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(W. ~11 ynar ·ki - F. •• ·zwarc „Cień") 

Na dobrą spraWG trudno sir: dziwie temu, że ludzie s:i ni •zadowoleni 
i zycia. Może nie wszyst:y ale niewntpliwie wiGksznś(·. Grubi chcieliby 
schudnąć, szczupli utyć, biedni marzq o forsie, bogaci o bezinteresownej 
miłości, ci z pólnocy tc;sknią za slnilccm, a tamci z południa za cieniem. 
:\Jy narzekamy na deszcze a nomadzi z Sahelu na suszt.;. ,Jedni kłada 
sic niczym Rejtan, by nic wpusciC:: rakiet, a inni główkują, jakby je 
\\'ypuścić. Ktoś nie wie, co robić z próżnymi micszk.:iniami, a ktoś inny 
co z zapchanymi. I tak, dokoła Wojtek, nikt nie ma tego na czym mu 
najlxird:lil!j zależy. :1 nawet gdyby mini, to już potrzebowałby czegos 
1111wgo. Tak;.1 jest bowiem natura ludzka, od której nie potrafimy sii; 
la nawet nic chc,..myl uwolnił.-. . JC'st przdo oczywiste. że w podobnir· 
zdl·slabilizow.i nej Pmocjonalnil• sytuacji r:1z po raz pnj;1winją sic;: bar
dzi1•J przl'dsii;hiorcw, a w każdym r:iza obctar1.c11w huj11iejszq wyobrn:r.
ni;1, imlyw1dua, które próbują nicdo~kona!iJst:1 rn1szl~J l'gzyskncji pnpra-
1\'li-. Po pni.stu proponują drobny z;.1bici,:: przebudnw(; swiata wedłu!!. 
\\ la~1wj rPt:!'pty. Ponieważ podobw• propozyLJ<' sp•1tykaj;1 rocll;ij ludzki 
od i.:zasćm• Adama i 'Ewy, a kh r';1liz;wja" \\il;k,z11 i.:i przyp;1dk1'1\\ Jaj•· 
\ \ ·~Lplrn y n•zultat pnlcgajqcy ni.I \\'p;idaniu /. dv<1.c.:1.u pnd r} nn•:. pnwln 
trurl1111 si~ dziw ić, że nawet najbardz!l'j skl'L' ynia!.• g1·nl·rai.:JL' 1 11ajpry
n11tywnicjs:.w :poleczności odnoszq sit; z \\'yr;1żn<1 rL01.1.•rw:1 du knkjnyl'h 
n·ł'nrmator(1w. napr:l\viaezy i proroków. \V picrws1.ym zdrnw.vm odru
chu ,1araj;1 ,j,; orl nir·h n\\'nlnić·, pn1•kl;irlaj;ic 1111111• · niPdc1~t:itki nad 
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1111•111;1111 11bf1\11 l'I, \\ ypr:il. tyl·;ll\\ ;111y \ll'I 1: 11:1d 1111·prak I~ J.:111•, :111:] 11·11l-
1111st' i bieżqc„ kłopoty nad przy:-lł1• ".l'lq; t'll'. Pr11c:l' • ł1111i11:1l'j1 zbyt 
upartych 1·ntuzJa tr'1w nrzi•mian odbyw;i Il; przy Tl\>mocy IJl"l.L'r6ż11ych 
srndk<'>w lt'chnH.:znyc:h: od tradycy jrwi.:o k<1mii·nm1·arn:1 pm:zyn:ijqc aż po 
nn11·oczC'snt· nwtony cht•miczm•. balistycznL'. a 11<1\\'l'l ml'dvt'z111• . Hóż111-
l'a j1• ·t 11h1sc:iwit• tylko \\ kosztad1: kit-dy; byl11 tanio, t •r:1z J<•st drngo. 

Lipan·i n;iprawiac:z1• nil• dajq jl•d11ak od razu 1\·yi;yl:ti• . I<; 1w grzybki 
(nawet gdyby miały by{· atomowe) i probuj<1 prl'wntowat" s\\'OJt' pogh\d) 
\\' • posób optymalnit• korzystny. sugt•stywny 1 t·stdyczny 1.ar:11.l'll1 I tak 
up. opiSUJ<I S\\ 1al nie ist11iej:1c:y, ak za to sprcpur11\1;111y 11a własne k1 1-
pyto ,,. 111ysl ich n·cl'pt. jako już funkcjonujqcy a jcszcz.1· 11ko pustula
ty\\'nY. '.\1odcłc łikr•1ck1t· szcz1;sli\\'ych . pl>lt•cz110.·ci dz1ałaJ<1 \\ ll;C bt·zl)łt;d-
1;ie n:1 L'll'rphwym papiC'rzP, Ct'le relormaloró11 spd111aJq sic.; samoczyn11i1• 
i obraz popr<.twiorwgo życia jt:st obrazem pclnym 11pt ym1zmu. zaclwca
J•!Cl'gn d(J skorzystania z u. lużneJ propozycji. Zrób to s•1m, ;1 przcko11as1. 
.·1t; - usiłui•l mi~dzy \\'l"rsz::imi naszL•ptywa(· 11;1m autorzy owych dzii:I. 
I rzcczy\\'iscw nicku:dy im sk to udaj•. a Jak11· by\\'ajq tego sku t ki. n~l' 
potrzebuJ~ 111kogo pn.Pkonywat· •. Jak informujt• Encyklopedia P W i'\ takJl' 
„\\izje idt•alncgn spolC>cz1•ł1:tw;1, w kt(lrym nit• ma miejsca na zło spoll'
czrw istnit'jqce aklualntl'. \\'izjt• na liczqc:t• s1i: z faktycznym sta1w111 
17.l't.:ZY 1 nil' ma J:1n· szan' 1'1';11lzat.:ji" zwanl· sq utopiami. 

Na Z\\ a ta pochodzi od tytułu ksiqżk i str Thom.isa !\ł on·, zast.;pc:y szt•
ryfa Lonciy11u z pocz;1lku X\'T \l'it•ku, ;1 11:1 t..;pni1· Lurd.i Kanclerza. 
ezł11wiek:1. ktfiry zost;il rut: tylko twcffq utr1pij1wgo komu111zmu. ;1k 
1 ~\\ it;tyrn Panskim. Otoż c1w dżenll'Imt·11 \\' l:illi roku opublik1J1\'iil dz1L'111 
pt. „Prawdzi\\'a złot;1 ksi<.tżeczk<.t o najlepszym urzqdzt·111u rzvczypnsp11-
litt·j 1 o 110\\'L•j w~·spit· Ulupii''. Wszystko pn ];1cmi<'. . 

„.Vac!al 011 sw<' J s-czc:sli 11'1' j inyspw 110: wę li I opia. c·n 0:11nc:a rloi;lo 11•n 10• 
lllll'J$Cl'. klÓTC'(}O flit' 111(1 <,, W.~:ysl'!J r/oroś/i l'topmlłit', lłH/;:(':y;'.111 I /rn

b!l'[!/. :a;ęc1 so pracq pro<iukcwnu. opruc: o:ób w11konu1rw11d1 funkl'J<' 
spolec:ne 1 osuh -oJmUJIJCYch su: rl::1alal11oi;c·u1 Hnu.lw1"q JJorls1rl1l'~lNr 
komvrkq 71rotl11kcyjn11 11·st rorl:irra. ktyrl'j ll'it'lko.oic· .:!łlif'IHU s1~ :alt':nH' 
orl charakteru Jl'i 1l;;ialah10.~1·1 1r11r worc•;:1•J l\11:cła mcł-111a :n111111.11· s1i: 
jakimś okrd/01111111 r:l'mioslcm . Sp1•1·1alncj lucl1ro . .;ci wiejskll'J nit• 1110, 
ws::y.~c11 Uropia111e nms::q µo kolt.:1 otlpracowac clwa łat_a u· rolmcru•1e .. . 
\Vs:ystko c·o 1Pyt1car.;:ają [JtoJJicnll( 11011':!/ tlo spolec:n1sltl'a D-1ęk1 11•
mu . .:1· nil ' 11111 darmo:;urlri11'. w Uro1m ,1es1 objito . .;{' irs:ysrkiclr prorl11k
lflll' 1 w/1 por/:1al oclby1t·u .~1ę sroso1rnh· Jo potr.;;cb o11y!1'CHL'lt . 'ro71inr11<' 
JITa('JLJf! 11·s·usrk1l't/O 1; por/;;111 rl·n·nriu• Wo/1111 c:as pos11•1c:1·01CJ no11korn „., 1ko111 · 

(:\I . R oH•nt ::i l i P . .luclin „Krcitki Słownik Filozofic'7n~ " ) 

Tu wyp:uh dnd:1(', Z<' Thoma' l\ l orc' \\ k\\'. 1 l'h I\ 1t'kll z, t tł 'L'lt;I\ n;1 
rcozi·WZ krola. '\11• 1Ul'lll' nil' za ~l11s.1111w w „zlnlt•i ks1qż1·~zt'l'

0

• pllg!:11h·. 
lt•L'Z oc.l11111wt: uzn.111i:1 H1·111·,·ka VI I I !,\l11wq Krost·iola \\' .-\ngli;. ('11 IWI' 
sald11 r,pJnr1ło mu si~. g<h'ż z t •i,:11 11·la,niL· t 1·1ulu d11czl'kał. sit;' p11 rno 
latach kan11n1n1t'j1 . To zw< wrclajt· się - z rwr:rwkt \'\\'I i:.\'l'l'I p11z:1gr11-
b11wego - korz,,·!illliL'JSZl' mz najdlui.s1a 1i:n1·l·t t•gL\'St~nl'ja dn~ze:n;1 
,,. dwuznacznej ~,·tu;it•ji kn°il1"\\'-.!·.ie~11 kandi>rza I k11mum"\y utop1Jn"g" 
\\' Jl'clnl'j 1)s11bie. 

Met0<Ię z<.1chwałani:1 swych rdnrm;1 L111·-.kieh I" 1gl:1.clc'iw spnłl'l'Zn \Th. P"~ 
prz1•z kon~truuwaniL' 1it1·rnt·kich mod»li po\\'larzah za '.\-Inru ·cm l1t.:z:11 
n:hlaclo1\'l'\" Campandl:r. B;it·on. \V0lls 1 mni p;11111wic. Funth1mt :1le111 
na Jakim budDl\'ann zręby ł·olt•Jn>·eh ulc1pil (już z mnłl'j lit1•n'l. b> h 

\\'tara w tlo,l·wnaluśe natun· ł11tltkfto,J, 1·11·1l'l'.l \\' Jll'łlll'.I 111:111111· L.tt'Jl u l'łt 
r11z1 J\\\'Tl''C'h przcszkad1 .• 1J:1 .ft'<h rti1• <•knlit•zn„„1•i l.l'\\ 111;t1·1.1w, m11.lłi\\'1• 
j1•dn;ik de• \\'\ climinn\\'llllta i\\deż:ilo \l'rt;r \\' pll't'\l'.V\fłl rzt.;dli<' na dr"· 
c!Zl' <.ppkulat.:,11 inklt•klu;rlnt'I obnn -.[il' '''te 111 11t·hrPn.1 l'zl11w11•k:i pr1.1'<l 
napil'l'iJ.l:tC\'111 11:111 lłt•lll .i po1.nr1•j d111!ii:u::.: 1.bucl11\\';11-. skul1·t·1.m· 
1am1· przt·t·iwl'" l:cli IJn1dow sw1:d.c, b1 rzvt·z c-;ił;c ~:un11t·11·nn1P r111.\11:1 
;:aJa .11; pom\';Jni1•. Trud n" tak1L'l11U sp11sobn\\·1 P"Jm11w:111ia r1t•t'Z\\\ i 
-.1nst•1 11dmt"1wi1· sp<Ht'J doz\' 11pl ,1 mu:mu. p11d11bn1•J kalhil:1t·J11lll 111•:1•g11 
p;ma. któn z:1sr:11l;il <I" w1·sla\\'npgr1 c1l.Ji:1tl11 bPt gn•sz·r \\ kit•,z1·111. 1.;1 

kbtl:ij:w. ŻP w p11 rwsz".i 11J\\'11rll'j oslnclzl' 1.na.1d11l• p t·rlt;. p11z\\"rla.F11·:1 
mu nil• t l'lk11 .c1pł:wit.: rachunek , ~dt• J1•-.zc·z1• 11dl11ż1·l· t·o nit•t'" n;i 1·z11rna 
gorlz1nt;. 

Nwz;1l'll\l'lana wi:1ra w n;i-.r;-1 11.ilun;. ;, takZl' \\' kn•al'\Jll<l mol' prawa. 
w 1Hll'lll'h 1· al I rui~l \Tl.JW 1 'am11tl\ srypl1 n~· spult•c>:n:1 woltwch lrnlzi sta
n11\\'ih l'll'nll'nlarnt• n••d1a 111eu!'h1·11nnpg11 prot'l''-ll przt•11brażt•n utup1J-
111·d1 [ormat.:p UstroJOW, 11· ktonl'l1 cloliro \\'_l'pn·rn ł n zło. a ltruizm -
1·go11m. mił11st• - llłt·na\\'ISl'. ol'ian10sc' - %.:irhlanno.~(· itcl itd . . luz t1·lk11 
"krnmn1·m 1lotl:ttk11·111 d11 # Yl'h wsp:111i;1Jo,l'1 m1:il bn· p11\\'SZt•t.:hn1· p~·rl 
tl11 wit':l1.1·_ kultun i pu~kn:r opn1m:L:iron1Th hoz\ m 1.cl1"1wi1·m 1 nit•pn'<·-
111iia1ql':1 mlc1d11se1:1. I ll'lt!IlH• sit; tlz1wi1'. w-..1ak 11J11pi:i Zllill'Z.1· Il'• gl't.!l'ktt. 
m:••ist·c•. l'lt°n't•g11 n1 · m.i 

\V lal:ith okup:1e.1i ludz11· 1..H'/.\ 11 wali s1 • ks::1zka1111 p11clrr11.11a·z11111 
rne1;1k1eg11 H1chanl:1 K:1tz:1 N1t•m1t••·l i('gt• dz1l'llilil{;u·1.a J>„g;1l 1 t l.1111·1 
1·z11llt'l-:" i 11·1tlaw:t11tf.!11 u nas \I' mil;:lz\11·11.in1u. T:1 '-Zl'/.1•gól11·1 p11pul:ir
n11~1- w-.1Jomnit•1i Kai za \\' \ ' 11ikała nit' l_, I<· z tl11sk11naI11sC'i 11pi'tl\\· rnlll' · 
g ł ,\·1·11 kritj1'1w tr.iln""l'i obst>rW11t'JL l'ZI' 11rlkn·t ;.:loblr111lt•rsk1d1. 1·11 d11-
swiac.lc:zcn k u l111ar11ych autora. Prz1•si;id,v11·al 1111. IJt·d:w 1•. tropikach. 11:1.i
t'hC:lDi<'J \\' luk„us11w1ch l11tlf'lat'h tll:i l>iah't'I\ s;il1ibów. z;1„ jtog·• ulubi11 
11ym srocikwtrl lok111111>t.:j1 były \\' ll'Ik1,• trallS<1lla11lyki. K;itz na stnrn:wh 
'\\")'l'h k:-iqzl'k bogato l'ylm\·ał karty ch111 zanm·r111 z 11d1\ 1cdza1rych ho
teli jak i sl;itko11-. !jp1sy "ymysl11yl'ł1 potra,\·, s111ak11w1lyl'h cla 1·1. prz,1·
„J:11v1:k. Sl'rów. O\\'llL'ÓW itp. bud/.11\· szrzcgólniejszp zainlt•rc-.owanic w1-
~łodniahTh 1·z\·1Ł-Jników. Po Jektut'zl' poematów na tem;it langust. h11 
marów kn1bów, pi1•cLt•n1 z ;mt"lop. d„ików . baranów. wnlow - l':iłl'.i 
wo logii parzysto-kopytnej łalwi1•J przl'lykalo si<: plaek1 karloflt1iw n: 
CJ\ 'JU. 

Pndobnit• n>'.eCZ ma „it.; z lt-h:turq U1( 1p11. Im lrudni l'J. p!"/.\ krze,1. uc:i;1-
ż l iwie.1 ż_,·je Sit; ludziom. t ,.m ehęt 111eJ zab1eraj ;1 się do ba,Jek o i n nYm. 
wsp ::i n ialsz.1·m. bogatsz,·m świct.:ie. r J w łasn,·m m;1r1.eniu urzet/.\"\\·1st111•1-
n,·m . lnwPm pisarza. Pi:du d11 tnk1ej łeklun 111e musi wsp1L·r·n· z·1cln•1 
w iara, 7„adnl' ric:zl.'kh\ anie. żadna narlzieia . P o p r ostu potrzeba odpnvani:1 
się od nwzno.sn,·eh real iów rzeczl'w1slnsei ku 1Jarw nt>1 kr:linie mnrzt•111:t 
Ta chwilu l)()dt>chu. ndprc:żPnin p~n:hicznL•g11 .1aki<· clajl' zanm·t.l'lllL' '>1t; 

\\ m1gothwYm s\\'ll't'l t• u ł ud1· p111.waia zm..;czonemu t•zl11wiek1 wi p11\\Tn 

t'if d11 11bowi;1Lków 1·11rłt1L·nrH>sc1 1 pokr1 n1·11·an1<J cnd>:ienn\'l·h przpszkc.1cl 
1. now~·n1 zapa~l'm -.il. now<i po1-c.1q c1erpl1wosc1. P 11irz.pl)a marz.<·111·1 Jl•'<1 
potrzeb:1 wsz.1·stkic h n;1s . Zwła.-.zcza jetl nak I l'l'h. którz\· mai'I szt·1.t•
..:óln 1e Wil'le ppw11clów szukac rekompen~a\\' dla 111erl11statków p11111czn11-
ści„. PrLedmi<1l ludzkich m·1rzc11 stanowi naJW\111nwn 1ejsz1· obraz wa
nmków sanwch m·1rz,cie li Pnwiedz mi. " l'Z\'111 Jl1[11'Zl':-,z. :i powiem d. 
Jak z~·jl'>'Z - mozr>a uznac la Jl isl.o;t.:nplum no \\ ,;1„\·stktch ul opu . 

U1np1l' l11 JL•<inak ~l;ir1 pqnwsl. \\'„z;1k p:ins1.w11 plaior)skit• J UŻ bl'l11 
ulop1:1, 1111' lllll\\'1q1· 11 wi1•lu 111n1T!l p 111sl\\ 'Il h T .1 !'11 1·h111.:l>.1 l\l<"n· sprc"1-



bowałv częl>ciowego chucw.i:by .m1att:nall.ww:m1a utripii. Na L>gol nie 
najlepiej się to konczyło. nicza!ei;nie ocl ~ntencjL Ale r.l7cz nic w t'm: 
Współczesność zaczyna bowiem obfitownc w co~. en mozna by nazwac 
; 1ntyulopiamj. Obrazem Ji1cruck.im i-.1.t'C7.\'Wis1nsci. lunk<.:jonu;q~eJ w npar
<.:iu ni · n ul >pszonc normy wspr°1łżyda ludzi alt> spotwormak. \V 1an~ 
w uoskonalość natury ludzkiej :1A'l.StGpujc tu prz konanie o jej ulomnn
śd, zdolnej do przyjęcia reguł gn· na najniższn1~ poziomie r:iorałm"?1. 
Fantazja pisarza miast zastanawiać się nad 1\111, Jak w,·zwobc czlowll'
ka. obraca l>ię wokół problemu, jak mu dokopać. Gnojenie ii:nych nic m;1 
już wzniosłej motywacji („produkujcrn\' nawóz poci rozl{WJt prz.\•szlvch 
·p11k le1'1"), ale jest sziukq srun4 w sobie. Wielki • słowa i odle~le ech: 
stają się jedynie powierzchownym kamuHai.em . zła. Srndki~m ob_e:zwiad
niającym odruch obronny prześladowam·ch. msztzonvch 1 pomzan.\·ch. 
M-0żna by mniemać, że taka antyutopia jest prouuktem epoki 1pieców 

i Jogrów. Doświadczenie dziesiątek mllinnó\\' ludzi. raz po raz przewl -
knnych przez niezliczone place apelowe i bramy, ~JOS7.(!CP o pn1cy da
jącej wolność, przywracającej ,.wyrzutka" spoleczen lwu itp .. mnze prn
w::idzić do reorientacji spojrzenia nn luclzk:1 naturę : z optym1slYczne
~o - .1ak w utopiilch - na pCSYmist.1-cz.nc - juJ· w :-ml n11opiach. Nic 
jest tn iednak równoznaczne z trwaloseiq r•W''Ch tzarn.H·h obrazów n:1-
~.lcgn i lak ni najś\\'i ·tnicj z gn 7. ' ~wia\m\· Zmiana kal?. wiclzt•nia 
mnzt· zacick;rwit". nie musi jedn;1k na <llui.~zą metę p171·mcsc popul;ll'
nosci odmiennie patrzącemu . Nil.ilc>pszvm lego dowodem kł11poty wszY
slkich odbrązawiacz.'· (jak eh ćb~· Bo~·a) z tzw. szer11lq c•pini'l. niech I
ną pr cesowi przeceny .znanych i szanowarl\-ch tradH.ii. Ten kłnpc1lli:"'·" 
zabieg intelektualny. w~magający kręcenia głrnvą. pnlączonv z nnp1ę
c.iami emocjonalnynii. zwi;:izan~·mi 7. przezwyciężaniem uirwalmn eh 
syst.emów reagowania na „tak" i na .. nie„ - nie przysporzył nikomu, 
kt go usiłował zainicjować. ochotnej publ_icznosci i szerokiC';:;n poklasku. 
Ustalone sądy i opinie to twarda. kamlerusla ~Jeb;i. wvmagaJ<1ca długo
t.rwnl1·ch, cierpliwych zabiegów. zanim w;·da n•>WI'. rll'.lmienn_,. plon. J?la
tego też popularność różn\·ch anl~"Ulopii (po sz,·den·zc .. ulwm·_,. ~mzkal 
przypisać należałoby raczej czemu innemu· sat~·sfakc11 ply_n;1ceJ z _ko
rzvstnegn wbicia rzeczywistości olaczajqcej od Ila rzecz.\·w1stośc.l hipo
tetycznej . Nic jest dobrze. powiada sobie cz•:lf'lnik (widz). :ile mogl< b,· 
byt o wiele gorzej, ergo: nic jest tak ź.le! 

D t~·ch optymistycznych wniosków mogq dołąc~.,·ć "!e rt>a_kcje :-:prz;-
jającc popul<tryzacji taki go wła~me ponurego widzem< _s\\ 1a la 1 czl_o: 
wieka w -rozmaitych utopiach i1 rebours . Nie bl'Z z,nnczenw bn1„1 mme.1 
lub bardziej złośliwa satysfakcJa plynąca z ogl;idu sknrykaturrnyanc~o 
świata, ludzi i zdarzeń. Przyjemność w\·11..ikaj<!("a :z orzelunwl.\ <:1~11:-i szy
frów sto wanych w opisie autorskim itd . Sq tn jednak czy·~n1k1 u_bo
czne, możliwe dn w,·korzystania ·w <•dmi<·nnego 11-_pu <lz1ela~li_ l1l_<.:rack1eh. 
Jstolą - jak tn wcześnfoj podkreślono - ulnpi1 1cst .. w1':r1 1rlenlne170 
społeczel)stwa, -...v którym nie ma miejsca na złt1 "fH•I 'l'ZO<!'. _Ant,·utopia 
za' polega na takiej '\'izji zbiorowości. w któ~· •i 111;· _m 1 n11e1~c·1 na. d'.1-
bro poleczne. Drugl)l·zędn'l .sprnw:.t jest czy uwa \\'IZJa moz~ lub lez 111' 
może liczyć na spełnienie ·ię w 17.ecz~·wislości Mniem:1m. z(' 1111 dabza 
jC'st do spełnienia, tym silniej dzi;:ila n labuj-lco. nic \\ y11 •>~U~f· b11\1·wm 
denia Jc;ku a tylko przyjemm1. buduj;ica rdlL·k,-Jt". pr1.\'Cll'.l mogłoby 
bY0 g t-zej ... 

Utopi n ant \'Ut<Jpia ~q tu - ja kb\· m11:o:l11 ,,._,·ni ka(· z tl11\ 1 d1cza~0we"<I 
, 1 >''' orlu biet:unr ~i! J11'.ll'k,1.lałt;<1 iac:yo.:h p11!1~Lt"tl· \ .i T>11rhl11J 

l:i 

zn·1czon-.· wiar:1 w rln h•n;il'>s" nn1un ludzi 'L' I IJ nn\ - p1i1• ,„ il
CL1·ni ·m ,, iPJ ab~CJ!UlllL'] ulurnno:;c.:1. .Je.~f'l•i)• .ird wk r '-··I bi un \'. 1· 
p•1'rakt••ll'ac Sll'io. ;1 nil· t\·Jko jak11 IJard.1.icj J11h 111111«.1 11 i:a11 ·1 p17„ 
:-11u;. 111 nl<'lt udnn «op:11r1.) <.: su• \\ llll'J n, ll'kt' l'/.ll\'J jl'rill(• n pr -.i·11 
wieńst w. Ka.tda hu\\ it m o, m;;gne• 1·u·nu r1 prt.l· Tl '-law~' d1 bit>~ut 'I( . 
pl t:cdi:ta pl•zion1u 11:1 d\\ Il' 1ffOL /.!' „~.il'. ,[\\Iii'/.\' 1!11<1 tl1Kł.1I J_, "I' lit ~u-
11.\' - inadal ujem11e i uudalr!il'. N:1-pc ... ilrn I IJIJI\ il'lll Pi /.~l lq<: ll<l)..11•. li 

w laki sposob, b)' udciąć w nim plus od mi11us.i. Uv.q 11 \\111 ·.\' ::;1.J·nl 
p1uht:1wowcj, a więc wypada temu wierz\<.:. TakżP w nw /. ·m pr;:1•pad
ku m11i.na doszukać ::.it: owej dialckly<.:zncj jcrln11sci. 11,1 kll11-.1 wsk.iw j;i 
lic1.ne prób~· l'ealizacji k1•l •jnych utopii - pro\\0 acl1.~tl'" w !{·kl'!< ol11 
\l'\' krco\\.·ania anlyul11pii. \Vy::.larc:z.\ wysnuwuC: zb\·t kr;11ic11WL' \\ 11111·.k1 
n· słusznej sk;1dinąd tezy o nadrzt;dnosci pcm 'Z<'Chncj \•. uln1i-1.:1 ·•~ulu 
nad partykularną wol.J10~c.i•1 jednostki. b'' puczdw;i utr1pi11 sicl:mk1111, i 
p 1;,;11dv z.mieniła sh~ w pronurq clvkta!un;- l•1!,,ln1 ·g11 terrrrru. Zari1«1t·o\1,1-
1101 gilo1rna. spocony plut11n «gzPkucyjm• c-1.1 przl•gn:::rna I..!;1s-k;1mm\ 1·:1 
mng:\ okazać się jcd,·n,·mi sku!Ptznymi in lrunwnlami 11twier„jqc-\mi 
\\Tola ku nwcj wyl:1c.1.niP pospólnej ·,n1lno~«i. I nto - nic obŁ jrza•\·s1 · 
sic: nnwc t wolrnlo - moi:• i ~ ·m„Jt<.r.C.: 'il~ 11:1 tł 1· 1dz1„ prm1 ·1c!z;1 • ·.i I u 
c111brnd;rJl'.islwom ulopii skn· Pi za l1111yzrmtem . \ Wll"« pnz.1 I \\'' 1 n 
li ni:\ rnzdzi •lająe:1 ni11111 11cl 7;lmi. ktur 1 u1111 '.·1 \I rnz · pr:r. r, ,7 p c"11 

'i1• k I 1iC'j. 
(';111' rl11tychczaso\1" r117.\1,1i..11::.i f1•h'.'. l 1.:111, ul• 111. i 111t:11 p 1, 

a \\ it;c skr<.1jnościum w pojmowaniu ;:; „„ mkm•: . p1okt .'.n 1 <'li. lll'l\ rn '°" 
gw11li 11cz ·szczonia p 1la dla P' lani.i za~.iclnic-zeg •: n• %'1:11d111L ll1\ m11:
cJz,· <>plnnist~·czn;\ <i P•~~\ m;sh t·1.n 1 wizj;1 s;>nlc'<·zn:(! t," mh•śl'i sh; mi„
dzr I \'mi biegunami" .Jaka jl'.~t la r ·szl;1 klón ~t.111u\\ i z.1flt'\'.'lll' p1·zp
d1 lnosć'! S\\'iat realny. potoczny, ani specjalna• zł_,„ „ni 11.izb) ~ rfqbr~· 

. ietrudnn byłoby odpowil'dziec\ i<> tu \\- oguk• ni1• 11111 " LZ~·m ;,:ad,1• 
bu to co za normalnnst (alia. pr~edc;tnosć:l zwykłi.'nw hr:11.: Zi.11'0".' 1111 
gd\· mics:r.kruny w l"rakowil'. .iak \\' \'alpa I aiso, •1a ·1 olu i\1J1run 1n 1'7.\' 
w l\Iikolajkach, wit· każdy z tniPj. cowych: kraknwi<. 11n. \·alpar.ii. mic1.;.·k. 
mururoanczyk czy mikolajkowia11i1~. I nikt mu niczego nic inu i rmja
sniać. dowodzić i przekładu('. On widzi. ~Jn.f.\'. C'ZU.i!'. V{1·prnkl\'k1111'nl 1'> 
na włnsnej skóne. Znp wne. Ch'.ldzi jednnk n !Il. jak p•11nic;dz1· ~·ks!n -
mami (biegunami dialekt ,·czn;·ch sp1·zecz;110.:ci1 kształtuje- się zasnd:1 d111a 
jak co dzic1'1. Zasada a 111e konkret praktyczny. Wiedzie ku dubru cz;.· 
złu. jest raczej ~orzka czy słodka. uptrmi:tvczna t'.t>' pcs,\ misl.\·czna '! 

Pewni państwo mieli dwu s.1 nó1\·-bliżninkńw. podobn \'C'h jak kropli• 
\1•11d_, Róinlty ich 1> lko rhara.kten". .fotkn bd pes,·111ist:1. clntt.(i - opl 1· 

mistą Ab.v nieco .-;tonować '\'.'\·bujał<J wiar<;> ,,. los •'Pl \'mi'l 1· :i nacl
miernl· lu_ cm przen1i.enie u pc.~ 1 ·inish-. rndzit1· postanowili 7.;1. !11'11\1-;u; 

IJClpowieclnic :1,a.biegl pcclagn1~icz.ne. Oknzjq clr1 1L'!-!r1 !'{ :ll;t '<i• c;wj:izrlk:1 
i chninkowe rlan-. Pc>symiście p1·z,·g11\ „wa11" \\'sp:1nl;1ł;i h•l..jkr; l'lc kln·
\'zną (made in DDR). 11pt\·miscir- zaś zapakow.rnn w kril1H'0\\·1· p;1pi<'r 
niccn pode. chnic;te. ko1iskie i.:<1wi1•11ko. 'il'ch !ii<; <ib:1j prt.L"knn: j ;1. 'l.t· 1:1-
\1·~1.e możC' być· gorz„j (I ·p i.-j ) i.ii: 'obi•· 11biecyw;ili. 

I ·óż si..; stalo? Pcs~·mistn p11 dobrnniu ~it: cl<> w.1 lll'"l'U drobn• '.i ".\ ,_ 
lwó1Tzości demokratycznw·h Nic>mil•c 7.alal "ię g11rzkimi lz.ami. 

- Tak - szlocha!. prikku.i:1e bo!eśniC' - daliście mi taki drog,i pre
z1·nt. na pcw110 zaruz siq zi>p<;tljP ! ja ht•flp w:z,·stk.iC'mll winit•n, albo 
p11rlwę<lz:1 mi gn kok><lz.'" :1lh•' :11a bt rlzie się 1\ 111 bawił. :1 pol1'111 b~
dzic·c-ir· mi ci:'il'l•• w;.·mnwiai· iii• 11:i m•1 '\ vrhili,<.:\ i •.i· rl11.,l.111..: rnwL
ru ... lll;11·11· "' ;-;1\\ z• 1 „j, 11111-1 h:ili« i' 11.1;1· .ir11i1 i ·y )11." 
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OpL\·mbt11 w t\·m czasie siedz i ał Jli.Jtl i:ólt l wyschni ·t · ~:u pkn i ni l' 
P• - -i I· 1 s ię ;z r:idoki. 

- Air ~ię udało - wnlal - dos(al<'m na Gwiazd I· ],,·,n 1ka ! Prnw
d ;r.i wl·:..(t>. Ż\'\\'ego konika! To dopiero pH:ha - konik pod C'l111i nk11 ! T \·]l·, 
że .ucit•ld . Ni ,;tel\• - uciekł. Patt·zcie co po nim zn„tało . 

Opowi1„:1· la wskazuje, iż w. zystko na tym świec i e 7.a11 ·;_,. 11ie lyh' nd 
r1.t'C:Z\' .. inwj w ~o bit'. c:o punktu widz1•11i;t 11a nia . Ten za ukn·ś l.i L'1 1.i
rakk;- p.1trzqce~o. Czyl i ŻC' ns~1d rzeczywi -: tośt'i me by\'.. o bier-ty•.'. n,· , 
wn;rz prn·c:iwnir. Jei~o optymi>t~·czny lub pl'symislyczny tn.1 zakży 11 11 • 
od k~o co i j:ik sit; dzieje, lecz kto i jak to przyjmuje. 
.ksienią 19'.ł9 roku poznałem przypadkowo we Lwowie pt•w11e11.o p11rf

chorążakn, który wybierał się do Francji. Młody ten człow1°•k, bez ogro
dck głosił, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świ<'eil•. Dla iw ~ . 
\\·yni;dznialych „bil'i. •1·tców". ugan.iających się za 1yżkq zupy. krnmkq 
chleba i kawalkicm poduszki, by przytulić głowę do snu . niepewnych 
losu. drżących o rozproszonych najbliższych i porzucone domy było 
to oświadnenie więcej niż szokujące. Budziło oburzcnit•. Tymczas1•m 
czlowi1·k ów twierdz.il , że wybuch wojny i jej przebieg (T c.:o wliczał 
projckl11\\';111<1 wyri czki: do Fr;rncji) uwolnił J.(11 od wi5z;1CL•J!" 11ad 11 im 
na pndnbi1!l1 \\\·o miPcza Damokleso\\0 <'1-(0 - obim i<11.ku pn~l11h i P11i.1 f\ł'\I -

111 j d;1:n.\· do c.:z go 11 ic czul n;ijmnil'j . zcJ uchot~·. :t jrdyn tL" pn ynrn · 
pncdwuji•nnyeh nknlicznośd. 

:\1lody c.:zlowiek o zdrowyeh zmysl:n:h, świac..!om obywali lsJ.:ich uh<J
'' iqzków (w<:drowal do wojska) był i;zcz1;śliwy! J~·g11 ~1sobis~y l?~nkl ."•' i
dzcnia. który trudno uzna<'· za typowy. pozwalał mu 111aczC'J, n1zlt \\ Jf'k
~zo:-ci spo śród 1ms, ucpniać wypadki. Był to oczywisty egocentryzm. ;1Ji · 
na Boga czyż takie \\· Jaśnie wid:wnie świata, w mniej drastycznych s ·tu
acjach, ,; ie ·jl'. t powszechne? Nie trafia si<: 11:i każdym kroku? 

Zas;,idy życia ni<> S<J ani optymistyczni', ani pesymistyczne, sko_ro 11<_1-
,,.l't najbardzit j tragiczny z. naszego jednostkowego punktu w1dz1·11ia 
fakt - śmierć· - jest jl'dynie etapem krążenia matrrii w przyrodzie 
(jak chen jl!dni) lub ducha w Ab:olucie (jak wolą inni). A wi<:c frag
mentem drogi, po której toczą się procesy nieustannych zmian natury , 
świata, czy choćby jednostkowej egzystencji. . 

Znak wnrtości poszczególnym zjawiskom nadajemy dopiero my - lu
dzie. Uzależniamy go od relacji, w jakiej pozostaj1• do nas owo zj;,iwi
sko. Kalemu ukraść krowo - bardzo, bardzo źle; Ka1i ukraść krowa 
bardzo, bardzo dobrze - podrwiwano w czasach kolonialnych z murzy11-
!'kiej moralnosc1. stosuJ;ic na wła~ny użytek idrntyczny system warto
ściowanio. aczkolwiek w bardzo wyrafinowanym opakowaniu terminolo
gicznym. \Viclkie par1stwa np. kierowały się zawsze egoistycznymi raci<•
mi stanu w stosunku do pai1slw mnidszych. T<> zaś mialy własne, abso
lutnie nadrzędne motywy i interesy wobec mniejszych sq><iadów. Wsz;
slkie one przy tym moralnosc Kalego aplikowały własnym obyv.-atelom. 
Patistwo np. od nit•pamiętnych cza~ów pobierało podatki, mające służyć 
na pokrycie rozmaitych wydalknw. zwi;1za11ych . z jl·g_o, tj. par1~tw~ funk: 
cjm10\\·;inic:m dla pDżytku pow:zL·chtH:go. Za11wdbUJ<1c obow1qzk1, bqdz 
mar11olrawiqc wpływy, par1slwo nadal cią~nt;ln forsi:. dokuczaj<)C ocho~a
jącym sic; podatnikom. Cóżby jednak uczynHo, gdyby ktokolwiek sµro 
bnwal na wła. 11~1 rPk<: wycofać wplaco11c wczcsni ·j podatki, z kt6ryd1 
żadne 1wi.ytki 11ie w:. niknęły '! -im by it; nie · zc:zę~nik obejrzal, już był
by za krnlkam·. drutami i:zy na bezludnej wy:pie, ograbion~· doszczr.tni• ' 
ui · l ·lk n z mil 1ii:1 , al" i l.mil'ni.1. l' a li wi1;e J;la11i;1 s i1~ J11sko wraz z1• 
. \\ 11 im ~. o cl c!·sc •m "·;1111 • n I' cl 1h· !nny rn eh r a i •1 1w·1\•. . n : 1·1, \wow" " ' · 
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Zastanów111y s i~ jed nak spukujnic cz.v \'.' gruneil· r1.cczy JP . t to pl' . v
mistyezna praktyka, jaką kil'row<ily i<: p11wszu:hn i1! pa1·1: twa? 
Skądże znowu! Smutkit·m i przer;,iżc iiem mni.c n;qwł1 11ać mu jedyn11· 

bezpośrednio i szczcg"'1nie holC's n ie dotkn1i;tP j<'dno~tki. W i: toi:i„ dzic;ki 
potowi wycisk;memu z. nbywntl'li, 111im11 m<1rnnlra\\ 'stwa ~rodktl\\' , głu
poty i lekkomyślności. udawało ~ie nn~anizmom pai"1slwowym zrlzinl.u·· 
cos pożytecznego: udoskon:ilić adm!t t i ·tracji:. zapl'wnic'.· nbrorw. 11>rga11i
zować oświat<:, wybudow<Jć drugi. spichrw. ak\\'eduklv czy podobne C'U

da. Mimo że nicpotnebne były dzikim G:1 ll0111 z :\Io1 ~ywu Ct ntralnr>g11 
wodociągi -w Rzymit-, mieszkarkom Kantonu Wiciki Mur na zachodnil'i 
granicy Państwa $rodka czy Wiclkopola11om spichrz.' 11ad \Visln bud'.1-
wane przez Kazimierza Wiclkicgc>. /\ więc nawet fi~kaln~- ucisk pan
~twowy dla jednych mnżc mit•ć ~<'n ~. dl;:i in nych pozns l:inie abs urde m . 
Wszystko zależy od punktu widzen ia. wszystko jc::t wz.ględm'. plynnr ... 

Powszechna względno~ć zdaje sii; stanowi(· pow~zl'ch11n zasadi;. ci> ni1: 
ułatwia ludziom żvcia. M;:idry wie dobrze, ŻP jpdyni" dla łatwi<'j szl!~n 
zorientowania się ·w świecie. dla celuw ~ c-i .:le uty!il;,irnych , stosuj(' s iP 
upraszczaj;:ice podziały na .,tak" i „nic", „biali-" i „cz;irm"' . .. cacy" i .. bi"'. 
Wielką sil::i i rolq po:rnawczq ztuki je t uk.izywa n i<• z!11ż11 :1n;ci , n 111 • 
il'dnorodności zjawisk, a przede wszys tkirn zlożono · ei "· 1111').\C• ezlnwil'k <t 
i jl-go bliźnich . We \\ Spóler. zy~to\1·:miu p rz r.: 1 wil' r1 ~t\I' , w tym e11 przy 
ri1wnano do s truktury rnagm• u. w obj;iwi:1111u si• \\ ka:lclym zja·,\·L t11 
ciialektycznie prwciwstawnych Cl!ch, wartości. funkeji i z11acze1·1. tln'. I 
prnwda o nas i nasza prawda. 

Jedynie sztuka pedantycznie edukacyjna. ' \\'i ~ c .iuż przC'z to sam11 
murna, potrafi tworzyć świat kontrastów. Zupelni<' zł)_' i całk~\\' icie dn
brv. Nawet w bajkach dla dzi<'ci, jeśli wyszły spod plora ludzi mqdrycli 
lub wysnute zostaly z tradycji. każda bil'! zmacono jest odrobirn1 cz<'r
ni. a każda czerń rozs\vicUona krztyn11 bieli. Tylko uparci schcmatysc:i 
niczym siekierą rozrąbać potrafią spoleczno~ć na antagonistyczne grupy: 
ludzi dobrych i złych w zup 'łności, czyny absolutni<' doskona!P i ealko
wicic ułomne. W życiu dzieje się inaczej. Człowiek. idqcy w pl'lny111 
~w1cl le rzuca cie1't. Tym głębszy im jaśniPjsze jl'. l swiatło. Porlobni1· 
czlowidk skryty w głębokim mroku rozjaśnb się najskromnil'Jszq odro
biną blasku padającego cho(by z l\.Ill'ezrH.>j Drogi. Zarówno Eu~cn1usz 
Szwarc jak 'wojciech Ml~·narski napisali o h,n swoje sceniczne baśn!l' , 
spoione nasti:pnie w jrdną. O tym, to zn<Jczy o przestrzeni między 1•ks
tremami, o m.iqdzybiegunowym świecie potocznym. 

Czv oznacza to, że eodzie11no:i(', w której wznio.:lość miesza si<;> z po
dlo~cią. głupota z mi1drością. płacz zr śmieche~1 _n c!erl?ienie z rozkos z;1 . 
Jest czymś tak wyjqtkowym, że trzeba al. b<1Jk1 p1~ac. uby ludza· llH' 

zapomnieli, jak to wygląda w praktyc:e'1 A mo:i;(' w praktyce jl·st już 
tak dobrze lub aż tak żle, iż zapomrnamy na czym polega „normalka'"~ 

N;,i świecie i w ivciu jest - jak z<rn '-Ze - dośt· przeciętnie: raz tru
l'ht: gorzej, a raz trochi: lepiej. Wllżll• Jl' ~ t zreszl;1 11aw~t nir to, j_ak je: t 
w ogóle, ale na ile umiemy osądzi~ ~o. co .na„ nt'.1cza , Jak p_olrafim~· : !(,' 
do tego odnieść, jakich skal warlosc1 czepiamy sir;, by odrml'rzyć sicba· 
samych i własne czyny. To jest istotne i tl'~o nam pot~zcba. Trop.~i: 
wii:cl'j prawdy, nieco mniej kłamst\\· ;1, sztuki wychodzcma poza sicb1t• 
i spoglądania z zewnątrz nu. ws1~·stku i .wszys~ki~h, z _sob;1 włącwiP . 
, \ tego uezy nas basn. Pozormc naiwna b•1s11 o c11:nm. ktory ~ 1~· wyzwo
lił i zacz(jl przewrotnl' życic. I 4 , już wszy tko. 

lł1111cl 1•r;d :id d t•1n1•11' n111d111 · 
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\\(J.l('/F( ' I/ \/J.)'.\_l/i.'i/{/ <'11·. li·" w/ /111 1111• fu/11111·11 Jl•1p11/1rrnn,,1111 
Urocl·11 ·'": 11• l!J.11 r11k11 11' Wcrrs.1111'1•' 1\'yłl'Ool I ri; r11tl 111,, " trnd11-
1·1a1·/1 mu.:1w::r1!1!'11 St ruj1T::t1!1 tl.iadd· l-:11ttl 1!1111u r. k1 kr1111po-
-!ltor. clyryycnl 1 cl11rekror Opt•ru \\'urs.uwsk11•J 11• !11111< I 11111.;rl.:J/l!'OJ<'11-
1ą1d1 1\.latka. 11c.t'11111c(1 prof1·s11ru Gr.1•uor.11 IJrlcrn·u, 111111111 liyc'· śpww11-
1·~kq _lrcur Rahi11 .,l1•i11 tiul j1·cm 1111J•"t1 

S1ucl1owal filolomq polskq 1111 CJ1111(•1•r ·11r11·1c· \rur 111cs~:1111 f'rot·u 11w
u1stcrska ( 1962 T) tlol!fl'::y/ <r llTCllllllllłT{lll \\ '11i:n<·1 1r/CJ ./1'.~-l':t' // C':llS/!' 

stuc./iuw :ac;:ql 1u•rir1· 11 cl::wla/110.'<' rr• l;uhur1•1·11· /ilt rad 1111 „ l111brwly" 
l'rogram11: ,.T\aclosna o~·lrn stalnl1;1w;1" 1 ,,/.111/ .11• tn k11f1111" c·1t•s.:11l11 sl!; 
po a·oc! ::e11il'111 

\V 1964 roku :adebmtotcal 110 Ft•st11ral11 /'10sc11J..1 11• Upn/11, .clof1!11Pa;qc 
sukces. 1'01„tar:alo s11; ro pr:e: k1/k11 knlt'Jll l/C'lo /111 1'10." rrkt 
Mly11arskiq10 - okr1!iilo11t' pr:::1•: llnsa spil•1c11111rn11 fdwto11111111 ::uslo-
tcclly cora_ 1d<:ks.q popul11ruo:ic: Nustqpilu lnjJó/prnr·u - rnc/1e111, tdi·
ll'i::jq, kabarc•rcm „D11c/1•k" \V HJ6i r or/11111 s1~· p11•rws 11 rl'ciral 1 to 
w Salt Ko11ąrt•sowl'J, co won·r·::11s tiulo <111::11111 1r11ro::111111it 11 

W poc::qtkacl1 lal sil!rkmcl.:1l!s1ą11wl! pns;<i Mlu11nrs/·1<·00 • tal sit; lt'nlr 
mu.yc:riy l _llflU' kolc•J1111 dcbw1 111111 ru::1•m 11· roli 1ibn•c1st11 
W 197:! r Tc•atr W1c:lki 1c l.ocl:.1 11·yslałl'il op1•ri: Karolu K11rµii1.,ku·un 
„ll1•111'yk \Il na lo11•ad1" .: I1brer1e111 1c1•dl11r1 Wr1;1·il-d1a lir>r111slll/l'sl<ir·u•> 
\'L •któr::y krytycy w11br.:111l.al1. ::t· 111l'Or!/lll t1 ul11 L. :1· /Jr 1•rcibka. Nw 
::ra.:110 po ro wcal1'. \V ro/.. po _11 ieJ 11•ustqpil :: nusr~·1rnr1 Hu/o ro /Jas11 
~ccnic:na _ 11rn,yk11 !\ l acit'JO Mulr·c·k1t·110 . Zn l 1/1n•110 Jlf>.,fu::11lu ko11wclw 
EtL{/l!lliu.,.:a S 11•11rcu „C~lo11·11:k 1 1·1ci'1" l'raprc111iern oclliulu m: 1!' war
.,_ a11-.,ki111 tt•atr ,. „no·111nito.~c1" Sp!!ktukl L'ie ·::11/ s11; tl11::y111 1m11·oc/::1•111t•m. 
W 1974 r 11• Operclcl' Wars::uu-.·kn•J prl!llltl!ra „żuern par11.,k1epo" Off1•11-

/Jacha : pr:C' ll11111ac:;:o11µ111 11r1 1101Po li/Jretll'lll . \\' J!J;G r Opero K11111t·
ralna w Wnrs: n1l'il' 11•u.,tnu•1lu op1·ro: Kuru/o l\11rptti ·k1e110 „Kulmoru 
c::yli taJenrn1 • :u.~lubiny" l .ihrc•tto opar/1• 110 11rnt1111·n1·/1 /{11:1r111l'r:a /Jro
ti:i1iskiego W J!);!J r _ u• 11·ars~a 1<·s/· 1111 'l'cut r:l' \V1dlu /11 praprc11m 1 ro 
opery Marie;u ~1nll'ck1t•rio „,lwonrurn 11• /?1•c·1·0" L1l>r1•tlfl 11•1•r//110 1111•
:reali.:ou•crnt•po pomys!u Arłama Mi1·kw11·ir··u \\' l~J l T 11• TŁ'nrr.:: 1 • .'111-
:11c:11ym u• Gcl1111i prapri•m11·r11 11•idr11n$k11 „ \\'1• ·o/1•ur1 JJIJU .~:l'dlllt'flO rl11111" 
: mu::ukq .lcr:c•rio Dl'rfla 

Nit• :apo111i11a Jt•driak o ZlJIPl/lll /·nrrtak1·11• • 1>11blll'.1Ws<'ll! rJd c·:: u su c/o 
c:asu clC!Jl' recitali', rryst~·pujr· I<': rr prourorrwc·lr '"~rrw/01„1wh Ostutrlll' 
prooram11 saq1ryc~lll! to : „Gra11111 111 t·11•m110" 1 „Hri/Jn1u :w·nJ<"' '1'1•11 c/ru
rii tutu/ ntl'C1::a :rn swojl' l1aslo . 

Wios11q repo roku ll'!/-'lnp1/ rt·c111t!P111 11• l\rako1ne J11rlapo11·n1111 
pr.:: l' :: T<'rlnktnrk~· „D::1!'1111ikn l'olskll'UO" 11· Juki111 c·t•l11 fll/11 ' (11 11 1ir·er
ll'C1c/1 mir:<izu ko11t·1•rra1111 li' Hiblioti•c1 ,Jur1it'lloriski<'.I 11·11·„111. 1 111l•rul 
materza/11 c/o pr::11ooto1q111•0111·00 prnr1rn11111 . ktur11 h1;d•11• po.·11·1~TOH!I 

Ma1'1anowi //1 •11rn ro11·1 . f'orn f nr11 1 0H·11I '"''''"' • ,„ 1111'/ 1111. "" ·ns1ul 
1/ rc11lk11 111 
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i /. t Il .I I "1 . 11./,( '/' H;t,() 1·1·r:lmjr1 "JJU/d1j, JJuriwlu 1! 111 llCI I /" 11111111 r111 
Nu: ::: ro_rum11w11ia jakie :wyklo pr~ypisywać się mu::yh:om . 

· ro<l :: I .'IC: w 1940 roku w Warszawie. W 1965 r. ukońeyl stuclia 
w u·ar. :un•skiej PWSM w klasach. kompozycji (pocl kierunkiem prof. 
l\:u.1mwr.u Sikorskiego) i fortepianu (pod kierunkiem doc:. Natalii Ilor-
1w1c sk l ~ J J Srncliował r61cn1eż w US.1 w Enstman Sc/100! of :Mu:sir· 
11· Hod11•s11 r. 

·r11:. po ' t11cUad1 ina: :; .Jerzum. Derflc>111 !\I ll'nr::uli duet forteJJicmo11•11 
Il 1nl11/11()., f pin11istyc::11a rlrtettt cics::!/1a si ę ::ai111Pre<a11·n11 1f·m o 1• 11111 
'11·indr'" 111 u l ic: 11 c wówc-a s J,oncertu . 

.Jul o /.r1111poz11tur clebwtowul 11· l!lGi r . u Stucli:11c!-im 'l'l·a t r · l· Sutu
r11c .: rq1111 mu;;ykq do programu .Mars: do kqtu". Wkrótce j<'(]O zai1111'
r suwania .~konce11trowaly się wokól sceny. Jest autorem mu::yki rlo 
u·it'fu spc! ktakli teatralnych. i tclewi::ujnycli a taki<! kilkwl ~i<'.~ięciu rm
clyc•ji radiowych . 

Kompo::ycje teatralne, które 01t sam 11wa.:a :a ~nac::ącc. to. nw~icul 
„Oko" Jonasza Kofty (1970), „Cwiczcnia :: S:-Pkspirn" (19i1) - o/Ja spe
/.:wklr' t<' insceni::acit .lh k1tmtr!ra Hurdin it·ao buly f)r:.1•ris1n 1ric-11/Clmi <111-
p {umo1rymi w u·c1rs:meskiej l'"WST - „Slau:n 1 i;mt re .JnnC'/1ima ,ifori• -
1y" l'nl> ' a Neracl11 (19'i2J, „11nty!}orw" So;ok!c. n (11)';".1 - r •z y.~P fl!L .\c!u11111 
llnnt1i:,kiewic:a), „Cie1'i'' r 19';3), „1lwa11tura 11· fleec:o" I I!Ji!IJ. ,Zcu·-u roJ -
1ca11u /.:rólewna" Or-Ota ( 19S6 - Tl'Zl/.~l:'ria Ka zim ie r : a Dl'j111l;a 1, t •lt·11 !
. yjr1" spektakle „D::iaclów" i „\\'ęse!a" 1e r<'::llsl'Tli .lana l"1tll' ::y1·1.~ ld 1 •ao . 

\\'c• w:;pólprat· 11 :: \\'ojciedu.> m ,iHunar:;kim st1ror.:: yl1 lia„11 mu::uc- 11c1 
„c1~· 1i" i opc:ri: „l11ca11tHra w Rt'eco". \\' oprn11 ~ rw11•c „11• „C11 •1'1" rcdwc/41 
:u r1ajcwka w.~::a prubę po!. ki eo o mw<1c:al.1. Ok r f' slcn i.• 11 111 ·wu/ /1 ir· w~r 
- t>yt 1raf1w. „Cieit" oclbwga od mu s11·alo1rc ; knr11n •1wJ1. PH r wozn u /1 t r
' l'I m11::11c::nu (proprc1 iil'r11 u 1:1 ;:; r. 1 t1•u rs :11 tcsk 1m T1 a t r t „ R o- 1111,
lu .~ci" ie r~ :: use rii Jer::eyo Dobro1eol :;/ ·11·110J _11111 ic r ;; o11e1 b 11 ln 1m zrrę i · 11 
,,/: luci ork ze.\ ! ro11: y ubcr·11a wers Ja Jl' .q ska 1m·rul1-01l'a nu u 1n1ui n11 
or1rc11, i c:n11e mo±liwo5c i f 111011so1ve t ent r•>ll' łrr111 1 a t yc-n1wli Cieka ·•·o ·1k •I 
J l'.· f, ..:c to .CllOZlll IU I tL' lir.: uu.i „Clt'li '' }J r < ~rr 1w-0 1q; J ~ .·t 1/ (J ·yk•1 11 a d a łlll' 
p r::e:: :ip1cwo k o1c al« śpil u:ajqc11c/1 ahorun· cirrm w tyl' nyd „ 11·a1 1 ret 

11• Hccco" to opera . Praprcnw.' ra oclbu!a .~1i: 11' 'l'carr::P \\" • lk11 1 11 /!!°;'! I r 
1 • n:::y sc rii Ka ::im i •r::a D ejmka . 

./r•st ru 1c111c:: .Wakc k 1 w•r.ircą muzyki j1l11wtccj i p1osertek . 
Ostatnio poicrócil clo : a r;;uc·Qn e J pr::e.t laty 1m1::yk1 „l·.:11.~ ir ·/ '. Nup1 ·11/ 

111 in . 4 p;, <ni na 1Jary1011 i fnrll'/1ia11 rlo sló11> J{a :::111 fr r ;:a l'r -l' Tll'J/ 
. /', Il! Ojl'rn, l\11• i 111et nn instrum !'ntu rfęt1 •, l•' cm d o 11 u j Qrl cpia 1 i nrk1 -
. t rt •, Sonnri: na jartr •pian, !\'oktu rrr 1111 S ius tr11111l'11 / r)•c d~t/lt'I 

l e I rl1rul,;rn t11 u •11 Ir •1rr r1 t r· 111 n1:n r oc"1 l s10p11in p 1 r • - /lr- -
· 1 r1 il'- 1' c r• /' on 11 I 1 clC' Sprn •' Hur! u · 'i' I 
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/•,"[J(;T;Vf{ISZ SZ\VAT<C 
( i.') rJli - 1 ~I f) R) 

Drt11111rrnf)1snrs1 lł"CJ 1:11g1·11111s::u S::wurnr ::11[1•·::11111· ;1·.~1 i/1J k/11syki srt'/!1-

fCJll'•'J. „C.;;l11<11L'k 1 "'''11'' U' oprn11 krytyki /111•rnd-:1t'J rn 1tu;l111rrl::w; 11srn1 
:mryru w nil< J ;t·gn rw11rc;:11.s1·1. Wusr1111·wlo 11 s::111kl' 111l'il' 1t·arrorr 

sll'i111n. Pr:uc:::y111• p1111'<11l::1•111rr ur 1t 11nt 1r11 1111 d1•'rn111;t> roc/::•1·„k1 r1•::u

~<·r j1/1111>1cu i\/11;11/111 .\k11111111: 

,.U•>gólniaJ;ll' 1 .l dal'>hy sit, p•111 lf•dl11·ć. zo• d1.1. tejna q>ok;1 ;[01 plld 
1.11akit•m walki pwr\\'1a. tka tworc7.l'L:" z pa. oi.yt111ezym l.„l lub po~łu
gllJ:1e u; Jt;lyk1cm l~ug1•11iusz.i Szwarca - etlowa·ka 1. cH·111t•m". 

f:uJ<'n111s:: S::w<rr< 11rocl::// sr~· u· JS!ICi rok11 111 /"11::1111w. W rn 1:,· r. 
11km1c::ul srecln1r1 s::kolc; l•'ntrn/nri Wkrotc•c• .:crnnpn::oll'ril :;w clo 1 kspcry-

111errtol1a•oo lt'Cl!r11 11· R11.s1oww 11
11 r/1!'01'11 /Hlll!'/1 ]Jor::11nl scP1t<'. 1'11.s111-

11111n/ ::nsruc·· cl::wrrnrkcrr::L 111. \\'111cf'/111/ 110 Zn~;/1 lm1 [)1mi1•1·ki1•go r ru111 
11li)11I str11w1n.<l;o redriktr>r11 li1JC/ntk11 /l/t rnc·k1t'f/rJ r <Jfl::r•f'tl' uonw·::t'J. 

\\' Hl:!-/ r pr::11h111 do Ll'lllllf1rc1d1t. Rn::pnr·::ul pruc·1 Jl' 11·11cln11·1w·1 U'IC' 

l111'rl/ck1111 c/lu rlzn·„1. /li l!llur· (111111·1• ~, rlrikruru 1.· r/::11·1 11•c•11rn 1 ::u.'111n

.·111H' „.I l'::". 
ZHrnrl 11•ws11q J'l.iS r 

'fwtJr.·::ns · [11111·111us::11 S::ll'un·11 '" p11:w 11·spom11wn11111 •• C::lo1c11'-

k1"111 1 cwn1L 111" 1·ws::r 1·11 si; p11:iulur110 . .::nri .„':;111ok„. „l'l'an1 kroi", 

„.\'ui;::11 11k!1'J·''ll 1·11d" !llasn cl'n r/urus/yf'lr J. „R.:l'c·:: " r11lnclrJ 1inr::<'" lllry-
1·:110 l;r1111l'ti1•1). „Dcm /\1cl•o1", „l\11111 :\\'Ili". DICll' fJS(fll11it> s::t11k1 (IW

pcsu111· Il schyli.u ::y 111 IJ)llJI sj 1ll(,•Ct•11c• T11 rir::yl kn111t't''1l'JI lu s111v-

1rr_•J, opiL'T!lJcrr s11• c·::i;s10 l!u ą•r1!kucl1 :.u",1·r1111zc·1111·/1 :: Iw 111 1\ntl<·r.·cnn. 

C//urnkrc•ryst11k<' t1r11rc;;;11st1 S::1<urc·u n/tlll' l/Jlllll)c' 1·mn,,.111111 111:: .\11-
b1/ /) .\k/llJ()[/"' 

„Zrrnl;;1.I >U: Jt t111. k l !,j t·zarod1.i1 J. ktur y z; chu\\'ał \I iad.lt: nad dz1l'
t'.·mi. alt• P"Lraftl l'0\\'111 •z p. 1111\'.:ic w:oh1·:i1.1111; cl11r11,Jych, przywrocil 

11arn, byłym d7.1t·cwm n•.1gir.:7.ll.)' u111k li\ yklyl'h h;1s11111wy<'h !Johalt•ro\1· 

1„ 1 11:i irr1t; 11111 Eug1 '.lll J. St.\\ .i• · t l .Jp l to (. 1 tl11b1 y 1 m:1d1y c7.ar11-

dz1t'J, '" ;;1l', j.1.: l 1 oclr11ż • cl11 1>;1 11111\•:n:IJ J"I::" :<\\'rato\\' r.:1.11Ji•1n ·, z, 

zr-11.Ulllll'l1smy l'"·. t'J. •g11 my óot.1cl •111• rnzumwli. Z<' przl'm~·~!Plis111\' 

t'11S tnk1Pg11, 11·1 ""Ili<' mlf'l! m· r.•z.t u. Co 11wc•·J· \1r.H·am\· lllll'I> h.11-

cl1.1"J <kl1111111 d11 cl• I !' ·l'J Ut'Z\ • Krr\\ llll \ \kic 

lli 

Z-CA DYREKTORA: 
RYSZARD SKRZYPCZAK 
KIEROWNIK TECHNICZNY: 
JERZY ZEMLA 
BRYGADIER SCENY: 
JÓZEF WOLSKI 
GŁ. ELEKTRYK: 
RYSZARD STAROBRAŃSKI 
REALIZACJA SWIATŁA: 
JACEK LUTER 
GŁ. AKUSTYK: 
ZBIGNIEW JANIK 
REALIZACJA DŻWIĘKU: 
PRZEMYSŁA W SYNOS 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ - ZOFIA BOROWSKA 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ LESZEK WY ŻGA 
MALARSKIEJ WŁADYSŁAW MALIK 
MODELARSKIEJ RYSZARD HODUR 
PERUKARSKIEJ ANNA LIS 
STOLARSKIEJ BOLESŁAW ADAMSKI 
SZEWSKIEJ - WŁADYSŁAW NOW AKOWSKI 
$L USARSKIEJ BOLESŁAW CYGANIK 
TAPICERSKIEJ KRZYSZTOF SOKÓŁ 
ZAOPATRZENIE JERZY STAROBRANSKI 

MAREK KASPRZYK 

REDAKTOR PROGRAMU KRYSTYN A TEJW AN 

Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w godz. 10- 13 i 16-
18, tel. 22-43-64. W niedzielę i święta w godz. 16-18. Zamó
wienia na bilety zbiorowe przyjmuje DZIAŁ OBSŁUGI WI 
DZÓW I REKLAMY, Kraków, plac Sw. Ducha 4 - tel. 
22-40-22 i 22-45-75. Cena 40 zł 

PZG KrakOw - 1612/86 - 6.000 - A -18/2186 



.i.' 

".I'.: 

Io 6 
()l(;,,fl'lftłoci• z~ 




