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D 
Kurt Weill 

laczego Kurt Wall? Przecież nie tylko dlatego, i.c był jednym 
z największych kompozytorów XX wieku, artystów którego wpływ 
mrówno na tzw. m~ poważną jak i rozrywkową a zwłasu7.a 
teatralną, rośnie na naszych OC1.3Ch coraz bardiiej. Przede wszyst

kim dlatego, i.c w jego sztuce można maleli uniwersum natury ludzkiej. Posługując się 
romiaitymi tekstami w swojej, od razu roipoznawalnej muzyce, opowiada w sposób 
szyderczy i przejmujący o naszej kondycji. Stąd istnieje coś, co można byłoby nazwać 

„teatrem Walia" albo inaaej "theatrum mundi Walia". Jego songi ułożone we 
własny mikrokosmos iaczynają swój dramatycmy dialog, z którego możemy tak wiele 
o nas samych się dowiedzieć. W tej muzyce jest wszystko: gorycz i ironia, roipacz 
i namiętność, tragedia i szyderstwo. Bo też 1.adcn z kompozytorów nie posługiwał się 
stylami z taką dezynwolturą! Nie na darmo Weill powiedział kiedyś ,,Nie szukam 
nowych form ani nowych teońi, szukam nowej publiczności". 

Poszukiwał jej prm cale życie. Wśród wielu kompozytorów, którzy wyemigrowali 
z Europy do Stanów zjednoczonych przed i w ewie II wojny światowej, Kurt Weill 
przeżył najbarwniejWl drogę twóra.ą. W Berlinie porównywano go do Paula 
Hindemitha, w Ameryce do Cole Portera i George' a Gershwina (w końcu do kogoś 
trzeba było~ nad wyraz indywidualną i oryginalną twórczo~ porównywać.) 

Pisała o tym Anna Womiakowska G,Ruch Muzycmy" 8 m 1992): ,,Muzyka 
Weilla, tak łatwo roipoznawalna, którą by można nazwać artystycznym kici.em, 
stanowi ważny ro7.diiał w bistoru muzyki XX wirhi weszła-czy to się komuś podoba, 
czy nie -do niej na stale. I tak, jak wielkie symfonie Mahlera są dlamoie zwierciadłem 
schyłku "eklektycm:go" XIX wir.ku, tak songi Walia obrazują »pospolity« XX 
wiek." 

Autor muzyki do „Opery za trzygrosze"przysudłna świat w Dessau, w roku 1900 
jako syn kantora. Studiował muzykę u Humperdincka i Busoniego (w 1922 r. jego 
„Sinfonia sacra" i ,,Divertimento" miały swe prawykonania w Filharmonii Berlińskiej 
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i były wyraźnie pod wpływem techniki dodekafonicmej). Zarabiał jednak na życie 
dyrygując orkiestrami w małych teatrzykach i przygrywając w piwiarniach. To wtedy 
zrozumiał, i.c musi dla swej muzyki szukać bardiiej komunikatywnych środków 
wyrazu: „Chcę dotrzeć do prawdiiwych ludii, do znacznie sursugo kręgu odbiorców 
niż publicm~ qx:rowa. Piszę utwory na diień diisiejszy. Nie obchodii mnie pisanie 
dla potomności". Wówczas też zrodiiło się zainteresowanie Weilla modnymi rytmami 
i jamm. Elementy te pojawiły się już w jego wa.esnych utworach - operach ,,Der 
Protagolist" G,Protagonista" -1926) czy ,,Der .zar !Wt sich photographieren" G,Car 
kazał się sfotografować" 1927) 

Kir.dy spotkał Brechta, spotkał kogoś, kto dla swych tekstów poszukiwał nowego 
rodzaju muzyki- bardziej podponądkowanej intelektowi i wywodzącej się z kabaretu, 
tingel-tanglu i budy jarmarcznej niż z sal operowych czy filharmonii. Premiera „Die 
Drcigroschenopcr" G,Opera za trzy grosze" - 1928) stała się światowym sukcesem. 
Ni~y jeszu.e w taki sposób nie używano muzyki popularnej 1- komercyjny ,,folklor" 
muzyki i radia przetworzony i złapany w samym ,jądrze" swego stylu. W ewie ~Y 
Ravel i Milhaud dają się uwodiić bluesowi i rytmom importowanym m Atlantyku, 
kiedy „poważni" kompozytorzy bawią się walcem „plus que lente", tangiem czy cake 
-walkiem a Gerschwin wprowadz.a jazz do utworów symfonicznych -Weill majduje 
odwagę na pisanie swych songów 6 fenomenalną ich ara.ni.atję). Są one niezwykłym 
melanżem gatunków inspirowanych przez niemiecki kabaret i sarkastycznie uszczyp
liwą i cierpką parodią form muzycmych., 

Nic dziwnego, i.c na oryginalności i wielkości Walia szybko poznał się ktoś tak 
wrażliwy jak Karol Szymanowski, - który pisał o nim w roku 1930, i.c jest to talent, 
który „osobiście niezwykle wysoko oceniam". 

Współpraca z Brechtem układa się -na ruie -doskonale, powstaje pierwsza wersja 
„Austieg und Fall der Stadt Mahagonny" G,Wzrost i upadek miasta Mahagonny" 
- 1927), mieniona później na pełnospektaklową operę. W roku 1929 powstaje 
komedia muzycma „Happy End", której libretto napisała Elizabeth Hauptmann 
a tylko teksty songów są Bertolta Brechta. 

18lutego1933 roku odbywa się w Dreźnie premiera opery Walia ,,Der Silbersee" 
G,Srebme je7ioro") z librettem George'a Kaisera. Niebawem miał :zapłonąć Reichstag 
i Weill musiał uciekać do Paryi.a, p;ie piw: opero - lxilet, ostatnią wspólną pracę 
z Brechtem „Die sieben Todsiinden" (1933 - „Siedem grzechów głównych") oraz 
mini-operę ,,Marie Galante" - 1934! 

W 1945 roku przyjmuje propozycję napisania muzyki dla Maxa Reinhardta, który 
przygotowuje na Broadwayu premierę dramatu Franza Werfla „The Eternal Road" 
G,WiCC'llla wędrówka") i wyjei.dża za Ocean, by nigdy już do Europy nie wrócić. 

Amerykański okres diiałalności Weilla jest u nas zupełnie nieznany. A przecież 
odnosił sukcesy i w czołówce amerykańskiego życia teatralnego i muzycmego malazł 
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m o:l~mitjsce. ,,Nic tytko potrafił- jak pisał o nim Leonard Bernstlin -pn;cnieść 

na Broadway impulsywność swojej niemieckiej muzyki i dostosować do amery

kańskiego teatru muzycmego swą eksprcsjonistycmą - intelektualną pneszłość, ale 

również przyswoić sobie wiele 7.dobyczy nowego środowiska". Jak piSl.C Antoni 

Marianowici ~. Prz.etańczyć całą noc „."): „Wśród jego literackich współpracow

ników („.) majdujemy nazwiska wybitnych postgx>wych dramaturgów i poetów 

amerykańskich, takich jak Maxwell Anderson, Elmcr Rice, Lanl!-'ton Hughes. („.) Nie 

cofa się pm.d współpracą z ciołowymi twórcami popularnego teatru muzycmcgo jak 

Ira Gershwin, Moss Hart czy Alan J. Lemer. Z.arzucał mu to nawet wybitny 

muzykolog i filozof Teodor A. Adorno, piSl.ąC, i.e jego twórczość zwracała się ku 

konformizmowi, ku scenicmcj funktjonalności. Ale jednoa.cśnie przymawał: ,,Los 

użyczył mu talentu tworzenia własnych melodii, odpowiadających własnym czasom, 

a to, co w nich najbardziej prmjające, zyskało dzięki jego twórcioki szansę 

pnetrwania". Spośród ooruu musicali, napisanych w ciągu amerykańskiego 

piętnastolecia, co najmniej trzy stały się pozytjami klasycmymi. 

Kurt Weill potrafił w Stanach dostosować swą intelektualną, cksprcsjonistyci

no-awangardową pneszłość do wymogów Nowego Świata. Całe noce spędzał 

w klubach Harlemu, słuchał, wchłaniał, uczył się„. Z.Ostał doskonałym „wytwórcą" 

piosenek amerykańskich. Nic też dziwnego, i.e wiele z nich ze „Spca.k: Low'' 

i ,,8cpttmbcr Song" na ciele, stało się w Ameryce prawdziwymi pnebojami. 

W ostatnich utworach ,,Lady in the Dark:" ~.Kobieta w ciemnościach" 1941), „One 

Touch of Venus" ~,Dotknięcie Wenus" -1943), „Street Sccnc" ~.Ulica" -1947), „Lost 

in the Stars" ~,Zagubiony w gwia2rlach" -1949)„. udało się Weillowi po mistrzowsku 

połączyć wymagania Broadwayu z własnym, niepowtar7.alnym stylem. Umiera 

3 kwietnia 1950 roku, mając zaledwie 50 lal 

Doskonale uchwyciła „teatralność" jego twórciości Maria Bojarska ~.Teatr", 

marzec 1992): „Kurt Weill, jeden - bo przecież nie jedyny - z autorów słynnego 

podziału muzyki na dobrą i złą, jeden z nielicmych, którzy ten błyskotliwy w sumie 

frazes potrafili udowodnić własnym dziełem , artysta wyjątkowy i uniwersalny, 

światowej sławy wygnaniec, rówieśnik naSl.Cgo stulecia, stulecia totalitaryzmu. („.) 

Wiea.ór 7lożony z songów Weilla, od tych najsłynniejszych, Brechtowskich, po 

praktycmie dotąd w Polsce nie manc, z amerykańskiego okresu twórciości, pisane do 

tekstów Maxwella Andersona czy Ogdcna Nasha, jest w gruncie neczy muzycmą 

opowie&ią o kondycji epoki. Ktoś i.gryźliwy mógłby uściślić: o seksualnej kondycji 

epoki. Owszem. („.) Ale te „seksualne" w treki i formie songi, opowiadając 

o stosunkach łączących ludzi, układają się w całość, która jedno~nie stawia 

bczli to sną diagnozę społeczną: instynkty łąa.ą się z lxlrękami intelektualnymi, 

biologia z polityką, sposób własności produktji z podświadomością, trzeźwa ocena 

natury ludzkiej z nie zatłuczoną dotąd, roipaczliwą potrzebą czułości. Seksualna 
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kondycja epoki to jej kondycja społeczna i ludzka. To kropla wody, w której o:lbija się 

kosmos! („.) Każdy z tych songów to przecież mikrodramat, kai.dy mif'ki w sobie 

histońę, z której dałoby się wykroić komedię, tragifarsę, dramat epicki, sztukę z tezą. 

Inscenizatja musi si~ ogranicmć do wyrazistego skrótu - nic mówiac już o tym, i.e 

właśnie estetyka komiksu wydaje się dziś być odpowiednikiem i konsekwcntją 

niegdysiejszych poszukiwań artystycznych Kurta Weilla 

Jest to komiks erotycmy. Nic pomograficmy, nie świński, nie lubieżny. Erotycmy. 

Opowiadający o kobiecie i męl.czy7nie, a może nawet bardziej filozoficinie: o kobie

cości i męskości. To tylko z pozoru maczy to samo. („.) Ludzie, ich głosy i ciała, zdają 

się w tym przypadku tylko swoistymi mediami, pru:kazującymi publicmości „sexual

ne zło" tkwiące w muzyce, w dźwi~ach, perwersyjnych modulatjach, drażniących 

akordach, niepokojącym rytmie. Ileż w tej muzyce namiętności I I oby pod jej wpływem 

teni ów zrommiał ogrom wysiłku, z jakim my, grr.esznicy, usiłujemy sublimować naSl.C 

popędy. („.) 
Kurt Weill dla co najmniej dwóch kontynentów współciesnego świata wciąż 

pozostaje olbrzymem, intrygującą tajemnicą. Ten Kurt Weill, który zaczął swą drogę 

od rewolucyjnej, a jakże, techniki dodekafonicznej (ale jak szybko dodekafonia trafiła 

do sal koncertowych, między czerń fraków, biel gorsów, błysk karatów!), by stoczyć się 

do kabaretu, tancbudy, piwiarni ~ kto się mógł spodziewać, że w tingel-tanglu 

zabrzmią trąby Sądu, i.e stamtąd właśnie popłynie heroiczny rachunek epoki i jej 

środków wyrazuQ, rówieśnik stulecia totalitaryzmu, postać, która musiałaby za

stanowić nawet Platona!". 
W naszym spektaklu przywołujemy (przy pomocy tekstow różnych autorów) teatr 

Kurta Weilla Z jego zaborczością i prostotą, świadomością kondytji ludzkiej w całym 

jej ponii.eniu i - poezją. Jak fascynujący, Weillowski, świat objawi się nam dzisiaj? 

JÓZEF OPALSKI 

PS. Wuiien jestem jeszcze podziękowania! Ten spekta/cl nigdy by 

nie powstał, gdybym przed laty nie zobaczył w ,,Piccolo di Mi lano" 

wielkiego przedstawienia Giorgio Strehlera ,Jo, Bertolt Brecht" 

(Ja, Bertolt Brecht) z Milvą i 1ino Carraro - i nie usłyszał jak 

Teresa Stratas śpiewa - genialnie - ,,nieznanego Weilla"„. 
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NANNA'S UED 
PIEŚŃ NANY 
Ttht: Bertolt Bredlt, pr:tJ:/aJJ: Batłxua Swinanka 

I. ~panów
~ąc dzieckiem 
Już pomalam, co to gm:di. 
I wla7.ono mi pod kiect~. 
Tyle było zła, 
Lecz to ineQeż gra, 
Ta robota budzi we mnie śmiech. 
(Jl końm dawka tl2 cl.lowiekicm jest...) 
~ Bogu, szybko wszystko mija, 
Tilie troski i miłości bieg. 
Ach, fl7.ież są smutki dnia wa.ortJmło ? 
Ach, fl7.ież jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 
Ach, fl7.ież są smutki dnia wa.orajsr.ego ? 
Ach, fl7.ież jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 

II. Pewno jest to rzecz nawyku, 
Kiedy ciało poszło w ruch. 
Gn.echów miałam wciąż bez liku... 
Mogłam w krótki czas, 
Z1dowolić was. 
Szybciej! szybciej! - nę7.ił Wdy mdli 
(Jl końru kamy 7.apaS si~ wyczerpie). 
Dzięki Bogu, szybko wszystko mija, 
Tilie troski i miłości bieg. 
Ach, ,ine-i są smutki dnia wa.orajmgo? 
Ach. ,ine-i jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 
Ach, ,ine-i są smutki dnia wa.orajszego ? 
Ach, ,ine-i jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 

m. w fachu tym prucie-i się rommie, 
Jaki w łóżku 71'0bić gest. 
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7.mienić w dolar 7.ądi.ę umieć, 
Sztuka Wielka to, 
Sexualne zło ! 
Lecz nadchodzi ~ młodości w. 
(Jl końai tylko raz ma się siedemnaście lat). 
Dzięki Bogu szybko wszystko mija, 
Tilie troski i miłości bieg. 
Ach, ~7.ie'i są smutki dnia Wt'Wajsr.ego ? 
Ach, ,ine-i jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 
Ach, ~7.ie'i są smutki dnia w<20rajsugo ? 
Ach, ,ine-i jest śnieg, niegdysiejszy ten śnieg ? 

Z LISTÓW BARBARY SWINARSKIEJ DO JÓZEFA OPALSKIEGO 

Warszawa 20.02.91 

Koc,,.,,, im, 
ja· oczywi.łcie choruję· i robię te tek.fty. Zerwała mi .fię ta.łma, tj. wkręciła w jakqj 

tam igłę -ja je.rtem debil cywilizacyjny • ale inne taimy się nie wkręcają, więc to widocznie 
mój zapal twórczy tak tę ta.fmę rozciqgnąl. Próbuję już na trzechŁOKMENACH i ta.fma 
się wkręca a np. Zarah Uander i Jessye Norman się NIE WKRĘCAJĄ ... PO.fJ/om Ci 
trochę tekstów Brechta wienzem (nie publikowane w Polrce). Może się na co 
przydodzq •.. Wła.łnie przeczytałam, że „Surabaya" je.Jt przetlumaczonym przez Eliza
beth Hauptmann wierszem Kiplinga, który potem BB przerobil. (.„) 

Myślę cały czar o tytule dla spektaklu. Wydaje mi się, że ,,Sexualne zło" (z pio.renki 
Nany) to dobrypomysl. Wiem, wiem,żema.rzfiolanapun)ccie WeiOaiżeodlat.łwiatza 
nim szaleje. Ale u 1lll.f? Kogo dzi.ł obchodzi Kurt Weill? Tak powiedzmy .fobie z ręką na 
sercu. Jak pi.Jze.rz ,,pokażemy dzi.f wieczór za jedyne I OO tysięcy perwer.fję azer
bejdżaiuką", no, na to na pewno przyjdą I Tylko czy pokażecie ? I czy to będzie 
„azerbejdżańJkie"? („.) 

A może tytuł ,,Ruja i porubstwo wg Weilla" (aktodzi.łwie, co to ,,porub.ftwo" ?-ja 
też nie bardzo wiem. Co ,,ruja", wiem, bo mają koty). 

W-ięcej na razie nie wymyślę. DOBRANOC. BS. 

Warszawa 16.01.91 

Xoc111111y t.11, najpierw trochę informacji. Otóż ,,Happy .End" autorstwa Dorothy 
Lane czyli Elizabeth Hauptmann je.Jt to zła klina „Opery za trzy grosze'', której BB się 
trochę jakby wstydzil, w zwiflzku z czym NIGDY do ,,Dziel zbiorowych" „Happy End" 
nie wszedł. Tylko piosenki, oczywiście autorstwa Brechta. Zrentq za życia BB i jeszcze 
w latach, w których ja tam byłam (1956157) też piosenki z ,,Happy Endu" były uznane za 
nieco podejrzane. Pani Elizabeth Hauptmann, dama - zupełnie wspaniała osoba 
• (znałam ją wtedy, na ile to było możliwe - dobrze}, też jakby odżegnywala się od 
„Surabayi" i innych, ale szczególnie od „Surabayi", że to kicz. Na tle wszystkich 
poważności teatru BB był to i.Jtotnie wtedy kicz. 

A więc postanowi/om trochę „podnieść" ten tekst; Jeżeli nie na płaszczyźnie 
poetyckiej, to choćby dramaturgicznej (powtórzenia, ronda) i dramatycznej, pamiętając, 
żeby był material dla artystki i do śpiewania, i do przeżywania. Myślę, że BB w niebie (w 
niebie on'!?) mi to wybaczy jako, że jego cl>rkę dobrze znalam. Śpiewam to sobie już 
chyba z 500 raz. I od czasu do czasu sprawdzam na moim nie za sprawnym adapterze.„ 

Surabaya -jest to miasto w Indonezji. Ośrodek admini.Jtr. prowincji Jawa Wsch. uży 
nad morzem jawajskim, 1.6 miliona mieszkańców. Drugi po Dżakarcie ośrodek. 
PENDŻAB - stan (prowincja) w półn. zach. Indiach, 54 tys. lrrrr2, 135 miliona ludności 
• będziesz mógł błymąć tymi wiadomościami przed artystami. 

,,Pieśń Nany" oczywiście znam. Robił to Konrad w 62 r. Nawet pamiętam na pamięć 
refren, tylko nie mogę (jeszcze nie mogę) znaleźć tekstu. 

Całuję Barbara 
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09.03.93 

Kotltay t.h, ciuzę się z tego SEXUALNEGO ZŁA. wła.fnie w Katowicach. 
Wprawdzie byłam w Katowicach zaledwie kilka razy, ale to miasto co.ł jednak znaczy 
w moim życiu. No bo myj mój pracował tu w Kuratorium Szkolnym, długie lata prze.d 
wojną (o myjunk nie wie.Jz). Konrad tu był. Maciek tu jest. (O Maćku też nic nie wie.Jz 
ale się zaraz dowie.Jz}. 

Konrad pojawił się w Katowiazch po raz pierwszy w październiku 1929 w atelier 
fotograficznym FRAP ANT, Rynek 1, li piętro. Na fotografii łysy, tłu.rty, potworek 
z krzywymi nogami. 

Rodzice przywieźli go z Różana (gdzie ojciec Konrada był dowódcą jednostki 
wojskowej}, żeby 1.llprezentować dziadkowi Ksaweremu I.iczbińskiemu. 

Ksawery optował za Pol.rką. Z Wrocławia przeniósł się do Katowic. Kiedy ogląda 
swojego drugiego wnuka Konrada, jest już od sze.fciu lat wdowcem. Żona Maria z domu 
Fiskal (lub li.rhal, lub nawt litkał-r6żnezapisy nazwi.rkaw dokumentach) nauczycielka 
gimnoJtyki, słowiańska uroda, szerokit koJci policzkowe - nie żyje już od 1923 r. 

Kondolencyjne listy z okazji jej śmierci adresowane są z Wrocławia do Kattowitz 
• poln. Oberschlesien • Am Ringplatz - Danzigerkajfee. W tym samym roku 1929 
w sierpniu odbywa się premiera ,,Happy &du" w Berlinie, w Teatrze am Schiffbauer
damm. 

Brecht ma wtedy 31 lat, Weill 29 a Swinarski 2 miesiące. 
Tak sobie myślę, że to dobrze, że dodald ten song o SPOSOBIE ZDOBYWANI.A 

WŁADZY. Prze.d dwoma laty wcale o tym songu nie myśleliśmy. 
Wybacz, że tak chaotycznie, ale taka moja uroda ! Pewno się dziwisz, że nigdy 

o Maćku nie &łyszaleś. Przyjaźnimy się 40 lat i tyleż lat piszemy do siebie listy. 
A w Katowicach mimka już ponad 30 lat. 

Z Brechtem i Weillem nie ma nic wsp6lnego. Za to buduje od czasu do czasu 
elektrownię. W Turcji na przykład. (Pisa/am o nim w „TEATRZE" 718 - 92 rok). 
Pracowaliśmy razem w czasie wojny w Resene Lazarett w T. Pewnego dnia ktoś odkrył, 
że Maciek pięknie kaligrafuje. I się zaczęło. Godzinami, nadobowiązkowo malował 
sentencje i tzw. ,,głębokie myśli" do powieszenia ich nad lói.kiem. 

Zahlmeister Eckert zamówił sentencję w wymiarze 40 x 80 cm. A ona brzmiała: ,,A.us 
einem verzagten .Arsch -kommt kein froelicher Furz"(„Przestraszona d.„ nie puszcza 
wesołego bąka"). Kiedy w 52 powtórzy/am to hasło Konradowi, był nim zachwycony 
i zrewanżował mi się piosenką dziecinną: ,,Die Eule, die Eule die hat am Dups ne 
Beule"(„Sowa, sowa, która ma na d„. wrzód"). I tłumaczył mi, że wprawdzie główne 
słowo piosenki jest pól polskie, ale odmieniać należy je po śląrku: ,,Der Dups, des 
Dupses". Nie wiem, czy to prawda, bo jak wiesz, Konrad strasznie fantazjował. W 55 
Konrad powtórzył umiłowane przysłowie Zahlmeistra &kerta, Brechtowi. Brecht 
rozzłościł się sam na siebie, że tego nie znal, bo by mu się bardzo przydało do sztuki 
BA.AL, kiedy ją pisał pod koniec lat dwudziestych. 

Wiesz Żuk, chciałam porównać, co w jakim czasie robił i myślał Brecht, Weill, 
Konrad. Ale to by zajęło zbyt dużo miejsca i mogło by się stać porównawczo-akademickie. 

Ale rozejście się Brechta z Weillem jest jwż widoczne w notatce BB z kwietnia 42 
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z jego .Arbeitjoumalu. Nie chą Cię dręczyć cytatem, więc opowiem. Brecht chciał robić 
„Operę za trzy grosze" z zespołem tnJD'ZyńJkim. Ponieważ już byli w jakimś konflikcie, 
list do WeiUa wystosuje w imieniu Brechta Wiesengrun - .Adorno. Weill odpowiada 
w spos6b nieprzyjef1!11y dla BB,jest pełen zachwytu nad Brodwayem, ,,gdzie są w stanie 
wystawić wszystko,jeżeli tylko rzecz jest tego warta". Z dumąpod}r;re.fla, że jego LJ.D Y 
IN THE DARK szla na tym Brodwayu 14 mie.rięcy. List pisany po angielsku kończy się 
słowami· ,Jt's ea.rier for me and 1 like il better" - co tłumaczyć ma fakt, że z języka 
niemitckiego prze.rzedl na angielski. A 12.2.43 r. BB pisze: ,,.Arizona i Teksas bardzo mi 
przypominlzją Syberię. Przynajmniej tak to wygląda z okien pociągu. Szare, drewniane 
farmy, biednie ubrani ludzie". Jak wie.Jz- Brecht jechał w maju 41 do US.A przez cały 
Związek Radziecki, do Władywostoku, gdzie statkiem ,,Annie Johnson" odplyrud wraz 
z rodziną do Ameryki. Tak, że mógł mieć możliwość skojarzeń . .Ale ciekawe, że Konrad 
miał podobne zdanie o .Arizonie kiedy byt w_ US.A na stypendium 62/63. 

Je.fli będzie.rz przechodzi/ ulicą Dyrekcyfrui to jest tam jeszcze t«lep fotograficzny 
i w nim pracował /r:r6tki o/r:res tuż po wojnie Konrad. Sklep był własnościq Reinholda 
Domina ( .Augenoptik-Photomaterial-Lief erungen auchfor Wehrmacht Dire/ction-Stras
se). Taki napis miał tzw. „Briefkopf'. Reinhold po wojnie popełni/ samob6jstwo. Sklep 
przejtj Mieczysław Cybiński. Zonąjego była .Aneta Domin, siostra Reinholda. Cybiński 
był kuzynem ojca Konrada. W domu Cybińskkh zobaczy/am curiozum,jakiego w życiu 
nigdy nie widziałam. Trzydzie.łci kopert, a w każdej odlożona konkretna ilość pieniędzy 
do zużytkowania wyłącznie w konkretnym dniu. Mnie by to wodziło na pokuszenie. 

Czy wiesz, że widziałam ,,żywą" Latte Lenyę. Przyjechała do Berlina w 56 i chciala 
odwiedzić Berliner &semble. Przebrała się za szarego człowieka. Pło.rzez z kaptwem do 
ziemi, na płaszcz peleryna, usta zasłonięte szalem, na nosie ogromne olculary. Bala się, że 
ją namierzą ,,służby specjalne". Służby nie namierzyły, za to na ulicy wzbudzała sensację 
swoim wyglądem. Bo pło.rzez był w kolorze purpurowym. 

W tamtym roku w sierpniu 92 pojechałam do Katowic, żeby ,,zacząć od początku". 
Tyle nieprawdziwych historii piszą ludzie o Konradzie, więc pomyślalam, że zacznę od 
grobu dzimlka. I co się okazało. Gr6b zniknął, choć był opłacony do 93 roku włącznie. 
Mam go tylko na fotografii. Macie/c ija byliśmy i w kancelarii, i na cmentarzu. Eksmisja 
dziatlka (no i Babki i córki Karli) na.rtqpila już w 82 roku. Dlaczego ? W kwaterze takiej 
a takiej,pod numerem takim a takim spoczywa młoda osoba damskiej płci. Powiesz, że to 
nie temat na „Sexualne zło", że nie śmieszne, nie dowcipne, że smtitne, głupie, 
niezrozwniale. Może. Sama nie wiem, co powinno się, a czego nie powinno zamieszczać 
w programie. 

A zatem może wróćmy do poprzedniej wersji programu - list6w moich do Ciebie z 91 
role u. Tak będzie bardziej neutralnie. 

BARBARA SWIN .ARS.KA 
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POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
Oddział Okręgowy w Katowicach 

oferuje na warunkach konkurencyjnych 
ubezpieczenia samochodowe: 

OC - obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów w kraju 
i za granicą - ZIELONA KARTA 

AC - ubezpieczenie auto-casco w ruchu 
krajowym i .zagranicznym 

NW - ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

kierowcy i pasażerów 

o r a z 

Swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie 
ASSISTANCE 

gwarantujące pomoc techniczną i medyczną 
również w razie awarii samochodu za granicą 

Zapraszamy do naszych Inspektoratów, 
Przedstawicielstw i Agencji Ubezpieczeniowych 

PAMIĘTAJ I 
NAJPEWNIEJ z PZU S.A. 

„ 

„ 

Eleldromonro~ r 
KllrOrMlce 

OFERUJE: 
PROJEKTOWANIE, 
WYKONAWSTWO 

I REMONTY 
INSTAlACJI ELEKTRYCZNEJ 

OŚW,1 ETLENIA, 
P. POZAROWEJ, 
SYGNALIZACJI, 
STEROWANIA, 

INSTAlACJI RADIOWO-
TELEWllYJNEJ SZAFY ROZDZIELCZE, 

TABLICE STEROWNICZO
SYGNALIZACYJNE 
I PULPITY STEROWNICZE 
DLA TEATRÓW, KIN, 
SAL KO,NCERTOWYCH, 
SALONOW WYSTAWOWYCH, 
BIBLIOTEK, 
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
ENERGETYKI 
I BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO 
40-950 Katowice, 
ul. Barbary 21 
Tel.: (832) 512-231 do 5 
Tix: 0315-542 
Fax: (832) 512-235 
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