






„W świecie, coraz bardziej nieludzkim, udaje się nam prze
ż:yć dzięki skorupie, którą stopniowo budujemy wokół naszej 
wrażliwości. Gdzie się zaczyna sentymentalizm, gdzie 
kończy wielka namiętność - nie wiem. Ale wiem, że na<:>za 
skłonność do drwienia z prawdziwych, głębokich uczuć, do 
nazywania ich «sentymentalizmem" utrudnia wejście do kró
lestwa czułości - a to właśnie tam dzieje się historia Franceski 
Johnson i Roberta Kincaid' a". 

Ten cytat z powieści Roberta Jamesa Walera, której ada
ptacja jest podstawą naszego przedstawienia, wyjaśnia 
wszystko, całą filozofię wzruszającej historii, która przydarzyła 
się parze dojrzałych ludzi: Francesce, 'Moszee mieszkającej 
w hrabstwie fv1acison w stanie Iowa, i Robertowi Kincaid'owi, 
fotografowi i podróżnikowi przemierzającemu najpiękniejsze 
zakątki świata w poszukiwaniu tematów do wspaniałych 
zdjęć. Co spotkalo parę naszych bohaterów? Pozornie nic 
nadzwyczajnego. Spotkali się. Przypadkiem. Gdzieś w świe
cie. Po drodze do Madison. Przez cztery dni przeż:yli wszyst
ko, co najpiękniejsze w ż:yciu, miłość, namiętność, zapomnie
nie. Oszaleli, pokochali się i musieli rozstać. Cztery dni szczę
ścia muszą im wystarczyć na resztę ż:yda bez siebie. To jest 
opowieść o niezwyklej miości, takiej, która może spotkać 
każdego, w każdym wieku, w każdym momencie ż:ycia. 
Takiej, która spada na nas nagle i żąda dokonania wyboru. 
Od tego, co zdecydujemy, zależ:y nasz los, los naszych bli
skich, szacllf'lęk do samego siebie. Ale też takiej. która nas 
wzbogaca i czyni silniejszymi. Pięknej i niezwyklej. Bo taka 
piękna i niezwykła historia może czeka nas już za chwilę. 
Nie wolno jej przegapić, nie wolno nie zauważyć uchylonych 
drzwi do krainy wrażliwości. Trzeba tam wejść. 

Krystyna Demska 



Esse, być 

Jest przestrzeń i jej czas przedziwny, coś jak wiecz
• zaświat. Ktoś tęsknie śpiewa, chociaż nie żyje. Majaczy 

, rdzewiejący kryty most, co łączy dwa brzegi rzeki. Grający 
-"8<>fonie jazzman opowiada o życiu dwojga kochanków. Połączy
ich dopiero śmifJrć. Ich prochy zmieszały się w jedno. Wieczny narrator, 

sofonista sam jest opowieścią, która nie przemija. Ona i on to cienie, duchy, 
symulakra. 

Tam, na ziemi, w zakątku świata, w domu na farmie w hrabstwie Madi
son w Iowa zdarzyła się raz miłość większa od śmierci. Ona i on widzieli się, byli 
ze sobą, zaznali swego uczucia jedyne cztery dni. Lecz teraz znać, że „dla 
wszechświata cztery dni to tyle samo, co cztery miliardy lat świetlnych''. 
Po wi~lu ziemskich latach, jakie minęły od tamtych dni w domu na farmie, 
adwokat przysłał Francesce suche, urzędowe pismo. Zawiadomił ją, że Robert, 
którego nigdy więcej nie widziała, z którym przez resztę jego i swoich dni nie 
rozmawiała ani nie wymieniała listów, nie żyje. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, 
jego prochy rozsypano w pobliżu mostu Rosemana. Nadeszło też pudło z apa
rafami fotograficznymi, bransoletką, srebrnym łańcuszkiem z medalionem, na 
którym wygrawerowano „Francesca", i na dnie list. „Francesca umarła kilka lat 
po nim - opowiada Saksofonista. - Zanim odeszła, napisała list do swoich dzie
ciaków. Prawdziwą spowiedź. Nie, nie prosiła o przebaczenie. Zażądała, żeby 
pokochali Roberta Kincaida, bo jest wart ich mHości. Powiedziała : «poprzez mnie 
był dobry również dla was». Rozsypali jej prochy nad mostem Rosemana. Zrobili 
jak chciała" . Te dwa listy pozostały jedynymi na ziemi stronami, wydartymi spt>ie,, 
przez nich dla nas z milczących ksiąg ich serc. I gdyby nie opowieść Saks 
sty, który wysłuchał kiedyś w knajpie Roberta .. . 

Teraz, gdy ona i on umarli, a wciąż żyje ich miłość - ich uczucj& nie jest 
już tylko emocją, namiętnością, fascynacją, uniesieniem i okazuje.~. że od po
czątku było czymś o wiele więcej. Rzeczywistością, chociaż nie gubstancją 
i formą. Uderzenie prawdziwej miłości zawsze się uwydatnia, bo przeważa nad 
wszystkim innym i bierze kochanków w posiadanie bez Peizty, lecz samo pozo
staje dla nich tajemnicą. Niedopowiedzeniem, treścią-międzysłowną, tym, co fil 
„pomiędzy". Ma się pewność i żar uczucia, lę przeczuwa i wie, lecz nie 
słów, by wyrazić niewyrażalne. Więcej powl'a milczenie, język spojrzeń i mowa 
gestów. To istotność prawdziwej rrjo§Ci, o której od prawieku śpiewają poeci, 
do której modlą się święci, ~rą pochylają się rllfdrcy. Ale czy wiedząc albo 
przeczuwając, rozumiE!j;i WPęeej niż Robert? „Ten fącet rozumiał, na czym polega 
magia. M y j i też to rozumieją. Pewnie dlatego - mówi Saksofonista 

się tak dobrze. Grasz tę samą melodię, którą już grałeś tysiąc 
agle brzmi zupełnie inactej. Powiedział, że fotografii i w 
się tak dzieje. I gdy okazujesz mHość kobiecie, 

















Teatr 6. piętro przedstawia 
wyższy stopień inwestycji ... 

Już dziś zagwarantuj swojej firmie stałą cenę 
energii elektrycznej. Zapytaj o ofertę „Stała Cena" 

PrzeJdź na Ene9 
ENEA S.A. infolinia: 800 66 OO 06 
lub wypełnij wniosek on-line na stronie 
www.stalacena.enea.pl 
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Andrzej Szumowski 
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Stowarzyszenie Polska Wód a 
(Polish Vodka Associaf 

Ktoś kiedyś powiedział, że wieledzi za tt ratury, tuttury kr nic powstałoby, 
gdyby nie polska wódka ... Już od wieków trunek ten jest silnie wpisany w na~ 
historię, stając się ikoną naszego kraju. Polska jest kolebką wódki od ponad 600 lat 
i jest ona najbardziej rozpoznawalną na świecie polsą marką. Dzięki wieloletniej 
tradycji produkcji przy wykorzystaniu wysokiej jakości naturalnych surowców, polskie 
wyroby spirytusowe zyskały wielbicieli na świecie, a Polska zalicz~na jest do grona 
największych 1 najbardziej cenionych producentów wyrobów spirytusowych. Nasz 
kraj jest czwartym rynkiem wódki na świecie (po Rosji, USA i Ukrainie) i pierwszym 
rynkiem w Unii Europejskiej. 
Uważając polską wódkę za element dziedzictwa narodowego, zdecydowaliśmy 

się założyć Stowarzyszenie Polska Wódka. Głównym celem naszej organizacji jest 
wspieranie i ochrona wizerunku wyrobów spirytusowych produkowanych w Polsce, 
zarówno w kraju jak i na świecie. Za nieodłączny element działań w tym zakresie 
uważamy inicjatywy ukierunkowane na wzmacnianie kultury odpowiedzialnego 
spożywania wyrobów spirytusowych. Dlatego też jako organizacja reprezentująca 

polski przemysł spirytusowy promujemy inicjatywy, które wpisują si~ w ten nurt, 
np. kampania społeczna .Pływam bez promili". Celem akcji iest rozpowszechnianie 
wiedzy o nicbczprcczmstwach, jakie wiążą się z pływaniem oraz uprawianiem 
sportów na obszarach wodnych po spozy1:1u alkoholu Kamp1111a wsplttana jet p!2leZ 
Wodne Ochotnicze Pogotow1c Ratunk l'alllli ~Kajakowy, Polsltr Związek 
Wędka~. Polslu Z~Żcglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa 
Wodnego. 
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