
mie. Od 3 do 5 mikrogramów to poziom średni.
Ale powyżej 5 -  już wysoki.

W podgłogowskich wioskach trwa teraz po
nura licytacja -  w  szkole, przychodni, na uli
cy i podczas towarzyskich spotkań mieszkańcy 
porównują wyniki swoich dzieci. Sprawdzają, 
kto ma gorsze. Dwójka dzieci pani Ewy z Czer
nej (8 i 11 lat) m a po sześć jednostek. 12-letnia 
córka pani Moniki ma 6,2 mikrograma ołowiu 
na decylitr krwi. -  Ten wskaźnik cały czas ro
śnie, bo gdy badano Olę dwa lata temu, miała 
tylko pięć jednostek -  mówi z niepokojem. In
na matka wyciąga z kieszeni wynik testu. -  Pro
szę popatrzeć, mój syn m a 8,3. Dużo, prawda?
-  po raz setny pyta niespokojnie.

Przyjazny truciciel
Mieszkańcy Żukowic mają powody do narze
kania na sąsiedztwo. H uta miedzi w  Głogowie 
od kilkudziesięciu lat emituje pyły zawierające 
metale ciężkie, w  tym również bardzo toksycz
ny ołów. -  Już w latach 70. badano skażenie gle
by i wody, użytków zielonych, płodów rolnych, 
a także bydła i ludzi. Do dziś przechowuję arty
kuł z 1987 roku zatytułowany „Miedziane kro
wy” -  wspomina Lesław Iwiński, były radny 
głogowski, potem również gminny i powiato
wy. Pokazuje archiwalny tekst: zawartość oło
wiu, miedzi i cynku w paszach, którymi karmio
ne są krowy, jest stosunkowo wysoka, więc i po
ziom tych pierwiastków we krwi bydła przekra
cza normy. -  Problem był więc znany, ale nikt 
nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, czym 
grozi zatrucie ołowiem -  mówi Iwiński.

Teraz właściciel huty KGHM Polska Miedź 
SA twierdzi, że skażenie metalami ciężkimi 
to już przeszłość. Według rzeczniczki Agniesz
ki Osadczuk spółka wydaje 50 milionów złotych 
rocznie na inwestycje ograniczające emisję oło
wiu w  pyłach. Monitoruje zanieczyszczenia at
mosfery, kontroluje opad pyłu metalonośnego, 
dotuje wapniowanie gleby w podgłogowskich 
gminach, by zlikwidować skażenie, i surowo 
przestrzega tak zwanego „unijnego pozwolenia 
zintegrowanego”, które określa zasady zapo
biegania emisji zanieczyszczeń oraz ogranicza 
ich skutki.

Dzięki tem u -  chwali się KGHM na swojej 
stronie internetowej -  z badań gruntów i cie
ków, jakie przeprowadził Państwowy Instytut 
Geologiczny w strefie ochronnej, wynika, —>
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KRAJ
—> że wszystkie param etry środowiskowe 
mieszczą się w  granicach normy. Obie huty 
w  Głogowie zostały skreślone ze wstydliwej „Li
sty 80” już w  2000 roku, rok później Polska 
Miedź zdobyła tytuł Lidera Polskiej Ekologii, 
a obecnie nosi prestiżowe miano Firmy Przyja
znej Środowisku.

Również Halina Strugała-Stawik, szefo
w a legnickiej Fundacji na  rzecz Dzieci Zagłę
bia Miedziowego, uważa, że sytuacja bardzo się 
poprawiła. -  20 lat tem u wyniki stężenia oło
wiu we krwi dzieci w  badaniach prowadzonych 
przez fundację były znacznie gorsze. Od tamtej 
pory zmniejszyły się w  niektórych miejscowo
ściach Zagłębia o połowę -  mówi doktor Halina 
Strugała-Stawik, bo szefowa fundacji jest jed
nocześnie specjalistą pediatrą, która od 1991 ro
ku bada dzieci mieszkające w  przemysłowych 
regionach kraju, a potem kieruje je  na leczenie.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego dzieci 
w  podgłogowskich wsiach mają nadal wyso
ki poziom ołowiu we krwi? Rzeczniczka spół
ki Agnieszka Osadczuk twierdzi, że sytuacja nie 
jest tak poważna, jak przedstawia to legnicka 
Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowe
go, a na dodatek podawane przez nią norm y są 
mocno zawyżone. -  Według Światowej Organi
zacji Zdrowia dopuszczalna norma to 10 mikro- 
gramów ołowiu na decylitr krwi -  mówi.
-  Kwestię, kto m a rację w  sprawie norm , roz
strzygną powołani przez sąd eksperci -  komen
tuje spokojnie mecenas Barbara Kardaś.

Szykuje się spór, bo jeśli chodzi o normy, 
w  Polsce nie ma zgody. Panuje wolnoameiykan- 
ka: jedni stosują się do wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia, inni wolą stosować bar
dziej rygorystyczne normy. -  W  Europie od kil
ku lat przyjmuje się, że niebezpieczna dla zdro
w ia jest dawka 5 mikrogramów ołowiu na de
cylitr krwi -  tłumaczy doktor Halina Strugała- 
-Stawik.
-  Ja stoję na stanowisku, że te wartości powin
ny być jak najbliższe zera. Również Ametyka- 
nie od kilku lat sugerują, że jeśli poziom ołowiu 
we krwi dziecka przekracza 3 mikrogramy, jest 
to  niebezpieczne -  tłumaczy Mieczysław Du- 
mieński, szef Fundacji na  rzecz Dzieci „Mia
steczko Śląskie”, która na swoim terenie opieku
je  się dziećmi narażonymi na przewlekły kon
takt z ołowiem.

We wrześniu 2009 roku roku na łamach cza
sopisma naukowego „Archivcs of Diseases in 
Childhood” również angielscy naukowcy z uni
wersytetu w  Bristolu zaapelowali, by obniżyć 
dopuszczalny poziom skażenia tym pierwiast
kiem do 5 mikrogram ów na decylitr. Jak argu
mentował profesor Alan Emond, nawet niewiel
kie dawki ołowiu niszczą ośrodkowy układ ner
wowy u dzieci i znacznie upośledzają ich możli
wości intelektualne. Do tego sama WHO zazna
cza, że tak naprawdę trudno mówić o bezpiecz
nym poziomie skażenia. Wszystko zależy bo
wiem od indywidualnej odporności, więc nawet 
stężenie mieszczące się w  normie może okazać 
się śmiertelnie niebezpieczne.

Gruba teczka
Dla Jarosława Kłusa, szefa działającego w  oko
licach Głogowa stowarzyszenia Samoobro
na Ekologiczna Rolników Pro Natura, sprawa 
jest prosta: KGHM nadal truje. Na dowód po
kazuje wyniki raportu o stanie upraw  na tere
nie powiatu głogowskiego wykonanych na zle
cenie starostwa. -  W  roślinach przekroczone są 
norm y zawartości metali ciężkich. W  Żukowi
cach nagromadzenie miedzi w  glebie wynosi-

Rolnicy
wiedzą,
Że pszenica, 
którą 
uprawiają 
na polach 
w pobliżu huty, 
jest skażona  
ołow iem

lo 375 miligramów na metr sześcienny, pode :as 
gdy norma wynosi 150 miligramów. Zawartość I 
ołowiu wynosiła 130 miligramów przy normie | 
określonej na 100 -  mówi rolnik.

On sam m a 12 hektarów pola, na któn ch I 
uprawia ziemniaki i kapustę oraz zboże. Ciąży |  
mu -  jak mówi -  świadomość, że hoduje skażo- 
ne rośliny, które sprzeda nieświadomymi zag ro
żenia klientom. Nie chce tego robić, ale gdy pro-1 
si władze, by zajęły się problemem -  na pry-1 
kład przeprowadziły badania żywności produ
kowanej na terenie powiatu głogowskiego i i >o- 
mogły w rekultywacji ziemi -  te zbywają go ni-1 
czym. A czasem nawet kpią. -  Na ostatnim ze
braniu rady gminy Żukowice nasz gmit ny I 
urbanista powiedział, że to nie KGHM nisz czy | 
środowisko, tylko rolnicy. Bo mają w  dom: ch |  
stare systemy grzewcze i emitują zanieczyszt że
nią. A gdy spytaliśmy, jak wytłumaczy skaże lie I 
gruntów  rolnych, odpowiedział, że to przez zły I 
system nawożenia. Czyli wszystkiemu jesteś ny |  
winni my, a nie kombinat miedziowy -  żali się | 
Jarosław Kłus.

On też, jak ojciec małego Norberta, ske m-1 
pletował grubą teczkę dokumentów. Trzyma I 
w  niej wyniki badań, artykuły prasowe i swoją ' 
korespondencję z władzami na tem at skażefiia j 
ziemi na terenie gminy Żukowice. Są w  niej li
sty do marszałka województwa śląskiego, staro
sty głogowskiego i rady powiatu głogowskiego. 
Kilka miesięcy temu Jarosław Kłus wysiał pismo 
do prezydenta. Pod koniec marca nadeszła od
powiedź: „Z uwagą zapoznałem się z Pana uwa
gami dotyczącymi problemu oddziaływania 
na środowisko Huty Miedzi Głogów. Chciałbym 
też zapewnić, że podzielam Pana troskę o śro
dowisko, i podziękować za przedstawione w pi
śmie sugestie. Łącząc wyrazy szacunku, pragnę 
w  imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ’ 
Pana Lecha Kaczyńskiego oraz własnym po
dziękować za środowisko naturalne w Polsce 
[tak w  oryginale -  przyp. red.]” -  napisał dy

rektor biura doradców, ekspertyz i opinii prezy
denckiej kancelarii. - 1 na tym skończyła się in- 
tei wencja -  narzeka rolnik.

Pozew zbiorowy
M ieszkańcy popegeerowskich wiosek w  gmi
nie Żukowice mówią, że się przebudzili. Latami 
n: rzekali na niemile sąsiedztwo, ale nie przy- 

I sziio im do głowy, by czegokolwiek domagać się 
oc KGHM. Zresztą wielu pracowało w  hutach, 
a że robota to w  tym regionie rzecz bezcenna, 
m leżeli. Ale ostatnio po otrzymaniu wyników 
badań dzieci zaczęła ich ogarniać wścieldość.
- To bogata firma. Niech zapłaci za leczenie 
dz ieci albo wyśle j e dwa razy w  roku na waka
cji1. Robią nam  pogadanki, pouczają, że dzieci 
chorujące na ołowdeę powdnny jak  najczęściej 
w jeżdżać w  regiony, gdzie nie ma skażenia, ale 
ni; mówią, skąd wziąć na to pieniądze. A nam 
br ikuje nie tylko na  kolonie, ale nawet na wy- 
ku pienie dzieciom preparatów z propolisu, któ
ry odtruwa organizm z ołowiu! -  denerwuje się 
m oda blondynka, której syn w  ostatnim bada
ni i miał zły wynik, aż osiem jednostek.
- hacownikom huty robi się regularne bada
ni i, wysyła na turnusy rehabilitacyjne, daje za
siłki na suplementy diety. O naszych dzieciach 
nikt nie pamięta -  dodaje Zbigniew Twor
kowski z rady powiatowej Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej. Jego syn ma 6,8 jednostek ołowiu 
w< krwi.

Dorośli nigdy się nie badali. Nikt im tego nie 
za imponował, a oni nie mieli pieniędzy na spe
cjalistyczne testy wykrywające zawartość cięż
ki -h metali we krwi. -  Nie możemy się nawet 
dc prosić, by po 15 latach sprawdzono stan zdro
wi i dzieci, które były badane w  1996 roku. Nie- 
kt >re miały wtedy po 20, a nawet 30 jednostek 
oh wiu we krwi. Czy ktoś boi się, że teraz wyni
ki )yłyby katastrofalne? Bo przecież wiadomo,

że im dziecko starsze, tym większe ma stężenie 
ołowiu we krwi -  denerwuje się Jarosław Kłus 
ze stowarzyszenia Pro Natura.
-  Myślimy o pozwie zbiorowym przeciwko 
KGHM -  mówią zgodnie rodzice, choć przyzna
ją, że na razie to jeszcze tylko deklaracje. Pocze
kają, jak pójdzie w sądzie pierwszym śmiałkom, 
i dopiero wtedy podejmą decyzję. By złożyć po
zew zbiorowy, potrzeba co najmniej 10 osób. 
Przy korzystnym wyroku odszkodowania do
staną wszyscy takie same -  po równo.

Dorośli nigdy się nie 
badali, bo nikt im tego nie 
proponował, a ich nie było 
stać na testy wykrywające 

metale ciężkie we krwi

Pani Eleonora z Bukwicy nie marzy o wiel
kim odszkodowaniu. Chciałaby tylko, aby w nu
ki choć raz pojechały na turnus leczniczy. Sły
szała od sąsiadek, że te organizowane przez 
Fundację na rzecz Dzieci Zagłębia Miedzio
wego odbywają się w  górach lub nad morzem, 
więc dzieci przez kilka tygodni oddychają czy
stym powietrzem. Podobno wracają jak nowo 
narodzone: mają siły do nauki i zabawy. Jest tyl
ko jeden problem -  w  tym roku dopłata do ko
lonii wynosi 730 złotych, a pani Eleonora musi 
myśleć głównie o tym, by starczyło jej najedze
nie i wykup lekarstw. -  Huta powinna sponso
rować kolonie -  przekonuje.
-  Tak, powinna -  uważa wójt Żukowic Leszek 
Kucharczyk i mówi, że dobijał się w tej spra
wie do KGHM, właściciela huty w  Gogowie, 
ale byl ignorowany. -  Wiele razy prosiłem o do
finansowanie leczenia i wyjazdów leczniczych 
dla dzieci, ale nic nie wskórałem -  mówi Ku

charczyk. W  zeszłym roku gmina razem z Fun
dacją na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 
zorganizowała wakacje dla kilkorga dzieci, ale 
w tym roku i na to zabraknie. Zwłaszcza że gmi
na mocno ucierpiała w  niedawnej powodzi.

KGHM uważa, że robi wystarczająco wiele. 
Jak mówi rzeczniczka, stawia przede wszystkim 
na prewencję, czyli ograniczenie emisji pyłów 
i gazów do środowiska. -  Firma nie ma ustawo
wego obowiązku, żeby pomagać. Robimy to dla
tego, że czujemy odpowiedzialność społeczną. 
Dofinansowujemy Fundację na rzecz Dzieci Za
głębia Miedziowego, która organizuje wyjazdy. 
W latach 2003-2010 dostała od nas 415 tysięcy 
złotych -  mówi Agnieszka Osadczuk.

Nie ma innego czynnika
-  To kropla w  morzu potrzeb -  ripostuje m e
cenas Barbara Kardaś z kancelarii Król i Part
nerzy. -  Nasi klienci są niezamożni, więc po
trzebują znacznie większej pomocy. Będziemy 
dla nich walczyć o wszystko: o kolonie dla dzie
ci i pokrycie kosztów leczenia. Zażądamy także 
zadośćuczynienia za przeżyte choroby. Komple
tujemy dokumentację lekarską, aby oszacować 
szkody poczynione przez hutę -  mówi praw
niczka. Harmonogram jest taki: najpierw po
stępowanie ugodowe, a jeśli to nic nie da, pozew 
przeciwko KGHM zostanie skierowany do są
du. O terminach ani sumach roszczeń mecenas 
Kardaś nie chce jeszcze mówić, by nie uprze
dzać przeciwnika. -  Sprawa jest oczywista i z ła
twością ją  wygramy. W  tej okolicy nie ma żadne
go innego czynnika zewnętrznego, który wyja
śniałby tak wysoki poziom ołowiu we krwi dzie
ci. Odpowiedzialna jest huta -  dodaje.

Co zrobi KGHM Polska Miedź, gdy otrzy
ma wniosek o zadośćuczynienie? -  Spotkamy 
się w  sądzie -  zapowiada rzeczniczka spółki.

Współpraca Klara Klinger

VAZNA KONFERENCJA 
>DZIEŚ W JAPONII... MUSHI MUSNIi

PAWEŁ SAN
ZABRAKŁO NAM
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RYS. KATARZYNA LESZCZYC-SUMIŃSKA NA PODSTAWIE ZDJĘCIA MARKA SZCZEPAŃ SKĄ

Zwycięży kłamstwo, a nie przebaczenie
Ewentualna rehabilitacja arcybiskupa Juliusza Paetza potwierdziłaby starą prawdę: 

nikt tak nie szkodzi Kościołowi ja k  sami chrześcijanie
PYTAN IA DO W ATYKANU M AREK ZAJĄC

TO BYŁ PIĄTEK, 8  K W IETN IA  2 0 0 5

roku. Po pogrzebie Jana Pawła II 
tysiące ludzi próbowały przedo
stać się z placu Świętego Piotra 
na  drugi brzeg Tybru. Z tłum em  
wymieszali się kardynałowie i bi
skupi, którzy koncelebrowali uro
czystą mszę pogrzebową, a teraz 

wracali do swoich mieszkań albo seminariów, kolegiów czy 
domów zakonnych, w  których zwykli mieszkać podczas po
bytu w  Rzymie. Niektórzy wierni zatrzymywali tych hie
rarchów w  purpurach i fioletach, by zrobić sobie z nim i pa
miątkowe zdjęcie. Zobaczyłem, jak  para Latynosów prosi 
o fotografię arcybiskupa Juliusza Paetza. Na początku wy
dawał się zaskoczony, może nieco zmieszany, ale nie odmó
wił. Uśmiechnął się, patrząc wprost w  obiektyw.

Pełzająca rehabilitacja
Bohater najgłośniejszego skandalu seksualnego w  pol
skim Kościele na pogrzebie Jana Pawła II? Cóż, wiadomo 
było, że arcybiskup Paetz pracujący w Watykanie od lat 60. 
do początku lat 80. m a w  Rzymie doskonałe kontakty i m o
że liczyć na wielu starych przyjaciół, którzy przymkną oko 
na  stawiane m u zarzuty o molestowanie seksualne kleiy- 
ków i księży oraz pomogą w  powrocie do życia publiczne
go. A tego właśnie arcybiskup Paetz p ragnął: konsekwent
nie, krok po kroku kruszyć swoją izolację i coraz częściej po
jawiać się na ważnych uroczystościach. Można by nazwać tę 
taktykę kroplą drążącą skalę albo pełzającą rehabilitacją.

Nie minęło pół roku od opublikowania przez „Rzecz
pospolitą” artykułu „Grzech w  Pałacu Arcybiskupim”, gdy 
w  sierpniu 2002 roku hierarcha próbował uczestniczyć 
we mszy, którą na Błoniach odprawiał Jan Paweł II. I cho
ciaż wtedy -  jak  twierdzą moi rozmówcy -  jeszcze się nie 
udało, arcybiskup się nie poddawał. Wkrótce wytrwałość 
została nagrodzona, a pomocni okazali się nie tylko przy
jaciele z Watykanu, ale także ci w  Polsce. Długo by wy
mieniać listę ważnych celebracji i wydarzeń, na których 
pojawił się dawny metropolita, wywołując oburzenie 
i zgorszenie wśród jednych, a poczucie satysfakcji w  gro
nie swoich obrońców. Warto wspomnieć tylko, że kilka 
razy spotkał się z przejawami serdeczności ze strony 
samego Benedykta XVI. Gdy w  maju 2006 roku papież 
kończył pielgrzymkę do Polski, na lotnisku Balice ser
decznie żegnał się między innymi właśnie z arcybisku
pem  Paetzem. Z kolei w  2007 roku były m etropolita p o 
znański spotkał się i przez dłuższą chwilę rozmawia! z Be
nedyktem XVI na zakończenie audiencji generalnej w  Auli 
Pawła VI, a w  2009 roku otrzymał od papieża telegram 
gratulacyjny w  50. rocznicę swoich święceń kapłańskich.

I choć niektórzy ludzie Kościoła próbowa
li, na ogól zresztą w  nieoficjalnych wypowie
dziach, osłabiać znaczenie tych gestów, na przy
kład w  dwóch pierwszych przypadkach sugero
wano, że Paetz po prostu przepchnął się do Be
nedykta XVI, a jubileuszowy list nazywano sza-

Zastępca 
redaktor naczelnej 
„Przekroju”, w latach 
2005-2006 szef działu 
religijnego „Tygodnika 
Powszechnego”

błonowym, wysyłanym przez Watykan niejako z autom a
tu, to fakty pozostają faktami. Arcybiskup Paetz zyskiwał 
na pewności siebie. Jego obecność na biskupich ingresach, 
na mszy w rocznicę Czerwca ’56 w  Poznaniu czy na pogrze
bie Lecha i Marii Kaczyńskich wielu nadal bulwersowała, 
mało kogo jednak zaskakiwała.

Drzazgi i belki
Zwieńczeniem pełzającej rehabilitacji byłoby przywrócenie 
przez Stolicę Apostolską dawnemu metropolicie poznań
skiemu prawa do wyświęcania księży na terenie archidiece
zji, udzielania sakramentu bierzmowania czy konsekrowa
nia nowych kościołów, czego w  2002 roku zakazała mu Kon
gregacja do spraw Biskupów. O sprawie w  swoim czwart
kowym wydaniu (17 czerwca 2010 roku) napisała „Gazeta 
Wyborcza” -  w chwili zamykania tego numeru „Przekroju” 
nikt nie potwierdził tych doniesień, ale też nikt im nie za
przeczył. Oburzenie jest słuszne i powszechne, więc doda
wanie do jeremiadyjeszcze jednego głosu nie m a większe
go sensu. Warto natom iast zwrócić uwagę na dwa aspekty
-  brak logiki i wypaczenie idei przebaczenia.

Co do logiki: Watykan nigdy jasno nie orzekł, że metro
polita był winny. Trudno jednak traktować postanowienie 
Kongregacji do spraw Biskupów z 2002 roku w kategoriach 
nagrody, a nie kaiy. A  skoro była kara, musiała być i wina. 
Jeżeli zatem Kongregacja zrehabilitowałaby teraz arcybi
skupa Paetza, trzeba byłoby zapytać: co zmieniło się przez 
minione osiem lat? Czy w  tym czasie dawny metropolita 
wiarygodnie oczyścił się z zarzutów? A może dowiedziono, 
że oskarżający go duchowni i świeccy kłamali? Nic o tym 
nie słyszeliście? Dlaczego w  takim razie Kongregacja chce 
nie tylko siać zgorszenie, ale też wydawać sprzeczne ze sobą 
decyzje? I to wszystko w  czasie, gdy Kościół ugina się pod 
brzemieniem tuszowanych przez dziesięciolecia skandali 
seksualnych i podobno walczy o utracone zaufanie?

W  odpowiedzi na te pytania już pojawiły się głosy, 
że wprawdzie arcybiskup czynił zło, ale chrześcijaństwo jest 
religią przebaczenia -  widocznie przyszedł czas, by skończy
ła się pokuta, może hierarcha wszedł na drogę poprawy?

To prawda, Ewangelia jest wielką lekcją wybaczenia
-  począwszy od spotkania Jezusa z cudzołożnicą, na Do
brym Łotrze skończywszy. Duchowny jednak publicznie 
nie okazał nawet cienia skruchy. Ba, szedł w  zaparte i nie 
odwołał na przykład słów, którymi w  2002 roku zaatakował 
podnoszących wobec niego zarzuty: „Niewybredne, kłam
liwe ataki i oskarżenia ze strony kilku osób uruchomiły la
winę oskarżeń i pomówień bez nazwiska, bez imienia i bez 
twarzy”.

Biorąc pod uwagę taką postawę, wszelka publiczna re
habilitacja arcybiskupa Paetza nie będzie triumfem ewange

licznego przebaczenia, lecz zwycięstwem kłam
stwa. I naprawdę trudno wytłumaczyć, dlacze
go Kościół tak często nie dostrzega tych oczywi
stości. Czyżby znalazł się wśród tych, którzy wi
dzą drzazgę w oku bliźniego, ale belki w  swoim 
nie dostrzegają? □

Dlaczego
watykańska
kongregacja
nie tylko
chce siać
zgorszenie,
ale też
wydawać
sprzeczne
ze sobą
decyzje?
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.. .to program rekomendacji kulturalnych Skody, sugerujący jak w przyjemny 
i pożyteczny sposób spędzić czas wolny. Tym razem Waszej uwadze polecamy 
najlepsze festiwale, które tego lata odbędą sie w Polsce. Nasze rekomendacje 
wzbogaciliśmy o czysto praktyczne informacje, które z pewnością okażą sie pomocne.

Przewodnik po wszystkich letnich festiwalach

W POLSCE

http://www.przekroj.pl


ŚWIAT

Kilkaset tysięcy 
Uzbeków uciekło 
z  Kirgistanu.
Na zdjęciu: Uchodźcy 
przed granicą 
z  Uzbekistanem

A ZJA  ŚRODKOW A RAFAŁ KO STRZYN SKI

Demokratura zamiast demokracji
Do listy upadłych państw można dodać Kirgistan. Przez kraj 

po kwietniowym przewrocie przechodzi fala czystek etnicznych. Najgo 
że wśród pomysłów na rozwiązanie konfliktu żaden nie jest dobry

T
eoretycznie nie m a czym się martwić, bo Kir- 
gistan jest daleko. To zaplątane w  kilka łańcu
chów górskich państwo, za którym leżą Chi
ny. Ani to ważny eksporter, ani żaden wielki ry
nek zbytu. Mimo to gdy na południu zaczęła się 
rzeź uzbeckiej mniejszości, okazało się, że wszy

scy m ają problem. Władza m a problem oczywisty 
-  bo znów trzeba siłą pokonać opozycję. Rosja m a pro
blem -  bo mogłaby interweniować, ale nie bardzo chce. 
Stany Zjednoczone m ają problem -  bo chciałyby inter
weniować, ale nie bardzo mogą. Wreszcie ONZ ma pro
blem -  bo musi interweniować, ale nie wie jak.

Kirgistan jest jedynym państwem  świata, w  którym 
i Rosja, i USA -  a więc dwie największe potęgi mili
tarne -  m ają swoje bazy wojskowe. Jeśli w  takim  kra
ju  kolejna władza okazuje się bezradna wobec proble
mów  społecznych, jeśli łam ane są w  nim  praw a czło
wieka i jeśli cały region choruje na podobną demokra-
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turę, to robi się nam  z tego „sytuacja, 
k tóra wymaga pilnych rozw iązań”. 
Tylko gdzie one są?

Na ziemi niczyjej
Kirgistan w całym swoim 19-leciu nigdy 
nie byl oazą spokoju, ale to, co się stało 
dw a tygodnie tem u na południu, przy 
granicy z Uzbekistanem (w którym też 
panuje model demokratorski), zasko
czyło wszystkich. Określenie „starcia 
etniczne” nie jest wystarczająco precy
zyjne, bo zakłada względną równowagę 
sil. Dokładniej sytuację opisać należy 
tak: doszło do czystek wśród mniejszo
ści uzbeckiej. Zaczęło się od drugiego 
co do wielkości m iasta Osz (250 tysię
cy mieszkańców), gdzie uzbrojeni „nie

znani sprawcy” zaczęli strzelać z bro
ni maszynowej do Uzbeków. Celowali, 
w  kogo popadnie, wśród kilkuset ofiar 
były również kobiety i dzieci. Uzbec-1 
kie dzielnice Oszu i sąsiedniego Dża- 
lalabadu zostały wypalone do zglisz
czy. W  ciągu kilku dni kilkaset tysięcy 
osób musiało uciekać. Ci, którzy mieli 
szczęście, dotarli do ojczystego Uzbeki
stanu i zamieszkali w  prowizorycznych |
obozach -  w  namiotach s p o rz ą d z o n y c h  

z  koców i dywanów. Ci, którzy szczęśc ia  i 

nie mieli, schronili się na pasie ziemi ni- |
czyjej m iędzy zasiekami dzielącymi oba I

kraje albo rozpoczęli koczowanie prz) 1 
przejściach granicznych. Bo ojczysty |  
Uzbekistan ogłosił, że już nikogo wtę- 1 
cej nie przyjmie.

FOT. FARUK AKKAN/AP/AC; RYS. REUTERS/FORUM

Gdy w  jednym z takich obozów pojawił się repor
ter BBC, zaraz został otoczony przez zrozpaczonych 
u łodźców. Każdy z nich przeżył osobistą tragedię i każ- 
dy chciał o niej opowiedzieć. Starsza kobieta w  jednym 
z prowizorycznych namiotów zapytała: „Co my zrobili- 
śi ny tym Kirgizom? Czemu nas tak torturują?”.

Właśnie, czemu?

Czas zemsty
Csz i Dżalalabad leżą w  Kotlinie Fergańskiej. Ta leży 
n i terenie Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu (de- 
n okratura num er trzy). Obywatele tych trzech państw  
wymieszali się i żyją tam  razem. Uzbecka mniejszość 
w kirgiskiej części kotliny jest tak znaczna, że w  niektó
ry ch miastach robi się z niej większość. Do tej pory by
ła tolerowana. Do ostatnich ostrzejszych waśni doszło 
tam w  1990 roku, czyli jeszcze w  czasach sowieckich.

Kotlina zawsze była miejscem ożywionej, choć czę- 
si 3 nielegalnej, wymiany handlowej między trzema de- 
n okraturami i świetnym rynkiem zbyta  dla taniochy 
z ihin. Symbioza panowała nawet w  świecie baronów 
n irkotykowych, którzy, szmuglowali opium z Afganista- 
n i do Europy. Czemu to wszystko nagle się skończyło?

Roza Otunbajewa, która jest jednocześnie tymczaso- 
w ym prezydentem i premierem Kirgistanu, ma na to go
tową odpowiedź. Według niej zamieszki wywołał czło- 
w iek, którego osobiście obaliła podczas kwietniowego 
p iczu i zmusiła do ucieczki z kraju, czyli Kurmanbek 
Bakijew (przygarnął go prezydent Białorusi Aleksan
der Łukaszenka), ale ten stanowczo zaprzecza. Trud- 
n 3 mu uwierzyć. Kirgizi z południa kraju to jego ludzie, 
a mieszkający tam Uzbecy poparli przecież Otunbajewą. 
A jako że wAzji Środkowej zemsta jest jeszcze słodsza 
n ż gdzie indziej, była to zniewaga wymagająca krwi. 
T m  bardziej że na 27 czerwca zaplanowano referen- 
d im, które ma uprawomocnić rządy Otunbajewej.
-  Wielu prowodyrów tych zajść siedzi w  areszcie -  m ó
wi Otunbajewa. -  I wszyscy świadczą przeciwko Baki- 
je .vowi.

Jej wersję potwierdza Rupert Colville z biura Wyso- 
k ego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka. We- 
d ag niego ataki były skoordynowane, nastąpiły w  kil
ki i miejscach Oszu jednocześnie, a napastnicy byli ża
rn tskowani. Podobny obraz wydarzeń wylania się z re- 
la ;ji świadków. -  To były świetnie uzbrojone i zorga
nizowane bojówki, które metodycznie zaczęły podpa
la : domy należące do Uzbeków -  opowiadał agencji 
A 1 Tejmurat Juldaszew, który odniósł rany postrzało
we z broni różnego kalibru.

Nie palą się
Tymczasowa prezydent i prem ier zwróciła się do Ro
sjan o pomoc w  opanow aniu sytuacji w  Kotlinie Fer
gańskiej. Teoretycznie miała prawo spodziewać się po
zytywnego odzewu, bo Kirgistan należy do O rgani
zacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) 
'  sojuszu Rosji i sześciu byłych republik ZSRR. Jego 
sygnatariusze zobowiązali się do pomocy zaatakowa
nym krajom  członkowskim. Prezydent Dmitrij Mied- 
wiediew uznał jednak, że ten konflikt to wewnętrzna 
sprawa Kirgistanu, i ograniczył się do wysłania od
działu żołnierzy do ochrony rosyjskiej bazy lotniczej 
Pod Biszkekiem.

Kreml nie pali się do interwencji -  wyjaśnia An- 
drew Kuchins, ekspert z waszyngtońskiego Ośrodka 
Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. -  Wie,

że rosyjska interwencja spotkałaby 
się z potępieniem ze strony pozosta
łych członków OUBZ. Na razie nie 
widać chętnych do posprzątania te 
go bałaganu.

Rosja wolałaby zapewne wy
słać siły pokojowe w  ram ach misji
0 charakterze międzynarodowym. 
To wymagałoby m andatu ONZ, ale 
ta  na razie ogranicza się do potępie
nia przemocy i apeluje do Otunbaje
wej, by nie odwoływała czerwcowego 
referendum. Do interwencji nie kwa
pią się również Amerykanie. Już sam 
fakt, że mają w  Kirgistanie swoją ba
zę przeładunkową, jes t nie na rękę 
Rosjanom. Doslanie tam  kolejnych 
oddziałów żołnierzy zaburzyłoby
1 tak już chwiejną równowagę wpły
wów. Waszyngton ogłosił więc tylko, 
że wyśle z tej bazy pomoc hum anitar
ną dla potrzebujących.

Osamotniona Otunbajewa odde
legowała więc w rejon Oszu ochotni
ków z licencją na zabijanie. To znaczy 
postanowiła utopić rebelię we krwi. 
Postąpiła jak  typowy demokrator. 
Jeszcze nie zaczęła na dobre rządzić, 
a już wychowała sobie śmiertelnych 
wrogów.

Wygranie przez wygnanie
W  Kirgistanie trudno o politycz
nych przyjaciół. Życiorys Otunbajewej 
zresztą świetnie to ilustruje. Wykształ
cona w Moskwie filozofka była na po
czątku lat 90. protegowaną pierwsze
go prezydenta niepodległego Kirgi
stanu Askara Akajewa -  przez wszyst
kie trzy jego kadencje. Najpierw zro
bił z niej ambasadora w  USA, następ

nie postawił ją  na czele ministerstwa 
spraw zagranicznych, potem znów 
wysłał na placówkę dyplomatyczną, 
tym razem do Londynu, a w  końcu 
do Gruzji, gdzie była przedstawicie
lem Narodów Zjednoczonych.

W  2004 roku Otunbajewa, poli
tyk z radzieckim wykształceniem i za
chodnimi manierami, wróciła do Bisz- 
keku, by jako liderka opozycji oba
lić Akajewa, wygnać go do Rosji i po
móc w  zainstalowaniu na jego miej
scu Kurmanbeka Bakijewa. U nowe
go prezydenta znów kierowała MSZ, 
ale ponownie przeszła do opozycji 
i stanęła na czele kolejnych protestów. 
O Otunbajewej było głośno w kwiet
niu tego roku, gdy zajmowała miejsce 
przegnanego do Białorusi Bakijewa. 
Obiecała walkę z korupcją i rozpisa
nie wolnych wyborów. Czyli dokład
nie to samo co jej poprzednicy.

Tymczasem kirgiska korupcja 
wciąż ma się znakomicie, a jeśli cho
dzi o wybory, to w  19-letniej historii 
kraju nie udało się jeszcze przepro
wadzić ich tak, by niezależni obser
w atorzy nie mieli do czego się przy
czepić. Poprzednia reforma systemu 
politycznego przeprowadzona trzy 
lata tem u przez Bakijewa zam ieni
ła się w  farsę. Jej efektem było roz
wiązanie parlam entu i zastąpienie 
go nowym, jednopartyjnym  (proszę 
zgadnąć, czyja to była partia). Cała 
nadzieja w  tym, że zbliżające się re
ferendum  w  sprawie reform propo
nowanych przez nową władzę będzie 
uczciwe, a sam e reformy skuteczne. 
Bo jeśli nie, to ani Rosja nie pomoże, 
ani ONZ. □

V  n

K oniec sy m b io zy  w K o tlin ie  F eig a ń sk iej

Czystki przeprowadzane są na południowym zachodzie kraju, zaś na północy 
Kirgistanu swoje bazy mają USA i Rosja, które chcąc zachować równowagę, 

nie pałą się do wysłania żołnierzy w rejon konfliktu
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Witamy 
w Teskowie

Hasło reklamowe 
„Dla Ciebie, 

dla rodziny” nabiera 
nowego znaczenia. 

W  Wielkiej Brytanii 
powstają miasteczka 

Tesco, w Których można 
spędzie prawie 

całe życie
A N TY U TO P IE M ILENA RACHID CHEHAB

R
obisz zakupy w  Tesco, tankujesz sam o
chód na Tesco-stacji, w racasz do Tes- 
co-dom u, potem  pędzisz na Tesco- 
-basen, odbierasz dziecko z Tesco- 
-szkoły, idziecie na spacer do Tesco- 
-parku, a po drodze mijacie gigantycz
ny Tesco-parking, Tesco-hotel i jeszcze kilka 
innych miejsc, które spokojnie mogłyby być 
ometkowane przez jedną  z największych sieci 

hipermarketów na świecie. Brzmi jak  antyuto- 
pia? W itam y w  rzeczywistości. Tesco planuje 
wielką ekspansję -  n a  pierwszy ogień w walce 
o duszę klienta idzie Wielka Brytania.

Firma, która na Wyspach kontroluje jedną 
trzecią rynku spożywczego, chce nie tylko roz
budować o 40 procent centra handlow e, ale 
też podbić rynek nieruchom ości, korzystając 
z tego, że w  czasach kryzysu ludzie poszukują 
tańszych ofert. Przez ostatnich kilkanaście lat 
firma wybudowała prawie 300 domów. Na do
bry początek.

Jak twierdzi Komisja do spraw A rchitektu
ry i Budownictwa (Commission for Architec- 
ture and the Built Environm ent -  CABE) do
radzająca brytyjskiemu rządowi w  sprawach 
zagospodarowania przestrzeni publicznej, 
Tesco chce postawić tych domów 13 razy wię
cej. To na  razie jeszcze plany, ale w  ciągu naj
bliższych kilku, kilkunastu lat zamieszkałoby 
w nich przynajmniej kilkanaście tysięcy osób.

„Superm arkety stały się ważnymi gracza
mi, jeżeli chodzi o zagospodarowanie prze
strzeni. Nie chcą już po prostu stawiać dużych 
sklepów. Chcą przebudowywać centra m iast 
z budynkam i mieszkalnymi, ulicam i i szko
łam i” -  piszą autorzy raportu CABE. I krok 
po kroku analizują plany ponad 20 Tesco-mia- 
steczek.

W szystko jest w  nich podporządkow a
ne superm arketow i i stojącem u obok parkin-
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Dominacją 
hipermarketów 

przejął się także 
słynny artysts 

Banks:

gowi na  kilkaset samochodów. W  niektórych 
przypadkach, żeby dostać się do dom u, trze
ba  przejść przez ram pę do załadunku towa
ru. W  Bromley-by-Bow na wschodnich przed
mieściach Londynu wieżowiec, który ma wy
rosnąć obok Tesco, stanie tuż przy ruchliwej 
autostradzie, a jego mieszkańcy w  pakiecie 
z tan im  m ieszkaniem  dostaną sm ród spalin, 
hałas oraz w idok na ulicę, stację benzynową 
i dach superm arketu. Pobliska podstawówka 
Tesco m a natom iast sąsiadować z podjazdem 
dla ciężarówek. Żeby do niej dojść, trzeba bę
dzie m inąć wejście dla personelu i ruchliwy 
parking.

Na pomysły stworzenia olbrzymich kom 
pleksów  skupionych wokół hiperm arketu

■

wpadły również inne sieci, ale ich plany nie 
są tak  wizjonerskie jak  pomysły Tesco. Po
za tym Tesco jest dom inującą siecią w  pra
wie trzech czwartych brytyjskich miejscowo
ści, więc określenie Tesco town (Tesków) uro
sło już do rangi symbolu. Jak to jednak  moż
liwe, że na taką prywatyzację przestrzeni pu
blicznej zgadzają się lokalne władze?

Sklep odnawia miasto
-  Sytuacja jes t prosta i bardzo t r u d n a  jedno
cześnie: superm arkety m ają pieniądze, a sa
morządy nie. Tesco zarobiło w  ubiegłym roku 
3,4 m iliarda funtów, więc m a z czego wyda
wać. A ponieważ na stawianie nowych hiper
marketów coraz częściej patrzy się niech?1'

FOT. REX/EAST NEWS (2)

n e, firma musi opracować dodatkowy pakiet 
korzyści, takich jak  klub sportowy, nowe dro- 
g czy szkoła. Dzięki tem u może się chwalić, 
że razem z lokalnymi władzam i troszczy się 
o miasto -  wyjaśnia Anna M inton, ekspert 
o i urbanistyki, autorka bestsellera „Ground 
Control. Fear and H appiness in the Twen- 
tj-First-Century City” („Kontrola naziemna. 
Strach i szczęście w  mieście XXI wieku”).

Decydenci, którzy sprzeciwiają się ekspan
sji superm arketów  na  prowincji, są w  mniej
si ości. Należy do nich Sandra Semple, była 
b irm istrz Seaton, siedmiotysięcznego mia- 
s* eczka w  hrabstwie Devon, która do niedaw- 
n t  zasiadała w  radzie odpowiedzialnej za re
witalizację miasta. Została zmuszona do rezy- 
g lacji, po tym jak  pod koniec kwietnia napisa- 
fe krytyczny list do szefów brytyjskiego Tesco 
- lokalni politycy oskarżyli ją  o psucie wize
runku m iasta i torpedowanie wartej ponad 
50 milionów funtów  inwestycji w  rozwój lo- 
k ilnego centrum  handlowego. Semple zarzu
ci sieci, że zabudowuje ona 18-hektarowy te- 
rt n zalewowy, co w  przypadku powodzi może 
g -ozie podtopieniem  m iasta, a  także niszczy 
popularny wśród turystów kemping. -  W pro
mieniu 26 mil od Seaton mam y już 14 super- 
n arketów Tesco, z czego 2 w  sąsiednim  mie
ście -  podkreśla Semple. -  Teraz jesteśm y sta- 
r< świeckim miasteczkiem nad piękną zatoką, 
pilnym małych rodzinnych sklepików, nie
tkniętym przez żadną sieć handlową. Nieste- 
tj, opanowana przez toiysów rada miejska jest 
g ucha na nasze argumenty, bo jej członko- 
w ie twierdzą, że Tesco jes t jedyną firmą zdol
ną zrewitalizować miasto. A przecież oni zaj- 
ir ują prawie 20 hektarów. To w  skali m iasta 
ogromna powierzchnia -  argum entuje była 
p. ni burm istrz. I dodaje: -  To m iasto zostało 
sj rzedane Tesco. Jeszcze nie jesteśm y Tesko- 
w:m, ale wkrótce nim  będziemy. Godząc się 
n; dominację wielkiej sieci, tracimy naszą in
dywidualność i tożsamość, to wszystko, dzięki 
o  emu byliśmy wyjątkowym miejscem.

Biz auta ani rusz
Je inobranżowe, często bardzo specjalistycz
ne sklepiki (na przykład sprzedające wy
łącznie szczotki albo mydło), działające na
wet od kilku stuleci, to jeden ze znaków roz
poznawczych angielskiej prowincji. -  Pełnią 
funkcję nie tylko handlową czy estetyczną, ale 
także wspólnototwórczą. To dzięki nim  wszy
scy w  okolicy się znają, co wpływa chociaż
by na niską przestępczość -  podkreśla Anna 
Minton. Poza tym w  przeciwieństwie do wiel
kich sieci sklepy te zaopatrują się u  lokalnych 
dostawców, napędzając tym samym miejsco
wą gospodarkę.

Z analiz pozarządowej organizacji The 
New Economics Foundation wynika, że każ
dy funt wydany w  sklepie sprzedającym lo
kalne produkty to 1,76 funta zarobione przez 
Wiejscowych, podczas gdy każdy funt wyda
my w supermarkecie przynosi lokalnej gospo
darce jedynie 36 pensów  dochodu. Jeśli cho

dzi o jedzenie, to -  jak zbadała organizacja 
Friends of the Earth -  w superm arketach tyl
ko pięć procent żywności pochodzi od lokal
nych producentów, a w małych sklepach sta
nowi ona więcej niż połowę.
-  Rozrastanie się Tesco na  prowincji spowo
duje więc masowe bankructwa małych przed
siębiorstw i rolników -  przekonuje Anna 
Minton. O tym, jak  trudno jest im konkuro
wać z wielkimi sieciami, świadczy to, że m ię
dzy 1997 a 2002 rokiem (gdy supermarkety 
zaczęły gwałtownie opanowywać brytyjską 
wieś) w  całej Wielkiej Brytanii zamknięto po
nad 13 tysięcy małych sklepów jednobranżo-

NO TESCO
On Mili Road

"vw.nomillroaiftesco.org

Teskowem nie chce stać się także Cambridge

wych. Na tynku spożywczym udział niezależ
nych sprzedawców spadł do 6 procent, a wiel
kich sieci wzrósł do 88 procent. Raport opra
cowany przez M anchester M etropolitan Uni- 
versity sugeruje, że jeśli tendencja ta utrzyma 
się na dotychczasowym poziomie, do 2050 ro
ku z rynku znikną wszyscy drobni sprzedawcy 
detaliczni. Parlamentarzyści pracujący w  Po
nadpartyjnej Grupie do spraw  Małych Skle
pów obawiają się z kolei, że spora część n ie
zależnych przedsiębiorców zamknie swoje 
sklepy w ciągu najbliższych pięciu lat. Spowo
duje to nie tylko wzrost cen, ale także zwięk
szenie ruchu samochodowego, bo osoby bez 
auta będą dyskryminowane. Już teraz jedna 
z rządowych instytucji szacuje, że ruch ulicz
ny związany z handlem wielkopowierzchnio- 
wym, zwłaszcza sterowane centralnie dostawy 
do supermarketów, powoduje wysoką emisję 
spalin, hałas, wypadki i przeciążenie ruchu, 
które rocznie kosztują brytyjskich podatników 
ponad trzy i pół miliarda funtów.

Z takimi problemami boryka się szkockie 
Inverness, które jest nazywane Teskowem już 
od kilku lat. Sieć ma tu  bowiem ponad 51 pro
cent udziału w  całym rynku spożywczymi. 
W  tym liczącym 55 tysięcy mieszkańców nad
morskim miasteczku stoją aż cztery hipermar
kety, z czego trzy należą do sieci Tesco. Według 
Charlesa Morgana, szefa lokalnego Miejskie
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców, spow o
dowało to zamknięcie 30 niezależnych skle
pów w centrum  starego m iasta. -  Myślałem, 
że monopol jest nielegalny, ale obecne władze 
twierdzą, że nie mamy tu do czynienia z takim 
przypadkiem. Nie jestem  przeciwko Tesco 
czy innym centrom handlowym ulokowanym 
na przedmieściach. Potrzebujemy ich, ale nie 
tak wielu. A teraz skutek jest taki, że nasze hi

storyczne centra miast zmieniają się w  miasta 
widma -  martwi się Morgan.

Pod koniec ubiegłego roku brytyjska komi
sja do spraw konkurencji (Competition Com
mission -  CC) zaproponowała rządowi w pro
wadzenie „testu konkurencji”. -  Polegałby 
on na wprowadzeniu zakazu otwierania no 
wych supermarketów w miejscach, w  których 
dotychczasowe sklepy wielkopowierzchnio- 
we opanowały już ponad 60 procent rynku. 
Na razie czekamy na decyzję rządu, czy zgo
dzi się wprowadzić taki zapis -  mówi John 
Park z CC.

Strach przed slumsami
W  brytyjskich miasteczkach regularnie odby
wają się demonstracje przeciwników rozwoju 
sklepów wielkopowierzchniowych, ale -  jak  
powiedział mediom przedstawiciel jednej 
z sieci supermarketów -  „może i nie ma iden
tycznych manifestacji zwolenników rozwoju, 
jednak klienci okazują swoje poparcie, stawia
jąc się tłum nie w sklepie każdego piątkowego 
wieczoru”.

Według Anny Minton narastające zagroże
nie dla przestrzeni publicznej nie jest w  spo
łeczeństwie angielskim dostrzegane, bo więk
szość z planowanych Tesco towns jeszcze nie 
powstała. -  Z wyjątkiem mieszkańców Inver- 
ness ludzie jeszcze nie zdają sobie sprawy, ja 
kie są długofalowe konsekwencje tego zjawi
ska. Prawdopodobnie wzrośnie przestępczość, 
bo na  tego rodzaju osiedlach z anonim owo
ścią i ze strachem będą próbowały walczyć je 
dynie porozmieszczane na  każdym kroku ka
mery przemysłowe, które jednak nie rozwiążą 
problemu. Poza tym Tesco zakłada, że miesz
kania m ają być możliwie tanie, co w  dalszej 
perspektywie spowoduje zapewne przekształ
cenie ich w  slumsy. A dobrosąsiedzkich relacji 
nie zbuduje żaden klub sportowy czy świetli
ca wciśnięta gdzieś między parking a podjazd 
dla ciężarówek -  denerwuje się Minton.

Jak z tym wszystkim zamierza radzić sobie 
Tesco?

Przede wszystkim firm a odcina się od na
zywania swoich inwestycji m ianem  m iaste
czek. Jam es W iggam z biura prasowego sie
ci Tesco zapewnia: -  Nie m a żadnej ideolo
gii i żadnej strategii. Zamiast tego jest p rag 
matyczne podejście do planowania przestrze
ni, które zakłada efektywne wykorzystanie te 
renu oraz prom owanie centrów m iast i zrów
noważonych społeczności. Oznacza to spo
łeczności, w  których domy, budynki użytecz
ności publicznej, podstawowe usługi i infra
struktura są ze sobą odpowiednio połączone. 
Terenem zarządzać będą lokalne władze. Do
my stawiane są we współpracy z firmą budow
laną i z miejscowymi władzami, nie należą 
do Tesco. Poza tym zamierzamy postawić ich 
dużo mniej, około 400, reszta to plany na w ie
le lat. A te duże kompleksy handlowo-miesz- 
kalno-usługowe, które tworzymy już teraz, zo
stały ocenione przez lokalną społeczność bar
dzo pozytywnie. □
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Raz w roku Szeroka 
zmienia się 

w największą 
na świecie uliczną 

scenę muzyki żydowskiej

AN N A SZU LC

Powrót do sztetla
Kiedyś Tomasz, skin z Nowej Huty, krzyczał 
na Kazimierzu: „ Jude raus”, a na plakatach 
promujących koncerty kantorów naklejał: 
„Odwołane”. Teraz będzie wołał: „Szalom”. 
Na 20. już Festiwalu Kultury Żydowskiej

festiwalu, który rozpocznie się 
25 czerwca i jak  zwykle potrwa 
dziewięć dni, można pisać przez 
pryzm at liczb. Na przykład dla 
Katarzyny Witlak, nauczyciel
ki z Lublina, istotne znaczenie 
m a cyfra cztery. Bo na  krakow

skim Kazimierzu pojawi się po raz czwarty. 
Pierwszy raz przyjechała tu  w  2006 roku, gdy 
usłyszała od matki, że jej dziadek m iał na imię 
Mojżesz. Miała 34 lata.

Z festiwalowych atrakcji Witlak najbardziej 
ceni sobie warsztaty z nauki tańca chasydzkie
go, kuchni żydowskiej i kaligrafii. Nie przepada 
za żydowską wycinanką. Jednak najważniejsze 
są dla niej rozmowy. Zwłaszcza ta ubiegłorocz
na z Haną, Żydówką z Tel Awiwu, która szuka
ła rodziny w  Polsce. Okazało się, że są daleki
mi kuzynkami. Za kilka dni zapewne znów się 
spotkają na Kazimierzu. -  Wciąż nie wiem, czy 
jestem  Polką, czy Żydówką -  mówi Katarzyna. 
-  Na festiwalu dowiedziałam się jednak, że m o
gę być, kimkolwiek chcę, bylebym tańczyła.
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Tomasz z Nowej Huty, były skinhead, dziś 
pracownik umysłowy szacownej instytucji, nie 
m a głowy do liczb i dat. Ale lat miał chyba 16, 
gdy pierwszy raz zjawił się na festiwalu, by pod 
osłoną nocy zrywać i niszczyć reklamujące im
prezę afisze. -  Żydów nienawidziłem z całego 
serca -  zwierza się „Przekrojowi”. -  Komplet
nie jednak nie miałem pojęcia dlaczego. Może 
dlatego, że nienawidzili ich wszyscy moi kole
dzy z klasy, a może dlatego, że byłem kibicem 
klubu Wisła, a wszyscy w  Krakowie wiedzą, 
że konkurencyjna Cracovia to Żydy? A może 
dlatego, że moja babcia z Wileńszczyzny lubiła 
głośno powtarzać, że wszystkim nieszczęściom 
świata w inni są Semici?

W  związku z tym w  pierwszej połowie lat 
90. Tomasz próbował zrobić wszystko, by Ży
dzi w  Krakowie czuli się nieswojo. W śród pa
miątek z tam tego okresu przechowuje jarmuł- 
kę zerw aną z głowy „zgrzybiałemu Semicie 
bezczelnie przechadzającemu się po Kazimie
rzu” (jak to kiedyś określał). Jedną datę pamię
ta za to doskonale -  12 października 2003 roku

ożenił się z Kasią, Żydówką. Po prostu się za
kochał. I od siedmiu lat urzędnik Tomasz z żo
ną nie opuścili ani jednego koncertu na Szero
kiej. O Tomaszu skinie chciałby zapomnieć.

Michael Steiman, amerykański adwo
kat szefujący filadelfijskiemu Friends o f the 
Cracow Jewish Culture Festival (jego rod ;i- 
ce mieszkali przed w ojną przy placu Zgo
dy na krakowskim Podgórzu, a we wrześi iu 
1939 roku uciekli do Lwowa i przeżyli), sv o- 
je  relacje z festiwalem też przekłada na licz ly. 
W  Krakowie w  ciągu 18 lat trwania FKŻ był aż 
22 razy. -  Najpierw chciałem jedynie wrć ić 
do historii mojej rodziny, chodząc ulicami R a- 
kowa, zaglądałem w okna kamienic, szuka! m 
śladów swojej tożsamości -  wyjaśnia. -  Os ma
tecznie jednak  to festiwal, a nie kamienice, srał 
się dla mnie istotny. To on zaspokajał i na al 
zaspokaja mój głód wiedzy o istniejącym prze
cież wcale nie tak dawno polsko-żydowsk m 
świecie, którego częścią i ja  jestem.

Trzy pochody
Anna Dodziuk, psychoterapeutka i publicyst
ka, też zapam iętała pew ną datę. Był rok 1995, 
Dodziuk wracała tramwajem z Nowej Huty, 
gdzie prowadziła szkolenie dla terapeutów. 
Wysiadła przy ulicy Miodowej na Kazimierzu. 
O festiwalu nie wiedziała jeszcze nic. Chwil? 
później zobaczyła wóz z dostojnym żydowskim 
starcem otoczony Żydami w  tradycyjnych stro
jach, najwyraźniej chasydami, i muzykanta
mi oraz tłum em  ludzi. Zmierzali na  Szeroką, 
by spotkać się z dwoma innym i pochodami- 
które symbolizowały chrześcijańską i pogań
ską tradycję Kazimierza.
-  To nie mógł być przypadek, że znalazłam się 
akurat w  miejscu tradycji żydowskiej -  twier
dzi Anna Dodziuk. O tym, że jest Żydówką,

w edziała od dziecka. Niewiele jednak z tego 
dla niej wynikało, bo jej rodzina nie była ani 
religijna, ani przywiązana do tradycji. Co wię
cej, w  domu w ogóle nie poruszano tem atu Ży
li >w. Dziś Dodziuk sądzi, że tam to zdarzenie 
i '-v ogóle krakowski festiwal mogły przyczynić 
się do tego, iż kilka lat później mocno się zinte- 
g owała z żydowskim środowiskiem.

Inne liczby i daty? 20 festiwali kultury ży
dowskiej w  Krakowie, choć to  nie 20-lecie, 
bo festiwal odbywał się od 1988 roku z prze- 
n ami. Na każdym od kilkudziesięciu do na- 
w ;t 200 -  jak  ostatnio -  imprez: koncertów, 
w irsztatów, wystaw, przedstawień, projekcji 
i debat odbywających się w  synagogach, pu- 
bf ch, szkołach, galeriach i na placach. Najważ- 
nięjsze są jednak koncerty klezmerów, kan- 
to ńw, jazzm anów  i rockmanów. W  tym ro
ku w  programie festiwalu oprócz uroczystego 
kcmcertu kantorów i chóru Wielkiej Synagogi 
w Jerozolimie znalazł się Baltic Bałkan, żydow- 
sko-cygański zespół. Zaśpiewają też między in
ny mi: Chaim Louk, kantor tradycji andaluzyj
skiej, liana Eliya, kurdyjka z Izraela, i nowojor
skie Jamie SaftTrio. Na Szerokiej muzyków bę
dzie słuchać 10, a może nawet 15 tysięcy osób.

Rabin i jezuita
Można też oddać atmosferę krakowskiej im
prezy przez obrazki z jej przeszłości. Zobaczy
my na nich byłego am basadora Izraela w  Pol
sce Szewacha Weissa, który podczas koncertu 
na Szerokiej podryguje w  oknie miejscowego 
komisariatu. I polską dziewczynkę z wypieka
mi na twarzy uczącą się na warsztatach żydow
skiej wycinanki i chasydzkiego śpiewu. Znane- 
So jezuitę i znanego rabina zajadających się 
Pierogami z jednej dużej miski. Albo słynnych 
żydowskich kantorów Benziona Millera i Al

berta Mizrachiego, którzy nad ranem, kiedy 
nawet najwytrwalsi goście już śpią, urządza
ją  sobie prywatny koncert na jednej z wąskich 
uliczek Kazimierza.

Można ostatecznie przedstawić festiwal 
w  kategoriach politycznych. Nawet jeśli ten 
nie m a na to ochoty. W  2002 roku, dwa mie
siące przed 12. edycją, krakowscy prawicowi 
radni domagali się odwołania imprezy, apelu
jąc do władz Krakowa, by pieniądze przezna
czone na festiwal przekazać na odbudowę Ba
zyliki Narodzenia Pańskiego w  Betlejem, któ
ra ucierpiała w  wyniku izraelskiego ostrzału. 
Z kolei rok później jeden z krakowskich poli
tyków publicznie wyznał, że festiwalowe pie
niądze przydałoby się wydać na zniszczenia, 
jakich w krakowskich hotelach i restauracjach 
dokonuje młodzież izraelska podczas wycie
czek śladami Holocaustu w Polsce.

Osiem lat później, czyli w  tym roku, izra
elski resort edukacji postanowił zmienić p ro
gram  szkolnych wycieczek, których uczestni
cy spędzają dziś w  Polscć tydzień, głównie od
wiedzając obozy koncentracyjne i miejsca kaź- 
ni. Dzięki zmianie Izraelczycy wkrótce zobaczą 
też Wawel, a może również Wieliczkę.
-  Czy wpływ na zmianę postawy władz Izraela 
miał festiwal żydowski w Krakowie? -  zasta
nawia się głośno Konstanty Gebert, Zyd, pu 
blicysta, tłumacz i uczestnik festiwalu od jego 
pierwszej edycji. -  Twardych dowodów nie ma. 
Niewątpliwie zaletą festiwalu jest to, że Polacy 
lepiej poznali naród, z którym wiele wieków 
współistnieli. A Żydzi dostrzegli, że Polacy nie 
zawsze są „żydożercami”.

Niewątpliwie zaletą 
festiwalu jest to, że Polacy 

lepiej poznali naród, 
z którym wiele wieków 

współistnieli

Również w  tym roku na 20. FKŻ zjawi się 
Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela w  Polsce. Od
nosząc się niedawno do polskiego antysemi
tyzmu, zauważył, że polska niechęć do Ży
dów, w  porównaniu z tą  w  niektórych pań
stwach Europy Zachodniej, to antysemityzm 
łagodny. Nigdy wcześniej izraelski polityk tak 
spokojnie nie określił powojennej dyskrymina
cji, o j aką Żydzi oskarżali Polaków.

Faktem jest, że -  w  przeciwieństwie do wie
lu innych krajów -  chasydzi po Kazimierzu 
od lat chodzą bez ochroniarzy. A jeszcze na po
czątku lat 90. muzyk Andy Statman katego
rycznie zażądał obstawy. I ją  dostał.

Faktem jest także, że w  drugiej połowie 
lat 90. w  Brukseli podczas negocjacji między 
Polską a NATO debatowano nad  stosunkiem 
obywateli z kraju nad Wisłą do Izraela. Argu
mentem polskich negocjatorów, że Polacy nie 
są antysemitami, miał być festiwal kultury ży
dowskiej w Krakowie. I ożywienie Kazimierza.

Umarły żydowski sztetl Kazimierz, po woj
nie dzielnica meneli i zrujnowanych syna
gog, zamienił się w atrakcyjną część Krako
wa, w  której roi się od knajpek i restauracji, 
w  tym kilku żydowskich i kilku pseudożydow- 
skich; w  której prężnie działają żydowskie sto
warzyszenia i księgarnie, gdzie można ku
pić trzy różne tomy komentarzy do Tory po
wstałe współcześnie w Polsce. Ich autorami są 
trzej polscy znani Żydzi: Paweł Śpiewak, Sta
nisław Krajewski i Konstanty Gebert. Sześć 
lat tem u spotkali się na debacie w sprawie ko
mentarzy do Pięcioksięgu właśnie na festiwa
lu w Krakowie.
-  Te nasze komentarze pisane po polsku to coś 
istotnie nowego -  uważa Gebert. -  Przed woj
ną pisano je dla publiczności, która biegle czy
tała po hebrajsku i w  jidysz. A dziś współcześni 
Żydzi polscy za słabo je znają, a liczni nieży- 
dowscy czytelnicy też są zainteresowani tem a
tem. Piszemy dla jednych i drugich.

Choć jeszcze 20 lat tem u na krakowskim 
Kazimierzu mieszkało kilkuset Żydów, w więk
szości bardzo starych, często w świątyniach 
Remu i Tempel nie byli w  stanie zebrać min- 
janu, czyli co najmniej 10 Żydów potrzebnych 
do tego, by odprawić modlitwę.

A wiosną tego roku w  stworzonym dwa lata 
tem u Centrum Społeczności Żydowskiej, w  bu
dynku niedaleko Tempel, został otwarty mini- 
żłobek dla żydowskich dzieci.

Żyd nie-Żyd
Janusz Makuch z Puław stanął obok synago
gi Tempel w  pewien deszczowy dzień 1980 ro
ku. Przyjechał do Krakowa studiować polo
nistykę. Judaizmem interesował się już wcze
śniej. W  Puławach spotkał profesora Michała 
Strzemskiego, gleboznawcę i eksperta od te
matyki żydowskiej. Dzięki niemu Makuch do
wiedział się, że Żydzi zamieszkiwali polską zie
mię przez 800 lat. A Kazimierz przez wieki był 
jednym z największych żydowskich ośrod
ków religijno-filozoficznych, o czym świad
czyć miało nie tylko siedem synagog, domy 
modlitwy, dwa cmentarze, mykwa i szkoły tal- 
mudyczne, ale też działalność słynnego rabina 
i cudotwórcy Mojżesza Isserles-Remu, do któ
rego grobu wciąż zjeżdżają Żydzi z różnych 
stron świata.
-  Świątynia była pusta, ale w  sąsiadującym 
z nią budynku zauważyłem światło -  w spo
m ina Makuch. Wszedł do środka. Grupka sę
dziwych mężczyzn spojrzała na niego ze zdzi
wieniem. Ktoś w  jidysz zapytał studenta, czy 
jest Żydem. Na pierwszy rzut oka czarnobrody 
i piwnooki Makuch rzeczywiście tak wygląda.

Natalię Saratę z krakowskiej fundacji Prze
strzeń Kobiet, w  latach 2003-2006  wolonta- 
riuszkę festiwalu, też zawsze dziwiło, że ludzie 
ją  pytają, czy jest Żydówką.

Nigdy nie wiedziała, co odpowiedzieć. Cza
sem zaprzeczała, a wtedy festiwalowi goście 
głośno zastanawiali się, po co w  takim razie 
bierze udział w  tym żydowskim przedsięwzię
ciu. Kiedy zaś twierdziła, że owszem jest, —>
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—> goście kręcili głowami, dodając, iż wcale 
na Żydówkę nie wygląda.

Kiedy Krzysztof Gierat (obecnie dyrektor 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego) i Janusz 
M akuch w  1988 roku zorganizowali w  kra
kowskim kinie Mikro pierwszy mikrofesti- 
wal poświęcony kulturze Żydów, byli przeko
nani, że to, iż sam i nie są Żydami, nie pow in
no mieć większego znaczenia. Zdziwili się tyl
ko raz, gdy zaproszony na przegląd filmów ży
dowskich Konstanty Gebert zjawił się w  lanie 
w jarm ułce. Po dwóch latach festiwal ponow
nie pojawił się na kulturalnej mapie Krakowa. 
W  tym, że robią coś nadzwyczajnego i w ażne
go nie tylko dla Krakowa, utwierdzili ich zna
mienici festiwalowi goście. W  tym także Cze
sław Miłosz i Jerzy Turowicz, z którymi młodzi 
pasjonaci już po projekcjach na stołach przy
krytych papierem  pili wódkę w  Piwnicy pod 
Baranami.
-  Nie chciałem się zastanawiać, czy jestem, czy 
nie jestem  uprawniony do promowania kultu
ry innego narodu, po prostu chciałem ją  p ro 
mować -  wyjaśnia Makuch. -  Kiedy w końcu 
przemyślałem sprawę, uznałem, że mam do te 
go prawo. Że nie m a znaczenia, czy jestem, czy 
nie jestem Żydem. Najważniejsze, że przyjąłem 
żydowskie dziedzictwo kulturowe za własne.

Sztuczny taniec
-  Podczas jednej z pierwszych edycji festiwalu 
w  niemieckim „Die Zeit” ukazał się artykuł ży
dowskiego dziennikarza Hentyka Brodera, któ
ry twierdził, że tą imprezą Polacy chcą zatuszo
wać swój wrodzony antysemityzm, że to z na
szej strony zasłona dymna -  wspomina Gierat.

Co ciekawe, Broder był gościem festiwalu 
-  jego film „Soli sein” został zaprezentowany 
właśnie podczas drugiej edycji FKŻ.

W  tym samym czasie, w  1990 roku, Janusz 
Makuch zaprosił na festiwal niemieckie zespoły 
klezmerskie. W  „New York Timesie” ukazał się 
artykuł oparty na niewybrednej tezie, że w  Kra
kowie Niemcy uczą Polaków, na  czym polega 
żydowska kultura. Szef festiwalu potraktował

W kadiszu, modlitwie 
za zmarłych, nie ma 
słowa o śmierci. Jest 

wychwalanie Boga. Taki 
kadisz jest odprawiany 

na Szerokiej co roku
argum enty n iejako potwarz, ale jako nauczkę. 
Postanowił, że w  imprezie m uszą -  i to na m a
sową wręcz skalę -  zacząć uczestniczyć Żydzi.

Miał nieco szczęścia. Artykuł z „NYT” 
w padł w  ręce Michaelowi Alpertowi, muzyko
wi z Brooklynu związanemu z klezmerskim ze
społem Brave Old World. Alpert, jeden z najlep
szych fachowców od muzyki i tańca żydowskie
go, którego rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, 
odnalazł M akucha i podarował m u kilka kaset 
z nagraniam i żydowskich kapel. Potem sam 
przyjechał na festiwal. Spacerował po Kazimie
rzu i płakał. Za tymi, którzy na zawsze odeszli. 
Potem zatrzymał się przy synagodze Tempel, 
tej samej, przed którą kiedyś stanął Makuch.

Muzyk zobaczył naprzeciw świątyni drze
wo, niem al uschnięte, a  jednak z zielonym 
czubkiem. Pomyślał, że pam ięta ono pejsatych 
mieszkańców szteda. Co więcej, mimo że los 
drzewa jest dość marny, rwie się ono do życia.

Alpert bierze udział w  festiwalu do dziś, po
dobnie jak wielu jego utalentowanych kolegów. 
Jak nowojorski trębacz Frank London albo wir
tuoz klarnetu David Krakauer (który wczasach 
gdy Polska była za żelazną kurtyną, nie wierzył, 
że kiedykolwiek trafi do miasta, od którego po
chodzi jego nazwisko), wreszcie inni muzycy 
ze stajni słynnego jazzmana Johna Zorna.

Trudne pytania
Z festiwalem nie rozstaje się też Anna Dodziuk. 
Prowadzi warsztaty w  ram ach Spotkań Otwar
tych. Przychodzą ci, którzy m ają wiele pytań 
bez łatwych odpowiedzi oraz wątpliwości do
tyczących spraw  żydowskich. Na przykład 
Agnieszka z Poznania, która w  2005 roku do
wiedziała się, że jest Żydówką, i nie wiedzia
ła, co z tym zrobić. Dziś jest członkiem poznań
skiej gminy żydowskiej i nie rozstaje się z Torą.

Anna Dodziuk też nosi- 
Pierwszym ła w  sobie wiele trudnych
akcentem festiwalu pytań. -  Spotkałam się
jest zawsze z zarzutem, że nasz powrót
szabasowe do tradycji jes t sztucz-
blogoslawieństwo ny -  wyjaśnia. -  I zawsze
w synagodze będzie sztuczny, bo w  niej
Tempel nie wyrośliśmy. Tak jest,

ale dla mojej córki to już będzie jej żydo 
ska tradycja, naturalna i oczywista. Festh- 
mi to uświadomił i pomógł zaakceptować.

Zarzutów ludzie festiwalu słyszą więc jj. 
Że to nie tylko sztuczny taniec, ale w  dod t- 
ku taniec na cmentarzu. Odpowiedzi na tal ie 
stawianie sprawy, przede wszystkim przez Ży
dów, Anna Dodziuk zawarła w  książce „Di j- 
ga dusza”, w  całości poświęconej festiwalowi, 
która ukaże się na rynku na początku jego te
gorocznej, jubileuszowej edycji. Znajdzie s ię 
w  niej na przykład wypowiedź naczelnego ra
bina Polski Michaela Schudricha. Poświęco a  
Polsce.

„W tym kraju -  mówi Schudrich w  ksi; 
ce Dodziuk -  okupowanym przez niemiecki h 
nazistów zabijano Żydów, znaczna większe ść 
z zamordowanych sześciu milionów zgin< la 
na tej ziemi. I to jest odpowiedzialność, która 
będzie na nas ciążyć zawsze. Ale jest ogroi a- 
na różnica pomiędzy stwierdzeniem, że Pol: ca 
to tylko cmentarze żydowskie, i powiedzeniem, 
że jest to miejsce cmentarzy, ale też żydowsk e- 

go odrodzenia. Jak napisane jest w  Talmud de 
Jerozolimskim: W  dniu, w  którym Świątynia 
została zburzona, narodził się Mesjasz”.

Nieodwołalne zmiany
-  Oczywiście nie wolno nam  zapomnieć o tym, 
że dawni mieszkańcy tego żydowskiego mia
sta w  większości zginęli w  Zagładzie -  uważa 
Janusz Makuch. -  Chasydzi jednak uważają, 
że opłakiwać zmarłych można na różne spo so
by: łzami, milczeniem albo modląc się pieśń ią.

Makuch dodaje, że w  kadiszu, czyli żydow
skiej modlitwie za zmarłych, nie m a słowa j 
o śmierci. Jest wychwalanie Boga. I taki w ła
śnie kadisz odpraw ianyjest przez żydowskich 
muzyków, którzy co roku tańczą, grają i śj e- 
wają na ulicy Szerokiej.

Dla Natalii Saraty najważniejsze jest dziś 
przywracanie pamięci o tych, którzy odeszli. 
Twierdzi, że choć wolontariatem na Kazir ie- 
rzu już się nie zajmuje, to właśnie żydowsk fe
stiwal w  dużym stopniu ukierunkował jej my
ślenie o świecie. Prowadzi programy bad w- 
czo-edukacyjne, których celem jest próba re
konstrukcji na  podstawie strzępów nota :k, 
dokumentów i w spomnień biografii Żydówek 
(i nie-Żydówek), o których zapomniała histo
ria. W  ciągu kilku lat dzięki mrówczej, miejsca
mi detektywistycznej pracy badaczkom udało 
się ustalić mnóstwo nieznanych faktów z ży
cia wielu żydowskich bohaterek miasta. Ale czy 
dowiemy się kiedyś, jak  trwały wpływ na Ży
dów i Polaków m a największy i najsłynniejszy 
na świecie polski festiwal poświęcony żydow
skiej kulturze?

Być może odpowiedzi na  to pytanie trzeba 
poszukać na samym festiwalu, po prostu bio
rąc w  nim  udział. Festiwalu, którego żadna si
ła, ani skini, ani politycy, nie jest już w stanie 
odwołać. Podobnie jak  nieodwołalne są zmia" 
ny w mentalności tych ludzi, którzy choć raz 
na przełomie czerwca i lipca trafili na krakow
ski Kazimierz. ,
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W ł  ym  tyacd n iu :
KOBIETY ZE SZCZEGÓLNYM 

POCZUCIEM  M ISJI: KINGA DUNIN 
Z FEM INISTYCZNYM  -  PONIŻEJ,

I EWA STANKIEW ICZ 

-  POLITYCZNYM -  S. 3 0

Najsztub
pyta

W  D R O D Z ED O  R A J U
Kryzys, konserwatyzm, konkordat oddalają świat równych praw 

mężczyzn i kobiet, uważa Kinga Dunin. I czeka na partię,
która ją z tych trzech „k” wyzwoli

Jak ma wyglądać św iat, jak  już walka o rów
ność płci się zakończy? Będzie parytet, 
szanse się  wyrównają...
-  Jeżeli to miałby być tylko parytet, to nie bę
dzie raju, tylko większa równość płci.
A  kiedy już dojdzie do prawdziwej równości, 
zmienią się zachowania społeczne, mode
le wychowania, jak św iat będzie wtedy w y
glądał?
-  Normalnie, w  przeciwieństwie do tego, 
co jest teraz. Dziś patrzymy na świat i widzimy, 
że można mieszkać albo w  Arabii Saudyjskiej, 
albo w  Szwecji. I w  Szwecji pełnej równości pici 
też nie ma, na przykład na wyższych stanowi
skach menedżerskich, w  przemyśle, gdzie w ła
dza jest naprawdę. A jednak to, że istnieje róż
nica między Arabią Saudyjską a Szwecją, jest 
dla każdego dosyć oczywiste. Pan pyta tak, jak
by nie istniała Szwecja, a ktoś z Arabii Saudyj
skiej zapytał: co będzie, jak  nasze kobiety zdej
m ą czadoty, będą mogły prowadzić sam ocho
dy, co to będzie za świat?
M yślę, że m ieszkańcy Arabii Saudyjskiej by
liby taką wizją przerażeni, bo rozsypałby się  
ich świat.
-  No to się rozsypie i będą mieli w tedy Szwe
cję. A co będzie, jeżeli w  Szwecji będzie jesz
cze więcej równości płci? To się nie staje z dnia 
nadzień...
Ale proces przyspiesza. Próbuję sobie ten 
św iat wyobrazić i m yślę, że w nim zabraknie 
czegoś, co dzisiaj stanowi pewnego rodzaju 
siłę  napędową zachowań społecznych, w y
borów życiowych. Ta różnica płci je st i m ęż
czyźni czują się  w dużej mierze panami ko
biet, to wytwarza sytuację uzależnienia lub

dążenia do uzależnienia, o coś się  toczy gra. 
Co ją  zastąp i?
-  To chyba nie jest jedyna gra, więc będzie się 
toczyła gra o coś innego, o władzę, o sposób 
zorganizowania świata... Bez względu na to, 
jak  bardzo wyrównane są pozycje płci, to nie 
jest przecież przepis na życie bezkonfliktowe, 
powszechną miłość. Przecież na przykład seks, 
podobnie jak  miłość, nie jest demokratyczny 
ze swojej natury. Ludzie, naw et jeżeli równość 
płci będzie w pisana w  system, będą wchodzi
li w  relacje dynamiczne, czy będą dwupłciowe, 
czyjednopłciowe, i żadna reforma społecznych 
w arunków  nie zmieni tego, że czasami jedna 
strona cierpi, a  druga się nudzi.
Nie wiem , na ile je st to wynik tysięcy lat pa
triarchatu, ale kobiety i m ężczyźni w swoich 
masach istotnie się różnią w tym , że kobie
cie bardzo zależy na trwałej miłości, szczę
śliwej w  zw iązku, a mężczyznom na tym du
żo mniej zależy. To chyba nie zniknie i bę
dzie zaw sze powodowało asym etrię emocji, 
a więc pozycji.
-  Nie jestem tego aż tak pewna. Myślę, że to jest 
też kwestia niższej pozycji społecznej kobiet, 
mniejszego poczucia bezpieczeństwa, wzorów. 
Czy w  tych krajach, gdzie 50 procent dzieci ro
dzi się poza małżeństwem, kobiety tak strasz
nie cierpią? Nie wiem, ale to założenie nieko
niecznie m usi być prawdziwe. Myślę, że też 
wielu mężczyznom na tym zależy, że często wy
bierają między poczuciem bezpieczeństwa a ja 
kimś typem samorealizacji i wybierają bezpie
czeństwo -  to nie jest związane tylko z płcią, ale 
i z psychologią, czasem potrzebami seksualny
mi i tak dalej.

Próbowała pani sobie kiedyś wyobrazić sie
bie żyjącą w Arabii Saudyjskiej?
-  To abstrakcyjne myślenie, dlatego że nie by
łabym sobą w  Arabii Saudyjskiej. Prawdopo
dobnie część kobiet w  Arabii Saudyjskiej eż | 
jes t szczęśliwa na swój sposób, również te, i 
które się buntuj ą, tylko ten bun t wygląda i: > a-1 
czej. Arabia Saudyj ska j  est skraj nym przyp ti
kiem, ale jeżeli spojrzymy na Iran, to zobai y-1 
my, że tam  organizacje kobiece, feministyc: ;e, 
islamskie są dosyć silne i tam  pewno byłal m  I 
islamską feministką, która należy do więkt o- 
ści kobiet studiujących na  teherańskim i; ń- 
wersytecie. Uważałabym, że chusta to st I 
po prostu chusta, kobiety w  Europie noszą sta-1 
niki, my nosimy chusty, są różne przyzwyc a- 
jenia. W  ram ach każdego systemu miesz; zą I 
się osoby nieco kontestujące system, jednoczę-1 
śnie w  nim  się mieszczące. Chyba nie oczeki
wał pan odpowiedzi, że...
Ze popełniłaby pani samobójstwo w wie
ku 2 0  lat.
-  Tak. Albo by mnie ukamienowano. 
M arzycielka?
-  Pewno bym się starała, żeby mnie nie uka
mienowano.
Nie chciałaby pani schematem biblijnym za- 
kończyć życie?
-N ie .
W  finale kampanii przed pierwszą turą roz
gorzała taka dyskusja o udział w spocie re
klamowym małżonki kandydata Komorow
skiego, że sobie siedział za stołem, a ona
-  nieszczęsna -  podawała mu zupę. Pod
niosły się głosy: to upokarzające dla kobiet, 
pokazywanie tego stereotypu, że żona
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— > podaje mężowi obiad i je st od tego. Pa
ni Komorowska powiedziała, że ona się nie 
czuje dotknięta, że oni tak po prostu żyją.
-  No tak w  tej sw ojej,A rabii Saudyjskiej” ży
ją, ich sprawa. Ale też propagandowy spot wy
borczy nie jes t reporterską relacją z życia ja 
kiejś polskiej rodziny na  „K” na przykład Ko
walskich, tylko przekazem ideologicznym. 
I oczywiście -  nieprzypadkowo -  żaden kan
dydat nie zaprezentował nam  spotu, w  którym 
pokazuje, jak  podaje żonie zupę, bo wiadomo, 
że chodzi o to, żeby pokazać pewien uznawa
ny za absolutnie oczywisty wzór i powiedzieć: 
jesteśm y jak  wielu z was, kobieta na  swoim 
miejscu, mężczyzna na swoim miejscu. Tu nie 
ma nic do rzeczy samopoczucie pani Anny.
Ale ona je st jedną z tych kobiet, też przy 
okazji ustawy o parytecie to się objawi
ło, które nie chcą ustaw w swoich kobiecych 
równościowych sprawach. To osłabia w asz  
ruch?
-  Poparcie społeczne dla parytetu sięgało 
60 procent, w  demokratycznym systemie to jest 
ogromne poparcie.
Ale był kłopot z zebraniem podpisów pod 
obywatelskim projektem tej ustawy.
-  Bo nie m a tak  dużej kobiecej organizacji, że
by to sprawnie zrobić. A to, że konserwatywnie 
nastawione kobiety będą przeciwko tem u, jest 
oczywiste, to też nie powinno nas dziwić...
Mnie martwi.
-  Mnie też martwi, ale też nie oczekuję w  zróż
nicowanym społeczeństwie, że zm iana w  spo
sobie myślenia nastąpi bezboleśnie, za zgodą 
wszystkich, że nagle wszyscy powiedzą: a że też 
nie wpadliśmy na to wcześniej! Ale więk
szy opór jest po stronie władzy, ustaw a trafiła 
do zamrażarki...
Powstają z politycznego strachu kolejne 
ekspertyzy i analizy.
-  A wszystko to służy tem u, żeby jak  najbar
dziej odsunąć m om ent jakiejkolwiek decyzji 
w  tej kwestii.
Drugi Kongres Kobiet, który się odbędzie 
w piątek, a który dla czytelników tej rozmo
wy już  się odbył w piątek, to co to je s t?
-  Jest w  tej chwili instytucją, ciągłą, kongre
sy będą się powtarzać i instytucjonalizować. 
Instytucjonalizacja zwykle oddala instytucje 
od ideałów, które patronowały ich powstaniu.
I to będzie taki Kongres Kobiet, jaki może być 
w  Polsce, z bardzo różnymi kobietami. Politycz
nie bardzo ciekawy, bo udało się połączyć nie
samowitą ilość sprzeczności...
Czy o nich zapom nieć?
-  Zapomnieć czy znaleźć wspólny mianow
nik właśnie w  postaci walki o parytety, którą 
wszystkie kobiety były gotowe nagłośnić.
Nie ma obawy, że kongres zamieni się  w ta 
kie koło gospodyń miejskich i w iejskich?
-  A co złego w  kołach gospodyń, przepraszam? 
Miło spędzają czas, oddając się różnym po
żytecznym  zajęciom, natomiast z przyszło
ścią to ma niewiele wspólnego.
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-  Oprócz przyszłości mamy teraźniejszość. 
Wiele naszych działań społecznych, politycz
nych, poza celami nastawionymi na przyszłość, 
m a na  celu tworzenie pewnej tkanki społecz
nej, strukturj' społecznej, miejsca społecz
nego, po to  żebyśmy się w  nim  czuli dobrze, 
i nie widzę w  tym nic złego. Dlaczego mamy 
żyć w  społeczeństwie, w  którym źle się czuje
my, jeżeli możemy zbudować sobie instytucję, 
w  której będziemy czuli się dobrze. Więc jeże
li na  tym naw et miałoby się skończyć, to dla
czego kobiety nie m ają mieć instytucji, w  któ
rej czują się dobrze, skoro w  innych czują się 
nie najlepiej?
Usłyszałem  dziś rano w radiu słowa pro
fesora socjologii, który je st przekonany, 
że wśród nas żyje już jakaś 3 0 - , 40-la tka , 
która w przyszłości wystartuje i wygra w y
bory prezydenckie. Pani też tak m yśli?
-  Tak. Nawet jeśli Polska nie zmieni swego 
konserwatywnego oblicza, kobieta jest z róż
nych powodów wyobrażalnym kandydatem 
na  prezydenta. Choć przykład kampanii pre
zydenckiej Gronkiewicz-Waltz pokazywał, 
że w  pewnym momencie jednak płeć zaczyna 
przeszkadzać. Ciekawa byłabym bardzo kam 
panii Jolanty Kwaśniewskiej... Myślę, że zosta
łaby rozerwana na strzępy, że najpierw  miała
by bardzo duże poparcie, zadziałałoby marze
nie o odpolitycznieniu polityki, o jakiejś matce 
Polce albo bogini z supermarketu, która będzie 
nam  symbolizowała różne nasze potrzeby apo
lityczne, te wszystkie dobre cechy kojarzące się 
z kobietą, a nie z polityką. Później jednak te pa- 
triarchalne przyzwyczajenia, a przede wszyst
kim interesy partyjne, które są głównie męski
mi, zaostrzyłyby walkę i taka pani by poległa. 
Dosyć szybko doczekamy się startu kolejnej ko
biety w  wyborach prezydenckich. Nie wydaje 
się to całkiem niewyobrażalne, żeby w  końcu 
któraś z nich mogła wygrać.
Problem polega na tym , że teraz mamy po
litykę zdominowaną przez dwie konserwa
tywne partie i je śli one zdominują Polskę 
na wiele lat...
-  Nie potrafię, mówiąc szczerze, przewidzieć, 
kiedy im się powinie noga, ale myślę, że im się 
powinie. I w tedy łatwiej będzie z tym patriar
chatem, ikoną konserwatyzmu, walczyć. 
Wydawało się , że kryzys światowy przy
sp ieszy te procesy, walkę o równouprawnie
nie, ale on chyba je  cofa, bo przy jego okazji 
w szyscy zaczynają się odwoływać do kon
serwatywnych w artości, żeby złapać się ja 
kiejś kotwicy.
-  Cofa, naw et nie z powodu odwoływania się 
do konserwatywnych wartości, ale tego, że jeże
li trzeba pozbyć się kogoś z rynku pracy, to czę
sto bywają to kobiety. Chociaż różnie to wyglą
da na świecie, bo na przykład w niektórych kra
jach europejskich wzrosło zatrudnienie kobiet 
właśnie dlatego, że są tańszą siłą roboczą. Ko
biety więc i tak padły ofiarą tego kryzysu, bez
robocie dotknęło mężczyzn, a wzrosło tylko za
potrzebowanie na tańszą siłę roboczą, to wzma
ga dyskryminację kobiet.

Jeszcze na początku kryzysu liczyłem  
na przewartościowania globalne, ograniczi - 
nie konsumpcjonizmu, taki namysł, że mo 
że by inaczej żyć, zmienić system . Nic z te
go. A  czy ten proces wyrównywania różnic 
doprowadzenia do św iata, w którym płeć r e 
ma znaczenia, może zostać przerwany, mc 
że się cofnąć do głębokiego patriarchatu?
-  Nie, to już jest niemożliwe, bo w  sferze sym
bolicznej parę rzeczy zostało przewalczonyc i, 
nawet w  Polsce, świadomość problemu nie
równości płci istnieje, stała się częścią oc?y- 
wistości, do niej odwołują się też politycy, bie 
można całkowicie tego procesu odwrócić, ch o
ciaż ekonomia może być tym czynnikiem, kt ó
ry nawet w  krajach stawianych za wzór, takich 
jak Szwecja, okazuje się właśnie tą domeną ni e- 
równości.
Ludzkość może uznać, że nas nie stać 
na równość, że to luksus.
-  Wiele rzeczy jest luksusem, luksusem jest 
opieka medyczna, utrzymywanie jakichkolwiek 
służb publicznych, brak luksusu to rozumiem 
dżungla, po prostu najsilniejszy przeżywa... 
Pani żyje w dżungli?
-  Trochę tak.
I co jest w niej najniebezpieczniejsze?
-  Ważne jest dla mnie bezpieczeństwo socj d- 
ne, to mnie dotyczy, kiedy myślę o emerytur*,
0 służbie zdrowia. Wśród ludzi wyczuwalny 
jest też brak zaufania do państwa, że wszystide 
obietnice w  sprawie ochrony zdrowia, edul a- 
cji są niechętnie spełniane, a w  każdej bardi lej 
nadzwyczajnej sytuacji wielu ludzi zostaje sa
mych. Jeżeli mówimy o braku kapitału społe z- 
nego, braku zaufania, braku spójności społecz
nej, to to też jest pochodna braku bezpieczeń
stwa, bo człowiek, który czuje się bezpieczny, 
jest jednocześnie dużo bardziej gotów dav ać 
innym. Jeżeli wiem, że w  razie czego ktoś mną 
się zaopiekuje, to mogę zainwestować na ra
zie, póki m am  siłę, w  opiekę nad kimś inny m. 
A tutaj każdy trzyma swoje i myśli sobie: Bc że, 
co to będzie na starość, żeby mi się nic złego tie 
stało, a jak mi się przydarzy, to co?
Mityczna czarna godzina, która w naszyci' 
głowach urosła do lat całych.
- 1 wszyscy żyją pod groźbą tej czarnej godz ny, 
a to nie jest atmosfera do tworzenia więzi spo
łecznych. Czuję to w  powietrzu.
Ale mimo wszystko to je st dobry czas 
na walkę o parytet?
-  Dobre jest to, że te kobiety się angażują, uczą 
się występować publicznie, organizować, zała
twiać jakieś drobne sprawy na prowincji. Panie, 
które przyjeżdżają na kongres, to takie zwykle 
kobiety, które często miały przykre doświad
czenie z tym podobno opiekuńczym państwem a
1 to popchnęło je do aktywności społecznej. 
A grupa daje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy 
pamiętają, ile tu  kobiet widziały, łatwiej jest im • 
potem  działać. To było to pytanie, czy dobrze, 
że na Manifie pojawiła się Jolanta Kwaśniew
ska? Dla niektórych nie jest to „bohaterka id1 
rom ansu”, mnie się wydawało, że to świetnie- 
bo są kobiety, które widzą Kwaśniewską i myśte
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sobie, że jeżeli ona może się wygłupiać na plat
formie, to znaczy, że i ja  mogę, że to nie jest ob- 
c ach, że to już normalne.
( lytając pani felietony w „Wysokich Ob- 
c isach", w których co tydzień piętnuje pani 
ś viat patriarchalny w jego ohydnym wyda
niu, zastanawiam  się czasam i, czy to już pa
nią nie nudzi?
- Czasem mnie nudzi.
1 o czemu pani łopocze tym sztandarem ?
- Po pierwsze, nie co tydzień. Wszystkim głów- 
rie z tym się kojarzę i to zapamiętują. Po dru
gie, nudzi mnie w  tym przede wszystkim to, 
że trzeba ciągle powtarzać to samo, że jednak 
ta k  mało się zmienia, a wydawałoby się, że pa
rę rzeczy zostało już powiedzianych i że moż
na by coś w  rodzaju politycznej poprawności 
w tych sprawach narzucić, chociażby polity
kom czy mediom... Chociaż to się też zmienia. 
N a początku lat 90. robiliśmy badania dyskur
su publicznego i wtedy liczba seksistowskich 
v ypowiedzi była dużo większa i nie spotykała 
s ę z żadną reakcją, teraz już troszkę ten savoir- 
-’ ivre jest ucywilizowany... Ale to trzeba tak jak 
z dzieckiem, ciągle trzeba przypominać, żeby 
u myło zęby, nie wystarczy m u raz powiedzieć. 
Mówi pani o sobie, że jest spokojną realist
ką. Obserwuje pani Polskę z fem inistycz
nych pozycji od początku lat 9 0 . co naj
mniej. Czy mogliśmy lepiej, szybciej dopro
wadzać do równouprawnienia?
- Na pewno gwałtowne pogorszenie sytuacji 
kobiet nastąpiło w  związku z takim, a nie innym 
v yborem modelu transformacji. Utrwalenie się 
p ewnych konserwatywnych wzorów i dopusz- 
c alność w  związku zachowań z nimi związa
li /eh było też konsekwencją tego, że zgodziliśmy 
s:ę na takie miejsce Kościoła w  życiu publicz- 
n zm, a nie inne. Politycy podjęli w tej sprawie 
k mkretne decyzje. Chce pan spytać, czy z Balce- 
n wiczem i Kościołem katolickim mogliśmy jed- 
n icześnie lepiej zawalczyć o prawa kobiet?
T ik.
- Myślę, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle, 
P' >równując to z sytuacjami w  innych postko- 
n unistycznych krajach, gdzie nie było tak sil
nego Kościoła, jesteśm y całkiem „do przodu”, 
je i i i  chodzi o świadomość feministyczną. 
Balcerowicza nie ma, choć jego duch pozo
stał, ale Kościół je st i będzie...
- Kiedyś go w  końcu szlag trafi.
^ ierzy w to pani?
- Zmiana postaw wobec wiary następuje, spo
łeczeństwo przy pozorach rytualnej religijności

się łaicyzuje, to jest wyraźne. A czy ktoś się kie
dyś odważy osłabić instytucjonalny Kościół, za
nim Kościół odbierze wszystkie ziemie, które 
mu się należą i nie należą, czy ktoś kiedyś uczy
ni z tego hasło wyborcze? Wydaje mi się, że po
ziom antyklerykalizmu rośnie. To tylko wyryw
kowa obserwacja, ale na forach internetowych 
od paru lat jest wręcz szokujący.
Ja liczę na to, że będzie ten świętymi księ
gami opowiedziany koniec świata i Sąd 
Ostateczny, tylko się okaże, że to dotyczy 
wyłącznie katolików, którzy zakończą wtedy 
swoją misję, a reszta świata będzie żyła jak  
gdyby nigdy nic...
- 1 znikną.
Raczej wstaną z foteli i wyjdą z kina.
-  Może to jest tak, że wszyscy nadmiernie się 
boimy „ruszenia” Kościoła, a że w  pewnym m o
mencie pojawi się siła polityczna, która uczyni 
z tego część swojego sztandaru, odwołując się 
też do takich niskich uczuć, jak wypominanie 
bogactwa Kościołowi, afer, bo w  końcu poja
wią się afery pedofilskie i obyczajowe, których 
nie da się zamieść pod dywan, to może być ta 
ki nagły krach. Może zacznie się właśnie od pe
dofilii, a później pójdzie na pieniądze, a później 
okaże się, że można dołączyć do postulatów po
litycznych zerwanie konkordatu.
Czy jest jakiś zbiór rad, których moż
na by udzielić 20-latce, która zaczyna ży
cie w tym świecie, jaki znamy, ale być może 
będzie kończyła już w trochę mniej patriar- 
chalnym?
-  Nie, mam swoje zasady, nie udzielam rad.
Nie stworzymy takich zasad bezpiecznego, 
a równocześnie skutecznego działania dla 
2 0-la tk i?
-  Najpierw taka 20-latka musiałaby sobie 
uświadomić, że istnieją pewne problemy i do
strzec je. Że jeżeli zaczyna studia, to stanowią 
z koleżankami często większość, a jak przycho
dzą profesorowie, to jest kompletnie odwróco
na proporcja płci i skądś to się bierze.
Co jeszcze powinna sobie uświadomić?
-  Może właśnie to, że kobieta potrzebuje przede 
wszystkim małżeństwa, dzieci, żeby się spełnić, 
może być prawdą, ale nie całą, że potrzebuje też 
innych rzeczy, że to są wartości, między który
mi niestety często trzeba wybierać, że te war
tości bywają nie gorsze i nie mniej atrakcyjne. 
Zależność kobiet od mężczyzn często wynika 
z braku różnych innych zainteresowań kobiet. 
Kobieta, która angażuje się w różne sprawy, po
trafi lepiej znieść przykrą informację, że chło

pak ją porzucił, bo ma czym się zająć w między
czasie, a jeżeli chłopak był dla niej wszystkim, 
to jest to dla niej wielki dramat. Dlatego uwa
żam, że wszelkie formy takiej społecznej ak
tywności kobiet, tworzenia związków między 
kobietami, niekonkurowania z innymi kobieta
mi, są czymś niesłychanie ważnym.
W jakim sensie niekonkurowania?
-  Przede wszystkim na utworzonym dla nas 
wybiegu, która z nas jest piękniejsza, atrak
cyjniejsza, na którą panowie łaskawie zwrócą 
uwagę, a może przyjmą do swojej partii, nawet 
kimś zrobią...
Można tak nie rywalizować, jeżeli taka par
tia ma trzy miejsca dla m askotek?
-  Nie warto rywalizować o miejsce maskotki, 
tylko warto z innymi kobietami się sprzymie
rzyć, popierać, stworzyć sieć kobiecą, która bę
dzie równie silna jak sieć męska.
Mówiła pani, że być może znajdzie się 
w Polsce partia, która podważy konkordat, 
a wierzy pani, że to coś, co jest fałszywie 
nazywane kompromisem w sprawie aborcji, 
da się podważyć?
-  To od lat jest jeden z głównych postulatów 
ruchu feministycznego, choć ja  traktuję go już 
nieco symbolicznie. Ta kwestia rozwiązuje się 
inaczej. Jest absolutnie trudna do oszacowania 
liczba aborcji chemicznych, które są bardzo ła
two dostępne i których nikt nie ureguluje, nikt 
nie sprawdzi.
Tak zwane samoistne poronienia.
-  Tak, wywoływane chemicznie. Wystar
czy zajrzeć do Internetu i dowiedzieć się, jaki 
lek na jaką chorobę zamówić, dostać od leka
rza. Tylko to znowu jest klasowe, bo nie każdy 
ma dostęp do Internetu, nie każdy tak łatwo so
bie w nim szuka.
Czyli wierzy pani w powszechność prostych, 
praktycznych sposobów?
-  Jest ich mnóstwo, bo drugim jest wyjazd 
z Polski na przykład do Czech, na Litwę, 
na Ukrainę, jeżeli ktoś chce tanio. Jednak z po
wodów czysto symbolicznych to prawo nale
żałoby koniecznie zmienić, ponieważ jest ono 
niesłuszne.
Ale może warto ten sztandar zwinąć, skoro 
to się sam oistnie rozwiązuje?
-  Nie, bo tworzy pewną postawę, że mam w  no
sie państwo, prawo, po prostu organizuję sobie 
życie i rozwiązuję oroblemy. Na dłuższą metę 
to państwu szkodzi.
Dla fem inistki Kingi Dunin te wybory są 
ważne?
-  Są kompletnie bez znaczenia.
Bo?
-  No bo panowie się niczym nie różnią z moje
go punktu widzenia. Prawie. Jednego bardziej 
nie lubię -  Komorowskiego.
I tylko tyle. To panią odepchnie od urny?
-  Nie, wychowałam się w  PRL i doceniam fakt 
istnienia wyborów, pójdę i zapewne skreślę 
wszystkich. Będzie to, co ma być, więc niech się 
chłopcy sami bawią ze sobą w swojej piaskow
nicy, a właściwie mam nadzieję, że wygra Ka
czyński i będzie przeszkadzał Tuskowi. □
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Kinga Dunin (56), socjolożka, publicystka, pisarka i krytyczka literacka.
Współpracowała z KOR i Niezależną Oficyną Wydawniczą. 13 grudnia 1981 roku została internowana 
Wraz z mężem i pięciomiesięcznym synem. Po roku 1989 aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, 
Współtworząc ruch feministyczny i partię Zielonych. Jej felietony od lat publikują „Wysokie Obcasy” 
jest też autorką licznych publikacji i opracowań naukowych. W TVP1 współprowadziła z Tomaszem 
Łubieńskim i Witoldem Beresiem program „Dobre książki”, a w TVP Kultura ze Sławomirem 
Sierakowskim i Cezarym Michalskim -  „Lepsze książki”. Wykłada socjologię na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym. Jest jedną z głównych postaci środowiska „Krytyki Politycznej”.
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Rozpętała dwie największe 
burze medialne ostatnich 

lat. Kim naprawdę jest E w a  
S ta n k ie w ic z, współautorka 
„Solidarnych 2010” i „Trzech 

kumpli*? Cichą bohaterką 
wyborów prezydenckich 

czy ofiarą politycznej 
manipulacji?

FILM  O ŻAŁOBIE PO KATASTROFIE SM OLEŃ-

skiej „Solidarni 2010” dostał właśnie trze
cie życie. Po emisji w  najlepszym cza
sie antenowym w  TVPl i dołączeniu 
go do „Rzeczpospolitej” przyszedł czas 
na publiczne pokazy. -  Właściciel praw  
autorskich zgodził się, żeby środowisko 
naszego stronnictwa miało możliwość 
bezpłatnego udostępniania tej produkcji 
filmowej -  wyjaśnia poseł PiS Jarosław 
Rusiecki. W  ten sposób w  szczycie kampa
nii, tuż przed wyborami film Ewy Stankie
wicz i Jana Pospieszalskiego stał się dla Ja
rosława Kaczyńskiego jednym  z narzędzi 
w  walce o fotel prezydencki, a jego sku

teczność mogła być nie mniejsza niż tele
wizyjnych reklamówek. Burza wokół „So
lidarnych” nie cichnie od premiery, któ
ra zresztą zbiegła się z ogłoszeniem przez 
prezesa PiS startu w  wyborach. W  filmie 
wypowiadali się niemal sami zwolennicy 
zmarłego prezydenta, niektórzy snuli spi
skowe teorie, inni atakowali rząd i media.

Na początku autorstwo „Solidarnych’ 
przypisywano Janowi Pospieszalskiemu, 
ale nawet gdy do opinii publicznej zaczę
ła przebijać się informacja, że współautor
ką jest Ewa Stankiewicz, nikt nie trakto
wał jej roli poważnie. Mówiono, że była
m a r io n e tk ą  w  r ę k a c h  k o n tro w e rs y jn e g o
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( ziennikarza. Tymczasem pomysł na „Solidar- 
i ych” to koncepcja Stankiewicz. Medialną bu- 
r ;ę wywołała zresztą nie po raz pierwszy -  dwa 
1 ita tem u równie głośno było o jej „Trzech 
kumplach”, filmie o przyjaciołach z antykomu- 
ristycznej opozycji, z których jeden został za
mordowany (Stanisław Pyjas), drugi okazał się 
agentem bezpieki (Lesław Maleszka), a trze
ci (Bronisław Wildstein) poświęcił lata, by do
ciec, kto dopuścił się zdrady i przyczynił się 
do śmierci krakowskiego studenta.

Kim jest współautorka dwóch najgłośniej
szych polskich dokumentów ostatnich lat? 
Propagandową tubą PiS, co sugerowałyby losy 
„Solidarnych 2010”, czy -  jak twierdzą jej zna
jomi -  dokumentalistką ze szczególnym poczu
ciem misji?

Perfekcjonistka
Zainteresowanie dziennikarstwem 43-let- 
nia dziś reżyserka zawdzięcza bratu, wybitne
mu pianiście jazzowemu. To od niego poży
czyła pierwszy magnetofon. Gdy Kuba wyje
chał na dłużej, Ewa na jego kasprzaku nagrała

„Solidarnych 2010”, 
ostatni film  wrocławskiej 

dokumentalistki Ewy 
Stankiewicz, wyświetlają 

na specjalnych pokazach 
politycy PiS-u

swoją pierwszą audycję -  opowieści rodzinne
0 tym, co się działo w domu pod nieobecność 
brata. Pierwsze poważne programy radiowe za
częła robić jeszcze na studiach polonistycznych, 
współpracowała wtedy z Radiem Wrocław. Gdy 
po czwartym roku wzięła dziekankę i na po
czątku lat 90. pojechała do Paryża, po godzi
nach pracowała w  Radiu Solidarność. -  Przy
gotowywałyśmy codzienne wiadomości, głów
nie o tym, co się dzieje w  Polsce, ale też o ży
ciu Polaków we Francji. W  tym czasie pozna
łyśmy mnóstwo ludzi. Dzięki Ewie, bo ona już 
wtedy miała niesamowity dar przyciągania cie
kawych osób -  wspomina Anna Ferens, współ
autorka „Trzech kumpli”, która poznała Stan
kiewicz właśnie w  Paryżu. Po powrocie do kra
ju  Ewa nadal robiła reportaże. -  Gdy pracowa
ła nad jakimś materiałem, siedziała nad nim 
od rana do nocy, cały czas coś poprawiając. My, 
pracujący w  newsach, patrzyliśmy na jej bene
dyktyńską robotę z przerażeniem i podziwem 
-  wspomina Piotr Kamiński, dziś wicenaczelny 
Radia Wrocław. Nawet gdy z powodów finan
sowych w 1994 roku zatrudniła się jako stewar
desa w liniach lotniczych Delta („Byłam dobrą 
wróżką, która rozdaje ludziom same dobre rze
czy” -  opowiadała o tych czasach w wywiadzie 
dla „Przekroju” w  2003 roku), cały czas coś na
grywała, na przykład reportaż o nocnym życiu 
Moskwy i Nowego Jorku. Gdy firma zamknęła 
przedstawicielstwo w Polsce, Stankiewicz trafi
ła do telewizji.

Bezkompromisowa
Podczas wspomnianego wywiadu dla „Prze
kroju” zapytana o pracę w  TVP pochyliła się 
nad dyktafonem i zawołała z ironią: „Robert! 
Słyszysz nas? Dziękujemy ci za wszystko! 
Cmok, cmok! To dla ciebie!” Mowa o Rober
cie Kwiatkowskim, który prezesem TVP zo
stał niedługo po jej przyjściu do redakcji re
portażu w  drugiej połowie lat 90. Z tam tych 
czasów Stankiewicz pam ięta głównie zebra
nia, na których upokarzano pracowników
1 promowano donosicielstwo. Zaprzyjaźnio
ny z nią reżyser Bartek Konopka wspomina, 
że Ewa już w tedy wyróżniała się bezkompro- 
misowością i odwagą: -  Szef redakcji zaczął 
ingerować w dobór tematów i montaż, wymu
szał zmiany, kazał nie dopowiadać niewygod
nych prawd, bojąc się reakcji z góry. Ewa była 
pierwszą osobą, która się mu przeciwstawnia. 
Wtedy reszta zespołu zupełnie naturalnie po 
szła za nią. Nie godziliśmy się na ściemę i uda
ło się nam  wywalczyć zmiany -  wspomina.

Ale chyba nie do końca, bo Stankiewicz za
kończyła współpracę z TVP właśnie z powodu 
cenzury. Dostała polecenie zrobienia m ateria
łu o taśmach archiwalnych dotyczących Okrą
głego Stołu, które generał Kiszczak przekazy
wał telewizji. Dziennikarka miała podkreślić, 
że pochodzą one z prywatnego archiwum ge
nerała, na co nie chciała się zgodzić. Obok wy
powiedzi Kiszczaka zamieściła głos prawico
wego publicysty. Gdy dyrektor zorientował się, 
co jest w  reportażu, zdjął materiał kilkanaście

m inut przed emisją, a kolejne pomysły Stan
kiewicz szły do kosza. Odeszła z TVP i zdecy
dowała się na współpracę z redakcją reporta
żu w TVN.

-  Nie przypominam sobie, żeby Ewa zaj
mowała się wtedy w ogóle tematyką politycz
ną. Jej reportaże dotyczyły na przykład proble
mu z wysypiskiem śmieci pod Warszawą albo 
terapii śmiechem -  opowiada Andrzej Kuryło- 
wicz, wydawca, jej były wieloletni partner.

W  tym czasie dziennikarka rozpoczęła stu
dia w  łódzkiej filmówce. Choć studenci kręcą 
tam  jedynie etiudy, jej zamarzyła się pełnome
trażowa fabuła. Razem z Anną Jadowską, ko
leżanką z roku, zrobiła „Dotknij mnie” nazy
wany potem polskim „Amores perros”, który 
na festiwalu filmowym w Gdyni dostał nagro
dę dla najlepszej produkcji offowej. Film na
kręciły w czasie wakacji, namawiając do współ
pracy znajomych studentów filmówki i uzna
nych aktorów (Ewie Szykulskiej scenariusz tak 
się spodobał, że bez problemu zgodziła się wy
stąpić w  śmiałej erotycznej scenie w popsu
tym maluchu). -  Nie istniało coś takiego jak 
budżet. Właściwie wszyscy zgodzili się praco
wać za darmo lub za obietnicę honorarium, je 
śli film coś zarobi -  wspomina Kuryłowicz.

Ktoś, kto danego dnia nie miał nic do robo
ty na planie, siedział w  domu i gotował obiad 
dla kilkunastu osób. Nie było mowy o czeka
niu i zbijaniu bąków, bo -  jak mówi pracują
cy ze Stankiewicz od lat operator -  „praca z nią 
to harówka na planie od szóstej rano do czwar
tej nad ranem ”.

Nazwana
Pracoholizm Stankiewicz w  środowisku fil
mowców przeszedł już do legendy. Konopka 
wspomina, jak  padł jego ofiarą podczas wspól
nej realizacji reportażu dla TVN o brazylijskiej 
Polonii: -  Ewa wymaga od ludzi tego, cze
go od siebie, czyli totalnego poświęcenia. Jeź
dziliśmy na wielogodzinne spotkania z nowy
mi osobami, nawet kiedy wiedzieliśmy, że ich 
wypowiedzi nie wejdą do filmu. Ostatniego 
dnia zbuntowałem się, mówiąc: „Sorty, ale je 
steśmy tu od dwóch tygodni i ani razu nie byli
śmy na plaży, żeby po prostu odpocząć”. Posze
dłem nad morze, za chwilę dołączyła reszta eki
py, w  tym Ewa. Byliśmy podenerwowani, zapo
mnieliśmy posmarować się kremem z filtrem.
W  ciągu dwóch godzin poparzyliśmy się tak, 
że w  drodze powrotnej w  USA trafiliśmy do le
karza. Tak ta  odrobina lenistwa się na nas ze
mściła -  śmieje się Konopka.

Stankiewicz jeszcze bardziej zaangażowa
ła się przy kolejnej produkcji: filmie dokumen
talnym „Trzech kumpli”, który -  jak  stwierdzi
ła kapituła Nagrody imienia Andrzeja Wojcie
chowskiego -  najmocniej wpłynął na życie Po
laków w  2008 roku. Wraz z Anną Ferens pra
cowały nad nim  trzy lata, rozmawiały z kil
kudziesięcioma osobami. -  Niektórych szu
kałyśmy dosłownie po omacku, wykorzystu
jąc strzępy informacji na przykład o miejscu 
zamieszkania albo o tym, że czyjaś była —>

P R Z E K R Ó J  | 2 2  C Z E R W C A  2 0 1 0  31



SYLWETKAEWA STANK,EW|CZ FOT. BARTŁOMIEJ SOWA/NEWSPIX.PL

—> żona jest dentystką -  w spom ina Ferens. 
Kiedyś trzy dni koczowały pod domem pew
nego ubeka, który nie chciał się zgodzić na roz
mowę. W  końcu sam do nich wyszedł.

Osoby, które znają Ewę Stankiewicz, pod
kreślają, że m a niezwykły talent do wciągania 
bohaterów  w  rozmowę. Na łamach „Zwiercia
dła” jedna z dziennikarek telewizyjnych m ó
w i: „Do tych ubeków podchodziła taka niewin
na. Tu jej się kabelek odpiął, tu  czegoś szukała. 
No sierota! Sierocie nie pomożesz? I tak  jej te 
go kabelka szukali, naprawiali zepsuty dykta
fon, że cały dzień mijał. A w  dodatku ona za
dawała takie głupie pytania. Tylko siąść i pła
kać. Ewa w  ogóle sprawia wrażenie niegroźnej 
i nieobecnej. A na pewno nie wygląda na kogoś, 
kto m a w zanadrzu ukrytą kamerę”. Ewa Stan
kiewicz (w tym samym wywiadzie): „Nie gra
łam. Pytałam o to, co mnie naprawdę porusza
ło, oburzało, ciekawiło”.
-  Podrzucili mi ją  jacyś znajomi -  opowiada 
Bronisław Wildstein, publicysta „Rzeczpospo
litej”, bohater „Trzech kumpli”. -  Na początku 
traktowałem ją  jak  narw aną panienkę, której 
wydaje się, że Bóg wie co zrobi. Byłem zmęczo
ny jej pytaniami. Ale gdy po jakimś czasie w ró
ciła i pokazała mi parę zrobionych przez siebie 
wywiadów, oniemiałem. Nie mogłem pojąć, jak 
udało jej się namówić do rozmowy tych wszyst
kich ubeków.

Pisowska
W  trakcie kręcenia „Trzech kumpli” znajomość 
W ildsteina i Stankiewicz zacieśniła się, niektó
rzy twierdzą nawet, że prawicowy publicysta 
został jej mentorem . -  Sam pam iętam , że nie
nawidziła takich ludzi jak Lepper czy Giertych, 
ale gdy weszli w  koalicję z PiS, zaczęła ich ak
ceptować, bo Jarosław Kaczyński, którego za
częła popierać, też ich akceptował. Kiedyś Ewa 
m iała inne poglądy. Mam wrażenie, że zm ie
niły się one pod wpływem W ildsteina, którego 
sam  nazywałem Dzikimsteinem. N a szczęście 
on mógł wpłynąć tylko na wybory polityczne 
Ewy, a  poza tym nadal pozostała dobrym czło
wiekiem, gotowym w  każdej chwili pomagać 
innym, naw et jeśli sam a nie m a lekko -  mówi 
Kuryłowicz.

Ale Agnieszka Holland, nauczycielka Stan
kiewicz z filmówki, twierdzi, że zwrot w  p ra
wo zaczął się już wcześniej i był na  tyle ostry, 
że niektórzy znajomi rozluźnili z nią stosunki.
-  Od jej kolegów słyszałam, że bardzo religij
na i namiętnie propisowska stała się po śmierci 
matki -  opowiada Holland.

M atka reżyserki zmarła nagle w  2003 ro 
ku, niedługo potem  po długiej chorobie od
szedł jej ojciec. Z obojgiem Stankiewicz by
ła bardzo zżyta. -  To była niezwykła miłość 
i przywiązanie. Rzadko dziś ludzie tak  okazu
ją  sobie uczucia -  potwierdza Konopka. -  Ewa 
dzwoniła do matki z każdego miejsca na świe
cie, a rozmowę kończyła czułym: „Kocham cię, 
mam usiu, jesteś fantastyczna” -  wspomina. 
Matka Ewy była botanikiem, ale pracowała ja 
ko agentka ubezpieczeniowa. Ojciec, chemik,
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był zatrudniony w  zakładach przetwórstwa 
spożywczego. W  PRL miał szansę na karierę 
za granicą, ale nie chciał się zapisać do partii, 
więc nie dostał pozwolenia na wyjazd. Wiele lat 
później córka zrobi o nim reportaż.

Samotna
-  Zanim dotknęła ją  tragedia rodzinna, by
ła wesołą, zwariowaną, wręcz ekscentryczną 
dziewczyną. Potem spoważniała -  mówi Ku- 
tyłowicz. W  wywiadzie dla „Zwierciadła” Stan
kiewicz przyznała, że dotąd nie pogodziła się 
ze śmiercią rodziców: „Zmieniło się całe moje 
patrzenie na świat. Przez lata żyłam w kokonie, 
miałam poczucie bezpieczeństwa. Po odejściu 
bliskich jest taka pokusa pogrążenia się w  zgty- 
zocie, w  smutku. I to jest bardzo niedobre. Wie
działam, że trzeba wyjść z cienia. Myślę, że mo
ja  m am a nie chciałaby mnie widzieć w  takim 
stanie”. Zmobilizowała się i stworzyła funda
cję pomagającą dorosłym choiym: -  Niech pa-

Wpadła w wir, z którego 
nie wiadomo jak się 

wydostać, bo pływają tam 
o wiele lepsi pływacy

BARTEK KONOPKA

nie nie podają jej nazwy, bo ze względu na at
mosferę wokół Ewy możecie zaszkodzić fun
dacji. A ona napraw dę dużo robi -  prosi jeden 
z naszych rozmówców. Po pięciu latach dzia
łalności fundacja m a około 300 wolontariuszy, 
którzy w  sześciu miastach wspierają osoby le
żące w  szpitalach. Są do dyspozycji pielęgnia
rek i pom agają pacjentom  w  sprawach, które 
nie wymagają kwalifikacji medycznych. Podają 
basen, ale mają też czas na rozmowę. Prowadzą 
„wędrującą bibliotekę” z książkami dla cho
rych, a na jednym z oddziałów także „przyjazną 
poczekalnię”. Sprzedają tam  kawę, herbatę i ka
napki po kosztach zakupionych produktów.

Fanatyczna
Szpitalne doświadczenia związane z chorobą 
ojca zainspirowały ją  nie tylko do stworzenia 
fundacji, ale też do nakręcenia na poły autobio
graficznego filmu.

Na festiwalu w  Gdyni z powodu „Nie opusz
czaj mnie” rozpętała się burza podobna do tych 
wokół „Trzech kum pli” i „Solidarnych 2010”. 
Tym razem nie ze względu na treść filmu (bar
dzo mocno zresztą krytykowanego), ale dlate
go, że zainteresowany wcześniej wprowadze
niem produkcji do polskich kin Roman Gu- 
tek poinformował, że nie podejmie się dystry
bucji. -  Takie kino z trudem  przebija się w Pol
sce do publiczności -  tłumaczył. Według nie
go projekt zapowiadał się interesująco, ale 
po obejrzeniu filmu uznał, że jes t to obraz 
„pęknięty i niespełniony”. Początkowo opiekę 
artystyczną nad  filmem sprawowała Agniesz
ka Holland. -  Niestety, mimo moich próśb Ewa 
rzadko się ze m ną kontaktowała. Widziałam je 

den zaawansowany montaż, skrytykowałam g i 
dość radykalnie. Moim zdaniem tam były dw i 
filmy: jeden mocny i szczery, drugi mętny i ma- 
nieryczny. Radziłam jej, żeby wycięła czy ogra, - 
niczyła tę drugą część. Z krytyk, które czytałar i 
po Gdyni, widzę, że mnie raczej nie posłuch: • 
ła -  opowiada reżyserka. I dodaje: -  Ewa jest 
osobą bardzo emocjonalną, z silnym poczu
ciem misji, zapewne także ze skłonnością do fa - 
natyzmu. Przy okazji „Trzech kumpli” uznał:, 
że jej misją jest wyśledzenie spisku w  spraw i: 
śmierci Staszka Pyjasa, natom iast w  „Solidai - 
nych 2010” wierzyła święcie we wszelkie teori: 
na tem at katastrofy, które sugerowali jej roz 
mówcy przed Pałacem Prezydenckim. Wszysi - 
ko jest dla niej czarno-białe. Jej problemem jes t 
też przewaga emocji i intuicji nad intelekten : 
trudno jej o chłodną analizę, dystans. Łatw i 
zaś w pada w  pułapkę widzenia wszędzie sp- - 
sków i prześladowań.

Z tego powodu nie udziela wywiadów więk
szości mediów (z nami też nie chciała rozma
wiać). Choć nie obraca się w  środowisku pra
wicowych intelektualistów, rozmawia tylko 
z dziennikarzami przychylnymi „Solidarnym ” 
(„Fronda”, „Gazeta Polska”). Ferens dziwi się, 
że jes t ich tak mało: -  To dobry film i dobrzt. 
że powstał. Zostały w  nim zarejestrowane wy- ; 
powiedzi, które rzeczywiście padały. Czasy gło
szenia jedynie słusznej prawdy mamy już za so- j 
bą -  broni produkcji.

Ale to właśnie złe recenzje, jakie zebrali „So
lidami”, spow odowały-jak wynikało z publika
cji jednego z dzienników -  że Gutek zrezygno
wał z pokazywania w  kinach fabularnego „Ne |i 
opuszczaj mnie”. On sam ripostuje: -  Kłam
stwem jest, że zablokowaliśmy dystrybucję fi!- J 
m u Stankiewicz w  Polsce. Dystrybutorów jest 
w  kraju kilkunastu, więc kinowe losy produk
cji są otwarte -  twierdzi Gutek. Producent Jacek j 
Nagłowski szuka już innych dróg wprowadź - 
nia filmu do kin. -  Zależy nam  na tym, by do
stał się na któryś z międzynarodowych festi
wali -  tłumaczy. -  To z pewnością przyćmiło! >y j 
złą opinię, która ciągnie się za „Nie opuszczą i 
mnie” w  związku z „Solidarnymi” -  dodaje.

Dla Stankiewicz ten film to także finanso
we być albo nie być, bo na „Solidarnych” wła
ściwie nic nie zarobiła. -  Pracowała nad „Nie |  
opuszczaj mnie” cztery łata i chyba liczyła, I 
że choć częściowo j ej się to zwróci. A teraz wła- j 
ściwie nie wiem, z czego żyje, na pewno dobrze | 
jej się nie powodzi -  mówi jeden z jej przyja- 1 
ciół. Z kolei Nagłowski przyznaje, że z samą re- I 
żyserką o kłopotach dystrybucyjnych nie miał j 
jeszcze okazji rozmawiać, bo jem u także trudno i i 
było ostatnio nawiązać z nią kontakt. Ucieka- j 
jąc od zamieszania, które sam a rozpętała, rzu
ciła się w  wir pracy. Właśnie kończy dokument 1 
o PRL-owskim literacie Wojciechu Bąku. Jed
nocześnie realizuje też dm gą część „Solidar
nych 2010”, których emisja najprawdopodob- 1 
niej znów stanie się narzędziem walki politycz- j 
nej. A to dlatego, że zaplanowana jest na wrze- I 
sień -  na sam środek kampanii przed wybora- 1 
mi samorządowymi.

M A G A Z Y N  L U D Z I  W Y J Ą T K O W Y C H

nr 6/240 CZERWIEC 2010
cena 7,80 zl (w tym /% vaj>

SZUKAJ W KIOSKACH



lu d z ie  w y r ó ż n | e n | a  „ p r z e k r o j u "  F E N y M E N

Superfenomen „Przekroju”
Jerzy Jarocki otrzyma od nas 26 czerwca ekstraordynaryjnego Super-Fenomena 

„Przekroju ”. Podczas krakowskiej uroczystości wręczymy też trzy statuetki 
regularnych Fenomenów -  jedna z nich będzie nagrodą naszych Czytelników

lo, że po rewelacyjnym podwójnym 
„Platonowie” we Wrocławiu, wiel
kim „Fauście” w Krakowie i obu 
autorskich spektaklach wywiedzio
nych z Gombrowicza, „Błądzeniu” 
i „Kosmosie”, spocznie wresz
cie na laurach, profesor 

[ Jerzy Jarocki J poka
zał, co to prawdziwy 
wigor twórczy.
Z osiemdziesiątką 
za pasem powró
cił dojednego 
ze swoich ulu
bionych autorów 
-  Sławomira Mrożka,

-  wystawiając w 2007 roku w Teatrze j 
Narodowym „Miłość na Krymie”, 
a w ubiegłym roku „Tango”. I znów 
obie premiery wywołały znaczne 
poruszenie. Zwłaszcza rewelacyj
ne „Tango”, którym Jarocki dowiódł, 
że ani czas, ani wiek, ani zdrowie nie I 

mają wpływu na precyzję myśli 
i siłę sztuki. I że mistrz to nie

koniecznie ten, kto siedzi 
już na pomniku, spogląda
jąc wstecz. Mistrz po prostu I 
ciągle wyprzedza. O Jerzym I 

Jarockim przeczytają pań
stwo już w kolejnym numerze |  

„Przekroju”.

JERZY JAROCKI 
-  M ISTRZ NIEPOM NIKOW Y

IEDYS TYLKO REŻYSER 

i pedagog (choć z wy
kształcenia także aktor), 
od dawna jednoosobowa

instytucja teatralna, mistrz, wzór i ka
non. Od debiutu w 1957 roku, „Balu 
manekinów” Jasieńskiego w kato
wickim Teatrze Śląskim, a także dwa 
lata późniejszego „Ślubu” Gombro
wicza wystawionego w studenckim 
teatrze STG w Gliwicach, nieodmien
nie w czołówce polskich twórców 
nowoczesnego teatru. Jego insceniza
cje Czechowa, Calderona, Witkacego,

Gombrowicza, Mrożka i Różewicza 
to przykłady najwyższego sceniczne
go kunsztu. Jarocki słynie z precyzji 
myślenia, nieulegania napadom 
mesjanizmu oraz katorżniczej pra
cy z aktorami, w których wzbudza 
paniczny strach i bezgraniczne uwiel
bienie. Ma za sobą teatralne studia 
w Moskwie, a tam, jak wiadomo, nie 
ma lekko i naprawdę trzeba się po
starać. Od lat pracuje z tym samym 
scenografem Jerzym Juk-Kowarskim, 
z którym zrobił wiele świetnych pre
mier, głównie w krakowskim Starym, 
wrocławskim Polskim i warszawskim 
Narodowym. Kiedy już się wydawa-
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Nominowani do nagrody 
Fenomen „Przekroju

tej wspanialej dwunastki nasza redakcja wyłoni dwójkę (dwóch? 
dwoje? dwie?) laureatów, a trzecią statuetkę dostanie Państwa 

wybranka/wybraniec

M acio M oretti 
Capo di tu tt i capi

G rzeg orz N iedźw led zki 
Kosiarz odkryć

Rom an G utek  
Rozbudził apety t na kino

M arcin M aciejow ski 
Polak ze złota

te—
Paw eł M ykietyn  

Polska wersja Mozarta
B arbara  W ysocka  

A rtystka  w ieloetatowa

A nd rzej Chyra  
Nie rozmienia s ię  na drobne

Aga Zaryan  
Ciągle wzw yż

M ateu sz K o ściuk iew icz  
Piekieln ie zdolny

M ikołaj Z ió łko w sk i 
Gwiazda wielu fe stiw a li

Ju styn a  B arg ie lsk a  
Poetka nieprzymilna

D anuta  S ten k a  
Odważna i rom antyczna

WIELKI 
KONKURS

Głosuj na Fenomena „Przekroju”

Przedstawiamy listę nominowanych 
do tegorocznej nagrody Fenomena „Przekroju”. 

Zachęcamy do głosowania na stronie 
www.przekroj.pl lub wysyłania SMS-ów 
o treści f e n o m e n .x x pod numer 7 1 4 3 ,  

gdńe:
f e n o m e n  -  oznacza prejtks konkursu 

xx -  oznacza kod kandydata.
Koszt przesłania SM S-a to 1,22 zl z  VAT.

Na czytelników wysyłających SMS-y 
czekają atrakcyjne nagrody.

Nom inowani do nagrody Fenomena „Przekroju”

prefiks 

FEN O M EN . 1 

FEN O M EN . 2 

FEN O M EN . 3 

FEN O M EN .4  

FEN O M EN . 5 

FEN O M EN . 6 

FEN O M EN . 7 

FEN O M EN . 8 

FEN O M EN . 9 

FEN O M EN . 10 

FEN O M EN . 11 

FEN O M EN . 12

osoba 

A ga Zaryan 

A ndrzej C hyra 

B arbara  W ysocka 

D anuta S tenka 

Justyna B argielska 

Macio M oretti 

M arcin M aciejow ski 

Mikołaj Ziółkowski 

Paw eł M ykietyn 

G rzegorz N iedźw iedzia 

R om an G utek  

M ateusz Kościukiewicz

Wręczenie Fenomenów „Przekroju” 
oraz nagród dla czytelników odbędzie się 

26 czerwca 2010 roku w Krakowie

Fundatorzy nagród w  konkursie

DECAMERON
Apartments a m q p b n k a .p l

M a e s t r i a
ar^+a ■ tec tu

/  M E D Y C Y N *  ES T ET Y C Z N A

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE WWW.PRZEKROJ.PL

http://www.przekroj.pl
http://WWW.PRZEKROJ.PL
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DRWI SOBIE Z PRZEGRANYCH

*

Olga
Woźniak

A
ntonio Meucci, Alberto San- 
tos-Dumont, Joseph Swan 
-  mówi to panu coś? Alexan- 
der Graham Bell, bracia Wright, 
Thomas Alva Edison?
Niepamięć -  to właśnie cze

ka tych, którym tak mało bra
kowało do zwycięstwa, że za
jęli mało zaszczytne, bo dru
gie miejsce. Niestety, historii 
ich wysiłki w  ogóle nie obcho
dzą. A jeśli nawet dopuszcza 
ona ich obecność na swoich kar
tach, to tylko drobnym drukiem 
-  w  przypisach do zwycięzców.

Od czasu do czasu jedynie 
jakiś mol książkowy wzruszy się 
odnalezioną przypadkiem infor
macją o nieszczęśliwym wyna
lazcy, który przegrał o włos. By
wa też, że jakiś nieprzewidziany 
wir zdarzeń wyciągnie nazwisko 
z odmętów zapomnienia.

Tak stało się z Antoniem 
Meuccim. Kto oglądał uważnie 
„Ojca chrzestnego III” czy „Ro
dzinę Soprano”, ten wie, że to je 
go Włosi uważają za praw
dziwego wynalazcę te 
lefonu.

Kiedy zachoro
wała żona Meuccie- 
go, ten skonstruował 
dla niej urządze
nie, dzięki któremu 
mogła z domu dzwo
nić do warsztatu, w  któ
rym pracował. Później Włoch 
zmodernizował wynalazek tak, 
by za jego pomocą można było 
porozumiewać się na dalszą od
ległość. Nie było go jednak stać 
na opłacenie patentu.

odobnych prób dokonywał 
też Niemiec Philipp Reis . 
Ale tylko Bell, jeśli po

wstanie kiedyś aleja najsław
niejszych wynalazców, dosta
nie w  niej swoją gwiazdę. Koło 
Bella nie znajdzie się też raczej 
Joseph Swan, mimo że to w ła
śnie jem u, a nie Edisonowi, 
ludzkość zawdzięcza żarówkę.

Swan opracował jej prototyp 
na początku lat 70. XIX wieku, 
a opatentował go w  1878 roku. 
Po tym jak  publicznie przed

stawił swój wynalazek podczas 
wykładu w  Newcastle Chemi
cal Society, w  angielskich do
mach rozpoczęto instalowanie 
jego lamp. To pozwoliło wyna
lazcy w  1881 roku utworzyć fir
mę The Swan Electric Light 
Company.

Zdumiał się więc, kiedy do
wiedział się, że w  USA znany 
przedsiębiorca Thomas Alva 
Edison skopiował, a następnie 
ulepszył jego wynalazek i opa
tentował go rok po nim.

S
wan poszukał sprawiedliwo
ści w  sądzie. I trzeba przy
znać, że znalazł, bo ugoda, 
jaką zawarł z Edisonem, uczy
niła go żarówkowym monopoli
stą w  Wielkiej Brytanii. Parę lat 
później powstało nawet wspól
ne przedsiębiorstwo pod nazwą 
Edison & Swan United Elec

tric Light Company. Jednak ka
prys historii (a może skutecz
niejsza i bardziej bezwzględna 
kampania marketingowa) spra

wił, że dziś nazwisko Ediso
na znają nawet dzieci, 

a Swana nikt nie pa
mięta.

o a Alberto San- 
tos-Dumont? Mi
mo sławy, jaką 

brazylijski pionier lot
nictwa osiadły we Fran

cji cieszył się za życia, dziś 
jego nazwisko nie kojarzy się 
naprawdę z niczym. Tymcza
sem prawda jest taka, że to wła
śnie on, a nie bracia Wright, od
był pierwszy udany lot sam o
lotem. Choć w jego przypad
ku na biednego nie trafiło. Mi
mo że nie znalazł się w  podręcz
nikach, prowadził udane i do
statnie życie. Aż do samobójczej 
śmierci. Po przegranej z brać
mi W right postanowił nie pod
dać się chorobie -  stwardnieniu 
rozsianemu. §

Dlatego na koniec mała S
prośba -  pokibicujcie też cza- 8
sem tym, którzy zajęli drugie |
miejsce. Niech mają choć tyle. |
Historia i tak w  końcu o nich za- s
pomni. □  |
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PLANETARIUM

e  „Stokrotka” i „Korab”, idąc ku światłu 
w „Kanale” przeszli do historii naszego kina

O  Piszczyk („Zezowate szczęście”)
chciał dobrze, ale wychodziło mu jak zwykle

M AW IAŁ, ŻE DO F IL M U  T R A F IŁ  PRZY PA D KIEM .

W  1955 roku, gdy on i jego rodzina nie m ie
li z czego żyć, postanow ił zacząć zarabiać pi
saniem . Opowiadanie krym inalne o losach 
pew nego m aszynisty za nam ow ą Tadeusza Kon
wickiego zaniósł do zespołu filmowego. Począt
kowo odrzucone, potem  zaakceptowane stało się 
podstaw ą debiutu fabularnego Andrzeja Munka 
„Człowiek na  torze”. Zresztą scenariusze dwóch 
pozostałych ukończonych przez tego reżysera 
filmów („Eroica” i „Zezowate szczęście”) też są 
autorstw a Stawińskiego. Od napisanego przez 
niego „K anału” w  reżyserii Andrzeja W ajdy roz
poczęła się Polska Szkoła Filmowa. Gdy film po
kazano w  Cannes, festiwalowe jury  było pod 
w rażeniem  kreatywności scenarzysty, nie przy-

Głowy różnych państwa

ELITARNI DLA NAS
KOLEKCJE ZNANYCH (I DRO-

gich) projektantów dla po
pularnych sklepów z odzie
żą typu H&M czy polskiego 
Reserved to żadna nowość. 
Masowy nabywca teksty
liów m a dziś spory wybór 
nazwisk -  zupełnie jak  na
stoletni bogacze z seria
lu „Plotkara”. W  tym se
zonie można się ubrać 
na przykład u ekscentry- 
ka Jeana-Paula Gaultiera. 
Francuski kreator właśnie 
skończył siedmioletnią 
współpracę z domem m o
dy Hermes, aby rozwijać 
w łasną markę. Najpew
niej kolekcja dla amery

kańskiej sieciówki Target 
m a dostarczyć środków 
materialnych na ten cel. 
Dzięki współpracy z siecią 
Uniąlo wróciła z modowe- 
go niebytu genialna Niem
ka Jil Sander. Po tym jak 
jej markę przejęła w 1999 
Prada, projektantka traci
ła wpływy, a pięć lat póź
niej w  ogóle odeszła z fir
my. Na placu boju wciąż

trw a Brytyjka Vivienne 
Westwood, a od 1 lipca do
stępna w sklepach Lee 
będzie jej kolekcja dżin
sów Anglomania. Złapani 
w  sieci projektanci przypo
m inają złote rybki spełnia
jące życzenia wielbicieli 
mody. Przynajmniej te do
tyczące posiadania zna
nych nazwisk na metkach.

-so l

Jean-Pauł
G aułtier

Jił
Sander

Vivienne
Westwood

puszczając naw et, że „Kanał” jest w  lwiej czę
ści autobiograficzny. Osobiste przeżycia, przede 
wszystkim te wojenne, stanowiły dla Stawiń
skiego najważniejszy tem at i pojawiły się choć
by w  „Godzinie W ” Janusza M orgensterna czy 
„Akcji pod Arsenałem ” Jana Łomnickiego. Sta
wiński adaptow ał też twórczość innych -  razem 
z Aleksandrem Fordem napisał skrypt na pods >- 
wie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. W la
tach 1957-1965 był kierownikiem literackm 
w  zespole filmowym Kamera, a później kierów i- 
kiem artystycznym w Panoramie i Iluzjonie. Je ;o 
ostatni zrealizowany scenariusz trafił do Miel a- 
ła Kwiecińskiego. Prem iera filmu „Jutro idzie i ty 
do kina” odbyła się w  2007 roku. Stawiński ni ał 
89 lat.

Boniek znów 
na mundialu
Oscar Boniek Garda 
Ramirez na mundialu 
będzie podporą 
drużyny Hondurasu

-  NIGDY GO N IE  SPOTKAŁEM, ALE

to miłe. Podobno jego tata był 
moim wielkim fanem -  mówi 
o Bońku z Hondurasu Boniek 
z Polski. To właśnie na jego 
cześć w  1984 roku na chrzcie 
dano Oscarowi imię Boniek. Nasz 
futbolista był wtedy u szczytu 
kariety, z Juventusem Turyn zdoby
wał mistrzostwo Włoch i europejskie 
puchary. Boniek z Hondurasu gra 
na prawej pomocy. Przed mundialem 
wystąpił w  reprezentacji 40 razy, ale nie 
strzelił ani jednego gola. -  cich

adzieje polskiego kina

MtODY LEW
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KUBACZEKAJ T O JE D E N Z  NAJ-________

1 ardziej obiecujących młodych re- 
ż /serów. Ledwo wygrał (drugi raz 
z kolei!) Konkurs Młodego Kina 
ta  festiwalu w Gdyni, a już dostał 
kolejne wyróżnienie -  Srebrnego 
I ajkonika dla reżysera najlepszego 
filmu fabularnego na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym. Tę ostatnią 
n agrodę oraz pierwszy laur w  Gdy
ni zdobył dzięki krótkometrażowej 
balladzie „Ciemnego pokoju nie 
trzeba się bać”. Jej narratorką jest 
mała dziewczynka Łata śpiewa
jąca piosenkę o swojej rodzinie. 
„Twist & Blood”, drugi zwycię
ski film 26-letniego reżysera, jest 
równie dobry, jeśli nie lepszy od po
przedniego. Tu pierwsze skrzypce 
gra chłopiec o aparycji pulchnego 
aniołka ze skłonnościami do au- 
toagresji. Czekaj w  zdumiewająco 
dojrzały, subtelny i poetycki spo
sób odkrywa mroczny świat swoich 
bohaterów. Z ogromnym wyczu
ciem prowadzi dziecięcych aktorów 
Jamesa Fordhama i Emilię Stachur-

FOT. JERZY NOGAL/AG, POLFILM/EAST NEWS (3), AP/AG (2),
DPA/FORUM, GETTY/FPM, BOGDAN KRĘŻEL (2), KRZYSZTOF KUCZYK/FORUM

„JESTEM CHODZĄCĄ WĄTPLIWOŚCIĄ" TADEUSZ KONWICKI

TECZKI
OLA SALWA

Człowiek na taśmie
Scenarzysta najwybitniejszych polskich filmów  

Jerzy Stefan Stawiński 12 czerwca odszedł do historii

obrazach pojawiają się bieda, głód, 
korupcja, a ludzie pracują ponad 
swoje siły. Jego prace równie czę
sto jak do galerii i muzeów trafiają 
do siedziby ONZ i na międzynaro
dowe fora ekonomiczne poświęcone 
ciemnej stronie globalizacji. Prace 
Sarry wpisują się w nurt sztuki za
angażowanej spod znaku słynnych 
brazylijskich artystów, takich jak Vik 
Muniz czy Fernando Meirelles (re
żyser doskonałego „Miasta Boga”). 
Komu więc nieobojętna jest sztuka 
nieobojętna, powinien zajrzeć do Pa
łacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie -  wy
stawa „Moc, magia i barwy Brazylii” 
potrwa do 27 czerwca. -  anja| § |  Dzidziuś Górldewicz z „Eroiki” : 

klasyczny antybohater w kinie wojennym

Monumentalna sztuka 
z Brazylii w Krakowie

Zaangażowane malarstwo Adelia 
Sarry dla nieobojętnych

f. DELIO SARRO MIAŁ ZOSTAĆ KSIĘ-

c zem, ale nauczyciele w seminarium 
po paru latach oznajmili jego ojcu, 
że chłopcu lepiej wychodzi ryso- 
wanie niż nauka teologii. Dziś ten 
artysta samouk może się pochwalić 
i nponującym dorobkiem liczącym 
ponad pięć tysięcy obrazów i blisko 
120 monumentalnych rzeźb.

Sarro w  swojej sztuce ży
wi się problemami, 

z jakimi borykają się 
Brazylijczycy. Na jego

ską. Choć młody twórca jeszcze nie 
ma dyplomu (jest na V roku re
żyserii UŚ), jego etiudy już noszą 
silne autorskie piętno. Wspomina, 
że pierwszy film nakręcił pożyczoną 
od cioci kamerą, jeszcze zanim zdał 
na studia, ale przyznaje, że nie ma
rzył od dziecka o karierze filmowca. 
Obecnie jest drugim reżyserem 
na planie filmu, którego tytułu nie 
chce zdradzać. -  ik

- • fpbk.
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W t  u ni tygodniu:
„PRZEKRÓJ” IDZIE DO LEKARZA, BY ZBADAĆ SWOJE 
GENY -  S. 39 , A TAKŻE ZASTANAWIA SIĘ , JAKI JEST 

JEGO NATURALNY ZAPACH -  S. 4 2 , NO I STAWIA TEŻ 

KILKA INNYCH WAŻKICH PYTAŃ. A NA NIEKTÓRE 
NAWET ODPOWIADA
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ILU STR A CJA  MARTA PARA D O W SKA /STU D IO ILU STRA CJI.C O M

T E K S T  M AJA G A W R O Ń SKA , SAN D IEGO , ILU S TR A C JA  M ARTA PA RA D O W SKA

P r z y c h o d z i  D N A  
d o  l e k a r z a
Amerykanie jako pierwsi zaczynają wymyślać leki 
na miarę. Chcą leczyć, zagląd

Drogi Pacjencie!
Będziemy szczerzy. Istnieje spore ryzyko, je jeszcze przed sześćdziesiątką dostaniesz raka żołądka, 
i )o takiego wniosku doszliśmy po Twojej ostatniej wizycie w naszej Poradni Medycyny Spersonalizowanej.
Przeanalizowaliśmy Twoją dietę i zrobiliśmy standardowe badania. Pobraliśmy Ci krew 
i zsekwencjonowaliśmy całe Twoje DNA.
Mamy jednak i dobrą wiadomość. Zaczniemy Cię leczyć jużdziś. Nasifarmaceuci właśnie opracowali zestaw 
hków profilaktycznych i terapię przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Czasy, kiedy wszystkim pacjentom 
i horym na to samo dawaliśmy ten sam lek, to prehistoria.

ającwgeny

CHOROBA ODKODOW ANA

NIE DOSTAŁAM TEGO LISTU OD LEKARZA RODZIN-

' iego. Nie jest on jednak wyłącznie produktem 
nojej wybujałej wyobraźni podsycanej przez 
Doktora House’a”. Tak już niedługo będzie 
vyglądać medycyna spersonalizowana. Pa- 

i jenci zostaną zdiagnozowani i wyleczeni, po 
lym jak  lekarze zajrzą w  ich szczegółowy sys
tem sterowania zapisany w  genach. Dzięki po- 
; tępowi w  biologii molekularnej w  ciągu ostat
nich 10 lat cena zsekwencjonowania ludzkie
go genomu spadła z trzech miliardów do pię- 
< iu tysięcy dolarów. Już niedługo naukowcy bę- 
(!ą badać nasze DNA na skalę masową i zaczną 
' /reszcie wykorzystywać ukryte w  nim infor
macje.

Miliardy w bioto
Według profesora Francisa Collinsa, autora wy- 
( anej właśnie książki „The Language of Life: 
DNA and the Revolution in Personalized Medi- 
cine” i szefa projektu Humań Genome Project, 
\ /  ramach którego siedem lat tem u zsekwen- 
cjonowano ludzki genom, prawdziwa medycy- 
r a szyta na miarę pojawi się już w tej dekadzie. 
Z perspektywy polskiej przychodni brzmi to jak 
futurystyczna opowiastka. Collins radzi jednak, 
aby wyzbyć się wrodzonej nieufności wobec re
wolucyjnych odkryć. Bo choć wizja, w  której 
dzięki badaniu DNA będziemy w  stanie prze
widzieć lub wyleczyć wszystkie choroby, rze
czywiście wydaje się jeszcze bajką, to medy
cyna spersonalizowana odniosła już pierwsze 
sukcesy.

Najbardziej znany to herceptyna, lek stoso
wany w  terapii agresywnej odmiany raka pier
si charakteryzującej się podwyższonym pozio
mem białka HER2, które powstaje przez mu
tację w  genie o tej samej nazwie. Herceptyna 
skutecznie blokuje produkcję tego białka. Dla

tego lekarz podaje ją  tylko tym chorym, u któ
rych stwierdzono uszkodzenie genu HER2.

Tak skrojona na miarę terapia oprócz oczy
wistych korzyści dla pacjentów przynosi też 
pozytywne skutki ekonomiczne. Według sza
cunków firmy konsultingowej McKinsey & Co., 
która zajmuje się między innymi tworzeniem 
strategii dla największych przedsiębiorstw 
na świecie -  również tych z branży farmaceu
tycznej -  nawet co piąty lek przepisywany pa
cjentom jest nieskuteczny. Tylko w  USA m ar
nuje się w  ten sposób 300 miliardów dolarów 
rocznie.

Aby ograniczyć straty, po
trzeba jednak nie tylko ko
lejnych badań, ale też spo
rych zmian w  organizacji 
systemu zdrowia. Lekarze 
będą musieli coraz częściej 
opierać się na testach DNA 
Dzięki tem u pacjenci obcią
żeni konkretnym ryzykiem będą 
szczegółowo kontrolowani, by szybko wychwy
cić chorobę w  jej wczesnym stadium. Reszta 
zaś oszczędzi czas i pieniądze na niepotrzebne 
wizyty w przychodni.

Kongres USA już zaczął się do tego przy
gotowywać: zapewnił fundusze naukowcom 
pracującym nad rozwojem medycyny sperso
nalizowanej i zaplanował otwarcie za trzy la
ta Patient-Centered Outcomes Research Insti- 
tute, który będzie czuwał nad wprowadzaniem 
do szpitalnej codzienności wniosków płyną
cych z badań.

Nowego podejścia do medycyny postanowił 
nauczyć też swoich studentów szacowny Uni
wersytet w  Berkeley. Wedle wieloletniej trady
cji przyjęci na pierwszy rok studiów zapoznają 
się z lekturą o najbardziej palących problemach

społecznych, którą potem omawiają na specjal
nych warsztatach. Tym razem nie będą czy
tać. Zamiast tego zrobiono im testy genetycz
ne, między innymi na skłonności do trawienia 
laktozy i alkoholu. Przede wszystkim po to, że
by przyzwyczaili się do procedury i wynikają
cej z niej wiedzy, która w 2014 roku, gdy opusz
czą Alma Mater, ma być powszechna. Zwłasz
cza że najbardziej prestiżowe amerykańskie 
szpitale, takie jak MD Anderson Cancer Center 
w Teksasie czy szpital Harvard University, już 
teraz otwierają oddziały, na których pacjenci le
czeni są nowym sposobem.

Medyczna książka kucharska
Na czym ta  nowość polega? Kiedyś lekarz sta
wiał diagnozę wyłącznie na podstawie ob
jawów, co najwyżej mógł od serca porozma
wiać z pacjentem. Potem zaglądał coraz głębiej. 
Dzięki rentgenowi, USG czy tomografii mógł 
zajrzeć do niektórych narządów. Przez biopsję 
i badanie pod mikroskopem -  do komórki. Kie
dy już to wszystko zlustrował, na podstawie do
świadczenia oraz medycznych statystyk stawiał 
diagnozę i wypisywał receptę.

Już niedługo lekarz zajrzy jeszcze głębiej 
i przeanalizuje genom pacjenta. Można to po
równać do czytania osobistej książki kuchar
skiej. Zawiera ona masę przepisów na dzia
łanie komórki oraz dane molekularne, które 
mogą wskazać, jaki obecnie przepis jest wy
korzystywany -  jaką tkankę tworzy i czy jest 
ona zdrowa, czy może nowotworowa. Jeśli oka
że się, że istnieje duże ryzyko, iż zamiast pysz

nych pierogów z truskawkami wyjdą rozlazłe 
kluchy, lekarze wezmą sprawy w  swoje ręce. 
Nie będą wycinać skalpelem uszkodzonych 
komórek, ale w  ogóle nie dopuszczą, by zo
stały stworzone.

-  Sprawa nie jest, niestety, tak prosta, jak  się 
jeszcze niedawno wydawało -  chłodzi optymi
styczne nastroje doktor Hamid Bolouri, bio
log i autor opublikowanej niedawno książ
ki „Personal Genomics and Personalized 
Medicine”. Rzadko kiedy bowiem za choro
bę odpowiada tylko jeden gen. Zazwyczaj jest 
to cała skomplikowana sieć genów. Rzadko też 
to, że nasza komórka ma przepis na raka, ozna
cza, iż go zrealizuje. Bo potrzebuje jeszcze pro
duktów, na przykład niezdrowego tłuszczu al
bo dymu z papierosa. Dopiero czynniki ze
wnętrzne urucham iają rakotwórcze procedu
ry. To w sumie pocieszające, bo pokazuje, że nie 
do końca jesteśmy niewolnikami DNA i za po
mocą diety oraz trybu życia możemy nim nie
co sterować. Niestety, oznacza to również spory 
problem badawczy. Nie wiadomo przecież, jak 
ulotny wpływ środowiska przekształcić w  twar
de naukowe dane. —>
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—> Tym problemem zajmują się jednak ucze
ni na wszystkich czołowych uniwersytetach.
I odnoszą pierwsze sukcesy. Na podstawie ba
dań genetycznych jesteśmy dziś w stanie z całą 
pewnością przewidzieć ogromne ryzyko wystą
pienia aiytmii serca, raka jelita grubego, dzie
dzicznego raka piersi, nieprawidłowej krzepli
wości krwi, choroby układu nerwowego zwa
nej pląsawicą H untingtona (objawiającej się 
niekontrolowanymi drgawkami) oraz demen- 
cji starczej, czyli choroby Alzheimera.

Ciągle nie wiadomo natom iast, jak  tym • 
wszystkim chorobom zapobiec.

Lekiem w punkt
-  To jednak się zmieni -  prognozuje doktor 
Stephen Quake z wydziału medycznego Stan
ford University, który postanowił zsekwencjo- 
nować swój własny genom, a potem poddać go 
dokładnej analizie.

Efekty jego pracy opublikowano w  m ajo
wym numerze pisma „Lancet”. To próbka tego, 
jak  w  erze medycyny spersonalizowanej w ie
dzę o DNA wykorzystują lekarze. Naukowcy 
ze Stanford University przygotowali bazę da
nych ze wszystkimi znanymi do tej poty po 
wiązaniami między genami a chorobami, któ
ra  obejmowała 55 przypadłości -  od schorzeń 
dziąseł po schizofrenię. Okazało się, że mutacje 
w  genach Quake’a wskazują na ponad 50-pro- 
centowe ryzyko choroby wieńcowej. Zbada
no m u więc poziom cholesterolu, który okazał 
się nieznacznie podwyższony. Normalnie ta 
ką informację można by zignorować -  Quake 
ma 41 lat i jest w  miarę dobrej formie fizycznej. 
Jednak lekarze, dysponując wiedzą o skłon
nościach genetycznych pacjenta, zdecydowa
li się na podanie m u statyn -  leków obniżają
cych poziom cholesterolu we krwi. Wybrano 
je z możliwej puli medykamentów n a  podsta
wie DNA pacjenta.

W  przyszłości w  ten właśnie sposób lekarze 
będą dobierać większość terapii. Leczenie tra
dycyjne, czyli jeden lub kilka leków dla wszyst
kich, stanie się przestarzałe, bo jedna choro
ba -  nowotworowa czy wywołana wirusem 
-  może mieć zupełnie inny profil genetyczny.
To dlatego dziś na część chorych leki działają, 
a na  innych nie. Aby były skuteczniejsze, p ro
dukujące je firmy, zamiast nastawiać się na far
maceutyczną masówkę, będą musiały skupić 
się na tworzeniu medykamentów przeznaczo
nych dla mniejszych grup pacjentów o podob
nych cechach genetycznych. Już dziś dostępne 
są one dla chorych na chroniczną odmianę bia
łaczki, jeden z typów raka płuc, odbytu, piersi 
i w irusa HIV.

Leczenie spersonalizowane jest tak sku
teczne, że Medco Health Solutions, druga 
co do wielkości amerykańska firma ubezpie
czeniowa oferująca prywatne programy refun
dacji leków i pośrednicząca w  realizacji recept, 
zaleciła niedawno korzystającym z jej usług le
karzom, by w  przypadku raka piersi i przy za
burzeniach krzepliwości krwi zaczęli używać 
testów DNA.
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-  Aby jednak tak szczegółowe dobieranie leków 
do pacjentów stało się powszechne, naukowcy 
potrzebują jeszcze ogromnej ilości informacji
-  tłumaczy doktor Bolouri. Najpierw muszą 
zacząć na masową skalę sekwencjonować ca
łe ludzkie genomy (złożone z 3 miliardów nu- 
kleotydów zestawionych w 23 parach chro
mosomów), bo ze względu na wysokie kosz
ty zazwyczaj badali tylko ich wycinki. Potem 
do zebranych w  ten  sposób danych trzeba bę
dzie dorzucić kolejne wiadomości o pacjentach
-  od przebytych przez nich chorób po zażywa
ne leki. Dzięki tem u uczeni mogliby na przy
kład wykazać, jakie są statystyczne zależności 
między występowaniem mutacji w  różnych ge
nach a danym schorzeniem. Gdyby okazało się, 
że zależności zachodzą, mogliby jeszcze spraw
dzić choćby to, jak  na chorobę wpływały infek
cje przebyte w  dzieciństwie albo jak  oddziału
je na człowieka jego miejsce zamieszkania: za
nieczyszczenie powietrza, wysokość nad pozio
m em  morza, stężenie związków mineralnych 
w  wodzie i tym podobne. Dopiero uzbrojeni 
w  taką wiedzę będziemy mogli zacząć działa
nia profilaktyczne.

-  Dane do tego typu badań już posiadamy, ty
le że rozproszone są one po archiwach różnych 
przychodni i szpitali -  mówi SidneyTaurel, po
pularyzator nowych trendów medycznych. Ma
ło kto trzyma w domu porządnie skompletowa
ną  historię medyczną. A gdyby ją  zebrać, a po
tem  udostępnić naukowcom, mieliby gotowy, 
bardzo szczegółowy materiał do poszukiwań.

Mój genom, nie twój biznes
Kongres USA zaczął w  tym roku zachęcać pla
cówki medyczne do zbierania kart pacjentów 
w  systemach komputerowych, które umożli
wiłyby łatwą wymianę wiadomości. Przyłączy
ły się do tego też firmy, choćby Google Health. 
Każdy może załadować tam  wszystkie wyniki 
analiz ze zdjęciami, wpisać, co zażywa na gry
pę, i pochwalić się wynikiem wymazu. Jeden 
klik i konto z prywatnego staje się otwarte. 
W  imię nauki. I w  imię zdrowia ludzkości.

Zaczyna brzmieć podejrzanie, prawda? 
Przejdźmy więc do kwestii, które entuzjastycz
ny autor listu do „Drogiego Pacjenta” pominął.

Albo dołączył drobnym drukiem -  do ochrony 
informacji genetycznej.
-  Gdy w akademiach medycznych i labor - 
tonach panuje genetyczna euforia, bioetyi y 
i prawnicy wydają się nieco skonsternował i
-  mówi doktor Dawn Allain z amerykańskie;? a 
stowarzyszenia doradców genetycznych.

Bo jeśli zaczniemy pochowane dotychcz; s 
dane medyczne wrzucać do Internetu, dokł - 
dając do nich nasz genom, to łatwo wystawia y 
się na pożarcie genetycznym złodziejom. A to, 
niestety, profesja z przyszłością.

Specjalistom z tej dziedziny zapłacą na prz - 
kład pracodawcy. Jeśli szef zdobędzie mi - 
ją  genetyczną kartę choroby i wyczyta z nif , 
że za parę lat dostanę na przykład demencj:, 
będzie wiedział, kiedy powinien mnie zwc 
nić. DNA małżonka przyda się natom iast poi 
czas sprawy rozwodowej. Można będzie dzięi i 
niem u przekonać sąd, że „ten pan” m a agres ■ 
„we krwi”, nie sposób więc z nim  wytrzymać.

Nie jest to, niestety, wizja czysto futurystyc 
na. Pierwsze próby wykradzenia DNA i wyki 
rzystania go w  niecnych celach już się zdarz - 
ły. 10 lat temu pracownicy amerykańskiej firn y

Naprawdę, 
panie
prezydencie, 
naprawdę! 
Francis 
Collins 
(drugi 
z prawej) 
tłumaczy 
Barackowi 
Obamie, 
te warto 
spojrzeć 
na świat 
przez 
mikroskop

kolejowej Burlington Northern Santa Fe pn 
bowali wywalczyć renty za choroby zawód- 
we. Sprytny pracodawca w  tajemnicy pobrał c J 
nich próbki DNA. Chciał udowodnić, że sch( 
rżenia były po prostu zapisane w  genach skf 
żących firmę. Po ich stronie stanęła jedn: t 
amerykańska komisja do spraw równego z 
trudnienia. Pozwała Burlington Northern Sai - 
ta  Fe, oskarżając firmę o dyskryminację, i do
prowadziła do tego, że musiała ona wypłacić 
odszkodowania chorym pracownikom.

Aby zapobiec takim sytuacjom, dwa lata te
m u Kongres USA uchwalił ustawę o niedyskry
minacji ze względu na informacje genetyczne. 
Obowiązuje ona pracodawców i ubezpieczycie
li. Choć tym ostatnim  zostawiono furtkę bez
pieczeństwa -  mogą odmówić wystawienia po
lisy na życie, jeśli klient wywróżył sobie z testu 
DNA szybką śmierć.

W  Europie tak szczegółowych przepisów 
na razie nie ma. Już teraz musimy jednak zacząc 
je przygotowywać. Zanim ktoś zacznie kolejną 
wojnę na teczki. Z rozszyfrowanym DNA.

J a c e k  M a jc h ro w sk i P re z y d e n t  
M ia s ta  K ra k o w a  z a p r a s z a

& friends
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Zapachy spod pachy
O tym, czym pachnie Maroko, a czym USA, oraz kto ma szansę poznać 

nasz naturalny zapach, opowiada profesor Marek S. Szczepański

ROZMOW A

CYWILIZACJA ° s m ° s ° c j o l o g i a

Czy są na świecie m iejsca, które pachną zu 
pełnie n iczym ?
-  Chyba nie ma. Choć raz w USA uderzy
ła mnie zapachowa przezroczystość. To by
ło w  jednym  z wielkich supermarketów. Wy
czyszczenie przestrzeni z zapachu miało sym
bolizować sterylność, przejrzystość. Taki za
bieg marketingowy. W tym samym celu skle
py wykorzystują zapachy, które dobrze nam  
się kojarzą: mielonej kawy, pieczonego chle- 
ba, drogiego tytoniu. Setki firm zarabiają dziś 
grube pieniądze, produkując zapachy. 
Zm ysłem  powonienia łatwo m anipulować?
-  Komitet Noblowski przyznał w  2004 roku 
nagrodę z medycyny i fizjologii naukowcom, 
których badania pozwoliły lepiej zrozumieć, 
jak  działa ludzki węch. Okazuje się, że zaj
muje się nim  aż trzy procent naszych genów. 
Wrażenia zapachowe są z reguły wywoływane 
przez wiele różnych cząsteczek, a więc w móz
gu m usi się tworzyć coś na  kształt „wzoru za-

4 2  P R Z E K R Ó J  I 2 2  C Z E R W C A  2 0 1 0

pachowego”. Umożliwia nam  to rozpoznawa
nie ponad 10 tysięcy różnych woni.
To dużo?
-  Najlepsi specjaliści od zapachów -  tak zwa
ne nosy -  których na  świecie jest może z tu 
zin, potrafią rozpoznać nawet 30 tysięcy woni. 
Brzmi im ponująco, ale tylko do czasu, kiedy 
nie zaczną konkurować z psem. Zwykły Burek 
jes t w  stanie rozpoznać naw et 500 tysięcy za
pachów. A pies gończy rasy bloodhound umie 
odnaleźć trop  naw et po dwóch tygodniach 
i podążać za nim  przez ponad 200 kilometrów. 
Psie nosy są czulsze od ludzkich o ponad 11 ty
sięcy razy! O statnio oprócz policji ich czułość 
doceniają także lekarze.
Co tropią psy w szp italach?
-  Na przykład nowotwory. Wąchając czyjś od
dech, potrafią zdiagnozować raka płuc czy 
piersi. Specyficzną w oń m ają też dla nich 
mocz chorego na  raka prostaty oraz skóra 
z czerniakiem.

Podobno świetny węch mają też słonie?
-  A także rekiny i pszczoły. Węch odgrywa 
dużą rolę w  życiu ula. Dzięki niem u pszczoła 
identyfikuje towarzyszki z tego samego roju. 
Poszczególne pszczele kasty mają swoje zapa
chowe umundurowanie.
A ludzie? Czy po zapachu da się określić 
status człowieka?
-  Oczywiście. Zapach to kostium. Komuni
kujemy nim  bardzo wiele rzeczy. Pokazu
je  styl życia, tożsamość i miejsce w  struktu
rze społecznej. Poszczególne wonie w  świa
domości społecznej kojarzą się z określony
m i typami osobowości, zawodem, zamożno
ścią, ze stylem ubierania się, z pochodzeniem 
i narodowością.
Czyli istnieje coś takiego jak  zapach biedy 
albo luksusu?
-  W „Śniadaniu u Tiffany’ego” jest takie zda
nie, że u  Tiffany’ego „nie może się stać czło
wiekowi nic bardzo złego między tymi uprzej-
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mymi, ładnie ubranym i ludźmi, 
w tym ślicznym zapachu srebra 
i krokodylowych portfeli”. Więc 
c ryba można mówić o zapachu bo
gactwa. Jako pierwszy na dystans 
stołeczny powstający wskutek 
r >żnic zapachowych zwrócił uw a
gę na początku XX wieku Georg 
Simmel. To początki socjologicz
nego spojrzenia na  zapach, czy
li nauki zwanej osmosocjologią. 
Współczesny człowiek jest tym, 
c y m  pachnie.
Dlatego nie pachnie naturalnie?
- Tylko najbliższe osoby poznają 
nasz naturalny zapach. Elimino
wanie woni potu, ekskrementów, 
zapachu z ust i gazów następowało 
w trakcie cywilizowania się człowieka i odcho
dzenia od jego zwierzęcej natury.
A jednak wciąż je st w nas ataw istyczne dą
żenie do znaczenia swego terytorium.
- Zapach wyznacza granice strefy intymnej. 
F latego źle oceniamy ludzi, którzy zbyt inten- 
s Avnie się perfumują albo nie dbają o higienę. 
W świecie zachodnim sferę prywatności wy
znacza przestrzeń o prom ieniu do 120 centy
metrów (na wyciągnięcie ręki). Wpuszczamy 
do niej tych, których dobrze znamy i z którymi 
c żujemy się bezpiecznie. Podobnie niekomfor- 
t iwe jest wdarcie się do tej przestrzeni obce
go zapachu.
( zy w innych kulturach dopuszczalne są in- 
tsnsywniejsze zapachy niż w naszej?
- Znany amerykański antropolog Edward T. 
Hall uważa, że zapachowe spektrum  kultu
rowe m a dwa bieguny. Na dodatnim  są kra
je arabskie -  o intensywnych zapachach, 
a na ujemnym -  sterylne Stany Zjednoczone, 
w których według H alla mieszkają niedoro- 
z vinięci węchowo Amerykanie.
A może jakaś woń może być piękna w jed
naj kulturze, a w innej odbierana żle?
- Podczas moich podróży zawędrowałem kie- 
d /ś do osady w  górach Maroka. Głównymi ży- 
w icielkami tamtejszych mieszkańców są ko
zy. Spędziłem tam  kilka dni w  naprawdę trud
nych w arunkach zapachowych. Dla nich woń 
fermentującego koziego mleka była apetyczną 
zapowiedzią posiłku.
Każdy region ma w łasne pachnidło?
-  Niektóre naw et czynią z niego atut. W  la
tach 90. Niemcy promowali Berlin jako „mia
sto, które pięknie pachnie”. Na Alexanderplatz 
postawiono maszynę, która sprzedawała po
jemniki z lokalnym powietrzem. Wiele miast 
nia swoje perfumy, jak  Roma Laury Biagiot- 
ti, Soir de Paris Bourjois. Symboliczne wonie 
Nowego Jorku zamknięte są w  blisko 30 fla
konikach noszących nazwy poszczególnych 
dzielnic: Soho, Broadway, Central Park, Little 
Italy. Są też perfum y Eau de New York czy 
New York Flying.
■lak pachnie W arszaw a?
'  Teraz, po powodzi, w  pobliżu Wisły -  wilgo
cią. Dom, w  którym mieszkam w  stolicy, ko-

Osmosocjolog, 
profesor Marek S. 
Szczepański kieruje 
Zakładem Socjologii 
Rozwoju Wydziału 
Nauk Społecznych 
Uniwersytetu 
Śląskiego 
w Katowicach

jarzy mi się zaś z zapachem pizzy, 
bo na parterze ulokowana jest piz
zeria. Kiedy jadę ulicą Grochow
ską, czuję czasem zapach czekola
dy z fabryki Wedla.
A pana miasto Tychy?
-  Tychy pachną chmielem, jęcz
mieniem i drożdżami z browa
ru. Naprzeciwko niego jest naj
większa na  Śląsku giełda kwiato
wa -  w tym miejscu dość niezwy
kle mieszają się wonie. Uniwersy
tet Śląski kojarzy mi się natomiast 
z zapachem rzeki Rawy. 1 nie jest 
to mile skojarzenie. To zresztą po
kazuje, jak  zapach może zawłasz
czyć i pokawałkować miejską 
przestrzeń. Inną w oń mają prze

cież wysypiska śmieci, cmentarze, a inną prze
strzenie związane z handlem. Swój zapach 
świętości -  kadzidła, wosku, kurzu -  mają też 
świątynie.
Zapachy często wywołują z naszej pamię
ci obrazy...
-  Słynny efekt Prousta, czyli przeniesienie 
się za pomocą arom atów  do czasów dzie
ciństwa, to chyba najbardziej znany dowód 
na  istnienie pamięci zapachowej. Jest ona 
silnie związana z emocjami. Pewnie d la
tego, że w  tej samej części mózgu -  w  hi- 
pokam pie -  odbywa się zarówno anali
za emocji, jak  i scalanie śladów pamięcio
wych oraz analiza zapachów. Ten związek 
wykorzystują marketingowcy m anipulują
cy naszymi wspom nieniam i i zapachowymi 
skojarzeniami.

Wiele luksusowych m arek zatrudnia spe
cjalistów, którzy dbają o odpowiednie „zapa
chowe logo” produktu. Na przykład firmy m o
toryzacyjne tworzą kompozycje „bukietu za
pachowego” drogiego auta. Z różnych części 
sam ochodu wycina się niewielkie fragmenty 
i zamyka w  hermetycznym pojemniku. Przez 
dwie godziny podgrzewa się go do 80 stopni 
Celsjusza. Następnie próbkę obwąchuje kilka 
specjalistycznych nosów i wystawia ocenę, Je
den -  oznacza bez zapachu, sześć -  niezno
śna woń.

Oczywiście kontroluje się zapachy nie tyl
ko wycinków wyposażenia, ale także cale ich 
zestawy, by sprawdzić, czy poszczególne w o
nie się nie gryzą. Pod koniec cały samochód 
nagrzewany jest przez kontrolerów specjalny
mi prom iennikami i sprawdzane jest w raże
nie ogólne.
Kiedy zaczęło się to kulturowe szaleństwo  
zapachowe?
-  Wonności zawsze cieszyły się uznaniem. 
Ale czas wielkich perfumiarzy to niewątpliwie 
XIX wiek. Myślę jednak, że największe szaleń
stwo jeszcze przed nami. Wiek XX, XXI -  kie
dy zaczęto tworzyć zapachy identyczne z na
turalnym i -  to prawdziwa epoka aromatycz
na. „Upachnienie” świata nigdy nie było tak  
intensywne jak  dziś: nawet torby na śmieci 
pachną fiołkami. □

ROZMOWA

Nie pachnę, więc 
mnie nie ma

Co oznaczają p e rfu m y  w  życiu 
Polki? -  z socjologiem , 

d o k to r Beatą Hoffmann, 
rozm aw ia  K rystyna 

R om anow ska
Kolorowa prasa ogłosiła, że w tym sezonie  
koniec z zapachami wodnymi. Liczą się ty l
ko kwiatowo-cytrusowo-egzotyczne.
Doktor Beata Hoffmann: -  Zapachy wodne, 
choćby Cool W ater m arki Davidoff, już dość 
dawno przestały fascynować. Wraz z nasta
niem nowego wieku, a w  zasadzie tysiąclecia, 
programowo miały zmienić się nasze upodo
bania. Od zeszłego roku m ożna jednak za
uważyć pow rót mody na  etno, hippie czy sa
fari. A światy mody i perfum  niem al zawsze 
ze sobą współgrały, wystarczy przypomnieć 
choćby Jeans, wodę wypuszczoną na ry
nek w  momencie, kiedy ten  m ateriał święcił 
triumfy.
Z pani najnowszych badań wynika, że Polki 
wiążą z perfumami i wodami toaletowymi 
wielkie nadzieje...
-  O tak, funkcji, których pełnią w  naszym ży
ciu perfumy, jest mnóstwo i są one -  m ożna 
by rzec -  fundam entalne. Począwszy od bar
dzo ciekawej: rytualnej. Pytane przeze mnie 
panie mówią, że ich perfum y są źródłem na
tchnienia, odm ieniają ich los, popraw iają 
egzystencję. Kupują je  na przykład podczas 
szczególnej podróży lub w  ważnym życiowym 
momencie. Podkreślają, że nie da się z uczu
ciem kupow ania perfum  porównać kupow a
nia nawet bardzo seksownej bluzki. Wiele ko
biet uznaje swój ulubiony zapach za podpis, 
staje się on symbolem ich osobowości. Polki 
często przypominają także o funkcji autopre- 
zentacyjnej perfum : są one w  stanie nadać 
nowy rys ich osobowości, zmienić ich —>

Kiedyś Krasnaya Moskva, dziś Moscou 
Rouge, zapach prawie z Paryża
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—> wyobrażenie o nich samych, a także 
postrzeganie ich przez otoczenie.
Czyli: wąchajcie, jaka jestem  w yuzdana?
-  Oczywiście gdy wymienimy przym iotni
ki, którymi określa się dany zapach: „zmy
słowy”, „zniewalający” „seksowny”, od ra
zu wiemy, czemu on m a służyć -  wzbudze
niu pożądania. I to jes t podstawowa funk
cja perfum . Dlatego aseksualne perfum y 
końca lat 90. szybko się wszystkim znu
dziły. A ich miejsce wypełniły znow u w o
nie typowo męskie i kobiece.
Czy można być niespójnym zapachowo: 
na przykład dziewczyna niebędąca se k s
bombą nagle skrapia się  m egazm ysło- 
wymi perfum am i?
-  Postm odernizm ow i zawdzięczamy to, 
że w  świecie wód toaletowych podobnie 
jak  w  świecie mody wszystko je s t możli
we. Kanony używania perfum  skończy
ły się w  latach 50., kiedy kwiatowymi per
fum am i mogły pachnieć wyłącznie kobie
ty dojrzałe. W  Hiszpanii kobiety lubią m ę
ską nu tę  w  w odach toaletowych, w e W ło
szech -  nuty  cytrusowe, w  gorącym Izra
elu -  bardzo mocne, ciężkie perfumy, choć 
logiczniejsze byłyby te lżejsze.
Czym  zapachowe wybory Polek różnią 
się  od gustów Azjatek czy Am erykanek?
-  Polki pachną przede wszystkim kwia
tam i. Amerykanki zaczęły ostatnio ła
m ać tradycyjną, zbudow aną z trzech po
ziom ów piram idę zapachow ą (nu ta  gło
wy -  najbardziej lotna i intensyw na, n u 
ta  serca odczuwana zwykle przez godzi
nę lub dłużej i nu ta  bazy, której substan 
cje zapachow e najwolniej uw alniają się 
w  powietrze). Wolą perfumy, których za
pach nie rozwija się w  sposób tradycyjny.

A n g ie lk i ce n ią  ko m p o zycje  n atu ra ln e  z s e r ii „d o m  
n a  w s i” . A n g lic y  -  „ lo rd  na w s i” . P o lk i p achn ą g łów nie 

k w ia ta m i. B e z  u m ia ru  p e rfu m u ją  s ię  m łode Jap o nk i

Doktor Beata 
Hoffmann studia 
nad kobiecymi 
zapachami tączy 
z pracą w Instytucie 
Stosowanych 
Nauk Społecznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego

Ponadto od pewnego czasu upodo
bały sobie białe kwiaty i zapachy nie
zdecydowane (siano, bawełna suszo
na na słońcu, w iatr zmieszany z kwia
tam i, koniecznie w spom nianym i już 
białymi).

Japonki są ogrom nie przywiązane 
do Chanel No 5, ponadto cenią sobie 
prawie wyłącznie kompozycje fran
cuskie. Starsze Japonki w  ogóle bar
dzo ostrożnie stosują zapachy, bo tam 
człowiek nie pow inien wyróżniać się 
z tłum u. N atom iast młode pokolenie 
skrapia się bez um iaru.

W Rosji oprócz ciągłego uwielbie
n ia  dla perfum  m ade in France w i
dać tęsknotę za przeszłym reżimem. 
I stąd Krasnaya Moskva.

We Francji królują kompozycje 
zmysłowe i kobiety często skrapia- 
ją  się zapacham i, które w  Polsce są 
już passe -  tam  zapachy nie dezak
tualizują się tak  szybko. Z kolei pa
nowie cenią zapachy kojarzone z re
laksem, choć nie tym sportowym (jak 
w  Niemczech), ale kawiarnianym , 
stąd domieszka woni kawy. Nawet te 
relaksujące mają więc być zmysłowe.

Angielki cenią kompozycje n a tu 
ralne z serii „dom na  w si” -  w  pozy
tywnym tego słowa znaczeniu. La
w enda, angielska róża, niekiedy pu
drowe. Mężczyźni -  „lord na  w si”,

Fabryka perfum marki G uerlain w Orphin we Francji

czyli znów mech, zapachy zielone 
i naturalne.
Ale ambra i piżmo nigdy nie wyjdą 
z m ody?
-  Raczej nie. Powstał na przykł d 
chemicznie otrzymany zapach na
giej ludzkiej skóty rozgrzanej sio i- 
cem. Początek XXI wieku przyniósł 
w  przemyśle perfum eryjnym  silny 
n u rt tak  zwanej nowej seksualno
ści, którą reprezentuje choćby Sk n 
Trussardiego oddający w łaśnie fe n 
zapach. Bez w ątpienia woń wywie a 
ogrom ny wpływ na  emocje. Przypo
mnijmy zapach m agdalenek z „W p o
szukiwaniu straconego czasu” 
Prousta. Dla badanych przeze 
mnie kobiet bardzo ważne były 
zapachy perfum , których uży
wały w  przeszłości lub które 
kojarzyły im  się z czymś/kimś 
wyjątkowymi w  ich życiu. Chy
ba każda z nas pam ięta, jak  
pachniała jej pierwsza woda 
toaletowa.
Anais Anais Cacharela -  tego 
zapachu nie zapomnę. Kupując 
go 21 lat temu, miałam wrażenie, 
że wkraczam w inny świat.
-  Prestiżu i luksusu. To poczucie 
do tej pory się nie zmieniło. Mino 
że po w ynalezieniu syntetyczny h 
składników kompozycji zapacho
wych perfum y trafiły pod strzechy, 
to nadal są wyznacznikiem elitarn o
ści. Ludzie zresztą potrzebują take- 
go podtrzymywania ekskluzywnoś :i; 
aby czuć się lepiej. Ponieważ dzisiaj 
w  społecznym odbiorze tożsamo ść 
człowieka to na  pierwszym miej
scu wygląd i zapach, a dopiero póź
niej inteligencja, każdy z nas chce: ię 
czuć odrobinę elitarny. Doskonale by
ło to widać w  moich badaniach, kiedy 
bardzo dużo kobiet mówiło: „Dzię
ki perfum om  staję się bardziej atrak
cyjna we własnych oczach”, „Mogę 
być gorzej ubrana, ale muszę ładnie 
pachnieć”, „Nie wyobrażam sobie za
łatwiania spraw w urzędzie bez spry
skania się w odą toaletow ą” czy „Bez 
zapachu czuję się naga”.
Nie chce pani chyba powiedzieć, 
że perfumy pełnią funkcję terapeu
tyczną...
-  Nie jestem  psychologiem. Ale 
wiem, że pytanie: „Czym tak  ładnie 
pachniesz?” jes t dla kobiety tyle sa
mo warte, co komplement: „Świetnie 
wyglądasz”.

T E Z  
P Y T A N IE !

błądź! to me
(Imienia 

smkarńy odpowiedzi 
na wasze |>\tania. 
'odsyłajcie je  na adres 
i auka@przekroj.pł.
I rzyznajeiny nagrody!
| |  U R S Z U LA  D ĄBRO W SKĄ

2. CZY MAŚLANKA 
I KEFIR RÓŻNIĄ SIĘ 

1KOLWIEK, SKORO 
kKUJĄ I PACHNĄ 

>ODOBNIE?

Różnicjesfkilka, ale 
^Jóćlsjawowa to zawartość 
tłuszczu ^jwbrew nazwie 

yjnaśtankajitógo mniej niż 
kgfirrKto nie wierzy tabelom 
kaloryczności na opakowaniu,
niech spojrzy_nacenę. Maślanka 

"JesŁgawsze tańsza. To dlatego, 
-żg_zanim mleko stanie się

ilanką, zabieta mu się tłuszcz 
mleczarnie zarabiają 

obno/Tradycyjnie maślanka

była płynem, który pozostawał 
po zrobieniu ze śmietany 
masła. Lekko kwaśny smak 
nadawała jej naturalna 
fermentacja. Dziś przemysł 
mleczarski ułatwił cały proces: 
odtłuszczone mleko fermentuje 
po dodaniu odpowiedniego 
szczepu bakterii. Kefir 
powstaje natomiast na bazie 
mleka pełnego i przy udziale 
specjalnych grzybków 
kefirowych (bakterii i drożdży 
żyjących w symbiozie).
Ta receptura wywodzi się 
z Kaukazu, gdzie od wieków 
stosują ją pasterze.
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DLACZEGO KUPA ŚMIERDZI?

Najbardziej w zapachu kupy odrzuca 
n; s skatol, który powstaje w wyniku 
rozpadu jednego z aminokwasów 
- ryptofanu. Rażą nas również gazy, 
pizede wszystkim siarkowodór. 
Ewolucja nauczyła ssaki rozpoznawać 
te zapachy i czuć do nich wstręt.
Dzięki temu nie przychodzi nam dziś 
do głowy -  no cóż, nie bójmy się 
tego powiedzieć! -  jedzenie własnych 
odchodów. Niby to oczywiste, że jeśli 
organizm coś odrzuca, to zapewne 
dlatego, że jest to dla niego szkodliwe. 
Ale najbezpieczniej stworzyć silny 
odruch, który sprawi, że to, co raz z nas 
wyszło, nigdy nie zostanie ponownie 
zjedzone. Dzięki temu tylko czasem 
ulegamy zatruciu pokarmowemu.

3. DLACZEGO 
NA KLAWIATURZE 
KOMPUTERA LITERY 
UŁOŻONE SĄ  
W TAKIEJ, A NIE INNEJ 
KOLEJNOŚCI?

Klawiatura komputerowa 
odziedziczyła układ 
klawiszy po maszynie 
do pisania. Gdy w drugiej 
połowie XIX wieku 
zaczęto takie maszyny 
produkować, zastosowano 
najbardziej narzucającą się 
kolejność -  alfabetyczną. 
Wkrótce jednak okazało 
się, że trzeba ją zmienić. 
Każdemu klawiszowi 
odpowiadał młoteczek 
ze stemplem litery. 
Młoteczki ułożone były 
w  półkole, ale w taśmę 
z tuszem uderzały

w jednym miejscu. Jeśli 
pisało się zbyt szybko, 
sąsiadujące ze sobą litery 
sczepiały się. Dlatego 
rozdzielono te, które 
w słowach angielskich 
występowały obok siebie. 
Twórcą powszechnie 
dziś znanej klawiatury 
QWERTY był amerykański 
konstruktor Christopher 
Latham Sholes. Dziś 
wiadomo, że jego układ 
liter wcale nie jest dla 
dłoni optymalny. Choć 
jednak wymyślono wiele 
dużo bardziej wygodnych 
i efektywnych układów, 
to żaden z nich nie wszedł 
do masowej produkcji.
Po ponad stu latach 
pożegnanie QWERTY 
byłoby wręcz rewolucją.

4. CZY PIJAWKI RZECZYWIŚCIE LECZĄ  
NIEKTÓRE CHOROBY?

Dawnymi czasy wierzono, że kuracja pijawkami 
(hirudoterapia) zapobiega gromadzeniu się 
w organizmie „złej krwi”. Uważano ją za panaceum 
skuteczne w leczeniu zarówno rzeżączki, jak i histerii. 
Dziś hirudoterapia wykorzystywana jest czasem przy 
mikrozabiegach chirurgicznych. Hirudyna -  związek 
zawarty w ślinie pijawek -  hamuje bowiem krzepnięcie 
krwi „nadgryzionego”. Jedna z amerykańskich firm 
farmaceutycznych wyprodukowała genetycznie 
zmodyfikowaną bakterię, która wytwarzała hirudynę. 
Parę lat temu zaczęto sprzedawać ją szpitalom jako 
rozcieńczacz krwi i środek przeciwzakrzepowy. Jest 
ona używana jako ratujący życie lek zapobiegający 
zatorom, które mogą powstawać na przykład w wyniku 
zniszczenia naczynia krwionośnego podczas zabiegu 
chirurgicznego, udaru czy choroby niedokrwiennej serca. 
Niestety, hirudyna może być podana jednemu pacjentowi 
tylko kilka razy w życiu. To obce białko. Jego długotrwale 
stosowanie może wywołać ostrą reakcję alergiczną.

5. DLACZEGO ŻYWNOŚCI NIE WOLNO ZAMRAŻAĆ 
DWA RAZY?

Zakaz ten dotyczy przede wszystkim mięsa i produktów 
mlecznych oraz mącznych, czyli takich, które są świetnym 
miejscem dla rozwoju bakterii. Gdy wyjmujemy 
porcję jedzenia z zamrażarki i zostawiamy ją na kilka

godzin w temperaturze pokojowej, uśpione dotychczas 
bakterie budzą się do życia i mnożą. Mimo tego 
zwykle ich liczba jest zbyt mała, by nam zaszkodzić. 
Dlatego możemy cieszyć się na przykład lodami. Ale jeśli 
te lody wsadzimy z powrotem do zamrażarki, to przy 
następnym rozmrażaniu bakterie znowu się rozmnożą.
A gdy mikrobów będzie w jedzeniu za dużo (niestety, 
ani jego zapach, ani wygląd wcale nie muszą tego 
zdradzić), to nawet gotowanie nie pomoże: czeka nas 
długa i nieprzyjemna wizyta w ubikacji, a w skrajnych 
przypadkach w szpitalu. Teoretycznie wystarczającym 
środkiem zapobiegawczym powinno być rozmrażanie 
w lodówce zamiast na blacie kuchennym. Radzimy jednak 
tego nie sprawdzać.

Nasze nagrody -  książki
I  Brockman „W co wierzymy, choć nie potrafimy tego dowieść”, J. Brockman „Co napawa nas optymizmem,
ttyli dlaczego jest dobrze, a będzie lepiej", C. Tavris, E. Aronson „Błądzą wszyscy (ale nie ja )" — wydawnictwo Smak
Słowa; A. Gawande „Komplikacje" -  wydawnictwo Znak. Co tydzień przyznajemy jedną nagrodę



MARCIN SENDECKI

C I E M N O S C .
C I E M N O S C  w i d z i ;

„KRWAWY POŁUDNIK", NAJWYBITNIEJSZA POWIEŚĆ STRASZNEGO 
STARCA AMERYKAŃSKIEJ LITERATURY, UKAZUJE SIĘ WRESZCIE PO POLSKU. 
KICZ CZY A R CYD ZIEŁO ? TO PRAWDOPODOBNIE NAJWAŻNIEJSZY WYBÓR, 

JAKIEGO MOŻEMY DOKONAĆ W TYM ROKU

JE G O  TW ÓRCZOŚĆ ZACZĘLIŚM Y POZNA- 

wać trochę od końca. W  niechybnym 
związku -  jak  to  często bywa -  z holly
woodzkimi ekranizacjami. „To nie jest 
kraj dla starych ludzi” i „Droga” spadły 
n a  polskich czytelników jak  grom  roz
świetlający m roki ignorancji. Tak oto 
Cormac McCarthy wraz z legendą ta 
jem niczego „pustelnika z Dzikiego Za
chodu” i „największego z nieznanych 
amerykańskich pisarzy” równie świet
nego jak  Philip Roth, Thomas Pynchon 
i Don DeLillo, trafił pod polskie strze
chy, gdzie przyjęto go ze stosownym 
podziwem i zgrozą.

Godzi się zauważyć, że było to przyj
ście powtórne. Pierwsza próba im por
tu  McCarthy’ego okazała się nieudana. 
W  roku 1996 i 2000 ukazały się u  nas 
dwie pierwsze części jego „pogranicz
nej trylogii” z lat 90. (chodzi o pograni
cze amerykańsko-m eksykańskie) „Rą
cze konie” i „Przeprawa”. I pies z ku
law ą nogą nie zwrócił na  nie uwagi, 
m im o że „Rącze konie” mieliśm y też 
za chwilę na DVD (z Mattem Damonem 
i Penelope Cruz). Wszystko to zresztą 
niebaw em  zapewne powróci, bo szy
kuje się film z ostatniej części trylogii
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-  „Cities o f Plain” -  i dostaniem y cały 
pakiet jeszcze raz. Nieważne.

W ażniejsze, że w łaśnie od „Rączych 
koni”.(wydanie oryginalne w  1992 ro
ku) M cCarthy zaczął mozolny podbój 
am erykańskiego rynku. To przed ich 
w ydaniem  udzielił pierwszego duże
go wywiadu -  „New York Timesowi”
-  co być może przełożyło się na  wyróż
nienie książki N ational Book Award 
i dobrą sprzedaż -  nareszcie. Wcześniej 
pisarz byl autorem  kultowym, biednym 
i znanym w  wąskich kręgach, choć m o
że nie aż tak  upośledzonym przez los, 
jak  to wynika z wielu tekstów  m u po
święconych.

Młody geniusz w jaguarze
Nasz w yrzutek urodził się w  1933 ro 
ku w  szacownym nowoangielskim sta
nie Rhode Island, lecz szybko trafił 
do Tennessee, gdzie ojciec został wzię
tym  praw nikiem . Corm ac („cudowne 
dziecko”, ja k  sam  m ówił o sobie) nie 
gustow ał w  szkolnej nauce, ale trafił 
n a  dw uletnią chwilę n a  stanowy un i
w ersytet, a potem  zaciągnął się do ar
mii. W  bazie lotniczej n a  Alasce zaczął 
poważnie zajmować się literaturą, czyli

Cormac
McCarthy
„Krwawy
południk",
prze/. Robert 
Sudót, WL, 
Kraków 2010, 
s. 443

czytać i pisać. W 1957 roku wrócił na st a
dia (których ostatecznie nie ukończy:), 
w  1961 się ożenił, spłodził syna i wkrótce 
rozwiódł, zahaczył o Nowy Orlean i Chica
go, gdzie pośród dorywczych prac napii al 
pierwszą powieść „The Orchard Keepe 
Los m u sprzyjał. Posłał książkę do Rn i- 
dom House („jedyne wydawnictwo, które 
znałem ”) i szczęśliwie trafiła ona na bier
ko Alberta Erskine’a, ostatniego redak o- 
ra W illiama Faulknera, prom otora „Pad 
w ulkanem ” M alcolma Lowry’ego i „Nie
widzialnego człowieka” Ralpha Elliso- 
na. Erskine debiutantem  się zachwycił 
i wydawał go przez następne lata, choć 
nic (aż do „Rączych koni” już po śmierci 
Erskine’a i zmianie wydawcy) nie sprzeda
ło się w  nakładzie większym niż pięć tysię
cy egzemplarzy, co w  Ameryce jest oczywi
ście komercyjną klęską.

Po debiucie w  1965 roku przyszły jed-| 
nak stypendia i nagrody. Na tyle substan
cjalne, że Cormac wypuścił się luksuso
wym liniowcem do Europy, poznał na nim | 
piosenkarkę, która została jego drugą żo
ną, kupił w  Anglii jaguara, pohulał po kon
tynencie i spędził trochę czasu w artystycz-1 
nej kolonii na hiszpańskiej Ibizie. A potem I 
przyszła bryndza.

Cormac McCarthy
po latach burzy 

i naporu mieszka 
dziś pod Santa Fe 

w Nowym Meksyku, 
pisze i spędza 
czas z  synem
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tym tifflocCniu:
O NOWYM KLACIE I STARYCH (A JAK NOWYCH)

BUTCHU CASSIDYM I SUNDANCE KIDZIE,

O CHOPINOWSKO LEWITUJĄCYM LEVITY I BERLIŃSKIM 
BIENNALE ORAZ O JAN IE A.P. KACZMARKU 
JEGO W ŁASNYMI SŁOWAMI



KULTURA KSIĄŻKI

Przez postapokaliptyczny krajobraz („Drogę” kręcono w okolicach Pittsburgha) idą ojciec i syn (w roli ojca Viggo Mortensen)

—> Małżonkowie wrócili do Tennes
see, mieszkali byle gdzie (tu zaczyna 
się, być może, część heroiczna), kąpa
li w  rzece z braku łazienki, nie mieli na
w et na pastę do zębów (Cormac w spo
m inał, że opatrzność zsyłała czasem 
darm ow e próbki do skrzynki na  listy), 
a pisarz pisał kolejne książki, co żona, 
była piosenkarka, do dziś w spom ina 
z rozrzewnieniem , choć po ośm iu la
tach  pożycia, w  sylwestra, nasz boha
te r wsiadł do sam ochodu, rzucił „no 
to  jadę” i zostawił ją  na rzecz Teksasu. 
(Trzeba tu  oddać pisarzowi, że mógł ja 
koś zarabiać, ale od zawsze twierdził, 
że „uczenie pisania [powszechny chleb 
am erykańskich autorów  -  przyp. red.] 
to ścierna” i nigdy nie angażował się 
w  promocję własnych książek, wieczo
ry autorskie et cetera).

Stypendium dla geniuszy
W  Teksasie też było krucho -  z począt
ku. Jednak M cCarthy po faulknerow- 
skich wprawkach znalazł wreszcie swój 
w łasny tem at i dokręcił śrubę: „Nie 
m a takiego miejsca na ziemi, gdzie nie 
słyszeli o kowbojach i Indianach, gdzie 
nie znają m itu (Dzikiego) Zachodu”.

W  1981 roku -  między innymi za 
sprawą Saula Bellowa, który zasiadał 
w  komisji -  dostał „grant dla geniuszy” 
z M acArthur Foundation (który pole
ga na tym, że przez pięć lat dostaje się 
od tych hojnych ludzi po sto tysięcy do
larów, więc na  tym zakończmy historię 
o biedzie) i w  1985 roku wydał „Krwa
w y południk”, któiy w łaśnie ukazuje 
się po polsku, uznaw any za szczytowe 
osiągnięcie jego pisarstwa.

Finansowego sukcesu nie było, re
cenzje mieszane, ale to  właśnie „Połu-
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dnik” je s t głównym palem  w ołtarzu, 
który w ystawiają zaprzysięgli wielbi
ciele Cormaca McCarthy’ego skupieni 
w  towarzystwie jego im ienia, wydają
cy półrocznik o jego dziełach i służący 
na  stronie internetowej (to bardzo po
mocne) przekładam i na angielski hisz- 
pańszczyzny, którą szpikuje swoje po
graniczne powieści.

Głównym kapłanem „Krwawego po
łudnika” jes t zaś H arold Bloom, jeden 
z najbardziej wpływowych akadem ic
kich krytyków Ameryki, który zaiste wi
dzi w  nim  nowego H erm ana Melville’a, 
Faulknera i tak  dalej, lecz jest dla wy
znawców chyba niewygodny, bo o in
nych książkach Cormaca wypowiada 
się wielce sceptycznie.

Tak czy inaczej, to  od niego pocho
dzi czwórka „Roth, Pynchon, DeLillo, 
M cCarthy”, od niego wykrzyknik „uni
w ersalna tragedia krw i” (to o „Krwa
wym południku”) i doszukiwanie się 
w  tej powieści niezbadanych głębi oraz 
odrzucenie wszelkich politycznych in 
terpretacji dzieła, które narzucają się 
w  lekturze.

Geniusz zla
I właśnie „Krwawy południk” zasługu
je  na  uwagę. Albowiem trudno poważ
nie traktow ać ponury  krym inał „To nie 
jes t kraj dla starych ludzi”, naw et jeśli 
uznam y za ironiczne m arudzenie sta
rego szeryfa o upadku obyczajów, któ
re wiedzie do złego. Albowiem trudno 
poważnie traktow ać „Drogę”, łzawą hi
storyjkę o podróży ojca z synem przez 
postapokaliptyczny świat, która w zru
szyła O prah W infrey i przyniosła Cor- 
macowi Pulitzera. Ani (tym bardziej) 
pograniczną trylogię o podróży za je 

den uśmiech i straszliwych jej konsekwen
cjach, bo ludzie są źli.

To w „Krwawym południku” autor sta je 
w  świetle i pokazuje, co umie. Rzecz wzię
ta jes t z prawdziwej historii bandy najem
ników grasującej w  połowie XIX wieku 
na południowym pograniczu USA, by wy
tępić Indian (władze płacą za każdy skalp), 
lecz z czasem z zawodowych morderców 
nieprzyjaciół przeobrażającej się w  gai t 
zabijający, kogo popadnie. Tyle byłoby 
w  w esternie (filmie albo szacownymi ga- 
tunku popularnych książek o Dzikim Za-

„ Wziął ociekające krwią trofeum 
i podniósł je ku słońcu 

jak myśliwy oceniający skórkę 
upolowanego zwierzęcia, po czym 

oddał skalp, chwycił wiszące wodz; 
i poprowadził konia z placu 

w stronę brodu, żeby go napoić”
chodzie), ale Cormac M. urządza z tego 
prawdziwą apokalipsę na kilkaset stron.

Po angielsku jest w  tym ponoć jakaś ję
zykowa potęga. Biblijność z Biblii króla J a
kuba, Faulkner, Mehńlle i tak  dalej. Z ca
łą pewnością wiele słów trudnych, używa
nych głównie w  majestatycznych opisach 
przyrody, niezawodnie oferujących czytel
nikowi efekt dezorientacji, bo nader wy
szukane słownictwo autora daleko odbie
ga od języka ludzi, o których pisze. Podob
no mnóstwo aluzji -  w  polskim przekła
dzie wygląda to niestety słabo, bo literalnie 
-  dowodzi zakorzenienia w  głębinach lite
rackiej angielszczyzny (prosimy o grant).

Czytając jednak  naw et po polsku, nie 
sposób nie dostrzec efekciarstwa narracji- 
Opowiada te straszliwe historie McCarthy

FOT. ERIC OGDEN/CORBIS OUTLINE, EVERETT/EAST NEWS, ALBUM/EAST NEWS (2)

z punktu widzenia boga przejmującego się lo
sem ludzi nie więcej niż losem trawy, którą 
cepczą, wysyła im jednak kogoś spoza świata. 
Wysyła? On tam  jes t od zarania. Nie m a bo
gów. Jest tylko sędzia Holden. Złowieszczy 
anioł zagłady, naukowiec mówiący wieloma 
j 'zykami, uczestnik i prowodyr zbrodni, któ
ra przelewa się przez karty powieści. Kurtz, 
/  hab i szatan w jednej osobie przemawiający 
co zbrodniarzy i oferujący pouczenia „dzie- 
ciakowi” (który będąc głównym ziemskim 
bohaterem powieści, dziwacznie mu się opie
ra), że w ojna i taniec to jedno. Ekstatycznie 
tańczący i wykorzystujący, a potem  m ordu
jący dzieci bezwłosy sędzia m a być u McCar- 
t iy ’ego gnostyckim dem iurgiem , a być m o
że i samym Mobym Dickiem (niepojętym, 
j idnoznacznie potwornym , najpewniej nie
śmiertelnym).

Krew, krew, krew
, Nie m a życia bez rozlewu krwi. Twierdzenia, 
że nasz gatunek można w jakiś sposób napra- 
v/ić, że wszyscy m ogą żyć w  harm onii, to na
prawdę niebezpieczna idea. Ci, którzy w  nią 
wierzą, są na najlepszej drodze do zatracenia 
i uszy i wolności” -  pouczał Cormac McCarthy 
dziennikarza „New York Tim esa” w  1992 ro- 
1 u . Jest oczywiście „Krwawy południk” okrut
ną kpiną z amerykańskiego m itu widomego 
przeznaczenia (manifest destiny), które daje 
prawo do zawłaszczania kolejnych terytoriów, 

:cz w gruncie rzeczy przy całej swej antywe- 
f ternowej ideologicznej historii mówi, że w te
dy na tych straszliwych przestrzeniach m or
dowano się poniekąd bezinteresownie.

W  każdym razie Indianie nie są aniołami:
, Liczący setki legion straszydeł, półnagich 
lbo odzianych w  szaty attyckie i biblijne al- 

1 o stroje rodem z majaków, w  zwierzęce skó- 
ry i wytworne jedwabie, i strzępy m undurów  
i ciąż zbrukanych krwią poprzednich wła
ścicieli, w  kaftany zabitych dragonów, kawa- 
1 ryjskie kurtki z haftkam i i galonam i, jeden

„Rytuał pociąga za sobą rozlew krwi. Rytuały, 
które nie spełniają tego warunku, są tylko 

zwyczajnym udawaniem. Tutaj każdy od razu 
pozna się na fałszerstwie”

Prostaczek 
i walizka 
z  kasą:
Josh Brolin
w „To nie 
jest kraj dla 
starych ludzi” 
braci Coenów. 
Za dwa lata 
na ekrany trafi 
także „Krwawy 
południk”

w  cylindrze, drugi z parasolką, trze
ci w  białych pończochach i zakrwa
wionym welonem ślubnym, niektó
rzy w  piórach żurawi albo hełmach 
z niewyprawionej skóry ze sterczą
cymi rogam i bizona lub byka, jeden 
we fraku włożonym tył na  przód, 
a poza tym nagi, inny w  zbroi hisz
pańskiego konkwistadora (...). Od
dział konnych klaunów, śmiertelnie 
zabawnych, wszyscy wyjący w  bar
barzyńskim języku, atakujący kom
panię jak horda z piekieł straszniej
szych niż czeluści ognia”.

Opisy przyrody
Być może największą zasługą Corma
ca McCarthy’ego są kapitalne opisy 
przyrody, która -  martwa lub obojęt
na -  przygląda się poczynaniom ludzi 
i podobnych im zwierząt. W  „Krwa
wym południku” bohaterowie idą

REKLAMA

przez ziemię jałową, znaczoną kość
mi tych, którym się nie udało. Bar
dzo to skądinąd ładne, ale niepoko
ją  mnie wyznania autora, który ceni 
Melville’a („Moby Dick” to jego ulu
biona powieść), Fiodora Dostojew
skiego, Faulknera i twierdzi zarazem, 
że Marcel Proust i Henry James „to nie 
jest literatura”, bo „nie zmaga się z ży
ciem i śmiercią”. „Nie rozumiem ich
-  powiedział „New York Timesowi”.
-  Wielu pisarzy uznawanych za do
brych uważam za dziwnych”.

To ten brak jakiejkolwiek psy
chologicznej subtelności podnoszo
ny jak  sztandar i rekord świata w  po
staci uznania, że James i Proust nie 
zajmują się życiem i śmiercią (a ni
by czym?), sprawiają, że przyglą
dam  się McCarthy’emu podejrzli
wie. Słusznie? Niech każdy przekona 
się sam. □
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D laczeg o  nagość n ie jest 
po p ro s tu  brakiem  ubrania? 
Co łączy bulim ię 

i s taroży tne biesiadow anie? 
Czym grozi redukcja 

tożsam ości do czysto 
biologicznych danych? 

Kom u nie je st o b o ję tna  
kondycja człow ieka 
we w spółczesnym  świecie, 
pow in ien  sięgnąć po 
N agość.
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N a g r o d y  i m p e r i u m
„Avatar” kontratakuje: najw iększy hit ostatnich miesięcy dostał trzy 

najważniejsze nagrody Jameson Empire Awards 2010
B ryty jsk i m iesięcznik „Em pire” to  chy

ba je dyn y  magazyn film owy, k tó ry  po tra 
fi przyciągnąć ty le  gwiazd w jedno miejsce 
w  tym  samym czasie. W m arcowy chłod
ny w ieczór w  Grosvenor House Hotel p rzy 
drinkach robionych na bazie irlandzkiej whi- 
skey Jameson rozgrzewała się śm ie tan
ka europejskiego i am erykańskiego kina, 
by wym ienić ty lko  s ir lana McKellena, Ju- 
de ’a Lawa, Christopha Waltza czy Gwyneth 
Paltrow.

VIP-y, prasę i resztę gości pow ita ł 
ze sceny prowadzący cerem onię Dara 
0 ’Briain, k tó rego  cię te poczucie humoru 
nie ustępuje tem u, jakie prezentowali pod
czas osta tn ich Oscarów Steve Martin i Alec 
Baldwin.

-  Obejrzeliśmy w  tym  roku wiele nieza
pomnianych, fantastycznych film ów: „Ava- 
ta ra ” , k tó ry  rozpoczął wędrówkę tam , 
gdzie zakończył ją  „T itan ic” , „The Hurt Loc- 
ker: W pułapce w o jny” posiadający w  ma
gazynie rekw izytów  więcej broni niż b ry ty j
skie oddziały stacjonujące w Afganistanie. 
No i nie zapominajmy o „Zm ierzchu” zamie

niającym oglądające go dziew
czyny w  wam piry, a chło- 

m t ,  paków w zom bi -  dow- 
e s l  cipkowałO ’Briain. Żar- 

t y  szybko się skoń
czyły  i m istrz  cere-

wiadać kolejne kategorie nagród. Jameson 
Empire Awards są szczególnie cenne, po
nieważ przyznają je  czyte ln icy pisma, czy
li najbardziej lojalni w idzowie kochający ki
no miłością czystą i mocną ja k  whiskey. 
Pierwsze wyróżnienie -  najlepszy debiutant
-  powędrowało do Aarona Johnsona, k tó 
ry w  kapitalnym film ie „Nowhere Boy” wcie
lił się w  m łodego Johna Lennona. Następ
ne nagrody przyznano kinu gatunku: naj
lepszym  film em  science fic tion  okazał się 
„S ta rT re k ” , thrillerem -  „Sherlock Holmes” , 
komedią -  „In the  Loop” , horrorem  -  „Po
zwól mi wejść” , a filmem bryty jskim  -  „Har
ry Brown” . Chwilę później przyszedł czas 
na uhonorowanie Bohatera Empire, k tó 
rego nazwisko ogłosiła Gwyneth Paltrow:
-  Cześć, przepraszam, wypiłam za dużo 
drinków z Jamesonem -  zażartowała na po
w itanie gwiazda ubrana w  piękną kremową 
sukienkę. -  To mój osobisty bohater, nieza
leżnie od tego, jaką gra rolę. Proszę o okla
ski dla Jude’a Lawa! -  zapowiedziała kole
gę z planu film u „U talentowany pan Ripley” 
hollywoodzka piękność. A k to r z zawadiac
kim uśmiechem przyznał, że nie czuje się 
bohaterem , szczególnie w  obecności Gan- 
dalfa, kapitana Pickarda czy Jake’a Sulliva- 
na. -  Jednak dzięki magazynowi „Em pire”
i Jamesonowi na tę  jedną noc mogę się 
w  niego zamienić, zupełnie jakbym  byłDavi-

dy opuściły scenę, a m y sączyliśmy kolei
nę drinki, wręczono specjalne wyróżnie
nie Done in 60  Seconds dla m inutowej p. - 
rodii nakręconego już hitu. Najwyższe loty 
sztuki film owej zaprezentował Mark Worg 
w  swojej wersji „Top Gun” . Gdy ty lko  zle
ciał ze sceny, przyszedł czas na ogłoszeń e 
zwycięzców w  kategoriach aktorskich: st ■ 
tue tk i powędrowały do Christopha Waltza 
(„Bękarty wojny” ) i Zoe Saldany („A va ta r’ ). 
Chwilę później „Avata r” dostał jeszcze dw s 
nagrody -  dla najlepszego reżysera i najlep
szego filmu. Na koniec czekał nas gwia; - 
dorski deser, bo wręczono nagrodę Rayowi 
Winstonowi („Beowulf” ) za niezwykły wkład 
w  bryty jskie  kino, A ndy ’emu Serkisowi zaś 
przyznano ty tu ł inspiracji „Empire” a sir la- j 
nowi McKellenowi -  ikony „Empire” . To był 
osta tn i laur, ale nie koniec imprezy, która j 
trwała do białego rana.

Wręczenie nagród Empire to  niejedy- 
na impreza sponsorowana przez Jameso- j 
na. Jedna z na jstarszych i najlepiej sprze
dających się na świecie irlandzkich whiskey I 
je s t obecnie zaangażowana w 11 festiwa
li film ow ych odbywających się na cały n I 
świecie (od Turcji, przez Łotwę, po Hiszpa
nię), w tym  w prestiżow y Międzynarodowy i  
Festiwal Filmowy w  Dublinie. Wybierając |  
z pokazywanych tam  co roku w  lu tym  p o -1 
nad 120 ty tu łó w , można naprawdę upo.ć

FILM KULTURA
Film z cyklu

W iesz co dobre

d

ELA
K R Z Y S Z T O F  W. K A S P R Z Y K *

17 czerwca zmarła w  Nowym Jorku Elżbieta 
Czyżewska. Miała 72 lata. Wybitną polską aktorkę 

wspomina jej przyjaciel

Gala wręczenia  Jam eson Em pire A w ards 2 0 1 0 : laureat nagrody Em pire  (eon, sir  lan M cKellen, i wręczająca sta tuetkę  Gwyneth Paltrow

D
la licealisty i później studenta Czy
żewska była ekranowym mitem, jedną 
z kolorowych szczelin w szarzyźnie go- 
mułkowskiej siermiężności. Była pięk
na, sławna, a po „Wszystkim na sprze
daż” Wajdy do tego kongenialna. Po- 
t :m zniknęła tem u studentowi z oczu, wyje
chawszy z Polski z amerykańskim mężem 
opluwanym przez propagandowych jancza

rów Mieczysława Moczara.
Minęło 40 lat i oto eksstudent, teraz już 

konsul generalny RP w  Nowym Jorku, po- 
z lał Czyżewską w  pierwszym dniu swojego 
urzędowania. Balem się konfrontacji z legen
dą młodości, ale dzięki rozwijającej się przy
jaźni do pamięci o tamtych przymiotach mło
dej aktorki dołączyły teraz wspaniały intelekt 
i fascynująca osobowość. Była poniekąd ar
chetypem kobiety po przejściach, a równocze
śnie biła od niej szczególna godność i osobli
wa charyzma. Była party animal, lecz zawsze 
osobna, raczej wsłuchująca się w  dyskusję niż 
dominująca. Ale jej mądre i niezależne opinie 
wielokrotnie wzbudzały nie tylko mój podziw.

Z tej kruchej jak weneckie szkło pani wy
dobywał się ten sam co zawsze fascynujący, 
niskawyijawnie erotyzujący głos.
Nigdy nie zapomnę jej mistrzo
stwa w  czytaniu poezji na wieczo
rze w Poetry Society o f America

przy legendarnej Bowery, ongiś mateczniku 
generacji beatników.

Poza tym cóż to była za obywatelka No
wego Jorku i Manhattanu! Chyba nikt nigdy 
nie ukazał mi swej nowojorskości piękniej niż 
Elżbieta. O tym niezwykłym mieście i tajemni
cy jego energetyczności zdawała się wiedzieć 
wszystko. Ogromnie dużo czytała, pochłania
ła prasę.

Ubiegłej jesieni byliśmy razem w  Instytu
cie Kultury Polskiej, gdzie odbywało się przy
jęcie na cześć Andrzeja Wajdy, któremu In
stytut zorganizował retrospektywę twórczo
ści w  Lincoln Center. Elżbieta, która była już 
po pierwszym ataku ciężkiej choroby, długo 
i czule rozmawiała z Wajdami. Czyżby o no
wym filmie mistrza z jej udziałem? Dobrze 
po północy odprowadziliśmy Elżbietę na dwo
rzec Grand Central. Kupiła u gazeciarzy, jak 
robiła to co dzień, a raczej co noc, świeżutkie
go „New York Timesa”. Uścisnęliśmy się, nie 
wiedząc, że po raz ostatni.

W  marcu, już po powrocie z Ameryki, po
proszono mnie, abym wysondował, czy Czy
żewska przyjęłaby główną rolę w filmie pomy
ślanym jakby pod nią. Niestety, ten film już nie 

© A u to r  był powstanie,
w latach 2005-2010 Zegnaj, kochana Elu. Do zoba- 
konsulem generalnym czenia w  Central Parku po tamtej 
RP w Nowym Jorku stronie. □

ZELARY

wtorek 29 czerwca, 22:54, TVP1

Przedstawiona w filmie „Zelary" historia 
może się wydawać mało oryginalna: trwa 
niemiecka okupacja w Czechach, pielęgniar
ka Eliśka musi uciekać z miasta, ponieważ 
grupa konspiracyjna, do której należała, zo
stała zdemaskowana. Pomocy udziela jej je
den z pacjentów, Joza, któremu wcześniej 
oddała własną krew. Zmienia imię na Hana 
i przenosi się razem z mężczyzną na zapom
nianą przez Boga i ludzi wieś Zelary. Biorą 
ślub i kobieta zaczyna wieść zupełnie nowe 
życie...
Siła tej opowieści bierze się z jednej strony 
z prostoty, z drugiej -  z niesłychanej wizu
alnej urody (któż by się nie zachwycił ma
lowniczym krajobrazem oddalonej od cy
wilizacji górskiej wioski?). Produkcja mia
ła też swój mały sekret: gwiazdor czeskiego 
kina lvan Trojan zgodził się wystąpić w fil
mie swego brata Ondreja, pod warunkiem 
że będzie mógł zagrać scenę miłosną z An
ną Geislerovą. Trojan i Geislerova stworzy
li świetny ekranowy duet. Zapewne również 
dzięki nim film odniósł sukces -  był cze
skim kandydatem do Oscara w 2004 roku. 
Polecamy!

Wiesz co dobre
Program W iesz 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



Na to 
idziemy
STARA SZKOŁA

do ministerialnej kasy, 
by wkleić strzępy Cho
pinowskiej kompozycji 
w  jakieś nudne techno 
lub kwadratowe rocko- 

"chopin we tifFowisko i wymachi-
Shuffle", wać tym bezczelnie jako
Universal próbą przeniesienia kla

syki w  XXI wiek. Do tego 
Chopin na akademiach, defiladach, pla
katach, gadżetach, miejskich skwerach 
i przystankach. Takie mamy chopinalia, 
że bachanalia przy nich to pikuś.

Oby tylko Levity -  tu  w spierani in 
tensywnie przez trębacza aw angardzi
stę Toshinoriego Kondo i incydental
nie przez innych utalentow anych go
ści z Gabą Kulką na  czele -  nie zginę
li w  tłum ie, bo to w  sprawie Chopina 
głos osobny. Zresztą oni nie o Chopi
nie mówią i nie Chopinowi się kłaniają, 
jeno  bezczelnie z preludiów  wielkiego 
pianisty zrobili sobie tram polinę i ska
czą. Z free jazzu w  rockowy czad, z po 
ważnego zamyślenia nad pojedynczym 
frapującym dźwiękiem w  puls zapoży
czony z klubowej elektroniki (ale gra
ją  to z łapy, nie z pudełka, m a się rozu
mieć). Kiedy tw ardo lądują w  świecie 
patosu, natychm iast wyskakują z n ie
go w  pastisz. Bo to poważna muzyczna 
pozycja, która skrzy się hum orem  (nie 
mylić z dowcipasam i) i oszałamia licz
bą pomysłów. Recenzję już napisać ka
zali, tom  napisał, ale odkrywał tę pły
tę będę co najm niej do września, tyle 
tu  dobra wszelakiego.

M am nadzieję, że „Chopin Shuffle” 
będzie dla Levity tym , czym „Powsta
nie warszaw skie” było dla Lao Che. 
Ze wprowadzi trio  w  światła reflekto
rów, otworzy drzwi, napędzi publicz
ność na  koncerty, ale zarazem zm obi
lizuje grupę do jeszcze cięższej pracy. 
Bo po takim  wydawnictwie łatwo bę
dzie dokończyć artystyczny żywot, gra
jąc  na  akadem iach i festiwalach „tego 
dziwnego C hopina”. Trudniej będzie 
nagrać lepszy album. □

Vega klasyczna

Wreszcie dobry 
album nagrany 

w hołdzie Chopinowi

□  □ □ □ □  JAREK SZUBRYCHT

Klasyka w stylu wolnym
„Chopin Shuffle” to nie pomnik. Ale nawet 

gdyby po Roku Chopinowskim miała się 
ostać tylko ta jedna płyta, 

to warto było go organizować

N
ajwięksi tego św iata biorą 
się za bary z repertuarem  
M istrza i proponują kolej
ne błyskotliwe, doskonałe 
technicznie interpretacje 
jego dzieł. Trudno za tym 
nadążyć, ale dobrze, że tak  świet
nie Chopina grają. Wytwórnie pły
towe prześcigają się w  reedycjach 

znakomitych nagrań archiwalnych

Podobno nie ma już indie
Kumka Olik wiele kuma, ale wciąż 

szuka własnego głosu 
DEBIUTANCKA JED Y N K A ” PRZEDSTA-

wiała ich jako jeden z najbardziej 
otwartych zespołów na polskiej sce
nie gitarowej. Ledwie rok później 
Kumka Olik walczy o złoto w  tej sa
mej kategorii. „Podobno nie ma już 
Francji” to festiwal inspiracji, odwo
łań i aluzji. Czasem tak dosłownych 
jak w „Zabierz mnie stąd” (The 
Smiths) czy „Indii” (Yampire Week-

oraz w ym yślaniu nowych opako
w ań dla tego, co już nam  wcześniej 
trzy razy sprzedały. Dostajemy 
więc ładnie opakowanego „Chopi
na  dla dzieci”, „Smooth Chopina”, 
„Chopina do sam ochodu” i „Cho
pina n a  grilla”, i „ABC Chopina”, 
i „Chopina, jakiego nie znacie”... 
Artyści mniej zdolni, za to zdol
n i do wszystkiego, stają w  kolejce

end). Kiedy indziej na tyle licznych, 
że trudno nadążyć (patrz: lawi
na pomysłów aranżacyjnych, które 
zmieścili w  trzech minutach otwie
rającej album „Niedojrzałości”). 
Mimo wyraźnego pościgu za gwiaz
dami nurtu indie (jak wieść niesie 
-  umierającego) kwartet wciąż gra 
piosenki przejrzyste i przyjazne

Kumka Olik IhgijjjjjlSU 
„Podobno nie 

ma ju i Francji", ■ ?
Universal S B H  '

eterowi, a teksty nie przeszkadza
ją -  i to jest komplement. Do ideału 
brakuje dwóch powiązanych ze so
bą elementów: własnych pomysłów 
(zamiast pomysłu na lepienie pomy
słów cudzych) oraz męskiej decyzji 
wokalisty co do tego, która z kilku
nastu manier (to jest krzyku, falsetu, 
zachrypniętego stadionowego zaśpie- 
wu, ogniskowej emfazy, zawodzenia 
a la gwiazdor przejścia podziemnego 
albo samotny introwertyk) jest jego 
prawdziwym głosem.

Mariusz Herma

...i akustyczna

Suzanne Vega uważa się 
już pewnie za artystkę 
spełnioną, jeśli nie 
klasyczną, skoro wzięła s i; 
do przerabiania własnych 
kompozycji -  najeszcze 
spokojniejsze, bo całkiem 
akustyczne. Warto jednał, 
ją odwiedzić na którymś 
koncercie trasy promując j 
album „Close-Up. Voł. 1, 
Love Songs”, bo to wciąż są 

dobre piosenki. - js z

Suzanne Vega 
-  25-28.06, Kołobrzeg, 
Olsztyn, Wrocław, 
Białystok

I w końcu Yenom
...zagra w Polsce

Kilka lat temu poszedłem 
na wywiad z Jamesem 
Hetfieldem, frontmanem 
Metalliki, w koszulce 
Venom. Muzyk powitał 
mnie okrzykiem zachwyt' : 
„Świetna koszulka, 
stary. To były czasy!
Jeśli podobało wam się 
na Sonisphere, czas 
zobaczyć, skąd się wzięła 
Wielka Czwórka thrash 
metalu. Kultowa brytyjsk 
formacja po raz pierwszy 
przyjeżdża do Polski, i to 
od razu na dwa koncerty. 
Co prawda skład grupy 
daleki jest od klasyczneg. 
a czerwony włos Cronosa 
mocno przerzedzony, 
ale facet wciąż wie, jak 
na scenie otworzyć bramj 
piekieł. - jsz

Venom -  23.06,
klub Kwadrat, Kraków, 
25.06 Stodoła, Warszawa
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□  □ □  MACIEJ KARŁOWSKI

Starsi panowie dwaj
Jarrett i Haden nic nie muszą.
Ale słychać, że wszystko mogą

J
asm ine” jest pierwszą standardów. Wyjątkiem i pew-
studyjną płytą Keitha nym zaskoczeniem jest kompo-

Jarretta od U lat, a więc zycja „One Day Tli Fly Away”
od czasu wydania so- pióra Joego Sample a napisana

lowej „The Melody at dla Randy Crawford.
Night, W ith You”. Jest Czym to wszystko skutku-

i eż pierwszym od 1976 ro- je? Liryczną, odrobinę nostal-
icu materiałem  piani- giczną muzyką, która
ty nagranym  wspólnie emanuje elegancją wy-

inną wielką jazzową nikającą z artystycz-
osobowością, kontra- nej klasy Jarretta i Ha-
basistą Charliem Hade- dena. „Jasmine to  ̂ta 
nem. W spółpraca tych „  . . . łt  gran ie ludzi, którzy 
dżentelmenów, choć nie 5 ^ *  udowodriili sobie i swo-
t rwała bardzo długo, Haden ™  słuchaczom wszyst-
zaowocowala kilkoma „Jasmine", ko, co było do udowod-
ważnymi zdarzeniami, ECM/Universal pienia, i spotykając się
jak choćby cyklem nagrań ame
rykańskiego kw artetu Jarretta 
czy neoklasyczną w  brzm ieniu 
„Abour Zeną” zarejestrowaną 
w towarzystwie S tuttgart Ra
dio Symphony Orchestra.

Oto więc mam y duet wiel
kich sław i zarazem starych do
brych znajomych. Ich drogi po
nownie się przecięły za sprawą 
ośmiu tak zwanych love songs, 
które w  większości pochodzą 
z grubej księgi amerykańskich

po latach, nie pragną już nicze
go więcej niż spokojnego m u
zykowania pełnego dystansu 
do pędzącego wokół świata. 
Trudno tej płycie odmówić uro
ku, trudno nie dać się ponieść 
melancholii kontrabasowo- 
-fortepianowych współbrzmień 
i nie zachwycić się dojrzałą mą
drością jej autorów. Nie sposób 
jednak dostrzec w „Jasmine” 
znamion wielkiego muzyczne
go wydarzenia. □

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
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KULTURA TEATR

□ □ □ □ □  ŁUKASZ DREWNIAK

El K lato
„Wesele hrabiego 

Orgaza” albo osładzanie 
śmierci sztuką

J
an Klata -  tak  jak  kiedyś Krystian Lu
pa -  podrzuca swoim widzom lektu
ry nieoczywiste. Był już Gide z „Lo
chami W atykanu” i był Dick z „Trzema 
stygmatami Palmera Eldritcha”. Teraz 
w  jego teatrze pojawił się kolejny n ie
spodziewany gość -  mało znany awangardy- 
sta Roman Jaworski. „Wesele hrabiego O rga
za. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywisto

ści” wydaje się szaloną dysputą o religii i sztu
ce, w  której słychać echa Witkacego i Berenta, 
jes t też przeczucie Gombrowicza.

Spektakl Klaty zaczyna się granym we foyer 
wrestlingowym pojedynkiem Prochrysta i An
tychrysta. Co m a znaczyć? U dawaną walkę 
i udaw any spór o to, czy jest Bóg? Potem już 
na  Dużej Scenie dochodzi do starcia idei bar
dziej skomplikowanych. Z jednej strony mamy 
bogacza i kolekcjonera Havemeyera (Roman 
Gancarczyk) reprezentującego ludzkość znu
dzoną historią. Z drugiej proroka, milionera 
i hochsztaplera Davida Yetmeyera (Krzysztof 
Globisz), który -  odwrotnie -  chce zbić kapi
tał na pragnieniu podtrzymania historii, prze
pchnięcia jej w  teraźniejszość.

Yetmeyer organizuje metafizyczny ba
let, czyli Dansing Przedśmiertny, wymyślo
ny przez Lucyfera taniec niejakiego Podryga- 
lowa (Juliusz Chrząstowski). Pantomimiczne 
odtworzenie w  cervantesowskiej oberży Po
sada de la Sangre obrazu El Greca -  przed
stawiającego pogrzeb będący de facto w nie
bowzięciem świętego rycerza -  m a otworzyć 
ludzkość na metafizykę, pomóc stworzyć nową 
religię. Ofiarą złożoną na ołtarzu będzie sam

KATARZYN A PA LETK O /TEA TR  STA RY , TEA TR  DRAM ATYCZN Y

□  □ □ □

Gdzie ta anarchia?!

Havemeyer. Pod w arunkiem  że uwierzy w  Bo
ga, w  którego nie chce wierzyć...

Fundam entem  nowego kultu m a więc być 
dobre okrucieństwo albo okrutne dobrodziej
stwo, uchwycenie w  jednym  akcie założyciel
skim wszystkich objawień, przeczuć i sza
leństw  ludzkości. Klata z pasją pokazuje naro
dziny popkulturowej schizmy, tka aluzje do na
szych XX-wiecznych ułud, w  których religia jest 
bliższa sztuce: m ożna ją  sobie kupić, żeby do
świadczyć i zrozumieć. Podejmując ten temat, 
nie idzie na skróty. Tworzy widowisko niełatwe 
w  odbiorze, zakodowane parom a 
odległymi od siebie szyframi, uni
kające łatwego śmiechu.

Dialogi bohaterów  zdają się 
pączkować z żywych scenicznych 
obrazów, w  których dzieła El Gre
ca -  „Portret kardynała”, „Widok 
Toledo”, „Pogrzeb hrabiego Orga
za” -  zostają zmiksowane z pop- 
kulturowymi cytatami, parody- 
styczną choreografią do muzyki

„W esele hrabiego 
O rgaza" wg powieści 
Romana Jaworskiego,

opracowanie tekstu, 
reżyseria i opracowanie 

muzyczne Jan Klata, 
dramaturgia Sebastian 
Majewski, scenografia 

i światło Justyna 
Łagowska, choreografia 

Maćko Prusak, Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie

Nicka Cave’a i „Święta wiosny” Prokofiew t. 
Reżyser ani nie drwi z trudnego, polaman - 
go rytmicznie języka Jaworskiego, ani go n e 
uprzystępnia. Znów -  jak  to u  niego -  man y 
przed sobą śmierć osłodzoną za pomocą sztu
ki, oglądamy ludzkość w  zgrozie i rozpaczy 
czekającą na „nową erę”: zagładę lub zbawie
nie. Klata powtarza za bohateram i Jaworskie
go, że „jedynym środkiem, który zdoła pojed
nać ludzi z ich epoką, jest zastosowanie fik ji 
do celów praktycznych, bo fikcje są bardz :j 
wytrzymałe jako podwaliny życia od wszel

kich faktów rzeczywistych”. Ale 
chyba ani przez mom ent w  to n ie 
wierzy. Ze złością i rozpaczą po
kazuje skutki takiej wiary, wyp - 
cykowaną sztukę zaprzęgniętą 
do pracy w manufakturze meta i- 
zyki. Ostatniej sceny przedstawi - 
n ia -  granej w  mroku świec, tr  - 
cej po oczach bielą kryz posta i 
z El Greca -  nie powstydziłby s.ę 
Jerzy Jarocki.

Waga lekko 
pół średnia

o Premiera na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i
1987 roku, potem triumfalny objazd po całej Polsce

JACEK SIERADZKI

W  Och-Teatrze 
bluzki piorą

M OW I S IĘ , ZE SPEKTAKL 
powstał trochę z musu. Do
tychczasowe propozycje 
drugiej sceny Polonu w daw
nym kinie na Ochocie jakoby 
nie chwyciły, a że w impe

rium Krystyny Jandy 
niezawodnie chwyta tyl
ko sama Janda... Stąd ponoć 
pomysł odprasowania na no
wo „Białej bluzki”, przeboju 
końcówki lat 80.*. Może tak 
było, może nie, ale w końcu 
obojętne, z jakiego impulsu 
powstało jedno z najlepszych 
przedstawień rachitycz
nego sezonu 2009/2010. 
Cudnie urósł sam tekst 
Osieckiej. Monolog narwa
nej wariatki, brawurowe 
liryczno-humorystyczne

odtrucie socjalistycznej bez
nadziei (przy tym kpiący, 
acz serdeczny, ledwie-ledwie 
cenzuralny portret knu
jącej inteligencji z bibułą, 
tajnymi wykładami i sorto
waniem darów w kruchcie), 
po latach nasycił się gory
czą, sarkazmem, tłumionym 
lękiem. Przestali być ważni 
milicjanci, konspira i debi- 
lizm urzędów, a wagi nabrało 
starzenie się wiecznej dziew
czyny, bezperspektywiczność 
jej nonkonformizmu, roz

czarowanie ludzką małością, 
bioto na nogach. Co nie wy
hamowało opowieści -  Janda 
niczym amazonka nadal gna 
par force po torze skojarzeń 
swojej „otkaczałki”. Ale po
trafi też stanąć na jakimś 
słowie, obrócić w nim ob
cas, pokazać tkwiący w ranie 
ból, czasem też zaskakują
co NIE UŚMIECHNĄĆ SIĘ 
z czegoś, co miało być żar
tem. Inaczej też śpiewa: 
z marszu, chrypliwie, nie
czysto, bez podkreślania tej 
olśniewającej łatwości obra
zowania poetyckiego, którą 
miała Osiecka. Szampańsko,

lecz nie słodko. Jeśli miałby n 
się czegoś czepić, to filmikó v 
objaśniających w parę chw;. 
a to całą historię XX wieku, 
a to dzieje konspiry. Mo
że jednak Magda Umer wie, 
co robi, zakładając, że bez ta
kiej ściągi młode małpoludy 
nic nie załapią?

„Biała  bluzka" Agnieszki 
Osieckiej, adaptacja, 
reżyseria i koncepcja 
scenograficzna Magda Umer, 
opracowanie i kierownictwo 
muzyczne Janusz Bogacki, 
światło Piotr Pawlik, 
Och-Teatr w Warszawie
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Podstawny z Pakułą 
w poszukiwaniu Don Kiszota

ZIY JESTEM  NA POLSKICH REŻYSERÓW, ŻE ZA-

bierąjąc się do inscenizowania sztuk bardzo 
młodego i bardzo innowacyjnego autora 
Yateusza Pakuły, przegapiają to, co w nich 
d a teatru najciekawsze. Krzysztof Babicki 
w „Białym dmuchawcu” (Lublin) zamienił 
bez sensu lynchowską tajemnicę na saty
rę i przaśność rodem z serialu „Ranczo”. Jan 
Peszek w „Sio” (Wrocław) nie zrozumiał sty
li tyki gry komputerowej w Słowackiego.
Jc lanta Denejko w „Śnie everymana” (też 
V\ rocław) pogubiła się w  kolejnych prze
wrotkach opowieści o świętym Franciszku.
P emiera „Don Kiszota” w  Dramatycznym 
w pisuje się idealnie w  tę komedię omyłek.
R :żyser debiutant Maciej Podstawny nie za- 
u ał podpowiadanej przez Pakułę technice 
montażu. W  jego spektaklu nie ma zderzeń 
konwencji, miksów przestrzennych i cza
sowych. Nie znalazł sposobu na stworzenie 
w teatrze ekwiwalentu Pakułowego zippowa- 
n a po kanałach świadomości, przekładania
0 Towieści o nowym bohaterze z La Man- 
chy z jednego filmu do drugiego -  z „Fisher 
K inga” do „Lotu nad kukułczym gniazdem”, 
z .Anioła w  Krakowie” do programu „Szansa 
n i  sukces”. Sztuki Pakuły, zamiast zbierać coś 
do kupy, świadomie się rozłażą w asocjacjach
1 współbrzmieniach. Tymczasem w warszaw- 
s:dm spektaklu w miejsce kontrolowanego
rt zpadu pojawia się próba ujednolicenia 
scenicznego świata. I choć trudno uznać 

Jon Kiszota” za przedstawienie nieudane, 
bo przecież ma swoje nieoczywiste piękno
ści i zaskakujące tropy, to jednak nie sposób

ukryć, że ujednolicenie stylu skutkuje także 
ugrzecznieniem tematu.
Zarówno u Podstawnego, jak i u Pakuły Don 
Kiszot (Adam Ferency) to bezdomny wa
riat, a raczej aktor, który przygotowując się 
do roli, wybiera los Rycerza Smętnego Obli
cza. Nie chce widzieć polskiej rzeczywistości: 
od brudu życia ucieka w brud heroicznej i ba
śniowej fikcji. Po współczesnej Warszawie 
łazi za nim Sancho (bardzo dowcipny Do
bromir Dymecki), student kulturoznawstwa. 
Szaleniec i jego druh biją się z Indianami, 
gadają z menelem podającym się za króla 
Filipa II (Mariusz Benoit), uciekają przed dy
rektorem teatru powszechnego w Andaluzji 
(Krzysztof Ogłoza), są uwodzeni przez nasto
letnią galeriankę Dulcyneę (obłędnie kusząca 
Klara Bielawka) i jej atrakcyjną babcię Lol 
(Małgorzata Nemirska gra fantastycznie, 
z pełną goryczy brawurą wykonuje hit gru
py O.N A. „Kiedy powiem sobie dość”).
Bawią pokazywane na ekranie aktorskie 
happeningi na Dworcu Centralnym, przed 
stacją metra, w pobliskim McDonaldzie. 
Donkiszotowscy aktorzy głoszą „na mieście” 
ewangelię donkiszotyzmu, wypytują natręt
nie przechodniów o swojego idola bohatera: 
„Czy byl i sobie poszedł, czy byl i jeszcze nie 
przyszedł?”.
Podejrzewam, że gdybym nie przeczytał 
wcześniej sztuki Pakuły, spektakl Podstaw
nego nawet by mi się podobał. A tak tylko śni 
sobie człowiek o prawdziwej anarchii.

Łukasz Drewniak

„Don K iszo t" M ateusza Pakuły,
współpraca dramaturgiczna Maciej Podstawny, 
Aleksandra Krzaklewska, reżyseria Maciej 
Podstawny, scenografia Barbara Hanicka,
Teatr Dramatyczny imienia Gustawa Holoubka 
w Warszawie

Dobrana parka: Sancho (Dobromir Dymecki) i Don Kiszot (Adam Ferency z mikrofonem)
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„Club Europci’\ 
plastikowe bestie Hani 

Schabus przywii>ą 
na Oranienplat\ 

z  upadłego parki

LA T Opowiadamy Polskę świ Instytut Adama Mickiewicza
C U L T U R E q P L

KULTURA SZTUKA

STACH S Z A B ŁO W S K I

Sztuka w chaszczach
Na tegorocznym berlińskim biennale 

najwybitniejsze dzieło stworzyła... 
kuratorka Kathrm Rhomberg. Tym dziełem 

jest sama wystawa
galerii urządzony jest kurnik, wej
ście zabito dechami. Tak wita nas 
szóste biennale w  Berlinie. Ogląda
my na  nim  między innym i nieodpa- 
kowane obrazy, pustą salę w  fabry
ce margaryny, chaszcze na  zapleczu 

muzeum, używane dywany, zepsutego m am u
ta, a także rysunki XIX-wiecznego „ekstremal
nego realisty” Adolpha Menzla. W  tym szaleń
stwie jes t jednak  m etoda -  i to całkiem sku
teczna. Za zabitym decham i wejściem kryje 
się trudna, ale św ietna wystawa. Jej tem atem  
jes t rzeczywistość. Publiczność jes t ciekawa, 
co czekają na biennale, ale kuratorka im pre-
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zy K athrin Rhom berg przew rotnie gra z tymi 
oczekiwaniami, kierując uwagę na to, „co cze
ka na zewnątrz”.

Biennale nieprzewidywalne
Biennale w  Berlinie jest młode, ale ważne. Jest 
także najbardziej nieprzewidywalnymi z wiel
kich przeglądów sztuki. W  Berlinie zawsze jest 
inaczej. Cztery lata temu gwiazdorskie kurator
skie trio Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni 
i Ali Subotnick rozpoczęło swoje biennale w  ko
ściele, a skończyło na cmentarzu, czyniąc prze
strzenią wystawy całą ikoniczną ulicę August- 
strasse -  znajdujące się przy niej instytucje kul

tury, ale także prywatne mieszkania, opuszc' o- 
ną szkołę żydowską, garaże, zakurzone tancl u- 
dy pamiętające szaleństwa Republiki Weim r- 
skiej. Dwa lata tem u biennale kuratorował 1 > 
lak Adam Szymczyk, dyrektor Kunsthalle w  Ba
zylei. Zrealizował antyshow podzielony na d\ ie 
części, dzienną i nocną, a  prace artystów moż
na było zobaczyć nie tylko w  szacownych mu
zeach, ale też na  zarośniętym chaszczami, za
śmieconym placu w centrum Berlina.

Jaką niespodziankę przyszykowała Kathrin 
Rhomberg, Austriaczka znana w  Polsce z wy
stawy łona Grigorescu, którą zrealizowała w ze
szłym roku w warszawskim Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej? Jest kryzys, upada Grecja, kanc
lerz Merkel zapowiada drakońskie oszczędno
ści; kultura w  Niemczech mocno na tym ucier
pi. W  tym roku nie wypada się popisywać, 
Rhomberg jak ognia unika więc glamouru i wy- 
stawności. Na jej biennale nie ma gwiazd. Arty
stów jest ledwo ponad 40. To garstka w porów
naniu z tym, co dzieje się zwykle na podobnych 
imprezach, gdzie uczestników liczy się w set
kach. Pokazywana w  Berlinie sztuka wygląd 
ubogo, często jest zrobiona z byle czego. To ten 
rodzaj dziel, które niezorientowana we współ
czesnych trendach artystycznych sprzątaczka

n ogłaby niechcący wrzucić do kubła na śmieci. 
A jednak wystawa Rhomberg to również show, 
ty le że inny niż zwykle: niespektakularny, bar
dzo wytrawny i bardzo kuratorski.

Kreuzberg, moja miłość
Po co sztuce kurator? Jeżeli szukacie odpowie
dzi na to pytanie, najlepszą znajdziecie dziś 
w Berlinie. W  piłkarskiej drużynie trium fato
rów ostatniej Ligi Mistrzów Interze Mediolan 
n ijwybitniejszym zawodnikiem był... trener 
IV ourinho. Na biennale najwybitniejsze dzie
ło stworzyła kuratorka. Tym dziełem jest sa- 
ir a wystawa. Rhomberg ma kapitalne wyczu
cie miejsca, przestrzeni i dramaturgii, potrafi 
zrobić coś z (niemal) niczego, umieszczać pra
co, które w  innych okolicznościach nie zwróci
ły by niczyjej uwagi, w  taki sposób, że zaczynają 
z laczyć. To kuratorka z wizją, oryginalną i ra- 
d kalną. Co ważniejsze, potrafi przekuć tę wi
zy ę w rodzaj spektaklu.

Rhomberg nie lubi fajerwerków. Kocha 
z: to Kreuzberg, który przed wojną był najbied- 
n ejszym i najgęściej zaludnionym rejonem 

erlina. Później dzielnica stała się centrum ber- 
li iskiej kontrkultury, matecznikiem ruchu pun
ie iwego i radykalnej lewicy; tu  pierwszomajowe 
n anifestacje miały zawsze najbardziej burzliwy 
p zebieg. Dziś dzielnica jest kwintesencją ber- 
li iskiej wielokulturowości. Najbardziej widocz- 
n są emigranci z Turcji i ich potomkowie, ale 
na Kreuzbergu mieszkają ludzie z całego świa
ta; nie brakuje wśród nich artystów.

Kwatera główna biennale mieści się jak 
w instytucie Kunst-Werke -  położo

nej w  dzielnicy Mitte starej fabryce margary
ny przerobionej na najważniejszą wmieście in

stytucję pokazującą sztukę współczesną. Serce 
wystawy bije jednak na Kreuzbergu. Rhomberg 
symbolicznie wystawia tę dzielnicę, zmusza wi
dza, aby zwiedzając biennale, zwiedził także ją. 
Najwięcej artystów pokazuje prace w pięknym, 
ale na wpół zrujnowanym domu towarowym 
przy Oranienplatz -  miejscu, które było sce
nerią niejednej demonstracji. Żeby zobaczyć 
wszystko, trzeba iść na spacer, dotrzeć do po
jedynczych prac eksponowanych w  opuszczo
nych barach, w  zaułkach, warsztatach samo
chodowych, a nawet w prywatnym mieszkaniu 
w  jednym z kreuzbergowskich bloków.

Kury z Kosowa
„Co czeka na zewnątrz” zapytuje Rhomberg, 
w  tytule 6th Berlin Biennale. Zanim się tego 
dowiemy, musimy odkryć, co nas czeka we
wnątrz. Nie jest to łatwe, bo, jak  się rzekło, 
wejście do instytutu Kunst-Werke zostało za
barykadowane. Na wystawę trzeba wchodzić 
po wąskich schodkach, przez piwnicę. W pod
ziemiach walają się szpargały, być może czę
ści dzieł sztuki lub pozostałości po instalacji 
wystawy. Ten malowniczy bałagan zapowiada 
śmieciarski szyk całego biennale, które este
tycznie operuje pomiędzy stylem sąuatu i cza
rem na wpół zrujnowanego pustostanu a este
tyką placu budowy.

Po wyjściu naszym oczom ukazuje się nie
zwykły widok: w  największej sali Kunst-Wer
ke rozrasta się monumentalna drewniana kon
strukcja z sosnowych belek. To dom w budowie 
przywieziony w częściach z Kosowa przez mło
dziutkiego (24 lata!) artystę Petrita Halilaja. 
Po wystawie drewniany szkielet wróci do Prisz- 
tiny, a rodzina artysty będzie kontynuować

wznoszenie swojego nowego domu -  symbolu 
urządzania sobie życia po traumach niedawnej 
wojny. Halilaj w  ogóle lubi pracować z bliski
mi. Przed rokiem wraz z nimi zbudował na po
dwórku dawnego rodzinnego domu w Koso
wie kurnik w  kształcie rakiety kosmicznej, a na
stępnie wysłał go na swoją pierwszą indywidu
alną wystawę do Prisztiny. Kury grają ważną 
rolę również tu ta j: Halilaj przywiózł je ze sobą 
i urządził im w  Kunst-Werke kurnik. Drób spa
ceruje pomiędzy publicznością, jest także lejt- 
motywem niezwykłych rysunków, filmów i in
stalacji Halilaja, artysty, którego po tym bien
nale zapamiętamy najlepiej:

Piętro wyżej trafiamy do dużej sali, w  któ
rej wita nas biała pustka. Każdy długo szuka ja 
kiejś pracy, triku, artystycznej pułapki. Niczego 
jednak nie ma -  z wyjątkiem kuratorskiej stra
tegii Kathrin Rhomberg. A ta mówi, że stwo
rzyła swoje biennale w obliczu dewaluacji te 
go, co nazywamy realnością. Jesteśmy bombar
dowani informacjami, ale im więcej ich napły
wa, tym bardziej stajemy się niepewni, jak na
prawdę wygląda świat, w  którym żyjemy. Tak 
jest od dawna, ale dziś utrata poczucia rzeczy
wistości rozciąga się również na indywidual
ne doświadczenie, w  coraz większym stopniu 
rozgrywające się w wirtualnej przestrzeni spo- 
łecznościowych portali, elektronicznych prze
kazów. Rhomberg proponuje zwrócić na chwi
lę uwagę na to, co dzieje się tu i teraz; przery
wa na mom ent spektakl sztuki, zapraszając 
do pustej sali, w  której widz znajduje się nagle 
sam ze sobą -  i z innymi widzami. I tu chodzi 
o to, co „czeka na zewnątrz”. W  pustej sali jest 
jedno okno, z którego rozpościera się widok 
na pracę Halilaja. Tym razem na zewnątrz —>

Petrit Halilaj pokazał na biennale swój niedokończony dom „Ali that is Solid Melts into A ir”, 2008, Mark Boulos
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ILUSTRACJA KATARZYNA LESZCZYC-SUMINSKA NA PODSTAWIE ZDJĘCIA MARKA SZCZEPAŃSKIEGO

—> czeka więc kosowski dom dosłownie roz
sadzający galeryjne „pudełko na sztukę”; aby 
go zmieścić, trzeba było podnieść dach Kunst- 
-Werke o parę metrów.

Układ krążenia ruiny
Na biennale trzeba być czujnym. Nie wszystko 
jest sztuką, ale prawie wszystko może nią być. 
Na Kreuzbergu, w  opuszczonym dom u towa
rowym, w  którym Rhomberg umieściła główną 
część swojej wystawy, dziełem sztuki (autorstwa 
Romana Ondaka) jest szatnia -  ogrom na i pu 
stawa, bo przecież mamy lato. Innym dziełem 
okazuje się widok przez okno na Oranienplatz, 
na  którym wietnamski artysta Ron Tran doko
nał małej zmiany: przysunął bliżej dwie parko
we ławki. Przez inne okno zaglądamy na we
wnętrzny dziedziniec i odkrywamy tam  dwa 
zdezelowane przedpotopowe stwory -  ogrom
ne plastikowe figury mam uta i stegozaura przy
wiezione do Berlina przez artystę H ansa Scha- 
busa z jednego z upadłych enerdowskich par
ków rozrywki. Dziełem sztuki jest także dziwny 
hydrauliczny system rozgałęziający się po całym 
gmachu. Jesteśmy w  obiekcie na wpół zrujno
wanym, system jednak działa: woda krąży rura
mi, wylewa się, ulatnia w  powietrze, skrapla się 
od nowa. Martwy z pozoru budynek oddycha, 
krążą w  nim życiodajne soki -  tak przynajmniej 
widzi sens swojej pracy („Die Braut spricht”, 
2009) autor Adrian Lohmiiller. Na końcu ab
surdalnie skomplikowanej instalacji woda po
woli wylewa się z rury, rozpuszczając wielki 
blok soli. Słona woda rozlewa się po podłodze 
i powoli nasącza ułożone na betonowej posadz-
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ce posłanie. Potem odparowuje, a sól zostaje; 
n a  naszych oczach miękka pościel powoli kry
stalizuje się w  twardą rzeźbę.

Na pytanie, „co czeka na zewnątrz” -  poza 
umownym światem sztuki -  Rhomberg odpo
wiada: stary dom  towarowy, Kreuzberg, Ber
lin, realność. Ma jednak także inną odpowiedź. 
Na zewnątrz czekają globalne konflikty, kryzys, 
uliczne protesty, przemoc na  Bliskim Wscho
dzie, neokolonializm w Nigerii, wieczna nędza 
w  Kongu. Te „czekające na zewnątrz” realności 
przywoływane są w  wyświetlanych na wysta
wie filmach wideo. Burzliwe i głośne demon
stracje w  Meksyku i w  Paryżu. Izraelski artysta 
Avi Mograbi prowokujący żołnierzy na Zachod
nim Brzegu. Uzbrojeni wkałasznikowy wojow
nicy w  delcie Nigru, którzy wypowiedzieli woj
nę „wszystkiemu, co białe”, i m odlą się do jed
nego z plemiennych bóstw, aby uczyniło ich ku
loodpornymi. Rozemocjonowani maklerzy tań
czący swój osobliwy taniec na parkiecie giełdy 
w  Chicago. Artysta Renzo M artens, zainspiro
w any trochę Herzogiem, a trochę Conradem, 
we współczesnym jądrze ciemności (od niepa
miętnych czasów pustoszonym przez wyzysk 
i przem oc Kongu) uczy miejscowych, jak  ska
pitalizować ich główne bogactwo narodowe 
-  nędzę. Te i inne obrazy tego, „co czeka na ze
wnątrz”, czekają na nasze spojrzenie wewnątrz 
biennale.

Na końcu, już na strychu dom u towaro
wego przy Oranienplatz, rozbrzmiewa śpiew. 
To „Hallehrjah” Leonarda Cohena. Głos na
leży do Jeffa Buckleya, ale na filmie tureckie
go artysty Ferhata Ozgiira widzimy śpiewają

ce kobiety z Anatolii, im igrantki ze wsi szuk: 
jące lepszego życia w  miejskiej dżungli Stam 
bulu. To szczególne karaoke, pół lam ent, pół 
pieśń nadziei, zachodnia melodia włożona 
w  usta orientalnych kobiet, jes t piękną puen
tą  opowieści przedstawionej przez Kath in 
Rhomberg.

Realizm ekstremalny
Biennale m a jednak jeszcze jedną pum- 
tę, w  zupełnie w  innym miejscu i okoliczno 
ściach. Ze starych fabryk, pustostanów  i 
ułków Kreuzbergu przenosimy się do praw
dziwego muzeum, aby w  Alte Nationalgale te 
obejrzeć wystawę XIX-wiecznego niemieckie
go realisty Adolpha Menzla, malarza i genial
nego rysownika. Michael Fried, który współ- 
kuratorował z Kathrin Rhomberg tę wysta
wę, nazywa Menzla „realistą ekstremalnym’ 
a komentując jeden z gwaszy mistrza, wyzna
je: „Nie przychodzi mi do głowy żaden nowo 
czesny artysta zdolny choćby w przybliżeniu 
sprostać sile techniki i wizji, którą tu  ogląda
my”. Adolph Menzel w  kategoriach estetyki jest 
twórcą historycznym, ale jednocześnie nieprze 
ciętnie wyczulonym na rzeczywistość, wiecznie 
jej głodnym, ciekawym tego, „co czeka na ze
w nątrz”. W tym sensie nieżyjący od 105 lat ar
tysta rzeczywiście jest idealnym uczestnikiem 
szóstego biennale w Berlinie.

6th Berlin Biennale for Contem porary Art 
6 . Biennale Sztuk i w  Berlinie, „What is  
W aiting O ut There" („Co czeka na zewnątrz")
kuratorka Kathrin Rhomberg, do 8 sierpnia 2010, 
www.berlinbiennale.de

Upiór w muzeum
„Muzeumjako świetlany przedmiot pożądania ”. Wystawa zorganizowana przed czterema laty 

w Muzeum Sztuki w Łodzi miała trafny tytuł. Pożądamy muzeów. I  to pożądanie zostanie zaspokojone. 
Kiedy w Polsce nastała demokracja, muzea raczej się zamykało. Teraz buduje się nowe. l i  samej 

Warszawie przybędzie ich pół tuzina. Tymczasem w stołecznym Muzeum Narodowym grasuje Upiór

PO LEM ICZNIE STACH SZA BŁO W SKI

GORĄCZCE BUDOWANIA NO-

wych muzeów niemal za
pomnieliśmy, że kilka sta
rych już mamy. Na wysta
wie „Muzeum jako świe

tlany przedm iot pożądania” artysta Leszek 
Knaflewski pokazał muzealne kapcie -  ty
le że ciężkie, głośno stukające i w  kształ

cie trumien. To przykre obuwie dobrze pasowałoby do warszaw- 
sidego Muzeum Narodowego, instytucji, która kojarzyła się z nie- 
p zyjemnościami, m artwotą i nudą. O tym muzeum w  ostat- 
n ch latach zamaskowanym warstewką kurzu przypomnieli
śmy sobie teraz wraz z otwarciem wystawy „Ars Homo Erotica”. 
[ • n o  wydarzenie zamyka symbolicznie epokę, w  której w  War- 

|  szawie zakazywało się Parad Równości, a czołowym polity- 
L kom środowiska LGBT uparcie myliły się z gangam i pedofi

lów i z Antychrystem we własnej osobie. Nie znaczy to, że po wysta- 
vie nie będzie już homofobii. „Ars Homo Erotica” jest jednak waż- 
r a. Wraz z wystawą w  Muzeum Narodowym kultura gejowska i les- 
t ijska staje się oficjalnie elementem kultury narodowej. Tego prze- 
s mięcia dokonał profesor Piotr Piotrowski od roku dyrektorujący 
Muzeum Narodowemu. „Ars Homo Erotica” to jego flagowy pro- 
jt kt, właściwie m anifest -  i spełnienie obietnicy, którą złożył, obej
mując posadę i zapowiadając, że będzie prowadził „muzeum kry- 
t  czne”. Co to znaczy? We wstępie do katalogu „Ars Homo Erotiki” 
Piotrowski pisze, że rozumie muzeum jako narzędzie „kształtowa
li la postaw demokratycznych”.
k  1  uzeum jes t wynalazkiem XIX-wiecznym; zostało wymyślo

ne w czasie utrw alania się modelu nowoczesnego państwa 
narodowego -  jako instrum ent władzy, miejsce, w  którym 

p zechowywany będzie wzorzec narodowej tożsamości. Dawne 
n uzeum miało petryfikować przeszłość. Nowe, na  przykład „kry
ty czne muzeum” Piotrowskiego, woli zajmować się teraźniejszością 
i ształtować przyszłość. Ta koncepcja napotyka w  m uzeum opór. 
Dyrektor jes t skonfliktowany z zespołem, kolegium kuratorów w e
zwało go właśnie publicznie do dymisji. Od wielu miesięcy można 
ci ytać blog „Upiór w  muzeum ”. Tytułowy upiór to anonimowy prą
ci wnik muzeum , który barwnie i złośliwie opisuje wybryki dyrek- 
tera rewolucjonisty. Muzealnicy oskarżają Piotrowskiego o despo-

d i

tyzm i arogancję, ale także o to, że nie interesuje się zgromadzoną 
w magazynach sztuką historyczną, a wartości artystyczne zajmują 
go o tyle, o ile da się je zinstrumentalizować politycznie. „Ars Homo 
Erotica” dostarcza argum entów  na  poparcie tej tezy; na wystawie 
rzeczywiście jest sporo słabej sztuki; artystyczna jakość jest drugo
rzędna, liczy się sens rozwijanej tu opowieści. Muzeum jako zakład 
wychowawczy kształtuje postawy -  dobry smak, i tak  będący za
wsze przywilejem elit, ma niewielkie znaczenie.
V  V  zeszłym roku obchodziliśmy stulecie narodzin futuryzmu.
% \  Futuryści domagali się spalenia muzeów -  bez tego nie wy- 

T T obrażali sobie ruszenia do przodu ze współczesnością. Po
mylili się. Muzeów przybywa i będzie ich coraz więcej, ponowocze- 
sna współczesność jest muzealna. Muzeum jako park rozrywki, m u
zeum jako produkt, spektakl, muzeum jako instytucja wychowania

obywatelskiego. Muzeum sexy, 
gościnna instytucja wychodząca 
naprzeciw szerokim masom oby
wateli i wciągająca ich do wspól
nej zabawy, aby bawiąc, uczyć. Ja
kie powinno być muzeum? Takie, 
które nudzi i do którego pasują 
kapcie trumny, to skazany na wy
marcie przedpotopowy gad. M u
zeum, które za daleko zapędzi się 

w  misji wychowywania społeczeństwa, budzi z kolei przekorną ocho
tę, aby nie słuchać się belfra. Osobiście wolałbym być inspirowany 
niż wychowywany. Muzeum idealne znajduje się, według mnie, tuż 
poza granicą rzeczywistości -  na tyle blisko tej granicy, aby widzieć, 
co się dzieje w  świecie, ale jednocześnie na tyle daleko, aby móc być 
wyłączonym z praw  rządzących codziennością. Myślę więc o m u
zeum jako specjalnej strefie przestrzeni publicznej wyłączonej spod 
hegemonii marketingu, prostego rachunku ekonomicznego i doraź
nie pojętej użyteczności społecznej. To muzeum, które nie tyle wy
chodzi naprzeciw publiczności, ile stawia przed nią ciekawe wyzwa
nia. Muzeum, które może sobie pozwolić na to, aby być trudne, na
wet elitarne -  z tym zastrzeżeniem, że chodzi o elitę, do której może 
dołączyć każdy, kto zdobędzie się na wysiłek przekroczenia własnych 
apriorycznych oczekiwań. Muzeum, które miałoby odwagę iść w  po
przek podziałów na postępowe i wsteczne idee, być intelektualnie 
zaskakujące, a nawet niebezpieczne. Idealne muzeum powinno móc 
sobie pozwolić nawet na porażkę. Tylko kogo dziś na to stać? □

Muzeum, które ma 
misję wychowywania 
społeczeństwa, budzi 

przekorną ochotę, by nie 
słuchać belfra. Ja wolę 

być inspirowany

Narodowe, czyli jakie? Debata o przyszłości muzeum narodowego
TEKSTEM STACHA SZABŁOWSKIEGO,

krytka i kuratora, rozpoczynamy 
debatę o roli, misji i funkcji, ja 
ką pełnić powinno muzeum na
rodowe. Pretekstem do debaty 
jest dla nas konflikt w  stołecznym 
Narodowym, którego pracow ni
cy domagają się dymisji dyrek
tora Piotra Piotrowskiego. Spór 
dotyczy koncepcji programowej 

położenia nacisku na  sztukę

współczesną kosztem sztuki daw
nej. Pracowników niepokoi też 
kierunek reform organizacyjnych 
w  muzeum (choćby redukcja 
działu konserwacji) i planowane 
zwolnienia. Uważają, że dyrek
tor nie potrafi porozumiewać się 
z zespołem.
Piotr Piotrowski szefuje stołecz
nem u Narodowemu od sierpnia 
zeszłego roku. Historyk sztuki,

profesor poznańskiego UAM, zo
stał powołany na to stanowisko 
przez radę powierniczą, a tą  z ko
lei stworzył minister kultury Bog
dan Zdrojewski.
Spór o m uzeum zbiegł się w cza
sie z otwarciem „Ars Homo Ero
tica”, wystawy, która jest wcie
leniem w  życie proponowanego 
przez Piotrowskiego modelu m u
zeum krytycznego, reinterpretu-

jącego ze współczesnej perspek
tywy' zbiory z różnych epok. Czy 
to właściwy kierunek? Jakie po
w inno być nowoczesne muzeum 
narodowe, jaką pełnić funkcję, 
jak  prezentować sztukę? Jak ko
munikować się z widzami?
W  kolejnym „Przekroju” głos 
w  debacie zabierze Izabela Ko
walczyk, historyk i krytyk sztuki, 
publicystka.
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Głosował pan?
-  Tak, ale nie chcę ujawnić na kogo.
W  Stanach Zjednoczonych też pan głosuje?
-  Moja rodzina jest potężną głosującą grupą, 
bo jest nas sześcioro. Ale ja  jestem  jedynym, 
który nie głosuje w  USA -  z tej prostej przyczy
ny, że nie m am  amerykańskiego obywatelstwa. 
Wfybory w Polsce są więc okazją, żebym poczuł 
się pełnoprawnym obywatelem.
Podczas kampanii prezydenckiej w  U SA ar
tyści najliczniej poparli Baracka Obamę.
W  Polsce ludzie kultury też byli gwiazdami 
w komitetach kandydatów. Myśli pan, że ich 
zaangażowanie miało jakikolwiek wpływ  
na wybory, jakich dokonywali ludzie?
-  W  Stanach na pewno tak, choć nie decydu
jący. W  Polsce podobnie. Dodatkowo jest to po
twierdzeniem dla twórców, że ktoś ich potrze
buje. W  czasach komunizmu my, artyści, czuli
śmy się szalenie ważni. Nawet ci represjonowa
ni, a może zwłaszcza oni. Kiedy wybuchł kapita
lizm i okazało się, że najważniejsze są pieniądze, 
zostaliśmy zepchnięci do drugiej ligi. W  2005 
roku, tuż po tym jak  dostałem Oscara, zosta
łem zaproszony do komitetu poparcia Donal
da Ińska, który wtedy ubiegał się o prezyden
turę. To był mój debiut w  polityce. Wcześniej się 
nią interesowałem, ale nie działałem. Ten komi-
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tet wydal mi się wówczas bardziej dekoracyj
ny niż mający realne znaczenie. Natomiast dzi
siejsze komitety, o których pani wspomniała, są 
wojownicze i zaangażowane. Mają konkretne 
oczekiwania w  stosunku do kandydatów, któ
rych wspierają.
Politycy przypom inają sobie o ludziach kul
tury w  momencie wyborów, a następnego 
dnia najchętniej by o nich na jakieś cztery lub 
pięć lat zapomnieli. Mam nadzieję, że artyści 
tym razem nie dadzą im o sobie zapomnieć.
-  Ja  też mam nadzieję, że twórcom uda się prze
drzeć do świadomości polityków z oczywistą, 
wydawałoby się, informacją, że sztuka, kultura 
są ogromnie ważne, że państwo wyczyszczone 
z kultury wyższej staje się bezosobową zbiera
niną. Mam nadzieję, że elity polityczne w  końcu 
pojmą, że ludzie, którzy na co dzień zajmują się 
myśleniem, zdawałoby się, niepraktycznym, ob
darzeni szczególną wrażliwością w  interpretacji 
rzeczywistości, tworzą jakość i wartości inspiru
jące działania we wszystkich dziedzinach życia. 
I że to przynosi konkretne korzyści. 
Powtarzamy, że kultura je st niezwykle w aż
na, że ma siłę państwotwórczą, że budu
je społeczne więzi i tożsam ość. Tymczasem  
w Stanach Zjednoczonych, gdzie m iesz
ka pan od ponad 2 0  lat, królują popkultura
i komercja, a mimo to uczucia patriotyczne 
czy identyfikacja z własnym krajem są nie
zwykle mocne. Nie przeceniamy kultury w y
sokie j? Może od sztuki w ażniejszy jest do
brobyt, łatwość życia?
-  Stany są bardzo ciekawym przykładem pew
nej ewolucji. Do roli światowego imperium wy
niosły Amerykę I i II wojna światowa. W  tym 
czasie kultura wysoka była do USA im porto
w ana z Europy. Przez długie lata amerykański 
artysta, na przykład w  dziedzinie sztuk wizual

nych, nie miał szans zaistnieć na salonach No
wego Jorku. Liczyli się tylko ci, którzy przyb ii 
z Europy czy ze świata. Pierwszym ameryka ń- 
skim artystą, którego spotkało uznanie i wyn e- 
sienie w  Stanach, byl Jackson Pollock. Proces 
pogłębiania się artystycznego Ameryki, oczy
wiście na poziomie elit, ciągle trwa. Filmy an e- 
rykańskie przestały być beztroskie, pozbawio ie 
treści, rozrywkowe. Film, który nie odnosi id 
do ważnych kwestii politycznych czy społecz
nych, nie ma szans na zdobycie uznania kryty a. 
Nawet filmowe baśnie zawsze dotykają mor d-1 
ności, zahaczają o sprawy uniwersalne. 
Tegoroczny werdykt Akademii potwier
dza pańską opinię. Spektakularny „Ava- 
tar" przegrał z kameralnym, właśnie euro
pejskim z ducha filmem „Heart Locker". AD 
apropos tego, co buduje identyfikację ludz 
z własnym krajem: gdzie się pan dowiedzi I
0 katastrofie sm oleńskiej?
-  Byłem w  Los Angeles, robiłem codzienną! 
prasówkę i trafiłem na tę informację. W a-l 
kich chwilach odległość od kraju zwiększa pa-1 
triotyczne emocje. Przeżywałem to tak, jakbym I 
się dowiedział o upadku narodowego powsta-1 
nia. Dla mnie ta  katastrofa jest symboliczną kię-1 
ską, która przydarzyła się nam  z naszej winy. I 
Spowodowały ją  nasze cechy narodowe, takie I 
jak brak szacunku dla procedur, brak dyscypli-1 
ny, a więc cechy, które zbudowały silę Ameryki I
1 -  szerzej -  kultury anglosaskiej. My tego jesz-1 
cze nie mamy. Od wieków czerpiemy satysfak-1 
cję z naszego romantyzmu, z umiejętności efek-1 
townego umierania w  słusznej sprawie. Jed
nak w tym przypadku nie było słusznej sprawy- 
W  moim przekonaniu to była śmierć spowodo
wana niedbalstwem i brawurą, czyli śmierć nie
potrzebna. Trwa śledztwo, pewnie jeszcze wiele 
się dowiemy, ale w żadnym cywilizowanym " 71
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—> państwie na świecie, a na pewno w  Amery- 
ce, piloci nie podjęliby próby lądowania w  ta
kich warunkach. Ryzyko jest w  życiu ważne, bez 
ryzyka nie da się wiele osiągnąć, ale ryzyko musi 
być mądre. Dla mnie -  symbolicznie oczywiście 
-  to była dekapitacja kraju, kopnięcie w mięk
kie narodowe podbrzusze. I myślę, że podob
nie czuły masy ludzi zgromadzonych przed Pa
łacem Prezydenckim. Podświadomie ludzie wy
czuwali, że wydarzyło się coś, co nie powinno 
się wydarzyć, co czyni nas bezbronnymi. Można 
mieć tylko nadzieję, że ta katastrofa zmieni spo
sób myślenia ludzi sprawujących władzę w  Pol
sce. Nauczy nas szacunku do reguł. Czy tak się 
wydarzy, nie jestem pewien. Prawdę mówiąc, 
podobnie myślałem o tym, co może pozytyw
nego wyniknąć ze światowego kryzysu finan
sowego, ale chyba był on jeszcze za płytki, że
by wywołać radykalną zmianę. Jak dotąd udało 
się zalepić podstawowe pęknięcia i chyba cze
kamy na następny kryzys, bo przecież instytucje 
finansowe typu Goldman Sachs, które do per
fekcji opanowały sztukę spektakularnie wyrafi
nowanych, niemożliwych do wykrycia oszustw, 
funkcjonują obecnie z taką samą cyniczną bra
wurą jak  przed kryzysem, tyle że bogatsze o mi
liardy pieniędzy wręczonych im przez państwo, 
czyli nas, podatników.
Ale ten kryzys to także ponura lekcja o ludz
kiej naturze. Banki żerują na naszej niepo
hamowanej żądzy posiadania, żądzy luksu
su , który z definicji przysługuje tylko nie
wielkiej grupie uprzywilejowanych. Tym cza
sem  uwierzyliśmy, że luksus należy się każ
demu z nas, i bez zastanowienia zadłużali
śm y się na niewyobrażalne sumy. Braliśm y 
kredyty, pożyczki, karty kredytowe, mając 
świadomość, że nie będziemy w stanie ich 
spłacić.
-  Oczywiście z przyjemnością ulegliśmy rekla
mom, które karmią nas obietnicą lepszego ży
cia, ale nie wolno zapominać, że przyzwolenie 
na to gigantyczne oszustwo pojawiło się na bar
dzo wysokim szczeblu prawno-systemowym. 
W  USA od czasów Ronalda Reagana usuwa
no wszelkie ograniczenia w spekulowaniu pie
niędzmi. Bill Clinton niewiele się w  tej dziedzi
nie różnił. Efekt jest taki, że świat został zdo
minowany przez międzynarodowe korpora
cje, banki, instytucje, które oplotły nas niewi
dzialną siecią niewyobrażalnych zależności. Ich 
działanie jest szczególnie groźne, bo w  prze
ciwieństwie na przykład do systemu komuni
stycznego są niezwykle wyrafinowane, nie w a
lą na co dzień pałą po głowie, nie interesują ich 
wpływy ideologiczne, działają w  strefach mięk
kich, obiecując komfortowe życie, sprawiając, 
że sami chcemy się od nich uzależnić i na w ła
sne życzenie stajemy się dłużnikami na całe ży
cie. Jest to nowy rodzaj niewolnictwa.
Jednak to właśnie dzięki kredytom prze
trw ał pan pierwsze lata w USA. Stw orzył 
pan swoją własną piramidkę zadłużeń. Dłu
gi z jednej karty spłacał pan następną kartą 
i po jakim ś czasie miał pan dług w wysoko
ści stu tysięcy dolarów.
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-  Tak było -  i to trochę przeczy mojej wcze
śniejszej tezie, bo dzięki kartom kredytowym 
udało mi się przetrwać pierwsze lata w Sta
nach, a nie było to łatwe z czwórką małych 
dzieci. Nie jestem  wrogiem kredytów, bo po
życzenie pieniędzy na uczciwy procent ko
m uś, kto pracuje i zarabia, jes t czymś pożytecz
nym. Jestem natom iast przeciwnikiem lichwy 
i obdarowywania kartam i kredytowymi ludzi 
bezrobotnych.
W yjechał pan z Polski w  1989 roku, tuż 
przed przełomem. Desperacja czy marzenie
0 przygodzie?
-  Marzyłem o przygodzie, ale nie planowa
łem emigracji. Dostałem stypendium w Sta
nach i uznałem, że to świetna okazja do pozna
nia ciekawych ludzi. Pojechałem do Kalifornii
1 bardzo szybko dostałem propozycję napisania 
muzyki do jakiegoś horroru. Zarobiłem pierw
sze pieniądze w  USA i uznałem, że powinniśmy 
tam  pomieszkać przez rok całą rodziną. Dzieci 
nauczą się języka, dla nas to będzie interesują
ca odm iana, po której wrócimy do Polski. By
łem bardzo optymistycznie nastawiony, wszyst
ko wydawało mi się łatwe i w  zasięgu ręki. Gdy
by przyjąć fatalistyczną teorię, to takie było m o
je przeznaczenie. Nie marzyłem, nie śniłem 
o Ameryce. Sama do mnie przyszła.
Zaczęło się pięknie, a potem był horror.
-  Nie da się ukryć, że gdyby nie ten film i pierw
sze zarobione pieniądze, to nie mógłbym zostać 
w Stanach. Ale ponieważ był on slaby, nie poja
wiły się po nim żadne następne propozycje.

Przez parę lat moje życie było ciekawe arty
stycznie, lecz kiepskie finansowo. Budowałem 
swoją reputację, pracując w  amerykańskim te
atrze. Dostałem parę nagród. Po jakim ś czasie 
zaczęły się pojawiać propozycje napisania m u
zyki do filmów. Przełomowe było moje spotka
nie z Agnieszką Holland przy filmie „Całkowi
te zaćmienie”. Nie był to przewrót w  kwestiach 
finansowych, ale radykalnie wzrosła moja po
zycja w  rankingu artystycznym. Przyszły fil
my, które pomogły m i się odbić od finansowe
go dna. Kiedy teraz patrzę na to z perspektywy 
lat, może praktyczniej było wówczas zbankru
tować, co dopuszcza system amerykański, i za
cząć wszystko od nowa. Jednak ta  sam a ambi
cja, która pchała mnie do sukcesu, sprawiła, 
że po prostu spłaciłem swoje długi.
M yślał pan wówczas po polsku, a nie 
po am erykańsku. A  dziś jak pan m yśli?

-  Nie jest łatwo zrobić sobie samemu taką ps y- 
choanalizę, ale pewnie na wiele spraw patrzę 
z amerykańskiego punktu widzenia.
Na przykład na sprawy artystyczne? Prze< 
wyjazdem należał pan do zespołu Teatru 
Ósmego Dnia, później z Orkiestrą Ó sm e
go Dnia podróżował pan po Europie. W te
dy liczyła się pewnie tylko sztuka. A w U S ., 
od sztuki w ażniejszy je st zysk. Łatwo by
ło się panu wpasować w system  producenc ti 
obowiązujący w Stanach?
-  Odkryłem w  Ameryce coś, czego nie znak n 
z Europy, a mianowicie zderzenie różnych sił ja
ko element napędowy w  sztuce. System am e
rykański jest systemem producenckim Pi
ko z pozoru. W  dużych przedsięwzięciach ; 
tystycznych często panuje ciekawa równow 
ga sił. Na ogół jest silny producent, silny reż /- 
ser i gwiazda, która też m a sporo do powiedz ■- 
nia. Z takiego zderzenia powstają interesujące 
projekty. Oczywiście na swój głos trzeba sob 
zapracować i to był dla mnie kolejny szczebel 
do pokonania. Nie zawsze się to udaje, bard: o 
dużo zależy od tego, z j akim reżyserem czy pro
ducentem pracuję. Ci najwybitniejsi rozumif ją 
wagę talentu i wiedzą, że daleko nie zajdą, jeśli 
będą lekceważyć zdolnych współpracownik) w. 
A  kto ponosi odpowiedzialność za film ?
-  Wszyscy. Zasadnicza różnica między syste
mem amerykańskim a polskim jest taka, że suk
ces filmu daje nam  bardzo wiele, a klęska odbi
ja  się na karierze wszystkich osób zaangażou a- 
nych w  stworzenie danego obrazu. W Polsce i a- 
tomiast sukces ciągle nie gwarantuje następnej 
pracy, a z kolei porażka jej nie przekreśla.
Czyli słynna am erykańska zasada: jesteś t y- 
le wart, ile twój ostatni film, to nie mit, ty l
ko żelazna reguła rządząca tam tejszym  sy >- 
ternem film owym ?
-  To naturalnie jest pewne uproszczenie, cle 
na pewno cały czas trzeba potwierdzać swt ją 
wartość, głównie dlatego, że rynek ameryka i- 
ski jest niebywale konkurencyjny. Ten, kto p > 
pada w  samozadowolenie, któremu wydaje się, 
że odniósł sukces i wszystko będzie jak w  baji e, 
bardzo szybko wypada z bajki.
Czyli Oscar niczego nie gwarantuje. Ile za
tem wart jest dziś Jan Kaczm arek? Jaki je 
pański ostatni film ?
-  W kinach amerykańskich wyświedane jest t e
raz „City Island”, do którego napisałem muzy tę 
i które zajęło 15. miejsce w  amerykańskim box
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olfice, czyli zawędrowało wysoko. Ale co waż- 
n ej sze, film był też świetnie oceniany przez kry
ty ków jako inteligentna komedia w  duchu Wo- 
ody’ego Allena, a to już naprawdę wielki kom- 
p ement. Za miesiąc wchodzi mój kolejny film 
,(łet Low” z Billem Murrayem i Robertem Du- 
ytłlem w rolach głównych. Jest to tragikomicz- 
n i opowieść o starcu, który 40 lat przeżył w  sa- 
ir otności na obrzeżach miasta. Film został bar- 
d to dobrze przyjęty w  Toronto. Teraz z niecier- 
p iwością czekam na amerykańską premierę.
T udniej być artystą w USA czy w Polsce?
- Myślę, że trudniej być artystą dzisiaj niż przed 
la ty. Budżety filmowe zaczyna się konstruować 
ci iraz oszczędniej. W  muzyce filmowej pojawia 
się myślenie, że dzięki zaawansowanej techno- 
lcgii uda się uniknąć pewnych kosztów, że za
li iast człowieka muzykę może zrobić komputer.

o się dzieje, ale jeżeli reżyser chce, żeby m u
zy ka była źródłem życia w filmie, źródłem emo
cji, to ona musi być dziełem utalentowanego 
ki impozytora. Przypadkowy produkt muzyczny 
n e będzie miał tej siły. Bez zaangażowania lu
dzi, i to najwyższej klasy, nie stworzymy utwo- 
n i, który będzie wywoływał dreszcze, który bę
dzie funkcjonował przez lata jako samodzielny 
u w ór -  tak się przecież przy okazji muzyki fil
ii owej zdarzało i zdarza. Ja należę do tej frakcji, 
k óra jest przekonana, że w  sztuce pewne rzeczy 
się nie wydarzą, jeśli nie staniemy na głowie.
Cs to znaczy?
- To znaczy zrobić wszystko na 200 procent. Za- 
ti udnić do nagrania muzyki filmowej na przy- 
k ad genialnego skrzypka, który na dodatek 
będzie grał na fenomenalnym instrumencie, 
a wokół niego będzie siedzieć orkiestra złożo- 
n i z najlepszych muzyków. Do tego znakomite 
studio. Ludzie nawzajem napędzają się swoimi 
tf lentami, skupieniem, pasją. Stworzenie takiej 
energii sprawia, że może powstać arcydzieło,

wykonanie, do którego przez lata mamy ocho
tę wracać i które się nie starzeje.
Czy zaproszenie Leszka Możdżera do na
grań pańskiej muzyki w USA było staw a
niem na głowie?
-  Tak, bo z punktu widzenia Los Angeles to by
ła moja fanaberia. Jest bowiem wielu utalento
wanych, ba, nawet wybitnych pianistów w Hol
lywood albo w  Nowym Jorku. Ja jednak upar
łem się na Możdżera. Moi producenci byli tym 
lekko zdziwieni, ale miałem sojusznika w reży
serze. Ściągnąłem Leszka do pracy przy filmie 
„Niewierna” Adriana Lane’a. Wcześniej praco
waliśmy przy „Trzecim cudzie” Agnieszki Hol
land, ale wtedy nagranie odbywało się w  Pol
sce. Tym utworem zaczyna się płyta „Kaczma
rek by Możdżer”.
Co szczególnego ma Możdżer oprócz na
zw iska, którego Amerykanie nie są w stanie 
wymówić?
-  Dla mnie spotkanie z Leszkiem było olśnie
niem. Zobaczyłem przed laty bardzo młodego 
pianistę, który ma w sobie silę i to coś, czego nie 
zawaham się nazwać dotknięciem Pana Boga. 
Obdarzony jest nadzwyczajną, wręcz tajemni
czą wrażliwością.
Wygrał pan pojedynek z życiem ?
-  Najbardziej dumny jestem z tego, że uda
ło mi się połączyć sukces zawodowy z udanym 
życiem prywatnym, że nie zapłaciłem za karie
rę jakiejś straszliwej ceny, co -  jak wiemy -  czę
sto się zdarza.
Czwórka dzieci, ciągle ta sama żona 
to w  Hollywood pewnie wybryk natury?
-  Nie wiem, czy tylko w  Hollywood. Wszyscy, 
którzy trochę żyją na tej ziemi, doskonale wie
dzą, jak  trudno utrzymać związek z drugą oso
bą, szczególnie jeśli uprawia się zawód arty
styczny, prowokujący potworne napięcia, prze
ciążenia, stresy. Nie wiem, komu za to dzięko

wać, ale jestem ogromnie szczęśliwy, że udało 
nam się w harmonii dotrwać do dziś.
Może żonie powinien pan podziękować?
-  Bardzo chętnie to robię. Podziękowałem jej 
też publicznie, kiedy wręczano mi Oscara. Elż
bieta mocno angażuje się w  moją pracę. W  Sta
nach jest taki filozof, guru Eckhart Tolle, który 
używa określenia freąuency holder (trzymający 
częstodiwość) na określenie tych, którzy odgry
wają szczególne role w  społeczeństwie, wyzna
czając czy podtrzymując wysokie standardy mo
ralne i estetyczne. I to jest najlepsze określenie 
funkcji pełnionej przez moją żonę. Już na kil
ku CD wpisałem: Elżbieta Bieluszko-Kaczma- 
rek -  Freąuency Holder. Żaden współpracow
nik ani dziennikarz nie zapytał mnie, co to zna
czy, może z obawy przed kompromitacją, że nie 
zna jakiegoś fachowego terminu. Jestem dum 
ny z tego nowego zastosowania pojęcia Eckhar- 
taTolle’a.
Kiedy patrzy pan na siebie z czasów Teatru 
Ósmego Dnia i na siebie dzisiejszego, laure
ata Oscara, topowego amerykańskiego kom
pozytora, ma pan poczucie, że je st pan już  
kimś zupełnie innym?
-  Na pewno jedna rzecz zmieniła się we mnie 
przez te lata radykalnie -  udało mi się poskro
mić moją arogancję, którą jako miody artysta 
miałem bardzo mocno rozwiniętą. Polecam tę 
terapię wszystkim mężczyznom, bo wy, kobiety, 
lepiej radzicie sobie ze swoim ego. Kiedy w USA 
na starcie zostałem zredukowany prawie do ze
ra, musiałem szybko przeprogramować mój 
umysł. To jest najważniejsza zmiana, która się 
we mnie dokonała. □

^■ETTA Chilll ZET
I L A  Nowe radio w  Polsce  

■  w  pogoni za kulturą

www.chillizet.pl

Losy Jana A.P. Kaczmarka przesądziły się w 1971 roku. Do Konina na koncert przyjechał wtedy Michał 
Urbaniak. Licealista był tak oczarowany występem jazzmana, że założył z kolegami trio pod nazwą Omen. 
Tak zaczęła się muzyczna kariera kompozytora, który w 2005 roku jako trzeci w historii Polak dostał Oscara 
w kategorii muzyka za przepiękną ścieżkę dźwiękową do „Marzyciela” Marca Forstera.
Choć po liceum Kaczmarek zamiast na Akademię Muzyczną wybrał się na studia prawnicze, muzyka 
wciąż była obecna w jego życiu. W 1977 roku rozpoczął współpracę z kultowym Teatrem Ósmego Dnia, 
tworząc Orkiestrę Ósmego Dnia. W 1982 roku po trasie koncertowej po USA nagrał debiutancki album 
„M usie for the End” dla chicagowskiej wytwórni Flying Fish Records. Jego odbiór był tak dobry, 
że w 1989 roku zdecydował się na skok na głęboką wodę. Dziś 57-letni kompozytor wciąż mieszka w Stanach, 
lecz coraz częściej wraca do Polski. W położonej 60 kilometrów od Poznania wsi Rozbitek uruchomił Instytut 
Twórczego Rozwoju Młodych Artystów, polską wersję Sundance Institute Roberta Redforda.

http://www.chillizet.pl


Jessie, Virginia, Emmett, 
„Candy Cigarette” , 1989 
(„Immediate Family”)
„Prawdziwe dzieło sztuki 
powstaje tylko wtedy, 
gdy fotografujemy to, 
co kochamy” *

o c z y

RODZINA:

UJECIE
FO TO G RAFIA  ANNA BA JO R EK

ŚMIERĆ WPISANA W ŻYCIE, 
ŻYCIE, KTÓRE TOCZY SIĘ 
PO ŚMIERCI -  TO ULUBIONE 
TEMATY SALLY MANN. 
RETROSPEKTYW NA  
WYSTAWA W IELKIEJ  
FOTOGRAFKI DOTARŁA 
WŁAŚNIE DO LONDYNU
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szczupła długow łosa kobieta odbiera te le 
fon. Dzwonią z b iura  szeryfa, zalecają ew a
kuację rodziny, bo na terenie jej farmy prze
bywa zbieg z w ięzienia. Na ucieczkę jes t już 
jednak  za późno. Domownicy w idzą zbliża
jącego się w  stronę farm y uzbrojonego czło
w ieka. Wywiązuje się strzelanina z poli
cją, zbieg trafiony W biodro pada na ziemię. 
W tedy przykłada sobie pistolet do skroni 
i pociąga za spust. Później kobieta w  sku
p ien iu  obejrzy miejsce tragedii. Jej uw agę 
przyciągnie plam a ciem nej -  jak  sam a póź
niej powie -  „przypom inającej czekoladę” 
krw i. Dotyka plamy, patrzy, jak  ziem ia po 
woli spija krew. Przez kolejne dn i pow raca 
w  to miejsce, oczyszcza je, robi zdjęcia.

Ta kobieta to  uznana  w  2001 roku 
przez „Time’a” za najlepszą fotografkę 
Sally M ann. Jest stypendystką Fundacji 
G uggenheim a oraz N ational E ndow m ent 
for th e  Arts. Jej fotografie są  częścią —>
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Scarred Tree” , 
1996 („Deep South”)
„Usiłowałam odtworzyć 
pewne uczucie 
z  dzieciństwa, kiedy 
otoczenie cię pochłania”
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„Emmett, Jessie and Virginia” , p B  
1989 („Immediate Family”)

„Reagowałam na rzeczy, które zwracały moją 
uwagę, nikogo do niczego nie zmuszałam”

—> wielu kolekcji prywatnych, znajdują się w  zbio
rach najważniejszych muzeów: MoMA, Metropolitan 
M useum of Art, Whitney M useum czy Corcoran Galle- 
ry o f Art. Choć uznana, 59-letnia dziś M ann pozostaje 
outsiderką w  świecie fotografii, lubi prowokować, tw o
rzy niezależnie od wszelkich trendów  i prądów  w  obrę
bie własnego wiejskiego podwórka w  Wirginii. Duża 
farma w  Lexington, na której wraz z mężem Larrym ży
je od 30 lat, to zarazem artystyczna oaza artystki. Od kie
dy trójka ich dzieci wyprowadziła się z dom u, mieszka
ją  tu  sami zajęci hodowlą koni arabskich i ulubionych 
chartów angielskich.

(D z ie c i i s e k s )

Wszystko zaczęło się latem 1984 roku, kiedy trzyletnia 
wówczas Jessie wróciła od sąsiadów ze spuchniętym 
okiem. Ugryzł ją  giez, wyglądała jak  pobita. -  Do tego 
czasu uważałam dzieci za temat jedynie na rodzinne —>

MANN ZOBACZYŁA W DZIECIACH TO, CZEGO INNI NIE CHCIELI WIDZIEĆ: DOJRZAŁOŚĆ
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—> fotki. Ale Jessie wyglądała niesamowicie. 
Ustawiłam ją  więc przy ścianie i zrobiłam zdję
cie („Damaged Child”). Od tego czasu przez 
osiem lat nieprzerwanie obserwowała z apa
ratem  trójkę swoich dzieci. Na 65 fotografiach 
z cyklu „Immediate Family” (1984-1992) Era- 
mett, Jessie i Virginia biegają nago po ganku 
i po lesie, malują ciała „indiańskimi” barwami 
wojennymi, udają dorosłych i palą papierosy, 
jedzą słodycze, kąpią się w  rzece, zasypiają zmę
czone na trawie. M ann widzi to, co widzi każ
da matka: zakrwawiony nos, zasikane łóżko, ra
dość i smutek dziecka. Jednak zamiast operować 
kliszami, nie boi się pokazać tego, co w  obrazach 
dzieciństwa pomijane, niewygodne i wstydli
we -  złości („Jessie Bites” -  obrażona na m at
kę nawet nie chce na nią spojrzeć); 
granic między zabawą a niebezpie
czeństwem („Flour Pastę” pokazuje 
nogi usmarowane mąką tak, że wy
glądają jak poparzone), momentów 
transgresji, w  których dziecko nie
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©  Wszystkie 
cytaty pod 
zdjęciami pochodzą 
z „What Remains” 
dokumentu Stevena 
Cantora o Sally Mann

wydaje się już dzieckiem (na wpół rozebrana 
Jessie ubrudzona trawą i ziemią odważnie pa
trzy w  obiektyw. To spojrzenie osoby przyzwy
czajonej do wszędobylskiego aparatu, widoczne 
też na „Jessie at 5” jest wyzywające, może nawet 
złowrogie -  nie m a nic wspólnego z nieśmia
łym spojrzeniem niewinnego dziecka). Zdjęcia 
M ann wnoszą niepokój w  pozornie błahe scen
ki z codziennego życia.

Po publikacji zdjęć zakrwawionego Em- 
m etta i spuchniętej Jessie Sally M ann zarzuco
no obojętność wobec cierpienia dzieci („Może 
to sztuka, ale co z dziećmi?” -  oskarżał nagłó
wek nieprzychylnej recenzji w  „The San Diego 
Tribune”). Tymczasem już od lat 70. tematy ta
bu czy uchodzące za niebezpiecznie zbliżają

ce się do pornografii zaczęły częściej 
pojawiać się w  „poważnych wypo
wiedziach artystycznych” (Robert 
Mapplethorpe, Lany Clark, Nan Gol- 
din). Zdjęcia Mann dopełniają histo
rii fotografii dziecięcej, nawiązując

JEJ ZDJĘCIA ŚMIERCI SA JEDNOZNACZNE, ALE MIMO 
TO NIE DRASTYCZNE -  PRZYPOMINAJĄ OBRAZY,

A NIE FOTOGRAFIE ZNANE Z POLICYJNYCH KRONIK

V rginię, zasłania jej oczy, piersi i genitalia). 
Nawet „Artforum” uchodzący w  latach 90. 
Iz: najbardziej radykalny magazyn nowo- 
jc rskiego świata sztuki nie chce pokazać fo- 
[tcgrafii nagiej Jessie zwieszającej się z haka 

Hayhook”, obok „Popsicle Drips”, zbliże- 
n a na umazane lodami brzuch, krocze i uda 
Enmetta, wzbudza chyba najwięcej kon- 
(trowersji), także „New York Times” dopiero 
po debatach decyduje się umieścić na okładce 
zdjęcie Jessie. W  tej atmosferze Mann posta- 
n iwia zasięgnąć porady pracownika FBI oraz 
|p okuratora generalnego w  Roanoke. Dowia- 
|d ije się od nich, że wystawienie niektórych 
(zdjęć z cyklu „Immediate Family” w  kilku 
st tnach może stanowić podstawę jej aresz- 
tc wania. Podejmuje jednak ryzyko. Zamiast 
|z: kratki fotografka trafia na artystyczne salo
ny: po wystawie Mann w  nowojorskiej Houk 
|F iedm an Gallery jej pracownicy przyj mu
li:’ zamówienia na 300 odbitek o łącznej war
tości ponad pół miliona dolarów. Uwielbiana 
|p zez Nowy Jork artystka zdobywa międzyna- 
ri dowe uznanie.

iemia i smierc

„Untitled” , 2001 („What Remains”)
„Uważam za niemądrych ludzi, którzy chcą. 
aby uczyniono coś z  ich ciałami po śmierci.
To wynik niechęci do przyznania się przed sc;n)j 
sobą, że po śmierci całkowicie tracimy kontrolę l 
i nie mamy ju ż  wpływu na świat”

do prac choćby twórcy,Alicji w  krainie czar: w ’ 
Lewisa Carrolla. Mimo to głośno dyskutował 
ne wpisują się debatę o dziecięcej pornografii 
Jest koniec lat 80., era Reagana umacnia i tak 
silne nastroje konserwatywne. Cały kraj śledzi 
głośną sprawę przypadków molestowania sek
sualnego w przedszkolu McMartin w stanie Ka
lifornia, artystom naruszającym tabu wytacz: 
się procesy, konfiskuje zdjęcia, sprzęt fotogra
ficzny (choćby Jockowi Sturgesowi fotografu
jącemu nagie nastolatki), galerie -  obawiają' 
się skandalu -  rezygnują z wystawiania „niej 
bezpiecznych” prac, gazety boją się je  publiko 
wać („The Wall Street Journal”, zamieszczają' 
zdjęcie M ann przedstawiające czteroletni:

L ita 60. rodzinny dom na południu. Człon
ki iwie pięcioosobowej rodziny gromadzą się 
pi zy stole w  salonie. Na środku stołu stoi bia
ła rzeźba przypominająca kształtem węża. Jej 
'autorem jest Robert Munger -  ojciec Sally, le
karz położnik, artysta amator. Pewnego dnia, 
ku zaskoczeniu żony i dzieci zdradza pocho- 
kenie rzeźby -  wykonał ją  ze skamienia
ły :h psich odchodów. To jeden z przykładów 
n; to, że dom Mungerów nie należał do typo
wi ch. Zero telewizji, żadnej przynależności 
dc klubów sportowych, Kościoła. -  Byliśmy 
oc mieńcami, choć bardzo staraliśmy się być 
ncrmalni -  opowie po latach fotografka. Było 
to tym trudniejsze, że Mann dorastała w  cie
ni u śmierci. Dom pełen był książek na ten te
in it, ojciec interesował się przedstawienia
mi śmierci w  rysunkach naskalnych, średnio
wiecznych rzeźbach, w  „Lekcji anatomii dok
tora Tulpa”. -  Moja fascynacja śmiercią jest 
Wrodzona -  deklaruje w dokumencie Stevena 
Cantora „What Remains” Mann, która musia- 

zmierzyć się z długą chorobą i agonią ojca 
oraz chorobą męża Lariy’ego, u  którego 15 lat 
temu zdiagnozowano nieuleczalną dystrofię 
mięśni. Z tych doświadczeń rodzą się kolejne 
niezwykłe zdjęcia.

Od 1992 roku Sally M ann coraz uważniej 
Przygląda się pejzażowi, fotografuje połu
dnie Ameryki (stany Wirginia, Georgia, Mis- 
stsipi), interesują ją  dawne pola bitewne i na- 
Slłknięte krwią miejsca masakr. Tworząc cykl 
»Deep South” (1996-1998), pracuje popular

ną w XIX wieku, wymagającą długich czasów 
naświetlania fotograficzną techniką mokrego 
kolodionu, która pozwala osiągać nieprzewi
dywalne do końca efekty. Kiedy w  2000 roku 
dochodzi do samobójstwa na jej farmie, Mann 
jest już pochłonięta nowym tematem -  śmier
cią, jej organicznością i związkami z ziemią.

(dato  i miłość)

Mocne słońce pada na blat półki, na której 
Mann kładzie kartkę papieru, a później ukła
da na niej siedem drobnych kości. Przyglą
da się im, dostrzega, że jedna leży inaczej, niż 
by chciała. Przekręca kostkę: -  Chcę, aby było 
widać na niej ten strzępek sierści -  opowiada 
w filmie Cantora.

To pozostałości po Evie -  ulubionej suce, 
która zdechła kilkanaście miesięcy wcześniej. 
Mann trzyma kości i skórę charcicy w pracow
ni, fotografuje kolejne etapy rozkładu. Wła
śnie zdjęciem skóry zwierzęcia otworzy cykl 
o śmierci „What Remains” (2000-2004).

Przy tym projekcje współpracuje z insty
tutem  medycyny sądowej w  Tennessee Body 
Farm, gdzie bada się rozkład ludzkich zwłok. 
Leżące na świeżym powietrzu ciała zmar
łych służą jako materiał badawczy na potrze
by kryminalistyki. Przez kilka miesięcy Mann 
fotografuje zwłoki, nie boi się pokazać, jak 
po śmierci obchodzi się z nami natura. Wy
suszona skóra pęka jak  sucha ziemia, cia
ło okazuje się pozbawionym znaczenia opa
kowaniem. Zdjęcia są jednoznaczne, ale mi
mo to nie drastyczne -  przypominają obra
zy, a nie fotografie znane z policyjnych kro
nik. Mimo to w  2003 roku Pace Gallery w No
wym Jorku odwołuje zapowiadaną wystawę. 
M ann jest zaskoczona, chociaż 10 lat wcze
śniej ta  sam a galeria odmówiła wystawienia 
„Immediate Family”. Ostatecznie „What Re
m ains” pokazuje w  waszyngtońskim Natio
nal Gallery of Art. Wystawa zbiera pozytywne 
recenzje -  podobnie jak  ostatni, najbardziej 
osobisty projekt Sally Mann „Proud Flesh”. 
To kolodionowe akty Larry’ego -  studium 
ciała męskiego dręczonego chorobą. Nikt 
przed nią tak otwarcie i intymnie nie pod
szedł do tematu. Artystka skupia się na ciele, 
stopach, pośladkach, zaatakowanych przez 
chorobę prawej nodze i lewej ręce, prawie nie 
pokazuje twarzy. Za każdym razem pyta Lar- 
ry’ego o zgodę na zrobienie zdjęcia, on za każ
dym razem zgadza się, ma do niej zaufanie.

W  tych zdjęciach jest bezgraniczna mi
łość, która walczy ze śmiercią o każde 
wspomnienie. □

„The Fam ily and the Land: Sa lly  Mann",
Photographers Gallery, Londyn, 
do 19 września 2010

„Emmett”, „Jessie”, „Virginia” (2004) 
(„Faces”). „Dobrze było po latach 
powrócić do ich fotografowania”
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PATRZY, CO JEST ZAWSZE 
POD RĘKĄ -  PACHA

Wymyślił i narysował Marek Raczkowski
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Szary wiruje pył
M A RCIN  P IE S Z C Z Y K

Zmieniamy się 
nie do poznania

GDY SZARY W RÓCIŁ Z PRACY 
i nie poznał Szarej, ta naj
pierw się ucieszyła. Według 
popularnego przekonania 
oznaczało to przecież nagły 
przypływ gotówki. Dopie
ro później uświadomiła sobie, 
że teraz cały porządek rzeczy 
został odwrócony -  nagły uby
tek gotówki oznacza, że twoim 
znajomym trudno będzie cię 
rozpoznać.
Brak kurzych łapek u Sza
rej jej mąż wytłumaczył sobie 
swoim przemęczeniem. „Mo
że po 12 godzinach spędzonych

przed komputerem ich nie wi- 
: dzę?-pom yślał.-Am oże 

nigdy ich tam nie było?” -  za- 
j czął mieć do historii stosunek 

równie wybiórczyjak Erika 
Steinbach. Gdy tydzień później 
z szyi Szarej zniknął pieprzyk, 
a z ud skórka pomarańczo
wa, zaczął coś podejrzewać. 
Ttym samym opinia, że tyl
ko odejmując, a nie dodając, 
dochodzi się do sedna, nabra
ła nowego smaczku. Z drugiej 
jednak strony Szarej zaczyna
ło tego i owego przybywać. Jej 
piersi stały się bardziej jędrne,

ust mógłby jej pozazdrościć 
sam Marcin Meller. Szary 
już nie wiedział, co ma o tym 
wszystkim myśleć, tym bar
dziej że nie tylko Szara się 
zmieniała. Oto billboard 
ze Znaną Piosenkarką, któ
ra reklamuje lody. Lecz co się 
stało z połową jej twarzy? 
Czyżby rozpuściła się jak lo
dy? A podobno od lodów 
raczej się tyje, niż chudnie... 
Oto w kolorowym maga- 

| zynieX wywiad ze Znaną 
Prezenterką Telewizyjną, 
która przekonuje, że nie 
chciałaby wrócić do czasów 
dzieciństwa, że docenia doj
rzałość. „Jeśli jej wiek daje 
jej tyle radości, to czemu sta
je się coraz młodsza? Czyżby 
chciała umrzeć nieszczę
śliwa?” -  zastanawiał się 
Szary. Oto w innym magazy
nie Znana Aktorka pokazuje 
prawdziwą (bo z rozmaza
nym tuszem) twarz, która

podkreśla jej słowa: „Już nie 
potrafię cieszyć się życiem”. 
Wnętrze pisma (podobnie 
jak wnętrze Aktorki) może 
i jest ponure, ale jego okład
ka musi lśnić błyszczącym 
papierem, na którym twarz 
Aktorki świeci wspaniałym 
blaskiem, a zęby stoją w rów
nym rzędzie jak Gwardia 
Królewska przed pałacem 
Buckingham.
-  To wszystko Photo
shop -  bagatelizowała 
sprawę Szara i Szary mo
że by jej uwierzył, gdyby 
nie to, że na pewnym ban
kiecie spotkał Trzy Panie, 
które niczym się nie róż
niły od swych medialnych 
wizerunków. I Szary pomy
ślał, ile zmian we wszystkich 
dziedzinach życia wy
woła to wszechobecne 
młodnienie. Na przykład 
walka kobiet o późniejsze 
przechodzenie na emeryturę

będzie de facto walką o eme 
ryturę wcześniejszą. Wiek 
średni nie nastąpi po wieku 
młodzieńczym, ale usadowi 
się między dwoma wieka
mi młodzieńczymi. A zmian f  
w języku? Choćby same tyl
ko sformułowania z uszami 
muszą zmienić swe znacze
nie. „Mieć coś za uszami” 
oznaczać już będzie tylko 
skórę, a „od ucha do ucha”
-  jej naciąganie. A wycią
gnąć kogoś za uszy? Kłaść 
uszy po sobie? Mieć powy
żej uszu? Mieć długie (albo 
ośle) uszy? Nadstawiać (al
bo natrzeć) uszu? Obiło się 
komuś o uszy? Puszczać coś 
mimo uszu? Tkwić w czymś 
po uszy? Uszy do góry?
-  Uszy więdną, jak cię słu
cham -  powiedziała Szara.
-  Nie martw się -  odpowie
dział Szary. -  Tym odcinkiem 
żegnam się z czytelnikami.
Do widzenia, do jutra.
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W YRAZY 9-LITEROW E: 

• T E N  PAN W IE, JAK 
M AŁPOM  BYWA • USIŁUJE 
ZW IĄZAĆ KONIEC Z  KOŃCEM

• W  GRACH ZESPOŁO W YC H  
W A ŻN IEJS ZE O D  ŚWIT 
• TW OJA JED Y N A  
• C Z Y T A N Y  D LA  T Y T U ŁU

N A  M A Y B A C H A * PROSTO 
Z  SIECI

W YRAZY 4-LITEROW E:

W YRAZY 7-LITEROW E:

• W  PLANACH G E N ER A ŁA  
S T O N K I• PR ZYSTAN EK 
OD ALASKI • W ODA SIĘ 
W NIM C Z A I-O B L E G A N Y  
PRZED BITWA 
W YRAZY 6-LITEROW E: 

•D A L E K O  IDĄCE KOBIETY 
• UTW ÓR N A  MGŁĘ

W YRAZY 5-LITEROW E:

• WIĘCEJ BREWERII 
N IŻ M A T ER II* TYM  
IMIENIEM W ZR U S ZĄ  
ZIEM IĘ • ROZW ÓJ 
W R O Z K Ł A D Z IE * WART 
WART • ZW IE D ZA N Y  P R ZEZ 
BATORAKÓW  • T O C ZY  
SIĘ SEN N IE •  MACHA

• O S TA N Y Z JE D N O C ZO N E  
• P Ł A C Z E  Z A  JELEN IĄ  
G Ó R Ą  • R A Z, DWA,
T R Z Y , W UJEK OSCAR 
P A T R Z Y * W  O POLU
N A  PEDIATRYCZNYM  
•N A JB A R D ZIE J G Ó R ZY S T Y  
Z  WACHOWSKICH
• H ERM INATOR 
ZOSTAW IA ŚLAD

Określenia podano w innym szyku niż kolejność wyrazów w diagramie.
W diagramie ujawniono niektóre litery. Po wypełnieniu diagramu należy 
rozszyfrować następujące hasto:

cl _ C 6 _ D 1 0 _  / E 8 _ H 6 _ C 2 _ F 6 _ G 1 _ B 5 _ J 8 _ K 5 _  / J 1 _ G 2 _ G 7 _ K 3 _ B 8 _  / 
E 6 _ E 3 _ A 1 2 _ I 1 _  / E 1 2 _ K 1 2 _ I7 _ J 1 1 _ J 2 _ A 8 _ G 4 _ F 9 _  / , G 9 _ D 8 _ /

H 5_  B 7 _  / D 7 _ D 1 2 _  H 8 _  A 6 _  B il _  I10 _  J3 _  D 4 _  / E 1 0 _  A l _ K 10 _  El _ H 9 _  / 
:4 _ J 9 _ B 2 _ C 1 _ A 1 0  G5 .

LAUREACI Z NR. 21

LRZYŻÓW KA:
)orota Chojnacka, Moszczenica;
-ukasz Dzieńkowski, Olsztyn; Grzegorz 
Nowakowski, Wrocław; Kazimierz 
5inkowski, Gorzów Wielkopolski;
3eata Rzążewska, Lublin

JO LKA :
Maria Franka, Zielona Góra; Halina 
Jurkowska-Czyi, Wrocław; Maria 
Matyszkiewicz, Sosnowiec; Barbara 
Moszczyńska, Toruń; Sabina Walczak, 
Poznań

w y s t ę p u j ą :
JAN JAKUB KOLSKI -  reżyser, romantyk, wizjoner 
i poeta kina, oraz STATYSTYCZNY WIDZ -  czyli głos ludu

jJAN JAKUB KOLSKI:  -  Gorąco zapraszam na swój nowy film. 
Z Cielecką.

: STATYSTYCZNY W ID Z :  -  A ta cała Cielecka to się rozbiera?
: JAN JAKUB KOLSKI:  -Nie.  
j STATYSTYCZNY W ID Z :  -Tokicha.

Tęsknię za Tobą, Cenzuro!
Kto pamięta taki znak [-—] 
w tekście? Ja pamiętam.
To siad cenzorskiego 
ołówka

I ROMAN KURKIEWICZ

JE Ś L I M IAŁBYM  ZN ALEŹĆ JA K IŚ  AR-

gum ent za tym, że życie jes t lep
sze niż nieżycie, to chyba w ybrał
bym nieprzewidywalność własne
go myślenia. Oczywiście to zakła
da, że sam  proces myślenia wy
stępuje albo że się dba o to, żeby 
pojawiał się aż do końca. Czy tę
sknię za tym, żeby teksty druko
wane w  czasopismach, książki, 
broszury, teksty spektakli, sztuk, 
scenariusze filmów, teksty plaka
tów, tytuły akcji społecznych by
ły poddaw ane cenzurze prew en
cyjnej (czyli -  dla tych, którzy nie 
pam iętają, bo ja  pam iętam  -  za
pobiegawczej, poprzedzającej pu 
blikację)? NIE! [— ] Czy tęsknię 
za tym, żeby istniała lista osób, 
których „się nie drukuje”? NIE! 
[— ] Czy tęsknię za tym, żeby ist
niała lista w ydarzeń, których się 
nie opisuje? NIE! [— ] Czy tęsk
nię za tym, żeby istniał wykaz tek
stów i autorów, z którym i się nie 
polemizuje? Nazwisk, które się 
odrzuca, tematów, których się nie 
zauważa, i tych, które się zauw a
ża? NIE! [— ] To dlaczego się żo
łądkuję, dlaczego blednę i czer
wienieję z wściekłości? Dlacze
go dostaję palpitacji, nerwoskur- 
czów i najzwyklejszego w kurwie
nia? Bo nie pomyślałem, że o tym 
będę myślał, że będę m usiał jesz
cze raz odrabiać tę lekcję, że bę
dę m usiał jeszcze raz odrabiać 
odrobione zadania, że trzeba bę
dzie powiedzieć głośno, naw et je 
śli jes t to  tylko felieton czytany 
z niechęcią przez... (tu krótka lista 
nazwisk, ale jeszcze nie dzisiaj)? 
Bo to wszystko się dzieje. Bo tek
sty drukow ane w  czasopismach,

książki, broszury, teksty spektakli, 
sztuk, scenariusze filmów, teksty 
plakatów, tytuły akcji społecznych 
są poddaw ane cenzurze prew en
cyjnej. Bo istnieje lista osób, k tó 
rych się nie drukuje, których się 
nie zauważa, których się nie trak
tuje z należną uwagą. Bo istnieją 
takie w ydarzenia, które są „nie- 
interesujące”, „nieważne”, „prze
brzm iałe”, „zbędne”, „spóźnione”, 
„nieadekwatne”, „nietrafione”.

Czy chciałbym przywrócenia 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk? Nie...

Zbliża się rocznica Porozu
m ień Sierpniowych z 1980 roku. 
To, co wówczas w  wyniku stra j
ków udało się wywalczyć, to  by
najm niej nie zniesienie Cenzu
ry. Udało się zauważyć jej istn ie
nie. I to ustawowo. Cenzura m u
siała zaznaczać swoje ingerencje. 
Byi ślad. Widoczny. Że pojawia się 
coś, czego w ładza nie lubi, czego 
sobie nie życzy, czego się de fac
to  boi. Dzisiaj po tych wszystkich 
zabiegach nie zostaje ślad. Oprócz 
śladu w  naszych głowach, w  n a 
szych mózgach, w  naszych ser
cach, w  naszych duszach. Oprócz 
rany na naszych marzeniach, p ia
nach, oczekiwaniach, przypusz
czeniach.

Dzisiaj ingerencja w  przekaz 
medialny pozostaje niewidoczna, 
pozostaje nienazw ana, pozosta
je niezauważalna, pozostaje poza 
światem zapisanym.

Marzę, żeby ślad tego gw ał
tu  był widoczny. Myślę, że gw ałt 
na myśleniu jes t też przem ocą, 
na którą nie chcę się zgodzić. Tę
sknię za Tobą [— ]! □

■y

M Y Ś L N I K

Zeby być w porządku, 
trzeba m ieć go w sobie.

Krzysz to f  Bil ica



JESZCZE RAZ RACZKOWSKI

JOLKA: KTO RÓŻE ZRYWA, SKALECZON 
BYWA (staropolskie przysłowie)
Rzędami: magnaci, biurko, trofeum, knajpy, kowejj, 
URZĄD, NAZCA, TWARÓG, OGÓREK, INTERES, CYKLOP, 
EKSŻONA
Kolumnami: żbik, narożnik, tró jk ą t , podwórko, 
MOTYW, ROSCA, GIOWONÓG, JAGÓDKI, CIUŁACZE, KĘPA

KRZYZOWKA NR 25

Nagrodą za rozwiązanie krzyżówki jest książka 
Johna Crogana „Złapać życie za ogon" 

wydana nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Litery z oznaczonych pól czytane 
poziomo utworzą wyraz-rozwiązanie.

POZIOMO:

1. R A S O W Y  J E L E Ń
7 . P R Z Y S Z E D Ł  Ml D O  G Ł O W Y  KOŃ
8 . M A  G ŁO W Ę  I MACKI
9. S K R Ę C O N Y  Z  P ETA

10. Ż A R T Y  Z  K O TEM  
12. A M O C Z E K  
14. P O L  D ZIESIĘCIU
17. G U M A  B A LO N O W A
18. O D B ITA  K O L E D Z E
19. M A S Y F  GÓRSKI

Złapać życie za ogon

PIONOWO:

2. Z A W S Z E  P O D  R ĘK A
3. O FIA R A  P U D E L K A
4 . W Y S T ĘP U JE W  CYRKU
5. JA S N Y  P E Ł N Y  
6 .10 0  PROC. B A W EŁN Y  
7 . Z E G A R E K  KW ARCOW Y 

11. M IA Ł D O  D A Ł 
13. W Y T K A  W D R U G A  S T R O N Ę
15. A  N A M S ZELK I
16. PLIKI Ś C IĄ G A N E P R Z E Z  PIRATÓW

Drodzy czytelnicy! Choć teoretycznie trudno go nie zauważyć, w krzy
żówce numer 24 umknął nam „równik". Najwierniejszym fanom nawet brak 
objaśnienia do hasła 4  pionowo nie przeszkodził w rozwiązaniu diagramu. 
Gratulujemy i obiecujemy poprawę!

PRZYGOTOWUJE: ZESPÓŁ KALIBER 45

Wygraj jedną z 10 książek Johna Grog: la 
„Złapać życie za ogon". Rozwiąż krzyżów
kę lub jolkę i prześlij do nas hasio. Wy
ślij SMS o treści PRZEKRÓJ.HASŁO JOL
KI lub PRZEKRÓJ.HASŁO KRZYŻÓW
KI na numer 7243. Rozwiązania możesz 
także przysłać na kartce pocztowej (der y- 
duje data stempla) na adres: „Przekrój" 
ul. Nowogrodzka 47 A, 00 -695 Warsza
wa, z dopiskiem: „jolka 25" lub „krzyżów
ka 25". Na prawidfowe rozwiązania cze
kamy do 28 czerwca 2010. Koszt SMS-a: 
2 z) netto/2,44 zl brutto.

Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu stacjonarnego lub komórkowego, ! ędą 
przetwarzane przez organizatora konkursu, 
tj. Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A, w celu 
realizacji umowy przystąpienia do konkursu i ego 
prawidłowego przeprowadzenia lub market igu 
własnych produktów bądź usług organizn ora 
konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do sw >ich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak 
również żądania zaprzestania ich przetwarz; lia. 
Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobow nie 
będą udostępniane innym podmiotom. Reguł, nin 
konkursu został wyłożony do wglądu w sied bie 
organizatora konkursu.
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Zaprojektowany 
przez Rajmunda 
Rajchela boks 
z film am i 
M ichelangela  
flntonioniego wygrał 
właśnie nagrodę European 
Design Award w kategorii 
najlepsze opakowanie 
CD/DVD ■ ■

W.l MitOŚU, 
BEZ KAMEUł 
RZYJACłBŁKł 

KRZYK 
PRZYGODA «r,c

t*. PUSTYNIA 
r.JA KOBIETY

Ostatni krzyk chaosu Czyli
jak pudełko porządkuje dom

CH W ILA  SZCZEROŚCI: ILE MACIE W DOMU FILM ÓW  NA DVD? ILE Z NIC)

obejrzeliście? I najważniejsze: ile było warto? W  dobie tanich pły 
z film ami (z eBaya, z gazety, z łóżka polowego) kolekcja puchnif 
do nieprzyzwoitych rozmiarów. Nie nam aw iam  do jej sztuczne 
redukcji czy zaprzestania zakupów. Proponuję inwestycję w  pięk 
nie w ydane boksy: zabierają tyle miejsca, że siłą rzeczy można 
mieć ich tylko kilka. Są ekologiczne, bo z kartonu, a wypisane n a  
nich nazwiska reżyserów wzbudzą podziw znajomych.

= i lm,  k tó r y  
n o ż n a  o p o w i e d z !  
o ni e  j e s t  u d a n y

ROZWIĄZANIA Ẑ R 23 '
KRZYŻÓWKA: KANAREK
Poziomo: 1. gadżet w  filmie -  inspektor 7. kuta
BISKUPA -  SOBÓR 8 . ZAMIAST KRZYŻÓWKI -  RONDC 
9. SAMO SAMO -  AUTO 10. POKOSZULEK -  SZMAT; 
12. GADZINOWSKI -  POTWÓR 14. JA PŁACE
-  ŁOŻE 17. MIEDZY USTAMI A BRZEGIEM PUCHARU
-  TOAST 18. PADA NIEDALEKO OD JABŁONI -  KWIAT 
19. GRZECHOCHOTNIK -  ZŁOCZYŃCA 
Pionowo: 1. kobiety do mioteł -  sabat
3. PO LIRZE -  EURO 4 . DOBRZE JĄ MIECZ -  TARCZA 
5. NA RĘKĘ, KTÓREJ NIE MA -  RENTA 6. DATEK 
NA PLEBANIE “  ABONAMENT 7. NIE CHODZĄ 
W SANDAŁACH -  SKARPETKI 11. SKORUPKA 
NIM NIE NASIĄKNIE -  ŻÓŁTKO 13. PLECIEŃ
-  TKACZ 15. LIŻE KIEŁBASĘ “  OGIEŃ 16. WIELKA 
NIEDŹWIEDZICA -  OKAZ

ROZMAITOŚCI

7 2  P R Z E K R O I  I 2 2  C Z E R W C A  2 0 1 0

STO PK LA TKA ROZMAITOŚCI
| KUBA DĄBRO W SKI

Włoska historia
Gdyby życiorys Maria Giacomellego był film em  fabularnym, a nie Stopklatką, powiedzielibyśmy pewnie,

że scenarzysta mógł się bardziej postarać

SENIGALLIA TO JED EN  Z LICZNYCH KOŃ

CÓW świata. Małe miasteczko w  regio
nie Marche na północnym wschodzie 
Włoch: kościół, plac, bar, sklep. Mario 
Giacomelli rodzi się w 1925 roku w  ro
dzinie biednej nawet jak na lokalne stan
dardy. Matka jest pielęgniarką w  domu 
starców, ojciec rybak umiera, kiedy chło
pak ma dziewięć lat. W  wieku 13 lat musi 
rzucić szkołę i zacząć dokładać się do do
mowego budżetu. Zostaje pomocnikiem 
w drukarni. Chcąc nie chcąc, zaczyna 
przeglądać strony, które przechodzą mu 
przez ręce. Ujawnia się przed nim moc 
połączenia słowa i obrazu. Po godzinach 
i po kryjomu Mario zaczyna malować. 
Szybko dochodzi do wniosku, że zajmu
je m u to zbyt dużo czasu. Kupuje więc 
aparat fotograficzny. Nie interesuje go 
jednak wierne odwzorowywanie rzeczy
wistości, tylko jej autorska interpretacja. 
Operuje kontrastem -  pod powiększal
nikiem sprawia, że czerń jest bardziej 
czarna, a biel bardziej biała. Stosuje bar
dzo agresywne maskowanie.

W 1953 roku do miasteczka sprowa
dza się Giuseppe Cavalli, naczelny inte
lektualista włoskiej fotografii. Zakłada 
lokalny klub fotograficzny Misa, Giaco
melli zostaje jego skarbnikiem. Caval- 
li odkrywa samorodny talent dla resz
ty świata. Okazuje się, że artysta cho
wany w  izolacji od wszystkiego, co dzie
je się w  fotografii dokumentalnej, do
pracował się wyjątkowego stylu. Jego 
zdjęcia nie mają nic wspólne
go z żadnym panują- ____
cym nurtem , fotograf i  I
płynnie przechodzi od 
dokum entu do wizual
nej poezji.

Giacomelli niemal 
z dnia na dzień staje się 
gwiazdą. Jegc zdjęcia 
kupuje między inny
mi nowojorska MoMA.
Dysponując większymi 
budżetami i horyzon
tami, fotograf do koń
ca życia (zmarł w  2000 
roku) pozostaje wierny 
rodzinnej okolicy. □

l U
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Fotografia 
tańczących 

księży pochodzi 
z albumu 

wydawnictwa 
Phaidon, 

publikacja dzięki 
uprzejmości 

www.tmc.com.pl

Bardziej niż dokumentowanie wydarzeń interesuje mnie 
uczestniczenie w nich. Dlatego najbardziej cenię te zdjęcia, których 
nie zrobiłem M A R IO  G IA C O M E L L I

P R Z E K R Ó T  I 2 2  C Z E R W C A  2 0 1 0  7 3

http://www.tmc.com.pl
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DZIENNIK
JERZEGO P IL C H A -

W  myślcie się w ten kazus, jest w nim wymowny znak balwaństwa 
polskiego!Reżyser!Facet zajmujący się tworzeniem rozmaitych 
widowisk! Miast na wieść, że stadion, a więc też scena wielka, powstaje, 
miast pomyśleć: ja  na tej scenie kiedyś spektakl taki wyreżyseruję, 
że do historii powszechnej wielkich widowisk on przejdzie! Miast 
o czynach artystycznych marzyc, żebraczą łapę po pańską kasę wyciąga

9

J E R Z Y  P I L C H
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STEC W  „W YBORCZEJ” DOBRZE NAPISAŁ: „K TO

z trudem  znosi medialny jazgot wypełnio
ny nowomową polityków, zanudzających na 
woływaniem do poważnej debaty o Polsce, 
tem u z nieba spada miesiąc osobny, podaro
w any przez los. Miesiąc czystego abstrakcyj
nego piękna i czystych wypranych z ideologii 
emocji. Miesiąc transm itow anych w  najlep
szej porze igrzysk, które zaw ładną prawie ca
łą planetą”.

Prawie całą planetą i częścią Polski. „Czę- 
ściowość” jest -  jak  powszechnie w iadomo
-  naszą (częściową?) zasadą- O ile wszakże 
guzik mnie obchodzą tezy, że jesteśm y częścio
wo wolni albo częściowo suw erenni, częścio
wo europejscy, częściowo nowocześni i czę
ściowo postnowocześni; o ile głęboko m i wi
si, czy jesteśm y częściowo europejscy, częścio
wo azjatyccy, całościowo katoliccy i częściowo 
pogańscy, a może na odwrót; o ile kompletnie 
je s t bez znaczenia, że częściowo jesteśm y de
mokratyczni, częściowo postkolonialni, czę
ściowo słowiańscy, częściowo w  awangardzie, 
częściowo w  odwrocie, częściowo najlepiej 
się rozwijający i częściowo niedorozwinięci
-  o tyle fakt, że „częściowo” interesujem y się 
piłką nożną, jest znakiem, symbolem, a może 
przyczyną wszelkiej naszej częściowości i in 
nych nieszczęść.

Weźmy Włochy, weźmy Hiszpanię, Portu
galię, weźmy Brazylię, Argentynę, w  ogóle ca
łą Amerykę Południową -  wybieram przykła
dy drużyn, które nie tylko ja  lubię -  czy tam  
istnieją jacyś osobnicy, co się nie ciekawią pił
ką? A jak  istnieją, to przyznają się do takie
go nieuctwa i takiej zawinionej ułom ności? 
Skąd! W  tych -  skądinąd tak jak  podobno 
Polska -  całościowo katolickich, ale częścio
wo od Polski obfitszych w  bogactwa kultural
ne cywilizacjach każda wielodzietna rodzina 
i każdy singel interesuje się futbolem . Każdy 
polityk i każdy kloszard; intelektualiści i zło
dzieje, księża i babki klozetowe, profesoro
wie i bezecnice, m iliarderzy i studenci, poeci 
i m atrony -  wszyscy żyją piłką nożną. Kształ
tuje to i wyrabia patriotyzm, uczy czci dla m a
sowo na  czas ważnych meczów przywdzie
w anych barw  narodowych, przypom ina sło
wa i nuty ważnych dla wspólnoty pieśni, przy 
bliższym wejrzeniu ćwiczy w  dzielności, tw ar
dości, przebiegłości i wreszcie -  jak  to grający 
swego czasu na bramce Albert Camus zauwa

żył -  moralności. Też bezwzględności, anar
chii, bandytyzm u? Bandyci są wszędzie, n a 
w et -  nie uwierzycie -  w  polityce.

U nas dalej publiczne przyznawanie się 
do braku ciekawości dla piłki nie tylko ucho
dzi płazem, ale uchodzi za znak intelektualnej 
wyższości; u nas prem ier grający w  piłkę noż
n ą  uchodzi za lekkoducha i m usi się -  rzecz 
n a  skalę p lanetarną niepojęta! -  ze swym 
upodobaniem  skrywać, ani grać, ani naw et 
n a  mecze chodzić nie śmie! U nas -  przykład 
specjalnie krwawy -  reżyser teatralny pu 
blicznie, na  poważnym forum potrafi się do
m agać, by pieniądze przeznaczone na bu
dowę Stadionu Narodowego dać na teatry! 
-  i nie tylko n ik t m u wpierdol nie spuści, ale 
oklaski ów duch wysoki (chyba karli?) zbie
ra! Wmyślcie się w  ten kazus, jes t w nim wy
mowny znak balw aństwa polskiego! Reżyser! 
Facet zajm ujący się tw orzeniem  rozmaitych 
widowisk! M iast na wieść, że stadion, a wdęc 
też scena wielka, powstaje, m iast pomyśleć: 
ja  na tej scenie kiedyś spektakl taki wyreżyse
ruję, że do historii powszechnej wielkich w i
dow isk on przejdzie! M iast o czynach arty
stycznych marzyć, żebraczą łapę -  jak  przy
stało miernocie, która wde, że nic m u się waż
nego nie zdarzy, a żyć jakoś trzeba -  po pań 
ską kasę wyciąga.

Jak  m ożna zajmować się sztuką, nie rozu
m iejąc elem entarnych -  choćby ekonomicz
nych -  m echanizm ów  świata? Widocznie 
można. Nie tylko się zajmować, ale i do pierw
szych szeregów przebijać. Artysta, człek wy
brany, nie musi nic wiedzieć, mowa jego świę
ta. Artysta artystą, m iernota m iernotą -  przy
kład ten  dobitnie pokazuje, jak  analfabe
tyzm piłkarski do ogólnego znikczemnienia 
wdedzie.

Tak jest. Dopóki „częściowo” piłką intere
sować się będziem y -  będzie, jak  jest. Anal
fabeci przy mikrofonach, lekcje patriotyzm u 
na cm entarzach, potrzeba bycia razem po ka
tastrofach.

Inna  rzecz: wychowawcze jakieś walory 
piłki wymieniam z obrzydzeniem, siłą bezwła
du i najwyraźniej wzmożonym okrążeniem 
narodow ym  z lekka odmóżdżony. Idzie prze
cież o sprawy zupełnie bezinteresowne -  tyl
ko one odróżniają nas od zwierząt, tylko one 
-  śm iech, płacz, muzyka, piłka nożna -  decy
dują o naszym człowieczeństwie. Ma się ro 
zumieć -  m undial jes t jednym  wielkim inte

resem, m a się rozumieć -  mecz jest metafb- 
rą bitwy, ale kto nie zna uczucia, jakie ogarn 
jestestwo ludzkie, gdy piłka siądzie na podbi
ciu i po chwili zatrzepocze -  obok rozpaczli
wie interweniującego bram karza -  w  siatce 
ten może i jest człowiekiem: Ale częściowyi i 
Ani świata, ani drugiego człowieka w pełni nie 
zrozumie nigdy.

12 CZERWCA
M N IE TEN  M IESIĄC N IE  SPADA Z N IEBA  -  PRZY-

chodzi po wyczekiwaniu. Ostrożnym, po
wściągliwym, pełnym niewiary, czy stać mnie 
na dawne entuzjazmy. Jak się wczoraj zaczę
ło i zwłaszcza gdy dziś zobaczyłem Diego Ma- 
radonę, jak  za piłkami na aut wybitymi -  ni
czym brodaty, eksplodujący emocjami kra
snal w  garniturze -  gania i graczom je podaje 
-  Boże mój! Jaka ekstaza, jaka rozkosz, jakie 
zanurzenie w  nurtach krystalicznych!

Ileż to razy wspominałem dawne mundiale 
i zawsze mi się zdawało -  nigdy już tak nie i ę- 
dzie! A tym razem z jakichś niejasnych, a i a- 
czej jasnych powodów jest tak intensywn e, 
jak  nigdy nie było. Jest wyraziściej niż w  lon
dyńskim turnieju w  1966, który znam na j a- 
mięć. Jest narkotyczniej niż w  1962, gdy chi
lijski m undial był jak  realizm magiczny, tj m 
magiczniejszyfże w  finale w  Santiago grali 
mieszkający z drugiej strony Czantorii Cze
si. Jest egzotyczniej niż w Meksyku 1970, g-.ly 
transmisje szło oglądać wyłącznie na szczęś i- 
wie dostępnej w  Wiśle TV Ostrawa. Jest nii- 
tyczniej niż w  1954, kiedy -  m a się rozum. :ć  

parę lat później -  usłyszałem opowieść oj.:
0 Hidekutim, Bozsiku i Puskasie. Dlaczego te
raz jest tak wspaniale? Bo żyję. Więcej nawet 
mam rozległy i masywny atak życia.

13 CZERWCA
Z OCZYW ISTYCH POW ODÓW  JE S T  M N IE J TRIUM"

falnie niż w  1974 czy 1982 roku. Ale jest spo
kojnie. Jaka równowaga ducha -  nie m a Pol 
ski. Jaka to jest ulga, że oni odpadli wcześniej! 
Jaka to jest frajda, że nie czeka człowieka ko
lejne niewyjście z grupy! Przegrana w  elimi
nacjach znacznie mniej szkodliwa dla zdro
wia niż niewyjście z grupy. Jakby byli w  RPA 
tak czy tak trzy mecze musieliby zagrać, trzeci 
wprawdzie o nic, ale też wyniszczający. Może
1 stąd te jasności promieniste? Mundial się za- 
czął nie po odpadnięciu naszych, ale -  tak jak 
powinien -  od meczu otwarcia?
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TOYOT,

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA1 

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA2 

NAJLEPSZY IL/YBÓR3

TOYOTA COROLLA

TOYOTA AVENSIS

TOYOTA PRIUS

1. W raporcie niemieckich ekspertów TUV 2010 Toyota ma najwięcej niezawodnych samochodów. T o H i l l /
2. Ponad 2000 opatentowanych innowacji w kategorii napędów alternatywnych. _  *

3. Sprawdź nową ofertę Toyoty i umów się na jazdę próbną. I Q X X \ O T X O

www.toyota.pl in f o l i n i a :  0 8 0 1 2 0  20 20* Toyota

*koszt połączenia w/g tary fy  lokalnej operatora

Prius, Corolla, Avensis, RAV4 -  w/ zależności od wersji siln ika zużycie paliwa w cyklu mieszanym u/ynosi od 3 ,9 (Prius) do 7,6 (RAV4) 1/100 km, emisja C 0 2 od 89 (Prius) do 186 (RAV4) g/ 

Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów na w ww .toyota.p l. Wszelkie inform acje podane w niniejszej reklamie, w  tym ceny i fotografie, nie stanowią of 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w  rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmi‘ 

Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa) zawarte w tej reklam ie inform acje nie stanowią zapewnienia w  rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy oraz opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy

TOYOTA RAV4

http://www.toyota.pl
http://www.toyota.pl



