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łll~(~Z Gra planszo 
4 - Podanie prostopadłe - przesuwasz 

się o cztery pola do przodu 
5 - Niecelny aut od bramki , stajesz na 

polu nr 11 
7 - Za podstępne wprowadzenie napast

nika na pozycję spaloną otrzymujesz 
karę n a p o m n i e n i a za niespor
towe zachowanie się: przesuwasz 
się o jedno pole wstecz 

11 - Aut - stoisz dwie kolejki 

13 - N'akładka: otrzymujesz żółtą kartkę 

14 - Rzut wolny pośredni : przesuwasz 
się o trzy pola do przodu 

Grający, który p ierwsz~ 
wybiera pole albo rozpc 
rzuceniu następnej szó: 
wprowadzić drugiego z 

17 - Nieprawidłowy ...., 
wrzutu nie dotyk1 

stoisz trzy kolejki 

19 - Prawidłowy atak 
dłowym czasie: < 
do tyłu 

21 - Nieprawidłowe t1 
wrzucie : cofasz ~ 



va dla dwóch osbb 
wyrzuci szóstkę, 
zyna grę. Po wy
i<i można do gry 
Nodnika . 

~ut (w momencie 
3Ś stopami ziemi) 

ałem w nieprawi
fasz się o 1 O pól 

{manie piłki przy 
l na pozycję 1 

* 

25 - Nieprawidłowy wrzut (wykonanie 
wrzutu nastąpiło nie sponad głowy) 
stoisz cztery kolejki 

28 - Rozmyślny skok na przeciwnika : 
otrzymujesz czerwoną kartkę i opu
szczasz boisko 

29 - Rzut rożny: masz prawo do dwóch 
rzutów kostką 

30 - Stoisz na pozycji spalony: opusz
czasz dwie kolejki 

35 - Zatrzymany zostałeś na polu kar
nym przeciwnika. Sędzia dyktuje 
rzut karny. Zdobywasz bramkę! 
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To było tak, że nie bardzo wiedziałem, co mam 
robić. Poszedłem po maturze rok na historię, póź
niej na rok do Szkoły Teatralnej, skąd mnie wyrzu
cili za zupełny brak zdolności, a potem na polo
nistykę. Wtedy zacząłem pisać recenzje teatralne 
dra Polskiego Radia, żeby ścigać profesorów, któ
rzy wyrzucili mnie ze Szkoły Teatralnej. Właściwie 
zacząłem pisać z żądzy odwetu. Potem zapropo
nowano mi współpracę z tygodnikiem „Kultura". 
Napisałem taki reportaż złoto-młodzieżowo-bana
nowy pt. „Wielki brudzio". W redakcji powiedzieli, 
że to za ostre i za konkretne, żebym odrealnił i w 
ogóle sfabularyzował. I powstał jakiś taki utwór 
z tzw. pogranicza. To był 1965 rok, narobiło spo
rego szumu i się podobało. Więc zacząłem pisać 
już rzeczywiście prozę. 

„Wielki brudzio" był w tomie „Wirówka nonsen
su" i krytycy bardzo zresztą słusznie zarzucali mi 
reportażowość. Tym tematem odniosłem pewnego 
rodzaju sukcesu, ale też do tej pory ścigają mnie 
niekiedy za to, że ja tylko złota młodzież, bana
nowcy, SPATiF i poza tym nic. Były też takie za
rzuty, że ja cały ten świat sobie wymyślam, bo 
go nie ma. A ja nie mogłem wszystkich tam wpro
wadzić, bo by mogli nie chcieć wyiść. Pisano rów
nież, że w ogóle sam iestem bananowiec albo też. 
że strasznie bym chciał być ale mnie nie stać 
więc piszę z zawiści. I tak się ze mną ten play
boizm pewnie będzie ciągnąć do śmierci. 

Napisałem oarę reportaży. potem prozę i felieto
ny. Styl tych felietonów zrodziły w pewnym sensie 
konieczności życiowe. Pisałem odwrotnie, tzn. 
chwaliłem rzeczy koszmarne, skłamane, zabełko
tane, atakowałem dobre. 

Staram się unikać w tym co piszę komentarza, 
sformułowanej publicystycznie _tezy. Za to często 
jestem atakowany, że identyfikuję się ze swoimi 
bohaterami pokazując taką jakby miałkość, sza
rość, brak ideałów, miotanie się wśród wartości, 

które na skutek manewrowania nimi przeszły w 
fazę cynizmu, stały się podwartościami, straciły 
swój rzeczywisty sens. Moi bohaterowie tęsknią 
za innym życiem, choć może często tego sobie nie 
uświadamiają. Nie zawsze kończy się to wesoło, 
ale literatura chyba może być smutna. 
Napisałem parę scenariuszy: „Rejs" i „Psycho
dramę" dla Marka Piwowskiego, „Polowanie na 
muchy" dla Wajdy, „Trzeba zabić tę miłość" dla 
Morgensterna. 
„Rejs" i „Trzeba zabić tę miłość" uznano za filmy 
smutne i, żeby ludzie się nie martwili po wyjściu 
z kina, pokazywano je tylko w kinach studyjnych. 
W 73 roku ukazał się „Paradis". Są to dwa duże 
opowiadania. Myślałem, że z tego „Raportu Piłata" 
wyjdzie mi powieść, ale nie wyszła. Napisałem sto 
stron, skróciłem do pięćdziesięciu·. Do „Raportu" 
jestem dosyć przywiązany. Wydaje mi się, że to 
jedno z lepszych opowiadań, jakie napisałem. 

(„Argumenty" nr 1 O z 7 111 76) 

Nie mam ulubionego typu teatru, podobnie jak w 
fiteraturze, i w teatrze podobają mi się rzeczy 
krańcowo różne. 

Najwspanialszym spektaklem, jaki widziałem w ży
ciu, była telewizyjna transmisja pewnego zebrania, 
potem mecz Polska - Anglia na stadionie w 
Wembley. 
Obawiam się, że teatr najwspanialszy znajduje się 
jakby poza instytucją teatru. Publiczność chce 
wprawdzie chodzić do tego instytucjonalnego 
teatru, ale może są to ludzie, którzy najmniej 
myślą o tym, co to jest teatr. 
Chodzenie do teatru to głównie potrzeba „bycia 
kulturalnym". Nie wiem jak to jest w zakładach 
pracy; czy tam się karnie deleguje ludzi na przed
stawienie? Byłem kiedyś w teatrze w normalny 
dzień, to znaczy nie na premierze. Pan za mną w 
czasie całego przedstawienia załatwiał bratu posa
dę magazyniera, a ktoś przede mną - zamianę 
mieszkania. Było to zresztą bardzo niedobre przed
stawienie. Może więc właśnie widownia zareago
wała właściwie, nawiązując do teatru greckiego, 
w którym widzowie jedli, spali i odpoczywali. 
A może grecki teatr też był okropnie nudny? ... 
Ale u nas co parę miesięcy pojawia się przedsta
wienie nienudne i wtedy oglądam je z przyjem
nością. 

(„Teatr" nr 1 O z 16/31 V 74) 
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SPORT, SZTUKA, ŻYCIE 

W „Meczu", swojej trzeciej - po „Cudzołóstwie 
ukaranym" i „Obciachu" - sztuce teatralnej Ja
nusz Głowacki sięga po tematykę, która ma szan
se ściągnąć do teatru rzesze ludzi, spędzających 
czas wolny na stadionach i tam poszukujących 
rozrywki i .wzruszenia - z drugiej zaś strony pod
jęcie jej może narazić autora na zarzuty ze strony 
pogardzających sportem intelektualistów. 

Pierwsi będą poszukiwali w „Meczu" reporter
skiej sensacji, będą dorabiali klucz personalny 
i sytuacyjny do osób i spraw dramatu. Drudzy -
mogą uważać problematykę sztuki za zbyt mało 
„artystyczną", zaś jej autora - za kronikarza, 
który nie wznosi się na dostatecznie wysoki sto
pień metafory w opisie zdarzeń i ludzi. 

I jedni i drudzy nie będą mieli racji, mimo wszel
kich jej pozorów. Bo przecież daremne byłoby 
przekonywanie kogokolwiek, że sztuka Głowac
kiego bazuje na sytuacjach całkowicie abstrakcyj
nych, które narodziły się w wyobraźni pisarza. Gło
wacki - a dowiódł teqo całą swoją dotychczaso
wą twórczością prozaika, dramaturga i felietonis
ty - nazbyt jest wyczulony na rzeczywistość, na 
żywy puls życia, aby w konstrukcji swych utwo
rów ufać wyłącznie wyobraźni. Tak więc jest rze
czą niewątpliwą, że pewne wątki „Meczu" zostały 
zaczerpnięte, mówiąc popularnie, „z życia", nie
zależnie od oczywistych intencji autora, by kon
terfekty osób dramatu i poszczególne sytuacje 
dramaturgiczne nie były wiernym odbiciem realnie 
istniejących postaci i rzeczywiście zaistniałych 
sytuacji. A jednak jest faktem równie niewątpli
wym, że „Mecz" nie jest utworem doraźnie inter
wencyjnym, demaskatorskim, plotkarskim, czy jak
byśmy go jeszcze mogli określić, posuwając się 
od terminologii literackiej poprzez słownik epite
tów aż do katalogu inwektyw, nie jest również gło
sem pisarza w jakiejś aktualnie toczącej się dys
kusji, choć i za taki może być uważany. 

Sport jest w „Meczu" jedynie pretekstem. Pretek
stem do ukazania spraw szerszych: postaw moral
nych, mechanizrr.ów społecznych, portretów 9sy
chologicznych „naszych współczesnych". I piłka 
nożna prestiżowy mecz futbolowy, o którego prze
biegu opowiada sztuka - jedynie pomagają od
słonić owe postawy, uruchomić mechanizmy, wy
ostrzyć portrety. Dlaczego jednak tak się dzieje? 
Otóż sport jest obecnie tą sferą ludzkiej aktyw
ności, .która budzi najpoważniejsze a zarazem naj
bardziej spontaniczne, chciałoby się powiedzieć -
naturalne, społeczne zainteresow.:inie, wyzwala 
skryte kiedy indziej pokłady emocji, ba potrafi 
wytworzyć poczucie międzyludzkiej ws9ólnoty na 
skalę, \której mogą zazdrościć ludziom sportu 
i kaznodzieje i artyści. Dobry przykład tych zja
wisk - i to w najbardziei masowym wydaniu -
mieliśmy podczas piłkcirskich Mistrzostw świata 
w Monachium (a spodziewJć się należy, że <ma
logiczna impreza w Argentynie w roku 1980 jesz
cze je przewyższy) i podczas ostatniej montreal
skiej Olimpiady. Dziesiątki tysięcy ludzi na stadio
nach i miliony przy telewizorach, z jednakowo za
partym tchem śledzące samotne rajdy Grzegorza 
Laty na boisku piłkarskim i w!rtuozerię Nadii Co
maneci na gimnastycznych przyrządach - to mia
ra magii sportu, tej magii, której ulegamy wszyscy, 
nawet ci, którzy się tego wypierają . 

Lecz jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, może 
nawet jeszcze bardziej pociągający dla pisarza 

ę. 
zacięciu i społecznym, i moralizatorskim (tak, 

ak - i dalej będzie Jeszcze mowa o tym, dlac7 e
o uważam Janusza Głowackiego za takiego właś

nie pisarza). Ten mianowicie, że sport jest we 
współczesnym świecie tą domeną międzyludzkich 
kontaktów, czy ściślej - zmagań, która powinna 

zachować prostotę i czystość, jednoznaczność 
i ,etyczność - słowem to wszystko, czego tak 
często brakuje nam w innych dziedzinach życia. 
Cóż bowiem może być bardziej jednoznacznego, 
pozbawionego ukrytych podtekstów, niż walka 
dwóch bokserów w ringu, na oczach setek ludzi, 
albo mecz piłkarski, na oczach milionów? A jed
nak powiedziałem „powinna". Bo coraz częściej 
ujawniane afery i skandale, w sprawach dopingu 
i kaperownictwa, przekupstwa sędziów i zawod
ników, sprzedanych meczów i zakulisowych gier 
personalnych - stają się zmorą współczesnego 
sportu światowego. Są jeszcze rycerze ostatniej 
szansy, którzy niczym Don Quijote z wiatrakami, 
walczą o zachowanie idei sportowego amator
stwa, o ratowanie olimpijskich zasad barona de 
Coubertin. Ale większość, zarówno tych, którzy 
mają ze sportem do czynienia na codzień, jak 
i tych, którzy się nim fascynują - coraz bardziej 
upewnia się, że sport współczesny nieuchronnie 
stracił swą dziewiczą czystość, stał się domeną 
pieniądza i zaspakajania ambicji zakulisowych walk 
i intryg. · 

Kryje się tu ogrom problematyki moralnej. I dla
tego właśnie sport tak często stawał się i staje 
tematem powieści, filmów dramatów. „Czarny film" 
amerykański jakże często sięgał po temat tak po
popularnego w Stanach Zjednoczonych boksu -
jednym z najdojrzalszych dzieł na ten temat jest 
„Zachłanne miasto" Johna Hustona. „Sportowe 
życie" Davida Storey'a (zresztą też przeniesione 
na ekran) może być przykładem wykorzystania 
tego tematu w literaturze. I wreszcie teatr - sto
sunkowo rzadziej po niego sięgający - ma „Szat
nię" Storey'a. 

Teraz, do grona tych twórców przyłącza się Ja
nusz Głowacki ze swoim „Meczem" . Stwierdziłem 
trochę wyżej, że twórczość tego pisarza cechuje 
dociekliwość społeczna i pasja moralizatorska. Dla 
wielu czytelników jego opowiadań i felietonów 
opinia taka może być zaskoczeniem. Głowacki robi 
przecież co może, by uważano go za programo
wego nihilistę, obdarzającego cały świat gryma
sem ironicznej drwiny. Niechaj nas nie zwiodą te 
pozory! W każdym z opowiadań Głowackiego 
(weźmy chociaż najlepsze bodaj - „Kuszenie 
Czesława Pałka" albo „Paradis") poza ironicznym 
dystansem do rzeczywistości, poza skłonnością 
do groteskowego przerysowania widać nieustan
ne, dręczące poszukiwanie wartości trwałych, 
pryncypiów moralnych, niezbędnych i na zawsze 
utraconych. 

W tym oto miejscu łączy się problematyka spor
towa z głównym nurtem twórczości Janusza Gło
wackiego. Sport, ludzie sportu, podobnie jak bo
haterowie „Paradisu", utracili moralny drogow
skaz. Wyzwalane przez nich ollbrzymie emocje 
stwarzają napięcia, które obracają się przeciw nim 
samym. Jeden dramatyczny, a tak ważny mecz, 
niczym soczewka skupia i zarazem wypukla ludz
kie zachowania i reakcje. Obniża słabość, która 
wszakże jest nie tylko słabością menagerów spor
tu - jest słabością współczesnego człowieka, 
który swą działalnością uruchamia siły, które 
z czasem mogą go przerosnąć, wymknąć się kon
troli a w efekcie zdominować i zniszczyć. 

Proponuję takie właśnie - szerokie odczytanie 
„Meczu". Przestrzegałbym zaś - przed widze
niem tego utworu jako sztuki ty I k o o sporcie, 
a tym bardziej ty I ko o piłce nożnej, nie mćwiąc 
już o bezpośrednich odniesieniach do realnych 
osób i sytuacji. Byłoby to nie tylko krzywdzące 

dla autora, dla naszych świetnych sportowców 
i tych wszystkich, którzy poświęcają sportowi swe 
siły i umiejętności - nade wszystko zubożyłoby 

/
problematykę sztuki, pozbawiłoby ją przesłania 

moralnego, które jest - jak sądzę - jej naczelną 
wartością . 

MACIEJ KARPIŃSKI 




