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INFORMATOR
• Wystawa poplenerowa XVI Pleneru Miejskiego
8 – 31.08
• XI Dni Cz´stochowy – 26 – 31.08
• IV Dni Europejskiej Kultury Ludowej – 6 – 7.09
• Âwiatowy Kongres Cz´stochowian – 19 – 21.09
• XXIX Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska
Jesieƒ” – wrzesieƒ
• Festiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana
– 24.09 – 4.10

Autorem tegorocznego plakatu
festiwalowego jest Jacek ¸ydêba

Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” jest
chyba najwi´kszà imprezà w naszym mieÊcie, która na sta∏e wpisa∏a si´ do kalendarza. Tegoroczny
XIII (nie by∏ pechowy) oby∏ si´ bez
zgrzytów finansowych i sta∏ na
przyzwoitym poziomie, zarówno od
strony muzycznej jak i teatralnoplastycznej. Dobre wra˝enie zrobi∏
koncert inauguracyjny w 70. rocznic´ urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Odby∏ si´ w Bazylice Jasnogórskiej. „Pasja wg Êw. ¸ukasza” to
dzie∏o niemal awangardowe. Zosta∏a napisana w roku 1966 na zamówienie Westdeutscher Rundfunk
w Kolonii dla uczczenia 700-lecia
katedry w Munster. Jej wykonanie
wymaga∏o ogromnej obsady (133
osoby), w zwiàzku z czym zamieniono nawet miejsca publicznoÊci
i wykonawców (publicznoÊç sta∏a
pod o∏tarzem). Recytowa∏ Marek
Âlosarski. W koncercie fina∏owym
z Wielkà Mszà h-moll J.S. Bacha wykorzystano orkiestr´ z Dusseldorfu
grajàcà na kopiach starych instrumentów, dzi´ki czemu mo˝na by∏o
us∏yszeç wersj´ niemal oryginalnà.
Koncert „Dzielmy si´ chlebem”
odby∏ si´ w filharmonii i mia∏ doskona∏à obsad´ (M. SzczeÊniak,
J. Skolias, N. Niemen, bracia Pospie-

fot. Dominik Warkiewicz

szalscy) – widowisko radosne, kolorowe, taneczne, melan˝ motywów
etnicznych (grupa z Ukrainy „Akord”,
kapela góralska S. K. Bu∏ecki), tradycyjnych (gregorianki Braci Dominikanów z Krakowa), rocka („New
Life”) i gospel („Visual Ministry
Choir” z Londynu) przeplatany
przemówieniami Jana Paw∏a II o pokoju, mi∏oÊci i wspó∏czuciu dla bliêniego. Koncert powsta∏ na 25-lecie
pontyfikatu Ojca Âwi´tego i wczeÊniej by∏ tylko dwa razy wykonywany: w Teatrze Wielkim i Narodowym
w Warszawie.
Scena Plastyczna KUL-u spektaklem Leszka Màdzika „Bruzda” wielu widzów pami´tajàcych tajemnicze misteria rozczarowa∏a. Màdzik
zmieniajàc Êwiat∏o nocne na dzienne, zmieni∏ te˝ stylistyk´ swego
przedstawienia. Zamiast teatru jest
performance, happening, przewidywalny i ascetyczny w formie. Autor
zostawi∏ niedosyt, choç jego poszukiwania sà pewnà konsekwencjà
obserwacji, podró˝y po Polsce,
próbà zrozumienia rodzimego pejza˝u i wpisanego w niego aktu pracy, powtarzalnego cyklu narodzin,
wzrostu, obumierania. „Bruzda” to
biologiczna wizja ˝ycia z symbolem
gleby, ziarna, wiary, sensu trwania.
Optymistycznym fina∏em jest posi∏ek przy wspólnym stole, zas∏u˝ony
odpoczynek, nagroda kojarzàca si´
nieco z wieczernikiem (spektakl odby∏ si´ w koÊciele ewangelicko-augsburskim). Wszystko to pi´kne, ale
jednak szkoda, ˝e Màdzik przeszed∏ z ciemnej strony na jasnà.
Ciemny natomiast by∏ widowiskowy spektakl uliczny (premierowy)
„Gotham” Teatru „Cogitatur” z Katowic, Polskiego Teatru Taƒca i Baletu Poznaƒskiego, który porà wie-
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czorowà oglàdaliÊmy na placu Biegaƒskiego. D∏ugo zastanawia∏em
si´, co batmanowskie „Gotham” ma
wspólnego z sacrum i doszed∏em
do wniosku, ˝e by∏ to element profanum w programie festiwalu. Kontrast wypad∏ korzystnie. Po wszystkich uniesieniach dla melomanów
obraz miejskiego piek∏a, zwierz´cej
walki mi´dzy ludêmi, gonitwy, chaosu by∏ sprowadzeniem na ziemi´.
Efektowna kilkumetrowa konstrukcja, na której aktorzy grali ró˝ne
sceny jednoczeÊnie, ogieƒ symbolizujàcy zag∏ad´ Êwiata, szokowa∏y
widzów. W zamyÊle spektakl by∏
alegorià wydarzeƒ z 11 wrzeÊnia
w Nowym Jorku, tylko odnios∏em
wra˝enie, ˝e przedstawiony tu Babilon zosta∏ s∏usznie zniszczony, ˝e
zag∏ada by∏a rodzajem kary z r´ki
Boga. Bowiem cywilizacja Êmierci
donikàd nie prowadzi i lepiej, ˝eby
ludzie si´ opami´tali. Wydaje mi
si´, ˝e takich ulicznych akcji u nas
brakuje, a kiedyÊ by∏o ich du˝o. Czy
nie warto wróciç do zarzuconego
pomys∏u Festiwalu Teatrów Ulicznych? Do Mesis? Imprez muzycznych by∏o oczywiÊcie wi´cej
(wszystkie by∏y nagrywane przez
Polskie Radio). Plastycznie zaprezentowano obrazy Eugeniusza Repczyƒskiego z Pi∏y oraz rumuƒskie ikony malowane przez
dzieci.
Tematycznà kontynuacjà festiwalu by∏ koncert Macieja Maleƒczuka „Cantigas de Santa Maria” na zakoƒczenie Festiwalu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”, który
odby∏ si´ w teatrze. Maleƒczuk –
skandalizujàcy wokalista grupy
„Pudelsi”, zaÊpiewa∏ XIII-wieczne
pieÊni maryjne napisane przez
Alfonsa X Màdrego, przeplatane
swoimi wspó∏czesnymi komentarzami. Sacrum i profanum w jednym.

W ÂWIECIE PAPIERU
Z nowoÊci wydawniczych warto
odnotowaç trzy sympatyczne pozycje. Pierwsza to antologia poezji
Ludmi∏y Marjaƒskiej (jej osoby
z pewnoÊcià nie trzeba cz´stocho-
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wianom przedstawiaç) pt. „A w sercu pe∏nia”, wydana przez „Âwiat
Ksià˝ki”. Obszerny wybór wierszy
opracowany przez Jerzego Krzemiƒskiego zawiera 324 wiersze ze
wszystkich dotàd wydanych tomików. Ta pot´˝na porcja poezji stanowi du˝à gratk´ dla sympatyków
poetki, która pisze tak˝e s∏uchowiska, sztuki teatralne, powieÊci,
utwory dla dzieci oraz dokonuje
przek∏adów z literatury angielskiej,
irlandzkiej i amerykaƒskiej. Pani
Ludmi∏a, osoba zas∏u˝ona dla polskiej kultury, znalaz∏a si´ w serii
poetyckiej wydawnictwa obok takich legend jak: M. PawlikowskaJasnorzewska, L. Staff, J. Tuwim,
Cz. Mi∏osz, R. Wojaczek. Zatem jej
twórczoÊç mo˝na Êmia∏o zaliczyç
do klasyki. Pani Marjaƒska, mimo i˝
mieszka w Warszawie, jest mocno
zwiàzana z Cz´stochowà i cz´sto
tu przyje˝d˝a.
Ma∏gorzata Baranowska we
wst´pie do antologii pisze: „Ludmi∏a
Marjaƒska jest poetkà jasnego
dnia. Od poczàtku (...) poetka dà˝y
do ujawnienia jasnej strony ˝ycia.
Ciàgle od nowa podejmuje prób´
wypowiedzenia radoÊci i jednocze-

Ênie prób´ znalezienia harmonii.
Czy naprawd´ ma czego zazdroÊciç
szalonym? (...)”. Polecamy.
Druga ksià˝ka to „najdoskonalsza droga” Aleksandry Toborowicz,

wydana przez „Edycj´ Êw. Paw∏a”.
Ksià˝ka jest w∏aÊciwie graficznà interpretacjà „Hymnu o mi∏oÊci”
Êw. Paw∏a. Edycja specjalizuje si´
w wydawnictwach religijnych. Znana jest jej seria „pere∏ek” – krótkich
refleksji ilustrowanych pejza˝ami
górsko-morskimi. Praca artystki odbiega stylistycznie od nich, gdy˝
stosuje nowoczesne rozwiàzania
typograficzne, dzi´ki którym tekst
uniwersalnego hymnu jest jakby
zderzony z futurystycznà rzeczywistoÊcià XXI wieku. ¸adne wizualnie.
Tomik jest pracà dyplomowà
w Paƒstwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego
w Cz´stochowie, a wydana dzi´ki
stypendium Ministra Kultury.
Porà letnià du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ przewodniki i albumy krajoznawcze. W tym roku
natrafi∏em tylko na ilustrowany
przewodnik po Jurze wydawnictwa
„Dikappa” pt. „Na jurajskim szlaku”.
Ksià˝eczka niedu˝a (tylko 32 str.),
ale estetycznie wydana, zawiera
wiele barwnych, pocztówkowych
fotografii, uzupe∏nionych opisem
szeÊciu tras do zwiedzania tego
regionu, proponowanych przez autora – Dariusza Kmiotka. Jest tak˝e
mapka. O Jurze pisze si´ w Dàbrowie Górniczej, w Cz´stochowie niestety nie.
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Na miejscowej WSP coÊ drgn´∏o, bo od pewnego czasu drukuje
si´ tam biuletyn informacyjny „Res
Academicae”, redagowany przez
Ann´ Pietrzyk i Joann´ J´drzejewskà. Przyzwoicie wydany, szeÊçdziesi´cioczterostronicowy magazyn zawiera oprócz zarzàdzeƒ
i wiadomoÊci z ˝ycia uczelni, ciekawe artyku∏y dotyczàce kultury (tak˝e miejskiej). Z trzeciego numeru
dowiadujemy si´ o poetyckich pasjach dr Janusza Hurnika – laureata
walentynkowego konkursu Poczty
Polskiej na list mi∏osny; o przek∏adach poezji Vaclava Havla. Âmia∏y
artyku∏ o korupcji w kr´gach akademickich dowodzi, ˝e pismo nie obawia si´ pokazywaç brudów ˝ycia.
Magazyn jest bezp∏atny i mo˝na go
otrzymaç w budynku WSP przy
ul. Waszyngtona.

ZAWODOWIEC
Pod koniec maja (23V) do Cz´stochowy przyjecha∏ promowaç
swojà ksià˝k´ pt. „Zawodowiec”
Krzysztof Logan Tomaszewski. Jest
to biografia jego ojca – Bohdana
Tomaszewskiego, znanego komentatora radiowego i telewizyjnego
zawodów tenisowych i dziesi´ciu
olimpiad, którego g∏os dobrze zna
g∏ównie starsze pokolenie. Ksià˝ka
opowiada o pokoleniu, które odchodzi w niepami´ç, a które prze˝y∏o wiele sukcesów i dni chwa∏y
polskiego sportu. Na jej kartach
mo˝na odnaleêç postacie ze Êwiata
kultury, polityki, sportu nie tylko
z krajowego podwórka. Wiele

anegdot i nieznanych szczegó∏ów
z ˝ycia 81-letniego dziÊ komentatora okraszonych jest fotografiami
ze zbiorów rodzinnych, a lektura
posiada jeden wa˝ny mora∏ – trudno byç synem znanego cz∏owieka.
Logan (pseudonim artystyczny) jest
równie˝ autorem tekstów wielu
przebojów polskich gwiazd estrady
(m.in. K. Cugowskiego, zespo∏u
Andrzej i Eliza, I. Santor). Czasami
komponuje z Wies∏awem Ochmanem. Autor przygotowuje kolejnà
ksià˝k´, tym razem zbiór opowiadaƒ. Spotkanie odby∏o si´
w Empiku.

W NATIONAL GEOGRAFIC
Du˝ym sukcesem Jacentego
D´dka, cz´stochowskiego fotografa, by∏a ok∏adka majowego wydania
magazynu „National Geografic”, na
której znalaz∏o si´ jego zdj´cie
z Bursztynowej Komnaty w Petersburgu. D´dek zilustrowa∏ zamieszczony wewnàtrz numeru artyku∏
Beaty Pawlikowskiej o otwieranej
w maju rekonstrukcji tego legendarnego, zaginionego w czasie
wojny podarunku króla pruskiego
dla carów Rosji. Nie jest to pierwsza publikacja fotografa w NG. Rok
temu zamieÊci∏ kilka zdj´ç o Cieszynie. Ok∏adka to jednak du˝e wyró˝nienie.

HIP-HOP
„CDS” cz´stochowska grupa,
o której pisaliÊmy w „Alejach 3”
dwa lata temu, nagra∏a p∏yt´ pt.
„Za – gadka” (wyd. „Universal Music Polska”). Trzech hip-hopowców:
Pi, Mntlik i Dudni zrobi∏o zakr´conà
mieszank´ muzycznà, którà okreÊlajà mianem „future hip-hopu”. 17 rapowanych utworów przyciàga stronà tekstowà, która bardzo odbiega
od tego, co ogólnie si´ rapuje
w kraju (nie ma podwórek, ganów,
gangów, dziewczyn, bijatyk, policji).
Natomiast jest wiele zabaw s∏ownych, kalamburów, luênych skojarzeƒ, ∏amanej (czasami abstrakcyjnej) sk∏adni. P∏yt´ nagrano w studio
„Radioaktywni” w Cz´stochowie.
GoÊcinnie zagrali muzycy z „Muckle
Kfuckle”. Projekt ok∏adki wykona∏
Jakub Zamojski. W kwietniu „Za –
gadka” zajmowa∏a 38. miejsce pod
wzgl´dem sprzeda˝y w wytwórni
„Universal” a wi´c ca∏kiem wysoko.
Latem grupa wyrusza w tras´ promujàcà p∏yt´. Poni˝ej prezentujemy
próbk´ tekstu z utworu „36 obrót –
powrót” jako çwiczenie do szybkiego czytania.
„wyniesiony Êwiatt-t-taki z lotu
ptaka jaki mo˝e byç z lotu ptaka jaki mo˝e byç? widoczny jak na czarnych spodniach bia∏a niç kicha prycha depcze ziemia si´ trz´sie czy
schematem czy obiektem westchnieƒ odpowiedz negatyw otch∏aƒ
pozytyw przestrzeƒ pozytyw przestrzeƒ tych uniesieƒ pe∏na drobnych
ca∏a kieszeƒ pusto a˝ piszczy i dudni elementarnie sucho nie jak na
dnie studni czy tam tam a co dalej
zepsute robaczywki brzydki owoc
koloru pozytywki a tam tam fajne
ksywki lukier Êliwki kielich a w nim
oliwki zepsuty gorzki smak oblizanych warg zgorzknia∏y kalejdoskop
spraw a pejza˝ krajobraz no dalej
mów jasne jasno ka˝dy zdrów
wszystko good s∏oƒce znów a na
ziemi brak wÊciek∏ych krów brakuje
mi s∏ów cud kolejny Êwiata cud chory zdrów i wszystko móg∏ a gdzie
brud i ch∏ód zastàpiony niemo˝liwe
dziwne no a co z ludêmi jacy smut-
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ni trudni m´tni ponadprzeci´tni
wniebowzi´ci? ponad ponad ∏eb jak
automat (...)”

PRZY PLACU
ARMSTRONGA

Fot. Jacek Kamiƒski

6
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Drugim festiwalem majowym
by∏ jazzowy „Hot Jazz Spring”.
II edycja zgromadzi∏a fanów jazzu
tradycyjnego w filharmonii. G∏ównà
atrakcjà imprezy by∏o wykonanie „Suity nowoorleaƒskiej” przez
zespó∏ „Five o’clock” i Orkiestry
Symfonicznej (prawykonania s∏uchaliÊmy w sierpniu ub. roku podczas Dni Cz´stochowy). Oprócz
nich zagrali tak˝e „Asocjacja Hagaw”, Mieczys∏aw Mazur, „Jazz
Band Ball Orchestra”, zespó∏
gwiazd – „Hot Jazz Spring All
Stars” (muzycy polscy i holenderscy), Ray Smiths – król ragtime’u,
„Big Band” oraz uczestnicy konkursu „Swingujàcy kruk”. Organizatorem festiwalu by∏o Stowarzyszenie
Jazzowe w Cz´stochowie. Dwa tygodnie wczeÊniej odby∏y si´ interesujàce koncerty „Walk Away” oraz
trio: Milo Curtis, Krzysztof Majchrzak i Janusz Yanina Iwaƒski.
Wtedy jednak publicznoÊç nie dopisa∏a.
(sb)
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O LITERATURZE
BAKA¸ARZE, FAETON, C-67,
PRYZMATY, MENERIS...
czyli GRUPY LITERACKIE W CZ¢STOCHOWIE.

O

d drugiej po∏owy XX w. w Cz´stochowie dzia∏a∏o kilkanaÊcie grup literackich.
W roku 1958 w periodyku „Nad Wartà”
swoje wiersze opublikowa∏a grupa FAETON.
To by∏ jedyny Êlad istnienia tej formacji, której
cz∏onkami byli: Kazimierz KoÊcielski, Tadeusz
Stanis∏aw Luterek, Andrzej Ostrowski.
Dwa lata póêniej studenci filologii polskiej
Studium Nauczycielskiego za∏o˝yli grup´ o nazwie BAKA¸ARZE. Byli oni zwiàzani z klubem
studenckim „Belferek”, gdzie organizowano
wieczory autorskie i dyskusje o literaturze. Do
grupy nale˝eli m.in.: Adam Pawe∏ Janicki, Zenon Pigoƒ, Janusz Szmidla, Mieczys∏aw WiÊniewski. Wi´kszoÊç cz∏onków nale˝a∏a do katowickiego Oddzia∏u KKMP. Dzia∏ali tak˝e poza
Cz´stochowà m.in. w Kamienicy Polskiej.
Przedstawiciele BAKA¸ARZY wzi´li udzia∏
w Zjeêdzie M∏odych Pisarzy Polski Po∏udniowej w Krakowie w marcu 1961 roku.
W latach 1961-1963 dzia∏a∏a grupa C-61.
Nazwa prawdopodobnie by∏a szyfrem (C, czyli
pierwsza litera miejscowoÊci, w której zosta∏a
za∏o˝ona grupa, natomiast liczba 61 oznacza∏a
rok jej za∏o˝enia). W lutym 1963 zwiàza∏a si´
z akademickim radiow´z∏em Radio-Pryzmaty
i przyj´∏a nazw´ PRYZMATY. Dzia∏alnoÊç
ugrupowania polega∏a cz´sto na wspó∏pracy
z klubami m∏odzie˝owymi np. „Czarny Pstràg“,
z którym wspó∏organizowa∏o imprez´ o nazwie „Jesieƒ Klubowa”. W poczàtkach roku
1964 Pryzmaty razem z Teatrzykiem Studenckim „Drzazga” mia∏y za∏o˝yç Teatr Propozycji,
w którym wystawiano by widowiska oparte na
tekstach jej cz∏onków. Projekt jednak nie zosta∏ zrealizowany.
Na poczàtku roku 1972 w K∏obucku zacz´∏a dzia∏aç GRUPA LITERACKA IM. W¸. SEBY¸Y. Prezesem grupy zosta∏ Jan Lipiƒski.
Pierwszym oficjalnym wystàpieniem by∏ wieczór poetycki poÊwi´cony patronowi grupy.
Przeprowadzono tak˝e konkurs na utwór literacki poÊwi´cony W∏adys∏awowi Sebyle. Grupa
organizowa∏a wieczory w Lipiu, K∏obucku, Cz´stochowie, Wr´czycy. Wspólnie z Klubem Nauczycielskim w Cz´stochowie by∏a inicjatorem
Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich orga-

nizowanych w K∏obucku. Póêniej Grupa zwiàza∏a si´ z czasopismem „Nad Wartà”. Zaproponowano jej tak˝e udzia∏ w almanachu „M∏ody Âlàsk Literacki”, gdzie zakwalifikowa∏y si´
wiersze T. Gierymskiego i J. Lipiƒskiego.
Oprócz wymienionych cz∏onków w grupie dzia∏ali tak˝e: Krystyna i Tadeusz Biskupowie, Longin Kowasz, Maksymilian Sieradzki, Janusz
Szmidla, Adam Wojtala, Jan Musia∏ek, Leszek
Pobóg-Wierzchowski. W roku 1974 ukaza∏ si´
poetycki Almanach grupy.
Grupa LIT-ARS powsta∏a na poczàtku roku
1986 przy Stowarzyszeniu Ârodowisk Twórczych. Skupia∏a poetów i plastyków. Nazwa nawiàzywa∏a do mi´dzywojennej formacji literackiej, do której nale˝a∏ Józef Ryga∏. W lutym
1986 roku zorganizowa∏a wieczór inauguracyjny w klubie „SST” Filharmonii Cz´stochowskiej Krzysztofa S. Wroƒskiego; tu te˝ planowano przeprowadziç kolejne spotkania grupy.
W czasie przynale˝noÊci do grupy debiutowa∏y Edyta Gronert, Agata Polak i Klaudia Rabonda. Z informacji dotyczàcych sk∏adu grupy wynika∏o, ˝e zdominowa∏y jà panie. Oprócz wymienionych by∏y to: Anna Grzywiƒska, El˝bieta
Libel, Janina ¸otach.
Przy Stowarzyszeniu Ârodowisk Twórczych
w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
dzia∏a∏ „KLUB LITERACKI 44” za∏o˝ony prawdopodobnie na bazie grupy Lit-Ars. Pomys∏odawcà nazwy by∏ Wies∏aw Wyszyƒski, który zosta∏ jego prezesem. Klub organizowa∏ wieczory
w „SST“ w Filharmonii i wydawa∏ mini arkusze
okolicznoÊciowe ze znaczkiem ka∏amarza
i piórka, które przygotowywa∏ Jacek Miko∏aj Olszewski. Kolejni prezesi Klubu „44” to Szymon
Grzegorzewski i Rafa∏ „Je˝yk” Kasprzak. Cz∏onkowie spotykali si´ równie˝ w restauracji muzycznej „Stacherczak”, w mieszkaniu Anny PoÊpiech, w OPK „Gaude Mater” i w restauracji
„Cepelianka”. Poeci zwiàzani z klubem drukowali wiersze w piÊmie redagowanym przez
W∏adys∏awa E. Piekarskiego Mini-Galeria, a ich
debiutanckie tomiki ukazywa∏y si´ w serii Cz´stochowskiej Biblioteki Poetów i Prozaików Cz´stochowy. Kilku cz∏onków Klubu wstàpi∏o tak˝e
do Krakowskiego Oddzia∏u ZLP: Ryszard Sidorkiewicz, Arkadiusz Frania, Rafa∏ Kasprzak.
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O LITERATURZE
13 kwietnia 2000 roku z inicjatywy Wioletty Grzegorzewskiej, Renaty Zarychty i Rafa∏a Salamuchy powsta∏ KLUB LITERACKI „MENERIS”. Nazwa by∏a neologizmem wymyÊlonym przez studenta filologii polskiej Krzysztofa Góreckiego. Prezesem i g∏ównym organizatorem dzia∏aƒ klubu by∏a Wioletta Grzegorzewska. Grupa wy∏oni∏a si´ ze sta∏ych uczestników
Turnieju Jednego Wiersza organizowanego
przez Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w OPK „Gaude Mater”, do których z czasem do∏àczy∏y inne osoby niekoniecznie zajmujàce si´ poezjà (emeryci, ksiàdz, licealiÊci,
plastycy, muzycy itd.). W sali konferencyjnej
OPK odbywa∏y si´ wieczory dyskusyjne m.in.
na temat poezji wspó∏czesnej, warsztaty poetyckie. 29 listopada Klub zorganizowa∏ inauguracyjne spotkanie literackie pod nazwà
„Wieczór poezji nieposkromionej”, po którym
Wies∏aw Paszkowski z Dziennika Zachodniego
okreÊli∏ dzia∏alnoÊç Meneris jako „strategi´
êrebiàt”. 7 marca 2001 roku na scenie OPK
grupa wystawi∏a spektakl poetycki wed∏ug pomys∏u Mateusza Szkopa pt. „Seans“. Wielu poetów z Menerisu zwiàza∏o si´ z Artystycznà
Scenà „B∏azen”. W czasie wakacji spotkania
odbywa∏y si´ w kawiarni ART-CAFE przy ul. Focha. W ostatniej fazie dzia∏alnoÊci Menerianie
spotykali si´ w Dekadencji przy ul. Nowowiejskiego. Cz∏onkowie Klubu Meneris byli zwiàzani z dwumiesi´cznikiem kulturalnym Aleje 3,
w którym publikowali swoje wiersze, jednak
nie og∏osili wspólnego manifestu literackiego.
Wielu z nich wyda∏o debiutanckie ksià˝ki,
a mi´dzy nimi Renata Zarychta.
W ubieg∏ym roku Meneris z inicjatywy Mateusza Szkopa podzieli∏ si´ na dwie podgrupy:
w pierwszej pozosta∏o kilku dawnych cz∏onków wraz z prezesem, natomiast reszta
(zw∏aszcza plastycy) spotyka∏a si´ w pubie
„Puerto Rico” i stworzy∏a nowà GRUP¢ „01”,
która og∏osi∏a program dzia∏alnoÊci na ∏amach
Alej 3, we wspomnianym pubie organizowa∏a
poetyckie happeningi i wystawy fotograficznomalarskie. Cz∏onkowie jej to: Agnieszka Bugara, Iza Waluda, Tomasz Szewczyk, Mateusz
Szkop, Katarzyna Swi∏∏o, Jakub Rudziƒski.
W roku 2001 rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç JANOWSKI KLUB LITERACKI. Do grupy nale˝à:
Urszula Ostrowska, Ryszard Sidorkiewicz,
Krzysztof Lampa, Marek Maƒkowski, Adam
Korczyƒski, Rafa∏ Kasprzak, Justyna Kowalik.
Spotkania autorskie odbywajà si´ raz w miesiàcu w janowskiej bibliotece. Klub zapoczàtkowa∏ Jurajskà Jesieƒ Poetyckà im. Z. Krasiƒskiego w Z∏otym Potoku, a jego cz∏onkowie
utrzymujà kontakty z oÊrodkami literackimi
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w sàsiednich gminach: Myszków, Krzepice, Dobrodzieƒ i wspó∏redagujà pismo Echo Janowa.

opracowa∏a
Wioletta Grzegorzewska
Autorka wykorzysta∏a m.in. informacje zawarte w:
Leksykon: Grupy Literackie w Polsce
1945 –1989, Ewa G∏´bicka, Warszawa, 2000
Literaci w Janowie, J. Kowalik, w: Aleje 3,
nr 40, s. 28
Od redakcji: pragniemy dopisaç do tekstu
grup´ literacko-artystycznà „Exkluziv”, która
dzia∏a∏a w Cz´stochowie w latach 1992 – 1995,
a która zosta∏a pomini´ta
(sb)

Tadeusz Gierymski
Jerzy Liebert – jeden z najwybitniejszych
poetów przedwojennej Polski – urodzi∏ si´
w 1904 roku w Cz´stochowie. ˚y∏ zaledwie
27 lat, tote˝ jego twórczoÊç poetycka jest
skromna. Za ˝ycia wyda∏ dwa tomiki wierszy.
PoÊmiertnie ukaza∏a si´ „Ko∏ysanka jod∏owa”
(1932). Te ostatnie liryki napisa∏ w Worochowie na Huculszczyznie, gdzie przebywa∏ kilka
miesi´cy na kuracji, leczàc gruêlic´. Sà to
wiersze tragiczne, tworzone w obliczu zbli˝ajàcej si´ Êmierci. Cechuje je niezwyk∏a (i zarazem pi´kna) prostota. Mo˝na go zaliczyç do
nurtu skamandryckiego. Tekstami Liberta zachwycali si´ m.in. Kazimierz Wierzyƒski, Leopold Staff.

Pami´ci Jerzego Lieberta
Ko∏ysanko jod∏owa! – pisa∏ Liebert o trumnie,
o szumie, o swoim umieraniu,
W termometrze rt´ç pnie si´
coraz wy˝ej i wy˝ej,
winogrona ktoÊ niesie
stojàcemu pod krzy˝em.
Nie pomogà huculskie owoce
ani hausty górskiego powietrza.
Dni stawa∏y si´ ciemne jak noce
a twarz – od rt´ci bledsza.
Ko∏ysanko jod∏owa,
uko∏ysz poety wiersze,
gdy wcià˝ gor´tsza g∏owa
a coraz ch∏odniejsze serce.
Ko∏ysanko jod∏owa, wiatrowy szumie,
nie ka˝dy umieraç umie
w zwyk∏ych, najprostszych s∏owach.
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O LITERATURZE
Cienka, wyraêna linia
Trwajàce od 15 do 18 maja br. w Pa∏acu
Kultury i Nauki 48. Mi´dzynarodowe Targi
Ksià˝ki zgromadzi∏y prawdziwy gwiazdozbiór
autorów ró˝nej kategorii wagowej: Henryk
Grynberg, Izabela Sowa, Ewa Lipska, Robert
McLiam Wilson, Julia Hartwig, Jurij Andruchowicz, Ernest Bryll, Adam Zagajewski, Jaros∏aw
Marek Rymkiewicz, Tomasz Piàtek, Tomek Tryzna, Maria Janion, Janusz L. WiÊniewski, Jerzy
Pilch, Daniel Passent, Marek Nowakowski, Jan
Miodek, Ingmar Villquist, Wojciech Jagielski,
Jonathan Carrol, Hanna Krall, Katarzyna Grochola, Zygmunt Ka∏u˝yƒski, Dorota Terakowska, Zygmunt Kubiak i wielu, wielu innych.
By∏o kilkaset stoisk przygotowanych przez
wydawców, dzikie t∏umy odwiedzajàcych, polujàcych na autografy i kupujàcych, którzy przemieszczali si´ g∏ównie tropem kamer i obiektywów aparatów fotograficznych wycelowanych
bezwzgl´dnie w zasiadajàce przy swoich stolikach gwiazdy, bo media tak˝e dopisa∏y. By∏y
te˝ panele dyskusyjne oraz inne imprezy towarzyszàce, zwiàzane na przyk∏ad z Hiszpanià,
której literatura wyst´powa∏a w roli honorowego goÊcia – s∏owem wszystko, co mog∏o przyciàgnàç czytelnika. WÊród boksów znalaz∏o si´
nawet stoisko oferujàce szybkà i nowatorskà
metod´ czyszczenia okularów, do czego s∏u˝y∏
zestaw nieco podejrzanie pachnàcych chemikaliów. „To zapewne najwi´ksza impreza kulturalna w Polsce” – domniemywa∏ kolportowany
podczas targów „Kurier Wydawniczy”.
Od poczàtku nie dawa∏ mi spokoju problem d∏ugopisu i dedykacji.
Moja kolej nadesz∏a ostatniego dnia targów. Wydawca wydrukowa∏ plakaty, zarezerwowa∏ godzin´, wynajà∏ d∏ugow∏osà i chyba nieletnià blondynk´, która krà˝y∏a wÊród odwiedzajàcych i z promiennym uÊmiechem wciska∏a karteczk´ z zaproszeniem na spotkanie
z autorem, czyli ze mnà. Mia∏em tylko usiàÊç
przy stoliku i podpisywaç ksià˝ki, ale poniewa˝ debiutowa∏em w tej roli, nie wiedzia∏em,
czym prawdziwy pisarz podpisuje. Odziedziczone po dziadku pióro „Pelikan” wyda∏o mi
si´ pretensjonalne. Z∏ota stalówka b∏yszcza∏a
zbyt nachalnie, ale z drugiej strony – kto to
móg∏ wiedzieç? Mo˝e jednak? Zabra∏em. Zabra∏em te˝ stalowy d∏ugopis, wykwintny nienachalnie, niemiecki czarny cienkopis, który kojarzy si´ tylko z monotonnà biurowà pracà oraz
plastikowà jednorazówk´ ozdobionà nazwiskiem polityka startujàcego przed kilkoma laty
w wyborach.
Z dedykacjà posz∏o ∏atwiej. Przyjecha∏em
do Pa∏acu kilka godzin przed moim wyst´pem

i zaczà∏em krà˝yç w poszukiwaniu wzorca. Na
szcz´Êcie tu˝ przy wejÊciu spotka∏em obl´˝onà
przez fanów Krystyn´ Siesickà. Wepchnà∏em
si´ mi´dzy nich, spojrza∏em pisarce przez rami´ i niepokój przeszed∏ jak r´kà odjà∏. „Basi
z serdecznoÊciami – Krystyna Siesicka” – przeczyta∏em. „Kasi z serdecznoÊciami – Aleksander Wierny” – pisa∏em potem pewnà r´kà
i z uÊmiechem zawodowca. Czarnym cienkopisem, bo Siesicka mia∏a podobny.
Zosta∏o mi troch´ czasu wi´c mog∏em
podpatrywaç prawdziwych profesjona∏ów. Dorota Mas∏owska przefarbowa∏a si´ na blond
i narzeka∏a do kamery, ˝e przyjazd na targi to
strata czasu. Jak zawsze nerwowy Marcin
Âwietlicki podrygiwa∏ na swoim krzese∏ku, jakby w∏aÊnie bra∏ udzia∏ w koncercie „Âwietlików”; w jego ciemnej do tej pory czuprynie zauwa˝y∏em pierwsze siwe w∏osy. Fotogenicznie
i od zawsze szpakowaty Bogus∏aw Wo∏oszaƒski nadzwyczaj ch´tnie pozowa∏ do zdj´ç – wydawa∏ si´ du˝o wy˝szy, ni˝ w telewizji. W pot´˝nej kolejce t∏oczàcej si´ do S∏awomira
Mro˝ka zauwa˝y∏em wÊród anonimowych wielbicieli karnie czekajàcego popularnego pieÊniarza Jacka Kaczmarskiego i pomyÊla∏em, ˝e
na szcz´Êcie nie wszystko si´ zmienia, ˝e kultura naprawd´ wysoka jest wa˝niejsza, ˝e istnieje cienka, ale wyraêna linia oddzielajàca jà
od tego, co po prostu popularne.
Aleksander Wierny
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DNI KSIA ˚KI

Beata BrodowiczSzymanek

S∏awomir Burszewski

Arkadiusz Frania

Waldemar M. Gaiƒski

Tadeusz Gierymski

Tomasz G∏adysz

Wioletta
Grzegorzewska

Szymon Grzegorzewski

Lech Górnicki

Wojciech Graba∏owski

El˝bieta Hurnikowa

Marcin „Je˝yk” Janocha

El˝bieta JeziorowskaWróbel

Andrzej Kalinin

Rafa∏ „Je˝yk” Kasprzak

Justyna Kowalik

Ma∏gorzata Kot

Barbara ¸àgiewka

Ludmi∏a Marjaƒska

Ma∏gorzata Matera
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,

DNI KSIA ˚KI

Bartosz Mazur

Janusz Mielczarek

Janusz Pawlikowski

W∏adys∏aw E. Piekarski

Krystian Piwowarski

Ryszard Sidorkiewicz

Marta Smoleƒ

Rafa∏ Socha

Mateusz Szkop

Ksiàdz Grzegorz
U∏amek

Fotografie autorstwa
Dominika Warkiewicza.
Fotografia
S∏awomira Burszewskiego
autorstwa Piotra D∏ubaka
Aleksander Wierny

Zbigniew Wo∏czyƒski

Krzysztof Wroƒski

Renata Zarychta

Nota od redakcji
Powy˝ej prezentujemy cz´stochowskich pisarzy, z którymi mieliÊmy sposobnoÊç spotkaç si´ 14 i 15 czerwca na pierwszych CZ¢STOCHOWSKICH DNIACH KSIÑ˚KI – przedsi´wzi´ciu pionierskim, oryginalnym, wa˝nym, potrzebnym, które nie
sposób przeceniç i któremu, z myÊlà o przysz∏oÊci, trzeba pomóc.
Z uwagi na cykl wydawniczy naszego kwartalnika nie mogliÊmy w bie˝àcym numerze zamieÊciç wypowiedzi pisarzy oraz
przedstawicieli organizatorów: Miejskiej Galerii Sztuki, Biblioteki Publicznej i Gazety Cz´stochowskiej. Uczynimy to w numerze nast´pnym. Redakcja „Alej 3” zwraca si´ zatem z proÊbà do pisarzy, organizatorów, wydawców i wszystkich osób zainteresowanych ksià˝kà o nadsy∏anie do 5. sierpnia na adres Biblioteki Publicznej w Cz´stochowie: Aleja NajÊwi´tszej Maryi
Panny 22 wypowiedzi na temat potrzeby organizowania CDK, cz´stochowskiego rynku ksià˝ki, sytuacji pisarza (problemów
finansowych, wydawniczych, promocyjnych i innych, z którymi musi si´ on borykaç). Byç mo˝e macie pomys∏y racjonalizujàce organizacj´ CDK. Napiszcie o tym do nas. Wypowiedzi prosimy nadsy∏aç w formie wydruku (3/4 strony A4) plus dyskietka z dopiskiem: CDK. Pisarzy prosimy o zamieszczenie informacji nt. swojego istniejàcego ju˝ dorobku lub publikacji
b´dàcych w realizacji. Osoby piszàce, których nie by∏o na CDK prosimy o nades∏anie swoich zdj´ç. Niech˝e Êwiat pozna wasze twarze. Zaprezentujmy si´ jako zwarte i dynamiczne Êrodowisko literackie, bez obskurnego i niesprawiedliwego podzia∏u na tych z SPP, z ZLP, na niezrzeszonych, zas∏u˝onych, nagrodzonych, debiutujàcych, bo w koƒcu wszystkich nas ∏àczy ten sam los: samotne zmaganie si´ z kapryÊnym i cudownym tworzywem s∏owa, z warsztatem pisarskim, z ciàg∏ym dà˝eniem do harmonii formy i treÊci.
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PROZA

Âlimaki

Tomasz Matkowski*

– ...Albowiem dzisiaj modlimy si´ do Pana
od WF-u:
„Zdejm ch∏opców z murawy...”

modlitwa moderna
Halo? Wiesz, kto mówi? Wiedzia∏em, ˝e
wiesz. MyÊl´ te˝, ˝e wiesz, czego chc´ od ciebie, ale mimo wszystko wypowiem to g∏oÊno.
Po pierwsze: ˝adnych niespodzianek – niech
z∏e mi si´ nie Êni. Wiesz dobrze, ˝e praca mnie
wkurza coraz bardziej. Czy zamierzasz coÊ
z tym zrobiç? No i oczywiÊcie nie wiem, dlaczego KaÊka do tej pory mnie nie zauwa˝a –
jej mi∏oÊç zamawia∏em dwa tygodnie temu.
Dosyç niecierpiàcà zw∏oki kwestià jest moje
zdrowie, bo coÊ mnie gard∏o boli ostatnio.
Jeszcze jakbyÊ móg∏... Zemsty szukam –
draƒ wykiwa∏ mnie na kilka tysi´cy!
S∏yszysz mnie?! Do tego du˝à pizz´ i podwójne frytki. To JA si´ jeszcze odezw´...

W domu: recenzja
Autor próbuje przedstawiç nam w krzywym zwierciadle, którym jest telefoniczna rozmowa z jakàÊ istotà wszechmogàcà (typu boskiego), postaw´ cz∏owieka wspó∏czesnego.
Jego przesiàkni´te konsumpcjà i wiecznà bieganinà ˝ycie. Na boczny tor spycha sprawy duchowoÊci i ca∏ym swoim jestestwem prezentuje okaza∏oÊç swojego ja. Âlady egocentryzmu
widoczne sà niemal w ka˝dym s∏owie utworu.
Bóg, jako odbiorca „listy ˝yczeƒ” wydaje si´
byç bierny, jakby pos∏uszny, nie protestuje
i zdaje si´ jakby za chwile mia∏ zejÊç w ca∏ej
swej boskiej skromnoÊci i przynieÊç „modlàcemu si´” pizz´ i frytki...
Brak szacunku dla Wszechmogàcego jest
irytujàcy i nie sàdz´ aby osoby wierzàce mog∏y
pozytywnie odnieÊç si´ do tego utworu.
dst –

vs. czyli kontra
–
–
–
–
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Kochamy Promocje
T¢PO patrz´ na zgrabne r´ce kasjerki kontrastujàce z jej cz∏owieczym znu˝eniem. Pik,
pik pika przyrzàd kasjerki. Do tego jeszcze
promocja wrzeszczy na mnie ze wszystkich
stron i ze wszystkich si∏. Moje dzieci: syn Talon
i córka Promocja biegajà po ca∏ym supermarkecie. Ludzie si´ im przyglàdajà i z regu∏y sà
przychylni. Cz´sto nawet nieÊwiadomie darzà
je sympatià. Niska Cena jest bogiem, który polepsza warunki ˝ycia bez modlitwy. Szybki
i sterylny bóg, jak karta kredytowa, jak kredyt
konsumpcyjny...
Tam nieraz wychodz´, gdy chc´ si´ spotkaç z T∏umem. Opinia publiczna mieszka
w supermarketach. WejÊç jest ∏atwo – wystarczy iÊç po nitce Êwiate∏ek i kolorów rozlanych
na chodnikach; wystarczy Zg∏odnieç. Za to
wyjÊç... WyÊcie jest tylko przez gór´ wysokà na
8000 m. Bior´ raki na nogi i czekan w r´k´.
Id´, choçbym mia∏ na g∏ow´ spaÊç. Zostawiam
Promocj´ na po˝arcie.
„Uwa˝aj w którym miejscu zostawiasz
dzie∏o swojego ˝ycia”. Uwa˝am.

zderzenia vol.1
...w zadumieniu a przez ca∏e morze inaczej
przep∏ywamy pod postacià legendarnych wojowników i hasanów piorunowych; wspólne losy wina i winowajcy nie gwarantujà przepe∏nienia czary goryczy bo oto ironia ˝e ze z∏ota
ona; na w∏osach i matronach poleg∏e ma∏e
myszki ze strachu i po obiedzie w gwiezdny
py∏ ˝ywcem si´ popielà jako ˝e obliczam nieskoƒczonoÊç pi liczby co czterdzieÊci i cztery
bije czy szachuje mo˝e na g∏ow´; w 1952 pad∏o na gryp´ tyle a tyle niebezpiecznie jest
obieraç matafizyczne króliki tà porà bo w imi´
zasad i praw fizyki negujemy oczywizm zaistnienia prakseologicznie dodatnio na∏adowanych nukleonów o podstawie binarnej posiadajàcych ÊwiadomoÊç outsidera z bajki o Czerwonym Kapturku i tysi´cznej nocy dla której
Szeherezada zrobi∏a pó∏obrót i wypowiedzenie w kierunku urojonego s∏uchacza lub gina
z butelki bo przestawia∏o si´ kobiecie albo Semiramida widz´ jà podlewajàcà kwiatuszek
w wiszàcych na jednej linie jak Wanda R. ogrodach a przecie˝ deszcz pada wi´c po co ten
k∏opot kochanie to samo przez si´ czyli zysk
bez ryzyka...
– Panie, zacznij pan wreszcie wyk∏adaç zakupy na taÊm´, bo ludzie czekajà...
– ... owie nie zofujà iewa˝ mi sà ofià nionà.
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PROZA
gastrofaza
Zauwa˝y∏o si´ u siebie dziwne upodobania ostatnio. OTO nast´puje ∏apanie gastrofazy, gdy otworzy si´ lodówk´, a w Êrodku le˝y
spokojnie ONA – Kie∏basa Zwyczajna. Wcale
nie parafrazuj´ tutaj wierszy Wojaczka ani Ziemianina, jednak fakt jest faktem: radosne k´sy
kie∏basianego tworu wywo∏ujà jakieÊ ˝àdze
podprogowe ca∏kiem. OczywiÊcie, ˝e na surowo. OczywiÊcie, ˝e bez obierania z bli˝ej nieokreÊlonej skórki, tylko na ˝ywca zawsze. Duch
wszelkiej swojskoÊci mile si´ panoszy naówczas w mym ˝o∏àdku i hulaj dusza jak malowanie! Aczkolwiek jest coÊ z ucieczki ostentacyjnej i desperackiej „do parobka”, jak uciekali si´
ongiÊ do motywu wiejskiego znakomici pisarze.
Jednak potem to zapiç pierwszej jakoÊci i czystoÊci Inkà, to ju˝ granica jest wszelkiego wypasu, a po staremu sielanki. I choç skondensowanym jest dniem powszednio-robotniczym,
a zawini´ta w zgrzebny papier k∏óci si´ straszliwie z „Twoim Stylem”, to jednak w jej mià˝szu
czai si´ cudownie przycupni´ta polskoÊç, do
której kropelka wódki to ju˝ duch s∏owiaƒski.
* studiuje na Politechnice Cz´stochowskiej
i w cz´stochowskiej Wy˝szej Szkole Pedagogicznej

Ciotka
Doriana

Konrad Ludwicki

Bywa∏o (rzadko, ale jednak), ˝e Dorian odwiedza∏ swojà ciotk´ Gracjan´ w jej pokoiku
urzàdzonym w stylu rokoko. Szanowa∏ jà i podziwia∏. By∏ dla niej mi∏y i nieustannie jej przytakiwa∏. Nie chcia∏ denerwowaç starej, poczciwej
cioteczki. Pewnego jesiennego wieczoru ciotuchna Tekla przygotowa∏a dla Doriana przepysznà korszotk´. Dorian jad∏ ze smakiem, po∏yka∏ k´sy warzyw i kawa∏y mi´sa. Jad∏ i patrzy∏
w talerz. Potrawy ubywa∏o i Dorian spostrzeg∏
na dnie talerza... p´k kud∏ów przypominajàcych
psià sierÊç, wiàzk´ w∏osów, coÊ tego typu...
– O, ˝esz kurna – zaklà∏ cichutko.
Nie chcia∏ sprawiaç przykroÊci ciotce, która mia∏a tyle radoÊci, gdy obserwowa∏a jak
konsumuje g´stà korszotk´. „W∏osy w potrawie – to mog∏oby jà zasmuciç i wprawiç w zak∏opotanie” – duma∏. Dorian nie namyÊlajàc

wiele po∏knà∏ „ze smakiem” p´k w∏ochatej
sierÊci, czy cokolwiek to by∏o...
Dwa opowiadania o niepospolitym cz∏owieku
Pewien cz∏owiek mieszka∏ w ma∏ej miejscowoÊci, w∏aÊciwie wsi, gdzie liczba mieszkaƒców nie mog∏a przekraczaç szeÊçdziesi´ciu paru osób. Okolica by∏a spokojna i biedna. By∏ to
rodzaj kotliny i anteny telewizyjne nie odbiera∏y fal. Pozostawa∏o radio. Jedynà rozrywkà –
a i edukacjà – by∏o s∏uchanie audycji radiowych.
Od trzech lat s∏ucha∏ radia w godzinach od
18.00 do 19.15. W∏aÊnie wtedy prowadzi∏a
swój program autorski „Ona” – obca, którà poznawa∏ jedynie po barwie g∏osu. By∏ jej najwierniejszym s∏uchaczem, p∏omiennym wielbicielem, ch∏onà∏ ka˝de jej zdanie. Prowadzi∏a
audycje pó∏szeptem, który doprowadza∏ go do
amoku i ob∏´du. S∏ucha∏ radia i niejednokrotnie nagrywa∏ jej charakterystyczny mi´kki dyszkant o intymnej barwie, by dnia nast´pnego
móc raz jeszcze wys∏uchaç ulubionej wypowiedzi,. Minà∏ kolejny miesiàc, a on wcià˝ poch∏ania∏ jej pó∏tony z otwartymi ustami. „Jak wyglàda?” – myÊla∏. „Jest m∏oda – to na pewno,
szczup∏a szatynka, krótko obci´ta. Tak. Z pewnoÊcià szatynka.” KiedyÊ odwa˝y∏ si´ zadzwoniç. W rozmowie by∏a mi∏a i opiekuƒcza. Rozmawiali chwil´ i po˝egnali si´ krótkim „do
us∏yszenia”. To zach´ci∏o go, by poznaç jà osobiÊcie. OÊmieli∏ si´ udaç do niej. We wtorek rano wsiad∏ do pociàgu i pojecha∏ w kierunku
miasta, w którym by∏a rozg∏oÊnia radiowa.
Cztery godziny czeka∏ na korytarzu, gdy nagle
us∏ysza∏ za sobà jej aksamitny g∏os.
– Pan do mnie?
– Taak – odwróci∏ si´, a jego serce stan´∏o
na chwil´
Zobaczy∏ monstrum. By∏a t∏usta i spocona.
Przypomina∏a psa. Wyglàda∏a jak m´˝czyzna.
Zaniemówi∏. Spoglàda∏a na niego, lecz on
wcià˝ milcza∏.
– Pewnie jesteÊ jednym z tych gnojków,
którzy myÊlà, ˝e jestem pi´kna, a póêniej sà
zawiedzeni. Pi´kny mam jedynie g∏os – orzeszku...
– yyy yyy – próbowa∏ wykrztusiç cokolwiek,
ale bez skutku.
Podesz∏a do niego na odleg∏oÊç metra
i silnie kopn´∏a go w kostk´. Odczeka∏a chwil´
i kopn´∏a raz jeszcze, tym razem w piszczel.
Potem bez poÊpiechu oddali∏a si´ w kierunku
drzwi. Zwinà∏ si´ z bólu. Przez nast´pne dwa
dni nie móg∏ stanàç na nogi.
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BLOG
robak.blog.pl
2003-02-16
sto myÊli na przyk∏ad
dziÊ ca∏e popo∏udnie szpera∏em w swoich
starych zapiskach, jakie ja bzdury wypisywa∏em...hehe. oto cz´Êç moich myÊli sprzed kilku
∏adnych lat.
4. „nawet w beznadziejnoÊci mo˝na znaleêç chwil´ pi´kna”
6. „jak nie wpaÊç w monotonnoÊç skoro
wszystko z czasem staje si´ takie samo?”
7. „dlaczego siedzenie z kimÊ przy stole
zawsze obliguje do rozmowy?”
10. „tylko jedno s∏owo nie pochodzi od
Boga „nie wiem”
15. „pytacie czym jest wiara? niedzielà
w samo po∏udnie”
16. „czasami wierz´, ˝e plujesz na mnie
z wysoka, ale to przecie˝ tylko deszcz”
18. „jestem nikim. z takim to by konie
kraÊç”
24. „mój cieƒ, choç tylko wieczorem jest
bardziej autentyczny ode mnie”
29. „s∏oƒce jest chyba zm´czone tym ciàg∏ym wschodem i zachodem. nie dziwi´ si´.
mnie te˝ to czasami m´czy”
30. „zmieniam ∏awk´ zupe∏nie jakbym
zmienia∏ siebie”
31. „nigdy nie potrafi´ si´ bardziej zachwyciç chwilà ni˝ kobietà”
39. „nie ma problemów tylko wtedy gdy
si´ o nich nie myÊli”
40. „sami tworzymy sobie Êwiaty, w których êle si´ czujemy. pytanie: dlaczego to robimy?”
41. „stale zamykam to co stoi przede mnà
otworem”
42. „jak mam nie troszczyç si´ o jutro, skoro jutro i tak b´dzie”
43. „kobiety lubià nie rozumieç”
45.” ˝ycie bez celu jest o wiele prostsze”
46. „ju˝ wiem gdzie Bóg przesiaduje.
w nocnym tramwaju”
47. „kobieta jest jak ró˝a. po prostu fajnie
wyglàda”.
49. „czasami powrót jest ci´˝szy od rozstania”
50. „wa˝ne by dostrzec to co niewidzialne”
52. „samotnoÊç nie daje spokoju, a jedynie
wielkie poczucie strachu”
54. „czy to normalne, ˝e czym jesteÊmy
starsi tym mniej si´ uÊmiechamy?”
59. „nawet w zamkni´tym pokoju dokàdÊ
uciekamy”
61. „bardziej ni˝ Êmierci boj´ si´ swoich
myÊli”
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62. „wcià˝ powstrzymuj´ p∏acz. zupe∏nie
jakbym magazynowa∏ ∏zy na innà okazj´”
64. „wbrew temu co g∏osi KoÊció∏, wiara
jest dla ludzi bardzo silnych”
66. „palenie przypomina mi moje ˝ycie.
z ka˝dym papierosem czuj´ si´ bardziej wypalony”
67. „zawsze w chwilach s∏aboÊci si´gam
po flaszk´ radoÊci”
68. „zdrada jest najwi´kszym grzechem.
Boga zdradzam najcz´Êciej”
70. „mi∏oÊç jest niczym innym jak tylko
utopijnà wiarà w szcz´Êcie”
72. „samowystarczalnoÊç musi prowadziç
do oczyszczenia si´ z wszelkich emocji”
74. „nawet gdybym zaczà∏ wszystko od
poczàtku, myÊli i tak si´ nie wyzb´d´”
77. „papier toaletowy – to najpi´kniejsza
nazwa dla najbrzydszej rzeczy”
82. „w zamkni´tym pokoju jest wi´cej
Êcian ni˝ mnie samego”
85. „gdy uÊwiadomi∏em sobie, ˝e mnie nie
ma, dziwi∏em si´, ˝e ludzie jeszcze na mnie patrzà”
88. „przecie˝ jest jeszcze chwila i moment,
a niekoniecznie czas”
89. „boli mnie wyrostek robaczkowy, a zawsze mia∏em nadziej´, ˝e nazwisko mnie od
tego uchroni”
90. „gdy sk∏adam d∏onie do modlitwy, nigdy nie wiem, czy to wiara czy tylko nadzieja”
94. „sà miejsca w których nie ma znaczenia gdzie jesteÊ. wa˝ne byÊ by∏”
97. „nie∏atwo byç cz∏owiekiem”
99. „na co nam teatr, skoro uczestniczymy
w najwi´kszym spektaklu Êwiata”
to by by∏o na tyle: kto wie mo˝e kiedyÊ coÊ
jeszcze dorzuc´.
od redakcji: powy˝ej oryginalny zapis z internetu
¸ukasz Robak prowadzi swojego bloga
(dziennik internetowy) od grudnia roku 2001.
Do tej pory odwiedzi∏o go ponad 6200 osób.
Z niektórymi rozmawia na gadu-gadu, lecz dla
wi´kszoÊci pragnie zostaç anonimowym autorem spostrze˝eƒ, troch´ poetyckich, troch´ egzystencjalnych. Przy pierwszym czytaniu dzia∏ajà przygn´biajàco (w przeglàdzie blogów napisano: „sadomasochistycznemu pesymizmowi
stop!”), ale wielu bywalcom stron www odpowiada ten klimat smutku. ¸ukasz nieregularnie
wpisuje kolejne strony. Jego intymne zwierzenia
czytajà zupe∏nie obcy ludzie, którzy nie znajàc
go osobiÊcie mogà bez uprzedzeƒ wypowiedzieç si´ na jego temat. Na g∏ównej stronie
bloga jest zdj´cie z filmu „Amelia” – historii
zwariowanej, acz uroczej, dziewczyny. Co pisze
Robak? Krótka próbka jego z∏otych myÊli
powy˝ej.
(sb)
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M¸ODE PIÓRA
MIT O POWSTANIU ÂWIATA
(KOSMOLOGIA)
Na poczàtku by∏ chaos... i tak ju˝ zosta∏o.
No, mo˝e poza tym, ˝e by∏o ciemno. Bóg wiedzia∏, ˝e ciemnoÊç jest z∏a, dlatego wymyÊli∏
latark´. Niestety zwyk∏e baterie by∏y zawodne,
poniewa˝ starcza∏y na bardzo krótko, wi´c
Bóg stworzy∏ baterie dzia∏ajàce do siedmiu razy d∏u˝ej i tak oto powsta∏y baterie Duracell.
Bóg wiedzia∏, ˝e Êwiat∏oÊç jest dobra, ale nie
by∏ te˝ Êlepy, wi´c zauwa˝y∏, ˝e by∏o cholernie
pusto. Stworzy∏ wi´c traw´ i zauwa˝y∏, ˝e by∏a
ona dobra. Przypomnia∏ sobie, ˝e nic nie jad∏
od pierwszego dnia tygodnia (a by∏ ju˝ dzieƒ
trzeci) rzek∏ wi´c: „niechaj Ziemia wyda drzewa rodzàce owoce”.
Bóg w przyp∏ywie euforii zaczà∏ tworzyç
ró˝ne dziwne rzeczy: S∏oƒce, Ksi´˝yc, gwiazdy,
zwierz´ta, w tym ryby, ptaki i pokemony (te by∏y niez∏e, a nawet ca∏kiem dobre). W chwilach,
kiedy nie myÊla∏ co by tu dobrego wymyÊliç
tworzy∏ mniej dobre obrazy, a wreszcie rzek∏:
„Uczyƒmy cz∏owieka na nasz obraz. Niech panuje nad rybami morskimi (bo sà te˝ latajàce,
nad nimi nie mia∏ panowania), nad ptactwem
powietrznym (i strusiami), nad byd∏em i pokemonami”. Stworzy∏ wi´c Bóg cz∏owieka. Na obraz Bo˝y go stworzy∏. Tak up∏ynà∏ poranek
i dzieƒ szósty. Siódmego dnia Bóg stworzy∏
nalewk´ w kartonie; pominiemy, co Bóg robi∏
siódmego dnia. Od tamtej pory przyj´∏o si´, ˝e
dzieƒ siódmy jest wolny.
Bóg widzia∏, ˝e m´˝czyênie brakuje rozrywki (a brak rozrywki jest z∏y), stworzy∏ wi´c
ulic´ Dekabrystów, a na niej liczne dyskoteki.
Pozwoli∏ m´˝czyênie korzystaç ze wszystkich
dóbr na Dekabrystów, zabroni∏ tylko jednej
rzeczy - chodziç do Portera. By∏a to bowiem
jedyna dyskoteka, gdzie mo˝na by∏o dostaç
nalewk´ w kartonie (Bóg JU˚ wiedzia∏, ˝e nalewka w kartonie jest z∏a). Powiedzia∏: „Nie pij
nalewek w kartonie, bo umrzesz”. W pewien
piàtek na DK m´˝czyzna wybra∏ si´ na punkowy koncert „Anio∏ów” z nowym wokalistà
(wczeÊniejszego – Lucyfera – wyrzucono z kapeli za noszenie skrzyde∏ na lewà stron´
i sk∏onnoÊci homoseksualne). M´˝czyzna próbowa∏ otworzyç piwo z´bem. Jednak nie wiedzia∏, ˝e otwieranie piwa z´bami jest z∏e. Dlatego Bóg da∏ m´˝czyênie otwieracz, a dla ukojenia smutku po z´bie, który mu wypad∏, uczyni∏ kobiet´. M´˝czyzna zabra∏ kobiet´ do jednego z barów na DK o nazwie Eden. Przed
wejÊciem spotkali ˝ula, peda∏a, syna Lucyfera.

M´˝czyzna spodoba∏ si´ ˝ulowi:
– CzeÊç, przystojniaczku. Czemu prowadzasz si´ z tà wyw∏okà?
– Spadaj, ty wstr´tny, brudny, ow∏osiony,
bezz´bny, ∏ysy pedale.
M´˝czyzna do koƒca nie wiedzia∏ co oznacza ostatnie s∏owo, jednak jego przeogromna
inteligencja podpowiada∏a mu, ˝e to dobry
moment na u˝ycie tego w∏aÊnie s∏owa.
– Ty brutalu! Ja zbieram tylko na kartonik.
– odpowiedzia∏ ˝ul.
– Kartonik?!? – zaciekawi∏ si´ m´˝czyzna.
– Nie wolno nam piç nalewek. – przypomnia∏a niewiasta.
– Cicho, kobieto!!! – wrzasnà∏ m´˝czyzna,
po czym zapali∏ papierosa marki Godsmack,
zaciàgnà∏ si´ mocno i zapyta∏:
– S∏uchaj, pedale (m´˝czyênie najwyraêniej
spodoba∏o si´ to s∏owo) czy je˝eli damy ci par´ groszy to i nam kupisz nalewk´?
Na to rzek∏ ˝ul: „Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam: kupi´ wam t´ nalewk´, bo jest to
najwi´ksze dobro na Dekabrystów, ale czemu
nie mo˝ecie kupiç jej sami?”
– Gdy˝ Pan nasz i stwórca, Bóg, zapowiedzia∏ nam, i˝ je˝eli wypijemy nalewk´ z kartonu to umrzemy. Zabroni∏ nam równie˝ chodziç
do Portera.
– To kit wam pocisnà∏, ja codziennie pij´
i ˝yj´.
Po czym ˝ul subtelnym gestem za∏o˝y∏
w∏osy za ucho, delikatnie odrzuci∏ g∏ow´ i powiedzia∏:
– Chodêmy!
Kobieta jednak wcià˝ usi∏owa∏a powstrzymaç m´˝czyzn´ od pope∏nienia grzechu
– Zaufajmy Bogu, on jest dobry. Amen.
Lecz zdecydowany m´˝czyzna odrzek∏:
– Nie chc´ mi si´ z tobà gadaç, lepiej podaj mi piwo, kobieto.
– Facet to Êwinia – bàkn´∏a pod nosem.
Pierwsi ludzie wypili haniebny, aczkolwiek
dobry w smaku, napój. Opis namawiania ko-
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M¸ODE PIÓRA
biety ominiemy ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç
papieru. Rano obudzili si´ na kacu i odkryli, ˝e
sà nadzy, jednym s∏owem ktoÊ zwinà∏ im ubrania. M´˝czyzna bez wiedzy Boga po˝yczy∏ sobie jego spodnie, te zaÊ by∏y za du˝e. I tak
m´˝czyzna zosta∏ skejtem. Kobieta natomiast
odci´∏a kawa∏ek nogawki. Starczy∏o jej tylko na
doÊç krótkà bluzk´ i jeszcze krótszà spódniczk´. W ten sposób zosta∏a ona... no, sami wiecie kim, a mo˝e raczej czym. Tak bardzo bola∏y ich g∏owy, ˝e skryli si´ w ogródkach dzia∏kowych. Bóg przechadzajàc si´ po nich (po
ogródkach nie ludziach) w poszukiwaniu swoich spodni s∏ucha∏ muzyki ze swojego walkmana i nuci∏ swojà ulubionà piosenk´ „(...) jestem
Bogiem, wyobraê to sobie... o rany, rany jestem niepokonany (...)”. Nagle potknà∏ si´ o le˝àcego w krzakach m´˝czyzn´. Poczuwszy
aromat nalewki zaczà∏ krzyczeç. (S∏owa wypowiedziane w owym czasie przez niego obejmiemy cenzurà).
˚ula-peda∏a, który namówi∏ ludzi na nalewk´ skaza∏ na sypianie w rowach i wiecznego kaca, a jego ojcu przyprawi∏ rogi. Za kradzie˝
spodni Bóg nas∏a∏ na m´˝czyzn´ cherubinów,
ale ten w por´ wzià∏ nogi za pas, kobiet´ pod
pach´ i uciek∏ z Dekabrystów krzyczàc: „Nas
nie dogonjat”. Obiecali sobie, ˝e ju˝ nigdy nie
wrócà na DK, bo to miejsce przynosi im pecha.
Nadali sobie równie˝ ksywki: Adam i Ewa. Jednak sami nie wiedzieli, dlaczego akurat takie.
Na koniec dodamy, ˝e sp∏odzili oni liczne potomstwo m.in.: Kaina, Abla, Kub´ Wojewódzkiego, Andrzeja Leppera oraz Madonn´.
Katarzyna Trynkiewicz i Adam St´˝a∏a

ZAK¸ÓCONO
Krzes∏o s∏u˝y do siedzenia, pi∏ka s∏u˝y do
rzucania. Takie aksjomaty. Rzucanie krzes∏em
wydaje si´ wbrew podstawowej funkcji mebla.
Zaburza to porzàdek rzeczy. Nie ma si´ jednak, co dziwiç. Staruszki chodzà ze skarpetami
na butach. Zak∏ócona kolejnoÊç zak∏adania.
Zbierajà one puszki po hasiokach. Z jednej torebki nie parzy si´ dziesi´ciu herbat, a z niedopa∏ków nie skr´ca si´ papierosów.
A wracajàc do krzes∏a, skuteczne jest rzucanie nim. Adekwatne jako reakcja na wkradajàcy si´ zam´t. Bo gdy uznany pianista daje
lekcje ze swego instrumentu, to nie sadza sobie uczennicy na kolanach. Zw∏aszcza, gdy nikogo nie ma w domu. Zw∏aszcza, gdy chwytajàc jà za pierÊ nie znajduje jej.
Nie musi chowaç si´ za sutannà czy immunitetem by byç bezkarnym. Matka rzuci∏a tylko
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krzes∏em, bo prócz s∏abej herbaty nic dla córki zrobiç nie mog∏a.
Tak cieszy∏a si´, ˝e sàsiad za darmo pouczy gry, mo˝e da poparcie, pos∏a∏o by si´
dziewczyn´ do szkó∏. A on pos∏a∏ jà jedynie na
spotkanie z chodnikiem. Z którego pi´tra wyskakujà zwykle samobójcy? Policja nie udziela
takich informacji. Nie udziela te˝ pomocy. Policja wcale si´ nie udziela.
Krzes∏o s∏u˝y do siedzenia. Ma∏e dziewczynki bawià si´ lalkami. M´˝czyêni nie bawià
si´ dziewczynkami, bo te nie potrafià lataç. Takie aksjomaty.
Piotr Nita
Grudzieƒ 2002

NIEWIDZIALNY CZ¸OWIEK, KTÓRY
NADE WSZYSTKO LUBI¸ PATRZEå
W GWIAZDY
Pewien cz∏owiek by∏ niewidzialny. Nikt nie
zna∏ jego imienia, bo nikt nie wiedzia∏ o jego
istnieniu poniewa˝ nikt go nigdy nie zobaczy∏.
Pan ten obudzi∏ si´ pewnego razu w swym
niewidzialnym ∏ó˝ku i wyszed∏ na ulic´.
By∏ ju˝ wieczór. Niewidzialny Cz∏owiek zawsze wychodzi∏ w nocy, by móc podziwiaç
gwiazdy. W pewnym momencie zatrzyma∏ si´
na Êrodku ulicy i zagapi∏ w niebo. Ksi´˝yc oÊlepia∏ go nieco i Niewidzialny Cz∏owiek nie zauwa˝y∏ zbli˝ajàcego si´ pojazdu. Rozp´dzony
samochód wjecha∏ w Pana i wbi∏ go mi´dzy
kratki Êciekowe. Niewidzialny Cz∏owiek jakoÊ
by sobie pewnie poradzi∏, gdyby nie to, ˝e jego d∏oƒ utkn´∏a mi´dzy kratkami i nie da∏o si´
jej uwolniç. Wystawa∏a nad ulic´ i ludzie po
niej deptali.
I po dziÊ dzieƒ na jednej z ulic jednego
z miast ludzie wcià˝ potykajà si´ w jednym
miejscu nie wiadomo o co, a samochody wcià˝
podskakujà na niewidzialnym wyboju.
Chcemy pomóc Niewidzialnemu Panu!
Przepisz ten tekst 25 razy i rozdaj znajomym.
Za ka˝dy jeden egzemplarz na konto naszej
Akcji Pomocy Niewidzialnemu Cz∏owiekowi
wp∏ywajà 2 grosze. Gdy tego nie podasz dalej,
najprawdopodobniej spadniesz ze ska∏y albo
spadnie ci ceg∏ówka na g∏ow´. Sprawdzone!...
Gra˝yna Siedlecka
* nota od redakcji: grupa literacka „Blee”
zbiera∏a si´ dawniej w „Dekadencji”. Obecnie
mo˝na ich spotkaç w „Pani Dulskiej” przy
ul. Kopernika. Grup´ tworzà: Gra˝yna
Siedlecka, Katarzyna Trynkiewicz, Mateusz
Byczkowski, Piotr Nita, Adam St´˝a∏a, Micha∏
Wojciechowski.
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POEZJA
Ludmi∏a Marjaƒska
Zegary
Lubi´ stare zegary,
które nakr´caç trzeba.
To jakby pomagaç godzinom
p∏ynàç do nieba.
Dawniej w niedzielne po∏udnie
podciàga∏ ∏aƒcuchy wagi –
z uwagà nale˝nà wa˝noÊci –
mój ojciec pe∏en powagi.
Teraz ja je podciàgam
poÊpiesznie i niedbale.
Âmieszny nawyk, bo przecie˝
nie musz´ Êpieszyç si´ wcale.
Samotna i niczyja
czasu mam nazbyt wiele,
a zegar godziny wybija,
odlicza kolejne niedziele.
Mój stary zegar tyka,
jakby Êpiewa∏ piosenki.
Gdy jego wagi dotykam,
czuj´ dotyk ojcowskiej r´ki.

Wis∏awie Szymborskiej
***
„JacyÊ ludzie” to my
wygnaƒcy Ewy
ze starej pieÊni pielgrzymów
idàcych na Wzgórze
to my
szukajàcy ucieczki przed ˝yciem
do ˝ycia
Poszukiwacze skarbu
wolnoÊci
schronienia
ciep∏a
przyjaznego s∏owa
To my
pokaleczeni zranieni
ciàgnàcy baga˝ trosk
lat
OÊlepieni
reflektorami spojrzeƒ
JacyÊ ludzie nas widzà
omijajà
sàdzà
Grzebià w przydro˝nej ziemi
obcych sobie
wygnaƒców
2002

fot. Jacek Kamiƒski

listopad 2002

***
I to co ocala∏o ma zostaç zburzone
Burz´ si´ przeciw temu
Kamienica na rogu Placu Zbawiciela
i Marsza∏kowskiej
rozbierana do ceg∏y
na oczach przechodniów
czerwieni si´ ze wstydu
Patrzy wybitym okiem
jego szklistà resztkà
na zdruzgotany szkielet
na schodzone progi
Trwajà jeszcze piwnice
pe∏ne przetworów
powstaƒców
pami´ci.
2001
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POEZJA
Niecodzienny debiut

W

Cz´stochowie zadebiutowa∏ kolejny
m∏ody poeta - Marcin Janocha, laureat zesz∏orocznego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. H. PoÊwiatowskiej i Turnieju Turniejów Jednego Wiersza
w OPK „Gaude Mater”. Jego ksià˝ka pt. „niecodziennik” ukaza∏a si´ dzi´ki pomocy finansowej Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Oryginalny tomik ma przemyÊlanà klamrowà kompozycj´. Otwiera go wiersz pt. „Dzieƒ
jak co dzieƒ”, a koƒczy utwór, który jest tematycznà „kalkà” pierwszego pt. „Dzieƒ jak nie co
dzieƒ”. Autor ma tendencj´ do treÊciowego
i formalnego „zamykania”. Cz´sto koƒczy wiersze wyraênà puentà, lubi stosowaç paralele,
które zamykajà poszczególne zwrotki. Samotne s∏owa te˝ sà zamkni´te w w´˝ykowatych,
„ró˝ewiczowskich” konstrukcjach, a tytu∏ wyglàda, jak matematyczny wzór z nawiasami

kwadratowymi: [[ nie [ co]] dziennik]. Mo˝e jednak, co za du˝o to nie zdrowo?
W tym klaustrofobicznym poetyckim Êwiecie dominuje liryka wyznania. Bohater kontempluje codziennoÊç, spowiada si´ przed samym
sobà. Wr´cz delektuje si´ myÊlami, z którymi
prowadzi, jak to okreÊli∏, „zimnà wojn´”: MyÊli/osaczy∏y mnie/z ka˝dej strony/a˝ trudno
uwierzyç/˝e sam je zrodzi∏em. CodziennoÊç
urasta w jego g∏owie do rangi rytua∏u (wiersze
„Rytua∏ poranny”, „Rytua∏ wieczorny”). Dzi´ki
celebrze prostych czynnoÊci, nawet takich jak
picie herbaty czy jedzenie jab∏ka, poeta dochodzi do ciekawych wniosków filozoficznych.
Odkrywa rzàdzàcy Êwiatem wariabilizm.
Wszystko si´ zmienia nawet w ciàgu tego samego dnia, nawet w ciàgu jednej chwili Êwiat∏o za∏amuje si´ pod innym kàtem. Ka˝dy
dzieƒ umiera i rodzi si´ na nowo.
W tomiku znajdziemy te˝ odwo∏ania do
Gombrowicza. Bowiem bohater tak intensywnie przyglàda si´ wszystkiemu wokó∏, ˝e jego
uwadze nie ujdzie nasze codzienne udawanie:
„rano oddam kostium do wypo˝yczalni” – mówi podmiot wiersza pt. „Rytua∏ wieczorny”. Jego spostrze˝enia dotyczà te˝ naszego Êwiadomego nak∏adania masek: „jeszcze tylko ˝el na
w∏osy/i „alles gut/ jutro.../b´d´ sobà” (wiersz
pt. „Teatr”).
Mojà uwag´ zwróci∏y erotyki, ale nie dlatego, ˝e jak to erotyki sà wzruszajàce. Te utwory sà zimne. Nie ma w nich ˝adnej interakcji.
Bohater bardziej koncentruje si´ na w∏asnych
intelektualnych doznaniach ni˝ na emocjach.
Czytelnik nie wie nic o osobie, do której adresowane sà wyznania mi∏osne. Nie wyczuwam
w nich napi´cia, a szkoda. Cz´sto si´ s∏yszy, ˝e
trudno napisaç niebanalny wiersz mi∏osny. To
prawda. Wiersze, które znalaz∏am w tomiku nie
sà „oklepane”, ale zbyt egocentryczne. Bohater szuka ukochanej osoby w fili˝ance kawy, za
zas∏onà grubej kotary, na wzór Peipera dokonuje jej „urbanizacji”(„Urbanizacja Ciebie”) albo upaja si´ jej cichà obecnoÊcià („We Ênie”)
i nic z tego nie wynika., Ukochana osoba stoi
w cieniu jego s∏ów, a t´sknota jest tylko masochizmem.
Ostatnio popularne sà prywatne zapiski,
dzienniki, pami´tniki, jednak poetyckie medytacje codziennoÊci Marcina Janochy sà wyjàtkowe. Rekomendujà je: Krystyna Rodowska,
Krystian Piwowarski i Stanis∏aw Podobiƒski.
Zadziwia mnie ten dojrza∏y debiut w tak m∏odym wieku (autor urodzi∏ si´ w 1984 roku).
Poza tym Marcin sam zaprojektowa∏ interesujàcà ok∏adk´.
Wioletta Grzegorzewska
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POEZJA
Marcin Janocha
penitent
istota poety
spowiedê
przed samym sobà
hektolitry wódki
papieros
odpalony z dwóch
stron
pi´tnaÊcie tabletek
przepitych
tanim winem
za trzy czterdzieÊci
zbyt póêno
odci´ty od p´powiny
zbyt wczeÊnie
odci´ty od przysz∏oÊci

z obserwacji
resztka Êwiat∏a latarni
oplata swym blaskiem
leniwe ulice
ksi´˝yc
wyciàga
swych wielbicieli
si∏à z ∏ó˝ek
na szyb´
stopniowo
w∏azi mróz
rysujàc impresjonistyczne wzory
˝aluzje zakurzone
nie chcà si´ obracaç
w moim d∏ugopisie
od wypisywania
kolejnych bzdur
koƒczy si´ wk∏ad
powoli od lektury
kolejnych poezji
trac´ wzrok

mój mesjanizm
u mnie
ciernie rosnà w doniczkach
a krzy˝
wyrasta przy drodze
co dzieƒ
plot´ sobie koron´
i rani´ swà skroƒ
codziennie

dolewam krople
do czary goryczy
by jà przepe∏niç
i cierpieç od nowa
czekam
niedzielnego poranka
by móc w glorii chwa∏y
narodziç si´
raz jeszcze

˝ar∏oczny
przebijajàc z´bami
skór´ jab∏ka
powoli
zatapiam si´
w soczystym mià˝szu
drà˝´ korytarze
wokó∏ jego
pionowej osi
okrà˝am
zdrewnia∏y ogonek
na po˝arcie Êmietnikowi
zostawiam
zgryziony do koƒca
ogryzek
jestem ˝ar∏ocznym
adamem
który
wczeÊniej ni˝ ewa
odkry∏
owoc jab∏oni

Wirtuoz
strzelam
koÊçmi
jak
z rewolweru
prostuj´
palce
uk∏adam je
w linie
równoleg∏e
na pulpicie
Twego cia∏a
szukam nut
ale gram
z pami´ci
symfonia
bez koƒca
na dwie r´ce
dnieje

aleje 3
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NOTATKI Z CZASU
Tadeusz Gierymski
Przez d∏ugie wieki, tysiàclecia nawet, malarze malowali to, co widzia∏y ich oczy. Mniej
wi´cej od po∏owy XIX stulecia zacz´li malowaç
swoje uczucia, potem te˝ myÊli. Malowaç myÊli? Dlatego w∏aÊnie dzisiejsza plastyka dla
przeci´tnego odbiorcy jest tak trudna do poj´cia, niezrozumia∏a, bo wymagajàca w odbiorze
nie tylko oczu, ale i g∏owy. Tu nie wystarczy
bierne gapienie si´ i wybrzydzanie.
* * *
Ca∏kiem inny obraz. ˚eby go zobaczyç nale˝y pojechaç autobusem nr 33 do koƒca, czyli dwa przystanki za Mirów. IÊç brzegiem lasu,
a po 200 metrach skr´ciç w lewo. Dro˝yna doprowadzi wnet do rozlewiska Warty. Siadasz,
stoisz – niewa˝ne. U stóp ˝ó∏tawa woda. Za
nià, w tej˝e barwie, wysoka trzcina, g´sta jak
las tropikalny. Zajmuje doÊç du˝y obszar. Po
drugiej stronie p∏ynie Warta, stàd jej nie widaç.
Wokó∏ ukojna cisza. W dzieƒ powszedni ludzi
tu prawie nie ma. Po tamtej stronie rzeki, na
wznoszàcym si´ zboczu – las. Na samym
wierzcho∏ku wzgórza czerwona plama. To dach
jakiegoÊ samotnego zabudowania. Ale wróçmy
do bliziutkich trzcin. Od czasu do czasu lekki
wiaterek porusza ich czubkami. Ta wodna g´stwina to prawdziwy azyl dla b∏otnego ptactwa. Co pewien czas s∏ysz´ g´ganie dzikich
g´si, kaczek. Nagle dobiega mnie charakterystyczny, urywany g∏os bekasa. Wi´c i tu si´ ów
rzadki ptak zagnieêdzi∏! Dêwi´k podobny raczej do g∏osu wydawanego przez czworono˝nego ssaka. Jak moim postrz´pionym nerwom
potrzebne sà odg∏osy natury! Szum deszczu,
wiatru. Nawet grzmoty i b∏yskawice. Przyjemny
l´k.
* * *
Na stare lata doszed∏em do przekonania,
˝e jedynà ideà, która mo˝e dobroczynnie promieniowaç na cz∏owieka i wszystkie formy jego dzia∏alnoÊci (moralnej, politycznej, spo∏ecznej, gospodarczej, rodzinnej itp.) jest chrzeÊcijaƒstwo. Liberalizm to ustrój dla anio∏ów, nie
ludzi. Albo dla odleg∏ej przysz∏oÊci. Czyli liberalizm, lecz roztropnoÊcià, rozumem ograniczony. KoÊció∏ mówi w tym przypadku o Mi∏oÊci. Lepsza naiwna mi∏oÊç, ni˝ rozpasane z∏o,
si´gajàce zbrodni. Nie chodzi mi tu o prawdziwoÊç wszystkich dogmatów religijnych. Np.
istota Boga nawet dla naszego Papie˝a nie
mo˝e byç rozpoznawalna do koƒca. Nic lepszego i bardziej humanitarnego dotychczas
nie wymyÊlono, jak solidaryzm spo∏eczny.
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W ka˝dym dobrym wierszu musi byç
troch´ szaleƒstwa.
* * *
Z∏y kochanek ma w sobie tyle dobrych
ch´ci...
* * *
Bartek doczeka∏ si´ w koƒcu promocji swego debiutanckiego tomiku poezji. Ta uroczystoÊç (sala pe∏na) by∏a dla mnie najprzyjemniejszà promocjà, w jaki uczestniczy∏em
w „Gaude Mater”. Pozna∏em Bartka przed
dwoma laty. Wzià∏em tego niepewnego, zmoczonego motyla do ràk, po∏o˝y∏em na d∏oni,
oddechem swym wysuszy∏em mokre skrzyde∏ka. Wreszcie dmuchnà∏em poziomo i motyl pofrunà∏ w Êwiat, ku górze. Patrz´ i widz´ jak jego matka, rodzina, mnóstwo znajomych i nieznajomych prze˝ywa tyle radoÊci, satysfakcji!
Dla pani Teresy (matki Bartka) to wielkie rodzinne Êwi´to, druga pierwsza komunia Êwi´ta.
Przez ca∏y czas nie odrywa chusteczki od
oczu. Moje oczy sà bardziej suche – ale jedna
(mo˝e ju˝ ostatnia?) ∏za pa∏´ta si´ po oku. Narodzi∏ si´ w Cz´stochowie nowy poeta, nie
wierszokleta, dla którego wartoÊci humanitarne, chrzeÊcijaƒskie stanowià jakoÊç nadrz´dnà.
Jeszcze jedno dopowiedzenie. Poniewa˝ kilka zazdrosnych, rozhisteryzowanych babsztylów uwa˝a∏o Bartka za fuszera i partacza poetyckiego, postanowi∏em na promocji usunàç
si´ w cieƒ i oddaç g∏os komuÊ innemu. Z roli
omówienia poezji Bartka wywiàza∏ si´ znakomicie Edmund ¸àgiewka. Wspomniane natomiast
wy˝ej hetery i wierszokletki (w ich wierszach sà
rymy, lecz nie poezja) gratulowa∏y Bartkowi
i obsypywa∏y go kwiatami. Ot, ludzka ob∏uda.
* * *
Stary cz∏owiek idzie brzegiem morza.
Nigdy nie walczy∏ z wielkà rybà. Szkielety
swoich marzeƒ pozostawi∏ na làdzie, w wielu
miejscach, które kocha∏, a one go wykpi∏y.
Stary cz∏owiek idzie wzd∏u˝ Pó∏nocnego
Morza, jakby po kraw´dzi w∏asnego ˝ycia.
Idzie i marzy o pi´knych krajach po drugiej
stronie Oceanu, w których nigdy nie by∏ i wie,
˝e nie b´dzie. Marzy ca∏ym sobà: stopami,
które li˝à nadbiegajàce fale oraz g∏owà, na
której posiwia∏e w∏osy rozwiewa morski wiatr.
Wie, ˝e te marzenia nigdy nie b´dà
zrealizowane, ˝e nie zostanie po nim nawet
szkielet ogryzionego przez rekiny marlina.
Stary cz∏owiek idzie dalej. Jest chudy, wi´c
lekki. Zimny, Êwiszczàcy wiatr chce go Êciàgnàç, obaliç z wydmy na dó∏. Ju˝ nie mówi, tylko myÊli: Nie trzeba wszystkiego poznawaç,
NAJPI¢KNIEJSZE JEST NIEPOZNANE.
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TEATR
ROZMOWY O SZTUCE
Z Markiem Perepeczko o teatrze i aktorstwie
rozmawia Andrzej Kalinin.
Jest podobno taka prawid∏owoÊç, ˝e ludzie zwiàzani z teatrem zawodowo, lub tylko emocjonalnie, swój flirt z Melpomenà zaczynali od szkolnych przedstawieƒ. Tam podobno nast´puje pierwsze zauroczenie scenà, owà magià, która z rzeczy prostych,
s∏ów, gestów, mimiki czyni sztuk´ i teatr. Czy
dziÊ ten stereotyp jest jeszcze aktualny?
Sàdz´, ˝e tak. Tam, gdzie w szko∏ach dzia∏ajà teatrzyki historia b´dzie si´ powtarzaç.
Zami∏owanie do teatru z nich bierze swój poczàtek. A gdy zdarzy si´ jeszcze, ˝e w szkole
jest nauczyciel-pasjonat, któremu chce si´
z m∏odzie˝à robiç przedstawienia teatralne, to
wtedy Êmia∏o mo˝emy mówiç o pierwszej, tej
podstawowej szkole kultury s∏owa, bycia
i wra˝liwoÊci na sztuk´ w sensie ogólnym i uniwersalnym. Kim potem w kulturze jesteÊmy
jest jedynie konsekwencjà tych pierwszych literackich, kulturalnych i teatralnych fascynacji.
Mówi´ o tym z takim przekonaniem, bowiem jestem tego wymownym przyk∏adem.
Mia∏em szcz´Êcie, ˝e jeszcze w podstawówce
spotka∏em nauczycielk´, rozkochanà w poezji,
teatrze i muzyce. To by∏a pani Dobrowolska,
kole˝anka mojej mamy, cz∏owiek zakochany we
wszystkich sztukach pi´knych, ale w teatrze
najbardziej. W∏aÊciwie dzi´ki niej, jestem dzisiaj aktorem. W jej to bowiem szkolnym teatrzyku zadebiutowa∏em, no, ju˝ doÊç dawno
temu. Ile wtedy mia∏em lat? Ho, ho, J´druÊ, zaczekaj. Chyba trzynaÊcie, mo˝e czternaÊcie, ale
by∏em ju˝ ch∏opcem wyrastajàcym ponad swoich rówieÊników i mo˝e dlatego pani Dobrowolska da∏a mi rol´, którà zazwyczaj w doros∏ych teatrach aktorzy-weterani ˝egnajà si´ ze
swojà publicznoÊcià. U mnie rzecz mia∏a si´
odwrotnie. Ja zadebiutowa∏em rolà CzeÊnika
z „Zemsty” Aleksandra Fredry i nià w∏aÊnie zaczà∏em swoje teatralne ˝ycie. Pewnie dlatego
tamten szkolny spektakl i tamten szkolny teatrzyk pami´tam do dziÊ. Prze˝ycia i ekscytacje z nim zwiàzane by∏o wprost niesamowite,
bowiem pani Dobrowolska robi∏a bowiem swój
teatr bez ˝adnej taryfy ulgowej. ˚adne tam
bajeczki dla m∏odzie˝y szkolnej, ˝adne zbiorowe recytacje, a przedstawienia od razu ambitne, oparte na dobrej literaturze i prawdziwym zaanga˝owaniu. Chcia∏a, ˝eby ten jej teatr by∏ wielki i powszechny. I by∏. Potrafi∏a

wciàgnàç w przygotowanie spektakli naszych rodziców, a tak˝e babcie, ciocie nauczycieli i dyrekcj´
szko∏y. Wszyscy oni
przygotowywali kostiumy,
dekoracje,
efekty akustyczne i inne konieczne rekwizyty zwiàzane z widowiskiem. Nasz teatr by∏ taki wspania∏y, bo by∏
wspólny i bliski sercu.
Urok takich szkolnych teatrów polega jeszcze na daleko posuni´tej umownoÊci. ˚aden
zawodowy teatr na takà dowolnoÊç nie móg∏by sobie pozwoliç. Pami´tam, ˝e ja swojego
CzeÊnika gra∏em wtedy w kostiumie, uwa˝aj;
wypo˝yczonym z operetki warszawskiej. Garderobiany w tym teatrze by∏ znajomym jednego z naszych rodziców, wi´c spraw´ szybko
za∏atwiono. Dosta∏em bia∏y mundur rotmistrza
huzarów, a do tego paradne, austriackie czako
na g∏ow´. Kurtka by∏a troch´ za du˝a, a zamiast karabeli wystawa∏ spod niej si´gajàcy
samej ziemi masywny rapier, czy szpada, niewa˝ne. Najwa˝niejsza by∏a zabawa w teatr i to
dla obydwu stron: m∏odych aktorów na scenie
i serdecznej dla nich widowni. Teatr w∏aÊnie taki powinien byç, ˝e aktorzy opowiadajà jakàÊ
histori´, a widzowie wierzà, ˝e tak mog∏o byç
naprawd´. Na tym w∏aÊnie polega owa niezwyk∏a magia teatru.
Po wielu latach bycia na scenie mog´ z ca∏ym przekonaniem stwierdziç, ˝e nigdy w ˝adnym doros∏ym teatrze nie spotka si´ tak idealnej symbiozy artystów i widzów, jak w∏aÊnie
w teatrzykach szkolnych. Tu bowiem trem´
prze˝ywajà wszyscy; ci na scenie i ci na widowni, bo przecie˝ razem ten spektakl stworzyli.
Ja t´ swojà pierwszà aktorskà trem´ z tamtego szkolnego teatru pami´tam do dziÊ. By∏a
ogromna. Tak sobie teraz myÊl´, ˝e wytrzymaç
jà móg∏ tylko m∏ody organizm. ˚aden starszy
cz∏owiek nie potrafi∏by jej unieÊç. Wiem, co
mówi´, bo mam przecie˝ za sobà troch´ aktorskich lat.
W dniu premiery naszego teatrzyku sal´
gimnastycznà szko∏y do ostatniego miejsca
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wype∏nili nasi rodzice, babcie, ciocie, sàsiedzi,
koledzy szkolni. Pani Dobrowolska sta∏a za kulisami i mia∏a wypieki na policzkach. „˚eby si´
tylko uda∏o” – mówi∏a do siebie. Uda∏o si´
oczywiÊcie, bo takie serdeczne i spontaniczne
przedstawienia, bez udziwnieƒ, nadinterpretacji i zawodowej sztampy, zawsze koƒczà si´
sukcesem. PublicznoÊç bi∏a nam brawa na stojàco, zachwycona naszà naturalnoÊcià, ale
i faktem, ˝e po trosze dogadzaliÊmy ich rodzicielskim ambicjom i byç mo˝e w∏asnym, niespe∏nionym, artystycznym marzeniom.
To by∏o pi´kne przedstawienie, mówi´ ci,
J´drek. Popatrz, tyle lat przelecia∏o, tyle innych
wa˝nych ról gra∏em potem w teatrach i filmach, a mimo to wcià˝ z rozrzewnieniem
wspominam tamto moje pierwsze przedstawienie w roli fredrowskiego CzeÊnika. ˚a∏uj´
tylko, ˝e ani jedno zdj´cie fotograficzne nie
przechowa∏o si´ z tamtej premiery, choç na widowni bez przerwy pstryka∏y ró˝ne radzieckie
Zorki i enerdowskie Zenity.
Opowiadam ci o tym szkolnym przedstawieniu jeszcze z innego, moim zdaniem bardzo
wa˝nego, powodu. Otó˝ warto chyba przypomnieç niektórym nauczycielom, humanistom,
a przede wszystkim rodzicom, jakie ogromne
walory wychowawcze majà szkolne teatrzyki.
Jak uczà pi´kna w ˝yciu i byciu, jak czynià nasze dzieci lepszymi, inteligentniejszymi i bardziej wra˝liwymi na ludzi i sprawy otaczajàcego nas Êwiata. Sà równie˝ znakomitym inspiratorem porozumienia mi´dzy m∏odzie˝à, rodzicami a szko∏à, co w dzisiejszych czasach upadku autorytetów jest niebagatelnym czynnikiem
wychowawczym. Teatr szkolny to oczywiÊcie
zabawa w teatr. Ale jaka zabawa! Intelektualna,
twórcza, kszta∏tujàca m∏ode charaktery. Jest to
tak˝e wielka lekcja wspó∏istnienia ró˝nych charakterów i jednoczeÊnie indywidualnego
udzia∏u w kulturze.
Mówi´ o tym wszystkim cz´sto na spotkaniach z m∏odzie˝à w szko∏ach. Namawiam:
„Twórzcie w∏asne teatry szkolne. Niekoniecznie musicie byç potem aktorami, ale wszyscy
b´dziecie kochaç teatr, a to pomaga pi´kniej
i màdrzej ˝yç”.
Twoje wypowiedzi, Marku, odnoszà si´
g∏ównie do teatrzyków szkolnych, a przecie˝ w Polsce istnia∏y równie˝ teatry amatorskie. Szczególnie w ma∏ych miasteczkach, w remizach stra˝ackich, przy koÊcio∏ach. Tam, gdzie nie dociera∏y teatry zawodowe, ludzie sami tworzyli sobie teatry. Ja
te˝ kiedyÊ gra∏em w takim, w moim powia-
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towym J´drzejowie. Dzisiaj jakby to wszystko umar∏o. ZapatrzyliÊmy si´ w telewizory
i kasety wideo.
Tak, to prawda. A mamy przecie˝ w Polsce
znakomite tradycje teatrów amatorskich, zaczynajàc od s∏awnego przemyskiego „Fredreum”. Dzisiaj zaszkodzi∏a im troch´ telewizja
i objazdowe grupy aktorskie, takie dwu-, trzyosobowe teatry z popularnymi aktorami, które
docierajà niemal do ka˝dej miejscowoÊci
w kraju. Dlatego znik∏y gdzieÊ te bardzo po˝yteczne i pi´kne teatry amatorskie. Nie ma nawet kol´dników z jase∏kami w okresie Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia, a przecie˝ to te˝ by∏ teatr
i to niezwyk∏y. Do normalnego bowiem teatru
widzowie przychodzà sami, a tutaj odwrotnie –
teatr przychodzi do widzów, wprost do ich domów z inscenizacjà o narodzeniu Pana. MyÊl´,
˝e to kiedyÊ znowu od˝yje. Niektórym ludziom, szczególnie tym z niespokojnym duchem znudzi si´ w koƒcu takie bierne z pozycji widza uczestniczenie w kulturze i zacznà
tworzyç jà sami poprzez choçby zabaw´ w teatr. Sà ju˝ tego oznaki. Na niektórych uczelniach dzia∏ajà znowu teatrzyki studenckie. Teatry obrz´dowe, zwiàzane z folklorem, dzia∏ajà przy Ko∏ach Gospodyƒ Wiejskich, a tak˝e
w szko∏ach, gdzie wychowanie poprzez sztuk´
staje si´ wa˝niejsze nawet niêli nauka podr´cznikowa.
W naszym cz´stochowskim Teatrze staramy si´ pomagaç nauczycielom w tej misji. Zapraszamy do nas na spektakle, s∏u˝ymy pomocà w doborze repertuaru, instrukta˝em, w miar´ mo˝liwoÊci kostiumami. Tym dzia∏aniem wychowujemy te˝ sobie przysz∏ych widzów. Bo
czym – powiadajà – skorupka za m∏odu...
Tak, to prawda. Ale ca∏y czas mówimy
o szkole, a jakie znaczenie ma w tej kulturalnej edukacji dom rodzinny?
Ogromne. Wiem to po sobie. W moim domu rodzinnym panowa∏a w∏aÊnie atmosfera
atencji dla sztuki. Ojciec uwielbia∏ oper´ i oglàdanie wystaw plastycznych, a poza tym pasjami czyta∏ ksià˝ki; bez wyboru, bez umiaru, byle drukowane.
Ile ja wtedy mia∏em lat? Pi´ç chyba, kiedy
z nim za r´k´ poszed∏em pierwszy raz do „Zach´ty” na wernisa˝ malarstwa. Oglàda∏em prezentowane tam obrazy oniemia∏y z zachwytu
i z otwartà po dziecinnemu buzià. Takie pierwsze fascynacje sztukà zostajà potem w pami´ci na zawsze. Przynajmniej w moim przypadku
tak w∏aÊnie jest. Pierwsze spotkanie z operà
i wielkim Bernardem ¸adyszem zdarzy∏o mi si´

Aleje3-nr43.qxd

7/18/03 10:40 AM

Page 23

TEATR
równie˝ w dzieciƒstwie. Ojciec zabra∏ mnie do
opery mieszczàcej si´ wtedy w jedynej ocala∏ej
z powstania warszawskiego sali „Roma”, gdzie
wystawiano „Fausta” Gounoda. W drugim akcie jako Mefisto wystàpi∏ Bernard ¸adysz i jak
huknà∏ na ca∏à sal´ tym swoim unikalnym,
przepi´knym basem s∏ynnà ari´ Êmiechu, to
wtedy a˝ przesz∏y mnie ciarki jakiegoÊ przecudownego artystycznego wzruszenia. Do dzisiaj
zresztà ilekroç mam do czynienia z prawdziwie
wielkà sztukà, to zawsze doznaj´ podobnego
uczucia. M∏ody cz∏owiek pewnych spraw nie
dostrzega lub je bagatelizuje, jest zafascynowany chwilà i nowoÊciami, jakie codziennie
niesie mu ˝ycie. Dopiero z perspektywy czasu
stajà si´ one oczywiste. Dla mnie jest wi´c jasne, ˝e kultura domu rodzinnego wywiera
ogromny wp∏yw na przysz∏e nasze zachowania, wra˝liwoÊç i równie˝ na estetyczne zachowania w ˝yciu.
Musz´ ci si´ przyznaç, ˝e w czasach wczesnej m∏odoÊci nie marzy∏em o aktorstwie.
Chcia∏em po maturze studiowaç prawo albo
polonistyk´. Ciàgn´∏o mnie do literatury i innych sztuk pi´knych, to prawda, ale ˝eby zaraz
myÊleç o aktorstwie w sensie przysz∏ego zawodu, to nie, absolutnie nie.
W liceum mieliÊmy, rzecz jasna, nasz szkolny kabarecik, w którym wy˝ywaliÊmy si´ artystycznie, a opiekowa∏y si´ nim nasze polonistki – panie Strzeszewska i Nyrkowska. Im to
g∏ownie zawdzi´czam, ˝e zosta∏em zawodowym aktorem. W trakcie bowiem zdawania matury, kiedy jeszcze nie wiadomo by∏o czy jà
w ogóle zda∏em, obie te panie podj´∏y za mnie
decyzj´.
„Ty, Marku” – powiedzia∏y – „z∏o˝ysz papiery na Miodowà do szko∏y aktorskiej. Tam
i nie gdzie indziej, rozumiesz?” Pani Strzeszewska mia∏a w naszej szkole mir wielki,
szczególnie u uczniów o predyspozycjach intelektualnych. Ona to w∏aÊnie organizowa∏a nam
pozalekcyjne i prawie konspiracyjne zaj´cia
z logiki na przyk∏ad albo z propedeutyki filozofii. DowiadywaliÊmy si´ tam o sprawach
wr´cz szokujàcych nas wtedy. Okazywa∏o si´
bowiem, ˝e ludzkoÊç od tysi´cy ju˝ lat mia∏a
swoje zasady i spojrzenie na otaczajàcy Êwiat,
zupe∏nie inny ni˝ w obowiàzujàcych w tamtych
latach socjalistycznych programach edukacyjnych.
Ta w∏aÊnie pani profesor zaraz po maturze
wr´czy∏a mi kopert´ z dokumentami i kaza∏a
zawieêç na Miodowà. Niebawem, bo jeszcze
przed wakacjami, stanà∏em przed Wysokà Ko-

misjà Egzaminacyjnà, w której a˝ roi∏o si´ od
wielkich s∏aw polskiego kina i teatru.
Dzisiaj, kiedy opowiadam o tamtym egzaminie, myÊl´ sobie, ˝e jest zrozumia∏e, i˝ wtedy nie dosta∏em si´ do tej szko∏y, poniewa˝ na
I rok startowa∏o wówczas wiele póêniejszych
wielkich s∏aw aktorskich, ˝e wspomn´ tylko
Janka Englerta, póêniejszego rektora tej wspania∏ej uczelni, a iloÊç miejsc by∏a ograniczona.
W moim przypadku dosz∏a jeszcze m∏odzieƒcza pycha i nonszalancja typu: „Co, ja si´
nie dostan´?” Rozumiesz? By∏em ch∏opakiem
wysokim, w szkole faworyzowanym ze wzgl´du na zdolnoÊci aktorskie, wi´c zdawa∏o mi
si´, ˝e ten egzamin to ma∏e piwko przed Êniadaniem, jak mawia pewien mój teatralny kolega. No i utarto mi nosa.
Przez rok czeka∏em na kolejnà szans´, bo
wtedy ju˝ si´ upar∏em i postanowi∏em, ˝e mimo wszystko zostan´ aktorem. Pomóg∏ mi
w tym pewien przypadek. Otó˝ rodzi∏a si´ wtedy Polska Telewizja. Wszystko w niej sz∏o na
˝ywo: teatr, reporta˝e i transmisje z koncertów.
Nikt niczego wczeÊniej nie nagrywa∏, bo nie
by∏o takiej jak dziÊ techniki. OglàdalnoÊç tamtej telewizji by∏a wprost osza∏amiajàca. Nadawano bowiem tylko jeden program i chocia˝
wy∏àcznie czarno-bia∏y, to oglàda∏a go ca∏a
Polska. ZaÊ osoby pokazywane na szklanych
ekranach mia∏y wymiar bo˝ków. I mnie, wyobraê sobie, uda∏o si´ do tej telewizji dostaç.
A by∏o to tak. Andrzej Konic, znakomity aktor i re˝yser, prowadzi∏ w telewizji cyklicznà
audycj´ pt. „Studio poetyckie”. Recytowa∏y
tam wiersze tzw. post´powych poetów Êwiata,
takie póêniejsze s∏awy aktorskie jak Daniel Olbrychski, Magda Zawadzka, czy wspomniany
ju˝ wy˝ej Janek Englert. A razem z nimi wyst´powa∏em równie˝ ja, Marek Perepeczko.
To by∏ pi´kny czas, J´drku. Czas m∏odoÊci,
gdzie ka˝de nowe doÊwiadczenie artystyczne
mia∏o wymiar osobistego szcz´Êcia. Brzmi to
teraz troch´ patetycznie, ale gdy si´ ma dwadzieÊcia lat... Sam pewnie pami´tasz.
Nie sàdzisz, ˝e w tamtych latach, dzisiaj
troch´ wyÊmiewanych, inaczej odbiera∏o si´
sztuk´? Z jakimÊ, powiedzia∏bym nabo˝eƒstwem, szacunkiem dla wartoÊci wy˝szych
i niezb´dnych dla normalnego, uczciwego ˝ycia. Mówi´ o tym dlatego, ˝e dzisiejsze media
zalewajà nas ∏atwiznà artystycznà i wszechobecnà szmirà najcz´Êciej importowanà z Zachodu. Tego typu niewybredne produkcje
szczególnie bezwzgl´dnie dzia∏ajà na umys∏y
i charaktery m∏odych ludzi. T´pià ich wra˝li-
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woÊç, wypaczajà dobry smak, pozbawiajà poczucia pi´kna. JeÊli naszej m∏odzie˝y nie zdo∏amy namówiç do autentycznego uczestniczenia w sztuce, do jej wspó∏tworzenia ju˝ na etapie szko∏y czy póêniej w amatorskich ruchach
artystycznych, to wszyscy utracimy coÊ bezpowrotnie.
Ale wracajàc do teatrów szkolnych. W mojej Warszawskiej Akademii Teatralnej, do której
dosta∏em si´ jednak, tyle ˝e z rocznym opóênieniem, oczywiÊcie te˝ by∏ teatr. UczyliÊmy si´
przecie˝ aktorstwa, wi´c teatr by∏ tu zaczynem
pierwszym.
Na egzaminie wst´pnym mia∏em co prawda troch´ k∏opotów z odtaƒczeniem solo mazura, ale szanowna komisja z Janem Kreczmarem i Ryszardà Hanin, jakoÊ mi t´ prób´ uzna∏a. Wróci∏em do domu szcz´Êliwy, a tu oprócz
gratulacji czeka∏a na mnie okrutna kara. WczeÊniej bowiem za∏o˝y∏em si´ z dwoma kolegami
z mojej kamienicy, ˝e jeÊli pomyÊlnie zdam egzamin, to zgol´ g∏ow´ na zero. Obaj moi kumple, bracia Urbanowie, czekali ju˝ na mnie
przed domem. Nie by∏o rady. S∏owo si´ rzek∏o,
koby∏ka u p∏ota. „Prosimy brzytwà ogoliç go
do samej skóry” – w sposób bezlitosny rozkazali fryzjerowi.
Jak ja potem wyglàda∏em, J´drek. Tylko si´
zastrzeliç. Dzisiaj taka „fryzura” jest oznakà
mody, ale wtedy ogolona na zero g∏owa oznacza∏a jedynie kryminalist´ zbieg∏ego z wi´zienia albo rekruta na przepustce. Mojà tragedi´
w tym wzgl´dzie pot´gowa∏ jeszcze fakt, ˝e
w∏aÊnie wtedy pozna∏em swojà narzeczonà,
przeÊlicznà dziewczyn´, i wczeÊniej nim mnie
ogolono umówi∏em si´ z nià na kolacj´ u jej rodziców. Trzeba by∏o widzieç min´ mojej przysz∏ej teÊciowej, kiedy w drzwiach swojego domu zobaczy∏a nagle wysokiego ponad miar´
i ogolonego na zero faceta. Waha∏a si´ chwil´
nim poprosi∏a mnie do Êrodka.
Moim rodzicom szybko wyt∏umaczy∏em
powód swojej ∏ysiny. Zrozumieli, pokiwali g∏owami, a ojciec nawet by∏ dumny z faktu, ˝e potrafi´ dotrzymaç przyrzeczeƒ. Rodzin´ zresztà
mia∏em wspania∏à, ˝yczliwà, serdecznà. Nigdy
nie by∏o tu k∏ótni ani ˝adnych konfliktów.
Wszyscy sobie nawzajem ˝yczyli dobrze i t´
zasad´ spe∏niali. Nie by∏oby mo˝e w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ˝e ca∏e nasze
˝ycie rodzinne toczy∏o si´ na powierzchni 38
m2, a w takich warunkach o nerwy i spory wcale nietrudno.
A jaka wtedy by∏a m∏odzie˝? Odpowiedê
jest prosta. Taka sama jak dzisiaj. To znaczy
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wspania∏a, wyjàwszy oczywiÊcie wszystkich
kretynów, debili, nierobów, cwaniaczków, kombinatorów, którzy sà teraz i byli zawsze.
A swojà drogà, J´drusiu, chyba obaj ˝a∏ujemy, ˝e nie mamy ju˝ po dwadzieÊcia lat.
Obecne pokolenie m∏odzie˝y, ˝yje bowiem
w czasach szczególnie wspania∏ych. Mogà sobie jeêdziç po Êwiecie, majà do dyspozycji te
wszystkie elektroniczne i medialne cuda,
o których myÊmy nawet nie s∏yszeli. Niektórzy
w tym wszystkim gubià si´ nawet, ∏atwizn´
uznajà za sukces, prymityw za wartoÊciowe
dzie∏o. Dlatego tak wa˝na jest edukacja kulturalna dzieci i m∏odzie˝y. Na to nie powinno
brakowaç ani ch´ci ani Êrodków.
Bo jak powiedzia∏ kiedyÊ jeden m´drzec:
„Taka b´dzie Rzeczpospolita jak jej m∏odzie˝y
chowanie”.

Apokalipsa
– nowy spektakl teatru A
Wielu z nas mia∏o okazj´ zobaczyç muzyczne spektakle gliwickiego Teatru A, które sà inspirowane motywami biblijnymi. Âwiadczà
o tym ju˝ ich tytu∏y: „Jonasz”, „Tobiasz”
i „PieÊƒ nad PieÊniami”, „Pastora∏ka”, „Pasja”,
„Benedicti”. Teatr zrealizowa∏ te˝ „Bajk´ o Smoku Kubie”, liczne nagrania telewizyjne, m.in. teledyski, a tak˝e jeden spektakl dla teatru telewizji pt. „Powroty”. Najnowsza premiera –
„Apokalipsa” – odby∏a si´ w maju tego roku.
Inicjatorem teatru, autorem scenariuszy, re˝yserem, a przede wszystkim mózgiem i duszà
wszystkich przedsi´wzi´ç grupy jest Mariusz Kozubek, z którym rozmawia ks. Grzegorz U∏amek.
Dzia∏acie od roku 1996. Jakie by∏y poczàtki waszego teatru? Czy by∏ jakiÊ punkt
prze∏omowy w Twoim ˝yciu, który zadecydowa∏ o zaj´ciu si´ teatrem?
Nie wiedzia∏em wtedy, ˝e to jest punkt
prze∏omowy. Ca∏y czas szuka∏em mo˝liwoÊci.
Obserwuj´, ˝e trwa to szeÊç lat i jednak kogoÊ
interesuje, ktoÊ przychodzi na spektakle. SzeÊç
lat temu wiedzia∏em, ˝e trzeba szukaç swego
miejsca w ˝yciu, ˝e to miejsce musi ono byç
w zgodzie z powo∏aniem. A moje powo∏anie to
t´sknota do robienia teatru biblijnego. Ma to
byç teatr, który z jednej strony jest wspólnotà,
a z drugiej Êwiadectwem ˝ycia, teatr, w którym
mo˝na szukaç Pana Boga i próbowaç go dotykaç. Te trzy t´sknoty ciàgle mi towarzyszà.
SzeÊç lat temu spróbowa∏em za∏o˝yç teatr
w Katolickim Centrum Edukacji M∏odzie˝y „Ka-
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na” w Gliwicach. Dyrektor „Kany” powiedzia∏
wtedy: „Macie sprz´t, sal´... Zobaczymy, co
z tego wyjdzie. Pieni´dzy na to nie mam”. To
nam nie przeszkadza∏o, a by∏o przychylnoÊcià.
KtoÊ nam zagwarantowa∏ to, co jest w takiej
robocie wa˝ne, czyli miejsce, gdzie ludzie mogà si´ spotykaç i pracowaç. To da∏o nam te˝
poczucie jakiejÊ przynale˝noÊci w KoÊciele.
SzeÊç lat temu rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç od
prowadzenia w „Kanie” warsztatów teatralnomuzycznych. Prowadzimy je do dziÊ. Jako teatr
jesteÊmy ju˝ niezale˝ni, gdy˝ Biskup Gliwicki
u˝yczy∏ nam budynku w Zabrzu-Biskupicach.
Dlaczego wasz teatr nazywa si´ „A”?
Ró˝nie to mo˝na t∏umaczyç. Teraz mówimy,
˝e „A” od nowego spektaklu pt. „Apokalipsa”.
Ale tak naprawd´ to chodzi∏o o „A” pochodzàce od greckiego s∏owa „anamnesis”, czyli
uobecnienie tajemnicy. Tak rozumiem teatr, ˝e
jest to miejsce uobecniania tajemnicy, czyli
mówiàc wprost uobecniania Boga. Wierz´, ˝e
to jest mo˝liwe. Tak czuj´. Swoim najnowszym
spektaklem chcieliÊmy to wyraziç. W tym spektaklu prze˝ywam pewnego rodzaju spe∏nienie.
Od kilku dni chodz´ na jakimÊ religijnym „haju”. Dla nas ten spektakl jest prze∏omowy, bo
u nas dzieje si´ coÊ wa˝nego. Po raz pierwszy
tak wprost mówimy przekazem ewangelicznym. Nie zakr´camy go. Konwencje humorystyczne, których u˝ywaliÊmy „posz∏y na drzewo”. Mówimy o Bogu wprost.
Apokalipsa jest trudna w czytaniu, zrozumieniu... Czemu akurat ta ksi´ga?
– Wszyscy ksi´˝a nam mówili, ˝e to trudna
sprawa. To na pewno jest „wyÊcig z motykà na
s∏oƒce”. Czasem sobie te˝ myÊl´, ˝e Pan Bóg
si´ chyba z nas nieêle Êmieje, widzàc co wyprawiamy na scenie, jak ten tekst rozumiemy.
Musz´ si´ przyznaç, ˝e podczas pisania scenariusza wcale nie polega∏em na tym co ja widz´
w tym tekÊcie. Czyta∏em literatur´ naukowà
i tylko takà, która mia∏a „imprimatur” KoÊcio∏a.
OczywiÊcie sami musimy stanàç za tym tekstem. Trzeba zatem wciàgnàç w spektakl nasze
doÊwiadczenia, wra˝liwoÊç. Niektóre pomys∏y
wynika∏y z naszej interpretacji tekstu. Chodzi
zw∏aszcza o czytanie znaków czasu, które Pan
Jezus pozwoli∏ nam odkrywaç. Apokalipsa mówi, ˝e nie sà to s∏owa do szuflady. Jest w niej
zawarte bardzo wa˝ne polecenie, ˝eby „nie
k∏aÊç piecz´ci na s∏owa tej ksi´gi”. Apokalipsa
otwiera nas na przysz∏oÊç i jednoczeÊnie t∏umaczy teraêniejszoÊç i przesz∏oÊç. ZastosowaliÊmy klucz interpretacyjny publicystyczno-historyczno-dokumentalny. Odczytujemy w tek-

Êcie Apokalipsy wydarzenia, które znamy z historii i te, które sà newsami z telewizji.
Czy dlatego w waszym spektaklu wykorzystujecie kilkanaÊcie telewizorów...?
Telewizor i jego obrazy sà po to, ˝eby skomentowaç to, co si´ dzieje na scenie. Nie
chcia∏em, aby widz siedzia∏ na spektaklu jak na
∏adnym widowisku, ale by realnie poczu∏, ˝e
˝yjemy w czasach ostatecznych. Tekst Apokalipsy jest symboliczny i w teatrze te˝ mo˝na
go by∏o potraktowaç symbolicznie. Z tego mog∏a wyniknàç jakoÊç estetyczno-artystyczna,
ale to za ma∏o. Szkoda czasu na robienie teatru, w którym chodzi∏oby tylko o sprawy artystyczne.
Komentarz publicystyczny z telewizorów
jest po to, ˝eby ludzi przekonaç, ˝e od wniebowstàpienia Jezusa ˝yjemy w czasach apokaliptycznych.
Kogo z poza „teatru A” zaprosi∏eÊ do
pracy nad tym spektaklem?
Do naszej sta∏ej grupy teatralnej i wspó∏pracujàcych muzyków zosta∏ zaproszony
Adam Moniewski, absolwent ∏ódzkiej filmówki,
którego pozna∏em kiedyÊ podczas rekolekcji
teatralnych. W spektaklu gra Êw. Jana Aposto∏a, który jest zwornikiem ca∏ego obrazu i jednoczeÊnie prowadzi widza w tej rzeczywistoÊci
pomi´dzy niebem a ziemià. Spektakl wspó∏tworzy z nami chór „Resonans con tutti” z Zabrza i kwartet smyczkowy „Altra volta”. GoÊcinnie wyst´puje te˝ Artur Wàsowski z teatru
„Saruel”
Jak wyglàda Twoja praca nad scenariuszem i spektaklem?
Zaczyna si´ od tego, ˝e któryÊ tekst biblijny jest dla mnie wa˝ny. Po drugie musz´ w tym
tekÊcie znaleêç jakàÊ stricte teatralnà mo˝liwoÊç realizacji. To tak˝e kwestia pieni´dzy i ludzi. Potem zastanawiam si´ jakà form´ u˝yç.
Forma teatralna rodzi si´ z prywatnego czytania Pisma Âwi´tego. Mam swojà w∏asnà wizj´
i w naszych produkcjach ponosz´ za nià odpowiedzialnoÊç jako re˝yser, inscenizator, troch´
choreograf i kompozytor. Ten teatr jest autorski, czyli w ka˝dym calu musimy myÊleç
o wszystkim. Trzeba napisaç muzyk´, zrobiç
choreografi´, kostiumy. Musz´ we wszystkich
etapach tej produkcji uczestniczyç i wszystkiego dopilnowaç. OczywiÊcie cz´sto daj´ si´ porwaç cudzym wizjom. Mnóstwo pomys∏ów rodzi si´ na próbach. Póêniej ktoÊ to rozpisuje
na nuty, robi aran˝acj´, choreografi´. OczywiÊcie wszystkie pomys∏y trzeba wielokrotnie
testowaç, czyli sprawdzaç czy wszystko „try-
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TEATR
bi”. Ewentualnie trzeba coÊ zmieniç. To sà
puzzle, które muszà si´ z∏o˝yç. PrzejrzystoÊç
formy, ikony, którà malujemy otwiera serca ludzi na Pana Boga. Je˝eli tak si´ dzieje, to zwyci´˝amy.
Czy Bogu i KoÊcio∏owi jest potrzebny teatr?
MyÊl´, ˝e do czegoÊ jest potrzebny. Cz∏owiekowi jest dana pewna kreatywnoÊç. Kiedy
jesteÊmy twórcami, to jesteÊmy w pewien sposób podobni do Pana Boga. Panu Bogu potrzebne sà dzia∏ania, które porzàdkujà z∏o
i grzech. Takim stanem jest przede wszystkim
mi∏oÊç. Âwiat jest tak˝e troch´ zbawiany przez
pi´kno. Âwiat przez pi´kno staje si´ lepszy. Teatr ma przynajmniej ocieraç si´ o pi´kno, dobro, prawd´. Z Panem Bogiem wspó∏dzia∏amy
w dochodzeniu do nieba.
Pewnie du˝o kosztuje robienie tak rozbudowanego teatru?
W naszym teatrze jest wszystko, co mo˝na
sobie wymarzyç: balet, muzycy, wokaliÊci, Êwiat∏a... Nie jesteÊmy w stanie robiç tego w oderwaniu od pieni´dzy. Ludzie, którzy tu pracujà
sà Êwietni i kochani, ale je˝eli z teatru ˝yjà
i chcemy z nimi dalej pracowaç, to musimy im
p∏aciç. MyÊl´, ˝e to jest sprawiedliwe i ewan-

geliczne. Na etacie mamy szeÊç osób. To du˝o
na teatr, który gra kilka spektakli w miesiàcu.
OczywiÊcie pieniàdze trzeba odk∏adaç na kolejne premiery, a tak˝e na ˝arówki, kable,
sprz´t.
To wasza ósma premiera, a ile zagraliÊcie wszystkich spektakli?
Jestem kiepski w cyferki, ale ktoÊ to próbowa∏ liczyç w pracy magisterskiej o naszym teatrze. Odpowiem tak: mi´dzy 300 a 500.
W ubieg∏ym roku by∏a u was na warsztatach grupa m∏odych ludzi, czy w te wakacje
planujecie takie zaj´cia?
Je˝eli ktoÊ chce do nas przyjechaç i powie,
˝e ma grup´ 15 osób, to odpowiemy: „przyje˝d˝ajcie!” Osoby, które chcà si´ uczyç teatru
i korzystaç z naszych doÊwiadczeƒ prosimy
o kontakt.
Czy b´dzie mo˝na was oglàdaç w Polsce?
Czekamy na zaproszenia. Przyjedziemy na
pewno. Mo˝na do nas dzwoniç (032
2326857) i pisaç: teatr@teatr-a.art.pl. Zapraszamy tak˝e na naszà stron´ internetowà:
www.apokalipsa.org
˚ycz´ dalszych sukcesów i dzi´kuj´ za
rozmow´.
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FILM
Sztuka filmowa i sztuka robienia pieni´dzy
DziÊ ju˝ nikogo nie obchodzi sztuka, za
to wszystkim zale˝y na pieniàdzach.
Z∏owrogi znak czasu; artyÊci stali si´ zaledwie trybikami w machinie wielkiego biznesu,
który unicestwi∏ prawdziwà sztuk´ i jej odwieczne wartoÊci, a wykreowa∏ ZYSK jako wartoÊç absolutnà. Jeszcze pi´tnaÊcie – dwadzieÊcia lat temu zjawisko to nie mia∏o tak totalnego i globalnego wymiaru jak dziÊ, kiedy to np.
na scenie muzycznej Êwi´ci triumfy Micha∏ WiÊniewski – chudy showman, który doprowadzi∏
biznes dêwi´kowy w Polsce do niespotykanych
wy˝yn, cofajàc jednoczeÊnie sztuk´ muzycznowokalnà do czasów Neandertalu. OczywiÊcie,
czerwonow∏osy WiÊniewski przeminie jak ka˝da krótka nami´tnoÊç, której ulegajà masy
i media, pojawi si´ kolejny egzemplarz WiÊniewskiego i nast´pny... O obecnoÊci WiÊniewskich na tej planecie Êwiadczyç b´dà jedynie p∏yty CD po 2 z∏ sztuka, zalegajàce
w koszach hipermarketów. Natomiast tego rodzaju zjawisko odsysania wartoÊci z kultury,
staje si´ szczególnie dramatyczne tam, gdzie
mamy, lub mo˝emy mieç, do czynienia z kulturà wysokà. Choçby w kinie.
W krytycznym obiegu Êrodowisk intelektualnych, w mniejszym stopniu w obiegu powszechnym, funkcjonuje termin „holocaustbusiness”, czyli wyciskanie forsy z tematu zag∏ady ˚ydów podczas II wojny Êwiatowej. Ten
proceder jest szczególnie wyraêny w literaturze i filmie w∏aÊnie. Trafi∏am ostatnio w powieÊci E. Jong: „Pami´ç dopisze”*, na niezwykle
celne powiedzenie: „There’s no business like
shoah business”, co jest wymownà, nie wymagajàcà komentarza, parafrazà s∏ów piosenki
z niezapomnianego filmu „Kabaret” B. Fosse:
„There’s no business like show business” (nie
ma lepszego interesu, ni˝ interes rozrywkowy).
Najnowszy film Romana Polaƒskiego jest
przyk∏adem produkcji z gatunku holocaustbusiness. Cztery Oskary, które otrzyma∏, majà zaÊwiadczyç, ˝e oto Polaƒski stworzy∏ arcydzie∏o.
Oskary ju˝ od dawna przesta∏y byç miarà wartoÊci artystycznych filmu, ˝eby przypomnieç
tylko ckliwy „Titanic”, czy banalny „Pi´kny
umys∏”, natomiast zawsze by∏y rekompensatà
za w∏adowanie ci´˝kiej forsy w produkcj´,
wszak poniesione nak∏ady muszà si´ wielokrotnie zwróciç.
Uwa˝am, ˝e „PianiÊcie” daleko do arcydzie∏a. Jest to tylko dobra ekranizacja wojennych wspomnieƒ W∏adys∏awa Szpilmana i nic
ponad to. Mog∏aby byç nawet lepszà, gdyby
re˝yser podszed∏ do tematu z wi´kszà dba∏o-

Êcià i zdecydowa∏ si´ np. na polski
dubbing, bo rzecz dzieje si´ przecie˝ w Warszawie i kwestie podawane w j´zyku angielskim sà ewidentnie nie na miejscu, ra˝à
i Êmieszà, przynajmniej mnie. Film
Polaƒskiego jest dobry, podobnie
jak wiele innych z tego nurtu, ˝e
wymieni´ choçby nieoskarowe:
„Europa, Europa” Agnieszki Holland, czy „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego, ale na pewno nie jest dzie∏em wybitnym, nie wnosi bowiem do sztuki filmowej niczego oryginalnego ani w swej treÊci, ani
w formie. Mamy przecie˝ w pami´ci kontrowersyjny film Roberto Benigniego „˚ycie jest pi´kne”, w którym re˝yser przedstawi∏ temat zag∏ady ˚ydów w sposób absolutnie nowatorski
i ryzykowny, bo za pomocà Êrodków typowych
dla komedii, nie wy∏àczajàc gagów rodem
z burleski. Wszak sztuka, w tym filmowa, to
równie˝ przekraczanie gatunkowych i myÊlowych granic.
To, co nie uda∏o si´ Polaƒskiemu, bez trudu osiàgnà∏ czeski re˝yser, Jan Hřebejk. Zrealizowa∏ on w 2000 roku znakomity, wprost rewelacyjny film, pod tytu∏em „Musimy sobie pomagaç”, który mo˝na by∏o obejrzeç w nieocenionym OKF-ie. O ile „Pianista” to modu∏ filmowy, wyprodukowany przez hollywoodzkà
taÊm´, którà kiedyÊ oÊmieszy∏ wielki Chaplin
w „Dzisiejszych czasach”, to „Musimy sobie
pomagaç” jest swoistym, inspirujàcym myÊlowo i wizualnie niezale˝nym, nowatorskim
dzie∏em sztuki filmowej. Film Hřebejka to genialnie wywa˝ony komediodramat zrealizowany z polotem i dowcipem, rewelacyjnie zagrany (Boleslav Polivka, Jaroslav Dušek), ze znakomità muzykà Aleša Březiny. Pomimo niezaprzeczalnych wartoÊci Oskara nie otrzyma∏,
choç trzeba przyznaç, ˝e by∏ jednym z pi´ciu
filmów nominowanych. W Polsce przeszed∏
niezauwa˝ony.
Tak wi´c „Musimy sobie pomagaç” to sztuka, a „Pianista” jest przedsi´wzi´ciem finansowym. Roman Polaƒski by∏ kiedyÊ artystà („Nó˝
w wodzie”, „Matnia”, „Wstr´t”, „Lokator”), jednak w po∏owie lat osiemdziesiàtych ewidentnie
obni˝y∏ loty. Byç mo˝e przesta∏a go interesowaç sztuka. Faktem jest, ˝e dziÊ, z biznesmenem Lwem Rywinem, robi pieniàdze.
Halina Piwowarska
* Erica Jong: „Pami´ç dopisze”, Zysk i S-ka,
Poznaƒ, 2001, (oryginalne wydanie w 1997 r.)
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MUZYKA
ZBIGNIEW ALEKSANDER PINDERAK

- PORTRET Z OPERÑ W TLE

Z

bigniewa Aleksandera Pinderaka, cz´stochowianina mieszkajàcego od kilku
lat w Austrii, publicznoÊç naszego miasta zdà˝y∏a ju˝ poznaç jako znakomitego tenora. Przede wszystkim podczas ostatnich Akademickich Spotkaƒ Muzycznych „Usta milczà,
dusza Êpiewa...” w listopadzie roku 2002, kiedy wystàpi∏ wraz z takimi wykonawcami, jak
Katarzyna Suska-Zagórska, Piotr Lempa i chór
Politechniki Cz´stochowskiej „Collegium Cantorum”. Zaprezentowa∏ wówczas szeroki wachlarz swoich mo˝liwoÊci, zarówno w zakresie
klasycznego repertuaru operetkowego jak muzyki wspó∏czesnej.
Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jego rodzice, Aleksandra i Kazimierz, poznali si´ w chórze „Dzwon” w Cz´stochowie. Aleksandra
Êpiewa∏a potem w zespole „Domifonia”, prowadzonym przez W∏adys∏awa Leszczyƒskiego.
Kazimierz przez 25 lat zwiàzany by∏ z chórem
„Pochodnia”, z którym zwiedzi∏ sporà cz´Êç
Êwiata. Siostra Zbyszka, Jolanta Pinderak-Bielicka ucz´szcza∏a do szko∏y muzycznej, poczàtkowo w Cz´stochowie, potem w ¸odzi. W ¸odzi te˝ studiowa∏a, najpierw na wokalistyce,
nast´pnie ukoƒczy∏a wychowanie muzyczne
∏àcznie z dyrygenturà. Od trzech lat jest dyrygentem chóru „Pochodnia”, w przysz∏ym roku
skoƒczy studia podyplomowe w zakresie dyrygentury w Warszawie. Brat Andrzej ukoƒczy∏
wychowanie muzyczne w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej w Cz´stochowie, jest pianistà.
Zbigniew Pinderak urodzi∏ si´ w roku
1969. Zarówno kultura muzyczna rodziny jak
i jego w∏asne predyspozycje zdecydowa∏y
o tym, ˝e podjà∏ nauk´ w szkole muzycznej
w Cz´stochowie, gdzie zdoby∏ dyplom w klasie
gitary, a potem studia wokalne w Akademii
Muzycznej w ¸odzi. (Dla tych, którzy wierzà
w przeznaczenie, przytaczam opowieÊç rodzinnà, wed∏ug której matka Zbyszka, b´dàc
w cià˝y, poczu∏a pierwsze ruchy dziecka
w trakcie konkursu pieÊni zaanga˝owanej
w Katowicach – tak wi´c syn nie móg∏ nie zostaç muzykiem).
W roku 1990 przeniós∏ si´ do Drezna,
gdzie kontynuowa∏ studia w Wy˝szej Szkole
Muzycznej Carla Marii von Webera; skoƒczy∏ je
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egzaminami dyplomowymi z wyró˝nieniem
w zakresie Êpiewu solowego – operowego
i koncertowego. Jeszcze w trakcie studiów
wspó∏pracowa∏ z operà drezdeƒskà. Rok 1996
wyznaczy∏ kolejny, wiedeƒski rozdzia∏ w jego
˝yciu: rozpoczà∏ prac´ w Wiedeƒskiej Operze
Paƒstwowej (Wiener Staatsoper), a od roku
1998 – Êpiewanie w Dworskiej Kaplicy Zamkowej, dawnej rezydencji Habsburgów (Wiener
Hofmusikchapelle in der Wiener Hofburg). Do
dziÊ mieszka i pracuje w Wiedniu, nie liczàc
cz´stych wyjazdów na tourn¯e, tak˝e zagraniczne (Niemcy, Japonia, Izrael, Francja, Holandia, W∏ochy, Szwajcaria).
Zbigniew Pinderak Êpiewa w chórze opery,
wykonuje partie solowe w operze wiedeƒskiej
i w innych teatrach. Uczestniczy w dorocznym
festiwalu w Salzburgu (Salzburger Festspiele),
w produkcjach muzycznych – od oratoriów poprzez oper´, operetk´, musical, a˝ po muzyk´
wspó∏czesnà, multimedialnà. Bierze udzia∏
w nagraniach dla pro-music, voceart (p∏yta
sprzedawana w Japonii i Korei). W jego repertuarze operowym, operetkowym i koncertowym znalaz∏y si´ dzie∏a takich kompozytorów
jak: Mozart („Cosi fan tutte”, „Idomeneo”), Salieri („Falstaff”), Haydn („Stworzenie Êwiata”,
„Pory roku”, „Armida”), Beethoven („Fidelio”,
„Dziewiàta symfonia”), Rossini („Cyrulik sewilski”), Lehar („Weso∏a wdówka”, „Kraina uÊmiechu”), Johann Strauss (arie i duety operetkowe), Richard Strauss („Capriccio”), Puccini
(„Messa di Gloria”), Verdi („Messa da Requiem”) i innych. Bra∏ udzia∏ w musicalu „Sissi”,
który zosta∏ przygotowany w roku 1998,
w setnà rocznic´ Êmierci „najpi´kniejszej cesarzowej XIX wieku”, legendarnej Sissi. Gra∏ tytu∏owà rol´ w operze multimedialnej „Larry”.
W tym roku, w ramach Salzburger Festspiele,
b´dzie Êpiewa∏ partie solowe w operze „L’Upupa” (prawykonanie).
Z. Pinderak zdobywa∏ presti˝owe nagrody
w konkursach mi´dzynarodowych, by przypomnieç tylko II Nagrod´ w kategorii oratorium
w konkursie Êpiewu operowego i oratoryjnego
w Dusznikach-Zdroju, III Nagrod´ w konkursie
Êpiewu operowego im. Jaume Aragall w Hiszpanii. W konkursie wokalnym „Nowe G∏osy”
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w Niemczech (Guetersloh) oraz w konkursie
Êpiewu w repertuarze w∏oskiej opery w Niemczech (Hamburg) znalaz∏ si´ w grupie finalistów, w konkursie im. Roberta Schumanna
w Niemczech (Zwickau) – w II rundzie.
Poprzez prac´ w operze i udzia∏ w mszach
w Hofburgu Z. Pinderak zwiàzany jest z wiedeƒskà tradycjà muzycznà, g∏´boko zakorzenionà w historii kultury Austrii (zw∏aszcza
w epoce baroku, w barokowej radoÊci ˝ycia, jakiej odda∏ si´ Wiedeƒ po za˝egnaniu niebezpieczeƒstwa tureckiego), a tak˝e z reprezentujàcymi jà instytucjami. Âlady materialne zami∏owania Austriaków do muzyki spotkaç mo˝na
na ka˝dym kroku; trwa∏ymi sk∏adnikami wiedeƒskiego pejza˝u sà gmachy opery, teatru
dworskiego i innych scen. Stefan Zweig
w swoich wspomnieniach „Âwiat wczorajszy”
pisa∏ o tym codziennym, powszechnym obcowaniu z tradycjà muzycznà: „Tutaj gra∏ Beethoven u Lichnowsky’ego, tam Haydn by∏ goÊciem
Esterhazych. Tu znów, w starym uniwersytecie,
po raz pierwszy zabrzmia∏y dêwi´ki <Stworzenia Êwiata> Haydna”. Warto wspomnieç, ˝e
w pa∏acu Esterhazych w Eisenstadt, gdzie odbywajà si´ Mi´dzynarodowe Dni Haydna,
Z. Pinderak wystàpi∏ w „Armidzie” w roli Ubaldo (w j´z. w∏oskim).
Obecny gmach opery wiedeƒskiej wzniesiony zosta∏ w latach szeÊçdziesiàtych XIX wieku, w stylu neorenesansowym, przy reprezentacyjnym bulwarze – Ringu. Przedstawieniem
inaugurujàcym dzia∏alnoÊç ówczesnej Opery
Cesarskiej by∏ „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta, wystawiony 25 maja 1869
roku. Dekoracje w klatce schodowej opery tak˝e upami´tniajà jednego z najwi´kszych kompozytorów austriackich; lunety na suficie ozdobione sà freskami Moritza von Schwinda, prezentujàcymi sceny z “Czarodziejskiego fletu”.
Przedstawienia w operze gromadzà zawsze
t∏umy ludzi; widownia posiada ponad 2200
miejsc, wykupuje si´ tak˝e tzw. „miejsca stojàce”. Wielkà popularnoÊcià cieszà si´ równie˝
koncerty w Domu Towarzystwa Przyjació∏ Muzyki, którego centrum stanowi olÊniewajàca,
bogato zdobiona Z∏ota Sala, mieszczàca 2042
widzów. Jest to siedziba s∏ynnej orkiestry Wiedeƒskich Filharmoników (Wiener Philharmoniker), znana widzom z wielu krajów z transmitowanych stamtàd Koncertów Noworocznych. To
jeden z najwa˝niejszych oÊrodków wiedeƒskiego ˝ycia kulturalnego. W Z∏otej Sali Zbigniew
Pinderak Êpiewa∏ „Pasj´ Êw. Jana” J. S. Bacha,
„Mesjasza” Haendla, w roku 1998 bra∏ udzia∏

w galowym wyst´pie - mszy Schuberta, upami´tniajàcej 500 lat tradycji muzykowania
w Dworskiej Kaplicy.
Wydarzenie to obchodzono bardzo uroczyÊcie. Msze w Wiener Hofmusikchapelle w oprawie muzycznej z udzia∏em Wiedeƒskich Filharmoników, „Wiedeƒskich S∏owików” (Wiener Saengerknaben) oraz solistów wiedeƒskiej opery
stanowià bowiem jednà z ostatnich form ˝ycia
duchowego dynastii Habsburgów, jakie zachowa∏y si´ do czasów dzisiejszych, mimo i˝
Austria przesta∏a byç monarchià w roku 1918
(innym reliktem minionych czasów jest Hiszpaƒska Szko∏a Jazdy – Spanische Reitschule,
szko∏a jeêdziecka, która istnieje od roku
1592). Zapewne ta bogata tradycja i udzia∏
w koncertach wybitnych artystów powodujà,
˝e niedzielne msze w Hofburgu stanowià
dla ich uczestników wielkie prze˝ycie artystyczne. Zbigniew Pinderak Êpiewa tu partie
solowe w mszach takich kompozytorów jak:
Salieri, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert,
Bruckner.
Od tradycji zatem nie sposób w Wiedniu
uciec. Niemal ka˝da impreza muzyczna przypomina jà i odnawia. Przed kilkoma laty po˝ar
zniszczy∏ cz´Êç rezydencji cesarskiej - symbolu historycznej przesz∏oÊci Austrii i trwa∏oÊci
jej mitu; po odbudowie i bardzo kosztownej
renowacji tej cz´Êci Hofburgu w Sali Redutowej
odby∏ si´ koncert z okazji oficjalnego jej
otwarcia, w którym Z. Pinderak wzià∏ udzia∏.
W czerwcu tego roku wystàpi∏ z kolei w koncercie w Pa∏acu Schwarzenbergów; na ów wyst´p soliÊci zajechali pod pa∏ac... karetami. Nawet wyst´pujàc poza granicami Austrii trudno
uniknàç spotkania z jej historià. Podczas tournee w Jerozolimie Z. Pinderak mia∏ okazj´
Êpiewaç w wybudowanym przez jednego z cesarzy austriackim hospicjum, noclegowni przy
Via Dolorosa dla przybywajàcych tu austriackich pielgrzymów.
Tradycyjne formy kultury stanowià cz´Êç
wspó∏czesnego ˝ycia, sà wcià˝ weryfikowane,
adaptowane na ró˝ne sposoby; mogà czasem
ujawniç swoje niespodziewane oblicze. Podczas jednego ze spotkaƒ ze Zbyszkiem rozmawialiÊmy o librettach operowych i operetkowych. Do najbardziej popularnych i do dziÊ
najcz´Êciej granych operetek nale˝à dzie∏a
kompozytorów koƒca XIX i poczàtku XX wieku.
Libretta do nich pisali przewa˝nie twórcy pochodzenia ˝ydowskiego, niezwykle aktywni
w tej nie∏atwej dziedzinie. Leon, Stein, Herzer,
Genee (gdaƒszczanin z pochodzenia) to auto-
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MUZYKA
rzy librett do takich operetek jak: „Noc w Wenecji”, „Wiedeƒska krew”, „Zemsta nietoperza”
Johanna Straussa – jednego z ostatnich przedstawicieli „z∏otych tradycji” wiedeƒskiej operetki, „Weso∏a wdówka” Franza Lehara, „Ksi´˝niczka czardasza” Emmericha Kalmana. Wesz∏y
one na sta∏e do repertuaru Êwiatowego i uto˝samiane sà z tym, co intuicyjnie okreÊla si´
mianem „wiedeƒskiego ducha”, lekkoÊci,
wdzi´ku, elegancji. Po prapremierze „Zemsty
nietoperza” (Fledermaus) w roku 1874 recenzent poczytnej gazety „Neue Freie Presse”,
utyskujàc na powszechnie znane s∏aboÊci i niedostatki librett operowych, podkreÊli∏, ˝e tylko
w dêwi´kach muzyki Straussa bije serce wiedeƒczyka, mo˝na w nich odczuç powiew ∏agodnego wiedeƒskiego wiatru. JeÊli si´ jednak
dobrze ws∏uchaç w ton tych utworów, uchwytna staje si´ melancholia, jakà sà podszyte. Nie
tylko beztroska i radoÊç ˝ycia ujawnia si´
w popisowych operetkowych partiach, podobfot. Jacek Kamiƒski

nie zresztà jak w wiedeƒskich walcach. To tak˝e ÊwiadomoÊç, ˝e mi´dzy marzeniem a rzeczywistoÊcià istnieje g∏´boki rozdêwi´k, jak
g∏oszà s∏owa jednej z najbardziej znanych arii
z „Zemsty nietoperza”: szcz´Êliwy, kto zapomina o tym, czego i tak zmieniç si´ nie da... To
postawa wobec ˝ycia streszczajàca si´ w s∏owach z „Krainy uÊmiechu” Lehara: uÊmiechaç
si´ mimo cierpienia i smutku...
JeÊli dostrze˝emy t´ dwoistoÊç czy raczej wieloaspektowoÊç wiedeƒskiej kultury, ods∏oni
ona przed nami swoje nieprzebrane bogactwa.
Bez wàtpienia nale˝y do nich muzyka. Zbyszkowi Pinderakowi mo˝na pogratulowaç, ˝e,
wykorzystujàc w pe∏ni swój talent, wspó∏uczestniczy w kontynuowaniu i piel´gnowaniu
muzycznych tradycji tej cz´Êci Europy. Tradycji,
które kszta∏tujà oblicze wspó∏czesnego ˝ycia
artystycznego.
El˝bieta Hurnikowa
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Joanna Grochowska. Mottem Paƒskiej
ksià˝ki „Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski”
sà s∏owa Edny St. Vincent Millay: „lecz nie
ma pociàgu, do którego nie wsiàd´, niewa˝ne dokàd zmierza”. Czy zawierajà jakàÊ
wa˝nà dla Pana tajemnic´, ˝e uczyni∏ je Pan
mottem?
Piotr Kaczkowski. Te s∏owa zobaczy∏em na
rozwidleniu dróg mojego ˝ycia. Jecha∏em metrem. By∏ wieczór przed moimi urodzinami.
Mia∏em w kieszeni bilet lotniczy, który z du˝ego miasta mia∏ mnie o Êwicie wywieêç na wyspy, gdzie s∏oƒce i palmy, a w tym mieÊcie by∏a plucha, Ênie˝yca i na ulicach b∏oto po kostki. Jecha∏em na bardzo wa˝ne spotkanie, które
mia∏o zadecydowaç o tym czy wracam do Polski, czy zostaj´ w Stanach Zjednoczonych.
I zdecydowa∏em, ˝e jad´ na te dalekie wyspy, ale potem wracam do Polski. W ten sposób rozsta∏em si´, byç mo˝e, z cz´Êcià mojego
przeznaczenia, poniewa˝ ja i moja pani spokojnie, màdrze, logicznie podj´liÊmy decyzj´
o rozstaniu. Ona nie chcia∏a wracaç do kraju, ja
chcia∏em.
Jadàc metrem myÊla∏em o czekajàcej mnie
za chwil´ rozmowie i wtedy zobaczy∏em ten
tekst: „mam wielu wspania∏ych przyjació∏ i lepszych mieç nie b´d´, ale jak zobacz´ jakiÊ pociàg to wsiàd´ do niego, niewa˝ne dokàd jedzie”. To by∏a, jak si´ potem okaza∏o, jedna
zwrotka z d∏ugiego wiersza nie˝yjàcej ju˝
amerykaƒskiej poetki. KtoÊ wpad∏ na pomys∏,
˝eby umiliç pasa˝erom metra podró˝ i wygrzeba∏, z ró˝nych byç mo˝e tomików, kilka linijek
o podró˝owaniu, wydrukowa∏ na kartce papieru, a potem przyklei∏ obok reklam.
To, ˝e usiad∏em w tym miejscu i zobaczy∏em ów tekst przed sobà, nie jest przypadkiem. Zdà˝y∏em go przepisaç zanim wysiad∏em w samym Êrodku miasta, na 42 ulicy.
J.G. Czy dzisiaj ˝a∏uje Pan tej decyzji?
P.K. Decyzji powrotu?
J.G. Tak.
P.K. Nie. Nie wiem czy w ogóle ˝a∏owa∏em
jakiejkolwiek decyzji.
Natychmiast po – jesteÊmy przekonani
o s∏usznoÊci naszej oryginalnej decyzji, wi´c
nie przyjmujemy do wiadomoÊci faktu, ˝e mog∏a byç z∏a. A po wielu, wielu latach ju˝ si´ nie
pami´ta albo mo˝na sobie wyt∏umaczyç, ˝e to
jeszcze za wczeÊnie, ˝eby wiedzieç czy ta decyzja by∏a s∏uszna czy nie. Nie, nigdy nie ˝a∏owa∏em ˝adnej decyzji.
J.G. W „Zapowiedzi Poczàtkowej – Maxi”
tej˝e ksià˝ki, pisze Pan: „po∏ow´ cz∏owie-

czeƒstwa wynosi si´ z rodzinnego domu,
a ja wynios∏em wi´cej ni˝ po∏ow´”.
Jaki wp∏yw na rozwój Paƒskich zainteresowaƒ i pasji, a tak˝e wybór zawodu mia∏
dom rodzinny? Czy rodzice wspierali Pana,
czy mo˝e odradzali?
P.K. Moi rodzice cudownie pozwalali mi byç
sobà, je˝eli oczywiÊcie dzieciak mo˝e byç sobà. W domu by∏o pianino, gra∏a na nim mama.
By∏ to jeden z kilku mebli, przepraszam za s∏owo mebel, które nie zosta∏y rozszabrowane po
Powstaniu Warszawskim z ma∏ego domku na
warszawskim ˚oliborzu. Podejrzewam, ˝e by∏o
za ci´˝kie, a poza tym po co komu wtedy by∏o
pianino? Rozkradziono ró˝ne inne meble,
a zosta∏ wielki stó∏ i nadpalony kawa∏ek kredensu, które mam do dziÊ, oraz pianino, na
którym mama chcia∏a nauczyç mnie graç.
Z domu rodzinnego wynios∏em bardzo
wiele, poniewa˝ moi rodzice jako ma∏˝eƒstwo
sp´dzili ze sobà pó∏ wieku. Gdy myÊl´ o tym,
to odnosz´ wra˝enie, ˝e wynosi∏em z niego
prawie przez ca∏e moje ˝ycie. Rodzice dzielili
si´ ze mnà wszystkim tak˝e kiedy by∏em doros∏y, mia∏em ju˝ w∏asnà rodzin´ i dziecko. Ca∏y
czas jeszcze by∏em ich dzieckiem, które wiele
wynosi∏o z rodzinnego domu – mimo, ˝e nie
mieszkaliÊmy ju˝ razem.
Cudowne by∏o, ˝e moi rodzice zgadzali si´
na to, co mnie przysz∏o do g∏owy. Jak powiedzia∏em: „b´d´ jeêdzi∏ na rowerze” – „Êwietnie!”, „ale ja b´d´ jeêdzi∏ na rowerze codziennie” – „doskonale!”, „b´d´ jeêdzi∏ dwa razy
dziennie” – „Êwietny pomys∏!” I tak by∏o w∏aÊciwie ze wszystkim. Powiedzia∏em, ˝e musz´
skompletowaç sobie ksià˝ki – „doskonale!”
„Zrobi´ sobie na nie pó∏k´” – „Êwietny pomys∏!” Byç mo˝e z tego wzi´∏a si´ moja mi∏oÊç
do robienia pó∏ek. W ka˝dym razie zrobi∏em
sobie ileÊ pó∏ek i skompletowa∏em ileÊ ksià˝ek.
W pewnym momencie powiedzia∏em, ˝e
ju˝ nie b´d´ gra∏ na fortepianie i nie b´d´ chodzi∏ do szko∏y muzycznej. Pami´tam, ˝e rodzice pytali mnie par´ razy czy jestem tego pewien. Prosili, ˝ebym przemyÊla∏ swojà decyzj´
i kiedy ju˝ nie chodzi∏em do szko∏y muzycznej,
a w domu by∏ fortepian kupiony w∏aÊciwie dla
mnie, przedostatni raz zapytali czy na pewno
nie b´d´ na nim gra∏? „Na pewno”. „To jeszcze
si´ chwil´ zastanów, my jeszcze raz ci´ zapytamy”. Po jakimÊ czasie powtórzyli jeszcze raz
swoje pytanie. Odpowiedzia∏em: „nie b´d´
wi´cej gra∏ na fortepianie”. Fortepian zosta∏
usuni´ty z domu. Gdy mówi´, ˝e w domu nauczono mnie bardzo wiele, to tak˝e dlatego,
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˝e mog∏em sam decydowaç. Nie zawsze by∏o
to przyjmowane z entuzjazmem, natomiast zawsze ze zrozumieniem.
Takie post´powanie rodziców dawa∏o mi
mo˝liwoÊç zastanawiania si´ czy robi´ dobrze,
màdrze i czy to co robi´ jest s∏uszne.
J.G. Rodzice zapewniali Panu ogromnà
autonomi´. Czy dziÊ Pan swojej córce równie˝ zapewnia takà samà autonomi´? Czy
ma Pan podobny stosunek do niej, jak mieli Paƒscy rodzice do Pana?
P.K. Ja mia∏em to szcz´Êcie, ˝e moi rodzice
byli ca∏y czas razem. By∏ du˝y dom, w którym,
gdy by∏em dzieckiem, mieszka∏o dziewi´ç
osób. Moja córka nie mia∏a tego szcz´Êcia, poniewa˝ by∏a tylko z mamà. Ze mnà widywa∏a
si´ raz w tygodniu i by∏y to wizyty ograniczone czasowo. Gdy si´ spotyka∏em z Olà, dostawa∏em list´ spraw, które w trakcie spotkania
musia∏em z nià wykonaç. Dopiero teraz, kiedy
Ola jest ju˝ doros∏a i mieszka sama, kiedy mamy czas i chcemy byç ze sobà, mog´ jej przekazaç coÊ z tego, czego si´ sam nauczy∏em.
W tym celu mo˝na wyjechaç gdzieÊ razem, co
nam si´ zdarza∏o parokrotnie, albo po prostu
byç ze sobà. Bywa, ˝e widujemy si´, kiedy nie
mamy nic do roboty, nie Êpieszymy si´.
J.G. S∏owem nadrabia Pan zaleg∏oÊci.
P.K. Tak, ja tak. Musz´ jej wynagrodziç to
troch´ skrzywione, stracone dzieciƒstwo. I ja
wiem, ˝e ona wie.
J.G. Jest Pan synem znanego fotografika
Adama Kaczkowskiego – czy profesja ojca
mia∏a wp∏yw na wybór przez Pana zawodu
dziennikarza radiowego, skoro pisze Pan,
˝e zawdzi´cza mu „sztuk´ patrzenia i zauwa˝ania”?
Od Michael’a Stipe’a z zespo∏u R.E.M.
w doÊç niecodziennych okolicznoÊciach dowiedzia∏ si´ Pan, ˝e b´dàc wielbicielem rysunków Bruno Schulza, jest on posiadaczem
ksià˝ki, która by∏a owocem pracy paƒskiego
ojca. Co Pan wtedy czu∏?
P.K.: Moment, w którym si´ dowiedzia∏em,
˝e Bruno Schulz jest idolem Michael’a Stipe’a by∏ nieoczekiwany. Mia∏o to miejsce
w Pradze podczas konferencji prasowej przed
koncertem, który jak si´ póêniej okaza∏o zosta∏ odwo∏any. Nagle Michael Stipe nie pytany
przez nikogo, powiedzia∏: „Wiem, ˝e sà na sali
dziennikarze z Polski. Chcia∏bym im powiedzieç, ˝e jestem wielbicielem twórczoÊci Brunona Schulza”. Z sali, na której by∏o szeÊçdziesiàt, a mo˝e nawet siedemdziesiàt osób z wielu krajów, rozleg∏y si´ g∏osy: „Bruno jak?”
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„Bruno?” „Jaki Bruno?” A on spokojnie mówi∏:
„Schulz. Polak. Zamordowany przez Niemców.
Pisarz, ale i rysownik. Jestem wielbicielem jego
rysunków. Kupi∏em nawet niedawno ksià˝k´
prezentujàcà jego prace”.
Dobre trzy lata ˝y∏em rozmowami z moim
ojcem o ksià˝ce, którà przygotowywa∏ dla
amerykaƒskiego wydawnictwa. By∏a ona przefotografowaniem, rozproszonych w prywatnych r´kach i tych, które sà w posiadaniu Muzeum Literatury, rysunków Schulza. WÊród nich
by∏o sporo znanych prac. Wiem, ˝e ojciec jeêdzi∏ w ró˝ne miejsca, bo ktoÊ mia∏ np. jeden
lub dwa rysunki. Nie wszyscy chcieli si´ zgodziç na fotografowanie tych prac. Przewa˝nie
przekonywa∏ ich fakt, ˝e rysunki by∏y robione
przez Schulza na papierze, jaki znalaz∏ pod r´kà, np. na papierowej torebce, w którà pakowano dwa jab∏ka i ˝e ten papier si´ rozpadnie,
a rysunki trzeba zachowaç dla przysz∏ych pokoleƒ. Pami´tam jak mówiono, ˝e on wykona∏
sto par´dziesiàt, mo˝e dwieÊcie rysunków –
i tyle jest znanych. A ja wiem, ˝e ojcu i panu
Jerzemu Ficowskiemu uda∏o si´ dotrzeç do
pi´ciuset, co nagle i gwa∏townie powi´kszy∏o
liczb´ znanych prac Schulza, które gdzieÊ istniejà. Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e Michael Stipe
ma ksià˝k´ z rysunkami Schulza, pomyÊla∏em
sobie, ˝e on nie mo˝e mieç ˝adnej innej tylko
t´, którà przygotowa∏ ojciec, bo to by∏a jedyna
pozycja wydana na ten temat w Ameryce. Kiedy nazajutrz przyjecha∏em do Warszawy opowiedzia∏em oczywiÊcie o tym ojcu, który ju˝
by∏ bardzo chory, ale przytomny. Skojarzy∏ artyst´, poniewa˝ oglàda∏ telewizj´, gdzie mo˝na by∏o zobaczyç teledyski. Powiedzia∏: „Podoba mi si´ ten cz∏owiek, zejdê do pracowni.
Z tej a tej szafki, wyjmiesz teczk´ i walizeczk´,
i przyniesiesz mi”. Przynios∏em i okaza∏o si´,
˝e sà tam zupe∏nie unikatowe i mog´ chyba
powiedzieç – nieznane Êwiatu, a na pewno
szerszej publicznoÊci, rysunki Schulza, które sà
alfabetem. Namalowa∏ je dla swojego przyjaciela, nie jestem pewien kto to by∏ (ale pan Jerzy Ficowski b´dzie wiedzia∏), ksià˝k´-skorowidz. Przy ka˝dej literze namalowa∏ rysunek.
Ojciec powiedzia∏: „On si´ nazywa Michael Stipe – to M i S”. Wyciàgnà∏ te dwie litery, da∏ mi
i powiedzia∏: „Jak go nast´pnym razem zobaczysz to mu daj”. No i da∏em mu te rysunki, ale
ju˝ po Êmierci mojego ojca. Spotka∏em go
w Wiedniu. Parokrotnie przechodzi∏ korytarzem, tak jak artyÊci przechodzà – nie widzàc
nikogo, a ja czeka∏em na swojà kolejk´. W pewnym momencie, a czeka∏em ju˝ 4 czy 5 godzin,
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wyjà∏em te dwa rysunki i trzyma∏em w r´ku. On
przystanà∏, spojrza∏ na mnie, spojrza∏ na rysunki i powiedzia∏: „To sà rysunki Brunona
Schulza!” Odpowiedzia∏em: „Tak, przywioz∏em
je dla ciebie. Za chwil´ mam mieç z tobà wywiad i wtedy ci je wr´cz´”. I wywiad by∏. Czy
dosz∏oby do niego bez tych rysunków? Nie
wiem. W ka˝dym razie odby∏em z nim króciusieƒkà rozmow´ i powiedzia∏ mi wtedy
o Schulzu to, co umieÊci∏em w ksià˝ce.
Kiedy po Êmierci ojca porzàdkowaliÊmy jego archiwum, pomyÊla∏em sobie: „Uzupe∏ni´
Michaelowi jego nazwisko dalszymi literami”.
Wtedy, gdy zobaczy∏ dwie pierwsze powiedzia∏: „S∏uchaj, to b´dzie wisia∏o u mnie w salonie!” Wi´c pomyÊla∏em sobie: „Dowioz´ mu.
Niech ma napisane Michael Stipe.” Potem widzia∏em si´ z nim jeszcze raz i powiedzia∏em:
„To sà brakujàce litery”. Gdy wyjà∏em je, powiedzia∏: „Pami´tam ci´, to ty mi przywioz∏eÊ
dwa rysunki Schulza”.
Ale wracajàc do poczàtku pytania. Podczas
wspólnej pracy w ciemni ojciec nauczy∏ mnie
cierpliwoÊci. Trzeba by∏o rozrobiç wywo∏ywacz, utrwalacz, wszystko wyczyÊciç i uwa˝aç,
˝eby kropla jednego p∏ynu nie pojawi∏a si´
w drugim roztworze. To nie by∏o tak jak teraz
– cyfrowa obróbka i na komputerze mo˝na
zrobiç wszystko. Wtedy wszystko robi∏o si´
r´cznie. R´cznie wywo∏ywa∏o si´ filmy, p∏uka∏o,
r´cznie robi∏o si´ ka˝dà odbitk´ i wszystkie
powi´kszenia. Dzi´ki ojcu pozna∏em tajniki fotografii, lubi∏em to, aczkolwiek nie za bardzo,

bo mia∏em ju˝ muzyk´ i rower... Wciàga∏o mnie
to, ale nie do tego stopnia, bym objà∏ po ojcu
pracowni´, co szybko zrozumia∏. Mo˝e cudownie si´ zdarzy, ˝e w drugim pokoleniu ta pasja
od˝yje, poniewa˝ moja córka zapisa∏a si´ do
szko∏y fotografii, uczy si´ i bardzo jà to pasjonuje. Jest zachwycona, robi zdj´cia gdzie tylko
mo˝e i widzi pi´knie.
To pi´kne widzenie jest tym, czego w∏aÊnie ojciec mnie nauczy∏. JeêdziliÊmy wielokrotnie robiç zdj´cia gdzieÊ w plenerze, w ˚elazowej Woli czy OÊwi´cimiu. Widzia∏em jego
spokój. Widzia∏em jak patrzy na niebo, jak si´
rozglàda. Nie by∏o w tym nic z fotografowania,
ale jednoczeÊnie wiedzia∏em, ˝e kiedy on tak
patrzy i mówi: „tu to zdj´cie trzeba zrobiç do
dziesiàtej rano”, to na drugi dzieƒ zrobi to jedyne zdj´cie o 10.00 rano... i wyjedziemy.
Uczy∏ mnie te˝ kadrowania, pokazywania
szczegó∏ów, kolorów i sàdz´, ˝e to jest bardzo
zwiàzane z muzykà – pomaga mi w s∏uchaniu
p∏yt. Gdy zastanawiam si´, jak zosta∏y skonstruowane, poniewa˝ znam ileÊ tysi´cy wzorów, jest mi bardzo ∏atwo zrozumieç przemyÊlenia autora. Gdy przeprowadzam wywiad
zdarza si´, ˝e artyÊci pytajà: „ale skàd ty to
wiesz? To moja tajemnica, myÊla∏em, ˝e nikt
tego nie widzi”, na co odpowiadam, ˝e w∏aÊnie
tak mi si´ tylko wydawa∏o.
cdn.
Przepraszamy P. Piotra Kaczkowskiego
za b∏´dy korektorskie, jakie znalaz∏y si´
w pierwszej cz´Êci rozmowy,
redakcja „Alej 3”

Fot. Jacek Kamiƒski
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NOWY JORK – WINDA
Ludmi∏a Marjaƒska

toj´ w oknie, które z trudem uda∏o mi
si´ otworzyç. Musz´ wpuÊciç troch´ nie
tyle powietrza, co przestrzeni do hotelowego pokoju. Wprawdzie klimatyzacja dzia∏a
sprawnie, ale ˝yç w zamkni´ciu? Nie móc
otworzyç okna? Czy komuÊ oprócz mnie przysz∏oby do g∏owy, by szarpaç si´ ze szczelnym
zamkni´ciem tylko po to, ˝eby z szesnastego
pi´tra popatrzeç na kamienne wàwozy, którymi p∏ynà strumienie samochodów, na brudne
dachy, zaniedbane Êlepe zau∏ki, na ˝elazne
przeciwpo˝arowe schody, zawieszone na
bocznych Êcianach kamienic jak klatki na ptaki, których darmo by wypatrywaç na blaszanym niebie. To miasto przera˝a mnie, wsysa
jak gigantyczny lej wodny, którego sile nie
oprze si´ najlepszy p∏ywak.
Co pozosta∏o z poprzedniej radoÊci? Jestem zamkni´ta, otoczona obcoÊcià, nikomu
niepotrzebna, niezauwa˝alna. SamotnoÊç, którà tak cieszy∏am si´ w podró˝y, którà wita∏am
jako zapowiedê nieopisanej swobody, nieogarnionych mo˝liwoÊci, przerazi∏a mnie nagle.
Przestaj´ w niej istnieç, jestem nikim, nikt mnie
nie oczekuje, nie potrzebuje. W milczeniu telefonu jest przera˝ajàca nieobecnoÊç ludzi. Luksusowa ∏azienka oddziela od podró˝nych, zamieszkujàcych sàsiednie pokoje na tym samym
korytarzu. Jestem sama, sama, sama. Jak to
mo˝liwe, ˝e to, na co si´ tak cieszy∏am, czego
oczekiwa∏am tak niecierpliwie, sta∏o si´ ci´˝arem nie do zniesienia? Mam ochot´ p∏akaç,
krzyczeç, wyç. Nie, musz´ si´ jednak opanowaç, bo ulegn´ panice do reszty. Zamknàç
okno, wziàç torebk´, wyjÊç.
Korytarz pusty, jakby poza mnà nikt si´ tu
nie zatrzyma∏. Ca∏y hotel jak wymar∏y, o tej porze nikt nie wychodzi na miasto ani nie wraca,
nie jest to pora lunchu, ani obiadu, ani nawet
popo∏udniowego koktajlu. Przyciskam guzik,
dolna strza∏ka roz˝arza si´ czerwono, ale winda jedzie w gór´ nies∏ychanie powoli, jakby
przystawa∏a na ka˝dym z szesnastu pi´ter.
Z trudem znosz´ to czekanie. Serce Êciska mi
obr´cz. Gdybym wiedzia∏a, gdzie sà schody,
puÊci∏abym si´ nimi biegiem, byle na dó∏, na
ziemi´, do wyjÊcia, byle tylko wydostaç si´
z zamkni´tej przestrzeni. Od ca∏kowitej paniki
ratuje mnie tylko monotonny szmer zamra˝arki, w której mo˝na zaopatrzyç si´ w kostki lodu. Ba, gdybym mia∏a w pokoju gin i tonik!
Wreszcie lekki dêwi´k podobny do tràcenia
struny: winda dociera, zatrzymuje si´, jeszcze
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nieskoƒczenie d∏uga chwila, zanim rozsunà si´
bezszelestnie drzwi. Rzucam si´ w nie jak do
∏odzi ratunkowej.
Ale to tylko zmiana bezruchu w ruch. Przestrzeƒ jest jeszcze bardziej zamkni´ta, bez
okien, bez szpar, bez lustra. Âciany przybli˝ajà
si´, jakby chcia∏y zdusiç Êmia∏ka, który si´ tu
znalaz∏. Niespodziewanie ponowny dêwi´k tràconej struny, czerwone Êwiate∏ko na cyfrze 10,
winda staje, a drzwi rozchylajà si´ jak skrzyd∏a
anio∏a, wypuszczajàc z obj´ç czarnà, smuk∏à
postaç w bardzo kolorowej, zielononiebieskiej
szacie. G∏owa Nefretete o wypuk∏ych murzyƒskich wargach, na skr´conych w∏osach wysoko
upi´ta chusteczka, zjawisko uÊmiecha si´ do
mnie i biel tych z´bów staje si´ wybawieniem.
Rozluêniam si´, oddycham g∏´boko i rozsuwam wargi w próbie uÊmiechu.
– Haj, – mówi´, na co dziewczyna wyciàga
trzymanà w r´ku paczuszk´ mi´towych dra˝etek, pytajàc Êpiewnie: – Want some?*
W tej chwili wzi´∏abym z jej r´ki nawet narkotyk, byle podzieliç si´ czymÊ z drugim cz∏owiekiem, byle poczuç czyjàÊ ˝yczliwoÊç.
Na czarnà Nefretete czeka w lobby wysoki,
ciemnoskóry m∏odzieniec. Wychodzà przez obrotowe drzwi, ich specyficzne, taneczne ruchy,
stàpanie lekkie i pewne, szczup∏oÊç m∏odzieƒczych bioder, d∏ugoÊç nóg, oddalanie si´ w betonowy wàwóz pod niebieskim baldachimem.
Ale ta wspólnota nie budzi we mnie zawiÊci,
nie pojawia si´ doznawane niekiedy uk∏ucie
przykroÊci. Opuszczenie i smutek min´∏y, jakby
gest ciemnej r´ki podajàcej pude∏eczko z dra˝etkami mia∏ dzia∏anie magiczne. Wychodz´ na
ulic´, mieszam si´ z kolorowym t∏umem, obca
poÊród obcych, z ciekawoÊcià, ale w miar´ powÊciàgliwie podglàdajàc cudzà samotnoÊç
i cudzà mi∏oÊç, cudze stroje, gesty, dziwactwa,
cudzà n´dz´, poÊpiech, zaaferowanie.
PoÊród ludzi na ulicy nie odczuwa si´ samotnoÊci, mo˝na udawaç, ˝e dokàdÊ idziemy,
˝e nam si´ Êpieszy, ˝e ktoÊ nas oczekuje
w umówionym miejscu, o okreÊlonej porze.
I tak przecie˝ jest naprawd´, coÊ mamy do
zrobienia, jeÊli nie dziÊ, to jutro, pojutrze, po
coÊ w koƒcu jeêdzimy do obcych miast, w obce kraje, umawiamy si´ z obcymi ludêmi, którzy, niekiedy, z czasem stajà si´ nam bliscy
i potrzebni.
Czy powoduje nami tylko ciekawoÊç? Czy
naprawd´ interesuje mnie to, co si´ dzieje teraz doko∏a mnie? Czy nie wola∏abym siedzieç
w swoim mieszkaniu, zatopiona w ksià˝ce
i k∏opotach codziennoÊci? Przecie˝ to codzienna krzàtanina zabiera nam wi´kszoÊç naszego czasu, a wi´c mo˝e ona stanowi samo
˝ycie? Mo˝e nie ma nic nadzwyczajnego
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w wielkich podró˝ach, w zmianach klimatu,
obyczajów, j´zyka, skoro powstajà w nas te same l´ki i niepokoje, tak samo odczuwamy
g∏ód, zm´czenie, zadowolenie, rozpacz?
Jestem znowu spokojna. W´druj´ czterdziestà drugà ulicà w poprzek nowojorskiej
wyspy Manhattan, sama, niezale˝na od nikogo
i niczego. Ten czas jest wy∏àcznie moim czasem, moje wra˝enia tylko moimi wra˝eniami.
B∏ogos∏awione oderwanie si´ od wszelkich powiàzaƒ, od siebie samej, uczucie wolnoÊci,
swobody, jakby teraz wszystko by∏o mo˝liwe.
* Chcesz?
1976
cdn.
Nota od redakcji:
Zapiski Amerykaƒskie Ludmi∏y Marjaƒskiej
drukowane w poprzednim, 42. numerze „Alej 3”
pochodzà z roku 1974 (Âwiat w pigu∏ce –
Lotnisko we Frankfurcie nad Menem i z roku
1980 (Przylot – Kennedy Airport).

Pocztówki z Jasnej Góry
Mateusz Szkop
Nie wierzyliÊmy, ale m´˝czyzna nie dawa∏
za wygranà – wyciàgnà∏ map´ i zaczà∏ jeêdziç
po niej palcem mamroczàc jakieÊ s∏owa pod
nosem. Nagle krzyknà∏ uradowany i spojrza∏
w naszà stron´. KazaliÊmy zatrzymaç autobus.
Ta wyprawa, na którà wybraliÊmy si´ z Majkelem mia∏a zupe∏nie inny, okreÊlony cel –
Transylwani´. Tymczasem w autokarze gdzieÊ
na rumuƒskiej Bukowinie, cztery godziny drogi od dawnego królestwa Vlada Palownika,
spotyka nas taka niespodzianka; wed∏ug tutejszego Roma, gdzieÊ g∏´boko w tych górach,
pokrytych g´stà puszczà, mieszkajà Polacy.
Sprawdzenie tej rewelacji le˝a∏o w naszej naturze. Nie moglibyÊmy znieÊç wynikajàcych
z naszego lenistwa i nieufnoÊci ˝ali. A poza
tym, nawet jeÊli to nieprawda, nad∏o˝enie kilku dni drogi nie mo˝e nam w ˝aden sposób
zaszkodziç. Nie ograniczajà nas ˝adne terminy.
JesteÊmy w Rumunii. W Êrodku lata.
Jest duszno – wieczorem b´dzie burza.
Obaj z Majkelem wiemy o tym, ale nie tracimy
si∏ na niepotrzebne rozmowy. Maszerujemy
polnymi drogami z napr´˝onymi do granic
mo˝liwoÊci plecakami. Rewelacje potwierdzili
spotkani po drodze wieÊniacy: gdzieÊ tam,
pi´tnaÊcie kilometrów przed nami, znajdujà si´
trzy wioski zamieszka∏e tylko przez Polaków.
Ukryte dla Êwiata, pozbawione asfaltowej drogi dojazdowej, z dwóch stron otoczone czterdziestoma kilometrami górzystej pustki, pomijane przez wi´kszoÊç rumuƒskich map: Plesza,

Pojana Mikuli i Nowy Soloniec – czàstka polskoÊci zachowana tak daleko od domu.
Mamy szcz´Êcie. Dwóch m∏okosów zlitowa∏o si´ nad nami i zaprz´g∏o konia. Podró˝
na furmance to jedyny Êrodek lokomocji w tej
okolicy – dla mnie przypomnienie lat szczeni´cych. No i wreszcie mo˝na si´ zdrzemnàç.
Jeszcze dwa lata temu przejazd tà drogà, przy
takiej pogodzie przypomina∏aby b∏otne przepychanki a la Camel Trophic. Na szcz´Êcie rzàd
Rumunii znalaz∏ pieniàdze na rozwój infrastruktury w tej cz´Êci kraju – polnà drog´ pokryto betonowymi p∏ytami. Dla tutejszych to
niez∏y powód do dumy.
*
W Nowym Soloƒcu wita nas rz´sisty
deszcz. W podzi´kowaniu chcemy daç ch∏opcom dwie czekolady i reszt´ s∏odyczy. Majkel
uwa˝a, ˝e czekolady wystarczà, ale ja mam dobre serce i upieram si´ przy swoim. Na dyskusje nie ma czasu, bo z ka˝dà sekundà mokniemy coraz bardziej. W koƒcu ch∏opcy ˝egnajà
nas z resztà naszych s∏odyczy, a my chronimy
si´ w Êwietlicy Domu Polskiego.
Tu poznajemy pierwszego mieszkaƒca –
Andrzeja, dwudziestokilkuletniego ch∏opaka,
który b´dzie naszym przewodnikiem do koƒca
pobytu. Wita nas w Êwietlicy bardzo ciep∏o, zasypujàc setkà pytaƒ, na które my zaskoczeni
nie potrafimy sensownie odpowiedzieç. Nie
dlatego, ˝e nie rozumiemy jego j´zyka. Co
prawda niektóre wyrazy s∏yszymy po raz
pierwszy. Ich korzenie mogà si´gaç Âlàska Cieszyƒskiego, skàd Polacy przybyli tu dwieÊcie
lat temu, lub stanowiç nalecia∏oÊç j´zyka rumuƒskiego. My jednak jesteÊmy zaskoczeni innym faktem – polskimi produktami, polskimi
napisami i Polakami z krwi i koÊci.
Andrzej opowiada nam o ekonomii i agroturystyce:
– Za noc w Domu Polskim musielibyÊcie
zap∏aciç dwa dolary. Sà tu te˝ tacy, co was
przenocujà u siebie za jednego. Ostatnio kupi∏em farb za dwadzieÊcia dolarów i pomalowa∏em ca∏e mieszkanie!
– To mo˝e, Andrzeju, b´dziemy nocowaç
u ciebie za tego dolara?
– U mnie to za darmo! Chodêcie!
*
Lipcowe s∏oƒce obudzi∏o nas nast´pnego
dnia, nie pozwalajàc normalnie oddychaç
przez nos. Matka Andrzeja nas∏uchiwa∏a naszego przebudzenia, a wkroczywszy do pokoju zaproponowa∏a herbat´. Wybieg∏a do
ogródka przy ulicy i narwa∏a jakiejÊ zielonej,
postrz´pionej roÊliny. Jej kawa∏ki p∏ywa∏y póêniej w mojej szklance. „Pyszna,” – przyzna∏em
– „ale troszk´ zbyt g´sta!”
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Póêniej podano obiad, na który zostaliÊmy
zaproszeni. Tutaj niespodzianki ju˝ nie by∏o –
w talerzu równie˝ p∏ywa∏a zielona roÊlina,
a poniewa˝ wcale nie by∏a z∏a, szybko si´ do
niej przyzwyczailiÊmy.
Po obiedzie wybraliÊmy si´ na spacer.
Mieszkaƒcy wracali w∏aÊnie do przerwanej pracy w polu. Ka˝dy z nich odpowiada∏ nam:
„dzieƒ dobry”, przystawa∏ na chwil´, by porozmawiaç. Rozmowa zazwyczaj koƒczy∏a si´ na
pytaniu: „gdzie mieszkacie?” Kiedy odpowiadaliÊmy zgodnie z prawdà, nasz rozmówca odchodzi∏ z niezadowoleniem, lub z lekkà nutkà
zazdroÊci, rzuca∏ coÊ pod adresem Andrzeja.
PoczuliÊmy si´ w wiosce bardzo swobodnie. Ludzie zacz´li o nas plotkowaç i bardzo
szybko staliÊmy w centrum zainteresowania lokalnej spo∏ecznoÊci. Ka˝dy chcia∏ dla nas jak
najlepiej. A my, niczym niewdzi´czni pupilkowie, kiedy m´˝czyêni i kobiety pracowali w polu, budowaliÊmy tamy na rzece albo spacerowaliÊmy po górach.
*
Polacy nieprzerwanie zamieszkujà te tereny od roku 1772. Wtedy to, po pierwszym rozbiorze Polski, Austria zaj´∏a Galicj´ razem z jej
wschodnià cz´Êcià a˝ po granic´ z Mo∏dawià.
Teren ten by∏ s∏abo zaludniony. ˚yli tu przede
wszystkim Rumuni i Ukraiƒcy oraz niewielka
iloÊç ˚ydów. W tym czasie Bukowina stawa∏a
si´ ojczyznà dla wielu grup etnicznych i narodowych, nie tylko dla Polaków, lecz tak˝e dla
Niemców, W´grów. Zaw´drowali tu tak˝e polscy górale pochodzàcy ze Âlàska Cieszyƒskiego, ze Spisza i Orawy. Przybywali na Bukowin´
g∏ównie ze wzgl´dów ekonomicznych. Ukszta∏towanie tutejszego terenu w znacznym stopniu
przypomina∏o im krajobraz z rodzinnych stron,
które opuÊcili.
Z czasem ten wielokulturowy tygiel kruszy∏
si´ i rozsypywa∏. G∏ównie z powodów ekonomicznych i politycznych. W roku 1967 liczb´
Polaków na tych terenach szacowano tylko na
1400. Wp∏yw na t´ migracj´ mia∏ niewàtpliwie
N. Ceausescu i jego despotyczne rzàdy. Dà˝y∏
on, jak pisze Andrzej Jedynak w ksià˝ce „Pod
jednym niebem”, nie tylko do wynarodowienia,
ale do ca∏kowitego zniszczenia tradycyjnych
struktur spo∏ecznych. Jedynym post´pem tamtego okresu by∏a elektryfikacja wiosek. Do dziÊ
synonimem zamo˝noÊci jest tutaj iloÊç posiadanych krów lub koni. Traktor jest raczej niespotykanym urzàdzeniem. Przez pokolenia
mieszkaƒcy pozostawali wierni temu wszystkiemu, czym ˝yli ich ojcowie. Ich podstawowà
wartoÊcià nadal jest wiara katolicka, j´zyk
i tradycje, które przynieÊli tu ze sobà.
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*
Szybko przyzwyczailiÊmy si´ do uroków
tych stron i do ˝yczliwoÊci ludzi, mimo i˝ czasami nasze relacje przypomina∏y te z kafkowskich powieÊci. Po niektórych spotkaniach czuliÊmy jakàÊ ukrywanà tajemnic´, jakiÊ temat tabu, na który nigdy wprawdzie nie zeszliÊmy
w rozmowie, ale który przez ca∏y czas wydawa∏ si´ wisieç gdzieÊ nad nami. Byç mo˝e by∏
to tylko wytwór naszej wyobraêni, byç mo˝e jakiÊ nieodzowny element ma∏ej, wiejskiej spo∏ecznoÊci, którego my z racji swojego wychowania nigdy nie zrozumiemy. PrzyzwyczailiÊmy
si´ te˝ do d∏ugiego snu. Pobudk´ robiliÊmy
dopiero ko∏o dziesiàtej, kiedy wi´kszoÊç
mieszkaƒców przebywa∏a ju˝ w polu. Wyglàdajàc przez okno na ulic´, wita∏em si´ z zebranymi przed moim p∏otem niezam´˝nymi dziewcz´tami. Te cz´stowa∏y nas przynoszonymi ze
swojego sadu owocami. Na poczàtku odbiera∏em to jako gest powitalny, z czasem wizja
przysz∏oÊci zacz´∏a mnie przera˝aç.
By∏ wtorek, kiedy razem z Majkelem weszliÊmy do sklepu spo˝ywczego (magazin
mixt). Zaopatruje go jedyny posiadacz samochodu osobowego – ksiàdz proboszcz. W Kaczicy, gdzie mieÊci si´ oÊrodek mniejszoÊci
polskiej, zaopatruje si´ w produkty spo˝ywcze,
a nawet w kilka egzemplarzy Gazety Wyborczej, które docierajà tu z opóênieniem dwóch
– trzech dni. PrzywitaliÊmy si´ ∏adnie ze sprzedawczynià. Zanim stan´liÊmy w kolejce, wszyscy w milczeniu zmierzyli nas nieufnym spojrzeniem. Dopóki stamtàd nie wyszliÊmy panowa∏a kr´pujàca cisza. Nie wiedzieliÊmy, czym
zas∏u˝yliÊmy sobie na takà reakcj´ sàsiadów.
Wracajàc z zakupami, spostrzegliÊmy na rynku
przy koÊciele stary, ledwo zipiàcy autobus. Wokó∏ t∏oczyli si´ ludzie wyciàgajàc z niego, pud∏a, siatki i kartony. Pop´dziliÊmy w jego stron´, zaskoczeni takim widokiem. Póêniej pop´dziliÊmy po plecaki. SpakowaliÊmy si´ w minut´, a poniewa˝ w domu nie by∏o gospodarzy
zostawiliÊmy kartk´ z podzi´kowaniem i kilka
obrazków z Jasnà Górà.
Kiedy wyjechaliÊmy z wioski i zje˝d˝aliÊmy
zygzakiem ze stromego zbocza góry, wyobrazi∏em sobie kolejne dwa tygodnie, które mog∏em sp´dziç w Nowym Soloƒcu. Dwa tygodnie, bo co taki okres kursuje tu autobus.
Zawsze, w co drugi wtorek. Zawsze o dwunastej.
Co dok∏adnie sobie wyobrazi∏em? To ju˝
nie ma ˝adnego znaczenia.
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Jest wiele spraw, o których bym chcia∏ napisaç. Zaczn´ od trzech myÊli...
Filozofia happeningu zamiast
Ewangelii
Zbyt cz´sto ulegamy przeÊwiadczeniu, ˝e
cz∏owiek ma tylko prawa. Zapominamy o szeregu powinnoÊci wobec innych. Do tych powinnoÊci nale˝à m.in.: troska o w∏asne sumienie, troska o poszanowanie godnoÊci i wolnoÊci wszystkich ludzi, troska o prawd´, zw∏aszcza prawd´ informacji, s∏u˝ba ˝yciu, patrzenie
na cz∏owieka jak na najwi´kszà wartoÊç
i uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym. Zbyt cz´sto na etyk´ patrzymy w sposób negatywny –
przez pryzmat zakazów i nakazów. To b∏àd.
Podstawà ∏adu moralnego jest mi∏oÊç, której
twórcà jest Bóg. DziÊ wielu zaczyna ˝yç wed∏ug zasady: „zabawa czyni wolnym” zamiast
augustyƒskiej „kochaj i rób, co chcesz”. W globalnej wiosce rzàdzonej przez filozofi´ happeningu przestajà obowiàzywaç uniwersalne zasady Ewangelii, zastàpione doraênymi konwenansami, modami, trendami i demokracjami
bez absolutnych norm.

Kryzys to˝samoÊci
Wspó∏czesny chrzeÊcijanin, rozrywany przez
pluralizm Êwiata, nie chce odnaleêç swego
ostatecznego miejsca przy Chrystusie. Izoluje
si´. Pragnàc spokoju, ucieka od problemów innych i traci poczucie sensu istnienia. Brak to˝samoÊci wyra˝a si´ przede wszystkim w ró˝nicach mi´dzy wiarà deklarowanà a czynami,
które z niej wyp∏ywajà. Cz∏owiek wpada w pu∏apk´ relatywizmu, nadajàc odmiennym prawdom t´ samà wartoÊç. Wpada w pu∏apk´ ró˝nych moralnoÊci, ró˝nych mi∏oÊci i ró˝nej charytatywnoÊci. Te ró˝noÊci przeczà sobie nawzajem. Wpada w koƒcu w pu∏apk´ ró˝nej duchowoÊci i wielobóstwa, tracàc pewnoÊç, który
z bogów jest prawdziwy.

byç Êwi´te, wznios∏e, Boskie. Wspó∏czesna kultura dominujàca przesycona jest ekonomià, hedonizmem, konsumpcjonizmem, seksualizmem, przeci´tnoÊcià, obrazowoÊcià i powierzchownoÊcià. ChrzeÊcijanie muszà tworzyç
kultur´ alternatywnà wobec pràdów dominujàcych. Ta kultura powinna si´ opieraç na w∏aÊciwej wizji cz∏owieka pochodzàcego od Boga,
na bezwzgl´dnym poszanowaniu ˝ycia, na pog∏´bionych wi´ziach mi´dzyludzkich, na dostrzeganiu problemów innych, na uzupe∏nianiu
swej wiedzy z zakresu wiary. Kultura chrzeÊcijaƒska powinna promieniowaç optymizmem
i dbaç o estetyk´. Nie powinna te˝ anga˝owaç
wszystkich si∏ w ˝ycie na tym Êwiecie.
W staro˝ytnoÊci chrzeÊcijaƒstwo wypar∏o
pogaƒstwo, gdy˝ przemieni∏o kultur´, a nie
polityk´. Aby uchroniç nasz Êwiat od zag∏ady,
musimy chrystianizowaç kultur´.
Wiem, ˝e jest wielu ludzi, którzy myÊlà podobnie... Zapraszam do wspó∏pracy, dyskusji
i na internetowà stron´ duszpasterstwa Êrodowisk twórczych – www.oknonakulture.art.pl
Ks. Grzegorz U∏amek
Duszpasterz Ârodowisk Twórczych
Cz´stochowy

Chrystianizacja kultury
DziÊ wszechobecna jest laicyzacja spo∏eczeƒstwa. Nawet „elity”, wi´kszoÊç mass mediów, niektórzy „oÊwieceni” naukowcy i „pokolorowani” artyÊci odrzucajà myÊl, ˝e coÊ mo˝e

fot. Jerzy
Piwowarski,
Lwów 2001
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Sztuka w tramwaju

Vlepka (wlepka), czyli striker, wklejka albo
plaster to niewielka karteczka z treÊcià przyklejana w Êrodkach komunikacji miejskiej wo˝àcych pasa˝erów w wi´kszych i Êrednich miastach polskich. TreÊç – dowolna, cz´sto ∏àczy
elementy graficzne i tekstowe, zale˝y tylko od
przyp∏ywu natchnienia vlepkarza, czyli twórcy.
Regu∏y nie ma, choç vlepki zwykle emanujà absurdalnym humorem lub równie absurdalnà
zadumà. Zdarzajà si´ te˝ vlepki polityczne,
ekologiczne czy antyglobalistyczne.
Vlepki majà ponoç ca∏kiem powa˝nà genealogi´. Osobnik o pseudonimie „fsh”, który
jest obok „matki” jednym z najbardziej zas∏u˝onych cz´stochowskich vlepkarzy (a razem
tworzà fundament formacji ART!mwaj), pisze
na swojej stronie internetowej www.fsh.of.pl,
˝e „Pierwsze prototypy vlepek pojawia∏y si´
ju˝ w czasie II wojny Êwiatowej za sprawà Grupy Ma∏ego Sabota˝u „Wawer”. Mia∏y one oczywiÊcie charakter propagandowy i antyniemiecki. (...) Póêniej vlepki pojawia∏y si´ w okresie
kochanego PRL-u. One równie˝ „pachnia∏y”
propagandà, tym razem antykomunistycznà.
W czasach bardziej nam wspó∏czesnych pierwsze vlepki niepropagandowe pojawi∏y si´
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w Warszawie”, a w Cz´stochowie mniej wi´cej
trzy lata temu.
Do produkcji vlepki wystarczy na ogó∏
komputer i program graficzny, na przyk∏ad Paint albo – dla bardziej zaawansowanych – CorelDraw oraz oczywiÊcie nieokie∏znana wyobraênia. Trafiajà si´ te˝ zapaleƒcy tworzàcy
tzw. handmade, czyli vlepki robione r´cznie.
Tworzywem mogà byç choçby zapa∏ki naklejone na karteczk´. Potem ju˝ tylko trzeba wsiàÊç
do autobusu czy tramwaju i vlepiaç. Na tym
etapie pracy twórczej vlepkarze cz´sto spotykajà si´ ze swoimi naturalnymi wrogami, czyli
pracownikami miejskiej komunikacji lub legalistycznie nastawionymi – na ogó∏ starszej daty
– pasa˝erami. Dlatego poszukujà innych
miejsc dla ekspozycji swojej twórczoÊci. Zdarza∏o si´ ju˝, ˝e vlepki trafia∏y do oficjalnych
galerii sztuki, ale Cz´stochowa na razie nie doczeka∏a si´ takiej wystawy, co nie znaczy, ˝e
vlepek nie mo˝na podziwiaç poza Êrodkami
komunikacji miejskiej. Jak informuje „fsh”,
Vlepgaleria „Powsta∏a w paêdzierniku” 02,
a ulokowana jest na jednych z metalowych
drzwi (od wschodniej cz´Êci budynku) sto∏ówki akademickiej przy ulicy Dekabrystów. Wisi
tam ju˝ kilkadziesiàt prac i wcià˝ pojawiajà si´
nowe”.

Aleksander Wierny
Cz´stochowskie vlepki mo˝na tak˝e podziwiaç w internecie: www.fsh.of.pl, www.artmwaj.blog.pl.

W STRON¢ MAS
Rozmowa z Jakubem Zamojskim, cz´stochowskim vlepkarzem.
S∏awomir Burszewski – Jaki masz pseudonim i co on oznacza?
Zamojskijak* – Podpisuj´ si´ has∏em „SIO”.
Trzy lata temu robiliÊmy vlepki z Joƒczykpio*
i „SIO” kojarzy∏o nam si´ ze wszystkimi wyrazami, które zawiera∏y te litery, np. Rysio, Misio,
Siostra itd. Potem przyj´∏o si´ „Staƒ i Obczaj”.
Mo˝na tak˝e t∏umaczyç jako „S∏owo i Obraz”.
S.B. – Jaka jest idea vlepkarstwa? Po co to
robisz?
Z. – Wi´kszoÊç ludzi ˝yje w poÊpiechu. P´dzà do pracy, potem do domu, sklepu i tak
w kó∏ko. Zale˝y mi, ˝eby przyciàgnàç ich
wzrok podczas tej nieustannej gonitwy do ma∏ego kawa∏ka kartki i pobudziç do myÊlenia,
kojarzenia bardzo odleg∏ych, nietypowych poj´ç i obrazów. Dlatego Êrodki komunikacji
miejskiej Êwietnie si´ do tego nadajà.
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S.B. – Reprezentujesz jakiÊ trend vlepkarstwa?
Z. – W Cz´stochowie dominuje vlepka hiphopowa, poniewa˝ to Êrodowisko jest u nas
dosyç mocne. W innych miastach wyst´pujà
vlepki pacyfistyczne, anarchistyczne, punkowe
i inne. Ja próbuj´ robiç swoje, nie wià˝àc ich
z ˝adnà ideà czy modà, chocia˝ ch´tnie wspó∏pracuj´ jako plastyk z grupami hip-hopowymi.
Po∏àczenie moich umiej´tnoÊci z tà muzykà
daje ciekawe efekty, a wzajemna promocja jest
bardzo potrzebna.
S.B. – Co ci´ w tym bawi?
Z. – Reakcja ludzi. Czasami widz´ jak ktoÊ
odrywa vlepk´ i chowa jà do portfela albo kieszeni. To znaczy, ˝e mu si´ spodoba∏a. Niekiedy ludzie widzàc mnie przy pracy proszà o jednà kopi´, bo akurat im si´ spodoba∏a. W ten
sposób te˝ rozpowszechniam cz´Êç egzemplarzy; drogà „rozdawanà”.
S.B. – Jak du˝o zrobi∏eÊ vlepek?
Z. – Oko∏o 250 rodzajów. Pierwsze 50
sztuk malowa∏em r´cznie flamastrem. Póêniej
kserowa∏em po 200 egzemplarzy ka˝dej. Poniewa˝ by∏em aktywny, sporo mnie to kosztowa∏o: 80 z∏ tygodniowo plus sieciówka. Jak na
osob´, która nie pracuje, to sporo pieni´dzy.
Czasami sponsor taniej policzy∏ za ksero (samoprzylepne sà dro˝sze – przyp. autora).
S.B. – Jak si´ robi wlepki? Czy to trudne?
Z. – Przeciwnie, to bardzo proste: 1. – pomys∏, trzeba ustaliç co ma na niej byç, jaki
tekst, jakie logo, 2. – dopasowanie elementów,
3. – wykonanie matrycy, 4. – vlepka gotowa –
mo˝na powielaç na folii samoprzylepnej albo
odrysowywaç r´cznie flamastrem, 5. – nalepiç
w odpowiednim miejscu. Zrób to sam.
S.B.- Jaka jest strefa twojego dzia∏ania?
I pora?
Z. – Zwykle dzia∏am na terenie naszego
miasta. Bloki, windy, autobusy, tramwaje to
wdzi´czne miejsca na tego typu akcje. Kiedy?
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,

ZE SZTUKÑ NA TY

Najlepiej nocà. Wtedy jest najspokojniej. Dwa
razy zrobi∏em akcj´ w Warszawie, ale nikogo
innego nie spotka∏em. Mo˝e dlatego, ˝e robi∏em to w po∏udnie, które nie jest porà vlepkarzy.
S.B. – Czy nie mia∏eÊ nieprzyjemnoÊci
z powodu wklejania? Przecie˝ to jest troch´
akt wandalizmu...
Z. – Przepraszam, o ile si´ orientuj´ drobne og∏oszenia mo˝na nalepiaç. Wi´c ja traktowa∏em vlepki w ten sposób. Czym innym jest
rysowanie ostrym narz´dziem po szybie – to
ju˝ dewastacja, ale moje prace mo˝na zmyç
wodà z myd∏em, wi´c chyba nie by∏y takim
problemem dla MPK.

S.B. – A przygody?
Z. – Zawsze znajdywali si´ jacyÊ sportowcy, którzy chcieli mnie na policje prowadziç, ale
zwykle uda∏o mi si´ z nimi dogadaç. Poza tym
wkleja∏em w drugim wagonie, którego motor-
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niczy nie widzi. Mam te˝ opracowany system
wklejania, ˝eby byç niezauwa˝alnym.
S.B. – Co lepiej robiç: nalepiaç
czy mazaç sprayem po murze?
Z. – Vlepki uwa˝am za pozytywne dzia∏anie, bo nikomu nie szkodzi.
Gorzej, jak ktoÊ wymaluje sprayem
„RKS” czy coÊ podobnego. Spray
nie jest ∏atwo usunàç, odnawianie
elewacji kosztuje. Niektórzy ju˝ si´
o tym przekonali. Nie podoba mi si´
to, co robi „grupa 01”, bo ich grafitti sà êle wykoƒczone, treÊç kiepska,
chocia˝ sam pomys∏ dobry. Ogólnie
oceniam ich miernie, bo nawet miejsce jest êle wybrane pod ich produkcje.
S.B. – Jak si´ widzisz na tle Êrodowiska vlepkowego w Cz´stochowie?
Z. – Uwa˝am si´ za „przodownika” vlepkarzy, bo w moich vlepkach
jest chyba najwi´cej zamys∏u, prace
nie sà przypadkowe ani mechaniczne. Nie powielam te˝ utartych schematów i hase∏. Moje prace sà bardziej przemyÊlane. Dbam te˝ o ich
stron´ estetycznà.
S.B. – Traktujesz swoje akcje jako sztuk´, happening czy te˝ przypadkowe wy∏adowanie ekspresji
twórczej?
Z. – Ekspresj´ twórczà mam
w domu, kiedy przygotowuj´ vlepk´. Opracowuj´ jà od poczàtku do
koƒca i z gotowà id´ na powielacz,
potem na miasto. Natomiast sam
akt naklejania to ju˝ happening, bo
wtedy zachodzà ró˝ne interakcje
zwiàzane z nalepianiem, niekoniecznie od razu z ich odbiorem czy kontemplacjà. Wtedy pojawia si´ adrenalina. Co do sztuki, wola∏bym, ˝eby
ludzie zamiast vlepek oglàdali obrazy – to jest sztuka, lecz niestety nie
majà na to czasu, dlatego trzeba ich
prowokowaç takimi dzia∏aniami jak
moje. Wszelkimi sposobami trzeba
ludzi odciàgaç od pogoni za pieniàdzem, telewizji i Êlepej konsumpcji. Powinni
czasami myÊleç abstrakcyjnie.
S.B. – A gdyby twoje prace powieszono
w galerii?
Z. – Nie jestem zwolennikiem robienia muzeum vlepek, chocia˝ muzeum grafitti ju˝ ist-
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nieje. Mo˝e z czasem, kiedy telewizja zdominuje wszelkie potrzeby duchowe spo∏eczeƒstwa, vlepki zostanà uznane za dzia∏alnoÊç artystycznà, a ja dostan´ legitymacj´ ZPAP-u.
Nie chcia∏bym jednak, ˝eby tak si´ sta∏o. To
by∏by upadek sztuki.
S.B. – Jaki wp∏yw ma na ciebie pop-art?
Z. – Vlepki sà nawiàzaniem do pop-artu.
Sam fascynowa∏em si´ kiedyÊ Andym Warholem,
poniewa˝ jego prace powstawa∏y na tej samej
zasadzie: by∏y powielane, kierowane do mas.
S.B. – Kim jesteÊ z wykszta∏cenia? Jak patrzono na twoje dzia∏ania w szkole?
S.B. – Ukoƒczy∏em w∏aÊnie Liceum Plastyczne na kierunku ceramika. Co dalej – nie
wiem. W szkole nie ujawnia∏em si´ z moimi
nocnymi zaj´ciami, pracowa∏em sumiennie
przy sztalugach. Raz, podczas wycieczki do
W∏och, mój happening potraktowano jako prac´ zaliczeniowà, ale to ju˝ inna historia.
S.B. – Czym si´ jeszcze zajmujesz?
Z. – Do niedawna pracowa∏em w „˚yciu
M∏odych”. Zrobi∏em dwie wystawy obrazów
(„Utopia”, Liceum Plastyczne w Cz´stochowie).
Robi´ te˝ ok∏adki p∏yt dla grup hip-hopowych,
ostatnio dla „CDS”. Rysuj´ komiksy.* Nie zamierzam robiç vlepek do koƒca ˝ycia, bo si´
rozwijam i trzeba iÊç ciàgle do przodu. Ale jakiÊ Êlad we mnie ten epizod zostawi. Marzy mi
si´ du˝a akcja plakatowa – totalna.
S.B. – Masz ulubionà vlepk´? Mo˝e któraÊ
cieszy∏a si´ szczególnà popularnoÊcià?
Z. – „Tureckie swetry”.
S.B. – Dzi´kuj´ za rozmow´.
* pisownia oryginalna
* Komiksy drukowaliÊmy w poprzednim numerze „Alej 3”.
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minister
dyrektor departamentu nauki
szef gabinetu ministra
miejsce – gabinet
MINISTER
PodpisaliÊmy mi´dzynarodowà umow´,
która przeobrazi oblicze naszej nauki... nauki...
DYREKTOR DEPARTAMENTU
B´dziemy korzystaç z technologii wytwarzania inteligentnego krzemu dla systemów informatycznych trzeciej generacji.
MINISTER
Otó˝ to, trzecia generacja.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Dzisiejszy tryumf polityki pana ministra
przerzuci nasz kraj w dwudziesty drugi wiek.
MINISTER
Niewàtpliwie. A propos! S∏ysza∏em, ˝e wybiera si´ pan na wieÊ?
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Mój gospodarz urzàdza Êwiniobicie.
MINISTER
No w∏aÊnie... ma pan ju˝ wype∏niony portfel zamówieƒ na ràbank´?
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Owszem, ale dla pana ministra...
MINISTER
Dzi´kuj´, Grzela.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Âwinia cudo! Palce lizaç!
MINISTER
Co ˝ar∏a?
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Ino kartofle i pokrzywe.
MINISTER
Poczciwa tradycyjna Êwinia. Polska Êwinia.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Smalec – miód... jak si´ glonek chleba
omaÊci, a majeranku nie ˝a∏uje i cebuli...
MINISTER
A ˝eberka, Grzela?! W kapuÊcie! A kminku
nie ˝a∏owaç!
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Toç to ∏obraza boska nie daç kapusty! ˚a∏owaç kminku!
MINISTER
I bedom ziobra strzylaç w zembiskach
okrutnie!
DYREKTOR DEPARTAMENTU
A bedom!
MINISTER
A przywieêta jesce jojka, Grzela!
DYREKTOR DEPARTAMENTU
A przywieze, przywieze, a jagze!
MINISTER
Ino ∏od polskich kur, co lotajom po polu!
S∏ysane to zecy, zeby kury s∏onka nie widzia∏y
i Êtucne jojka nies∏y?
DYREKTOR DEPARTAMENTU
WciórnoÊci! Abo to jo Miemiec, abo jakiÊci
luter z Francyji? Toç inkszych nie przywieze...!
Wchodzi szef gabinetu ministra, z dokumentami.
SZEF
Oto poprawki, jakie pan minister wniós∏ do
ustawy o ochronie dóbr intelektualnych.
DYREKTOR DEPARTAMENTU
I wyroby przywieze! Jakie wyroby! Same sie
w gembie...Êlina po nich leci jakby wÊcik∏emu
psu z pyska!
MINISTER
Niechaj narodowie w˝dy postronni znajà...

„Aleje 3” w internecie – www.biblioteka.czest.pl
Do kupienia w placówkach kulturalnych Cz´stochowy
oraz w Instytucie Plastyki WSP

„Cynaderki”
Wodewil kulinarny ze sfer gabinetowych

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Szalteson na ryju i uchach, zeby trzasko∏
w zymbach...!
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MINISTER
Ino nie w Êtucnym flaku! Onegdaj zjodem
w Êtucnym i febra mie trzyns∏a!
DYREKTOR DEPARTAMENTU
I krwawe kiszkie!
MINISTER
A bo my to jacy tacy i sroce spod ogona
wylecieli?!
SZEF
Excuze moi, a cynaderki?
MINISTER
Cynaderki? Grzela, zapomnielim o cynadrach! Bóg nos pokarze, jak nie bedziem kultywowaç!
DYREKTOR DEPARATMENTU
Cynaderki!
¸apià si´ za r´ce i taƒczàc WSZYSCY Êpiewajà:
Cynaderki, wonne cynaderki, hopsasa,
hopsasa!
Przy was smutek znika i rozterki, hopsasa,
hopsasa!
Zjednoczeni w kó∏ko cynadrami, hopsasa,
hopsasa!
W ∏uni bedziem Polakami, hopsasa, hopsasa!

„Negocjacje”
Dramat psychologiczny ze sfer
zwiàzkowych
Mister Jackson
lider zwiàzkowy
robotnicy
miejsce – Êwietlica zak∏adowa
LIDER
To mister D˝akson z Naszwyl. Kupi∏ naszo
fabryke i chce z nami pogadaç.
MISTER JACKSON
Evviva Bolanda!
ROBOTNIK 1
Co mówi?
LIDER
Pozdrawia nas... Jak si´ panu podoba nasza fabryka, mister D˝akson? Okej?
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MISTER JACKSON
Sure.
ROBOTNIK 2
Co znaczy „siur”?
ROBOTNIK 3
To samo, co u nas. Siur to kutas.
LIDER
Nie bójcie si´, wynegocjujemy pakiet socjalny.
ROBOTNIK 4
Ty, spytaj go, czy b´dzie zwalnia∏?
LIDER
Mister D˝akson, czy... jak to b´dzie, ch∏opaki... czy ju... zwalniaç... a∏t a∏er ∏orkers?
MISTER JACKSON
Lokout? Sure.
ROBOTNIK 5
Kurwa, nie bedziem negocjowaç, on nas
wyzywa.
LIDER
Spokojnie, ch∏opaki, siur znaczy: „tak”.
ROBOTNIK 6
Pierdolisz! Tak znaczy „jes”.
ROBOTNIK 7
Tak znaczy u nich „okej”.
MISTER JACKSON
Evviva Bolanda!
LIDER
Okej, mister D˝akson?
MISTER JACKSON
Sure!
LIDER
No to tak... kurwa, ˝eby si´ nie pomyliç...
najn a∏t a∏er ∏orkers, kapujesz pan? Many za
nadgodziny, nocki, pranie, bilety miesi´czne,
mineralke, zmianowe, postojowe, premia kwartalna, trzynastka... Co tam jeszcze, ch∏opaki?
ROBOTNIK 8
Many za zupe regeneracyjno.
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LIDER
Many za zupe. Pasuje, mister D˝akson?
B´dzie okej?
MISTER JACKSON
Okej. Sure. I`m goin’ to grow bananas
here!

„Âmierç referenta”
Tragedia ze sfer
restrukturyzowanych
referent
kura
miejsce – kurnik
REFERENT
Przez d∏ugie lata kierowa∏em dzia∏em, znakomicie organizowa∏em prac´ specjalistów, inspektorów i referentów...
KURA
Ko, ko, ko.
REFERENT
...potem, nawet nie wiem kiedy, nowoprzyj´ci referenci zawiàzali spisek, w wyniku którego zarzàd oskar˝y∏ mnie o brak kompetencji...
zacz´∏a si´ powolna Êmierç, degradowano
mnie do stopnia specjalisty, starszego inspektora, m∏odszego inspektora, a dziÊ... dziÊ zdegradowano mnie do stopnia referenta, abym
przywdzia∏ szyderczà szat´ moich brutusów...
powiedz, czy szlachetniejszy widny duch
w znoszeniu pocisków oraz strza∏ gniewnego
losu, czy w pochwyceniu za broƒ przeciw morzu przykroÊci, by im kres po∏o˝y∏ opór –
umrzeç, spaç i nic wi´cej, i powiedzieç, ˝e sen
jest kresem serdecznego bólu i tych tysi´cznych przyrodzonych wstrzàsów, których dziedzicem cia∏o?
KURA
Ko, ko, ko?
Referent rzuca si´ z grz´dy.
KURA
Ko, ko, ko!

Krystian Piwowarski
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TA¡CZÑCY NA STRUNIE
– Panie Herkulesie, wezwa∏em pana, poniewa˝ sytuacja filharmonii wydaje si´ byç
beznadziejna. Zerwane koncerty, niesnaski
w zespole, odwo∏ane trasy koncertowe, pusta
widownia, kiepska prasa i co najwa˝niejsze...
– Co takiego? – Herkules zapali∏ fajk´.
– Cofni´cie dotacji finansowej na dzia∏alnoÊç orkiestry. Wie pan co to oznacza?
– Co takiego? – detektyw zaciàgnà∏ si´.
– Ca∏kowite bankructwo i rozwiàzanie zespo∏u! Wynajem lokalu pod hipermarket albo
sklep z butami i tanià odzie˝à! To katastrofa! –
dyrektor bezradnie zamacha∏ r´kami.
Jego wykrzywiona grymasem twarz zawis∏a w oparach przyjemnego, fajkowego dymu.
– Takie rzeczy... To mo˝e trzeba si´ wziàç
do roboty? Poçwiczyç, zmieniç repertuar, zaprosiç znanych solistów?
– Nie. Nie o to chodzi. Do niedawna odnosiliÊmy same sukcesy. ZjeêdziliÊmy ca∏y Êwiat,
byliÊmy noszeni na r´kach. Do czasu...
– Do czasu?
– ...a˝ zacz´∏y p´kaç struny w instrumentach szarpanych. W skrzypcach i wiolonczelach
po kilkunastu minutach grania zrywa∏y si´
jak... jak...
– Na próbach nie zrywa∏y si´?
– W tym s´k, ˝e nie.
– Podejrzewa pan sabota˝?
– Nie wykluczam, bo trudno mi to wyt∏umaczyç irracjonalnie – klàtwà lub zbiorowym,
powtarzalnym pechem. Dlatego wezwa∏em pana, ˝eby rozwiàza∏ pan t´ zagadk´ w imi´ starej przyjaêni, oczywiÊcie. Je˝eli si´ panu uda,
dostanie pan, panie Herkulesie, do˝ywotni,
bezp∏atny karnet na wszystkie nasze koncerty.
– Czy na goÊcinne wyst´py innych orkiestr
tak˝e?
– Hmm, pomyÊlimy...
– Bo lubi´ opery. Lekarz zaleci∏ mi oglàdaç
przed snem. To mnie uspakaja.
– Zabierzmy si´ do pracy.
– Prosz´ przewietrzyç pokój.
Detektyw myszkowa∏ po budynku. Przyglàda∏ si´ próbie oty∏ych perkusistów walàcych
w wielkie kot∏y „PieÊni Nibelungów”. Pianista
stroi∏ fortepian i podrywa∏ sopranistk´.
Skrzypkowie i wiolonczeliÊci w grupie çwiczyli
msz´ Mozarta. Struny nie p´ka∏y, ale czuç by∏o ponure napi´cie wÊród muzyków, tych najbardziej zagro˝onych wpadkà. Nie dziwi∏ si´.
Bliskà perspektywà dla nich by∏o granie z kapeluszem w przejÊciach podziemnych. Dla ludzi pracujàcych we frakach i muszkach to ci´˝-
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kie prze˝ycie. Sprawa wydawa∏a si´ prosta,
lecz delikatna. Wszelkie próby wyjaÊniania afery przez dyrektora wzbudzi∏y w grupie wzajemnà niech´ç, zawiÊç i podejrzliwoÊç. Skrzypkowie niech´tnie zbli˝ali si´ do tr´baczy, wilkiem patrzyli na reszt´ muzyków. Bardzo z∏a
atmosfera udziela∏a si´ wszystkim.
Poirot myÊla∏ o z∏oÊliwym paso˝ycie podcinajàcym przed koncertem struny. Tylko jak
w tak du˝ej grupie go wyÊledziç? Oprócz muzyków byli tu sprzàtacze, scenografowie, rekwizytorzy, oÊwietleniowcy i ca∏a plejada zawodów pokrewnych. Kto z nich? Jaki motyw?
Jak bardzo przebieg∏y by∏ z∏oczyƒca?
W dziale kadr poprosi∏ o wykaz nowych
pracowników zatrudnionych w ciàgu ostatniego pó∏ roku. Wi´kszoÊç pracowa∏a na umow´
o dzie∏o. Mogli równoczeÊnie pracowaç w kilku innych miejscach. Tak˝e konkurencyjnych.
Pieniàdze, które przepad∏y filharmonii z pewnoÊcià trafià do innej instytucji. Mo˝e do teatru... Czy teatr nie planuje nadzwyczajnych
premier? Musi to sprawdziç. Wieczór sp´dzi∏
na przeglàdaniu programów miejskich instytucji kulturalnych.
Trzy dni póêniej, kiedy przyszed∏ do monumentalnego gmachu filharmonii, panowa∏o
tam dziwne poruszenie. Przed drzwiami dyrektora k∏´bi∏ si´ podekscytowany t∏umek pracowników. Rozczochrany, anorektyczny dyrygent wymachiwa∏ batutà, a wszyscy krzyczeli:

„Mamy go!”. W gabinecie dyrektor wraz z kierownikiem artystycznym przes∏uchiwali brodatego m´˝czyzn´ w pomaraƒczowych ogrodniczkach w wieku oko∏o trzydziestu lat. Na stole le˝a∏ nó˝ introligatorski.
– Dlaczego to robi∏eÊ?
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– To pomówienie. Chc´ rozmawiaç z adwokatem.
– Panie Herkulesie, sam wpad∏. Przed koncertem pianista zauwa˝y∏, jak zbli˝a si´ do
ró˝nych instrumentów i coÊ przy nich kombinuje. Mamy narz´dzie zbrodni – dyrektor
wskaza∏ solidny nó˝.
– Ustawia∏em je wed∏ug pewnej koncepcji.
Jestem plastykiem i aran˝uj´ wn´trza. Wiolonczele nie pasowa∏y do feng shui sali koncertowej, wi´c je przesunà∏em troch´ dalej.
– A ten nó˝, to niby co?!
– Czasami przycinam dekoracje. Rano wyst´puje balet dzieci´cy.
– Przyznaj si´! Galeria sztuki ci zap∏aci∏a,
˝ebyÊ nas kompromitowa∏. Oni teraz robià wystaw´ obrazów Salvadore Dali, na którà nigdy
nie by∏oby ich staç! Za nasze pieniàdze! Za
nasz kwartalny bud˝et! Chcieli nas wygryêç
z miasta. Masz szcz´Êcie, ˝e ci´ pracownicy nie
zlinczowali.
– To nieporozumienie! Owszem, pracuj´
te˝ w Galerii, ale to tylko zbie˝noÊç faktów.
Elektryk te˝ tam dorabia i wcale tego nie ukrywa. Z jednej marnej pensji, to ja nie wy˝yj´.
– Przepraszam, ˝e si´ wtràc´ – zagadnà∏
Poirot. – Co robi∏ pianista w pustej sali?
– Ma alibi. Mi∏osna schadzka z sopranistkà.
Potwierdzi∏a. Robili to w futerale na wiolonczel´.
– To dziwne. Wed∏ug mnie oni te˝ sà podejrzani.
– A motyw?
– Wskazali na plastyka, który ich nakry∏ na
wstydliwych czynnoÊciach. Zemsta. Czy struny
ju˝ pop´ka∏y?
– Jeszcze nie...
– Prosz´ przewietrzyç pokój i wypuÊciç
plastyka. To z∏y trop. Zobaczymy si´ na koncercie – powiedzia∏ Poirot i wyszed∏.
Koncert nale˝a∏ do udanych. Struny nie p´ka∏y, publicznoÊç klaska∏a, krytycy odzyskiwali
zaufanie do instrumentalistów. Szcz´Êliwi artyÊci bisowali trzykrotnie dla dwóch rz´dów melomanów. Poirot poprosi∏ dyrektora na stron´.
– Chcia∏bym panu coÊ pokazaç.
– Co?
– CoÊ w moim mniemaniu istotnego.
Przejdêmy do magazynów.
Po otwarciu drzwi do nozdrzy Herkulesa
wkrad∏ si´ nieprzyjemny, zat´ch∏y zapach.
Kichnà∏.
– To alergia na grzyby – powiedzia∏.
Po stromych schodkach zeszli do podziemi. Panowa∏ tu pó∏mrok. Detektyw odsunà∏ ja-

kiÊ mebel i pokaza∏ dyrektorowi Êciany. Rozpulchnione od wilgoci odpada∏y ca∏ymi p∏atami odkrywajàc ceglany mur.
– Oto wyjaÊnienie. To wilgoç i grzyb niszczà instrumenty. Najlepsze marki nie wytrzymajà w takich warunkach. Wstyd, ˝e pan nie
zainteresowa∏ si´ stanem budynku. Struny tracà elastycznoÊç i odpornoÊç na szarpanie.
– Nie wiem, co mam powiedzieç... – dyrektor wzià∏ do r´ki spróchnia∏à altówk´.
Na pó∏ce le˝a∏y stosy zapleÊnia∏ych partytur. Po pod∏odze przebieg∏ szczur.
– Niech pan przeprowadzi renowacj´ pomieszczenia. Spraw´ uwa˝am za wyjaÊnionà.
– Oto paƒski karnet, Poirot. ˚egnam.
– Panie Herkulesie, prosz´ przyjàç reszt´
zap∏aty. JesteÊmy zadowoleni z pana us∏ug. Filharmonia wycofa∏a wszystkie oskar˝enia.
– To nie by∏o trudne. W ich ba∏aganie
wszystko jest mo˝liwe. Nawet to, ˝e grzyb
dzia∏a tylko na koncertach, a na próbach Êpi.
– Ha, ha, ale plastyk nie Êpi! Uwierzyli w takà bzdur´?
– Mo˝e t∏umaczenie jest nie do koƒca logiczne, ale dyrektor Tràbicki by∏ tak zawstydzony swojà niegospodarnoÊcià, ˝e za wszelkà cen´ próbuje zatuszowaç spraw´, ˝eby nie
zainteresowa∏ si´ nià SANEPID.
– Nasza Galeria ma si´ znakomicie. W piàtek otwieramy wystaw´ Dalego. Mamy rezerwacje z ca∏ego kraju. Na bankiet przyjdà najznamienitsi goÊcie. B´dzie Premier. Przewiduj´
ogromnà frekwencj´ zwiedzajàcych. Mam wi´c
nadziej´ zostaç na tym stanowisku na nast´pnà kadencj´.
– Ta gra nie do koƒca by∏a uczciwa...
– Panie Poirot, ten skromny upominek pozwoli panu zapomnieç o ca∏ej historii.
– Mam krótkà pami´ç. Polecam si´.
Szarà Êcian´ w skromnej kawalerce detektywa ozdobi∏a niezbyt gustowna „P∏onàca ˝yrafa”. Wieczorem w operze ucià∏ sobie dobrze
zas∏u˝onà drzemk´. Lekarz mia∏ racj´. Opera
dzia∏a nasennie lepiej ni˝ jakiekolwiek tabletki.
S. Burszewski
Nota od redakcji: wszelkie podobieƒstwo
do prawdziwych postaci i zdarzeƒ jest
najzupe∏niej przypadkowe.
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rys. Grzegorz Nita
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PLASTYKA
MALCZEWSKI
W CZ¢STOCHOWIE
„Na obraz «Sztuka w zaÊcianku» patrz´ si´
codziennie od wielu lat, ciàgle z nowem zaj´ciem. Pozostawiajàc na razie ˝ywe istoty na
boku, podziwiam szczerà sielskoÊç, zupe∏nà
wiejskoÊç otoczenia. Niepodobna lepiej oddaç
atmosfery w pobli˝u polskiego dworu,
w ubocznej cz´Êci ogrodu z kuchnià czeladnià
w g∏´bi, dzie˝ami i szaflikami, zawieszonymi
na p∏ocie. Pomimo doniczek, otaczajàcych
klomby, pomimo trawników, równie starannie
obsianych jak przed oknami dworu, jest to zapad∏y kàt ogrodu, prowincya, z której w oburzeniu nie wyp´dzajà indyków, kiedy, jak dzisiaj, przedostanà si´ ze swego podwórza.
A jest dziÊ wczesny dzieƒ wiosenny i Êwie˝o
po deszczu. Na ziemi czerwonawej, gliniastej,
rozmi´k∏ej, stojà drobne srebrnobia∏e ka∏u˝e,
oko szuka na Êcie˝ce tych wielkich glist, które
si´ w takich dniach zwyk∏y wydostawaç z gruntu, barwà podobne do ziemi, tylko odrobinà
ospa∏ego ruchu widoczne. Trawa ledwo si´ doby∏a na powierzchni´ i ledwo si´ oÊmiela zieleniç. Na krzewach klombów ˝ó∏knà jeszcze
miejscami pàczki wÊród listków rzadkich,
drobnych, bladych. Tylko du˝y oleander i ma∏e
kwiaty, przeniesione w doniczkach z oran˝eryi,
majà liÊç srebrnozielony lub barwny. Po niebie,
którego skrawek widaç, t∏ucze si´ troch´ dymu
z komina kuchni czeladniej i nisko chodzà zaró˝owione ob∏oki, wspomnienie ulewy.
Obraz nie daje ca∏ej miary tego, czem bywa Malczewski jako pejza˝ysta. Ale jest bardzo
znamiennym, z jednej strony dla ocenienia jego najg∏´bszych zami∏owaƒ, z drugiej dla charakterystyki jego fantazyi w epoce, kiedy oko∏o 1895 roku zacz´∏y si´ na jego p∏ótnach pojawiaç fauny. Wiadomo, ˝e wi´kszoÊç znakomitych pejza˝ystów XIX stulecia pochodzi
z miast. I Malczewski, syn, wnuk i prawnuk rolników, urodzi∏ si´ w Radomiu, ale jest na
wskroÊ wieÊniakiem i to nie z pa∏acu, nie
z chaty, nie z zaÊcianka, ale wieÊniakiem spod
gontów szlacheckiego dworu.
Nie tu miejsce wyliczaç te typy i postacie,
które kolejno pociàga∏y specyalnie Jacka Malczewskiego i które, chcàc si´ wypowiedzieç,
niejako za swoich dragomanów obiera∏. Wystarczy zaznaczyç, ˝e przedostatnim z nich,
a dziÊ jeszcze przez opiekuƒczego anio∏a niezupe∏nie zdetronizowanym, by∏ faun. Na na-
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szym obrazie, noszàcym dat´ 1896, ale o ile
pami´tam, zacz´tym w roku poprzednim, spotykamy dopiero faunika z ma∏emi naroÊlami na
czole, zapowiadajàcemi rogi. I faunik ten jest
artystà. Dosta∏ si´ nie wiedzieç jak, na polskie
podwórze, przyszed∏ razem z wiosnà. Na staro˝ytnej wielorakiej piszcza∏ce gra temu Êwiatu, który nie zna sztuki, zw∏aszcza p∏ynàcej
«z Parnasu wynios∏ych szczytów». S∏ucha go
z pewnem zdumieniem – ale bez zachwytu –
dziewczynka, która pasie indyki, czy te˝ za
niemi tylko biernie chodzi, biedne jasnookie,

Jacek Malczewski. „Z nad brzegów Wis∏y”

jasnow∏ose ch∏opskie dziecko z wyd´tym
brzuszkiem. Faunik pilnie gra, a dzieweczka
przeciera sobie r´kà oko, oboj´tna i senna. Pomi´dzy indykami natomiast powsta∏ niepokój.
Malczewski jest – jak si´ okazuje – pierwszorz´dnym obserwatorem i malarzem zwierzàt.
Indyki nads∏uchujà, wyciàgajà szyje, przyspie-
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szajà kroku. Stary indor ustroi∏ si´ w najwspanialsze korale, przystanà∏ tu˝ przy grajku, podniós∏ do góry g∏ow´, i sàdziç b´dzie. Ma∏˝onki
jego, jakkolwiek pokorne i oczekujàce wyroku,
sà ciekawe, ogromnie ciekawe i przypatrujà si´
ca∏à swà indyczà duszà niezwyk∏emu zjawisku.

„TwórczoÊç Malczewskiego wciela ca∏à naszà boleÊnie wyt´˝onà ÊwiadomoÊç narodowà;
daje wyraz najistotniejszej treÊci wspó∏czesnej
duszy polskiej; j´zykiem w∏asnym, od nikogo
nie zapo˝yczonym, wieÊci jej m´k´ ca∏à i melancholi´, jej wszystkie ukochania, nadzieje,

Jacek Malczewski
„Autoportret
z faunami” 1906
cz´Êç Êrodkowa
tryptyku olej,
tektura, 40,5 x
32,5 cm,
Ze zbiorów
Ukraiƒskiego
Muzeum
Narodowego we
Lwowie

Ze stanowiska wewn´trznej biografii malarza budzi niniejszy obraz i ten interes, ˝e chronologicznie jest mo˝e pierwszem ironicznem
jego dzie∏em. Ale jaka to wykwintna, dyskretna ironia!”

K.M. Górski
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sny i t´sknoty. Ka˝dy obraz jego jest poematem, a raczej fragmentem jednego wielkiego
poematu, który w nim rozwija si´ z latami logicznie i konsekwentnie i tworzy jednà wielkà
ca∏oÊç organicznà. Poemat ten za treÊç g∏ównà
ma: Sztuk´ i Ojczyzn´ oraz osobisty stosunek
do nich artysty-Polaka i cz∏owieka wspó∏cze-
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snego. Równolegle zupe∏nie z rozwojem jego
poetyckiej treÊci idzie u Malczewskiego rozwój
jego formy malarskiej; talent ten, jeden z najsilniejszych i najoryginalniejszych w sztuce
dzisiejszej, przedstawia zadziwiajàcy fenomen
niezmo˝onej ˝ywotnoÊci. Stawiajàc pierwsze
kroki w szkole krakowskiej pod kierunkiem
Matejki, nie uleg∏ on, na kszta∏t wielu rówieÊni-

PLASTYKA
lesny okres szamotania si´ z zagadnieniami
trapiàcemi jego ducha oraz z formà malarskà
tych zagadnieƒ wypowiedzenia – zwolna przeobra˝a si´ Malczewski w tego, w treÊci
swej i formie g∏´boko oryginalnego,
s y m b o l i s t ´, jakim go widzimy w chwili
obecnej. Allegoryczna w znacznej mierze jego
symbolika, wyra˝ajàca raz zawi∏e, to znów pro-

Jacek Malczewski
„Grosz czynszowy”
cz´Êç tryptyku

ków, jednostronnemu wp∏ywowi genialnej tej
indywidualnoÊci, lecz od razu poszed∏ drogà
w∏asnà, niestrudzenie odtàd naprzód podà˝ajàc i nie zadowalajàc si´ nigdy raz osiàgni´tym
stopniem doskona∏oÊci. Rozpoczàwszy jako
malarz „historyczno-rodzajowy”, martyrologeta kaêni sybirskich, których ca∏y rozpaczliwie
bohaterski tragizm z przedziwnà intuicyà odtworzyç umia∏ w szeregu obrazów mistrzowskich ju˝ nieraz, jako rysunek i psychiczna g∏´bia wyrazu, i przeszed∏szy nast´pnie przez bo-

ste kompleksy uczuç i myÊli, niekiedy nazbyt literacka, a b´dàca par excellence symbolikà
u c z u c i o w à, wzbija si´ cz´sto do wy˝yn
ogólnoludzkich, ale zawsze nosi na sobie specyficzne zabarwienie n a r o d o w e, stàd te˝
dziwnie bliska duszy i sercu polskiemu, dla cudzoziemców trudniej jest dost´pnà. Ten wysoki idealizm treÊci, z tego samego ducha b´dàcy, co poezya naszej wielkiej trójcy romantycznej, a najbli˝ej ze S∏owackim spokrewniony,
idzie w parze z przedziwnym realizmem formy.
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Plastyczny wyraz symboliki Malczewskiego,
wykazujàc w kompozycyi wielkà ró˝norodnoÊç
i coraz wi´kszà Êmia∏oÊç w rysunku – przywodzi na pami´ç wielkich rysowników w∏oskiego
Odrodzenia. Rysunek jego, nies∏ychanie prosty
i jasny i pewny, jest ju˝ prawie rzeêbieniem
p´dzlem. Jako rysownik prawie od pierwszej
chwili skoƒczony, rozwija si´ natomiast Malczewski – kolorysta dopiero powoli, od pierwszej epoki «rudych sosów» poczàwszy, poprzez
okres pewnej przesady kolorystycznej, a˝ do
tej zupe∏nej harmonii, jakà wykazujà niektóre
jego dzie∏a póêniejsze. Jest on jednak pod tym
wzgl´dem zawsze niejednostajny i zdaje si´,
jak gdyby kolorem niekiedy Êwiadomie pogardza∏. Wizyoner ten, z bezwzgl´dnà szczeroÊcià
poddajàcy si´ swojej wizyi, jest jak gdyby op´tany formà cia∏a ludzkiego i wyrazem ludzkiej
twarzy; pejza˝ istnieje u niego przewa˝nie tylko dla cz∏owieka. A jednak jest tak˝e Malczewski jednym z najwi´kszych pejza˝ystów polskich i jednym w ogóle z tych rzadkich artystów, którzy przyrod´ traktowaç umiejà subjektywnie. Znaczna cz´Êç jego dzie∏ z ostatniej
epoki nale˝y do zakresu p o r t r e t u. Jest to
jednak «portret» szczególniejszego rodzaju,
w którym postaç portretowanego, zawsze na
wskroÊ indywidualnie poj´ta, jawi si´ nam,
przewa˝nie na tle stylizowanego pejza˝u,
w towarzystwie figury allegorycznej, symbolizujàcej treÊç wewn´trznà danego cz∏owieka.”

Adam ¸ada-Cybulski 2
***
Pisa∏ sto lat temu K.M. Górski, rozpoczynajàc artyku∏ o Malczewskim: „O pojedynczych
dzie∏ach sztuki powinni przede wszystkiem pisaç ci, którzy si´ na nie bezustannie patrzeç
mogà, a wi´c ich w∏aÊciciele albo urz´dnicy
muzealni. Oni to jedynie majà wszelkie dane,
aby si´ z˝yç z tworem artystycznej r´ki i duszy
i ∏atwiej od innych uchwycà t´ szcz´Êliwà chwil´, w której si´ ca∏e dzie∏o niejako ods∏ania, do
g∏´bi swej objawia”. ˚e w∏aÊciciele – mo˝e
i racja, a urz´dnicy muzealni – hm... Niektórzy
z nich sà chyba za bardzo urz´dnikami, skoro
trzeba by∏o dopiero zdecydowanej interwencji
prezydenta Wrony, aby obrazy z cennej kolekcji malarstwa, zbieranej z wielkim znawstwem
w ciàgu paru dziesiàtków lat w cz´stochowskim Muzeum przez dr Aleksandra JaÊkiewicza, mog∏y byç po d∏ugiej przerwie znowu
udost´pnione cz´stochowianom i goÊciom na
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sta∏ej – miejmy nadziej´ – ekspozycji w Ratuszu. W tej kolekcji sà te˝ trzy znakomite obrazy Malczewskiego. Cz´stochowianie majà wi´c
szans´ takiego kontaktu z owymi dzie∏ami,
o jakim pisa∏ Górski.
Obrazy Malczewskiego by∏y wystawiane
w Salonie Sztuki (Aleja NMP35), który dzia∏a∏
w pierwszych latach powojennych. ZaÊ w roku
1964 w muzealnym pawilonie wystawowym
w Parku Staszica, w ramach wspó∏pracy naszego Muzeum z Muzeum Narodowym w Krakowie, zorganizowano du˝à ekspozycj´, która
w za∏o˝eniu na wybranych przyk∏adach mia∏a
przedstawiç ca∏à twórczoÊç Malczewskiego.
By∏o tam kilkadziesiàt obrazów olejnych oraz
akwarel i rysunków. Sprzed roku 1890 pochodzi∏y: “Portret narzeczonej” i kilka szkiców sybirskich. Wi´kszy nacisk po∏o˝ono na okres
symbolizmu. Portrety Stanis∏awa Witkiewicza,
Feliksa Jasieƒskiego, Madonna z Dzieciàtkiem,
portret w∏asny na tle krajobrazu - to niektóre
z dzie∏ przedstawionych wówczas w Cz´stochowie.

Historia zatacza ko∏o. Niedawno we wzorowo wyremontowanym Pawilonie Wystaw Czasowych – który z powodzeniem s∏u˝y prezentowaniu wa˝nych ekspozycji – mogliÊmy oglàdaç prace Malczewskiego ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Cz´stochowy w to presti˝owe przedsi´wzi´cie zaanga˝owa∏y si´
znane instytucje i firmy, ˝e wspomn´ tylko „Gazet´ Wyborczà” i Katolickie Radio „Fiat”. Media poÊwi´ci∏y temu wa˝nemu wydarzeniu
sporo miejsca, przedstawiajàc ludzi zaanga˝owanych w jego przygotowanie: Ann´ Dylewskà
– komisarza wystawy z ramienia Muzeum Cz´stochowskiego; Adama Dobosza – cz´stochowianina, który przyczyni∏ si´ do zorganizowania ca∏ego przedsi´wzi´cia w Polsce. Dzi´ki
niemu na polskim szlaku wystawy mog∏a si´
znaleêç Cz´stochowa.

W∏adys∏aw Ratusiƒski
1 „Sztuka polska. Malarstwo” – pod kierownictwem Feliksa Jasieƒskiego i Adama ¸ady-Cybulskiego, nak∏adem Ksi´garni H.Altenberga
we Lwowie , Warszawa – Sk∏ad w Ksi´garni
E. Wende i Spó∏ka. 1903/1904, str. 22
2 Tam˝e, str. 4

fot. Jacek Kamiƒski, równie˝ I i IV strona ok∏adki
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