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Felieton

statnio dwie rzeczy wzbudzi!y 
spo!eczne zainteresowanie i fal" 
oburzenia. Pierwsz# by!y $mia!e 

wypowiedzi jednej pani pose! o urodzie  
i innych cechach drugiej pani pose!. By!y 
$miechy. Inni pos!owie z kolei obiecali, %e 
pierwsz# pani# pose! pozw# na pieni#dze 
za to zachowanie. Komedia slapstikowa, 
ale w ko&cu jeste$my narodem Kiepskich 
albo Zulusów, jak to zauwa%y! bohater 
Gombrowicza. Bawi# nas grube %arty. 
Dowcip jednak w tym, %e zaanga%owani  
w te wydarzenia pa&stwo nie bawi# si" na 
w!asny koszt, tylko za bardzo porz#dn# 
pensj", równ# zarobkom ministra kultury. 
Dla dobra sprawy wyobra'my sobie chwi-
lowo, %e nie wiem, na czym polegaj# obo-
wi#zki parlamentarzysty. Musia!bym wte-
dy zgadywa(. No wi"c instynktownie 
zgaduj", %e nie na tym, zatem pensyjka 
idzie w b!oto. Mo%e si" nie znam, ale ja 
bym te pieni#dze przeznaczy! na co inne-
go, na przyk!ad na wystawienie opery. By-
!oby !adniej, na pewno przyzwoiciej i przy 
muzyce. W dodatku w wykonaniu zawo-
dowców, a nie przep!aconych amatorów.

Drugim gorsz#cym wydarzeniem jest 
podobno fakt, %e rozdysponowano w!a$nie 
dotacje na dzia!alno$( sportow# w Polsce, 
to znaczy na sporty wyczynowe. Gorsz#-
ce by!o zw!aszcza, %e niektóre dziedziny 
sportu dosta!y mniej ni% rok temu, czy 
jako$ tak. Tragedia narodowa. Có%, ró%ne 
mog# by( powody zgorszenia. Przyznano 
na przyk!ad powa%ne sumy pi!ce no%nej. 
Osobi$cie ogólnie mam w#tpliwo$ci, czy 
przeznaczanie du%ych sum na wybrane 
dziedziny sportu tylko dlatego, %e pokazuje 
si" je w telewizji, to lepszy pomys! ni% wy-
dawanie pieni"dzy na przyk!ad na kultur". 
Dlaczego? Otó%, prosz" Pa&stwa, kultura 
polska jest na porz#dnym poziomie i zna-

na w $wiecie, natomiast sport, powiedzmy 
sobie, nie za bardzo. Sport wyczynowy ma 
dos!ownie par" dziedzin, w których Pol-
ska ewentualnie jest rozpoznawana na po-
ziomie znacznie mniejszego pa&stwa, jak 
Czarnogóra czy )otwa. Reszta to czarna 
dziura; w dodatku, jak wi"kszo$( czarnych 
dziur, z ciemnymi interesami. To ciekawy 
kontrast z sytuacj# kultury: nasze teatry, 
orkiestry symfoniczne czy zespo!y jazzo-
we s# znane na ca!ym $wiecie, a mimo to 
nikt nie troszczy si" zbytnio o ich samo-
poczucie *nansowe. Ich sytuacja *nanso-
wa nie budzi te% takich emocji.

Szczególne moje uznanie w dziedzinie 
wch!aniania pieni"dzy budzi futbol. Pi!-
karz z dru%yny, która ostatni sukces od-
nios!a za %ycia jego ojca, a mo%e nawet 
dziadka, zarabia w Polsce wi"cej ni% dy-
rygent dobrej orkiestry. Prawd" mówi#c, 
zarabia chyba tyle co minister kultury. 
Powiedzmy nawet, %e w ramach toleran-
cji zgodzi!bym si" na to. Tyle %e minister 
kultury jest jeden, a tych leniwych pasz-
czaków – jedenastu plus rezerwowi. Co 
ja mówi", jedenastu? Przecie% jest ca!a 
ekstraklasa, nie mówi#c o ni%szych ligach. 
Owszem, pata!achy z do!u tabeli, co to 
potra*# na boisku mniej wi"cej tyle co ja, 
zarabiaj# ju% bli%ej $redniej krajowej. Ale 
mnie za moje umiej"tno$ci pi!karskie nikt 
jako$ p!aci( nie chce. Mo%e to niesprawie-
dliwo$(?

I prosz" Pa&stwa, %eby oni chocia% 
odnosili sukcesy. +eby ta cholerna bran-
%a mia!a przyzwoity sukces cho( troch" 
m!odszy ni% !ysina Jana Tomaszewskiego, 
to jako$ bym to !ykn#!. Guzik mnie ob-
chodzi ca!a ta kopanina, ani to ogl#dam, 
ani si" nie zak!adam. Jednak je$li s# w tym 
dobrzy, to niech sobie %yj#, chocia% i tak 
nie wiem, dlaczego musz# na poziomie 

ministra. Ale, na Jowisza, oni s# bezna-
dziejni!

W zesz!ym roku jako$ odcierpia!em 
narodowy festyn w postaci zawodów eu-
ropejskich w pi!ce no%nej. Leniwe pierogi 
odegra!y dwa albo trzy mecze i odgwizda-
!y fajrant; dalej zabawa sz!a ju% bez nich. 
Mimo to by!o mi!o. I tylko traf chcia!, %e 
w trakcie tego $wi"ta polskiego futbolu 
rozgrywa!a si" ponura farsa z odbieraniem 
dotacji na dzia!alno$( Warszawskiej Ope-
ry Kameralnej. Jak to kiedy$ stwierdzi! 
Hamilton, lord Byron na rzecz walcz#-
cych Greków wystawi! uzbrojony szkuner, 
on natomiast mo%e wystawi( tylko felie-
ton. Ja te% mog" wystawi( tylko felieton.  
I w tym felietonie napisa( po prostu, %e 
gdyby 10 % $rodków wywalonych w kos- 
mos z powodu Euro 2012 przeznaczono 
w tym samym okresie na imprezy kultu-
ralne w Warszawie, to rz#d nasz najmil-
szy nie do$(, %e zaoszcz"dzi!by 90 % na-
k!adów, to jeszcze za swoje drobne rupie 
zobaczy!by rzeczy na takim poziomie,  
%e nie zapomnia!by ich do ko&ca swego, 
daj Bo%e jak najd!u%szego, %ycia. A do 
naszego miasta przyjecha!oby z ca!ego 
$wiata tyle samo ludzi, co na te cholerne 
mecze, tylko mniej awanturuj#cych si". 
I wstydu z powodu poziomu prezento-
wanego przez zespó! gospodarzy by!oby 
mniej. To ostatnie chyba dla nikogo nie 
ulega w#tpliwo$ci?

Powiecie Pa&stwo, %e przesadzam. 
Oczywi$cie, %e przesadzam! Przecie% to  
w ko&cu felieton. No, przynajmniej troch" 
przesadzam. Odrobin". Mo%e… W ogóle 
nie przesadzam, prawd" mówi#c. W!a$nie 
tak by!o: gigantyczna impreza s!u%#ca ni-
czemu oraz robi#ca bokami, obrabowana 
z pieni"dzy Warszawska Opera Kameral-
na, instytucja na najwy%szym $wiatowym 
poziomie, której wychowankowie graj# 
teraz na scenach $wiata. I wiele innych 
imprez, wystaw, koncertów, które mo%-
na by!oby zorganizowa(, gdyby zbiorowa 
m#dro$( naszego kraju mia!a nieco inne 
priorytety. No, powiedzia!em, co mia!em 
do powiedzenia na ten miesi#c. Dobranoc 
Pa&stwu.   ◆

Alek Rachwald 
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Nie mam  
pomys!u na tytu!


