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Przedłużałem sezon kolorowych chmur

¯ak nie by³ moim odrêbnym wspomnieniem. Tak bym tego nie uj¹³. W³aœnie straci³em etat, w powietrzu wisia³
kryzys 70 roku, nadchodzi³a epoka
gierkowskich obietnic. Dawno straci³em wiarê, nie mia³em zamiaru siê
w³¹czaæ… ¯y³em na gigancie, nie
wyje¿d¿a³em za granicê, nie mia³em
wiêkszych aspiracji, utrata pracy sta³a
siê faktem, mog³em robiæ co chcê.
Z mówienia o filmach uczyni³em
swój sposób na ¿ycie. Nie tylko w
¯aku, mawia³em chyba we wszystkich klubach trójmiejskich, wyje¿d¿a³em te¿ do Kartuz i Koœcierzyny, do
Tczewa, Malborka i Sztumu. By³em
bardzo zajêty, mia³em po kilka prelecji dziennie. Czêsto zdarza³o mi siê
³apaæ przygodne ciê¿arówki z piachem, tam i z powrotem.
Nie skar¿y³em siê na konkurencjê.
Niewielu ima³o siê tego dorywczego
zajêcia. Raczej nastawiali siê na robienie karier, szukanie posad i wp³ywów.
Jak teraz. A ja nie mia³em takich ambicji, jakoœ mnie to nie wci¹ga³o. Przed³u¿a³em sezon kolorowych chmur.
Wszystko sta³o siê niejako naturalnie. Zawsze by³em kinomanem, a by³y to czasy burzliwego rozwoju ruchu
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Studiowa³em w Warszawie,
z dala od Bim-bomu, ¯aka i kabaretów, uczestniczy³em w tym tylko na
wakacje. Chodzi³em na organizowane przez Bokiñca Wakacyjne Studia
Wiedzy o Filmie. Pamiêtam prawdziw¹ eksplozjê i otwarcie na w³oskie a
potem œwiatowe kino, jakim by³ neorealizm. Trudno to przeceniaæ. Te wakacyjne studia przekszta³ci³y siê w Polskie Debiuty Filmowe, z których wyros³a z czasem instytucja Festiwali Polskich Filmów Fabularnych. Pierwszy
by³ w Sopocie, Bokiniec by³ oczywiœcie jego dyrektorem.
Gadanie o filmie by³o prawdziw¹
szko³¹. Zaczyna³em mówiæ w sopockiej Polonii, u Lucka Bokiñca i Romka
Stêpniewskiego, a potem mówi³em ju¿
pod kolejnymi dowództwami: Jerzego
Dzi¹by i Magdy Renk. Polonia w nie-

dziele funkcjonowa³a jako filia ¯aka.
Tam robi³ to nieŸle Czes³aw Duraj,
który potem siê w¿eni³ w sto³eczn¹
telewizjê. Ale na ogó³ nie lubi³em s³uchaæ cudzych prelekcji, patrzy³em jak
ludzie siê mêcz¹, czytaj¹ ukradkiem
gazetê. Nauczy³em siê nie opowiadaæ
o filmie, nie streszczaæ. Trzeba by³o
mówiæ tak, ¿eby zainteresowaæ. ¯eby
ten ktoœ przesta³ czytaæ gazetê. Stawia³em sobie takie ambicje, gdy widzia³em, ¿e ktoœ czyta, na ogó³ mi siê
udawa³o. Nie dawaæ siê rozproszyæ,
nie nudziæ innych. I nie mówiæ za
d³ugo, nie przekraczaæ bariery wytrzyma³oœci s³uchaczy, któr¹ ocenia³em na 10-15 minut. Z tym by³o najtrudniej.
Odrêbn¹ sztuk¹ by³o czytanie list
dialogowych. Chyba najwiêcej ich
czyta³em z okazji BLASZANEGO
BÊBENKA, najwiêkszego filmu o
Gdañsku, jaki kiedykolwiek powsta³.
Film by³ przez kilkanaœcie lat poza
obiegiem, kopie mieliœmy z ambasady
niemieckiej. Tu nie czu³em siê or³em,
pewnie za bardzo siê wczuwa³em
w akcjê. Parê osób robi³o to profesjonalnie, m.in. bracia Tadeusz i Andrzej
Mielczarkowie i Ela Pietkiewicz. Jak
dziœ s³ucham niektórych zmanierowanych lektorów z Canalu + i HBO,
to widzê plecy na milê. Nigdy bym ich
nie zatrudni³.
Chyba tylko ¯ak funkcjonuje nieprzerwanie (z wyj¹tkiem stanu wojennego) do dzisiaj. Zostawi³em tu najmarniej ze dwadzieœcia lat swego
¿ycia, wiêc mo¿e jednak by³ moim
wspomnieniem, choæ piszê kokieteryjnie, ¿e nie by³. Mawia³em te¿ regularnie w filii ¯aka na humanistyce
i w prowadzonym przez Stobiñskiego klubie Sonda-Biax, na politechnice.
By³a tam bardzo du¿a, dobra publicznoœæ.
Mam parê osobistych wspomnieñ,
zwi¹zanych ze œwiatkiem klubowym.
Kiedyœ, w pierwszym starym ¯aku
ogl¹da³em film ze Zbyszkiem Cybulskim. Nie, nie na ekranie. Siedzia³
ko³o mnie, w ostatnim rzêdzie. Nigdy

go nie pozna³em. Nie zamieniliœmy
s³owa. Ogl¹daliœmy film. Zdarzy³o
siê te¿, ¿e doprowadzaliœmy z Bokiñcem do stanu u¿ywalnoœci cokolwiek
zmarnowanego napojem Chy³ê, przed
wyjœciem na estradê. To by³o jego
Calgary, jak mówi³. Kiedyœ, na pla¿y
w Sobieszewie, wy³oni³ siê przede
mn¹, niczym troll z morza, autor nie
t³umaczonego jeszcze wtedy ksi¹¿kowego BLASZANEGO BÊBENKA
(którego pierwsze polskie wydanie
ukaza³o siê dopiero w 14 lat po oryginalnym; za to KOTA I MYSZ w sporym nak³adzie wyda³ w 1963 r, szybko,
bo w dwa lata po oryginale Czytelnik).
Ta skromna, cieniutka ksi¹¿eczka, potêpiana za rozwi¹z³oœæ przez Parandowskiego – on niczego innego siê
w tym nie dopatrzy³ – by³a najwiêksz¹ lektur¹ mojego okresu dojrzewania. Tak siê z³o¿y³o, ¿e zgorszy³ mnie
Grass, a nie Gombrowicz... Wiedzia³em wiêc, kim by³ przysz³y noblista,
obecny k³opotliwy Honorowy Obywatel Danziga, Wolnego Miasta czy
Gdañska (niepotrzebne skreœliæ!) najwiêkszy pisarz o mieœcie, tancerz,
grafik, rzeŸbiarz i SS-man, a czemu
nie? By³o mi to bliskie, moja stali-

nowska buda – I Gimnazjum i Liceum RTPD na Wa³ach Piastowskich
przypomina³a jako ¿ywo jego hitlerowskie Conradinum i gor¹c¹, pierwsz¹ mi³oœæ do re¿ymu. Mieszka³em
w kwartale Grassa i wisz¹c na stopniach, jeŸdzi³em do BrzeŸna zat³oczonym tramwajem linii 5. Wiedzia³em
wiêc, kim by³ Grass, kiedy objawi³ mi
siê w towarzystwie Faca i eks¿ony
Figlarowicza. Poznaliœmy siê i zamieniliœmy parê s³ów.
Mia³em zwyczaj szybkiego notowania w ciemnej sali. Do dziœ mi to zosta³o. Stara³em siê nie szeleœciæ. No i
kiedyœ, na re¿ymowym jeszcze przegl¹dzie filmów brytyjskich w kinie
Znicz, podszed³ do mnie kolega ze
studiów. By³ ciekaw. A co ty tam tak
notujesz? By³ cenzorem, notowa³ niejako z drugiej strony, interesowa³o go
zawodowo, co inni notuj¹.
Mówi³em o wszystkim, nie stosowa³em cenzury. Nie ba³em siê. Czasami mia³em wra¿enie, ¿e s³uchaj¹
mnie osoby, które s¹ w pracy, ale có¿
mi mogli zrobiæ? Nie pracowa³em,
nie wyje¿d¿a³em za granicê, musia³em byæ niewiarygodny.
Ale jest coœ, czego siê wstydzê. Zda-

rza³o mi siê mówiæ o filmie w klubach
oficerskich w Gdyni i w kasynie we
Wrzeszczu. By³a okr¹g³a rocznica
rewolucji paŸdziernikowej i zarazem
rocznica kinematografii radzieckiej.
Myœleli, ¿e jestem ich s³ugusem, no
skoro mnie poleca³y wa¿ne instytucje… nikomu nie przysz³o do g³owy,
¿e wype³niê zamówienie inaczej. Uda³o mi siê œci¹gn¹æ na tê okolicznoœæ
WSPOMNIENIE MI£OŒCI Awerbacha. Chcia³em te¿ g³ówn¹ bohaterkê, Szykulsk¹, ale musia³em siê obejœæ
bez niej. Spêdzili pe³no ¿o³nierstwa,
taka uroczystoœæ! Zapowiedziano dyskusjê. A ja, opieraj¹c siê na filmie,
mówi³em o kosztach w³asnych kolektywizacji, pad³o te¿ s³owo: Katyñ.
Kompletne zaskoczenie. Nikt mi nie
przerywa³, nie spodziewano siê. Po
raz pierwszy widzia³em przed sob¹
stê¿a³e w przera¿eniu twarze oficerów. Po filmie wszystkich wypêdzono, dyskusji oczywiœcie nie by³o. Nie
pomyœla³em, ¿e byæ mo¿e ktoœ za
mnie beknie i straci posadê. Wiêcej
nie mia³em stamt¹d zamówieñ. Jeœli
ktoœ ucierpia³ przez moj¹ niefrasobliwoœæ, to przepraszam.

