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          Nasz Wieżowiec jako pojęcie zawierające uznawaną powszechnie cechę semantyczną, czyli

jako  pojęcie  wyposażone  w  pewien  sem  sankcjonowany  uzusem  językowo-społecznym,  w

przypadku  tego  konkretnego  budynku,  zlokalizowanego  w  sercu  mojego  Miasta,  i  w  centrum

mojego życia, definiuję – zachęcony dziś do zwierzeń – zupełnie swoiście. Nigdy nie był dla mnie

wielopiętrowym obiektem architektonicznym. Bo właściwie brzydki, zgrzebny projektowo, ubogi w

sensie kunsztu i technologii budowlanej.  Ani nie był też dla mnie biurowcem, bo skumulowane tam

funkcje administracyjne, nadbudowane nade mną i nad moją rolą, nie powodowały, w czasie, gdy w

nim  żyłem,  zniewolenia.  Nie  był  dla  mnie  także  metaforycznym  centrum  logistycznym,

przestrzennie  funkcjonalnym  tworem  towarowo-usługowym  wyposażonym  w  infrastrukturę  i

organizację. Bo nie tak rozumiałem wówczas, albo lepiej – nie chciałem tak rozumieć - społecznej i

kulturotwórczej misji jaką spełniać by mieli w Epoce Wieżowca, jego mieszkańcy. To wszystko

było oczywiste, lecz istniało tylko w odległym tle. 

      Nade wszystko Wieżowiec był emanacją mojego ówczesnego wszechświata, był procesem

wyłaniania się wszelkich bytów tworzących indywidualną rzeczywistość. To po pierwsze. Po drugie

był widomym potwierdzeniem osobniczego kontinuum dającego poczucie ciągłości, następowania

w zgodzie z jakimś porządkiem elementów życia, które przychodzą jeden po drugim i płynnie w

siebie  wrastają.  Bowiem  intuicyjnie  potrzebujemy  namacalnej  przeszłości,  konkretnego  mitu

początku, który nas  konstytuuje w teraźniejszości i upewnia co do bezpiecznego kresu. W takim

porządku mieścił się na przykład film "Wielki sen o małym ekranie", w którym spotykam ostatnich

żyjących prekursorów technicznych pierwocin telewizji  w moim Mieście.  Wspólnie znajdujemy

pomieszczenie, z okna którego prymitywna kamera zobaczyła pierwszy elektronowy obraz ulicy i

tramwaju w roku 55. zeszłego stulecia. 

    Wieżowiec był też moją Wieżą, bowiem gdy stopniowo stawałem się Jego, Wieżowca, stałym

mieszkańcem, jeszcze żywa była we mnie semantyka pracy dyplomowej o języku poetyckim Rafała

Wojaczka. Dopiero kończyłem pierwsze studia.

     Wreszcie Wieżowiec był też wieżą z kości słoniowej, bo dla dwudziestoparolatka  niezbornie

plączącego się pośród wyjadaczy gorzkiej dziennikarskiej prawdy z kryształowej misy Redakcji

Literackiej,  czy jeszcze gorzej – Artystycznej,  każde jego juwenalne bąknięcie  zdawało się  mu

pachnieć   biblijną,  szlachetną  czystością.  I  rangą  sztuki.  Cóż  za  żenująca  dziesiejszego  starca

nieskromna naiwność infantylna.

     Nie  aspiruję  do  wyjątkowości.  Zapewne  nie  byłem  jedyny  w  naszym  Wieżowcu,  który

znajdował w tej Wieży miejsce intelektualnego odosobnienia. To była rzeczywista kryjówka przed



zgiełkiem świata, naciskiem rodziny, rynku, polityki i wymagań, jakie stawia zawodowa kariera.

Nie  znam  jednak  nikogo  z  mieszkańców,  kto  byłby  tak  nieżyciowy  i  konsekwentny  w

niepraktycznym użytkowaniu Wieży. Doszedłem w tym do samounicestwiającej perfekcji. Trudno

oczywiście  dziś,  po  wielu  dziesięcioleciach,  powiedzieć,  czy  tego  żałuję.  Odniosłem

niepowetowane straty z powodu takiej  postawy, ale to,  czego się nauczyłem w zawodzie,  i  jak

używałem  swoich  umiejetności   dawało  w  wielu  przypadkach  rezultaty,  które  jakoś  jednak

promieniowały pozytywnie na słuchaczy, a później na widzów. Że to wszystko nietrwałe? No, cóż...

W wieży z kości słoniowej tworzy się zazwyczaj sobie a muzom. A we współczesnej cywilizacji

raczej  nie  budzi  to  zrozumienia,  czy  sympatii.  Czasem to  czuliśmy.  Pewnie  to  było  jednym z

powodów, że powstający przecież w Wieżowcu, choć kształtów ostatecznych nabierający w studiu

radiowym, flagowy program Redakcji Literackiej Polskiego Radia Szczecin o protowieżowcowej

nazwie "Poranek z Muzami" zmienił w końcu nazwę. Tytuł "Spacer z Koniem" był już wyrazem

naszego  wspólnotowego  poczucia  surrealistycznego  wymiaru  tak  zwanej  misji  mediów

elektronicznych końca XX wieku. A Koń, całkiem jeszcze młody, jak na konia, poszedł po kilku

latach na rzeź. 

         Wieżowiec to dla mnie dwie epoki: radiowa i telewizyjna. Różnica obu światów aż nadto

wyrazista. Może to zakrawać na absurd ale Radio z tamtego czasu, to domena ekskluzywnej ciszy i

spokoju,  także  w  Wieżowcu.  Symboliczną,  acz  nieuchronną  cezurę  kończącą  ten  arkadyjski

wizerunek upatruję w momencie, gdy w programowej ofercie Radia pojawia się Szczecińska Lista

Przebojów. To tylko bardzo osobiste spojrzenie. Napis na nagrobku epoki Et in Arcadia Ego, można

dopasować do każdej znanej z historii sztuki interpretacji tego epitafium. 

    Przy  tak  określonych  życiowych  wyborach  i  preferencjach  wynikających  z  konstrukcji

psychicznej,  po  dziesięciu  latach  na  radiowych  piętrach  Wieżowca,  tylko  jeden  przełom  był

możliwy: dodanie do dźwięku obrazu. Było to jednoznaczne z zamianą piętra szóstego na jedenaste

a  ekskluzywnej  ciszy  i  spokoju,  na  ekskluzywny  zgiełk,  naukę  zawodu  od  zera  i  ekscytujące

poszukiwania  wśród  nowych  środków  wyrazu.  Ale  z  wciąż  uświadamianym  upodobaniem

wracałem  stamtąd  jeszcze  przez  kilka  lat,  jak  długo  mnie  tylko  chciano,  na  piętra  Radia,  do

słuchaczy w nielicznych w przeszłości programach "na żywo", czy w programach z tak zwanym

kontaktem ze słuchaczami. Największą jednak przyjemność i chwilowe oderwanie od spiętrzonego

piętra Telewizji dawały radiowe "Podróże Po Minionym Czasie".

       A jak brzmi, na życzenie odkopana w pamięci, sowizdrzalska legenda polsko-szczecińskiego

Wieżowca na rubieży PRL-u? Nie będę górnolotny.  Zamierzchłe lata  osiemdziesiąte  minionego

wieku, gdy rynek materiałów biurowych okrutnie kulał, obfitowały w ludzkie komedie. Uwielbienie

dla mojej Wieży wzmagał pewien niebagatelny czynnik, po raz kolejny ekskluzywny – dostęp do

rogu obfitości.  Pośród niezbędnych materiałów biurowych,  skrupulatnie  wydzielanych każdemu



mieszkańcowi przez nieocenioną i matkującą adeptom zawodu panią Hanię M., były, wydawane

chyba raz na rok a może na kwartał, małe ręczniki. Mieszkaniec w przerwach między zawodowymi

czynnościami spożywał kanapki i higiena była konieczna. Ale niepodzielnie królował wśród tych

materiałów rarytas pokrewny – papier toaletowy. Dziś nie pamiętam na jaki interwał przydzielany

oraz  ile  zwojów na  mieszkańca  –  jedna  rolka,  czy  dwie.  To były  kajdany  i  to  był  zawodowy

kaganiec.  Mieszkając w Wieżowcu najpierw na szóstym a później na jedenastym piętrze wciąż

miałem względnie blisko na piętra dyrekcyjne – radiowe dziewiąte i  telewizyjne dziesiąte. Tam

reglamentacja nie obowiązywała i  obecność szarej taśmy poezji  była permanentna i  pewna, jak

Komitet d/s Radia i Telewizji. Korupcja nie była oczywiście możliwa w zwykłej porze urzędowania

Administracji.  Myszy  grasowały,  gdy  po  godzinach  zostawali  tylko,  pochyleni  nad  swoimi

audycjami,  zwykli  kajdaniarze.  Wtedy,  po  pańsku,  choć  mimo wszystko  z  respektem,  biegłem

wewnętrzną  klatką  schodową  troszkę  w  górę  lub  troszkę  w  dół  i  ...  mogłem  bez  ograniczeń,

oczywistych  dla  każdego  poety  Czasów  Małej  Pogardy,  oddawać  się  swobodnej  wersyfikacji.

Przepraszam. Przecież jeszcze nie znany w moim kraju był podówczas ów cywilizowany zwyczaj

zamykania na klucz wszystkich małych świątyń  Kaliope w każdej publicznej instytucji . 

        Ale przecież nie ma pełnej legendy Wieżowca bez strofy o windzie. Moja brzmiałaby tak: Przy

końcu okresu uważanego za Epokę Wieżowca, zrealizowałem film o chłopcu i jego mamie, których

miłość przekraczała barierę nieuleczalnej choroby. Chłopiec był niewidomy a miłość tak potężna,

że   aż  do  zobaczenia.  I  taki  tytuł  nosił  film –  "Do zobaczenia".  W owych latach  Szczecińska

Telewizja  należała  do  istniejącej  od  1990  roku  organizacji  o  nazwie  CIRCOM  European

Association  of  Regional  Television.  Organizacja  prowadziła  szkolenia,  konferencje  i  doroczne

konkursy  na  najlepsze  programy  europejskie  wyprodukowane  przez  licznie  stowarzyszone

regionalne stacje. "Do zobaczenia" wygrał w kategorii filmu dokumentalnego i otrzymał jedną z

kilku równorzędnych nagród, którą w naszym przypadku ufundowała stacja France3  -  3.000 Euro.

Przyjechawszy w glorii z międzynarodowej gali, zmieniłem obcą walutę na złotówki. Było tego

dwanaście  tysięcy  w  pachnących  farbą,  sztywnych  banknotach.  Następnego  dnia,  na  swoim

jedenastym piętrze, rozdzieliłem je na równe kupki dla każdego z przyjaciół, którzy realizowali ze

mną ten film, bez względu na pełnioną w ekipie funkcję. Ułożyłem na plastikowej podkładce do

pisania, jak na kelnerskiej tacy i udałem się do windy. Musiałem zjechać na pierwsze piętro, gdzie

mieściła się wówczas nasza baza filmowa. Znajomy ton dzwonka zasygnalizował przybycie windy.

Dzień musiał być wietrzny, bo gdy rozsunęły się drzwi przestronnej kabiny, z pokaźnej szczeliny

między sufitem korytarza a windą wystrzelił słup nieco sprężonego powietrza. Radośnie porwał

wszystkie banknoty i w tanecznym zawirowaniu spuścił co do jednego, jak jesienne liście, w dolną

szczelinę między podłogą korytarza a podłogą kabiny. Frunęły w przepastny tunel brzucha naszego

Wieżowca.  Przy  zaangażowaniu  całej  Wieżowcowej  rodziny,  no,  może  poza  nielicznymi



koleżankami i  kolegami z innych redakcji,  którzy byli  zajęci swoimi programami,  do wieczora

odzyskałem  wszystkie  banknoty  i  mogłem  spełnić  swój  zamiar.  W akcji  przodowali,  zawsze

opiekuńczy, strażnicy z portierni i zastęp konserwatorów wind. Część banknotów poprzylepiała się

do tłustych od mechanicznych smarów ścian szybu windowego, od piętra jedenastego po piwnice.

Część zaś spoczęła na samym infernalnym dnie tunelu pokrytego wszystkim, co mogło tam się

znaleźć  przez  ćwierć  wieku.  Tak  poznałem  nawet  ciepłe  trzewia  Wieżowca.  To  była  piękna,

prawdziwie rodzinna akcja. Wszystkim jej uczestnikom jestem wdzięczny do dziś. 

       Dlatego wszystkiego, co powiedziałem powyżej, oraz z powodu, niezliczonych przez lata,

innych  dobrych  przyczyn,  nasz  Wieżowiec,  moją  Wieżę,  wolno  mi  dziś  nazwać  radiowo-

telewizyjną Wieżą Jednorodzinną.

         Może powinienem Jej-Jemu współczuć, że teraz czeka Go-Ją zgoła odmienny los. Że będzie

miał  inną,  może lepszą,  może zamożniejszą  rodzinę.  Mój  przyjaciel  -  poeta,  którego wierszom

poświeciłem jedną z pierwszych swoich radiowych audycji, powiedziałby: teraz, na jakiś czas, twój

Wieżowiec zostanie urządzeniem do warstwowej hodowli człowieka. Tyle. 

                                                                                                G. Fedorowski

                                                           *                   *                  *


