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KWARTALNIK KULTURALNY CZ¢STOCHOWY
Pismo finansowane przez
Urzàd Miasta Cz´stochowy

W sierpniu br. w Muzeum Cz´stochowskim mogliÊmy oglàdaç interesujàcà wystaw´ grafik Salwadore Dali ilustrujàcych „Boskà komedi´” Dantego.
Pan Jakub Lep, historyk sztuki
reprezentujàcy firm´ Lep Consulting, poprzez Internet zwróci∏ si´
do Muzeum z propozycjà zorganizowania ekspozycji. Grafiki zaprezentowano w piwnicach Ratusza,
które uznano za wn´trza najbardziej odpowiadajàce klimatem i nastrojem tematyce prac. Powsta∏y
one, gdy w roku1950 Dali otrzyma∏
od rzàdu w∏oskiego zlecenie na wykonanie ilustracji do jubileuszowego wydania „Boskiej komedii”. Artysta wykona∏ 100 akwareli, z których 99 stanowi∏o ilustracje do 99
pieÊni, a jedna, otwierajàca, przedstawia Dantego wkraczajàcego do
piekie∏.

WYDAWCA
Biblioteka Publiczna
im. dra W∏adys∏awa Biegaƒskiego
w Cz´stochowie
Aleja NajÊwi´tszej Maryi Panny 22
42-200 Cz´stochowa
kontakt: BOGDAN HENNIG

REDAKCJA
Biblioteka Publiczna
Aleja NajÊwi´tszej Maryi Panny 22
42-200 Cz´stochowa
e-mail: bp-bp@wp.pl bpiwb@wp.pl
tel. 360-56-28
Zespó∏ redakcyjny
KRYSTIAN PIWOWARSKI – redaktor naczelny
S¸AWOMIR BURSZEWSKI – literatura, komiks,
twórczoÊç m∏odych
ARKADIUSZ ZAJÑC – szata graficzna, ok∏adka,
plastyka, ilustracje

Prezentowane na wystawie prace nie by∏y jednak oryginalnymi
akwarelami, lecz dzie∏em dwóch
drzeworytników, którzy wykonali je
pod nadzorem Salwatore Dali. Grafiki sà przez niego sygnowane. (aw)

Redakcja tekstów:
ANNA WOLA¡SKA (strony) od 10–17, 19, 20,
22, 23, 34–39, 45–50
MIROS¸AW ¸APOT (strony) od 3–10, 19,
21–33, 40–44
Redakcja techniczna, sk∏ad, ∏amanie, korekta, druk
DRUKARNIA CZ¢STOCHOWSKIE
ZAK¸ADY GRAFICZNE SA
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania
redakcyjnego materia∏ów przyj´tych do druku.

INFORMATOR

• V Triennale Sztuki „SACRUM”
– 27.10. – 23.12.2003

• „Âwi´to Muzyki” – 22.11.2003
• Festyn Sylwestrowy – 31.12.2003

TASOWANIE PRASY
Cz´stochowski rynek prasowy
przeszed∏ kilka zmian. W miejsce
upad∏ego wiosnà „˚ycia Cz´stochowy”, latem zacz´∏o si´ ukazywaç
„˚ycie Cz´stochowskie”, do z∏udzenia przypominajàce poprzedni tytu∏,
redagowane w wi´kszoÊci przez po-

przednià ekip´ (redaktorem naczelnym zosta∏a Bo˝ena Wi´ckowska).
Na razie ukazuje si´ trzy razy w tygodniu, docelowo b´dzie to dziennik. Ma∏à schizm´ prze˝y∏a „Gazeta
Cz´stochowska”, gdy˝ cz´Êç jej redakcji odesz∏a i za∏o˝y∏a tygodnik
„Kulisy Regionu”. Ciekawostkà jest
wk∏adka retro Janusza Pawlikowskiego z og∏oszeniami sprzed stu
lat. Jak widaç, miejscowi ˝urnaliÊci
to ludek ruchliwy i przedsi´biorczy
i ˝adne krachy i recesje im nie
straszne.

DYREKTORIAT
Czerwiec by∏ miesiàcem zmiany
na stanowisku dyrektora Teatru
im. A. Mickiewicza. Dotychczasowy
dyrektor – znany aktor serialowy
Marek Perepeczko – zosta∏ odwo∏any przez prezydenta Tadeusza Wron´, popartego przez Rad´ Kultury,
a na jego miejsce powo∏ano Katarzyn´ Deszcz – krakowskà re˝yserk´, znanà u nas z realizacji spektaklu
„Rzecz o Êw. Franciszku” podczas
ubieg∏orocznej edycji festiwalu
„Gaude Mater”. Podstawowym zarzutem stawianym „Janosikowi” by∏
ma∏o ambitny repertuar. Jednak jako
aktor Perepeczko b´dzie gra∏ jeszcze w spektaklach „Rewizor” i „Dwie
morgi utrapienia”. Jego kadencj´ b´dziemy pami´taç, patrzàc na odnowiony budynek teatru („zasta∏ odrapany, zostawi∏ otynkowany”).
Nowym dyrektorem zosta∏ te˝
Przemys∏aw Lasota, dotychczasowy
prezenter „Radia C.96,6 FM Z∏ote
Przeboje”, który objà∏ to stanowisko po zmar∏ym w styczniu Stanis∏awie Podobiƒskim. Nowy dyrektor
zapowiada, ˝e b´dzie kontynuowa∏
dzia∏ania swojego poprzednika,
lecz nie b´dzie to ∏atwe zadanie,
bioràc pod uwag´ rozleg∏oÊç kontaktów i wiedzy Staszka.

ZAGRANICZNE WOJA˚E
Lato jest okresem, kiedy wi´kszoÊç ludzi podró˝uje po Êwiecie.
Podró˝owali te˝ artyÊci, i to daleko.
Cz´stochowscy filharmonicy wyruszyli na dwutygodniowe tournée po
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Z MIASTA
Korei Po∏udniowej. Zagrali 10 koncertów w najwi´kszych miastach,
a po powrocie wspólnie z kolegami
z Korei zakoƒczyli wypraw´ Koncertem Nadzwyczajnym w Cz´stochowie. Po dobrym przyj´ciu w Azji liczà na kolejne wyjazdy.
Tomasz S´towski pojecha∏ ze
swoimi obrazami do Las Vegas,
gdzie uczestniczy∏ w mi´dzynarodowej wystawie sztuki erotycznej
„Erotic Art Exhibition” w hotelu
„Aladdin”. Swój wyst´p zatytu∏owa∏

„Senti – One Man Show”, poniewa˝
malowa∏ jak zwykle obrazy na ˝ywo
przed publicznoÊcià. Swoje prace
w Vegas pokaza∏ tak˝e Piotr D∏ubak, jako jedyny fotografik spoza
Ameryki. W tym miejscu warto zareklamowaç nowy album S´towskiego „Muzeum wyobraêni” (wydawnictwo „Muza”) oraz D∏ubaka „Aura”
(wydany przez Miejskà Galeri´
Sztuki w Cz´stochowie).
W Waszyngtonie przebywali reprezentanci Zespo∏u Szkó∏ Plastycznych z Cz´stochowy. Zaproszeni przez Torpedo Factory Art
Center, wystawiali prace ceramiczne
i jubilerskie uczniów, które w wi´kszoÊci zosta∏y sprzedane. Dzi´ki
nawiàzanym kontaktom do Cz´stochowy przyjadà amerykaƒscy rzeêbiarze, a kolejna wystawa prac
zdolnych uczniów odb´dzie si´
prawdopodobnie w Nevin Kelly
Gallery w Waszyngtonie. Jako reprezentacja Polski popularny „plastyk” spisa∏ si´ wybornie.
Kanad´ podbija∏ RzemieÊlniczy
Chór M´ski „Pochodnia”. W ciàgu
16 dni da∏ 18 koncertów, m.in. na
festiwalu „Folklorama”, organizowanym przez Kongres Polonii kanadyjskiej. Cz´stochowianie zostali
zaproszeni przez zespó∏ „Sokó∏”
z Winnipeg, który przed rokiem
koncertowa∏ w naszym mieÊcie.

MUZYCZNE
PRZYJEMNOÂCI
Poprzedni sezon Filharmonia
Cz´stochowska zakoƒczy∏a wydarzeniem-spektaklem „Carmina Burana”. Âredniowiecznym pieÊniom,
do których muzyk´ u∏o˝y∏ Carl Orff,
tanecznà aran˝acj´ dodali cz∏onkowie Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Cz´stochowa”. Ca∏oÊç wypad∏a bardzo interesujàco.
Ratuszowe piwnice odwiedzi∏
Jan „Ptaszyn” Wróblewski wraz
z muzykami: R. Twaro˝kiem, A. Skolikiem, W. Puszkiem. Zespó∏ gra∏
znane i zapomniane utwory Krzysztofa Komedy i Jana „Ptaszyna”.
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Z MIASTA
nej”, zalecanà jako pomoc w nauczaniu j´zyka polskiego w miejscowych szko∏ach. Praca opatrzona
wieloma przypisami rozjaÊnia troch´
mroki dziejów nad naszym regionem. Autor podaje wiele ciekawostek
literacko-historycznych, o których milczà podr´czniki, a cz´stochowianie
powinni wiedzieç. Niestety, nad literaturà rodem spod Jasnej Góry
cià˝y klàtwa – potoczny rym cz´stochowski – synonim grafomanii
i z∏ego smaku, który cz´sto przeszkadza i dyskwalifikuje miejscowych twórców, przyklejajàc im paskudnà etykietk´. Skàd si´ wzi´∏y
„kadencje” cz´stochowskie – o tym
w ostatnim rozdziale. Gierymski
dzieli ksià˝k´ chronologicznie i regionalnie. Poszczególnym wydarzeniom (np. obl´˝enie klasztoru, konfederacja barska) lub regionom
(Olsztyn, Z∏oty Potok) przyporzàdkowuje piÊmiennictwo na ten temat. Rozlegle opisuje okres XV –
XIX wieku, streszczajàc – niestety,
tylko kilkoma zdawkowymi zdaniami – wiek XX i histori´ najnowszà,

a móg∏by si´ pokusiç o syntez´
ostatniego stulecia, gdy˝ mamy je
ju˝ za sobà. U pana Tadeusza opowieÊç koƒczy si´ na roku 1950
(g∏´boki socrealizm), bo prawdopodobnie wtedy ta praca powsta∏a.
Byç mo˝e kontynuacj´ pozostawia
swoim nast´pcom.

CZKAFKA
Dawno w Cz´stochowie nie by∏o nowego art.-zina. Troch´ ta forma wydawnicza zanika przy mocnej
konkurencji e-zinów, lecz sà jeszcze
pasjonaci, którym coÊ chce si´ robiç na papierze. „Czkafka” to gazetka komiksowa kilku m∏odych ludzi:
G. Nity, A. Kozy, M. Wojciechowskiego, M. Miszty, D. Palucha i W. Kumorka, którzy prezentujà tu swoje
prace na ca∏kiem przyzwoitym poziomie. Obok „shortów” sà te˝
d∏ugie, wieloodcinkowe historie fabularne („Ostatni biskup”, „Zew
Clozethu”, „Nowe przygody pana
Micha∏a”), krótkie opowiadania Piotra Nity oraz ˝arty rysunkowe. Do

W MDK gra∏ hip-hopowy
„3Miel”, czyli Jacek Jab∏oƒski z Poznania, który próbuje wyznaczaç
nowe drogi tego gatunku w Polsce.
G∏osi bowiem przez muzyk´ ulicy...
ewangeli´. Tego jeszcze nie by∏o
w Êwiecie raperów, choç sytuacja
jakby znana („2TM”).
Latem miejscowi hopowcy wydali p∏yt´ „Mentalnie”. Drugi krà˝ek
grupy „Ideo” (Dziki, DJ Haem, Igor
i Czubass) zawiera 17 prze∏adowanych ideami utworów i jest nieco
dojrzalszy od poprzedniego, lepiej
zgrany (wyd. „Gigant Record”).
„Ideo” to troch´ ju˝ legenda miejscowej sceny, pami´tajàca poczàtki
tego nurtu w Polsce.

CZENSTOCHOVIANA
Regionalny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Cz´stochowie wyda∏ interesujàcà ksià˝k´
Tadeusza Gierymskiego (która to
ju˝ w ostatnich latach?) pt. „Region
Cz´stochowski w literaturze pi´k-

fot. Zbigniew Burda: „Carmina Burana”
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tej pory ukaza∏y si´ od jesieni ub.
roku trzy numery (w przygotowaniu
czwarty), sprzedawane na imprezach komiksowych i science fiction,
bo z tym Êrodowiskiem zwiàzani sà
autorzy. Oprócz rysowania zajmujà
si´ studiowaniem i kr´ceniem krótkometra˝owych filmów, g∏ównie parodii fantasy („Legenda Pi´ciu Mendów”, „Banzai”, „Banzai 2”). Wi´cej
o „Czkafce” na www.czkafka.prv.pl.

NAGRODY
PREZYDENTA MIASTA
DLA TWÓRCÓW
I MECENASÓW KULTURY

Literatura i historia
Tadeusz Andrzej Szyma
Muzyka
Zygmunt Staszczyk

Plastyka
Stanis∏aw Markowski

Ochrona i promocja kultury
Urszula Brylewska

Teatr
Czes∏awa Monczka

Mecenas Kultury
ING Bank Âlàski S.A.

INNE NAGRODY
Pawe∏ Wróblewski – Z∏ota
Muszla na VII Przeglàdzie Fotografii
Krajów Nadba∏tyckich w Koszalinie
Arkadiusz Frania – wyró˝nienie na ogólnopolskim konkursie literackim „Podró˝ Poetycka” zorganizowanym przez miesi´cznik „Ex
Libris 43 bis”

DNI CZ¢STOCHOWY
W dniach 26 – 31 sierpnia odby∏y si´ tradycyjne ju˝ XI Dni Cz´stochowy. W ciàgu pi´ciu dni cz´stochowianie mogli Êwi´towaç
podczas koncertów (m.in. „Ptaszyska”, „Raz, Dwa, Trzy”, „Formacja
Nie˝ywych Schabuff”), spektakli
(Teatr Wojtka Ko∏suta – „˚ycie
wed∏ug Vincenta” i kabaret „StuFKa”), wernisa˝y („Cz´stochowskie
Ry(t)my” J. ¸yd˝by i S. Parafiniaka
oraz „Art.– Moto” E. Janus-Chodorowskiej), imprez dla dzieci (koncert grupy „Debiuty”, spektakl „Kukuryku”) i zawodów sportowych.
Ozdobà by∏ XIX Cz´stochowski Rajd
Pojazdów Zabytkowych. Zawiedzeni mogli byç fani jazzu, poniewa˝
piàtkowy koncert przerwa∏a gwa∏towna burza.
(sb)
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BUSZUJÑCY W KRZAKACH
Mateusz Szkop
To by∏o ju˝ ostatnie spojrzenie za siebie.
Sta∏em na granicy rumuƒsko-w´gierskiej: po
lewej i prawej stronie roztacza∏ si´ ten sam
krajobraz. Kolejki samochodów, blaszane,
przydro˝ne kantory, tanie bary i sma˝alnie. Nawet pola by∏y takie same i niebo Êci´te tym samym, zachodzàcym s∏oƒcem. Przez dobrà godzin´ nie mog∏em z∏apaç stopa i Êciemni∏o si´
ju˝ ca∏kowicie. Zaczà∏em traciç nadziej´. Âwiat∏a samochodów oÊwietla∏y mnie raz po raz,
ju˝ nie pami´tam dok∏adnie, które przeÊwietli∏y mnie na wylot. A mo˝e to ja w akcie desperacji wyskoczy∏em na ulic´, zatrzymujàc ruch?
Niewa˝ne. Nast´pnego dnia z samego rana
by∏em ju˝ w Hajdúszoboszló.
Po „królewskim” Êniadaniu, które od miesiàca dzieƒ w dzieƒ wyglàda∏o mniej wi´cej tak
samo – chleb z pasztetem i ˝ó∏tym serem,
wrzuci∏em na siebie plecak. Ze wzgl´du na jego rozmiary w podró˝y czu∏em si´ ca∏kiem
bezpiecznie, wyglàda∏ jak niesiony na plecach
zm´czony przyjaciel. Doczo∏galiÊmy si´ wi´c
razem do deptaka. Mimo dosyç wczesnej godziny s∏oƒce piek∏o rozk∏adajàcych swój kramik straganiarzy i plastikowe krzes∏a knajpek,
wdzierajàcych si´ w g∏àb ulicy kolorowymi parasolami. Uleg∏em pokusie zimnego piwa.
A poza tym musia∏em na spokojnie przeliczyç
i tak ju˝ koƒczàce si´ pieniàdze.
Nie by∏o za weso∏o. W zasadzie zosta∏o mi
ich w sam raz na pociàg powrotny do Polski.
Ale taki sposób komunikacji podczas tych wakacji w ogóle nie wchodzi∏ w gr´. A poza tym
nie czu∏em potrzeby powrotu. Wr´cz przeciwnie – chcia∏em uciekaç jeszcze szybciej i jeszcze dalej, jak gdybym wznieca∏ za plecami
ogieƒ, trawiàcy wszelki grunt. Jak gdyby jakaÊ
zbrojna ofensywa, wymierzona we mnie, zaj´∏a swoim uderzeniem kolejnà wiosk´, którà
opuÊci∏em, i teraz czai si´ w niej, odpowiada
na wo∏ania ogniem artylerii i zbiera resztki si∏.
A ja, zamiast stanàç do walki, przesuwam
w nieskoƒczonoÊç lini´ frontu.
Sfrustrowany brakiem funduszy zamówi∏em nast´pne piwo. A co tam, pomyÊla∏em, pozwol´ sobie, zas∏u˝y∏em. Byç mo˝e rozjuszony
nowà si∏à i optymistycznym tchnieniem w stylu „jakoÊ to b´dzie”, postanowi∏em zostaç
w Hajdúszoboszló na par´ dni i podjàç walk´
twarzà w twarz z poÊcigiem, podjàç wreszcie

na tej pustej szachownicy obcego króla i powiedzieç mu wolno i z emfazà „mat”, skorzystaç z tutejszych przepi´knych basenów
z podgrzewanà wodà i popatrzeç na dziewczyny. S∏owem – znowu poczuç si´ jak normalny
cz∏owiek, a nie uciekinier.
Wokó∏ powoli przybywa∏o ludzi. Plastikowe
krzese∏ka wype∏nia∏y si´ spragnionymi turystami, co niektórzy zamawiali Êniadanie, spotka∏em nawet kilku szcz´Êliwych Polaków, Êmieli
si´ g∏oÊno, jedli kie∏baski. Stragany, obrzucone
kolorowymi duperelami jak afrykaƒskie autobusy tobo∏kami, ugina∏y si´ pod ci´˝arem tandety i kiczu. Bazujàc na konsumpcyjnej mitologii cz∏owieka, rozgrzebywa∏y w nim poczucie
niewyt∏umaczalnej odpowiedzialnoÊci za przesz∏oÊç i rozliczenia si´ z niej, najlepiej za pomocà tych kolorowych papierków tkwiàcych
w portfelu. Niemcy, o oczach nieskazitelnych
jak niebo, wàsaci Polacy, w´drowni Romowie
i bratanki W´grzy.
Mimo po∏udniowej pory miasteczko ogarnà∏ p´d do zabawy i oczyszczenia. Mnie równie˝ si´ udzieli∏o. Przy nast´pnym piwie wpad∏em, jak mi si´ wtedy wydawa∏o, na genialny
pomys∏. Postanowi∏em, trzymajàc r´k´ na sakwie, sp´dzaç noce w krzakach za miasteczkiem. Wiàza∏o si´ to i z oszcz´dzaniem, i z problemem niewygodnego baga˝u. JakoÊ si´ tam
urzàdz´, pomyÊla∏em sobie, nieraz ju˝ si´ spa∏o w mniej komfortowych warunkach. Dopi∏em
piwo, si´gnà∏em po plecak i jak postanowi∏em,
tak zrobi∏em – pocz∏apa∏em za miasto.
Jeszcze tego samego dnia, kiedy s∏oƒce
Jacek ¸yd˝ba
przybra∏o ∏agodniejszy, pomaraƒczowy odcieƒ,
„Cz´stochowa – Kwitnàce
wróci∏em na deptak. Moje nowe koczowisko
drzewo g∏ogu”
znajdowa∏o si´ zaledwie dziesi´ç minut drogi
od centrum, za kompleksem basenów w ma∏ej
miedzy oddzielajàcej pola. Sprawdzi∏em, czy
teren nie jest czasem okupowany przez mrówki albo inne upierdliwe insekty, po czym zniknà∏em w wysokiej trawie, podziwiajàc roztaczajàce si´ po lewej i prawej stronie krzaczyska. Ich nazwa by∏a mi zupe∏nie oboj´tna. Plecak przykry∏em sprytnie zerwanymi ga∏´ziami
tak, ˝e dla niewtajemniczonego oka by∏ nie do
wykrycia. Wreszcie mog∏em si´ po∏o˝yç i rozkoszowaç sjestà. Przez chwil´ ogarnà∏ mnie
strach. PomyÊla∏em, ˝e przecie˝ ktoÊ móg∏
mnie obserwowaç. JakiÊ cz∏owiek zmierzajàcy
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z przeogromnym plecakiem prosto w pole –
taki widok dla okolicznych mieszkaƒców to
prawdziwe zburzenie ich dotychczasowej harmonii i ∏adu. Poczu∏em si´ jak Baumanowski
obcy z „WieloznacznoÊci nowoczesnej”. RozmyÊlajàc o tej ksià˝ce, zapad∏em w sen.
Teraz znowu jestem na g∏ównym deptaku.
Spaceruj´. Stragany, wata cukrowa, jacyÊ
ch∏opcy taƒczà breakdance, ktoÊ prosi mnie
o pamiàtkowà fotk´. Zawieszam wzrok, tak
jakbym spoglàda∏ w bezkres oceanu, i dryfuj´
dalej. Przypominam sobie, jak b´dàc dzieckiem, kupi∏em na jednym ze stoisk – ha! byç
mo˝e nawet na tym! – metalowy, okràg∏y wisiorek. JacyÊ Majowie albo Aztekowie odprawiali na nim zakrapiane krwià rytua∏y, a wokó∏,
przy kraw´dzi wygrawerowano jakieÊ tajemnicze symbole. Dopiero teraz uÊwiadomi∏em sobie, ˝e pochodzi∏y z zupe∏nie innej kultury,
chyba staro˝ytnego Egiptu. Ale có˝! – liczy∏ si´
przecie˝ sam gest. No i fakt, i˝ przez kilka lat
bez przerwy nosi∏em go na szyi, ˝e zaw´drowa∏
a˝ do Holandii i Anglii i – niczym Papie˝ – wyra˝a∏ idee nowoczesnej, uniwersalnej kultury.
To ty Mateusz!? – us∏ysza∏em przy akompaniamencie tysiàca innych g∏osów, pisków
i krzyków. Kàtem oka spostrzeg∏em dwie
dziewczyny. Poczu∏em si´, jakbym wychodzi∏
z ciemnej, g∏´bokiej jaskini, a Êwiat∏o dzienne
oszo∏omi∏o mnie.
Na zadane pytanie odpowiedzia∏em
grzecznoÊciowo, ˝e tak, owszem, i dopiero siedzàc przy stoliku w knajpie, przypomnia∏em
sobie, z kim mam do czynienia. Imion nie pami´ta∏em za choler´, ale sytuacj´ jak najbardziej; w koƒcu by∏a to jakaÊ prze∏omowa
w moim ˝yciu chwila – egzaminy na studia, i to
ca∏kiem niedawno, bo ze dwa miesiàce temu.
Dziewczyny wróci∏y z baru niosàc butelki
z piwem. Zaraz obok naszego stolika dudni∏a
w podskokach udeptana ziemia, s∏u˝àca m∏odym ludziom za parkiet. Muzyka techno zmienia∏a bicie naszego serca z dwóch na cztery
takty, ingerujàc w nie niczym zegarmistrz
w tryby zegarka. Trzeba by∏o kiwaç g∏owà
w przód i w ty∏, zgodnie z nowym rytmem, ˝eby nie dostaç arytmii. PrzekrzykiwaliÊmy si´
nawzajem:
Kiedy przyjecha∏eÊ? – Dzisiaj, a wy? –
Wczoraj. Âpimy na kwaterach, a ty? – Ja te˝! –
A z kim? – Z jakimiÊ Polakami. Pozna∏em ich
tutaj. – Przyjecha∏eÊ tu sam?
Tego pierwszego wieczora, podobnie jak
i w nast´pne, gdy˝ od tej pory czas sp´dzaliÊmy razem, za ka˝dym razem, gdy próbowa-
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∏em nie tyle pochwaliç si´, co po prostu powiedzieç komuÊ o rzeczach i krajach, jakie widzia∏em podczas miesi´cznej tu∏aczki stopem,
dziewczyny szybko zmienia∏y temat lub wpatrywa∏y si´ t´pym wzrokiem, dajàc mi do zrozumienia, ˝e nie majà ochoty s∏uchaç moich
wymys∏ów. Po prostu nie uwierzy∏y mi. Dla
nich, jak i dla innych ludzi, którzy przyjechali
samochodami lub autokarem z wczeÊniej zarezerwowanym noclegiem, takie rzeczy by∏y chyba nie do pomyÊlenia. Tak samo jak nie do pomyÊlenia by∏y wymyÊlone napr´dce historie
o miejscu mojego noclegu. Tu sk∏ama∏em,
przyznaj´ si´. Ale przecie˝ nie mog∏em im powiedzieç, ˝e urzàdzi∏em si´ w krzakach. Nie
prze∏kn´∏y historii o Polakach, których pozna∏em w Hajdúszoboszló, a którym brakowa∏o
jednej osoby do wynaj´cia domku, wi´c co dopiero krzaki! Zresztà by∏y przekonane, ˝e przyjecha∏em tu z rodzicami, a nasze spotkanie
jest wynikiem m∏odzieƒczego samopasu, na
który sobie pozwoli∏em.
Kilka nast´pnych dni wyglàda∏o mniej wi´cej tak samo: rankiem spotyka∏em si´ z dziewczynami przy basenie olimpijskim, p∏ywaliÊmy,
odpoczywaliÊmy, popychaliÊmy pierdo∏y. Wieczorem spotykaliÊmy si´ w knajpie, piliÊmy,
taƒczyliÊmy, rozmawialiÊmy. Kiedy wreszcie
zm´czenie i pijaƒstwo odbiera∏o nam ochot´
na dalsze, wspólne pogaduszki, znajome ulatnia∏y si´ na swojà kwater´. Ja zamawia∏em
jeszcze jedno piwko i odpowiednio przygotowany psychicznie, a zazwyczaj by∏a to któraÊ
tam godzina nad ranem, zmierza∏em w swoje
krzaki. Szcz´Êliwy z obecnoÊci plecaka, klepa∏em go r´kà po kieszeniach niczym wiernego
psa, wyciàga∏em Êpiwór i szybko zapada∏em
w twardy sen.
Prowadzone w ten sposób podwójne ˝ycie
by∏oby ca∏kiem do zniesienia, gdyby nie komary. Nad ranem urzàdza∏y sobie na mnie ma∏à
rzeê. Musia∏em poêniej t∏umaczyç przed
dziewczynami swojà pogryzionà twarz roztargnieniem, przez które zapomnia∏em na noc zamknàç w pokoju okno. Brzydzi∏o mnie to k∏amanie, ale zabrnà∏em w nie ju˝ zbyt daleko, by
móc zawróciç. A poza tym przyznanie si´ do
niego utwierdzi∏oby je w przekonaniu, ˝e moja
miesi´czna podró˝ stopem po Ukrainie i Rumunii, w wyniku której tu przyby∏em, równie˝
jest wyssana z palca.
Przebywajàc z nimi, brzydzi∏em si´ wi´c tego mojego drugiego ˝ycia, prowadzonego
w krzakach, a przebywajàc w krzakach, brzydzi∏em si´ przebywania z nimi. Razu pewnego
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ju˝ nie wytrzyma∏em. Za namowà dziewczyn
wzià∏em plecak i usiad∏em na ∏aweczce przy
g∏ównym deptaku. Tak podobnie˝ mo˝na by∏o
znaleêç tanià kwater´. A co mi tam, myÊla∏em,
sp´dz´ przynajmniej jednà noc porzàdnie
i kieruj´ si´ w stron´ domu.
Umówi∏em si´ z przyjació∏kami wieczorem
w knajpie, z zamiarem wygarni´cia im ca∏ej
prawdy i uzyskania przez to ich przychylnoÊci.
Siedzia∏em i czeka∏em przez ∏adnych par´
godzin, a przynajmniej tak mi si´ wydawa∏o,
bez po˝àdanych rezultatów. Nikt mi ˝adnej taniej kwatery nie chcia∏ zaproponowaç. Zaczà∏em zastanawiaç si´, dlaczego? Omal nie popadajàc w kompleksy i jakoÊ tak odruchowo, tak
jak wszystko si´ staje, wpad∏em na pomys∏.
Wrzuci∏em na siebie swojego zm´czonego przyjaciela i uda∏em si´ na stacj´, gdzie za ostatnie
pieniàdze kupi∏em bilet do Budapesztu.

KEINE GRENZEN
S. Burszewski
W Berlinie ostatni raz by∏em dwa lata
przed zburzeniem muru. Oglàda∏em wówczas
jego wschodnià cz´Êç, t´ enerdowskà, którà
zarzàdza∏ re˝im Honeckera. Pami´ta∏em wie˝´
telewizyjnà i zegar „Urania”, który pokazywa∏
czas ka˝dej cz´Êci Êwiata, Alexanderplatz i barierki przed Bramà Brandenburskà, Wysp´ Muzeów i tajnà policj´ Stasi, ∏apiàcà polskich handlarzy na bazarach. Jak na nasze warunki i polskà beznadziejnoÊç miasto mi si´ podoba∏o,
bo nawet do niego by∏o nam daleko. Wybierajàc si´ w kilkudniowà podró˝, chcia∏em zobaczyç, co zosta∏o po kilkunastu latach z moich
prakomunistycznych wspomnieƒ. Nie, ˝ebym
mia∏ jakiÊ sentyment. Wcale nie.
Na miejscu okaza∏o si´, ˝e zosta∏o niewiele. Z trudem rozpoznawa∏em charakterystyczne miejsca. Niemcy skrz´tnie pozacierali Êlady
Republiki Demokratycznej. „Okres wypaczeƒ”
zostawi∏ gdzieniegdzie paskudne Êlady. Na
przyk∏ad w centrum stoi ogromny blaszany barak, postawiony przez nastawionych antyklasowo komunistów w miejscu zburzonego pa∏acu, jako Êwiadectwo g∏upoty i barbarzyƒstwa
poprzednich w∏adz. Stoi pusty, straszy brzydotà, przypomina „Megasam” albo „Puchatka”.
Ile u nas jeszcze sterczy takich budynków?
Z Berlina postanowiono uczyniç pierwszorz´dnà stolic´ silnego i bogatego kraju w centrum Europy. Burzy si´ starà zabudow´ w centrum, w jej miejsce stawia si´ supernowoczesne dzielnice. Miasto przypomina ogromny

plac budowy, w niebo strzelajà ramiona dêwigów, wsz´dzie coÊ si´ remontuje, odnawia, buduje. Nie panuje w tym ˝aden chaos. Nowe budowle harmonijnie si´ komponujà z zabytkowà
architekturà, mimo ton szk∏a i stali mo˝na dostrzec genialnà myÊl planistycznà, która czuwa
nad ca∏oÊcià. Obok „nowojorskiego” „Sony
Center” p∏ynà strumienie, w stawach p∏ywajà
z∏ote karpie. Ma si´ wra˝enie, ˝e zaprojektowano miasto w ten sposób, ˝eby z ka˝dego
miejsca, z ka˝dej perspektywy odkrywaç coÊ
nowego, ulotnego. Detale, zau∏ki, ∏amania
Êcian, placyki – cokolwiek. Rozbierano tak˝e
dobre budynki, po to ˝eby w ich miejsce postawiç jeszcze lepsze (niemiecka mania budowania). Niemcy chcà przywróciç miastu wspania∏oÊç z dawnych czasów, uczyniç z niego
symbol zjednoczenia kraju. S´k w tym, ˝e Berlin zawsze by∏ miastem robotniczym i dochodzi∏o w nim do rewolt i buntów spo∏ecznych.
To w∏aÊnie tu przegrali I wojn´ Êwiatowà. Dlatego berliƒczycy g∏oÊno przeklinajà, kiedy widzà, jak kanclerz za ich wysokie podatki buduje dzielnic´ rzàdowà, przypominajàcà elektrowni´ atomowà. W tej cz´Êci rozmach jest
szczególnie ogromny. Dla oficjeli powstaje nawet nowy dworzec kolejowy (w formie szklanego tunelu). Z kopu∏y Reichstagu (tak tu pasuje
jak piramida w Luwrze) turyÊci podziwiajà panoram´ miasta, w powietrzu unoszà si´ balony
i zeppeliny... Zaletà aglomeracji jest Êwietnie
zorganizowana komunikacja. Rozwini´ta sieç
metra dociera wsz´dzie, a podró˝owanie po
rozleg∏ych dzielnicach (880 km kw.) to przyjemnoÊç. Miejscowe kolejki je˝d˝à bezszmerowo, tak ˝e pasa˝erowie mogà spokojnie czytaç
grube ksià˝ki. Autobusy i tramwaje to tutaj
prze˝ytek.
Przewodniki opisujà Berlin jako miasto niezbyt pi´kne, ale charakterne (niedêwiedê brunatny w herbie). Jest w tym troch´ racji, bo
tradycyjna architektura jest dosyç ci´˝ka, monumentalna, miejscami przyt∏aczajàca. Neobarokowe, masywne gmachy z kolumnadami
w du˝ym zag´szczeniu m´czà. Wystarczy jednak pojechaç kolejkà do pobliskiego Poczdamu (gdzie to si´ alianci po wojnie uk∏adali), by
zobaczyç zupe∏nie inny styl: pruski klasycyzm.
Jaskrawo kolorowy (nie brunatny), lekki, weso∏y, troch´ bajkowy. Niemcy w ubieg∏ym roku
obchodzili 500-lecie powstania paƒstwa pruskiego (dla nas to niemi∏a rocznica) i rozliczali
si´ z jego tradycjà. Przy okazji odrestaurowano wilhelmiƒsko-fryderykowskie pa∏acyki, zamki, ogrody, parki itd. Poczdam sprawia wra˝e-
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nie kiczowatej, nie ruszonej przez zamiecie historii krainy zapomnienia. Berlin natomiast a˝
kipi od pomników historii najnowszej. Zburzona do po∏owy katedra – miejsce pami´ci, przypomina o dramacie z 1945 roku. Miasto po
zdobyciu przez Sowietów wyglàda∏o jak nasza
stolica po Powstaniu Warszawskim. W punkcie
Zero – miejscu, gdzie sta∏ mur, dziÊ jest tylko
budka stra˝nicza z wielkim zdj´ciem Iwana
w mundurze (mundur mo˝na sobie kupiç na
jarmarku kilka metrów dalej). Mur by∏ tworem
tak absurdalnym, ˝e a˝ trudno to sobie wyobraziç. W Muzeum Muru zgromadzono bogatà dokumentacj´ jego istnienia i nielegalnego
przekraczania. MyÊl wynalazcza nie zna granic!
Dzielenie kamienic na pó∏, kratowanie okien
od strony zachodniej tworzy∏y mit tej nienaturalnej enklawy, jakà by∏ Berlin Zachodni –
przez d∏ugie lata mekka artystów ca∏ego Êwiata, polityków (Kennedy, Regan). DziÊ zachodnia
cz´Êç zosta∏a przyçmiona przez postawionà od
fundamentów wschodnià. Symbolem teraêniejszoÊci jest ambasada amerykaƒska, otoczona
betonowymi rurami i zasiekami, strze˝ona
przez transportery i wojsko. Drogi dojazdowe
zablokowane. ˚adna inna ambasada nie jest
obl´˝ona jak forteca. Amerykanie, niegdyÊ
przyjaciele, nie mogà si´ ju˝ czuç tutaj bezpiecznie ani wsz´dzie indziej poza swoim krajem. Pod Bramà Brandenburskà uprawia si´
rajdy na ∏y˝worolkach,
i jogging... Historia powoli pryska pod baƒkà
beztroski.
Wielonarodowà
m∏odzie˝
naj∏atwiej
spotkaç nocà w knajpach nad rzekà Sprewà, urzàdzonych na
wzór pla˝y. W koszach
wiklinowych, le˝àc na
piasku, pod parasolami
mo˝na wypaliç jointa
pokoju z przygodnie
poznanym Nowozelandczykiem i pogadaç
o antypodach. Nocà
ruch w pubach jest du˝y i trudno znaleêç
wolne miejsce. Obok
eleganckich i drogich
dzielnic jest te˝ s∏awny
Kreuzberg, powoli wykupywany przez „kapifot. S. Burszewski „Sony Center”
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talistów”. Zanim si´ wyniosà ze squatów ich
nielegalni mieszkaƒcy – wszelkiego rodzaju
odszczepieƒcy, punki, anarchiÊci, antyglobaliÊci – troch´ jeszcze narozrabiajà. Tradycjà sta∏y si´ ju˝ bitwy z policjà w Noc Walpurgii
(30 IV). Na ulicach cz´sto gwa∏townie interweniuje policja. Chocia˝ naszpikowane ˝elastwem
subkultury dodajà wielkomiejskiego kolorytu,
turystom dreszczyku emocji dostarczajà
wschodnioniemieccy skini, nastawieni wrogo
do wszelkich przyjezdnych. Swojà imprez´ majà tak˝e fani muzyki techno – lipcowà Love
Parade. Ogólnie berliƒczycy sà przyjaênie nastawieni do Polaków, wielu zatrudnia naszych
rodaków, tak ˝e nasza obecnoÊç nikogo nie
dziwi i nawet ∏atwiej mo˝na si´ dogadaç.
Ka˝de wielkie, kosmopolityczne miasto ma
jakiÊ swój charakterystyczny gad˝et, np. Pary˝
Wie˝´ Eiffla, Nowy Jork Statu´ WolnoÊci, Rzym
Koloseum. Pamiàtkà z Berlina sà miniatury trabanta z wybitym na rejestracji rokiem 1989.
Wraca do tej plastikowej marki sentyment, podobnie jak do „garbusów” kilka lat temu. Na
ulicach jeêdzi coraz wi´cej wymalowanych
w kwiaty „mydelnic”. Tylko co zrobià Niemcy
z ponurymi blokowiskami w peryferyjnych
dzielnicach wschodnich, tak podobnych do
Warszawy, Sofii, Bratys∏awy, Bukaresztu, Kijowa i Miƒska? Prawdopodobnie zburzà, jak
wszystko, i postawià od nowa. Po kilku dniach
wróci∏em do Azji Zachodniej i przyglàda∏em
si´ sielsko Êpiàcym menelom na trawniku
przed Pa∏acem Kultury. Niby „keine Grenzen”,
ale dzieli nas jeszcze ogromny mur mentalny.
Kto go zburzy?

MÓJ MARSZ DO EUROPY

Sabina Chróstowska

Mój marsz do Europy rozpoczà∏ si´ z ulicy
KoÊciuszki w Cz´stochowie dok∏adnie pó∏ wieku temu. Koƒczy∏am jedenastà klas´ w ˝eƒskim liceum im. J. S∏owackiego, przygotowywa∏am si´ do matury. Moim najbardziej ulubionym przedmiotem by∏ j´zyk francuski, którego
uczy∏a nas pani profesor KuÊmierkowa. Nie za
wiele mo˝na by∏o nauczyç si´ w ciàgu czterech
lat na jednej 45-minutowej lekcji w tygodniu.
Brakowa∏o s∏owników, podr´czników do gramatyki, jakichkolwiek pomocy lingwistycznych.
Wiele lat pos∏ugiwa∏am si´ podniszczonym
i niekompletnym s∏owniczkiem, który zaczyna∏
si´ od litery D, a koƒczy∏ na R. Gramatyka Terechowej by∏a jedynà dost´pnà pomocà obowiàzujàcà przez kilkanaÊcie lat. „Notre classe
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de francais” z ok∏adkà w narodowych barwach
Francji pami´tam bardzo dobrze. By∏ to mój
pierwszy podr´cznik zilustrowany kilkoma szaroburymi zdj´ciami Wie˝y Eiffla, Pól Elizejskich,
¸uku Triumfalnego. Mimo tej szarzyzny, zdj´cia
mia∏y dla nas jakàÊ moc magicznà. W zg∏´bianiu tajemnic kolebki naszej europejskiej cywilizacji mia∏a nam pomagaç jedyna dost´pna mapa Europy, która wisia∏a w gabinecie geograficznym pani profesor Mikuciƒskiej. Na du˝ej
przerwie dopada∏yÊmy do mapy, wodzi∏yÊmy
palcami szukajàc Francji, a potem Pary˝a, tajemniczego wzgórza Saint-Michel nad Atlantykiem i obros∏ych historià przesz∏oÊci wybrze˝y
Morza Âródziemnego.
„Zobaczyç te cuda! Zobaczyç ten Pary˝!” –
wzdycha∏yÊmy z Ewà. „Pospacerowaç po Polach Elizejskich! WejÊç w mrocznà katedr´ Notre-Dame – mo˝e dzwonnik si´ uka˝e. Obejrzeç te cudowne sklepiki na Cherche-du-Midi.
Mieç takie szpileczki jak m∏odziutka wschodzàca gwiazdka BB.”
Niestety! By∏ rok 1953. Zmar∏ ju˝ Stalin,
ale jego ideologia trzyma∏a w ryzach pó∏ Europy. W Polsce te˝ by∏a dobrze zakorzeniona.
Rodziny w tajemnicy utrzymywa∏y fakt, ˝e ktoÊ
z krewnych oÊmieli∏ si´ wybraç wolnoÊç na
zgni∏ym Zachodzie. Broƒ Bo˝e przyznaç si´,
˝e ojciec, brat czy wujek trafi∏ z Armià Andersa do Londynu, Madrytu czy Rzymu.
Nie pami´tam ju˝ w jaki sposób, na kilka
tygodni przed maturà wpad∏ w moje r´ce francuski miesi´cznik „Filles de France”. Z Ewà,
mojà kole˝ankà, wczytywa∏yÊmy si´ w treÊç,
ale nasza francuszczyzna ogranicza∏a si´ do
zrozumienia tytu∏ów i tylko nieco ∏atwiejszych
ust´pów. Wertowa∏yÊmy tekst z pomocà niekompletnego s∏owniczka, cieszàc si´ ka˝dym
nale˝ycie zrozumianym zdaniem. Ostatnie
dwie strony by∏y dla nas olÊnieniem: Correspondances. Dziesiàtki nastolatków szukajà
bratnich dusz sk∏onnych do zadzierzgni´cia
wi´zów epistolarnych. Chcà pisaç, chcà zawieraç listowne przyjaênie. „To˝ to dla nas! Cudowne znalezisko. Napiszemy i my!” – zapad∏a
decyzja.
Ojciec Ewy wyszuka∏ nauczycielk´, panià
Kukliƒskà, która mia∏a nam udzielaç prywatnych lekcji. Twardo postanawiamy: pog∏´biamy
francuski, a w lipcu zdajemy na romanistyk´
w Warszawie! No, ale przede wszystkim piszemy list do „Filles de France”. Ca∏e wakacje
wkuwamy s∏ówka, szlifujemy plus-que-parfait,
uk∏adamy sobie rozmówki i gadamy. List jakoÊ
skleci∏yÊmy nie majàc zbytniej nadziei, ˝e ktoÊ

z atrakcyjnego Êwiata zechce napisaç do
dziewczyn zza ˝elaznej kurtyny, o ile w ogóle
redakcja go wydrukuje.
Kto pami´ta tamte czasy, wie ˝e trzeba
by∏o wielkiej odwagi, aby przejÊç przez „procedur´ wysy∏kowà” na poczcie. Ale od czego
nasza m∏odzieƒcza werwa. Idziemy z Ewà na
Kopernika z naszym listem w nie zaklejonej
kopercie. Panienka z okienka wyjmuje list, niby
czyta, niby coÊ rozumie, niesie go gdzieÊ na
zaplecze. Struchla∏yÊmy. Wraca: „Macie iÊç do
kierownika!” Strach nas oblecia∏. Idziemy jednak. Pan kierownik: „A kto to jest ten „filedefrance”? Francuzik jakiÊ, co?” „Nie, nie! To
redakcja pisma „Dziewcz´ta z Francji” – wyjaÊniamy. „A po co wy do redakcji francuskiej
piszecie?” „Bo szukamy korespondentów. B´dziemy studiowaç romanistyk´, chcemy podszlifowaç j´zyk.” „Acha, podszlifowaç j´zyk!
Znamy to, kszta∏cà si´ takie za nasze polskie
pieniàdze, a potem czmych na Zachód!”
D∏ugo trwa∏a debata. D∏ugo przekonywa∏yÊmy pana kierownika, ˝e czmychni´cie ani nam
w g∏owie, ˝e najpierw skoƒczenie studiów,

„Piek∏o – PieÊƒ 2”, „Wergiliusz dodaje Dantemu odwagi”
drzeworyt Salvadora Dali
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a potem uczciwa praca dla Polski Ludowej. JakoÊ nam uwierzy∏. Pociàgnà∏ j´zykiem po naszej kopercie, zaklei∏. Przy∏o˝y∏ stempel, wrzuci∏ list do szuflady. Klepnà∏ nas po ramionach.
List mia∏ iÊç w szeroki Êwiat. Do Europy!
Wakacje zbli˝a∏y si´ ku koƒcowi. Pewnego
dnia listonosz przyniós∏ mi gruby zalakowany
pakiet, ca∏y zalepiony taÊmami. Polski urzàd
kontroli mia∏ du˝o roboty, dziesiàtki okràg∏ych
stempelków z god∏em i napisem: Urzàd Kontroli w Warszawie, ul. Chmielna 75 i mnóstwo
kwadratowych „skontrolowano” i nazwisko
kontrolera. Pami´tam, ˝e zliczy∏am wszystkie
stempelki, by∏o ich ponad pi´çdziesiàt.
ZawartoÊç paczuszki przesz∏a nasze oczekiwania, wzbudzi∏a jeden wielki zachwyt. Dziesiàtki kopert, pi´knych znaczków, pocztówek
z miast i miasteczek Francji, W∏och, Algierii,
Maroka, Belgii, Gujany Francuskiej, Sahary, Nowej Kaledonii. Jeden nawet z ...Leningradu.
Wszyscy chcà z nami korespondowaç. Rozdzieli∏yÊmy z Ewà listy wed∏ug ustalonych kryteriów, ka˝da otrzyma∏a jednakowà iloÊç adresów m´skich i ˝eƒskich. W razie sporu mia∏yÊmy ciàgnàç losy. One i oni. M∏odzi i starzy (po
czterdziestce), kawalerowie i ˝onaci. Z Pary˝a,
Casablanki, Sycylii.
˚adna z nas w tamtej chwili nie mog∏a
przypuszczaç, ˝e szary pakiecik niby zaczarowana kula odmieni nasze ˝ycie, przyniesie radoÊç, realizacj´ marzeƒ, pi´kne przyjaênie na
wiele, wiele lat! Która˝ z nas mog∏a przypuszczaç, ˝e ju˝ za cztery lata ujrzy Pary˝, a potem
Szampani´, Normandi´, Prowansj´, ˝e posmakujemy Francji, ˝e oczaruje nas na ca∏e ˝ycie,
˝e mnie osobiÊcie j´zyk francuski otworzy
wrota do zwiedzania wielu innych krajów europejskich, ˝e poznam ludzi, dzi´ki którym szarzyzna Peerelu b´dzie doÊç barwnym wspomnieniem.
Rozpocz´∏yÊmy studia na Uniwersytecie
Warszawskim. Dzi´ki korespondentom otrzymywa∏yÊmy mnóstwo francuskoj´zycznych
czasopism. Szczerze mówiàc, to one stanowi∏y
baz´ do poznawania j´zyka, kultury, historii.
By∏y êród∏em wszelakich ciekawostek np.: z festiwali w Cannes, ze Êlubów ksi´˝niczek, z ca∏ego dolce vita Zachodu. Z francuskiego
Cinémonde i Cine-Revue t∏umaczy∏yÊmy te
wieÊci dla polskiego Filmu i Ekranu.
M∏odzie˝ z tamtej strony by∏a nie mniej zafascynowana dziewczynami z pó∏nocy, które
interesujà si´ ich krajem, j´zykiem, kulturà.
Przysy∏ano nam malutkie paczuszki z drobiazgami: apaszki z nadrukami miast, marokaƒ-
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skie wiszàce kolczyki, nylonowe poƒczochy,
wodoszczelne zegarki, malowane statuetki, talerzyki. Do dziÊ, po up∏ywie pi´çdziesi´ciu lat,
zachowa∏am pi´knà szklanà kasetk´ z La Rochelle, fajansowego konika z Sycylii, r´czniczek
marokaƒski, miseczk´ z Pary˝a przywiezionà
dla malutkiej siostry. DziÊ to zwyk∏y gad˝et jakich dziesiàtki w ka˝dym domu. W tamtych
czasach taka drobnostka mia∏a zupe∏nie inne
znaczenie. By∏a czymÊ i to bardzo wa˝nym, bo
„stamtàd”. Dostawa∏yÊmy mnóstwo pocztówek
ze wszystkich zakàtków Europy, a nade
wszystko ksià˝ki, mapy. Kompletowa∏am Balzaka, Hugo, Stendhala. By∏yÊmy zauroczone, ka˝dy list by∏ wydarzeniem, czytany, komentowany, „rozpracowywany” literacko i gramatycznie.
Przyszed∏ pami´tny rok 1957 – „rok odwil˝y”. Nasza euforia: dostajemy paszporty
i skromnà dotacj´ rektora na bilet WarszawaPary˝. Jedziemy do Francji przez Wiedeƒ. Mamy do kogo. Ka˝da w innà stron´, ka˝da do
„swoich”. Niezwyk∏e prze˝ycie. Szcz´Êciary!
Prosto z Gare de l’Est Sophie wiezie mnie do
hoteliku usytuowanego w s∏ynnym klasztorze
przy rue Picpus, klasztorze opisanym przez
Victora Hugo w „N´dznikach“, gdzie galernik
Jean Valjean kradnie Êwiecznik. Wydaje mi si´,
˝e Êpi´ w jego pokoju, mo˝e nawet w tym samym ∏o˝u...
Zwiedzam Pary˝, przemierzam, uliczki
i s∏ynne bulwary, które nie tak dawno by∏y tylko nazwami w szaroburym podr´czniku. Jestem zaproszona do Bretanii, potem do Normandii. Zwiedzam Saint-Michel, obserwuj´ odp∏yw morza. Trzy tygodnie póêniej tyram
w winnicach pana Hue, w pobli˝u zamków nad
Loarà, nieco póêniej daleko w Argeles-sur Mer,
gdzie w paêdzierniku niemi∏osiernie dopieka
s∏oƒce. W Prowansji zwiedzam s∏ynny „m∏yn
Daudeta”, Pont du Gard sprzed 2 tysi´cy lat.
Za zarobione franki kupuj´ upragnione bia∏e
szpileczki ze skórki daniela, haleczk´ na fiszbinach, szmink´ jakiej w Polsce nie ma. W studenckim kampusie poznaj´ m∏odych Anglików,
Niemców, W∏ochów. Wiele wspania∏ych znajomoÊci. Âwiat si´ otworzy∏, jednak ju˝ wkrótce
zamknà∏ si´ znowu. Europa taka barwna, radosna. Karnecik pe∏en adresów. „Napiszecie?”
„Napiszemy!” Jeszcze dziÊ co pewien czas
otrzymuj´ list z Rennes lub z Bonn – to przyjaênie z tamtych lat.
Takie by∏y moje pierwsze kroki w Europie.
Niezwyk∏e, inspirujàce do dalszego poznawania jej zakàtków. Pog∏´bia∏am w∏oski, angielski.
Los zrzàdzi∏, ˝e mimo blokady granic w paƒ-
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stwach komunistycznych, mimo trudnoÊci
w wyjazdach, braku dewiz, konta bankowego,
póêniejsze lata – g∏ównie 70. i 80. – obfitowa∏y w dalsze eskapady. To dzi´ki moim wspania∏ym korespondentom zwiedzi∏am 11 krajów
europejskich, a tak˝e spory kawa∏ek Sahary.
W latach 90. wielu moich przyjació∏ goÊci∏am
w Polsce. Inni si´ wykruszyli lub odeszli na zawsze. Zachowa∏am pi´kne wspomnienia.
Ca∏e moje pokolenie sz∏o do Europy podobnie – autostopem, z biletem na pó∏ trasy,
z karnecikiem adresów znajomych naszych
znajomych, bez konta, a bywa∏o – bez dolara
w kieszeni. Za to z dzieci´cà ufnoÊcià, ˝e zjawi si´ ktoÊ, kto pomo˝e zobaczyç Europ´!

Zapiski Amerykaƒskie

HOTELOWE REFLEKSJE
Ludmi∏a Marjaƒska
Dlaczego musz´ opisaç ten w∏aÊnie, a nie inny przylot, czy te˝ przyjazd. Dlaczego wybieram
ten, a nie inny fragment z kilku moich podró˝y
do Ameryki? Czy dlatego, ˝eby uciec od najwa˝niejszej podró˝y – w g∏àb siebie?
Kiedy si´ nad tym zastanawiam, widz´ ˝e to
czysty eskapizm. Od dziecka nie znosz´ stanu
napi´cia, trudnoÊci przera˝ajà mnie, usi∏uj´ uciec
od wszelkich komplikacji. Zawsze lubi∏am ucieczk´ od rzeczywistoÊci, zanurzenie si´ w ca∏kowitej
obcoÊci, jakby to by∏o ratunkiem. A przecie˝ nic
nas nie mo˝e uratowaç od siebie, wyzwoliç
z wi´zów w∏asnego ˝ycia. JesteÊmy na nie skazani, mo˝emy jedynie próbowaç troch´ je zmieniç.
Podró˝e sà tylko próbà, chwilowà ucieczkà od
siebie w innoÊç.
Ale dlaczego tutaj, z dala od domu, w kraju pozornej szcz´ÊliwoÊci, osaczajà mnie takie myÊli, nie
pozwalajà zasnàç, wyrywajà ze snu? Dlaczego tu,
gdzie ulicami p´dzà humbery, fordy, mercedesy, Êni
mi si´, ˝e daremnie próbuj´ znaleêç mojego czerwonego malucha, zaparkowanego na noc na sàsiedniej uliczce. Przecie˝ by∏ tutaj, w tym miejscu,
gdzie widnieje tylko Êlad, sucha jezdnia nie zasypana Êniegiem. Daremnie po raz trzeci przemierzam
uliczk´ i patrz´ na rzàd oÊnie˝onych samochodów
– mojego „Piracika” naprawd´ nie ma. Uliczka jest
pusta, zagracona starym ˝elastwem. Co za obrzydliwe uczucie. Ukradziono mi samochód, na który
tutaj, w Ameryce, patrzono by z politowaniem. Tutaj nikt by si´ na coÊ takiego nie po∏akomi∏, ale dla
mnie ten zabawny maluch jest czymÊ tak bliskim
jak dziecko. G∏aszcz´ kierownic´, zanim rusz´, zach´cajàc go do jazdy. To on daje mi poczucie swobody, mog´ wyrwaç si´ z szarych murów miasta,

z ulic zatrutych spalinami. Wyrwaç si´ choçby niedaleko, do Gass, gdzie Wis∏a migoce w s∏oƒcu, dla
mnie stokroç pi´kniejsza od Missisippi. To tu,
w Gassach, znalaz∏am kiedyÊ w lutym rozwini´te
stokrotki i zapach przedwioÊnia.
Budz´ si´ zm´czona i si´gam po zegarek. Dopiero szósta, nie ma sensu wstawaç. Jestem
w Ameryce, dzieƒ tutaj d∏ugi jak serpentyna, rozwija si´ w niekoƒczàcà si´ zielonà wst´g´, nakrapianà wra˝eniami, nie wolno rozwijaç jej za wczeÊnie.
Sen przenosi mnie znowu do kraju, zaczynam myÊleç o wszystkim, tylko nie o Ameryce, która przecie˝ mia∏a mnie chroniç od codziennych k∏opotów.
Gdzie˝ ten szklany klosz, który mia∏ mnie nakryç,
którego nie mo˝na st∏uc, pod którym nie b´dzie
ani za ciep∏o, ani za zimno, tylko letnia temperatura zapewniajàca sprawne funkcjonowanie organizmu? Pod tym kloszem widziane przez szk∏o
krajobrazy nabierajà blasku, znika szpetota budynków i murzyƒskich dzielnic. Pod kloszem zatrze si´
mo˝e w koƒcu moja obcoÊç i niepotrzebnoÊç?
Ale to daremne z∏udzenie. Co rusz budzi si´
we mnie irytacja na tutejszà oboj´tnà uprzejmoÊç, na ug∏adzone bogactwo i nieporzàdnà n´dz´. Pod witrynà sklepu jubilerskiego, gdzie po∏yskujà kolie i pierÊcienie, le˝y czarnoskóry ˝ebrak w ∏achmanach. Nawet nie ˝ebrze, po prostu
tkwi pod Êcianà ot´pia∏y. Nie reaguje na tupot
nóg, wycie ambulansów, zgrzyt autobusów. G∏owa obwiàzana zielonym szalikiem, bia∏ka po∏yskujà spod przymkni´tych powiek. Nie wiadomo,
czy jeszcze coÊ widzi, czy umiera na brudnym
chodniku pe∏nym niedopa∏ków i plwocin.
˚ycie nie jest ∏atwe ani u nas, ani tutaj.
Wszystko zale˝y od umiej´tnoÊci z∏agodzenia
problemów, a mo˝e od przystosowania. Gdyby
mo˝na staç si´ kameleonem! Ale jesteÊmy tylko
egoistami, mijajàcymi spokojnie le˝àcych na ziemi n´dzarzy i litujemy si´ nad sobà i swoim „wyobcowaniem”.
Z dala od domu prze˝ywamy intensywnie
nasze pojedyncze, indywidualne ˝ycie i wierzymy,
˝e tamto – w domu, w kraju – zatrzyma∏o si´ na
czas naszej nieobecnoÊci. Owijamy si´ w ciep∏à
wat´ dosytu, wyobra˝amy sobie, ˝e tam nic si´
nie zmienia, ˝e dni p∏ynà monotonnie i spokojnie
– nic przecie˝ nie powinno zak∏ócaç naszego dobrego samopoczucia.
KiedyÊ, po powrocie, nie b´dziemy pami´taç
naszych zagranicznych, Êmiesznych zapaÊci, zniknà
z∏e sny, a nasze opowiadania b´dà tak pi´knie polakierowane, jak kolorowe pocztówki.
Tymczasem zbyt cz´sto czuj´ si´ tutaj inna,
nieprzystosowana, samotna, wyobcowana. Zawieszona mi´dzy moim prawdziwym, a tymczasowym istnieniem, które na miesiàc, dwa, trzy
przyj´∏am za swoje. Dopadajà mnie wszystkie
chwile, kiedy czu∏am si´ w Ameryce obco i êle,
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kiedy chcia∏am ju˝ byç w domu, gdzie ktoÊ naprawd´ troszczy si´ o mnie. Byç u siebie. A czy˝
tutaj nie jestem „u siebie”, w swojej skórze,
w swoim starzejàcym si´ ciele, z moimi w∏asnymi,
cz´sto skrywanymi myÊlami i wra˝eniami?
Wyobcowanie dopada mnie G∏ównie w hotelach. W eleganckich, cz´sto luksusowych hotelach. Op∏aconych przez zapraszajàce, goÊcinne
instytucje. W Nowym Jorku, w Chicago, w Portland w stanie Oregon. Elegancja Hiltonów, Ambasadorów, Holiday Inns z poczàtku sprawiajàca
przyjemnoÊç, wkrótce przyt∏acza mnie, przyprawia o depresj´. Zdarza si´ to nawet w Europie:
ze wspania∏ego hotelu w najcudowniejszym mieÊcie, w Barcelonie, by∏abym uciek∏a, gdyby nie
koniecznoÊç uczestniczenia w konferencjach Europejskiego Kongresu Pisarzy. Poczucie obowiàzku. Wià˝àce jak kajdanki. Podobno mam to
zapisane w gwiazdach, jak ktoÊ wyczyta∏ mi
z horoskopu dla Kozioro˝ca w jakiejÊ specjalnej
koniunkcji.
W jednym tylko hotelu czu∏am si´ dobrze
i swojsko: w ma∏ym mieÊcie Northhampton w stanie Massachusetts, w Autumn Inn. Przyjecha∏am
do Smith College, ˝eby zobaczyç si´ z Richardem
Wilburem, który wówczas tu wyk∏ada∏, a mieszka∏
w pobli˝u, w Cummington. Przed laty studiowa∏a
tu Halina PoÊwiatowska. Pami´tajà jà jeszcze niektórzy starsi wyk∏adowcy.
„Jesienna Gospoda” w pobli˝u Smith College.
Dostaj´ przytulny pokój z imitujàcymi antyki meblami. Okna wychodzà na ogród, gdzie migajà
kolorowe ptaki. Podjazd kryty dachem, oddzielajàcym domek w∏aÊciciela od pi´trowego budynku
hotelu z czerwonej, ale niezbyt czerwonej ceg∏y.
Okiennice, zieleƒ, odczucie swojskoÊci i zadomowienia. Jaka szkoda, ˝e b´d´ tu tylko dwa dni.
W recepcji sympatyczna panienka, która po
kolacji zaprasza mnie na lody (na koszt firmy)
i na pogaw´dk´. Jest polskiego pochodzenia,
z domu Duda, ale to dla niej ju˝ nic nie znaczy.
˚adnych emigracyjnych opowiadaƒ o wojennej
epopei, o nieszcz´snej Polsce, ˝adnych podejrzeƒ, jak to si´ sta∏o, ˝e ju˝ po raz któryÊ dostaj´ paszport. Nieoczekiwane ciep∏o goÊcinnoÊci.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e ma∏e miasta sà inne ni˝
wielkie metropolie, ale uczucie spokoju i przyjaznej ˝yczliwoÊci zostaje.
Jak to b´dzie po powrocie do kraju? Czy
znajdzie si´ czas na d∏ugie opowiadania?
I o czym b´d´ opowiadaç? Przecie˝ nie o wyobcowaniu, które pewnie jest rodzajem nostalgii.
Dwie lub trzy zabawne historyjki wejdà do mojego repertuaru i b´d´ je powtarza∏a ka˝demu, kto
spyta o moje wra˝enia z Ameryki. B´dà to migawki, w których zosta∏ uchwycony jakiÊ szczegó∏ innoÊci lub dziwnoÊci tego kraju. Wszystko
inne zasypie lawina drobiazgów, z jakich sk∏ada
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si´ codziennoÊç: terminy spotkaƒ, zaleg∏e listy,
kwity z pralni, butelki na mleko. Prawda, tam
jeszcze sà butelki na mleko, które wystawia si´ za
drzwi, ˝eby rano zabraç nape∏nione. Có˝ za prehistoria!
Tutejsi ludzie, ich problemy, rozmowy, spotkania osiàdà gdzieÊ na dnie pami´ci, wÊród
wspania∏ych krajobrazów pomi´dzy Long Island
w stanie Nowy Jork, a Port Angeles w stanie Washington, krajobrazów tak˝e z wolna przywalanych górami zakupów i wynoszonych Êmieci.
Czasem po powrocie wyskoczy z radia zapami´tana stàd melodia, jakiÊ cudzoziemiec na warszawskim Nowym Âwiecie odezwie si´ po angielsku i w jego akcencie odnajd´ podobieƒstwo do
gard∏owej mowy taksówkarza z Baltimore. Na
mgnienie oka ten czas wróci ˝ywym targni´ciem,
ale ju˝ po chwili zag∏uszy go niegrzeczny ton
ekspedientki, którà zirytuje moje g∏upie pytanie
o p∏atki kukurydziane. Jakbym nie wiedzia∏a, ˝e
pokazujà si´ w sklepie jedynie w okreÊlonych porach roku, na d∏ugo po zbiorach kukurydzy, kiedy przetwórnia zdo∏a je wreszcie wyprodukowaç.
Jakby to by∏ owoc sezonowy, niemo˝liwy do
przechowania.
Nie straci∏am poczucia rzeczywistoÊci i doceniam tutejsze dobrodziejstwa, na krótko mi udost´pnione, ale przywyk∏am nie spodziewaç si´ niczego
lepszego w kraju. Czy to si´ kiedykolwiek zmieni?
Czasem wydaje mi si´, ˝e ró˝nica mi´dzy moim ˝yciem tutaj, a w kraju, polega g∏ównie na tym,
˝e tutaj jestem tylko widzem. W domu jestem w∏àczona w wartki nurt ˝ycia, nie jestem w stanie oddzieliç si´ od burzliwej historii ani od nu˝àcej codziennoÊci. Strajki, SolidarnoÊç, Wa∏´sa, stan wojenny, ˝ywnoÊç wydzielana na kartki, kolejki po
papier toaletowy, upokarzajàce oszcz´dnoÊci na
wszystkim. A tutaj walka wyborcza o fotel prezydencki, afery w Kongresie, coraz Êmielsze ˝àdania
homoseksualistów, którzy swoje zwiàzki chcà
uÊwi´ciç ma∏˝eƒstwem, zamieszki rasistowskie,
walka o prawa Indian – to wszystko jest jak film,
utrzymany w niejednolitej konwencji, czasem pasjonujàcy, czasem nudnawy. Nie ma we mnie zaanga˝owania, jedynie ÊwiadomoÊç, ˝e wkrótce
wyjd´ z tej sali kinowej, zostawi´ film bez poczàtku i bez zakoƒczenia, wróc´ do czarno-bia∏ej taÊmy, z której nie mog´ wykadrowaç ani obrazu
Stoczni Gdaƒskiej, ani tasiemcowych ogonków,
ani ciemnych okularow genera∏a.
Poczucie tymczasowoÊci, które towarzyszy
mi w ka˝dej z tych podró˝y, staje si´ pretekstem
do przeÊlizgiwania si´ po powierzchni. Sp∏acone
problemy? Fa∏szywy kàt widzenia? Czy tylko
pewnoÊç, ˝e za chwil´ wsiàd´ znowu do samolotu i oddal´ si´ od tego kraju, zostawiajàc wszystko za sobà?
1980 cdn.
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Rozmowa z

Piotrem Kaczkowskim
– cz´Êç III
Joanna Grochowska: Zdecydowa∏ si´ Pan
na opublikowanie w formie ksià˝kowej swoich wywiadów, przeprowadzanych w ciàgu
wielu lat ze s∏awnymi muzykami. Co Pana do
tego sk∏oni∏o? Czy w ksià˝ce znalaz∏y si´
wszystkie czy tylko wybrane rozmowy? Dlaczego jest tylko jeden wywiad z polskim wykonawcà?
Czy zamierza Pan wydaç kolejne tomy?
Piotr Kaczkowski: Zdecydowa∏em si´ opublikowaç wywiady w formie ksià˝kowej, poniewa˝ radio jest ulotne i rozmowa zaprezentowana w radiu mo˝e byç tylko dziÊ, tu i teraz. A s∏uchacze pisali, dzwonili, pytali: „S∏ysza∏em, ˝e by∏
taki lub inny wywiad, czy mo˝na do niego wróciç, czy mo˝na go powtórzyç?” Nie wszystko
mo˝na bez przerwy powtarzaç, wi´c pomyÊla∏em sobie, czemu nie mia∏oby si´ to ukazaç drukiem, skoro prawie jest. By∏ to b∏àd, poniewa˝
dopiero póêniej zorientowa∏em si´, ˝e coÊ, co
jest sztukà radiowà nie jest tekstem do druku.
Najwi´kszym zaskoczeniem dla mnie by∏
fakt, ˝e wywiad, który dobrze brzmi w radiu,
aby ukazaç si´ w formie pisanej wymaga dopiero pracy. To, co s∏ychaç przez radio – zawahanie
w g∏osie, tylko pó∏ zdania bez orzeczenia –
brzmi, w druku – nie mo˝e zaistnieç. I to by∏
szok. Okaza∏o si´, ˝e praca nad przygotowaniem tych wywiadów jest straszliwa, ˝e to jest
jak uczenie si´ chodzenia. Mia∏em na szcz´Êcie
grup´ m∏odzie˝y uczàcej si´ dziennikarstwa, radia oraz entuzjastów, którzy bardzo mi pomogli.
OczywiÊcie, ˝e w ksià˝ce nie ma wszystkich wywiadów. Wiele z tych, które robi∏em dla
radia i które by∏y odtworzone – zgin´∏o. Zosta∏y skasowane, nie by∏y archiwizowane, posz∏y
w eter i nie by∏o po nich Êladu. Mo˝e ktoÊ je
ma, bo nagra∏ sobie na kasecie. Wyjà∏em, wydawa∏o mi si´, najciekawsze, nietypowe lub...
niecodzienne. WÊród nich – paradoksalnie –
by∏ tylko jeden polski wywiad, który si´ zachowa∏. KtóregoÊ dnia by∏em umówiony z Lechem
Janerkà na sobot´, ale okaza∏o si´, ˝e w∏aÊnie
w sobot´ daje koncert. Móg∏ jednak przyjÊç
w piàtek. NagraliÊmy dwudziestominutowà
rozmow´, odtworzy∏em jà nazajutrz, a taÊma

zosta∏a. Gdyby przyszed∏ w sobot´ „na ˝ywo”,
jak inni artyÊci, Êladu by nie by∏o.
Czy kolejny tom? MyÊl´, ˝e materia∏ na
drugi i trzeci jest. Ale ˝yjemy w coraz bardziej
zhamburgeryzowanej rzeczywistoÊci i myÊl´,
˝e nie ka˝demu sà one potrzebne i nie ka˝dy
jest nimi zainteresowany. Podejrzewam, ˝e
gdybym zg∏osi∏ si´ do jakiegoÊ wydawcy i powiedzia∏, ˝e mam do opublikowania ksià˝k´
pt. „100 najwi´kszych tajemnic ludzi showbiznesu, z którymi rozmawia∏em, pi∏em i artystek,
z którymi kocha∏em si´”, to by∏aby ksià˝kà
miesiàca. Natomiast ja mam te wywiady. Czasami by∏y w druku, publikowa∏a je albo prasa
codzienna, albo jakiÊ miesi´cznik – najcz´Êciej
„Tylko Rock”. Tak w radiu, jak i w druku muszà
byç doÊç krótkie. Przyk∏ad z ostatnich miesi´cy. Pami´tam zdanie, które artysta powiedzia∏:
„Ja nigdy w ˝yciu nie by∏em w niczym dobry,
w niczym z wyjàtkiem uk∏adania s∏ów, mam ∏atwoÊç uk∏adania s∏ów”. W gazecie przyj´∏o to
postaç: „Zawsze by∏em dobry w uk∏adaniu tekstów” i koniec. Wydaje mi si´, ˝e to szalona
ró˝nica. Albo s∏ysz´ radoÊç w g∏osie cz∏owieka, który mówi: „Âwietnie, ˝e ma pan ten wywiad, a ile on ma znaków?” Odpowiadam:
„A ile pan potrzebuje, bo jeszcze nie skoƒczy∏em i jestem na 14 tysiàcach”. Na co on mówi:
„No, ale ja mog´ zmieÊciç najwy˝ej 4800”.
Wi´c wiem, ˝e uka˝e si´ 1/3 tego wywiadu
i trzeba to zrobiç, ˝eby mia∏ poczàtek, Êrodek
i zakoƒczenie, ˝eby porusza∏ ileÊ tematów, ale
zwi´êle. A sà artyÊci, którzy lubià mówiç – np.
Marianne Faithfull czy Robert Plant. Dwuminutowa wypowiedê Roberta Planta jest normalna. Natomiast te 2 minuty w druku zaj´∏yby
po∏ow´ wywiadu.
Widzia∏em te˝ wywiad zrobiony ze mnà.
RozmawialiÊmy 30 minut, poruszyliÊmy 10 tematów, a w druku ukaza∏o si´ pierwsze zdanie
z ka˝dego akapitu, nast´pne ju˝ nie. Ewentualnie doklejony by∏ koniec ostatniego zdania,
co brzmia∏o po prostu Êmiesznie.
Paƒskie rozmowy – wywiady – z legendarnymi postaciami Êwiata muzycznego pozbawione sà truizmów, prostych nic nie zna-
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czàcych pytaƒ, egocentrycznych dygresji.
Jak przygotowuje si´ Pan do nich? Co Pana
najbardziej interesuje – osobowoÊç artystyczna, stosunek do muzyki i wykonywanego zawodu, dba∏oÊç o perfekcj´ i technik´,
filozofia ˝ycia rozmówcy?
O, to bardzo pi´kne s∏owa ju˝ w samym
pytaniu. Tak jak siadam do u∏o˝enia audycji,
tak siadam do u∏o˝enia wywiadu, zadajàc sobie pierwsze, podstawowe pytanie – dlaczego? „Dlaczego robi´ to z tym cz∏owiekiem
i zadam mu takie, a nie inne pytanie?” I teraz
sà dwie szko∏y – ju˝ mówi´ o wywiadach.
Pierwsza szko∏a jest taka: zadaj´ mu pytanie,
ale i tak znam odpowiedê. To jest cudowna
szko∏a, poniewa˝ mo˝na u∏o˝yç wywiad, który
b´dzie ∏adny i zgrabny. Nie chc´ si´ niczego
dowiedzieç, tylko ˝eby on to a to powiedzia∏ g∏oÊno. I druga szko∏a, którà obserwuj´ np. u jednego
z najwybitniejszych amerykaƒskich dziennikarzy.
On nie ma poj´cia, kim jest ten facet, z którym b´dzie rozmawia∏ przez godzin´. I np. rozmawia
z Rodem Stewartem, który mówi: „pomóg∏ mi gitarzysta – Jeff Beck..., a dziennikarz pyta: „Jak nazwisko? Jeff Beck? On ˝yje?” Rod mówi: „Tak i ma
si´ dobrze”. To jest inny rodzaj szko∏y. Dziennikarz
nic nie wie, albo udaje, ˝e nie wie, lub naprawd´
nie ma czasu si´ przygotowaç. Poniewa˝ robi to
bardzo cz´sto podejrzewam, ˝e on nie wie.
Czasami zadaje takie zdumiewajàce pytanie,
jak w rozmowie z zespo∏em The Bee Gees, kiedy pyta: „Czy »Saturday Night Fever« i ten
dysk, to by∏o na poczàtku waszej kariery?”
A oni odpowiadajà: „Nie! To by∏o 10 lat póêniej!” Na to on: „Naprawd´?!”
Mojà metodà jest, ˝e jestem przygotowany.
Znam odpowiedê na wi´kszoÊç podstawowych
pytaƒ, ale jestem te˝ przygotowany na zadanie
wielu pytaƒ, na które nie znam odpowiedzi.
Zadam je dopiero w momencie, kiedy artysta
odpowie na pytanie podstawowe, w zwiàzku
z czym mój wywiad wyglàda jak drzewko choinkowe – jest pieƒ od niego odchodzà ga∏´zie
i z ka˝dej ga∏´zi odchodzà ga∏àzki. Zadaj´ pytanie z ga∏´zi, je˝eli widz´ b∏ysk w oku, widz´
zainteresowanie, to drà˝´, od ga∏àzki jeszcze
ma∏a ga∏àzeczka. Je˝eli widz´, ˝e nie, to si´
wycofuj´, wracam do pnia i id´ w drugà ga∏àê.
Wiele razy widzia∏em, ˝e artyÊci przyglàdali si´
mojej kartce i pytali: „Co to jest?” „To jest wywiad z tobà” – odpowiada∏em. Przygotowuj´
si´ w ten sposób, bo wydaje mi si´, ˝e poszerz´ swojà wiedz´, uzyskam to, co chc´ uzyskaç. Nie zawsze mówi´ artyÊcie, ˝e ja du˝o
wiem. Bardzo cz´sto jest tak, ˝e podczas roz-
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mowy artysta nagle pyta: „A skàd ty to wiesz?”
Takie pytanie wydaje mi si´ wielkim komplementem.
Natomiast nie interesuje mnie nic, co mog∏oby mu sprawiç przykroÊç lub sprawi∏o, ˝e
poczuje si´ zagro˝onym. I gdy rozmawiam
drugi raz z tym samym cz∏owiekiem, to on
mnie pami´ta. Tak by∏o z Eltonem, który nigdy
by mi nie opowiedzia∏ o tym, jak bra∏ narkotyki, jak si´ czu∏, co prze˝ywa∏.
Znane sà przyk∏ady (z naszego kraju te˝),
kiedy artysta mówi: „Je˝eli jeszcze jedno takie
pytanie padnie, to koniec wywiadu”. Albo: pada jedno, drugie pytanie i artysta mówi: „Ty
znasz mojà p∏yt´? S∏ucha∏eÊ jej? Wiesz, kim ja
jestem? Nie wiesz, to do widzenia”. I wychodzi
ze studia.
Czy przeprowadzajàc te rozmowy próbuje Pan wykorzystaç je tak˝e do przemycania w∏asnych przemyÊleƒ na temat tego, co
w muzyce dzieje si´ i zmienia?
OczywiÊcie. Nie powiedzia∏em tego jeszcze, a musz´ to powiedzieç– to jest mój najwi´kszy przywilej, moje najwi´ksze szcz´Êcie,
najwi´kszy dar, jaki otrzyma∏em gdzieÊ z samej
góry, ˝e mog´ rozmawiaç z najwi´kszymi tego
Êwiata, ˝e mog´ dotknàç tej materii.
Obserwuj´ to, co robià artyÊci, s∏ucham ich
p∏yt, widz´ czy idà w gór´, czy sà na huÊtawce, czy te˝ spadajà i ginà. Rozmawiam z nimi
i pytam dlaczego. Tych, którzy si´ oparli i dali
sobie rad´, którzy znaleêli nisz´ i sà w niej zupe∏nie szcz´Êliwi i bezpieczni i tych, którym si´
nie uda∏o, którzy si´ miotajà. OczywiÊcie, ˝e
tak. To, o co ja pytam artystów, jest cz´sto pytaniem o siebie. W ten sposób, jedyny, jestem
w stanie ich zrozumieç.
Czy ma Pan wp∏yw na wybór swoich rozmówców, jeÊli tak to czy stosowa∏ Pan jakiÊ
„klucz” w tym wyborze?
Czy sà wykonawcy, z którymi bardzo
chcia∏by Pan przeprowadziç wywiad, ale jak
dotàd nie by∏o takiej mo˝liwoÊci (okazji)?
Jestem, jeszcze raz to podkreÊl´, w tym cudownym po∏o˝eniu, ˝e nie jestem omnibusem,
który musi wszystko. Nie to, ˝e mog´ sobie wybieraç, bo ˝ycie jest jakie jest i cz∏owiek musi reagowaç na to, co napotyka na drodze. MyÊl´, ˝e
w moich wywiadach widaç i s∏ychaç, ˝e je˝eli
kocham twórczoÊç danego artysty to ten wywiad jest lepszy, je˝eli nie kocham, to wywiad
jest poprawny. Mo˝na zrobiç poprawny wywiad,
mnie si´ zdarzy∏o, z artystà, którego muzyki nie
odtwarzam, poniewa˝ mnie nie porusza.
KiedyÊ powiedzia∏em: „Nie mo˝na odtwa-
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rzaç wszystkiego tylko dlatego, ˝e to istnieje.
Trzeba odtwarzaç tylko to, co jest najwa˝niejsze, co jest najpi´kniejsze.” Czasami ktoÊ mnie
pyta: „Jak to si´ dzieje, ˝e prezentuje pan
w audycji 12 p∏yt i o ka˝dej mówi, ˝e jest pi´kna? To gdzie jest stopniowanie?” Odpowiadam:
„Stopniowanie si´ dokona∏o i te wszystkie utwory, które by∏y takie sobie zosta∏y w domu. Po to
przes∏uchuje si´ 50 p∏yt, ˝eby mo˝na by∏o wybraç z nich 12 najlepszych utworów”. Ka˝dy
dziennikarz ma obowiàzek informowaç. Kiedy
chc´ zareagowaç na jakàÊ p∏yt´, wtedy mówi´,
˝e ona mnie tak bardzo nie poruszy∏a, ale dobrze jest wiedzieç, ˝e istnieje. Natomiast to, co
mnie porusza, wciàga, zachwyca ma swoje
miejsce. Tak˝e z wi´kszà radoÊcià podejd´ do
wywiadu z kimÊ, kogo muzyka, myÊlenie jest
mi bliskie. Aczkolwiek akurat ten jeden wywiad,
który zrobi∏em z osobà, której twórczoÊci nie
odtwarzam, wywo∏a∏ zgo∏a entuzjastyczne reakcje przedstawicieli wytwórni: „Panie Piotrze,
jaka˝ to by∏a znakomita rozmowa! To by∏a
najlepsza rozmowa, jakà ta osoba kiedykolwiek odby∏a”. Po prostu rozmówczyni okaza∏a
si´ osobà uroczà, czarownà, màdrà, b∏yskotliwà, nada∏a 15 minutowej konwersacji szlifu
i zakoƒczy∏a jà efektywnà puentà. A by∏a
to rozmowa, do której nie mia∏em (uwaga!)
czasu si´ przygotowaç, gdy˝ by∏o to gwa∏towne zast´pstwo w trakcie programu. Duch
przelecia∏.
A có˝ to za tajemnicza osoba?
Niech to zostanie niedopowiedziane.
Czy sà jeszcze wykonawcy, z którymi
bardzo chcia∏by Pan przeprowadziç wywiad?
Taaak, jest ich mnóstwo, ale cierpliwoÊci.
To przyjdzie. To przyjdzie któregoÊ dnia. Nie
mo˝na mieç wszystkiego dziÊ, bo co dalej?
Mia∏em przez ileÊ lat numer telefonu do
Petera Gabriela, do domu. Dosta∏em go, poniewa˝ wiedziano, jak bardzo mi na wywiadzie
zale˝y. Czeka∏em na rozmow´ z nim 20 lat,
cz´sto widzàc ten numer w notesie. MyÊla∏em
sobie: „No przecie˝ nie zadzwoni´ i nie powiem: „Dzieƒ dobry, chc´ z panem porozmawiaç”. Potem nagle okaza∏o si´, ˝e oto rozmawiam z nim pierwszy, drugi, trzeci raz. Nie wykluczam, ˝e znowu b´d´ z nim rozmawia∏, bo
powiedzia∏: „Jeszcze o tym porozmawiamy”.
Ludzie mnie pami´tajà. Nie wiem dlaczego tak
si´ dzieje. Nawet jak rozmawiamy przez telefon, to artysta mi mówi: „Pami´tam, myÊmy si´
spotkali w korytarzu, rozmawialiÊmy 2 minuty.
Pytam: „W korytarzu?” I nagle sobie zdaj´
spraw´ – tak! RozmawialiÊmy w korytarzu!

Jakie znaczenie majà dla Pana wywiady
z muzykami? Czy stanowià zaj´cie stricte zawodowe, czy raczej osobiste, intymne? Czy
sà formà powi´kszania wiedzy o nich, ich
muzyce, czy mo˝e grona swoich przyjació∏?
MyÊl´, ˝e tak, tak i tak. OczywiÊcie, ˝e chc´
wiedzieç o nich jak najwi´cej. Mam 150 ksià˝ek, z których mog´ si´ du˝o dowiedzieç, ale
czasem przez dwie minuty w korytarzu dowiem si´ wi´cej, ni˝ po przeczytaniu ca∏ej
ksià˝ki. Dlatego przed laty marzy∏em, ˝eby pojechaç i obejrzeç koncerty, których w Polsce
nie mog∏em zobaczyç, bo myÊla∏em: „Nadaj´
te p∏yty i nadaj´, a nie wiem jak ci ludzie wyglàdajà. Chc´ zobaczyç jak oni wyglàdajà, jak
brzmià, chc´ poczuç ten nastrój”. Wtedy pojecha∏em i zobaczy∏em 200 koncertów w ciàgu
2 lat. Zobaczy∏em w∏aÊciwie wszystkich, jak
w tym przys∏owiu: „Je˝eli staniesz na Picadilly
Circus w Londynie albo na Times Square w Nowym Jorku i b´dziesz tam wystarczajàco d∏ugo, zobaczysz ca∏y Êwiat”.
Odpowiedê na drugie pytanie – te˝ tak,
oczywiÊcie. To jest mi potrzebne do mojej pracy. Im wi´cej si´ o artystach dowiaduj´, tym lepiej ich rozumiem, poniewa˝ przesz∏o to przeze mnie, przefiltrowa∏o si´ i lepiej potrafi´ wyt∏umaczyç s∏uchaczom. Bo przecie˝ po co ja jestem? Po to, ˝eby wyt∏umaczyç s∏uchaczom
dlaczego (jeszcze raz to samo wa˝ne pytanie)
jest tak, a nie inaczej. Czasami kiedy czytam
recenzj´, w której ktoÊ opisuje jakàÊ p∏yt´ i pisze: „To beznadziejne”, to ja by∏bym szcz´Êliwy, gdyby napisa∏: „Na moje g∏upie ucho – to
jest beznadziejne”; albo – „Nie mia∏em czasu
tego s∏uchaç i to jest beznadziejne”. Czytam
recenzj´, w której cz∏owiek pisze: „Ani jeden
utwór z tej p∏yty nie zostanie w naszej pami´ci”. A ja wiem, ˝e na tej p∏ycie jest utwór, który zostanie z nami na dziesi´ciolecia. Wiem
o tym, czuj´ to, i zastanawiam si´, czy cz∏owiek, który napisa∏ t´ recenzj´ nie s∏ucha∏, czy
nie s∏ysza∏? Teraz min´∏o 10 lat od opisanej
chwili i utwór, o którym mówi´ jest najwa˝niejszym w historii, czyli na razie ja mia∏em racj´,
poczekamy jeszcze 10 lat... Ja i us∏ysza∏em
i chc´ s∏yszeç.
Z przygotowanych 40 pytaƒ, uda∏o mi si´
podczas pierwszego spotkania zadaç dok∏adnie po∏ow´. Drugiego ani kolejnego spotkania,
z przyczyn ode mnie niezale˝nych nie b´dzie.

Joanna Grochowska
autor reprodukowanych plakatów –
Szymon Parafiniak
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DNI KSIA ˚KI
Na marginesie I Cz´stochowskich Dni Ksià˝ki

Arkadiusz Frania
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Cz´stochowskie Dni Ksià˝ki to impreza
niezwykle potrzebna. Mo˝na nawet zadaç pytanie, dlaczego zosta∏a zorganizowana tak
póêno. Dni Ksià˝ki realizujà trzy klasyczne jednoÊci: czasu, miejsca i akcji. W jednym miejscu
i o jednym czasie gromadzà wi´kszoÊç twórców cz´stochowskich, którzy uczestniczà
w jednej zasadniczej akcji: promocji miejscowej ksià˝ki i literatury. Jako poeta mog´ z ca∏à
stanowczoÊcià powiedzieç, i˝ impreza sta∏a si´
swoistym forum dyskusyjnym, pozwalajàcym
wymieniç czasem kontrowersyjne poglàdy na
temat poezji poszczególnych autorów czy poezji w ogóle. Wiemy przecie˝, ˝e ze zderzenia
ró˝nic, odmiennych sàdów rodzi si´ pozytywny ferment – warunek konieczny rozwoju.
Trudno ca∏y czas siedzieç w dziupli w∏asnych
myÊli, nie konfrontujàc swoich wyobra˝eƒ
z wyobra˝eniami innych ludzi.
Jestem pewien, i˝ impreza przyczyni si´ do
zintegrowania miejscowego Êrodowiska literackiego. Mam równie˝ nadziej´, i˝ nie b´dzie
to jednorazowa efemeryda kulturalna.

Wojciech Graba∏owski
Je˝eli mia∏bym wymieniç, co kojarzy mi
si´ z moim dzieciƒstwem, domem rodzinnym,
z dzielnicà mojego dzieciƒstwa (a urodzi∏em
si´ i wychowa∏em wÊród rakowskich blokowisk), to wymieni´ „nieÊmiertelny” elementarz
szkolny, ksi´dza Sojd´ z parafii Êw. Józefa i jego opowieÊci spod Monte Cassino, ksià˝eczk´
Brzechwy ze „S∏oniem Tràbalskim”, „Lokomotywà” i ok∏adkà opatrzonà napisem „Poczytaj
mi mamo”, Âwierszczyk, P∏omyczek i P∏omyk,
jesienne palenie kaganków, zimowe ∏y˝wy przy
m∏ynie Kurlanda, kàpiele przy „UpuÊcie” lub
w korwinowskich gliniankach.
Potem by∏y czytane z pasjà „Dywizjon
303”, „Kordzik”, „Samotny bia∏y ˝agiel” Katajewa, „Szko∏a” Gajdara i pierwsze tomiki wierszy Ga∏czyƒskiego i Tuwima, które dosta∏em
od swojej dziewczyny. Dalej musia∏bym wymieniç powieÊci indiaƒskie, przygodowe,
„Trylogi´”, „Krzy˝aków” i wiele, wiele innych
ksià˝ek.
Nie móg∏bym nie wspomnieç o Pani Eli
z Biblioteki rakowskiej, prowadzàcej mnie
przez Êwiat ksià˝ek i mojej Ciotce Dance
z Warszawy, która co rok przysy∏a∏a mi pud∏o
ksià˝ek po ka˝dych majowych Dniach Ksià˝ki
i Prasy, a potem podsuwa∏a co smakowitsze,
ju˝ „doros∏e” tytu∏y.
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Cz´stochowa wróci∏a do dobrych tradycji.
Dni Ksià˝ki sà potrzebne jak nigdy. Teraz, w∏aÊnie teraz, kiedy co czwarty Polak nie czyta
w ciàgu roku ˝adnej ksià˝ki.
Bardziej uroczysty kontakt z ksià˝kà, spotkania z autorami, z poezjà, mo˝liwoÊç kontaktu i rozmowy ze znajomymi to dobry prognostyk na przysz∏oÊç.
Wspania∏e spotkanie z Panià Ludmi∏à Marjaƒskà i jej poezjà dla cz∏owieka, który sam
próbuje swych si∏ w wyra˝aniu wierszem myÊli
i uczuç, to êród∏o optymistycznych zach´t i du˝e prze˝ycie. By∏em na tych „Dniach Ksià˝ki
i Ludzi z ksià˝kà zwiàzanych” z radoÊcià i nadziejà, ˝e wejdà na sta∏e do kalendarza kulturalnych wydarzeƒ Cz´stochowy. Napawa optymizmem obecna tam m∏odzie˝, w tym próbujàca swych piór.

Rafa∏ „Je˝yk” Kasprzak
Kolejny raz podj´to prób´ reanimacji cz´stochowskiego Êrodowiska literackiego. Wydaje si´, ˝e Targi Ksià˝ki sà skutecznym Êrodkiem, który pozwoli przywróciç równowag´
kulturalnà w naszym mieÊcie. Wiadomo tak˝e
nie od dziÊ, i˝ taka impreza jest niezb´dna, zarówno dla twórców, jak i dla czytelników. Ze
wzgl´dów oczywistych pisanie o jej walorach
nie ma wi´kszego sensu.
Ju˝ w pierwszym dniu zorientowa∏em si´,
˝e w naszym grodzie wi´cej jest osób piszàcych ani˝eli czytajàcych. Najlepszym tego dowodem by∏o zainteresowanie, lub jego brak,
fanatyków sztuk wszelakich. Przy okazji, warto
wspomnieç o kondycji ksià˝ki w naszym regionie. Z ca∏à odpowiedzialnoÊcià za s∏owa,
Êmiem twierdziç, ˝e jest ona równa zeru. Najwspanialszym tego Êwiadectwem by∏a iloÊç
sprzedanych tomów cz´stochowskich twórców,
podczas dwudniowych targów. Wierz´, ˝e za
nieca∏y rok Âwi´to Ksià˝ki b´dzie celebrowane
z nale˝ytym szacunkiem, a po przebudzeniu
si´ nie ujrz´ r´ki w przys∏owiowym nocniku.

Mateusz Szkop
Stoisko numer 6, czyli m∏odzi poeci
Czytajàc w „Gazecie Wyborczej”, z miesi´cznym wyprzedzeniem, notk´ o organizowanych w czerwcu Cz´stochowskich Dniach
Ksià˝ki, natychmiast wpad∏em na pomys∏
skrzykni´cia znajomych ze Êrodowiska i zorganizowania wspólnego stoiska.
By∏em pewien, ˝e taka impreza odbije si´
szerokim echem wÊród piszàcych i ˝e moja ro-
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la ograniczy si´ jedynie do formalnych zabiegów i rozmowy z organizatorami. Nie ulega∏o
te˝ dla mnie wàtpliwoÊci, ˝e organizatorzy zaprosili ju˝ wi´kszoÊç cz´stochowskich poetów,
pisarzy, felietonistów i wydawców i ˝e poÊród
tak doborowego towarzystwa niek∏amanà satysfakcjà b´dzie zaprezentowanie twórczoÊci
swojej i swoich przyjació∏. I w tym miejscu, ju˝
na samym poczàtku zosta∏em zaskoczony po
raz pierwszy.
Mój poczàtkowy pomys∏ zak∏ada∏ stoisko
z ksià˝kami znajomych poetów, wiekowo zbli˝onych do siebie, jego realizacja odkry∏a nie
tylko denerwujàcy chaos w strukturach odpowiedzialnych za jego organizacj´, ale równie˝
zupe∏ny brak zainteresowania w pozyskiwaniu
ksià˝ek i autorów na ekspozycj´. Wielu starszych poetów, bàdê co bàdê d∏u˝ej i g∏´biej
siedzàcych w literackich sprawach miasta, dowiedzia∏o si´ o Cz´stochowskich Dniach Ksià˝ki dopiero ode mnie. Efekt by∏ taki, ˝e plakietka z numerem stoiska i nazwà „m∏odzi poeci”
ok∏amywa∏a ludzi odwiedzajàcych Dni Ksià˝ki
podwójnie. Wiele ksià˝ek napisanych zosta∏o
przez autorów, którzy do grona m∏odych ju˝
si´ nie zaliczajà (nie chodzi mi o wiek, pod tym
wzgl´dem dusza ró˝nie hula, ale o dorobek
i umiej´tnoÊci) i po drugie – stoisko prezentowa∏o równie˝ dokonania prozatorskie. Niedobrze to Êwiadczy o organizatorach. Nie pokwapili si´, by zainteresowaç czytelników i odwiedzajàcych ˝ywymi autorami, stojàcymi tu˝
obok z d∏ugopisami, gotowymi w ka˝dej chwili do najwi´kszych poÊwi´ceƒ – autografów
i pamiàtkowych wpisów. Organizatorzy powinni wertowaç ksi´garskie pó∏ki w poszukiwaniu
cz´stochowskich autorów i zapraszaç ich, a nie
tylko czekaç a˝ przyjdà sami, najlepiej wyg∏odniali i na kolanach. To kategorycznie niezdrowe i sprzeczne z naszà biologià. Si∏à natury
jest jej symbioza, niech wi´c pisarze, poeci,
wydawcy i organizatorzy ˝yjà ze sobà równie˝
w symbiotycznym zwiàzku!

borcy zobaczà jego postaç skàpanà w blasku
bijàcym z wielkiej postaci. Fachowo nazywa si´
to efektem aureoli.
Cz´stochowskim Dniom Ksià˝ki zabrak∏o
tego blasku i dlatego – niestety – nie dopisa∏a
frekwencja, choç sama impreza jest bardzo potrzebna miastu i regionowi. Lokalni ludzie pióra sà bowiem w sytuacji owego kandydata:
aspirujà do pewnej pozycji, ale sà zbyt ma∏o
rozpoznawalni, ˝eby przyciàgnàç swoim nazwiskiem mi∏oÊników literatury, a bez nich tego rodzaju wydarzenie nie ma racji bytu. Nie
znaczy to wcale, ˝e cz´stochowianie kiepsko
piszà, bo tak przynajmniej w kilku przypadkach nie jest. Znaczy tylko tyle, ˝e sà mniej popularni od polskich gwiazd literatury, które sà
w stanie wyciàgnàç ludzi z domów. Z tego
powodu nast´pna edycja Cz´stochowskich Dni
Ksià˝ki powinna byç wzbogacona o goÊcinne
wyst´py na przyk∏ad Jerzego Pilcha, Marcina
Âwietlickiego, Olgi Tokarczuk czy Doroty Mas∏owskiej, a mo˝e nawet Katarzyny Grocholi.
Jestem przekonany, ˝e Êciàgni´cie takich ludzi
nie le˝y poza zasi´giem mo˝liwoÊci organizatorów. Wierz´ te˝, ˝e nie majà oni oporów natury mentalnej, które nie pozwoli∏yby na umiej´tne wywa˝enie racji marketingowych i wagi
intelektualnej, jakà powinny si´ cieszyç nasze
Dni Ksià˝ki. Realia sà bowiem bezlitosne. Nie
da si´ skutecznie promowaç literatury cz´stochowskiej, opierajàc si´ tylko na naszych autorach. W boju o zainteresowanie czytelnika potrzebna jest aureola, która opromieni∏aby lokalnych poetów i pisarzy. Czytelników trzeba –
w sensie pozytywnym – troch´ zmanipulowaç
i nie mieç z tego powodu wyrzutów sumienia.
W koƒcu przecie˝ nawet Konrad Wallenrod
zrozumia∏, ˝e aby osiàgnàç w s∏usznej sprawie
po˝àdany efekt, trzeba si´ nieco nagiàç do potrzeb chwili.
Jacek ¸yd˝ba
„Fryz dekoracyjny”

Aleksander Wierny
Troch´ pozytywnej manipulacji
Kiedy odbywajà si´ wybory o charakterze
politycznym, wielu mniej znanych kandydatów
– niezale˝nie od opcji – stosuje podobny
zabieg socjotechniczny: na swoich ulotkach
czy plakatach fotografujà si´ z postacià du˝ego kalibru, powszechnie rozpoznawalnà. Kandydat mo˝e dzi´ki temu uszczknàç nieco nie
nale˝àcej do niego wielkoÊci, sprawiç, ˝e wy-
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Urszula Gi˝yƒska,
redaktor naczelny
„Gazety Cz´stochowskiej”

Ewa Derda, dyrektor
Biblioteki Publicznej
im. dra W∏adys∏awa
Biegaƒskiego

Czes∏aw Tarczyƒski,
dyrektor Miejskiej
Galerii Sztuki

Pomys∏ Cz´stochowskich Dni Ksià˝ki zrodzi∏ si´ w rozmowach z Panià Gabrielà ˚y∏à, ze
Stowarzyszenia „Nasza Cz´stochowa”. Dosz∏yÊmy do wniosku, ˝e warto by∏oby zainicjowaç takà imprez´ kulturalnà w Cz´stochowie. Nast´pnie, ju˝ w imieniu „Gazety Cz´stochowskiej”,
skierowa∏am si´ do dyrektora Czes∏awa Tarczyƒskiego. Naszym wspólnym zamierzeniem by∏o
zorganizowanie nie tyle samych targów ksià˝ki, co imprezy wielowymiarowej, promujàcej Cz´stochow´ i region, w rozumieniu by∏ego województwa cz´stochowskiego. Wa˝ny jest tak˝e
aspekt integracyjny. Poza pisarzami pojawi∏y si´ przecie˝ drukarnie i wydawnictwa naukowe.
Co prawda musia∏y wp∏aciç niewielkie kwoty za mo˝liwoÊç prezentacji swojego dorobku, ale
przecie˝ bez pieni´dzy trudno cokolwiek zorganizowaç. Na cz´Êciowe finansowanie imprezy
uda∏o mi si´ namówiç WSP i Politechnik´ Cz´stochowskà. Z kolei PP. Derda i Tarczyƒski uzyskali fundusze z kasy miasta. CDK sà ju˝ wpisane w kalendarz imprez kulturalnych naszego
miasta. Troch´ ˝al, ˝e cz´stochowianie nie przyszli tak t∏umnie, jakbyÊmy chcieli. Impreza by∏a za ma∏o rozreklamowana. ZwracaliÊmy si´ z proÊbà o obj´cie patronatu przez „Gazet´ Wyborczà”. Skoƒczy∏o si´ na króciutkiej wzmiance. To przykre. Najwa˝niejsze, ˝e pierwsze Cz´stochowskie Dni Ksià˝ki odby∏y si´. Uwa˝am, ˝e nie by∏o najgorzej. SpotkaliÊmy si´ z pisarzami, z wydawcami, czytaliÊmy ksià˝ki. O to chodzi∏o.

Termin 14 – 15 czerwca nie by∏ trafiony, a i pogoda pomiesza∏a nam szyki. Aleje by∏y puste, mieszkaƒcy wyjechali w plener. W przysz∏ym roku zorganizujemy CDK w maju. To tradycyjny miesiàc poÊwi´cony ksià˝ce. Szwankowa∏a reklama, plakaty by∏y ∏adne, ale niewidoczne.
Uwa˝am, ˝e powinny bardziej rzucaç si´ w oczy. Nale˝a∏o zrezygnowaç z elegancji na rzecz
„drapie˝noÊci”. Poza tym wytworzy∏a si´ dziwna sytuacja w mediach. Rozumiem, ˝e wspó∏organizatorem i patronem CDK by∏a „Gazeta Cz´stochowska”, ale pozosta∏e gazety powinny by∏y wesprzeç imprez´ mocnym nag∏oÊnieniem. Przecie˝ prasa cz´stochowska winna s∏u˝yç
przede wszystkim mieszkaƒcom. Chyba, ˝e si´ myl´? Nadto uwa˝am, ˝e CDK powinno towarzyszyç wi´cej imprez, które przyciàga∏yby ludzi. Teren wokó∏ Miejskiej Galerii Sztuki nie jest
najlepszym miejscem do organizowania tego typu przedsi´wzi´cia. Na koniec, jestem przeciwniczkà zarabiania na imprezach ksià˝kowych. Nie namówimy ksi´garzy do wyjÊcia z ksià˝kà na
ulic´, je˝eli b´dà musieli za to zap∏aciç. Bezsensowne sà próby zarabiania na Dniach Ksià˝ki.
Ofert´ wydawniczà oglàdaç mo˝na by∏o na stoiskach przygotowanych przez wystawców,
tj. wydawnictwa akademickie (WSP, Politechniki, Akademii Polonijnej, Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania), wydawnictwo i ksi´garnie Domu Ksià˝ki, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, drukarni´
„Garmond”, firm´ „Udzia∏owiec” oraz Zwiàzek Gmin Jurajskich. Miejskie instytucje kulturalne
zaprezentowa∏y swoje publikacje na wspólnym stoisku.
Cz´stochowskie Dni Ksià˝ki by∏y równie˝ okazjà do bezpoÊrednich kontaktów z pisarzami
cz´stochowskimi i wywodzàcymi si´ z Cz´stochowy; przez dwa dni odbywa∏y si´ spotkania
i rozmowy pisarzy z czytelnikami pod has∏em „Kawiarnia literacka zaprasza”. GoÊçmi kawiarni byli m.in. Ludmi∏a Marjaƒska, Andrzej Kalinin, Tadeusz Szyma, Tadeusz Gierymski, poeci
m∏odego pokolenia. Spotkania prowadzili dziennikarze.
Obok propozycji wystawienniczych i spotkaƒ literackich CDK mia∏y atrakcyjny program imprez towarzyszàcych o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym, np. pokazy czerpania papieru
przygotowane przez Czerpalni´ Papieru Art-Papier z Gliwic, pokazy grafiki komputerowej (Paƒstwowe Liceum Sztuk Plastycznych), recital poezji Êpiewanej Agaty Âlazyk, spektakl zespo∏u dzieci´cego z Gimnazjum nr 5, g∏oÊne czytanie dzieciom przez osoby znane w Cz´stochowie, loteri´
fantowà i in.
CDK sà tak˝e przyk∏adem dobrej wspó∏pracy mi´dzy instytucjami kulturalnymi naszego
miasta oraz nowym, wspólnym doÊwiadczeniem organizacyjnym, które zaowocuje w kolejnej
edycji. Wszystko, co mo˝na zrobiç lepiej – postaramy si´ tak przygotowaç.

Informacje i fotografie: Dominik Warkiewicz
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WYSZED¸ Z NORY

dóbr materialnych na rzecz estetycznego traktowania Êwiata i jego przedmiotów, kolorytu swej
dzia∏alnoÊci.
Ostatnio obydwoje zafascynowani teatrem
(pisz´ w po∏owie czerwca). Có˝ to za teatrum?
W marzeniach, wyobraêni? Nie, w rzeczywistej
ch∏opskiej stodole, z dwoma sàsiekami po obu
stronach. Tyle ˝e nie siano lub s∏oma w sàsiekach dla gadziny. Po lewej stronie scena ze
szmacianà kurtynà. Po drugiej miejsca dla publicznoÊci, czyli jutowe worki wypchane sieczkà, trocinami i Bóg wie czym jeszcze. Na Êcianach stodo∏y, dla folkloru powieszone stare
sprz´ty gospodarskie: siekiery, szpadle, ∏opaty,
˝eliwne garnce, t∏uczki kuchenne, baciska do
zaprz´gów konnych, ko∏a od furmanek, sierpy,
kosa, cepy i inne przedmioty, których wartoÊç
najpierw mala∏a, a teraz wzrasta, gdy sta∏y si´
bezu˝yteczne.
Teatr w Stodole Stanis∏awa Ka∏kusa (to imi´
i nazwisko z metryki) i Gra˝yny Kaczmarek stanowi swoisty konglomerat ró˝nych, czasem
przeciwstawnych elementów; wiejskich i miejskich. Owa bezstylowoÊç, o dziwo, czyni w efekcie jednorodny styl. To jasne dla oglàdajàcych
materialnà stron´ teatru oraz duchowà (spektakle). W naszej kulturze przedziwne zjawisko.
Tym bardziej, ˝e realizacje sceniczne znajdujà
publicznoÊç. Co ciekawsi przybywajà z okolicznych wiosek, nawet z Cz´stochowy. OczywiÊcie,
nale˝y dodaç, ˝e to amatorszczyzna. Ale szlachetna, wyros∏a z wyjàtkowego umi∏owania
Sztuki i Estetyki oraz ˝ywio∏owej kreatywnoÊci,
a tak˝e przywiàzania i kultywowania autentycznego folkloru. Na scenie zobaczyç i us∏yszeç
mo˝na wszystko: muzykantów, zalà˝ek scenografii, niewyrobionych „aktorów”, ró˝ne instrumenty ludowe i stroje; czasem przemykajàcego
kota goniàcego mysz albo sp∏oszonego ha∏asem. Sedno jednak mojego pisania o Ka∏kusie
tkwi nie w Teatrze w Stodole, lecz w jego osobowoÊci, apatii na tle wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa, ogarni´tego ˝àdzà Pieniàdza i Wa˝noÊci. DziÊ rzadko si´ spotyka takich ludzi, dla
których k r e a t y w n o Ê ç jest celem samym
w sobie. Mo˝e nied∏ugo skupi wokó∏ siebie
grupk´ takich samych jak on Bo˝ych Szaleƒców.
Jest i aspekt kulturalno-spo∏eczny. Dzia∏alnoÊç Pustelnika i jego Gra˝yny to coÊ niezwyk∏ego w miasteczku. Teatr w stodole i ciàg∏a praca? Niektórzy mieszkaƒcy Olsztyna pukajà si´
w g∏ow´. „Wariaci...” I siadajà na ryneczku
w parku (kilkanaÊcie drzew i ∏awki) albo oglàdajà w telewizorach g∏upawe filmy sensacyjne. Dla
innych w ∏adne, ciep∏e dni weekendu woda, pi-

PUSTELNIK

O tym cz∏owieku pisa∏em ju˝ w „Notatkach”.
By∏ powód. Przez pó∏tora roku mieszka∏ w leÊnej
norze przy drodze prowadzàcej z Olsztyna do
Janowa. Nie by∏ bezdomnym ∏az´gà, mia∏ dach
nad g∏owà i ca∏kiem dobrà emerytur´ górniczà,
zapracowa∏ na nià wieloletnià pracà w kopalni na
Âlàsku jako sztygar. Móg∏ p´dziç dostatnie ˝ycie
w mieÊcie. Pustelnikiem zosta∏ z wyboru, uciekajàc od wspó∏czesnej cywilizacji, techniki. Nie kontaktowa∏ si´ wówczas z ludêmi prawie zupe∏nie,
poza chodzeniem co kilka dni do sklepu po ˝ywnoÊç. Co w tym kretowisku robi∏? RozmyÊla∏
o sensie ˝ycia, komponowa∏ piosenki, grajàc na
gitarze, pisa∏ wiersze przy lampce karbidowej,
pi∏ piwo.
Odwiedzi∏em orygina∏a kiedyÊ wiosnà przed
dwoma laty. Podziemne siedlisko by∏o bardzo
rozbudowane, mia∏o kilka korytarzy, zamaskowanych wyjÊç na wypadek wrogich „goÊci”.
OkreÊlenie, ˝e mieszka∏ w norze, nie jest w∏aÊciwe. Adekwatne by∏o do pory zimowej. Na powierzchni, nad podziemnà sypialnià urzàdzi∏ coÊ
w rodzaju leÊnego biwaku: stary namiot, pnie
drzew spe∏niajàce rol´ i sto∏u, i krzese∏. Nadto
pseudobasen z brudnawà wodà deszczowà, jakieÊ budy ze starych desek, fragmenty p∏otu itp.
Z czasem, jak Êw. Szymon S∏upnik ∫ rebours,
wylaz∏ ze swego podziemia i zaczà∏ si´ pojawiaç
nawet w Cz´stochowie, w stroju dandysa! W jasnym, szerokim kapeluszu oraz z laskà, gwoli
elegancji. Zobaczy∏em go kiedyÊ m.in. na spotkaniu literackim w „Gaude Mater”, gdzie czyta∏
swoje wiersze. Bra∏ te˝ podobno udzia∏ w pewnym teatrzyku amatorskim w Cz´stochowie.
Pozna∏ Gra˝yn´. Dobrali si´. Najmocniej ∏àczy ich zami∏owanie do Sztuki (przez du˝e S)
i artystyczne kszta∏towanie wszystkiego, co im
wpadnie w r´ce. By∏em te˝ w ich mieszkaniu
w Olsztynie. Wystrój folklorystyczno-kwiatowokorowy. Na Êcianach ramy, w nich popartowskie
kompozycje. Z byle czego i wszystkiego oraz
Kapelusz (Pustelnika)... W ramie by∏ zasuszony
Êledê, fragment r´cznej pralki i wiàzanka polnego kwiecia. Ta ostatnia zmieniana co dzieƒ. Na
przeciwnej Êcianie dwa sakralne obrazy Madonny. DoÊç ju˝ wyblak∏e, zniszczone, przynajmniej
dziewi´tnasty wiek. Wn´trze ich kilku pokoi tak
odbiega∏o wyglàdem od przeci´tnego mieszkania, jak ich mentalnoÊç, cele i poj´cie sensu ˝ywota. Ofiarowujàc by∏emu Pustelnikowi i jego
muzie – Gra˝ynie mojà ostatnià ksià˝k´, zadedykowa∏em „tym, którzy odwa˝yli si´ byç innymi”. Wyznajà wartoÊci ca∏kiem odmienne od
pieniàdza. Wyró˝niajà si´ w ma∏omiasteczkowym Êrodowisku ca∏kowitym lekcewa˝eniem
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wo stanowià tradycyjny nawyk. Upijajà si´
w pareczku, wÊród zacieniajàcych lip i kasztanowców. Ma∏o ich obchodzi, co wyprawia para
odmieƒców, którzy przygotowujà na wieczór
swoje dziwaczne teatrum. Powoli jednako grupka
zainteresowanych roÊnie z tygodnia na tydzieƒ.
M∏odzie˝ mo˝e tutaj doskonale si´ i bawiç,
i uczyç w ma∏ych zespolikach piosenkarsko-instrumentalnych, próbowaç nieprofesjonalnego
aktorstwa, eks-Pustelnik ma otwarte wrota stodo∏y. Ka˝dy mo˝e si´ sprawdziç.
Jaka jest forma tych przedstawieƒ? Âpiew
i pieÊni chórów ludowych, próby kabaretowe (skecze, monologi), czasem ktoÊ z klasyki, np. Norwid.
Nie chc´ oceniaç pod wzgl´dem artystycznym –
przecie˝ to teatr amatorski, dziki. Wst´p wolny.
Ma∏o tego, obydwoje inicjatorów, po zakoƒczeniu
spektaklu, cz´stujà publicznoÊç wiejskim chlebem
(pieczonym na mod∏´ jeszcze przedwojennà), kaszankà, upieczonymi ziemniakami. A potem krà˝y
olbrzymi kapelusz Pustelnika. Mo˝na weƒ wrzuciç
troch´ grosza. Kto zechce.

Tadeusz Gierymski

O POLSKIEJ LITERATURZE
WSPÓ¸CZESNEJ BARDZO
OSOBIÂCIE
Ludmi∏a Marjaƒska
Nie mam zaci´cia krytycznego i chyba nigdy
dotàd nie odwa˝a∏am si´ pisaç ani o literaturze
wspó∏czesnej czy o poszczególnych pisarzach,
ani tym bardziej na tak zasadniczy temat, jak
stan wspó∏czesnej literatury. Zw∏aszcza, ˝e moja
jej znajomoÊç ogranicza si´ w∏aÊciwie do poezji,
którà czytam, o prozie g∏ównie wys∏uchujàc g∏osów krytyków czy komentatorów. Pomaga mi
w tym wydatnie Pr. II PR, a zw∏aszcza „Tygodnik
Literacki” prowadzony przez Iwon´ Smolk´.
Uwa˝a∏am si´ zawsze (w pewnym sensie) za
outsidera, mo˝e nawet za laika, którego przypadek? zami∏owanie? sk∏onnoÊci rodzinne? zmusi∏y
do wypowiadania si´ w formie poetyckiej, niegdyÊ
najch´tniej rymowanej. Nie nadà˝a∏am za pràdami
literackimi, do Zwiàzku Literatów wesz∏am póêno
i doÊç przypadkowo. Nie nale˝a∏am te˝ do ˝adnej
grupy poetyckiej, która mog∏aby mieç na mnie wyraêny wp∏yw. Moje ˝ycie p∏yn´∏o chyba poza literaturà, którà ch∏on´∏am mimio woli, nie oÊmielajàc
si´ zabieraç g∏osu. I choç niektórzy uwa˝ajà to
pewnie za rodzaj kokieterii czy nawet minoderii,
mimo up∏ywu lat nie uwa˝a∏am si´ nigdy za osob´
kompetentnà, aby mówiç serio o literaturze. Czy
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podÊwiadomie uwa˝am jà za rodzaj sztuki, o której
nie mam prawa si´ wypowiadaç, czy mo˝e mam
sk∏onnoÊç do przyjmowania spraw nawet powa˝nych z lekkim przymru˝eniem oka?
Widocznie jednak osiàgn´∏am ju˝ taki wiek,
˝e wypada zapraszaç mnie do udzia∏u w ankietach literackich. Ja zaÊ odwa˝am si´ wypowiadaç
na temat, który traktowa∏am raczej jak pewnego
rodzaju po˝ywk´ dla umys∏u, coÊ zbyt powa˝nego, aby analizowaç, krytykowaç, omawiaç.
Stwierdzi∏am ostatnio, ˝e ta „po˝ywka” sta∏a
si´ dla mnie jednak chlebem codziennym. Mo˝e
dlatego, ˝e to, co zawsze by∏o dla mnie „prawdziwym ˝yciem”, samà jego esencjà - znik∏o, odesz∏o,
a najwa˝niejsze sta∏o si´ dla mnie pisanie. Pisanie
wierszy jako wypowiedzi moich stanów wewn´trznych, przemyÊleƒ, mo˝e te˝ wieloletnich
doÊwiadczeƒ. Póêno dojrzewam do tego odkrycia, które ujawnia mi równie˝, jak g∏´boko interesuje mnie nie tylko w∏asna twórczoÊç, ale i twórczoÊç innych poetów.
Otó˝ cieszy mnie niezwyk∏a ró˝norodnoÊç talentów i osobowoÊci poetyckich. Przesz∏am d∏ugà
drog´ od cz´stochowskich (z racji mego urodzenia) rymów do swobodnej formy wiersza, gdzie
niepotrzebne sà znaki przestankowe. Sk∏adajàc
ho∏d Kochanowskiemu, podziwiajàc Mickiewicza,
odnajdujàc màdroÊç w Norwidzie i pi´kno w S∏owackim. Wracam do êróde∏? A wspó∏czeÊni? Herbert, Ró˝ewicz, Szymborska – moi rówieÊnicy –
o tyle bardziej dojrzali, o tyle przerastajàcy swojà
poezjà niezliczone rzesze piszàcych. Nie sposób
im dorównaç. Ka˝dy z nich inny, w∏asny, niepowtarzalny. A franciszkaƒskie wiersze ksi´dza Jana
Twardowskiego? Wymieniam tylko te cztery nazwiska. A przecie˝ czasami w skromnym zbiorku
wierszy znajduj´ nagle b∏ysk poezji, w nu˝àcym
tematycznie, przegadanym tomiku – ma∏y klejnocik. Co za niebywa∏a róênorodnoÊç, ile osobowoÊci! A tak˝e ile ambicji, pychy, pragnieƒ, dramatów,
˝e nie dorastamy...
Ka˝dy wieczór autorski, ka˝de spotkanie
przynosi niespodzianki.
Wczoraj – czyta∏ swoje wiersze znakomity
krytyk, Êwietny, przyjazny poetom cz∏owiek. ByliÊmy pod wra˝eniem g∏´bi filozoficznych przemyÊleƒ i przeskoków do kolokwialnych opisów.
Dzisiaj – poranek w Salonie Pisarzy Biblioteki Narodowej, która otworzy∏a twórcom goÊcinne progi. Skromny poeta, nieÊmia∏y i nieabsorbujàcy
sobà, zmienia si´ na naszych oczach, czytajàc
nieoczekiwanie pewnym g∏osem wiersze z kolejno wydawanych tomików. Spotkanie wywo∏uje zaskakujàcy oddêwi´k. Znany krytyk, od lat Êledzàcy
poezj´, wybucha gniewem: razi go niespotykana
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dotychczas u tego autora zmiana dykcji, aluzje do
polskich noblistów, krzyk, z jakim poeta wypowiada swoje wewn´trzne rozdarcie. Rozdarcie? Poszukiwanie? W∏asny dramat, który nie pozwala mu
panowaç nad formà? Urazy wobec uznanych wielkoÊci poetyckich?
Czy wolno poecie obna˝aç swoje wn´trze?
Czy w naszym wspó∏czesnym, okrutnym Êwiecie
musi podporzàdkowaç si´ formie? Czy krzyczàc
z rozpaczy mo˝e epatowaç wulgaryzmami? Czy
poezja ma wypowiadaç Êwiat, który nas otacza,
atakuje, zabija – czy ma wypowiadaç wn´trze jednostki? Czy ma byç filozofià, czy s∏owolejstwem?
Czy mo˝emy byç sobà, czy mamy podporzàdkowaç si´ rygorom? Pytania bez odpowiedzi.
Po burzliwym spotkaniu zatrzymuje mnie nieznany starszy pan i ni stàd ni zowàd wr´cza mi
swój tomik wierszy, ∏adnie, zapewne w∏asnym
sumptem, wydany: „PomyÊla∏em, ˝e jeÊli b´dzie
ktoÊ, komu chcia∏bym go daç...”.
Czuj´ si´ wyró˝niona zaufaniem i przera˝ona
odpowiedzialnoÊcià. Jak˝e lekkomyÊlnie zabra∏am
g∏os po stronie umiaru! A teraz mam przeczytaç
kolejnà garÊç wierszy poety-amatora, poety nieznanego, który chcia∏ kogoÊ obdarzyç swoim zaufaniem. Chyba nie b´d´ wi´cej ryzykowa∏a, wypowiadajàc swoje zdanie na nast´pnych spotkaniach.
B´d´ s∏uchaç g∏osów poetów, czytaç ich wiersze
i cieszyç si´ znajdowanymi pere∏kami.
Zdaje si´, ˝e – jak mi si´ to zdarza∏o w przedwojennym gimnazjum – napisa∏am znowu wypracowanie nie na temat. Bo jaki jest naprawd´
stan naszej literatury? Wielu piszàcych, tysiàce
wierszy, a odkàd mo˝na wydawaç w∏asnym
sumptem (zresztà podobnie by∏o w mi´dzywojniu) – niezliczona iloÊç poetyckich tomików. Czy
to dobrze, czy êle?
Na szcz´Êcie dla literatury oprócz wierszy mamy te˝ znakomità proz´ i ta jeszcze znajduje wydawców, bo przecie˝ autorów nie by∏oby staç na
wydanie jej za w∏asne pieniàdze. Ratujàc resztki
optymizmu, o problemach finansowo-wydawniczych nie chc´ tutaj pisaç. Swojà drogà, czy skromny poeta, autor kilku wydanych zbiorów wierszy,
nie ma prawa zaskakiwaç nas swojà ujawnionà
nieoczekiwanie przemianà wewn´trznà?

M¸ODZI KONTRA STARZY
(Poeta X)
Ostatnio s∏ysza∏em wiele g∏osów narzekajàcych na brak dyskusji pokoleniowej w Êrodowisku
cz´stochowskim. Po dociekliwych poszukiwaniach
znalaz∏em zarodek tego˝ dyskursu na ∏amach nieocenionej prasy. Pozwoli∏em sobie przytoczyç nie-

które opinie, aby zestawiç obie strony okopów
i ich racje. W kwietniu br. w „Kulturze” Mateusz
Szkop napisa∏: „Do g∏osu dochodzà w∏aÊnie m∏odzi poeci, jeszcze studenci, którzy sà ju˝ po – lub
tu˝ przed – debiutem ksià˝kowym. To od nich b´dzie zale˝a∏o przysz∏e miejsce Cz´stochowy na
poetyckiej mapie Polski. (...) Biorà sprawy we
w∏asne r´ce: chcà pisaç i piszà, chcà czytaç – czytajà, ale kiedy dochodzi do sformu∏owania jakiegoÊ manifestu, zasad, wyznaczników, kiedy trzeba
g∏oÊno mówiç, okazuje si´, ˝e mówiç nie mo˝na.
Dlaczego? Brak silnego «starszego» pokolenia,
wobec którego mo˝na by wytoczyç swoje dzia∏a
i rytm s∏ownej polemiki, okreÊliç swój byt – to
g∏ówny powód krótkowzrocznoÊci tych m∏odych
poetów”. Mateusz twierdzi te˝, ˝e wszystko jest
skostnia∏e i odpowiedzià na ten stan rzeczy jest
happening, który proponuje jego grupa.
W czerwcowej „Gazecie Cz´stochowskiej”
Waldemar M. Gaiƒski – przedstawiciel starszego
pokolenia – odpowiedzia∏: „Okaza∏o si´, ˝e m∏odych piszàcych cz´stochowian, oprócz mocno
problematycznych wi´zi towarzyskich, nic nie ∏àczy. Nic. Ani poetyka, ani tzw. prze˝ycie pokoleniowe. Nic. Mimo w miar´ regularnych spotkaƒ
w pubach, mimo zawiàzujàcych si´ ad hoc i równie szybko rozpadajàcych si´ sytuacyjnych grup
i grupek poetyckich. Du˝o natomiast mówiono
o... elektronicznych noÊnikach i pieniàdzach, zdobywanych na kolejne tomiki. (...) Reszta siedzia∏a
i milcza∏a, s∏uchajàc wypowiedzi jak Âwinka Piggy grzmotu. Reszta chyba w ogóle niewiele mia∏a do powiedzenia. Niestety, w poezji te˝”.
Jak widaç z powy˝szych cytatów, m∏ode pokolenie poetów nie dostrzega starszych poetów
albo traktuje ich jak archaiczne skamieliny z epoki jurajskiej, poniewa˝ nestorzy niewiele osiàgn´li i nic nie znaczà na literackiej mapie Polski. Nie
sà dla nich autorytetem, który by mo˝na adorowaç lub atakowaç. Nie majà tak˝e wspólnego,
grupowego j´zyka. Ot, taka miejscowa osobliwoÊç, zlepek amatorów pióra. Starsi patrzà na
m∏odszych z powàtpiewaniem, wytykajàc im nieporadnoÊç, brak idei, wspólnego znaku rozpoznawczego, zagubienie. Cel ich staraƒ jest cynicznie p∏aski: m∏odzi uczestniczà w wyÊcigu
szczurów po pieniàdze i tomiki, jakby ich iloÊç
mia∏a jakieÊ znaczenie. Te dwa spojrzenia sà bardzo skrajne (∏àczy ich wszystkich brak jednoÊci) –
i jedni, i drudzy majà siebie nawzajem za nic, nie
dostrzegajà u przeciwnika wartoÊci, które mog∏yby ∏àczyç, doprowadziç do wspólnych inicjatyw.
Przecie˝ poezja jest j´zykiem uniwersalnym.
Starsi uwa˝ajà, ˝e stojà na piedestale i nic ju˝ nie
muszà robiç (oprócz trepowania m∏odych kotów),
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rys. Wojtek Kulesza
„Brudnica nieparka
zmutowana”
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dla m∏odszych piedesta∏ów nie ma i wszystko
mo˝na osiàgnàç przez internet. Barierà nie jest
pokolenie, lecz serwery i portale. W ten sposób
rozmywa si´ dyskusja pokoleniowa – w morzu
ogromnych mo˝liwoÊci sieci, gdzie ka˝dy na w∏asnà r´k´ mo˝e coÊ osiàgnàç, coÊ co, niestety, inni niekoniecznie zauwa˝à w nadmiarze informacji. Sà to przewa˝nie drobne, lokalne sukcesy, bo
giganta, który startowa∏by do nagrody Nike albo
Trakla u nas nie widziano. Poetycka Cz´stochowa
przypomina troch´ ∏awic´ pretensjonalnych
i egocentrycznych ma∏˝y, wi´kszych i mniejszych,
ale jednakowych gatunkowo, wÊród których kolorowa meduza mog∏aby zrobiç karier´. Zastanawiajàca jest te˝ niech´ç weterana oldbojów –
W.M. Gaiƒskiego, do elektronicznych noÊników,
bo wskutek recesji na rynku prasowym nied∏ugo
wi´kszoÊç magazynów poÊwi´conych kulturze
b´dzie dost´pna tylko w necie i tam si´ przeniesie ca∏e ˝ycie literackie (to ogólnokrajowe), bo
kultura literacka, jak si´ okaza∏o, jest ma∏o komercyjna. Internetowe podziemie grozi wszystkim. Jego zajad∏e i pieniacze ataki na nieliczne
ocala∏e czasopisma Êwiadczà o zaniku ÊwiadomoÊci czasu i instynktu samozachowawczego.
M∏odsze rekinki go nie tracà... Czy tu∏anie si´ ze
swoim tomikiem po sklepach z tanià ksià˝kà jest
godne wielkiego poety? Mo˝e lepiej za∏o˝yç
swojego bloga?
Czy brak wspólnego pokoleniowego g∏osu
jest grzechem? Je˝eli taki nie istnieje, nie nale˝y
go chyba na si∏´ formu∏owaç. W ubieg∏ym roku
by∏y próby okreÊlenia nowego pokolenia na ∏amach „Gazety Wyborczej” – s∏ynna
„Generacja Nic” Kuby Wandachowicza,
która rozp´ta∏a dyskusj´ o kibolach,
blokersach, hip-hopie i karierowiczach
(roczniki 80’). Na tej fali wyp∏yn´∏a
maturzystka Dorota Mas∏owska z przeci´tnà ksià˝kà „Wojna polsko-ruska
pod flagà bia∏o-czerwonà” (branà mylnie za dokument wojny z bolszewikami w roku 1920). Dyskusja jednak wykaza∏a, ˝e to najm∏odsze pokolenie
jest niespójne, leniwe, nie ma nic do
powiedzenia, interesuje je tylko kasa
i rozrywka (konsumpcja). Socjologowie t∏umaczà, ˝e brak perspektyw rozwoju w naszym kraju wp∏ywa na takie
postawy, ˝e to nasz kryzys produkuje
„stracone pokolenie”. Jednak bunt
i frustracja przejawia si´ najmocniej
w subkulturach i muzyce, natomiast
˝aden Êlad „do∏ka” nie dociera do poezji. Byç mo˝e poeci sà bogatymi
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ludêmi, którzy mogà sobie pozwoliç na nastroje
i autokreacj´. Mo˝liwe, ˝e spadek poziomu wykszta∏cenia zmniejsza liczb´ ludzi piszàcych i czytajàcych. Jak na razie Êwiat m∏odych poetów
w Cz´stochowie jest hermetyczny i odci´ty od
problemów szarej i groteskowej rzeczywistoÊci.
Mo˝e poezja jest narkotykiem, ucieczkà od tej pospolitej cha∏y, która nas zalewa zewszàd? To tylko moje domys∏y. Poeci majà swoje problemy
z kasà i promocjà, i je˝eli ju˝ zak∏adajà jakàÊ grup´, to tylko dlatego, jak pisze Wies∏aw Paszkowski z „Dziennika Zachodniego”, ˝e „(...) stado
oÊmiela m∏odych, ∏atwiej wejÊç do literatury
w grupie. ¸atwiej prze∏amaç p∏otek, weselej brykaç i wi´cej wzburza si´ kurzu. Potem jednak zaczyna si´ to, co sami twórcy klubu przyznajà: ka˝dy sobie wiersze skrobie”. Na poczàtku silny duch
korporacjonizmu, potem introwertyczne zamykanie si´ w Êwiatach osobistych prze˝yç, wa∏kowanie swojego ego plus m´czenie nim znudzonego
odbiorcy. Lepiej niech skrobià wiersze ni˝ rzepk´.
M∏odzi poeci pragnà si´ stàd wyrwaç, zaczepiç si´
gdzieÊ w wi´kszym mieÊcie. Byle nie tu. Tu
wszystko jest z∏e, niepotrzebne i êle si´ kojarzy
z rymami cz´stochowskimi. Tu mo˝na si´ skoƒczyç, tak jak to napisa∏a Wiola Grzegorzewska we
wspominanej ju˝ „Kulturze” (gdzie nasi m∏odzi
z radoÊcià obsmarowujà swoje miasto): „Wi´c po
sprzedaniu czterech egzemplarzy, Poeta X rozda∏
swoje dzie∏o kumplom i rodzinie. JeÊli nie wylecia∏o mu to z g∏owy, zaniós∏ tomik do redakcji dwumiesi´cznika literackiego „Aleje 3”, a ∏askawi krytycy, zgodnie z panujàca opinià, ˝e debiutanta nie
nale˝y krzywdziç, bo a nu˝ coÊ z niego wyroÊnie,
wysmarowali przychylnà recenzj´. Tu zwykle koƒczy si´ ˝ywot debiutu ksià˝ki poetyckiej. Wiersze
pieczo∏owicie spisywane làdowa∏y znowu w szufladzie”. Mo˝e nadopiekuƒczoÊç naszego miasta
w stosunku do poetów szkodzi im samym? Mo˝e
nie dawaç im pieni´dzy? Mo˝e to nadprodukcja
regionalnych wieszczy?
Moja diagnoza jest taka: dopóki nie b´dzie na
ulicach barykad i jakiejÊ wielkiej rozróby, którà zapami´tajà wszyscy, b´dziemy si´ taplaç w sadzawce bana∏u i b∏ahoÊci, które sà cechà pokojowych
czasów. Malkontenci i krytycy tego chcà, bo nie
ma o czym pisaç, ale ja krzykn´: NIECH ˚YJE BANALIZM!!! I trwa jak najd∏u˝ej. Starsi i m∏odsi poeci niech si´ martwià, dlaczego ich wspólnà cechà ponadpokoleniowà jest brak wspólnego j´zyka i entropia Êrodowiskowa. A mo˝e wa˝niejsza od tych sporów jest sama poezja, jej istota,
niepowtarzalnoÊç i pi´kno (ewentualnie brzydota) samo w sobie? Mo˝e nie ma ˝adnej generacji? Nie ma sprawy?
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POEZJA
Tadeusz Gierymski

Arkadiusz Frania

***
stoi ch∏opiec i sika
z∏ocistym ∏ukiem
ma w sobie ca∏à m∏odoÊç
i dziurawe poƒczochy na nogach

***
pies
wlecze si´ jak
du˝a deszczowa chmura
którà indianie nazywajà Êmiercià

stoi ch∏opiec i sika
patrzàc na s∏oƒce
które jak czerwona pi∏ka
odbija si´ od horyzontu
by∏ tak wspaniale szcz´Êliwy
˝e dziÊ zgodzi∏bym si´ byç
jego z∏ocistym ∏ukiem
***
sztachety p∏otu
jak strzelajàcy kulomiot
za tym p∏otem jesteÊ ty
moja udr´ka
moja t´sknota
tylko furtka nie strzela
nikt poza nià nie wychodzi

Tulia
Jutro wyjdziesz z katedry
mi´dzy jedenastà a dwunastà.
B´d´ czeka∏ za figurà Êw. Józefa
Z siekierà mi∏oÊci,
aby drzazgi twych w∏osów
dotkn´∏y ziemi,
a twarz patrzy∏a wprost w niebo.

***
Tulia jest wÊciek∏a,
gotuje si´ w niej ˝ó∏ç,
urodzi∏a si´ przecie˝ pod znakiem
tej barwy.
JesteÊ wstr´tny! – krzyczy
i ciska we mnie garÊcià
szafranowych drobin
Jej gniew wprawia w ruch
horyzont, który zaczyna wirowaç
wokó∏ ∏agodnych, nadmorskich wydm.
Potem tarzamy si´ w ciep∏ym piasku
do pierwszej krwi mi∏oÊci.

***
siedz´ na pniu
i mocz´ nogi w
rzece
na mleczu
jak na dywanie z
zielonych emiratów
usiad∏ motyl rusa∏ka pawik
na strunach z ga∏´zi
wiatr komponuje leniwe melodie
***
po burzy
na czerwonych nitkach zmierzchu
rozwieszonych
mi´dzy ga∏àzkami topól
schnà
jak skarpetki
g∏owami w dó∏
ptaki

***
w zduƒskiej woli
na ch∏odnych ulicach wieczoru
szaman poezji
tadek zawadowski
szuka jednoro˝ca
nocà z wilgotnej ga∏àzki octobra
wró˝y s∏oƒce
w olsztynie (ko∏o cz´stochowy)
rysiek sidorkiewicz
w lisich norach zmierzchu
rozbija jajka s∏ów
˝ó∏tkami karmi nenufary rymów
z bia∏ek ubija bez
w cz´stochowie zaÊ
arek frania
wydziera ró˝anopalcej jutrzence
ciep∏e cia∏o tego wiersza

Sylwia Trojanowska*
Rozlany atrament uczuç
***
dosta∏am prezent
s∏owo
zapisa∏am je
wyblak∏ atrament,
tak bardzo si´ cieszy∏am –
wtedy,
teraz
nawet nie pami´tam
co ono znaczy∏o
***
znudzony codziennoÊcià
cz∏owiek
postanowi∏
odmieniç
swoje ˝ycie –
pope∏ni∏ samobójstwo
***
dla ciebie
zamkn´∏am oczy
poca∏unek
dla ciebie
rozpi´∏am bluzk´
dotyk
dla ciebie
rozchyli∏am uda...
***
jak magik
z kapelusza ˝ycia
samotna staruszka
wyciàga∏a wspomnienia
– dobre sekundy,
z∏e godziny
***
daj mi spokój
odejdê
moja g∏owa
nie wytrzyma
d∏u˝ej
ciebie
– p´knie
tak, jak p´k∏o serce

* Cz´stochowianka. 25 lat.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej
w Katowicach
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O wierszach Sylwii Trojanowskiej
Wiersze Sylwii Trojanowskiej, opatrzone
wspólnym tytu∏em „Rozlany atrament uczuç”,
Êwiadczà o sprawnoÊci warsztatowej autorki,
o przyzwoitym poziomie reprezentowanego
przez nià rzemios∏a poetyckiego.
Sylwia Trojanowska nie jest lirycznym gadu∏à, wiele tekstów w warstwie s∏ownej charakteryzuje si´ ascetycznym wr´cz zestawem.
Wiersze: *** (op´tany...), *** (rozbudzona s∏owem...), *** (rozpalenie...) czy. Czasowniki to zaledwie szeÊç, siedem s∏ów zapisanych w kilku
wersach. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç owych miniatur wpisuje si´ w tradycj´ liryki konfesyjnej,
choç i nurt poezji lingwistycznej nie jest obcy
autorce. Ta druga strategia znalaz∏a swój wyraz zw∏aszcza w Przemijaniu – konsekwentnie
budowanej metaforze ludzkiej egzystencji.
System wartoÊci wpisany w wiersze nie
ró˝ni si´ od powszechnie wyznawanego. Prawda, mi∏oÊç, zaufanie, szcz´Êcie – oto idea∏y,
o które nale˝y si´ upominaç. Jej bohaterka liryczna, ju˝ to z pozycji obserwatora, innym razem bezpoÊredniego uczestnika sytuacji lirycznych, najcz´Êciej wypowiada si´ w tematach
relacji: kobieta – m´˝czyzna. Âwiat uczuç daleki jest jednak od idea∏u, zw∏aszcza z winy tych
drugich. Zawód mi∏osny pociàga za sobà konsekwencje na miar´ koƒca Êwiata: „jeÊli on/nie
dotknie/jej/nikt/niedotknie/jej/tylko/staroÊç
i osamotnienie”, ale stwarza te˝ – paradoksalnie – nadziej´ na nowà ksi´g´ Genesis. Jej
pierwsze rozdzia∏y to wiersze: *** (Ca∏y mój
Êwiat...), *** (M´˝u...), *** (dzi´kuj´...) i przede
wszystkim Podzi´kowanie: „zawdzi´czam wam
wszystko/co mnie do ˝ycia pobudzi∏o,/uszcz´Êliwi∏o...”.
˚ycz´ autorce, a mam prawo domniemywaç, ˝e bohaterka liryczna to porte-parole jej
samej, aby trzeci od do∏u wers Podzi´kowania
by∏ wersem koƒcowym.

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

Wszystkim znajomym kobietom
Erotyki Tadeusza Gierymskiego
Cz´stochowska liryka mi∏osna jest kojarzona przede wszystkim z twórczoÊcià Haliny PoÊwiatowskiej. Mnie te˝ kiedyÊ urzek∏y jej zmys∏owe, egocentryczne utwory pulsujàce Êmiercià. Nazywa∏am je „trenami erotycznymi”.
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W tym roku w Cz´stochowie ukaza∏ si´ nowy zbiorek mi∏osny, tym razem Tadeusza Gierymskiego, pt. „Tulia” – erotyki*. Bohaterkà poetyckiego cyklu jest tajemnicza tytu∏owa Tulia
– to imi´, rzadko spotykane w Polsce, kojarzy
si´ z kulturà staro˝ytnà. (Tullia – córka Cycerona i rzymska królowa, ˝ona Tarkwiniusza Pysznego, przychodzi mi te˝ na myÊl czasownik
„tuliç”). Mo˝na przypuszczaç, ˝e Tulia by∏a realnà osobà, mo˝e cudzoziemkà? Jak wyjaÊni∏
autor w pos∏owiu, po rozstaniu wyjecha∏a do
Chorwacji, a nast´pnie wraz z m´˝em zamieszka∏a gdzieÊ nad Adriatykiem. Byç mo˝e Tulia
to wspólne imi´ kilku kobiet – symbol zauroczenia, mi∏osnej fascynacji, goràcej nami´tnoÊci. Wskazywa∏aby na to dedykacja autora:
„wszystkim znajomym kobietom poÊwi´cam”.
W erotykach przemawia m∏odzieniaszek
szukajàcy mi∏osnych wra˝eƒ, doÊwiadczony
kochanek i m´˝czyzna, który nie czeka ju˝ na
nowe uczucie. Tak jakby autor zebra∏ utwory
z wielu lat. Akt mi∏osny rozgrywa si´ na tle
przyrody; najcz´Êciej nad morzem: Tulia rozmawia z morzem, *** (widz´ ze skarpy: idzie
brzegiem morza). Mamy te˝ w ksià˝ce obrazki
dosyç pikantne, niczym z poematu Apollinaire’a, np.: „Poka˝ mi rozebranà siebie do zachwytu/wraz z pagórkiem Wenery i ciemnym
trójkàtem”. Niektóre wiersze sà szkicami spisanymi „na goràco”. Wi´kszoÊç odbieram jako
sercowe impresje. Wszak intymnych wra˝eƒ
nie da si´ ujàç w gotowej formie: „moja mi∏oÊç
– ziemska goràca/jak sypki piasek”. Jeszcze lepiej napi´cie mi´dzy zakochanymi oddaje
milczenie, bo o mi∏oÊci mo˝na czasem mówiç
„wierszem bez jednego s∏owa/przecie˝ cisza
bywa najg∏oÊniejsza”.
Tomik Tadeusza Gierymskiego urzeka mnie
innym spojrzeniem na kobiet´, pe∏nym szacunku i jakiejÊ dziwnej melancholii. Wykreowany
portret Tulii jest troch´ niedzisiejszy, a przez
to intrygujàcy. Mam jednak pewne zastrze˝enia. Otó˝, co ma wspólnego z Tulià i wierszami mi∏osnymi obraz sikajàcego ch∏opca? Taki
bowiem liryk zamyka tomik (*** stoi ch∏opiec
i sika/z∏ocistym ∏ukiem). Troch´ mi ten utwór
zdeformowa∏ wizj´ zakochanych. Nie podoba
mi si´ kompozycja. Na piàtej stronie czytam:
„nie pisz´ erotyków/ju˝ dawno nie kocha∏em/
wi´c ˝yj´ z przyzwyczajenia/i ˝yj´ jak we
mgle”. Ja umieÊci∏abym taki wiersz zdecydowanie na koƒcu ksià˝ki. Poniewa˝ na poczàtku
zniech´ca czytelnika do dalszej lektury bàdê
co bàdê erotyków! Zdecydowanie te˝ nie
podobajà mi si´ wiersze rymowane. Brzmià jak
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juwenilia skamandrytów albo zapiski podlotka
w zeszycie: „popatrz Jasna, us∏ysz wod´,/zanurz w pian´ r´ce m∏ode”.
OczywiÊcie nie nale˝y si´ zra˝aç kilkoma
krytycznymi uwagami. W zbiorze Tadeusza
Gierymskiego znajdziecie liryki bardzo wartoÊciowe, np.: Tulia zak∏ada poƒczochy (jak z obrazu Toulouse-Lautreca), Pocztówka,*** (nasze
usta sà kuzynami...) itd. Jego ciep∏e wiersze
mogà byç antidotum na zredukowane do minimum „esemesowe” komunikaty mi∏osne.

Wioletta Grzegorzewska
* „Tulia” – erotyki. Wydawnictwo Unternet, Cz´stochowa
2003

Zb´dny debiut
„Czytaj Burz Buduj” – zapo˝yczenie z nazwy dawnej formacji muzycznej Józefa Skrzeka
„SBB” („Szukaj Burz Buduj”) jest has∏em serii
wydawniczej oficyny „Unternet“, którà za∏o˝y∏
Marcin Paruzel (do niedawna pracownik wydawnictwa „Dom Ksià˝ki”). Trzech wydanych
w tej serii ksià˝eczek formatu kieszonkowego
na razie nie mo˝na kupiç nigdzie poza wydawnictwem, ale byç mo˝e (czytaj: ma∏o prawdopodobne) w bli˝ej nieokreÊlonej przysz∏oÊci
trafià na pó∏ki ksi´garskie. Dwie pierwsze to
tomiki poezji Cezarego Krasickiego („Hustler”)
i Maksymiliana Flawiusza Sieradzkiego (PSL),
trzecia to zbiór opowiadaƒ wydawcy pt. „upadek cywilizacji europy wschodniej”. Po pierwsze: jakiej cywilizacji? Czy kiedykolwiek istnia∏a cywilizacja wschodnioeuropejska? Przecie˝
wiadomo nie od dziÊ, ˝e ˝ywimy si´ tylko naÊladownictwem tego, co wyprodukowa∏ i wymyÊli∏ Zachód. Pompatyczna prowokacja czai
si´ wi´c ju˝ w tytule. Autor mia∏ chyba na myÊli wszystkie dziwaczne osobliwoÊci kulturowe,
jakie mia∏y miejsce w tej cz´Êci kontynentu
przez ostatnie sto lat. W tle mamy carskà Rosj´ (szczególnie Petersburg vel Piotrogród),
czasy realnego socjalizmu, ponure lata 80.,
fantastyk´ techniczno-naukowà rodem z wczesnych ksià˝ek Lema, która odesz∏a do lamusa
oko∏o 20 lat temu. Jest te˝ daleka przysz∏oÊç,
w której Unia Europejska jest tworem ruskopochodnym, a stolicà Carogród (dzisiejszy Stambu∏) z mi∏oÊciwie panujàcym carem Aleksandrem Wspania∏ym („Demo”). Brrrr... Taki horror
móg∏ si´ zrodziç tylko w g∏owie zatwardzia∏ego s∏owianofila, jakim jest M. Paruzel. Dodam,
˝e Polska figuruje w ksià˝ce jako „Prywislanskij Kraj”, Polacy sà zakompleksionymi prowincjuszami ze stepów, a Polki najcz´Êciej nie-

udolnymi prostytutkami w carskich burdelach.
Niech´ç do swojego narodu jest widoczna
w ka˝dym akapicie, a zami∏owanie do Mateczki Rasiji przyprawia o md∏oÊci. Mno˝enie Êwiatów alternatywnych jest teraz modne (ostatnio
choçby M. Wolski w „Alterlandzie”), ale i w tym
gatunku trzeba znaç umiar. Historia o powieszeniu Marsza∏ka Pi∏sudskiego jest niesmaczna. Chocia˝ z drugiej strony myÊl´, ˝e proza
Marcina mia∏aby du˝e szanse na popularnoÊç
w Moskwie i w tamtà stron´ powinien kierowaç swoje wydawnicze kroki. Nic tu po nim.
Przez Polaków mo˝e nie byç dobrze zrozumiany, a wr´cz odrzucony, jako ptak plugawiàcy
swoje gniazdo. W samym zabiegu budowania
Êwiata równoleg∏ego nie ma nic z∏ego. Ogólna
wymowa jest obraêliwa.
WÊród 26 opowiadaƒ jest kilka starych,
znanych jako teksty sztandarowe dla g∏oÊnego
kilka lat temu trendu m∏odoliterackiego – Banalizmu („Koniec rozdzia∏u pierwszego”). Niestety, tych jest niewiele, w wi´kszoÊci przewa-
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˝a cykl krótkich opowieÊci z ˝ycia statku kosmicznego „Stanis∏aw Lem” (kolejna prowokacja), które sà zwyk∏ymi produkcyjniakami (wzór
z lat 50.) z wyÊcigami pracy, ludêmi dobrej roboty, czynami spo∏ecznymi, podstawowymi
komórkami partyjnymi (POP), sekretarzami
i cenzurà. Brakuje tylko Wincentego Pstrowskiego i 200% normy. Wyjàtkiem pozytywnym
z tej tematyki jest krymina∏ek „Hop w podprzestrzeƒ” o z∏odziejach gwiazd (tu znowu
wyraêne przytyki antysemickie w kierunku Isaaca Asimowa). Maniera budowania bohatera
wyprowadza mnie z równowagi. Kobiety to
przewa˝nie s∏odkie, niezdecydowane idiotki,
mantrujàce kilka schizofrenicznych partii,
a m´˝czyêni to chamowate prymitywy o mentalnoÊci uczniaka z zawodówki. Stwarzajà pozorne wra˝enie postaci z krwi i koÊci, ale
wszyscy sà, niestety, jednakowi i na jednà miar´ strugani. Denerwujàca jest te˝ technika zapisywania pods∏uchanych dialogów, cz´sto
bezsensownych („Ozi´b∏e kobiety”), bo nic
z nich nie wynika, poza zabawà s∏owem w obr´bie tekstu o dupie Maryni. Irytujàca jest maniera klecenia pseudonastroju urywanymi zakoƒczeniami, mechanicznym poezjowaniem
w stylu ˚eromskiego, bo w zabiegu tym wyczuwa si´ kpin´ z XIX-wiecznych i m∏odopolskich (czytaj: staromodnych) kanonów pisarstwa. Nic tu nie jest na powa˝nie i mo˝e o to
chodzi – o pajacowanie. Z podkr´canych wàsów pradziadka i gorsetu prababci (vide ok∏adka). NiezdarnoÊç i infantylnoÊç w kleceniu
zdaƒ jest widoczna na ka˝dej stronie, ˝e przytocz´ kilka ∏agodnych przyk∏adów:
„Och, jak˝e chcia∏by choç musnàç chwytakiem ten z lekka zaró˝owiony policzek (...)”.
„Móg∏bym teraz odbywaç zbli˝enie p∏ciowe, a musz´ w tym czasie czytaç jakieÊ pierdo∏y (...)”.
„Dziewczyna mia∏a szcz´Êcie, ˝e przydzielono jej pokój prawie w samym dziobie «Stanis∏awa Lema» (...)”.
„A w bufecie przy piero˝kach d∏ugo opowiada∏ o seledynowych wiciowcach i b∏´kitnych
szynszakach (...)”.
„Nareszcie przejaÊni∏o si´ i «Stanis∏aw
Lem» wysunà∏ swe macki (...)”.
„Zupe∏nie jak wtedy, gdy szeÊç lat temu
u podnó˝a schodów wejÊcia do akademii zsika∏ si´ w majtki (...)”.
„Mo˝e dostaç ca∏usa, mo˝e te˝ odbyç zbli˝enie p∏ciowe(...)”
Mam wra˝enie, ˝e Paruzel, który publikuje
swoje historie od ponad 15 lat (zaczyna∏ w pod-
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ziemiu WiP-owskim), a dopiero teraz zdoby∏
si´ na debiutanckà ksià˝k´, swoje najlepsze
opowiadania spali∏ w piecu kaflowym, a do
„upadku...” wrzuci∏ jakieÊ pop∏uczyny i troch´
je przemiesza∏ z wartoÊciowymi kawa∏kami.
A mo˝e to upadek Paruzela vel J. Cienkiego vel
M. Ptaka czy jakoÊ tam byle jak? Na domiar
z∏ego wszystko poprzetyka∏ postmodernistycznym i eksperymentami („Jejku”, „Spoko”,
„Wolswagen”), gdzie be∏ta dialogami w jednà
i drugà stron´, co przypomina s∏uchanie popsutej kasety od koƒca. Dla picu dodaje zapaszek anarchizmu i zadymiarstwa, ˝eby to takie
mocne by∏o i dobrze zorientowane politycznie
(„Donald go houm”). Jakby nie pisaç o tej
ksià˝ce, a pisz´ g∏ównie êle, warto jà sobie
przeczytaç, choçby po to, ˝eby zobaczyç, jak
nie nale˝y pisaç. Marcin nie traktuje czytelnika
powa˝nie i „robi sobie z niego jaja”. Za pomocà kilku stereotypów, po które wstyd si´gaç,
buduje Êwiat socjalizmu, jakby nie by∏o roku
1989. Zgadzam si´, ˝e nostalgia za PRL-em
w narodzie jest silna (M. Sieprawski Êwietnie to
opisa∏ w „Miasteczku z ludzkà twarzà”), ale na
takie propagandowe agitki to ju˝ nie te czasy.
Co mówi autor w mizoginicznym wywiadzie
z samym sobà?
– ˚ycie?
– Có˝ jest ˝ycie? Szaleƒstwo i spid, adrenalina i bezczelny g∏upi Êmiech. Oto jest ˝ycie,
prawdziwe.
Zamiast g∏upiego rechotu wola∏bym w wydaniu Paruzela – równie˝ dorywczego dziennikarza „Hustlera”, a wczeÊniej innych gazet –
dobrà, wspó∏czesnà powieÊç obyczajowà, bo
ma dar obserwacji Êrodowiskowej, pami´ç j´zykowà, literacki sznyt, ∏atwoÊç budowania fabu∏y. Jednak po dobrym wst´pie i rozwini´ciu
rozwala jà, k∏adzie na ∏opatki, delektujàc si´
samà technikà korzystania z warsztatu literackiego, ˝eby wszystko tylko powierzchownie
wyglàda∏o jak nale˝y, ∏atwoÊcià pisania, rozwalaniem akcji. Czy chodzi mu tylko o psucie literatury? Efektem jest brak solidnego rzemios∏a
i wàtpliwy, pseudoawangardowy artyzm, pobie˝nie zmajstrowane çwierçÊwiaty. W opowiadaniu „Nowy wspania∏y Êwiat” otwarcie si´
przyznaje, ˝e oszukuje czytelnika strz´pkami
realizmu po to tylko, ˝eby mu wcisnàç kit. Za
ma∏o w tej literaturze „burz i buduj”, za du˝o
psuja i pospolitej cha∏ki. JeÊli kto g∏upi, niechaj
t´ grafomani´ czyta. A Marcin niech pracuje
i zostawi za sobà przesz∏oÊç undergroundowca w krótkich spodenkach, albowiem nie ka˝dy Marcin jest od razu Âwietlickim.
(sb)
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PROZA
Marcin Paruzel
EDU*
– Woda przez tysiàce lat, spadajàc tak kropla po kropli, wydrà˝y∏a lità ska∏´. Przyjrzyjcie
si´ dobrze, co zdzia∏a∏a najzwyklejsza woda,
kropla wody.
– A cz∏owiek, panie profesorze?
Rozglàdam si´, która to powiedzia∏a. Nie,
to nie Lidka Majchrzak. Chocia˝ mia∏em takie
wra˝enie, Êciany jaskini silnie zniekszta∏cajà
brzmienie g∏osu. To ta, no, ta Bo˝ena, ta
Szczygie∏.
– O co chcesz zapytaç?
– Ile czasu cz∏owiek by potrzebowa∏, ˝eby
tak wydrà˝yç w tej skale?
– Hm. To zale˝y, jakimi narz´dziami by si´
pos∏u˝y∏.
– A jeÊli dynamitem i m∏otem pneumatycznym, to da∏by rad´ w jeden dzieƒ, prawda?
– Prawda, ale to nie ma nic do rzeczy.
– No, ale jeÊli cz∏owiek mo˝e to zrobiç
o tak, raz dwa, to po co to gadanie o gigantycznej sile kropli wody. Przez tysiàce lat ka˝dy g∏upi potrafi. MyÊl´, ˝e to nic nadzwyczajnego.
Pozosta∏e dziewcz´ta chichoczà, mam ja
problemy z tà Szczygie∏.
– Je˝eli twoja elokwencja jest tak rozwini´ta, to powiedz mi Szczygie∏, jakie rodzaje ska∏
powsta∏y w wyniku aktywnoÊci wulkanicznej.
No, czekam.
– Bazalty.
– Czy to wszystko, co wiesz na ten temat?
– Nie mieliÊmy zapowiedziane, ˝e na wycieczce b´dzie sprawdzian.
– S∏usznie. Przygotuj si´ na poniedzia∏ek,
dok∏adnie sprawdz´ twój poziom wiedzy.
Dziewczyny nadal chichoczà, ale teraz to
Êmiejà si´ z tej Szczygie∏, poszturchujà si´ ∏okciami, a ona ju˝ si´ wstydzi, ju˝ ma rumieniec na
pó∏ twarzy. Ale mnie nie przeprosi, taka ju˝ jest.

PROLOG
Ach, có˝ za pi´kna pogoda! Prawdziwe lato!
Siedzimy przy stoliczku pod parasolem, przed
kawiarnià. Marek powoli popija piwko, a my
z Krzysztofem po ma∏ej kawce. Jest naprawd´
bardzo przyjemny dzieƒ, samo po∏udnie.
Popijamy w milczeniu, palimy, leniwie spoglàdamy na ludzi idàcych ulicà. Jest bardzo
ciep∏o, przechodzi du˝o ∏adnych dziewczyn,
lekko ubranych. W pewnej chwili widz´ prawdziwy okaz zoologiczny – ulicà idzie sobie sta-

ruszek w wojskowym mundurze. Czapka rogatywka, oficerskie dystynkcje, na piersi rz´dy
medali. Obwieszony tymi medalami jak na defiladzie. Idzie dumny, wyprostowany, bardzo
z siebie zadowolony. W∏aÊnie zniknà∏ z pola
widzenia, za rogiem budynku.
– Trep! – wo∏am do ch∏opaków, bo w∏aÊnie
o czymÊ leniwie rozmawiajà, nie patrzà na ulic´.
– Gdzie?
– Przeszed∏, jeszcze go dogonimy!
Zrywamy si´ od stolika, zostawiajàc kaw´,
piwo i papierosy, biegniemy. Jest! Jest, zabiegamy mu drog´. Ja staj´ naprzeciw niego, Marek z prawej, Krzysztof z lewej.
– No i co, cwaniaczku? – mówi´.
– Gn´bi∏eÊ rekrutów? – Marek k∏adzie mu
r´k´ na ramieniu.
– By∏eÊ na wojnie? – rzuca Krzysztof.
– Strzela∏eÊ do ludzi? – znowu pyta Marek,
pochylajàc si´ nad staruszkiem.
– Ale panowie...
Kilka szybkich ciosów, le˝y. Poprawka z kopa. No, w porzàdku. Wracamy do naszego stoliczka. Pogoda dzisiaj jest naprawd´ pi´kna.
– No to co, po piwku? – mówi´.
– Po piwku – godzà si´ ch∏opaki.
Przynosz´ po piwku, palimy. Marek z figlarnym uÊmiechem wyciàga nad stolikiem d∏oƒ,
na której le˝y jakiÊ medal, czy raczej krzy˝,
z kawa∏kiem wstà˝ki.
– Pamiàtka. Zgadnijcie, skàd mam?
W mgnieniu oka podbijam jego d∏oƒ, pamiàtka leci gdzieÊ wysoko w powietrzu.
– Wypieprz to gówno – mówi´. – No, to po
piwku.
– Po piwku.
– No to po piwku.
* Opowiadania z tomu „Upadek cywilizacji
wschodniej Europy”

Aleksander Wierny
KIEDY RODZI SI¢ BÓG
W roku 1878 podczas pieszej w´drówki
z Mediolanu do Brindisi Rimbaud dozna∏ udaru s∏onecznego. Przewróci∏ si´ na piaszczystà
drog´ i straci∏ przytomnoÊç. Gnany goràczkowà potrzebà zmiany, g∏odny nowych krajobrazów, miejsc i ludzi, zwiedzi∏ wczeÊniej pó∏ Europy. Nie mia∏ grosza, wi´c prawie wsz´dzie
dociera∏ pieszo. Rodzinne Charleville w Ardenach s∏u˝y∏o mu za baz´ wypadowà, tutaj te˝
na ogó∏ pisa∏. Zanim powali∏o go s∏oƒce, zdà˝y∏ stworzyç ju˝ wszystko – nieletni jasnowidz,
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który na zawsze zmieni∏ literatur´. Le˝àc w kurzu w∏oskiego traktu, nie myÊla∏ jednak o poezji, zemdla∏ i w roku 1860 wystawi∏ g∏ow´
nad taflà lodu. Zobaczy∏ Jeana.
Mia∏ jasne w∏osy i bladoniebieskie spojrzenie. By∏ dziesi´ç lat starszy od Rimbauda.
Mieszkaƒcy Charleville odnosili si´ do niego
tak, jak zazwyczaj traktuje si´ odmieƒca, który
nie sprawia k∏opotów – nie zauwa˝ali go i wykorzystywali jednoczeÊnie. Jean nie mówi∏
i nikt nie potrafi∏ wyjaÊniç, dlaczego milczy. Nie
by∏ g∏uchy, rozumia∏, co si´ do niego mówi, ale
nie odpowiada∏. Skrupulatnie wype∏nia∏ polecenia rodziców, pomaga∏ sàsiadom, jeÊli zasz∏a
taka potrzeba. Potrafi∏ naprawiç wszystko.
Dach, cieknàce wiadro, p∏ot. Umia∏ odebraç
poród krowy, podkuç konia, zaoraç, zasiaç i zebraç plony. Kopa∏ te˝ studnie.
Rimbaud mia∏ wtedy szeÊç lat. W wigili´
Bo˝ego Narodzenia znudzi∏a go Êwiàteczna
krzàtanina matki, która zawsze dba∏a, ˝eby
wszystko przebiega∏o tak, jak przebiegaç powinno. Kiedy kilka lat póêniej jej mà˝, kapitan
Frederic Rimbaud, ostatecznie porzuci∏ rodzin´, podawa∏a si´ za wdow´, ˝eby uniknàç kr´pujàcych pytaƒ.
Rimbaud poszed∏ nad skuty lodem staw.
Pierwszy raz zrobi∏ coÊ, czego matka zabrania∏a – stanà∏ na lodzie. Nic si´ nie sta∏o, wi´c
Êmia∏o postàpi∏ kilkanaÊcie kroków. Tafla za∏ama∏a si´ z cichym zgrzytem. Rimbaud znalaz∏
si´ po szyj´ w wodzie. Otoczy∏ go bia∏y, sterylny krajobraz, zimno przenikn´∏o do wewnàtrz.
Zach∏ysnà∏ si´ nim i nawet nie krzycza∏. Ma∏e
d∏onie nie znalaz∏y oparcia, zeÊlizgiwa∏y si´
z poszarpanej kraw´dzi przer´bla. Straci∏ nadziej´ i pogodzi∏ si´ z lodowatà otch∏anià, która mia∏a go poch∏onàç. Z letargu wyrwa∏ go
g∏os Jeana. – Daj mi r´k´ – us∏ysza∏. Rimbaud
odwróci∏ g∏ow´. Jean przezornie rozciàgnà∏ si´
na lodzie, ˝eby roz∏o˝yç ci´˝ar cia∏a, i wyciàgnà∏ do niego d∏oƒ. Rimbaud poda∏ mu zdr´twia∏à z zimna r´k´ i powoli wynurzy∏ si´ z topieli. Nigdy si´ nie dowiedzia∏, dlaczego tamtego wieczora Jean poszed∏ nad staw, czemu
nie skupi∏ si´ na oczekiwaniu na pierwszà
gwiazd´, która zgodnie z tradycjà zwiastowa∏a
narodziny Jezusa. Jean nigdy nie odezwa∏ si´
ju˝ do nikogo.
Przez ca∏e lata Rimbaud, który podniós∏
si´ w koƒcu z w∏oskiego kurzu, chcia∏ powiedzieç coÊ równie istotnego. Dziko pragnà∏, ˝eby jego s∏owa by∏y dla kogoÊ tak samo wa˝ne,
jak dla niego trzy wyrazy wypowiedziane
przez Jeana w zimowe popo∏udnie. W tajemni-
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cy wys∏a∏ do Eugeniusza Napoleona, nast´pcy
tronu, który w∏aÊnie przyst´powa∏ do pierwszej komunii, poemat napisany ∏aciƒskimi heksametrami. Sprawa wysz∏a na jaw i publicznie
pochwali∏ go dyrektor gimnazjum. Póêniej zdoby∏ pierwszà nagrod´ w poetyckim konkursie
dla uczniów pi´ciu departamentów. Przeskakiwa∏ z klasy do klasy w osza∏amiajàcym tempie.
W koƒcu porzuci∏ dom i zwiàza∏ si´ z Verlainem, poetà uznanym i docenianym, wierzàc,
˝e wykradnie mu tajemnic´.
Nie uda∏o si´.
Rimbaud porzuci∏ poezj´, którà zdà˝y∏
zmieniç na zawsze. Prawie sto lat po jego
Êmierci wietnamska mistyczka og∏osi go Samoistnym Systemem S∏onecznym. W roku 1968
paryscy studenci podczas m∏odzie˝owej rewolucji okrzyknà Rimbauda swoim patronem. Albert Camus b´dzie s∏awi∏ jego poetycki bunt
przeciw wszystkim i wszystkiemu, zarzucajàc
jednoczeÊnie, ˝e zaniecha∏ poezji i wyjecha∏
do Hararu w Afryce handlowaç bronià, a zatem
podda∏ si´ i podporzàdkowa∏ konformizmowi.
Tymczasem Rimbaud zrozumia∏, ˝e jego
wiersze nigdy nie b´dà mia∏y mocy równej kilku prostym s∏owom Jeana, choç dysponuje talentem, który nie ma sobie równych. Pod oÊlepiajàcym s∏oƒcem Abisynii organizowa∏ karawany i wyk∏óca∏ si´ z lokalnymi w∏adzami. Nie
mia∏ nawet czterdziestki, kiedy zabi∏ go rak.
Do koƒca nie pojà∏ jednak, ˝e same s∏owa nie
wystarczà, nie znaczà, dopóki nie poprze ich
wyciàgni´ta w najwa˝niejszej chwili d∏oƒ.
Dopiero wtedy rodzi si´ Bóg.

Tadeusz Gierymski
POMARA¡CZOWY NAMIOT
Sumienie, wed∏ug katolicyzmu, jest rdzeniem duszy, aczkolwiek czasami mo˝e byç
uÊpione na amen. Trzeba du˝ego wstrzàsu,
aby wyrwaç je z letargu. Bywa, ˝e sen jest
Êmiertelny i nic tu nie pomo˝e. Znane sà okreÊlenia: sumienie nieczyste, skalane, niespokojne, g∏os sumienia, czuç wyrzuty sumienia, które dr´czà, gryzà, nurtujà, szarpià; mieç kogoÊ
na sumieniu, cià˝y na sumieniu, byç w rozterce
z sumieniem, zabiç, zag∏uszyç sumienie itp.
Co te dywagacje o sumieniu majà wspólnego z pomaraƒczowym namiotem?
Jeszcze przed pi´cioma laty, kiedy mia∏em
zdrowe nogi, nawet zimà godzinami wa∏´sa∏em si´ po olsztyƒskich polach, lasach, zagaj-
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nikach. BezpoÊredni kontakt z naturà sprawia∏
mi radoÊç.
Wtedy by∏o podobnie. Po kilkugodzinnym
∏a˝eniu wraca∏em do Olsztyna nie szosà, lecz
lasem i polami, najpierw po wzniesieniu, pokrytym g´stym, iglastym, choç niskopiennym
drzewostanem. Ânieg by∏ niedu˝y, ale si´ga∏
do ∏ydek. Ponadto musia∏em odgarniaç zaÊnie˝one ga∏´zie, aby móc posuwaç si´ naprzód.
By∏ pi´kny, s∏oneczny, mroêny dzieƒ. Godzina
po∏udniowa. Z góry kapa∏y z∏ote krople s∏oƒca. Z czasem drzewa zacz´∏y coraz bardziej
g´stnieç, a˝ sta∏o si´ prawie mroczno. Nastàpi∏a w mej ÊwiadomoÊci, dotychczas pogodnej,
raptowna zmiana nastroju. SkàdÊ, od serca
rozpe∏za si´ niepokój. RoÊnie, przechodzi
w bezprzedmiotowy l´k, jakbym szed∏ po zaminowanym terenie lub gdyby za sekund´
mia∏ spaÊç na mnie jakiÊ przedpotopowy gad.
Przystaj´, rozglàdam si´ doko∏a. Nic. Ani cz∏owieka, ani zwierza. Ale od strony, dokàd mam
iÊç, sunie odczuwalna fala przera˝enia. Gdzie
jej êród∏o, we mnie, czy na zewnàtrz mnie? Nie
panikuj, weê si´ w garÊç, idê naprzód!
Staram si´ wi´c iÊç cicho, ostro˝nie, co
w zimowych butach i po Êniegu przychodzi mi
nie∏atwo. Dalej nic nie widz´, nic si´ nie dzieje, skàd przeto ta cicha groza wiejàca mi
w twarz niczym wiatr? Zbli˝ajàcy si´ atak serca, zapaÊç psychiczna? Nie, to coÊ strasznego
czai si´ poza mnà! Po kilkunastu krokach
w bia∏o-czarnym buszu widz´ s∏oneczne przeÊwietlenie oraz coÊ kolorowego. Jeszcze bli˝ej... Na niezadrzewionym, niewielkim wyr´bie
– pomaraƒczowy namiot. Zimà rozbity na Êniegu? To od niego wionie przera˝enie, które
sparali˝owa∏o psychik´; i to dziwne, ˝e ju˝
wtedy, gdy namiotu jeszcze nie zobaczy∏em...
W cz∏owieku ucywilizowanym wcià˝ siedzà
resztki instynktu zwierz´cego. Ale gdzie˝ tu
dramat sumienia? Wróçmy wi´c do lasu obcukrowanego nocnà Ênie˝ycà.
Stoj´ nieruchomo i wlepiam oczy w namiot.
Nat∏ok b∏yskawicznych, bez∏adnych myÊli: bandyci, dezerterzy, nami´tni kochankowie? Biwak
co najmniej dwuoosobowy. Szczelnie zamkni´ty,
˝adnych przy nim Êladów. Moje spojrzenie trwa∏o sekundy. Groza wisia∏a nad namiotem, bucha∏a zeƒ. Bezszelestnie, mimo Êniegu, zaczà∏em
si´ wycofywaç. Potem biec, serce t∏uk∏o, goni∏
mnie jakiÊ czarny ptak. Wylecia∏em na dro˝yn´,
wiodàcà ku Olsztynowi. JasnoÊç, s∏oƒce wymy∏y
nadrealny, metafizyczny l´k.
W powracajàcym uspokojeniu dotar∏em do
miasteczka. Odwiedzi∏em, jak zwykle, gospod´

„Pod Zamkiem”, aby wypiç szklank´ goràcej
herbaty. Ten mi∏y spó∏dzielczy lokal za kilka
miesi´cy zosta∏ zamkni´ty, zlikwidowany,
a jeszcze póêniej ca∏y budynek wyburzony.
Dzisiaj zosta∏o po nim gruzowisko i dziura, jak
po wyrwanym z korzeniem z´bie.
Szybko zapomnia∏em o nieprzyjemnej leÊnej przygodzie. AliÊci po trzech dniach pomaraƒczowy namiot pojawi∏ si´ w miejscowej prasie.
M∏ody groto∏az (student) penetrowa∏ samotnie
jaskinie w Sokolich Górach. Ob∏adowany
sprz´tem, doÊç ci´˝kim, wyszed∏ pod wieczór
na powierzchni´. Szed∏ zmordowany do Olsztyna. Zaczà∏ padaç Ênieg, dmuchaç wiatr, zrobi∏a si´ zawierucha. Groto∏az postanowi∏ – podawa∏a prasa – przenocowaç w Êpiworze pod
namiotem. Biwak by∏ rozbity prawid∏owo. Dopiero w trzecim dniu znalaz∏a go s∏u˝ba leÊna.
Niestety, zmarzni´tego na Êmierç. Nazwiska
zmar∏ego nie podano w notatce, którà czyta∏em, lecz miejsce si´ zgadza∏o.
Po zapoznaniu si´ z informacjà pojawi∏y
si´ wyrzuty sumienia. Czy przechodzàc obok
pomaraƒczowego namiotu (to prawda ˝e
w psychicznym szoku) nie powinienem, mimo
wszystko, zajrzeç pod brezent? Czy m∏ody
groto∏az ˝y∏ jeszcze, czy by∏ ju˝ martwy? Czy
gdyby ˝y∏, móg∏bym go uratowaç? Pewny jestem na sto procent, ˝e w namiocie by∏y ju˝
tylko zw∏oki. Mam niezachwiane przekonanie,
i˝ moja interwencja by∏aby bezcelowa. Ale to
tylko przekonanie, a nie zasadna pewnoÊç.
Mo˝e zamarzni´ciu towarzyszy∏ atak serca?
Te˝ tylko „m o ˝ e”. Nigdy zresztà nie dopytywa∏em si´ nikogo o szczegó∏y tragedii. Chcia∏em zapomnieç, nie uda∏o si´. Niniejszy tekst –
najdobitniejszym tego dowodem.

Wioletta Grzegorzewska
ELEKTRA*
Podobno podczas Czwartej Wojny Âwiatowej Elektra straci∏a ojca. Chocia˝ niektórzy z∏oÊliwi sàsiedzi mówià, ˝e zabi∏ go kochanek matki. Elektra Êwi´cie wierzy w t´ plotk´ i nienawidzi swojej rodziny. Kiedy s∏yszy w kuchni Êwiszczàcy oddech ojczyma i widzi jego pe∏zajàcy
cieƒ, ucieka na dyskotek´, aby poraziç kogoÊ
pràdem i wyrzygaç nienawiÊç do umywalki.
Wraca nad ranem i b∏yszczàcymi z bólu oczami syci si´ widokiem matki – modliszki.
Pewnego dnia postanawia si´ zemÊciç. Odnajduje swojego brata, który ukrywa∏ si´
w piwnicy, i razem postanawiajà jednym wybuchem pozbyç si´ „rodzinki”. Roznoszà g´stà
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przesz∏oÊç. Potem pijà Wark´ Mrok, która kasuje im pami´ç. Wypo˝yczonym samolotem
frunà wysoko i wyzwalajà nowà anarchi´.
Elektra g∏´boko oddycha i nareszcie si´
Êmieje. Ale nagle jej czas kuli si´ i znika. P∏onie silnik w samolocie. P∏onà jej rude w∏osy, silikonowe usta i glany.
Brat katapultuje si´ i zostaje cz∏onkiem ruchu oporu. W ramach akcji: „Precz z technikà”
niszczy stare samoloty.

IFIS
Jak mi powiedziano, Ifis nie chce ju˝ byç
kobietà. D∏ugo si´ nad tym nie zastanawia∏a,
bo nie by∏o nad czym. Przeczyta∏a og∏oszenie
w „Najnowszym Stylu” i wyrzuci∏a na Êmietnik
mi´kkie piersi, ∏ono, wilgotne wspomnienia
i nieprzespane noce. W Trans-Salonie „Poczwarka” przeobrazi∏a si´ w ch∏opca.
Zmieniona, nieogolona, w rozwleczonych
d˝insach jedzie do kina i szuka swojej oblubienicy Janty. Wyobra˝a sobie, jak g∏aszcze jej
pachnàce w∏osy, szuka ust i zapomina o bo˝ym Êwiecie, gdzie nie ma miejsca na innoÊç
pod ˝adnà postacià i pod ˝adnym pozorem.
Janta jednak si´ spóênia. Zaniepokojona
Ifis wysy∏a jej esemesa i dowiaduje si´, ˝e ukochana czyta∏a to samo og∏oszenie i te˝ skorzysta∏a z oferty Wielkiej Przemiany. Zrozpaczona
Ifis postanawia wróciç do domu i po∏knàç jakieÊ proszki.
Ludzie w metrze wydajà si´ jej jacyÊ dziwni. Nikt nie jest sobà. Wokó∏ krà˝à nieokreÊlone, wychud∏e syreny, farbowane meduzy, umi´Ênione sfinksy i centaury.
* Opowiadania nale˝à do cyklu pt: „˚ycie na zimno” i uka˝à si´ wkrótce nak∏adem wydawnictwa „Bulion”.
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Katarzyna Swi∏∏o
OPOWIADANIA
ABSTRAKCYJNE
I
Pod b∏´kitnym niebem stawiasz uwa˝nie
stop´ w puch z mg∏y i ptasiego pierza. Cicho.
Robisz krok, PUF. Mi´kko. Przestrzeƒ rzeêbià
bia∏e, kamienne domy. Bezwiatr. W oknach bez
szyb stojà kolorowe krzes∏a, okreÊlajàc smak
umys∏owej bieli. Krzes∏a nie dostawione i nie
wyros∏e, ale monolityczne, z budynkami i z ca∏ymi ich wn´trzami.
Na niebie kszta∏tne plamy ptaków. Jedynych dêwi´kotwórców, prócz twojego PUF. Ich
pojedyncze g∏osy znaczà cisz´, jak krzes∏a
znaczà biel domów. Ptaki zasiedzia∏e. Ka˝dy
w swoim miejscu nieba. Mo˝na rzuciç w któregoÊ pi∏eczk´ pingpongowà. Pi∏eczka stràca
ptaka w pozycj´ dogóryno˝nà, a on za pomocà korbki odkr´ca si´ z powrotem TRTRTRTR.
Pi∏eczka pingpongowa odbija si´ chwil´ od
ró˝nych punktów nieba (z dêwi´kiem odbijanej
pi∏eczki pingpongowej), po czym zostaje
w jednym z nich, jak czerwony guzik. Naciskasz go i znika. Znikajà te˝ ptaki i b∏´kit,
puch i budynki. Zostaje tylko biel i d∏ugopis
w d∏oni.
II
Utkane z p∏odów pryzmatu wysokie szeÊciany energii koloru rytmicznie kreÊlà przestrzeƒ. Lewitujesz horyzontalnie wÊród tych
p∏aszczyzn wertykalnych.
Ca∏ujesz pomaraƒcz i wilgotniejesz. Kap,
kap...
Wdychasz be˝ – ∏agodnie jednoliciejesz.
Z utulenia szafirem wtapiasz si´ w szeÊcian zieleni, by wyp∏ynàç w bezgraniczny
b∏´kit.
Wdechem dotykasz wibrujàcych wn´trz
bry∏, wydechem ∏askoczesz granice intensywnoÊci drgaƒ.
Ze szmeru wyp∏ywa dêwi´k jasny, który jak
domino wywo∏uje inny, i tak drganie za drganiem, rozrasta si´, kolor za kolorem, nieograniczony szeÊciennym konturem, nap´dzany twojà przeponà ÂMIECH.
Nie okreÊlony ironià i panikà, nie przyt∏umiony niepewnoÊcià, nie zniekszta∏cony maskà, nie przyprawiony smutkiem ani strachem.
Ot, ach, Êmiech koloru(em).
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III
Twoja przezroczysta skóra-naczynie. JesteÊ
dzbanem elastycznym. Otaczasz sobà, krystalicznà wod´. Oddycha niezmàcenie. Zamykasz
oczy. Dajesz wniknàç strumieniowi Êwiat∏a.
Ch∏oniesz go istnieniem. Dotykasz byciem. Obmywasz ÊwiadomoÊcià. LÊnisz, obna˝ajàc cieƒ
spod moich powiek. Rozlewam si´ s∏ono.
W moje êrenice wlewasz b∏´kit i kropl´ ciebie.
Dêwi´k kropli o kropl´.
Dêwi´k Êwiat∏a o kropl´.
T´cza.
Nie ma mnie ju˝ na powierzchni ciebie.
IV

Prace fotograficzne Mariusza Hermanowicza

W czarno-bia∏ym krajobrazie obszytym horyzontem KtoÊ na jednoko∏owym rowerze peda∏uje szaleƒczo, nie przesuwajàc si´ w przestrzeni. Poj´cie przestrzeni ma zamkni´te
w maleƒkiej szkatu∏ce uwiàzanej u szyi, do
której klucz, myÊli, ˝e wymyÊli. Przez szare
oczy Ktosia przeÊwitujà liczne gry intelektualne, niepohamowanie produkowane przez jego
omotany nieosiàgalnym horyzontem umys∏.
Kostka Rubika upstrzona seriami znaczków
beztrosko doprowadza do bez∏adu wystudiowane posuni´cia Ktosia, ciàgle tkwiàcego
w punkcie, wokó∏ którego orbituje wcià˝ tak
samo odleg∏y horyzont.
V
G∏adka tafla nieba – zdecydowana w braku
– jednolicie rozpiera horyzont.
Ptak – ma skrzyd∏a, które koƒczà si´ na
kraw´dzi najd∏u˝szego pióra, ma te˝ ma∏e, silne p∏uca, zdecydowane w granicach. Dziobem
wbija si´ w monolit b∏´kitu, przek∏uwajàc go
jak baƒk´ mydlanà. Lotem (diament po szkle)
wyznacza gór´ i dó∏.
Staccatem posypuje si´ ÊwiadomoÊç ptaków wokó∏. Przecinajà niebo, rozpraszajàc napi´cie kreÊleniem odleg∏oÊci, pomna˝ajàc
p∏aszczyzny i kierunki. Zawirowania powietrza
muskajà odcieniami temperatury twarz oceanu. Pod naskórkiem ∏awice srebrnych sardynek i synchroniczny taniec delfinów.
Bezb∏´dne optimum strukturalne czasoprzestrzeni odbija si´ w lustrze ÊwiadomoÊci, która
zamyka ko∏o, zmieniajàc koniec w poczàtek, stanowiàc ostatni tryb w perpetuum mobile.
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NOTATKI Z CZASU
Marcin z pliku moich
wierszy, jakie przygotowuj´
do ewentualnego wydania
wybra∏ jeden, bo ten mu si´
najbardziej podoba∏, ja zaÊ
uwa˝a∏em, ˝e lepsze sà inne. Przyjrza∏em si´ krótkiemu tekstowi jeszcze raz
bardzo uwa˝nie. I co?
I przyzna∏em Marcinowi racj´. Wybra∏ bowiem wiersz
dynamiczny, dramatyczny,
gdzie si´ coÊ dzieje, choçby w myÊlach, rozgrywa si´
jakiÊ konflikt. Inne by∏y zbyt
opisowe, statyczne. Nadmierna opisowoÊç, lirycznoÊç gubi wiersz.

J. ¸yd˝ba „Motyw
dekoracyjny
Dàbrowskiego 12”

* * *
Najpierw wybieg∏ spod
ziemi mlecz i za˝ó∏ci∏ ca∏y
park. Wiedêmy wrony natomiast go zakraka∏y. A z jakim wdzi´kiem sznurowa∏y
na wierzcho∏kach drzew gniazda! Potem wystrzeli∏y liÊcie u klonów, wiàzów, kasztanowców. Te ostatnie wkrótce zabieli∏y si´ owalnymi sto˝kami – zakwit∏y. Troch´ póêniej moja
wiÊnia japoƒska stan´∏a w ró˝u. Nie mówi´ ju˝
o zieleni drzew i dziesiàtkach odcieni ulubionej przeze mnie barwy. To symbol nadziei,
a jednoczeÊnie Êmierci. W chrzeÊcijaƒstwie
barwa zmartwychwstania. W Objawieniu
Êw. Jana Najwy˝sza Istota „jest podobna do
jaspisu, a t´cza wokó∏ tronu do szmaragdu”.
Muzu∏maƒski sztandar Proroka, jest zielony,
jak p∏aszcz, jaki nosi∏. W staro˝ytnoÊci to kolor
Afrodyty i Apollina.
Nie widzi tego wybuchu zieleni Ma∏gosia.
Nie wychodzi z domu. Zakry∏a jà kolejna fala
depresji. Nie u˝ywa szminki, lecz ma malinowe usta.
* * *
Pods∏uchane w tramwaju. G∏os m´ski: „PowinnaÊ byç wniebowzi´ta, poniewa˝ wytrzyma∏aÊ ze mnà tyle dziesiàtków lat”. Milczenie.
I znowu ten sam m´ski g∏os: „I ja te˝ powinienem pofrunàç ˝ywy do nieba, z powodu, ˝e
z tobà wytrzyma∏em tyle lat”. Akurat wysiada∏em z wozu. Z zainteresowaniem spojrza∏em
na siedzàcà ty∏em do mnie par´ starszych ludzi ubranych z szykiem, elegancko. Milczeli,
kiedy wysiada∏em z tramwaju.
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* * *
Z dna pami´ci, podÊwiadomoÊci wynurzy∏y
si´ mogi∏y pokryte g´stà zieleninà, dzikimi ró˝ami, co kwit∏y, chabrami, plàtaninà krzewów,
wysokich traw. By∏ to niewielki cmentarz
z okresu I wojny Êwiatowej, po∏o˝ony na wzgórzu, niedaleko Choty∏owa na Podlasiu. Zaprowadzi∏ mnie tam przedwojenny polski oficer,
znajomy mojej siostry przyrodniej, do której
smali∏ cholewki. Byli tam pochowani legioniÊci
polscy, ˝o∏nierze niemieccy i rosyjscy. Mój
przewodnik t∏umaczy∏ wojn´ i to w jaki sposób
uzyskaliÊmy niepodleg∏oÊç. Niewiele rozumia∏em, nie chodzi∏em jeszcze do szko∏y. W pami´ci oczu zatrzyma∏em jednak obraz tego
miejsca, ca∏y w kwiatach dzikiej ró˝y. Przez
d∏ugi czas ów cmentarz kojarzy∏ mi si´ z cudnym miejscem, z poÊmiertnym braterstwem
wrogich przecie˝ sobie armii. Odczu∏em wtedy,
pi´cioletnie dziecko, jakiÊ metafizyczny powiew historii.
***
Mówi´: „podziwiam” i jednoczeÊnie przera˝a mnie rozmaitoÊç gatunków roÊlin, zwierzàt
i mikroorganizmów od czasu potopu; w okresie ich ewolucji móg∏ si´ przypadkiem pojawiç
cz∏owiek. A przyjaciel ksiàdz grzmi mi w uszy,
˝e przypadków nie ma.
* * *
O samym seksie zapomina si´ szybciej, ni˝
o mi∏oÊci bez seksu. Dzia∏a prawo anielskie.
***
Kol´dy. Te nasze majà swoistà czu∏oÊç
i osobniczy klimat. Podobnie jak piosenki legionowe, zawsze rytm marszu. Nawet za „rozkwitajàcymi p´kami ró˝” czy t´sknicà: „Wróç
Jasieƒku z tej wojenki, wróç” – s∏ychaç wcià˝
kroki maszerujàcych szarych piechurów. Daleko, w tle. Prosz´ przes∏uchaç scherzo h-mol
Chopina.
* * *
Las opuch∏y wilgocià. Drobny deszczyk.
Mimo to – jedziemy. Podszycie lasu w b∏ocie
po nag∏ej, nocnej odwil˝y. Niedziela, a poza
nami nikogo. Po godzinie czujemy mokre stopy. SzaroÊç przygniata do ziemi drzewa, krzewy. Nieciekawie. Ratuje mnie wyobraênia. Chc´
widzieç i widz´ na drzewach kolorowych klaunów poszukujàcych tam bocianich jaj. Sam si´
uÊmiecham do tego surrealistycznego obrazu.
Tadeusz Gierymski
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Nie lubi´ wiÊni...
Andrzej ocknà∏ si´. Pierwszym obrazem,
jaki ujrza∏ by∏ bia∏y sufit. Bia∏y. W zasadzie
trudno go by∏o nazwaç bia∏ym. Uw∏acza∏oby to
wszystkim bia∏ym sufitom na Êwiecie. Ten przypomina∏ raczej brudny Ênieg przy drodze. Tak
wi´c pierwszym obrazem, jaki Andrzej ujrza∏
po ockni´ciu si´ by∏ kiepsko wykonany, spartolony, ˝e oÊmiel´ si´ u˝yç tego s∏owa, brudnoszary sufit. Poni˝ej rozciàga∏y si´ pistacjowe
Êciany, równie nierówne, z turkusowà lamperià
wysokoÊci pó∏tora metra.
Po tych paru szczegó∏ach Andrzej móg∏
z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, ˝e jest w szpitalu.
Tak, szpital. Ale co on tu, u diab∏a, robi∏!? Zaczà∏ nerwowo wyt´˝aç szare komórki, jednak
bezskutecznie. Powoli rozejrza∏ si´ po pomieszczeniu. Oprócz ∏ó˝ka na którym le˝a∏ zauwa˝y∏ dwa inne, równie˝ zaj´te. Jego towarzysze spali. Postanowi∏ obróciç g∏ow´, by
otrzymaç szerszy obraz swojej sytuacji. Dopiero w tej chwili poczu∏ pulsujàcy ból pod czaszkà. Zasycza∏ i odruchowo z∏apa∏ si´ za czo∏o,
tym samym naruszajàc wystajàcy z przegubu
lewej r´ki wenflon, przez który do jego organizmu przedostawa∏a si´ wiszàca na wieszaku
kroplówka. Ból r´ki na∏o˝y∏ si´ na ból g∏owy
i uderzajàc ze zdwojonà si∏à, zmusi∏ nadwyr´˝ony mózg Andrzeja, a konkretnie oÊrodki mowy, do krzyku.
Zaalarmowani sàsiedzi z ∏ó˝ek obok natychmiast przebudzili si´ i wezwali siostr´ oddzia∏owà. Ubrana w zielony fartuch kobieta
wesz∏a na sal´ i karcàcym g∏osem zwróci∏a si´
do Andrzeja:
– Niech pan nie wariuje panie Salusik! Do
czego to podobne?!
– Gdzie ja jestem? – spyta∏ Andrzej.
Po chwili dopiero uzmys∏owi∏ sobie bezsens tego pytania. Przecie˝ ustali∏ to przed
chwilà!
– W szpitalu, panie Salusik.
No tak. Jakiej odpowiedzi móg∏ si´ spodziewaç na tak idiotycznie zadane pytanie?
Tym razem Andrzej d∏u˝ej zastanowi∏ si´ zanim zada∏ nast´pne:
– Co ja tu robi´?
– Le˝y pan...
Znów pud∏o! Rozmówczyni okaza∏a si´
bardziej t´pa ni˝ przypuszcza∏. Ju˝ mia∏ otworzyç usta, kiedy piel´gniarka przycisn´∏a mu
do nich palec i powiedzia∏a:
– Prosz´ ju˝ o spokój, panie Salusik. Dok-

„Piek∏o. PieÊƒ 32”, „Zdrajcy Ojczyzny” drzeworyt Salvadora Dali

tor do pana przyjdzie i wszystko opowie, a teraz prosz´ odpoczywaç – poprawi∏a ko∏dr´
i wysz∏a.
Andrzej mia∏ zbyt du˝y szum w g∏owie, by
zareagowaç. Po krótkim oszo∏omieniu postanowi∏ si´ zwróciç z tym pytaniem do ludzi na
sàsiednich ∏ó˝kach.
– A panowie nie wiedzà dlaczego tu le˝´?
JakiÊ wypadek pan mia∏eÊ – odpar∏ wàsaty
facet le˝àcy obok niego. – Wstrzàs mózgu jakiÊ. Nic pan nie pami´tasz? Przecie˝ ˝eÊ si´
pan z nami wita∏!
– Ja pierwszy raz panów na oczy widz´!
– Ty, Pietrek, to mo˝e byç ta magnezja, co
doktór mówi∏.
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Zwróci∏ si´ Wàsacz do m∏odego ch∏opaka
w okularach, z nogà na wyciàgu.
– Amnezja nie magnezja, panie Marianie.
I nie Pietrek, tylko Piotr, jeÊli mo˝na prosiç...
– Ty si´, Pietrek, nie rzucaj, bo to nie ja
˝em Ma∏ysza odpierdziala∏ przed sikorami –
ofuknà∏ M∏odego, po czym zwróci∏ si´ do Andrzeja – Widzisz pan, dorwie si´ taki studencina do nart i od razu si´ przed sikorami popisuje, ˝e co to nie on. A wracajàc do pana, to
˝eÊ si´ pan nieêle urzàdzi∏. Doktór mówi∏, ˝e
˝eÊ pan si´ walnà∏ g∏owà z jakimÊ kitajcem.
– Co?! – spyta∏ Andrzej zdezorientowany.
– On próbuje powiedzieç, ˝e uleg∏ pan nieszcz´Êliwemu wypadkowi, podczas tradycyjnego powitania z jakimÊ obywatelem Japonii –
wtràci∏ si´ Student. – Czyta∏em o takich przypadkach. Dochodzi do nich najcz´Êciej podczas
powitaƒ w ciasnych korytarzach lub jeÊli witajàcy si´ nie ocenià w∏aÊciwie dzielàcej ich odleg∏oÊci. Pochylajà si´ obaj równoczeÊnie i trach,
nieszcz´Êcie gotowe. OczywiÊcie muszà w∏o˝yç
w uk∏on odpowiednià energi´ kinetycznà. Jak
dotàd w Japonii odnotowano dwadzieÊcia cztery wypadki Êmiertelne podczas powitaƒ. Mia∏
pan du˝o szcz´Êcia – doda∏ z powagà.
– No pi´knie! A Wa∏´sa chcia∏ nam tu drugà Japoni´ robiç! A takiego wa∏a! ˚eby si´
cz∏owiek musia∏ przy witaniu oglàdaç, ˝eby se
krzywdy nie zrobiç to, to ju˝ normalnie nienormalne jest, panie. Kto to widzia∏, ja si´ pytam?!
– zbulwersowa∏ si´ Wàsacz.
– No tak... Z Japoƒczykiem...
Andrzej zaczà∏ powoli przypominaç sobie
wydarzenia.
Przecie˝ od przesz∏o dwóch miesi´cy prowadzi∏ negocjacje z firmà Saneko Inc. Dotyczy∏y wybudowania w podwarszawskim Grójcu fabryki d∏ugopisów, które zmieniajà kolor pod
wp∏ywem temperatury. Mia∏ od dawna zaplanowane spotkanie na szczycie z dyrektorem
Saneko do spraw wschodzàcych rynków europejskich, panem Omaru Takagawà. Tak czeka∏
na to spotkanie. Przecie˝ od wywarcia dobrego wra˝enia na panu Takagawie zale˝a∏ kontrakt opiewajàcy na niez∏à sumk´. Od tego
kontraktu zale˝a∏a niejasna przysz∏oÊç koszmarnie zad∏u˝onej Salusiak & Makowski Constructios. Andrzej specjalnie kupi∏ kurs multimedialny „Sama Rama bez Dynama – czyli
kontakty handlowe z Krajem Kwitnàcej WiÊni”
na trzech p∏ytach CD! Przecie˝ tak d∏ugo i wytrwale çwiczy∏ ten uk∏on przed lustrem i taka
plama... Andrzejowi ∏zy same nap∏yn´∏y do
oczu. W tle dochodzi∏a o˝ywiona dyskusja
mi´dzy Wàsaczem a Studentem.
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– Ale˝ panie Marianie, Japonia to kraj
ogromnych mo˝liwoÊci. Kraj o bogatej historii
i kulturze, a jednoczeÊnie jedna z czo∏owych
pot´g gospodarczych Êwiata. Mówià o nim
Kraj Wschodzàcego S∏oƒca albo Kraj Kwitnàcej
WiÊni...
– Nie lubi´ wiÊni...
– B∏àd panie Marianie, b∏àd. WiÊnie sà bogatym êród∏em witamin, przede wszystkim witaminy C.
– Ja tam po wiÊni zawsze zgag´ mam. Wol´ porzeczkie albo jabko, a najlepiej porzeczkowo-jabkowe. Ostatnio takie WojtuÊ up´dzi∏
w balonie dwudziestolitrowym, to przez trzy
dni ˝eÊmy oba chodzili jak spitfajery. – Wàsacz
zaÊmia∏ si´ gard∏owo i zakas∏a∏.
Andrzej powa˝nie myÊla∏ o harakiri.
Smutny Koniec
Micha∏ Wojciechowski
08.04.2003

Wizyta
w piwnicy
˚arówka pod piwnicznym sufitem rozb∏ys∏a s∏abym, zakurzonym Êwiat∏em, ukazujàc
nitki paj´czyn zawieszone pod sufitem. Nad
drzwiami z desek, znajdujàcymi si´ na wprost
wejÊcia, wisia∏o kilka zw∏ok pajàków, nawet tak
du˝ych jak po∏owa pi´Êci, szczelnie owini´tych
w bia∏e kokony. Drzwi te nie by∏y otwierane co
najmniej od kilku lat, podobnie jak mieszkanie
na pierwszym pi´trze, w którym nikt nie mieszka∏. Agata nieÊmia∏o podesz∏a do koƒca schodów, by przekr´ciç kolejny wy∏àcznik Êwiat∏a.
Nast´pna brudna ˝arówka zala∏a korytarz g´stym syropem Êwiat∏a, ukazujàc oczom dziewczyny dobrze znane drzwi, za którymi kry∏y si´
kolejne rupieciarnie. Agata na lekko dr˝àcych
(nie wiadomo w∏aÊciwie dlaczego) nogach podesz∏a do drewnianych drzwi prowadzàcych
do zagraconego pomieszczenia przydzielonego jej mieszkaniu. Zadanie bojowe na dzisiaj
brzmia∏o: przynieÊç s∏oik d˝emu do naleÊników i kompot wiÊniowy. Dwa razy wypad∏y jej
z ràk klucze zanim zdo∏a∏a otworzyç k∏ódk´.
Drzwi otworzy∏y si´ powoli z przeciàg∏ym
skrzypieniem, ukazujàc rz´dy zakurzonych pó∏ek z przetworami, dwa rowery i mnóstwo
niepotrzebnych drobiazgów, w tym stary taboret. Agata obejrza∏a si´ nerwowo za siebie
i – przytrzymujàc nogà drzwi w taki sposób,
aby nie da∏o si´ ich zamknàç od zewnàtrz –
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si´gn´∏a po s∏oiki. Dosi´g∏a pierwszego lepszego d˝emu, niestety kompoty sta∏y przy koƒcu wàskiej piwnicy. Po chwili wahania dziewczyna puÊci∏a drzwi i szybko skoczy∏a po upragniony s∏oik. Drzwi zacz´∏y powoli si´ zamykaç
ze strasznym skrzypieniem, które mog∏oby chyba obudziç umar∏ego. Ta myÊl wcale nie spodoba∏a si´ Agacie, tote˝ najszybciej jak umia∏a,
prawie si´ przewracajàc, wybieg∏a na piwniczny korytarz. Pozosta∏o jej tylko zamknàç drzwi
na k∏ódk´. Rozejrza∏a si´ za kluczem, ale go nigdzie nie by∏o. Ponownie lekko uchyli∏a drzwi
i zajrza∏a do Êrodka. Klucz le˝a∏ na pod∏odze,
zaraz za progiem. Agata postawi∏a oba s∏oiki
na pod∏odze i szybko schyli∏a si´ po swà zgub´. Klucz zdumiewajàco g∏oÊno zadêwi´cza∏ jej
w d∏oniach, gdy próbowa∏a przekr´ciç zamek.
K∏ódka przez chwil´ stawia∏a opór – jak zwykle
przy zamykaniu, ale po krótkiej chwili Agata
poradzi∏a sobie z nià i klucz wylàdowa∏ w kieszeni jej spodni. Lekko ju˝ spocona, dr˝àcymi
r´kami chwyci∏a naczynia i odwróci∏a si´ powoli w kierunku wyjÊcia. ˚arówka oÊwietla∏a wcià˝
pusty korytarz, bezlitoÊnie ods∏aniajàc nawet
w swym marnym Êwietle brudne, go∏e Êciany
i nici starych paj´czyn. Wtem przez korytarz
przetoczy∏ si´ jakiÊ odg∏os, na dêwi´k którego
Agata a˝ podskoczy∏a. Trwa∏o to par´ sekund,
zanim uÊwiadomi∏a sobie, co jà tak przestraszy∏o. Rury. OczywiÊcie, ˝e rury przez które bieg∏a
woda. Kanalizacja, te˝ coÊ! Nie ma si´ czego
baç, dopóki nie trzeba mieç z tym zjawiskiem
bezpoÊrednio do czynienia. Agata uÊmiechn´∏a
si´ sztucznie, starajàc si´ ˝artowaç ze swego
bezpodstawnego strachu. Ruszy∏a w kierunku
schodów, starajàc si´ nie biegnàç. Przechodzàc
ko∏o zamkni´tych od lat drzwi, mimo woli spojrza∏a w gór´. Ujrza∏a tam coÊ jakby nik∏y b∏ysk
Êwiat∏a, który móg∏ byç jednak tylko odbiciem
na ruchomym, czarnym pancerzyku wielkiego
pajàka po˝erajàcego swojego pobratamca zawini´tego szczelnie w kokon. Agata odwróci∏a
g∏ow´, pstrykn´∏a wy∏àcznikiem i najszybciej
jak mog∏a wybieg∏a na zewnàtrz. Z ulgà przekr´ci∏a du˝y klucz w drzwiach prowadzàcych
z klatki schodowej do piwnicy. Z wn´trza dobieg∏ jà jakiÊ rumor, który tym razem nie móg∏
wydobywaç si´ z rur. Agata pokona∏a dwa pi´tra z rekordowà szybkoÊcià, o ma∏o co nie t∏ukàc s∏oików. Wpad∏a do domu jak burza i uspokaja∏a si´ przez kilka minut, oparta plecami
o Êcian´ w przedpokoju. Potem zanios∏a do
kuchni oba s∏oiki – i dok∏adnie umy∏a r´ce.
Mniej wi´cej godzin´ póêniej do piwnicy
zesz∏a starsza pani, mieszkajàca sama na

pierwszym pi´trze, w mieszkaniu sàsiadujàcym
przez Êcian´ z tym zamkni´tym. Przez ostatnie
dwie noce zza Êciany dobiega∏y jà jakieÊ odg∏osy, jakby ktoÊ wyrzuca∏ ci´˝kie rupiecie
z pó∏ek pod sufitem. Na poczàtku nie zaniepokoi∏o jej to, uzna∏a bowiem, ˝e si´ przes∏ysza∏a. Tej nocy jednak ha∏as by∏ zbyt du˝y, by mog∏a go zbagatelizowaç. Postanowi∏a popytaç
sàsiadów, czy czegoÊ nie s∏yszeli i – ewentualnie, gdyby ha∏asy znowu si´ powtórzy∏y – wezwaç policj´ (najprawdopodobniej ktoÊ si´ tam
w∏ama∏, wi´c obecnoÊç stró˝ów prawa by∏aby
konieczna). Staruszka przekr´ci∏a kontakt i pusty, brudny korytarz piwniczny zala∏o s∏abe
Êwiat∏o, majàce swe êród∏o w niewymienianej
od d∏u˝szego czasu ˝arówce. Otworzy∏a drzwi
do swojej piwniczki i nape∏ni∏a reklamówk´
ziemniakami, których zapas kie∏kowa∏ spokojnie w starej wannie zajmujàcej po∏ow´ niewielkiej powierzchni pomieszczenia. Ledwo zdà˝y∏a zamknàç drzwi na k∏ódk´, gdy w ca∏ej piwnicy zgas∏o Êwiat∏o. Kobieta westchn´∏a, przeglàdajàc w myÊlach domowe szafki w poszukiwaniu wolnej ˝arówki. Postawi∏a ju˝ stop´ na
pierwszym schodku prowadzàcym do wyjÊcia
na klatk´ schodowà, gdy zza pokrytych paj´czynami, nieu˝ywanych od lat drzwi dobieg∏ jej
uszu pot´˝ny rumor. Ostro˝nie podesz∏a do
drzwi, starajàc si´ dojrzeç coÊ w ciemnoÊci pomi´dzy cienkimi szparkami w deskach.
– Halo? Jest tam kto? Co si´ dzieje? – zapyta∏a i zapuka∏a w starà, chropowatà desk´.
Odpowiedzia∏a jej cisza. Staruszka wzruszy∏a ramionami i postanowi∏a wróciç tu póêniej z jakimÊ sàsiadem, kiedy nagle pod sufitem znad zamkni´tych drzwi na krótkà chwilk´
rozb∏ys∏o Êwiat∏o, by zniknàç niemal w tej samej chwili, w której si´ pojawi∏o. Nagle starsza
pani poczu∏a przemo˝nà ch´ç ucieczki, z której nie potrafi∏aby wyt∏umaczyç si´ sama przed
sobà. Najszybciej jak tylko mog∏a wdrapa∏a si´
po kilku schodkach i szybko zamkn´∏a za sobà
drzwi do piwnicy. Na klucz.
Nast´pnego dnia oko∏o po∏udnia do piwnicy zszed∏ mieszkajàcy na trzecim pi´trze pan
Adamczyk. Z okazji remontu w domu potrzebowa∏ stàd kilku desek. Przekr´ci∏ kontakt, ale
Êwiat∏o nie zapali∏o si´. Pan Adamczyk zaklà∏
pod nosem i pomyÊla∏, ˝e trzeba b´dzie wymieniç ˝arówk´. Nie chcia∏o mu si´ jednak wracaç teraz na trzecie pi´tro, postanowi∏ wymieniç ˝arówk´ przy okazji. Poza tym przypomnia∏
sobie, ˝e na pó∏ce tu˝ przy drzwiach w jego
piwnicy powinna le˝eç latarka. Zszed∏ po
schodach i od razu poczu∏, ˝e coÊ jest nie
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w porzàdku, bo owionà∏ go dziwny zapach,
jakby woƒ st´chlizny zmieszana z czymÊ nieokreÊlonym. Po omacku otworzy∏ k∏ódk´ i si´gnà∏ po latark´. By∏a tam, gdzie zostawi∏ jà
ostatnim razem. Pstryknà∏ prze∏àcznikiem
i snop Êwiat∏a omiót∏ ca∏e wn´trze. Oczom
zdumionego m´˝czyzny ukaza∏y si´ wy∏amane
deski w nieu˝ywanych przez nikogo drzwiach.
Trzyma∏y si´ one tylko na k∏ódce i dwóch
z trzech zardzewia∏ych zawiasów. Na brudnej
pod∏odze wala∏o si´ pe∏no drzazg. W pierwszym odruchu pan Adamczyk chcia∏ przekonaç
si´ z bliska co si´ w∏aÊciwie sta∏o, drzwi bowiem wyglàda∏y, jakby ktoÊ z du˝à si∏à wy∏ama∏ je od Êrodka. Zrobi∏ nawet krok naprzód,
nagle jednak cofnà∏ si´ gwa∏townie do ty∏u.
Nerwowo przekr´ci∏ zamek w k∏ódce u swoich
drzwi i najszybciej jak móg∏, nie biegnàc
jednak, wyszed∏ z piwnicy. Zamykajàc na klucz
drzwi prowadzàce do niej z klatki schodowej.
Nie wiedzia∏ dlaczego to zrobi∏, czu∏ tylko, ˝e
upragnione deski wcale nie sà mu ju˝ tak
potrzebne. Szybko wszed∏ na trzecie pi´tro, zdjà∏
buty i dopiero w pokoju zauwa˝y∏, ˝e w prawej
r´ce wcià˝ Êciska kurczowo zapalonà latark´.
Dwa dni póêniej ju˝ wszyscy sàsiedzi wiedzieli o wy∏amanych w piwnicy drzwiach i ha∏asach w pustym mieszkaniu. Nikt jakoÊ nie
mia∏ odwagi iÊç do piwnicy, chocia˝ nikt nie
przyzna∏by si´ do tego otwarcie. W koƒcu postanowi∏o tam zejÊç trzech m´˝czyzn: pan
Adamczyk, jego 21-letni syn i mieszkaniec
czwartego pi´tra, pan Skoczylas. Nie ˝eby coÊ,
tylko tak, gdyby trzeba by∏o wynieÊç coÊ ci´˝kiego. Pan Adamczyk nieco dr˝àcà r´kà otworzy∏ pierwsze drzwi i jako pierwszy ostro˝nie
wszed∏ do piwnicy. Tu˝ za nim podà˝a∏ drugi
sàsiad, na koƒcu z nieco pob∏a˝liwà minà szed∏
syn pana Adamczyka – Artur. Wszyscy trzej zaopatrzeni byli w latarki rzucajàce silne snopy
Êwiat∏a. Pan Adamczyk w kieszeni swojej kurtki mia∏ dwie zapasowe ˝arówki. Kilka sekund
póêniej Êwiat∏o wszystkich trzech latarek pad∏o na jedno miejsce, w którym wszyscy trzej
ujrzeli drzwi od nieu˝ywanej piwnicy... ca∏e. Ich
deski by∏y zakurzone, jakby w ogóle nie by∏y
ruszane od kilku, mo˝e kilkunastu lat, pokryte
poszarza∏ymi paj´czynami, na pod∏odze nie
by∏o nawet drzazgi z po∏amanego drewna.
Trzech panów popatrzy∏o na siebie ze zdumieniem i pokr´ci∏o g∏owami bez zrozumienia dla
zaistnia∏ego zjawiska. Artur skwitowa∏ to lekcewa˝àcym uÊmieszkiem po∏àczonym ze wzruszeniem ramion. Po krótkiej wymianie zdaƒ
postanowiono wymieniç ˝arówki. Gdy jednak
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przekr´cono kontakty, okaza∏o si´, ˝e obie ˝arówki dzia∏ajà i – chocia˝ mog∏o to byç tylko
z∏udzeniem – dajà jakby jaÊniejsze Êwiat∏o ni˝
przedtem. Po kilku minutach sàsiad z czwartego pi´tra i Artur skierowali si´ do wyjÊcia. Tylko pan Adamczyk zosta∏ jeszcze na chwil´, by
jednak wziàç te potrzebnych mu wcià˝ do remontu deski. Ju˝ wychodzi∏, gdy nagle, tkni´ty
jakimÊ przeczuciem, podszed∏ do drzwi nieu˝ywanego pomieszczenia. Wyglàda∏y zwyczajnie: brudne, podniszczone, stare drzwi
piwniczne, upstrzone fragmentami paj´czyn.
Pan Adamczyk przysunà∏ twarz bli˝ej, zaglàdajàc w nieprzeniknionà ciemnoÊç pomi´dzy szparami desek. Potem przeniós∏ spojrzenie obok
i nagle zauwa˝y∏: na deskach ledwo widoczne,
ale jednak by∏y – delikatne Êlady, linie pozosta∏e jakby po precyzyjnym sklejeniu drewna, cienkie nitki, pozosta∏oÊci po p´kni´ciach. Szybko
odskoczy∏ od feralnych drzwi i – wziàwszy swoje deski – pr´dko wyszed∏ z piwnicy.
Starsza pani, ta sama, która s∏ysza∏a ha∏asy w pustym mieszkaniu obok, wi´cej si´ na
nie nie skar˝y∏a. Nie znaczy to, ˝e na pewno
ich nie by∏o. Mog∏a ich po prostu nie s∏yszeç.
Dwa tygodnie póêniej Agata zesz∏a do
piwnicy, znowu po d˝em. Szybko przesz∏a
przez korytarz, zdj´∏a k∏ódk´ ze skobla, otworzy∏a skrzypiàce drzwi i, przytrzymujàc je nogà, si´gn´∏a po pierwszy lepszy s∏oik. Dr˝àcym r´kami z trudem przekr´ci∏a zacinajàcy si´
klucz w zamku, o ma∏o nie upuszczajàc go na
pod∏og´. Powoli odwróci∏a si´ i ruszy∏a w stron´ wyjÊcia. By∏a ju˝ na ostatnim schodku, gdy
zza jej pleców dobieg∏ nieg∏oÊny, przyt∏umiony
odg∏os, jakby coÊ spada∏o z du˝ej wysokoÊci.
Agata szybko zamkn´∏a drzwi prowadzàce
z klatki schodowej do piwnicy, przekr´cajàc
klucz w zamku dwa razy. Rury. To z pewnoÊcià
by∏y rury. Bo jeÊli nie rury – to co?
Monika Skrzypczyk

JakiÊ pan
JakiÊ pan g∏aszcze mojego psa. Poci mi si´
d∏oƒ. Trzymam mocno smycz. Pies merda. Pan
zaprasza do siebie.
JakiÊ pan g∏aszcze mojà buzi´. Poci mu si´
d∏oƒ. Ja si´ czerwieni´. Radio gra zbyt g∏oÊno.
JakiÊ pan wk∏ada mnie do wanny. Chowam
si´ pod pianà. Przyciskam kolana do brody.
Wanna jest za ma∏a dla mnie i dla pana. Za
ma∏a. Zdecydowanie za ma∏a.
Piotr Nita
Marzec 2003
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˚ulasicc park

ARTYSTA FOTO GRAFIK

By∏ d∏ugi, deszczowy, jesienny wieczór.
Mi´dzy pos´pnymi, skar∏owacia∏ymi drzewami
w szaleƒczym taƒcu wirowa∏y liÊcie rzucane
wiatrem niczym tajemnà, niewidocznà, demonicznà si∏à. I w∏aÊnie w Êrodku tej zawieruchy,
a dok∏adnie na samym Êrodeczku miejskiego
parku le˝a∏ sobie pan Mietek. Z zawodu by∏
on... ˝ulem, specjalnoÊç – ˝ul parkowy (i, zapewne, gwiazdy sobie oglàda∏). Nagle oczom
pana Mietka ukaza∏a si´... ciemnoÊç. Gdy tylko
si´ ocknà∏, spostrzeg∏ ˝e znalaz∏ si´ w jakimÊ
lesie – tylko strasznie ogromnym – w którym
drzewa mia∏y po 150 metrów wysokoÊci.
– Cholera, gdzie ci miejscy mnie wywieêli?
Nie mogli tak jak ostatnio, za miasto, i by
wystarczy∏o? – zada∏ pytanie w myÊlach.
W chwil´ póêniej uszom pana Mietka da∏
si´ s∏yszeç przeraêliwy ryk:
– Oddawaj moje wino!!!
– (...) nasi? – b∏yskawicznie nasun´∏o si´
Mietkowi pytanie.
Kiedy jednak rozsunà∏ ogromne liÊcie paproci ujrza∏ dwa olbrzymie gady. Nie wiedzieç
czemu Mietek Êwiadom by∏, ˝e to pot´˝ne denaturozaury. Najwidoczniej k∏óci∏y si´ o jakiÊ
alkohol. Mietek ju˝ mia∏ spokojnie odejÊç, kiedy zorientowa∏ si´, ˝e z kieszeni jego znoszonego szarego p∏aszcza wystaje butelcyna dobrego wina „TURBO” (z podwójnà siarà). Na
nieszcz´Êcie Mietka spostrzeg∏y to równie˝
dwa denaturozaury.
– Patrz, nasze wino! – krzyknà∏ pierwszy.
– Oddawaj je, pokurczu! – wrzasnà∏ drugi
po czym obaj run´li na Mietka z ca∏ym impetem kilkutonowych cielsk.
Miecio niewiele myÊlàc jà spieprzaç ile si∏
w nogach, dràc si´ w niebog∏osy:
–A weêcie se to wino!!!
Nagle poczu∏ ostry ból w prawym podudziu i upad∏. Kiedy podniós∏ wzrok ujrza∏...
dzielnicowego z pa∏kà w r´ce.
– Mietek, tyle razy ci mówi∏em: nie spaç
w parku.
Po tych s∏owach Miecio zerwa∏ si´ na równe nogi, z zadowolenia uca∏owa∏ dzielnicowego i raênym, choç nieco chwiejnym, krokiem
uda∏ si´ do domu. Po drodze jednak poczu∏, ˝e
coÊ mu wystaje z kieszeni. Spojrza∏ z nieskrywanym zdziwieniem na butelcyn´ opatrzonà
napisem „VINO TURBO” (z podwójnà siarà)...

Mateusz Byczkowski
20.10.2002
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– Witojcie kumie!
– A witojcie.
– Wpadlim do was z somsiedzkom wizytom, coby si´ poradziç i ponarzykaç.
– Ooo tak, ponarzykaç.
– Bo niedobrze jest. Dawnom ˝adnego bestsellera nie wydo∏ i wydawnictwo mi podupada.
Paj´czyny w komputrach rosnom.
– To niedobrze.
– A u wos widze nie lepij. Âciany odrapane, sprz´ta w pude∏kach, meble pochlapane...
– A bo rymont mom!
– Aaa, rymont. A mo˝e ten rymont to komornik si´ nazywo?
– Nie ˝adyn komornik, bo ˝em w spó∏ke
wszed.
– åwierkali jaskó∏ki, nie wchodziç w spó∏ki...
– Zastrzyk kapita∏u ˝em dosto∏ i tera ∏adnie tu malujemy. O, a tu sala konferencyjno bydzie.
– Poradêcie kumie, co by tu wydoç, ˝eby
zarobiç. Dwie ostatnie ksion˝ki to 90 procynt
zwrotu.
– A do Grocholi ˝eÊ telefonowo∏?
– Telefonowo∏ i nic. Nie kce cholera. Sprzedo∏a pierdo∏a wszysko.
– A do Kofty próbowo∏eÊ?
– Pojecha∏a do Hameryki na sta˝ i po polskiemu godoç nie kce.
– No to ni wim. Mo˝e kieich smarkatych
skandalistów zbereênych?
– Mo˝e to byç. Ino których? Wy rozeznonie
mocie...
– Tu telefon mom. Taka ruda po maturze.
Mas∏oska si´ nazywo.
– No to dzwonim (wykr´ca numer). Halo
Dorota? A dyç dziecko drogie dej wujkowi
opowiadania zbereêne, to wydamy i psebój
bydzie. 10 procynt zyska dla ciebie. To jak bydzie? Mom sie ∏odpierdoliç? O ty zo∏zo nieletnia! Jo ci dom dziada! Dziad to w hareÊcie siedzi! (trzaska s∏uchawkà).
– Nie kcio∏a?
– Ni.
– To mo˝e starucha któregoÊ wydej. O tu
telefon do Rakoskiego mom. Dzienniki pise
w tomach.
– Halo Rakoski? Wydomy ci co? Ni? No to ni!
– A mo˝e komiksa albo bajke jakà?
– A dyç gupot o krasnoludkach nie byde
wydawa∏. Jo sie szanuja!

X–XII 2003

S. Burszewski

„Aleje 3” w internecie – www.biblioteka.czest.pl
Pismo mo˝na kupiç w placówkach kulturalnych Cz´stochowy

WYDAWCY

– To mo˝e som napis, jak takiÊ mundry! Teraz ka˝dy pisoz to wydawca.
– Pewnie ze napise! Nalej wódki, dugopis
dej i kartke. Razem pseboja napisemy i bogaci bedziemy w try miga jak ta Rowling od Pottera.
– A pewnie. Wstelimy sie w koniunkture.
Tylko badania rynku trza zrobiç, coby wiedzieç, co ludziska kcà cytaç...
– A bedzies bodo∏. Idê se do lekaza, to cie
zbodo.
– No jak? Tak w ciemno piniondze mom
zucaç kiej obierki prosiakom?
– Jak my napisemy, to dobze bydzie.
– A o cym? Mo˝e mi powies mundralo?
– O piciu! No o cym terozki si´ pise? Durny ty...
– To moze o jedzeniu troche, zeby zakunska by∏a.
– A widzis, nie znos sie. O piciu
i dziewuchach. Zeby rokendrol by∏.
– A tytu∏ domy: „Ostatnie westchnienie
Elvisa”.
– A moze byç. I kolorowo ok∏adke domy.
– I zeby gruba by∏a ksiun˝ka!
– A dyç! I droga!
– Albo nie. Jedna mientka i tania, a druga
twarda i droga.
– Dobze kombinujes. I reklamy na banery
w spo˝ywczych domy!
– I na targu spotkanie z pismokami
zrobimy!
– A zdjencia se pikne zrobimy!
– A s∏awni bydziemy!
– A mo˝e nie.
– A co ty mi tu dajes?
– Rachunek za porade wydawnicom.
– A ˝eby cie huncwocie diabli wzieni! Jak za ten
ka∏dun chyce to ∏eb ukrynce...(bijà si´) Do inszego
wydawcy tu ∏obok pójde... ∏obuzie ty!
(sb)
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FILM
Adaptacje,
imitacje,
„Dzieƒ Êwira”
˚yjemy w ciekawych czasach: afery i skandale od szczytów w∏adzy po lokalne szczeble,
wszechobecna korupcja, sprzedawane ustawy,
handel zw∏okami, agresja w szkole, dotkliwe
bezrobocie, upad∏y Âlàsk, podziemie aborcyjne, n´dza na wsi, martwe noworodki w beczkach... Tymczasem na ekrany kin wchodzi „Stara baÊƒ”, kolejna ekranizacja anachronicznej literatury. WczeÊniej by∏y: „Ogniem i mieczem”,
„Quo vadis”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta”, „PrzedwioÊnie”, „Syzyfowe prace”. W planach naszych
niezawodnych mistrzów sà jeszcze „Krzy˝acy”
oraz, ponownie, „W pustyni i w puszczy”. Za jakiÊ czas byç mo˝e si´gnà po „Kazania Êwi´tokrzyskie” czy „Legend´ o Êwi´tym Aleksym”,
produkujàc kolejne tandetne stare baÊnie w zu˝ytym kostiumie. To jeden z g∏ównych nurtów
rodzimej produkcji tuczonej ogromnymi pieni´dzmi z bud˝etu paƒstwa. Drugi stanowià filmy rozrywkowe, czyli komedie i sensacje kalkowane z amerykaƒskich schematów (Pasikowski,
Wójcik, Lubaszenko et consortes).
Adaptacje i rozrywka zdominowa∏y wspó∏czesne kino polskie, przesuwajàc je na peryferie europejskiej sztuki filmowej. W naszej kinematografii bardzo brakuje filmów odzwierciedlajàcych wspó∏czesne frustracje spo∏eczne,
a jeÊli ju˝ si´ pojawiajà, to niezwykle rzadko.
Jeszcze rzadziej osiàgajà artystyczne wy˝yny.
Re˝yserem, który podjà∏ to wyzwanie i zrealizowa∏ je po mistrzowsku, jest Marek Koterski.
Jego „Dzieƒ Êwira”, to ostry, odwa˝ny, inteligentny i bardzo prawdziwy obraz, niosàcy
gorzkà refleksj´ na temat kondycji wspó∏czesnego polskiego inteligenta oraz naszej chorej
rzeczywistoÊci. Co najciekawsze, dla tego powa˝nego, wr´cz tragicznego tematu, twórca
wybra∏ komediowà konwencj´, oscylujàcà
w stron´ groteski i uzyska∏ doskona∏y efekt.
Powsta∏ obraz oryginalny, autentyczny, sugestywny. Okaza∏o si´, ˝e klimaty historii opowiedzianej przez Koterskiego sà bardzo bliskie
inteligentnym Polakom, wielu z nich identyfikuje si´ z Adasiem Miauczyƒskim, rewelacyjnie
zagranym przez Marka Kondrata. „Dzieƒ Êwira” jest pere∏kà w polskim kinie ostatniej dekady, lecz, niestety, chyba jedynà. Mo˝na by jesz-

cze od biedy podaç kilka interesujàcych tytu∏ów, np. „D∏ug”, „CzeÊç Tereska”, ale tym prostym, dos∏ownym obrazkom daleko do poziomu filmu Koterskiego.
Zastanawiam si´ nad przyczynà niech´ci
filmowców do podj´cia kreatywnego dyskursu
z czasem teraêniejszym. Czy˝by naszym re˝yserom brakowa∏o odwagi, inwencji, polotu, by
zmierzyç si´ z polskà rzeczywistoÊcià, którà
przynios∏a transformacja? Zdecydowanie wolà adaptowaç, imitowaç ni˝ tworzyç. Sà wi´c
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci wyrobnikami, rzemieÊlnikami, na pewno nie artystami. Artysta
nie idzie na ∏atwizn´, ucieka od schematów,
prze∏amuje tabu, prowokuje, przesuwa granice
sztuki, inspiruje myÊlowo. Tego w kinie polskim nie ma. Moja najwi´ksza obawa to czy tego rodzaju kino jest w ogóle Polakom potrzebne. Po co komu inteligentny film, skoro polska
inteligencja to gatunek zepchni´ty na margines finansowy i presti˝owy? Inteligent ma
u nas w∏aÊnie status tytu∏owego Êwira, ∏agodnego wariata, który nikomu powa˝nie nie zaszkodzi, siedzàc w czterech Êcianach swojego
Êmiesznego, niepotrzebnego ˝ycia.
Tragizm Adasiów Miauczyƒskich polega na
tym, ˝e bezlitosne mechanizmy nowego dealu
eliminujà ich. To wynik Êwiadomego, planowego dzia∏ania tych, którym przeszkadzajà osobnicy myÊlàcy. Komu wi´c potrzebne jest status
quo? Wszystkim, którzy majà pieniàdze i w∏adz´, a dà˝à do stworzenia spo∏eczeƒstwa t´pych konsumentów.
W poprzednim systemie manipulacja mia∏a
charakter ideologiczny, ale polskie kino by∏o
znakomite, bardzo wielu artystów
komentowa∏o rzeczywistoÊç z pasjà, odwagà, nowatorsko, jak choçby szyderca Stanis∏aw Bareja czy
moralista Krzysztof KieÊlowski.
DziÊ manipulacja ma inny charakter, bardziej perfidny, bo przyjemny: barany karmi si´ soczystà trawà. Re˝yserzy, Êwiadomie lub nie,
utrwalajà t´ tendencj´.
W∏aÊnie zakoƒczy∏ si´ w Gdyni
28. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jestem ciekawa, jak to,
co napisa∏am, ma si´ do najnowszych osiàgni´ç polskich filmowców. Replik´ festiwalu b´dzie
mo˝na obejrzeç w OKF-ie ju˝ w listopadzie.

Halina Piwowarska
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Rozmowa z re˝yserem Katarzynà Deszcz,
dyrektorem naczelnym i artystycznym
Teatru im. A. Mickiewicza w Cz´stochowie,
i aktorem Markiem Âlosarskim, zast´pcà
dyrektora
Krystian Piwowarski: Jaki kszta∏t pragniecie Paƒstwo nadaç cz´stochowskiej scenie?
Katarzyna Deszcz: To, co powiem, b´dzie
ma∏o odkrywcze, ale chcia∏abym, aby by∏o
w naszym teatrze du˝o ró˝norodnych spektakli. Marzeniem ka˝dego dyrektora teatru jest
mieç dobre artystycznie, a zarazem bardzo ciekawe, oryginalne spektakle, na które przychodzà widzowie. Mój pomys∏, w najwi´kszym
skrócie, polega na tym, ˝eby nie robiç przedstawieƒ dla wszystkich, poniewa˝ uwa˝am, ˝e
robienie dla wszystkich jest robieniem dla nikogo. Cz´stochowa to du˝e miasto, w którym
˝yjà bardzo ró˝ni ludzie o bardzo ró˝nych zainteresowaniach, o bardzo ró˝nym poziomie
i potrzebach kulturalnych, wi´c opowiadanie,
˝e robimy dla wszystkich, jest bzdurà. Chcia∏abym, ˝ebyÊmy mieli ofert´ repertuarowà adresowanà do okreÊlonych grup widzów. Poka˝emy, jeszcze w tym roku, „Antygon´” Jeana
Anouilha w re˝yserii Bogdana Toszy. To, co
prawda, tytu∏ z kanonu lektur szkolnych (Sofokles), ale sztuka napisana i inscenizowana jest
bardzo wspó∏czeÊnie. Jest próbà pokazania tego, co klasyczne, co jest odwiecznym tematem
teatralnym, w sposób, przepraszam za wyra˝enie: „zjadliwy” dla wspó∏czesnego widza. „Panna Julia”, spektakl ju˝ znany w Cz´stochowie,
to tak˝e inne odczytanie Strindberga. Nasz
spektakl jest pewnà kompozycjà samego tekstu dramatycznego i Strindbergowskich rozwa˝aƒ na temat kondycji kobiety, relacji mi´dzy kobietami a m´˝czyznami, a tak˝e refleksji
o teatrze i sztuce jako takiej. Przygotowujemy
miko∏ajkowe „Brzydkie kaczàtko” w re˝yserii
Bogdana Cioska. Andersen to szlachetna literatura, godna artystycznego potraktowania.
Rozpoczynajà si´ próby do sztuki Amerykanina Johna Steplinga, który sam b´dzie re˝yserowa∏ swój tekst. Autor, wielokrotnie nagradzany w Stanach, nigdy nie by∏ grany ani nie
re˝yserowa∏ w naszym kraju. OczywiÊcie nie
wiemy, czy ten tekst w Polsce si´ sprawdzi, ale
powinno si´ podejmowaç ryzyko, teatr bezpieczny jest troch´ nijaki.
Pragn´ tak˝e wpisaç si´ w tradycj´ przedstawieƒ sylwestrowych, przy czym nie chc´,
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˝eby to by∏a klasyczna farsa, w której, poza
tanim Êmiechem, o nic nie chodzi. Naszà propozycjà b´dzie „Ca-sting” Rafa∏a Kmity. Kmita, kojarzàcy si´ wy∏àcznie z kabaretem, napisa∏ bardzo rzetelnà, màdrà sztuk´, która zawiera elementy kabaretowe, ale ma swój sens,
przes∏anie. Opowiada o tym, jak ludzie, a zw∏aszcza artyÊci, sprzedajà si´ dla pieni´dzy, dla
poklasku. To, mi´dzy innymi, sztuka o tym, jak
bardzo jesteÊmy wytworem Êwiata komercji.
Kolejnym spektaklem b´dzie rosyjska sztuka,
znowu prapremierowa, Agnieszki Olsten,
re˝yserki m∏odego pokolenia. Zatem jeszcze
inna literatura: troch´ zabawy konwencjà teatralnà, a tak˝e opowieÊç o wspó∏czesnych
ludziach.
KP: Ciekawe, frapujàce propozycje.
KD: Wszyscy jakoÊ zak∏adali, ˝e rozpocz´ciem sezonu b´dzie gigantyczne przedsi´wzi´cie w mojej re˝yserii. Tymczasem w sytuacji, w jakiej jest cz´stochowski teatr obecnie,
przy niepe∏nym, ma∏ym zespole, braku Êrodków, realizacja wielkiego przedstawienia poch∏on´∏aby wszystkie pieniàdze, zaanga˝owa∏aby wszystkich aktorów, pracowników, s∏u˝by
teatru. Zatem moja decyzja by∏a taka: wi´cej
tytu∏ów taƒszych, ciekawszych, ró˝norodnych,
a nie jedna, bardzo ryzykowna produkcja.
KP: Jak Pan, aktor, a jednoczeÊnie zast´pca dyrektora, znajduje si´ w roli osoby
wspó∏odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku cz´stochowskiego teatru?
Marek Âlosarski: Przede wszystkim ciesz´
si´, ˝e mog´, razem z Panià Katarzynà, tworzyç nowà jakoÊç w naszym teatrze. Do koƒca
roku mamy w planach zrealizowanie pi´ciu tytu∏ów. To du˝o.
KP: Proponujecie Paƒstwo teatr rozmaitych estetyk, rozmaitych form. B´dzie
w nim równie˝ miejsce dla polskiej klasyki?
KD: Bardzo chc´, ˝eby pojawi∏a si´ tutaj
klasyka polska, natomiast kompletnie nie interesujà mnie pomys∏y, ˝eby zrobiç coÊ klasycznie. Nie chodzi o to, ˝e nie lubi´ klasyki. Rzecz
w tym, ˝e zmieni∏y si´ znaczenia, Êwiat si´
zmieni∏, nie mo˝na zrobiç „Dziadów” tradycyjnie, nikt tego na widowni nie wytrzyma. Byç
mo˝e, gdyby widzowie zobaczyli na scenie absolutne mistrzostwo aktorskie, chocia˝ i tak
trzeba tekst zinterpretowaç, trzeba wiedzieç,
o czym si´ opowiada. Tak jest z ca∏à klasykà,
nie tylko polskà. Z kolei teksty wspó∏czesne pisane sà „na dziÊ”. Tu te˝ trzeba uwa˝aç, nie
chodzi o to, ˝eby robiç „obyczajówki”. Teatr
ma misj´ i, jeÊli nawet ktoÊ si´ Êmieje z takie-
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go okreÊlenia, teatr ma wychowywaç, a przynajmniej zmuszaç do myÊlenia. I ma zmuszaç
màdrze, ciekawie, intrygujàco. Je˝eli teatr nie
spe∏nia tej misji, nie powinien istnieç.
MS: No w∏aÊnie. Poza spektaklami, o których mówiliÊmy, pojawià si´ w naszym teatrze
inne formy kontaktu z widzami. Pani Anna
Dymna otwiera 18 paêdziernika Salon Poezji.
Innym przedsi´wzi´ciem b´dzie czytanie
wspó∏czesnych dramatów, ta forma sceniczna
kierowana jest g∏ównie do m∏odych widzów,
do Êrodowiska akademickiego. Chcemy, aby
cz´stochowski teatr sta∏ si´ miejscem dyskusji.
KD: Po spektaklach sztuki Anouilha proponujemy nowà form´ kontaktu z widzem - „Sàd
nad Antygonà”. M∏odzi ludzie b´dà decydowaç, kto mia∏ racj´: Kreon czy Antygona, czyli
edukacja przez dramat. Chcia∏abym rozpoznaç
naszego widza, choçby poprzez rozprowadzenie ankiety z pytaniem, czego ludzie oczekujà
po teatrze, czego w nim szukajà, co ich interesuje, czy spektakl by∏ nudny, czy ich zaintrygowa∏. To próba poznania widza od strony czysto marketingowej, statystycznej. Jako re˝yser,
jako twórca mam oczywiÊcie swoje wyobra˝enie o teatrze jako takim, jako dyrektor naczelny odpowiadam za ofert´ teatralnà. Tu i teraz,
w tym mieÊcie i w tym czasie, bo to nie jest
moje prywatne poletko.
KP: Jest Pani twórcà o europejskim doÊwiadczeniu. Prosz´ porównaç teatr polski
z teatrami innych krajów.
KD: W Polsce jest sporo teatrów, re˝yserów, powstajà ciekawe przedstawienia. To, co
mnie cz´sto irytuje, to sà mody teatralne. Pojawia si´ oto nowe nazwisko re˝yserskie i nagle ca∏a krytyka orientuje si´ w t´ jednà stron´, budujàc wyznacznik, odnoÊnik ca∏ego ˝ycia
teatralnego. Tymczasem w wielu europejskich
krajach jest miejsce na ró˝norodnoÊç. Rozmaite zjawiska teatralna sà tam rozpoznawane.
Nie jest tak, ˝e, na przyk∏ad, panuje moda na
teatr metafizyczny, jak w Polsce, i wszyscy si´
martwià, nie majàc spektaklu metafizycznego.
Nie mówi´ tu o ró˝nicach organizacyjnych czy
strukturalnych, bo to jest w ogóle inny Êwiat,
tego si´ w ˝aden sposób nie da porównaç. Nie
ma zespo∏ów, nie ma takich budynków teatralnych jak choçby nasz, cz´stochowski, robi si´
produkcje, jest inny system finansowania i tak
dalej. To, co jest bezcenne u nas, to teatr autorski. Re˝yser kreuje zdarzenie teatralne od
poczàtku do koƒca. W Wielkiej Brytanii jest
ogromna czo∏obitnoÊç w stosunku do tekstu,
czego u nas nie ma, tekst jest cz´Êcià tworzy-

wa teatralnego. U Niemców z kolei bardzo
wa˝na jest symbolika.
KP: Przyzwyczajono nas, Polaków, do
myÊli, ˝e w naszym kraju tworzy si´ Êwietny
teatr. Mam inne zdanie, ale polskie mity sà
silniejsze od rzeczywistoÊci.
KD: Zostawiajàc wszelkie ró˝nice, musz´
powiedzieç, ˝e, wbrew naszemu przekonaniu,
nie mamy wybitnego teatru na europejskim,
Êwiatowym poziomie. Od czasu do czasu jakiÊ
re˝yser gdzieÊ z czymÊ pojedzie, nawet powa˝nie zaistnieje na festiwalu, ale z∏udne jest
przeÊwiadczenie, ˝e postrzega si´ w Êwiecie
polski teatr jako szczególnà jakoÊç. A d∏ugo
takie przekonanie pokutowa∏o. Odczuwamy
istnienie teatru niemieckiego, szczególnie
widoczne jest to, co si´ obecnie dzieje w teatrach berliƒskich. Kojarzymy jakoÊ teatr w∏oski, natomiast teatr polski w obszarze form
teatralnych jest ograniczony. Troch´ si´ dzieje
w taƒcu i operze, ale to przecie˝ osobna
jakoÊç. Czasem pojawi si´ przedstawienie
z rozbudowanà plastykà, jednak˝e, poza Scenà Plastycznà Leszka Màdzika, takich teatrów
nie ma.
KP: Jest Pan zast´pcà dyrektora naczelnego i artystycznego. To funkcja. Ale jest
Pan przede wszystkim aktorem. Jakie nadzieje, jako aktor, wià˝e Pan z osobà Pani
Katarzyny Deszcz?
MÂ: Ka˝de spotkanie z nowà materià teatralnà jest dla aktora bardzo wa˝ne. I mam nadziej´, ˝e osoba nowej Pani dyrektor otworzy
przed nami kolejne tajemnice naszego zawodu.
KP: Co Pan sàdzi o wspó∏czesnym polskim aktorstwie? OsobiÊcie uwa˝am je za
ubogie w Êrodki wyrazu, b∏ahe, w∏aÊciwie
nieistotne.
MÂ: Polskimi aktorami rzàdzà media. Reklama, sitcom, serialik to nagrody, du˝e pieniàdze. W centrach jest bieganina od rana do nocy, podczas próby jest w∏àczona komórka, bo
a nu˝ zadzwonià z propozycjà. Wieczorem
ewentualnie teatr. Rozumiem, to jest pewna intensywnoÊç, ale mo˝e powinien nastàpiç wyraêny podzia∏, jaki jest w Europie, na aktorów
stricte teatralnych i wy∏àcznie filmowych. Francuski aktor filmowy to acteur, teatralny zaÊ nazywa si´ „komediantem”. Nie ma te˝ sytuacji,
kiedy jakaÊ osóbka, na przyk∏ad modelka, przy
ca∏ym szacunku dla wykonywanego zawodu,
wskoczy∏a takà czy innà drogà do aktorstwa,
bo cierpi na tym nasza profesja. Z drugiej strony takie miejsca, jak Cz´stochowa, to samotne
wyspy, gdzie mo˝na tworzyç teatr aktorski.
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KD: Wiadomo, ˝e w sitcomie nie gra si´ dla
sztuki, tam si´ gra dla pieni´dzy. Sztuk´ robi
si´ w teatrze. Nie znam aktora, który by powiedzia∏, ˝e robi serial dla sztuki.
MÂ: A mo˝e to takie czasy...
KD: Bo film czy telewizja to mocne i tanie
media, w przeciwieƒstwie do teatru, który jest
drogi. Mimo to teatr nie mo˝e oddawaç pola.
Zarówno aktorstwo jak i budowanie spektakli,
inscenizacje, nie mogà byç próbà kopiowania

filmu lub telewizji. Inaczej teatr przegra. Teatr
jest innà jakoÊcià artystycznà. Stanie pomi´dzy
spowoduje, ˝e widz wybierze „Matrixa”, bo
tam efekty wizualne sà nieporównanie bardziej
abstrakcyjne.
MÂ: Wykorzystywanie komputerów w teatrze nie da przecie˝ efektu ekranowego. Mam
nadziej´, ˝e tu, w teatrze, s∏owo i myÊl nadal
b´dà du˝o znaczyç.
KP: Dzi´kuj´ za rozmow´.

„Piek∏o – PieÊƒ 23”, „Hipokryci”
drzeworyt Salvadora Dali
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z wielkà ˝arliwoÊcià do kochanki. W drugiej,
lustrzanej Julia biega wokó∏ Jeana, przemawiajàc do kochanka. Jednak˝e ani jedno, ani drugie nie s∏yszy swoich s∏ów. Widzowie równie˝
ich nie s∏yszà. Zag∏usza je dzika, wrzaskliwa
muzyka gitary (Janusz „Yanina” Iwaƒski) i wiolonczeli (Serhiij Rysanov). Gwa∏townoÊç Julii
i Jeana kontrapunktuje zachowanie Krystyny.
Odpychajàco posàgowa, obnoszàca si´ ze
swojà moralnà i religijnà wy˝szoÊcià, tkwi na
scenie jakby chcia∏a powiedzieç: „Ludzie, do
diab∏a z waszymi nami´tnoÊciami, waszà mi∏oÊcià, intrygami, zdradami, nadziejami, marzeniami, cierpieniem”. Tylko ona pozostanie ca∏a
na uczuciowym pobojowisku.
Emocjonalny przek∏adaniec to nie wszystko, co widzimy i s∏yszymy. Otó˝ na scenie pojawia si´ parokrotnie August Strindberg-per
procura niejako, dzi´ki osobie Krystyny.
Katarzyna Deszcz, ∏amiàc scenicznà logik´,
w∏o˝y∏a w jej usta opinie Strindberga na temat
postaci Julii, Jeana i Krystyny, na temat ko∏tuƒstwa, teatru, sztuki. Skàd ta potrzeba budowania dystansu do wydarzeƒ dziejàcych si´ na
scenie? Pesymistyczne komentarze Strindberga brzmià gniewnie, szyderczo i znajomo, jak
nasze w∏asne komentarze na temat Êwiata,
w którym ˝yjemy. Wi´c mo˝e Katarzyna Deszcz
nie tworzy dystansu, ale, przeciwnie, wyznacza
punkty uniwersalne, czyniàc z dziewi´tnastowiecznego dramatu sztuk´ wspó∏czesnà? Minimalizm scenograficzny, muzyczny, w oÊwietleniu
sceny ka˝e zapomnieç o odleg∏ej epoce. U∏atwia
to równie˝ sam j´zyk dramatu brzmiàcy nowoczeÊnie, mocno, zaskakujàco Êwie˝o, umo˝liwiajàc aktorom znacznie bardziej dynamiczne budowanie postaci, ni˝by na to pozwala∏a np. ciasna, klaustrofobiczna przestrzeƒ sceny.
Inscenizacja Katarzyny Deszcz dzia∏a
przede wszystkim na emocje, ale pozostawia
kilka kwestii do przemyÊlenia – tekst oraz podtekst, obraz i ukryte znaczenia.
KiedyÊ lubi∏em teatr dla jego gry z widzem,
dla kapryÊnej niejednoznacznoÊci. Lubi∏em do
tego stopnia, ˝e sam udziela∏em si´ w studenckim teatrze, prenumerowa∏em bran˝owe
periodyki, jeêdzi∏em na spektakle do odleg∏ych miast. Ale teatr popad∏ w infantylnoÊç,
w tanie wzruszenia, w ckliwe emocje, jak
zresztà ca∏a sztuka, wi´c przesta∏em wierzyç
aktorom i re˝yserom. Zwàtpi∏em w ich profesj´, talent, w artystycznà pasj´, w to, ˝e majà
cokolwiek istotnego do powiedzenia.
Mo˝e warto pogrzebaç uprzedzenia?

Krystian Piwowarski
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„Jean i Julia”

„Panna Julia” to sztuka o gniewie i strachu.
August Strindberg, jako pisarz i m´˝czyzna, odczuwa∏ gniew i strach. Oba uczucia w równym
stopniu wznios∏e, co daremne, poniewa˝ nam
da∏y wspania∏à literatur´, a jemu pod∏e ˝ycie.
Cz´stochowska inscenizacja dramatu napisanego w roku 1888 zabrzmia∏a bardzo
wspó∏czeÊnie i wiarygodnie. G∏ównie dlatego, ˝e jest w∏aÊnie gniewna i opowiada o daremnoÊci. Nie b´d´ przecie˝ oryginalny, kiedy powiem, ˝e uczucia, o których mowa, sà
udzia∏em wi´kszoÊci Polaków i ˝e, podobnie
jak bohater sztuki, Jean, wielu z nas ma swojà idealnà Szwajcari´, i ˝e nigdy do niej nie
dotrze.
PrzywykliÊmy myÊleç, ˝e inscenizacja sztuki niewspó∏czesnej wymaga historycznego
sztafa˝u. Tymczasem Katarzyna Deszcz odar∏a
scen´ z potencjalnej urody stylowego wn´trza.
Czarne, g∏adkie Êciany, brzydkie drewniane
krzes∏o, uboga wiklinowa eta˝erka, na niej kilka ciemnych butelek, t´pe Êwiat∏o, które nie
stwarza z∏udy, nie bawi naszego oka, surowe
deski pod∏ogi – oto Êwiat i zarazem duchowe
wn´trze bohaterów, w którym rodzà si´ i, po
krótkim, niepotrzebnym ˝yciu, ginà marzenia
Jeana i Julii. Jean nosi si´ w czarno-bia∏ych lokajskich kolorach, to us∏u˝ny, zdyscyplinowany,
brutalny, wreszcie wulgarny m´˝czyzna, Êwiadomy w∏asnego cynizmu i niemocy. Arystokratyczna Julia jest kobietà prowokujàcà, histerycznà, zepsutà, równie jak Jean cynicznà,
wreszcie zdezorientowanà. Jej przewaga nad
Jeanem, wynikajàca ze statusu spo∏ecznego,
jest pozorna. Oboje wik∏ajà si´ we wzajemnà
erotycznà intryg´, snujà plany wyjazdu, a w∏aÊciwie ucieczki, do Szwajcarii. Plany rozbijajà
si´ o niewzruszonà pewnoÊç narzeczonej
Jeana, Krystyny, ˝e ˝ycie nie zna si´ na ˝artach,
bo jest jednowymiarowe jak czarna Êciana zamykajàca krótkà perspektyw´ sceny.
Julia, grana przez Agat´ Ochot´-Hutyr´
i Jean Marka Âlosarskiego wywo∏ujà u widza
zasadniczo negatywne emocje, od rozdra˝nienia przez dezaprobat´ po niech´ç. Jednak˝e
póêniej, w rozumieniu linearnego rozwoju postaci, budzà wspó∏czucie dla swoich daremnych wysi∏ków. Krystyna Czes∏awy Monczki budzi z poczàtku wspó∏czucie jako kobieta zdradzona, zlekcewa˝ona, póêniej odraz´, na koniec strach swym przeÊwiadczeniem, ˝e racj´
majà tylko osobnicy z kwadratowymi g∏owami,
w których wszystko jest dobrze i na zawsze
pouk∏adane. ChaotycznoÊç oraz daremnoÊç
poczynaƒ Julii i Jeana podkreÊlajà dwie szczególne sceny. W pierwszej Jean przemawia

August Strindberg „Panna Julia”.
Przek∏ad: Zygmunt ¸anowski.
Re˝yseria: Katarzyna Deszcz.
Muzyka: Janusz „Yanina” Iwaƒski.
Julia – Agata Ochota-Hutyra
Krystyna – Czes∏awa Monczka
Jean – Marek Âlosarski
Janusz „Yanina” Iwaƒski – gitara
Serhiij Rysanov – wiolonczela
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FOTOGRAFIA
ZAPIS
NIEOBECNOÂCI
„Tyle ju˝ lat otwieram i zamykam te drzwi.
Wychodz´ do pracy, wracam. (...) Wydawa∏oby
si´, ˝e tak b´dzie zawsze. A przecie˝ to nieprawda.” Przytoczony tekst jest dopowiedzià
do niewielkiej, prostej, by nie rzec lapidarnej
fotografii: standardowe drzwi do mieszkania,
na równie standardowym korytarzu jakiegoÊ
domu, prowadzàce do mieszkania autora.

„Sfotografowa∏em si´ w dniu, w którym
mia∏em 27 lat i 118 dni. Ju˝ nigdy nie b´d´
mia∏ 27 lat i 118 dni.” To kolejna inskrypcja
pod autoportretem we wn´trzu kuchennym.
Wiele podobnych figurowa∏o na lub pod fotografiami eksponowanymi w lipcu i sierpniu br.
na wystawie w pawilonie Muzeum Cz´stochowskiego w parku Staszica. Autorem by∏
mieszkajàcy we Francji, ceniony fotografik
Êredniego pokolenia, Mariusz Hermanowicz.
Przy tej ekspozycji i tym autorze s∏owo „fotografik” to identyfikacja niepe∏na, koniecznie
jeszcze nale˝y dodaç „poeta”, a tak˝e „filozof”.
M. Hermanowicz, urodzony w roku 1950
w Olsztynie, ukoƒczy∏ Wydzia∏ Operatorski
PWSFTviT w ¸odzi. Od roku 1978 jest cz∏onkiem Zwiàzku Polskich Artystów Fotografików.
We Francji mieszka ju˝ ponad 20 lat, pracuje
jako fotograf we francuskim Ministerstwie Kultury i Sztuki.
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Bliskie kontakty osobiste oraz wspólne wystawy z Wojciechem Pra˝mowskim zaowocowa∏y przedstawieniem omawianej ekspozycji
M. Hermanowicza w Cz´stochowie.
Ta wystawa nie kusi wspania∏oÊcià koloru,
nie zaskakuje rozwiàzaniami formalnymi czy
obecnoÊcià znaku czasu – fotografià przetworzonà cyfrowo. Przeciwnie, wi´kszoÊç fotografii nie zachwyca rozmachem formatów, wypiel´gnowanà technikà z subtelnoÊcià Êwiate∏
i chy˝oÊcià ob∏oków. Nie jest to wi´c ekspozycja „na czasie”, ale na pewno o czasie, o jego
magii wspieranej paktem z fotografià. Zapewne dlatego od pierwszych chwil czuje si´ klimat i energi´ tych szcz´Êliwych zwiàzków.
Wystawa sk∏ada si´ z wielu cz´Êci opatrzonych oddzielnymi tytu∏ami. Obszernie pisze
o nich w katalogu ceniony w bran˝y Jerzy L.
Lachowicz. Ja spróbuj´ zaakcentowaç tylko
niektóre wàtki. Najobszerniejszy jest ten, który
artysta starannie dobywa z fotografii, dokumentów i opowieÊci: historia ˝ycia stryja Piotra, rzeêbiarza studiujàcego swego czasu
w Pary˝u u s∏ynnego Bourdelle’a. Z odnalezionych zdj´ç jego osoby, dzie∏, kontaktów z wybitnymi ludêmi tamtego czasu, rozmów z pami´tajàcymi go cz∏onkami rodziny i wycinków
prasowych Hermanowicz kreÊli fresk o utalentowanym cz∏owieku zapatrzonym w swojà
artystycznà misj´ i przeznaczenie. Z nale˝nà
artyÊcie tolerancjà postrzega tak˝e stryjowskie
cechy, nie zawsze przyjazne dla innych.
W innej cz´Êci wystawy jest fotografia z∏amanego d∏uta, rzeêbiarskiego narz´dzia stryja
Piotra, zniszczonego ju˝ przez pana Mariusza
w czasie prozy domowych remontów. Byç mo˝e ta przypadkowa profanacja czegoÊ, co by∏o
czàstkà dziejów rodziny, s∏u˝y∏o stryjowi w artystycznym dziele, by∏o Êwiadkiem i narz´dziem jego twórczoÊci da∏o asumpt do g∏´bszego zainteresowania si´ losami cz∏owieka,
któremu s∏u˝y∏o. Mo˝e si´ myl´, ale to ju˝ moje prawo do oddzielnej opowieÊci.
Hermanowiczowski portret Wilna, wa˝ny
na wystawie, bo niosàcy ze sobà poszukiwanie
przez autora klimatów rodzinnych, nie przedstawia choçby jednej „pocztówki”. To obrazy
turpistyczne, przygn´biajàce, kryjàce w sobie
gorycz i dramat. To jakby oskar˝enie sowietów
panujàcych w tym mieÊcie od roku 1939 do
niedawna. Wymowna w tym zestawie jest fotografia ˝eliwnej p∏yty na w∏azie do ulicznego
kana∏u z napisem: MAGISTRAT m. WILNA. To
tak˝e niemy znak czasu i trwania.
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Innà z cz´Êci wystawy jest opowieÊç o ojcu
artysty. Cz∏owieka, o którym na pewno snuç by
mo˝na rozliczne wàtki, tutaj widzimy jako depozytariusza rzadkiej pasji: konstruktora
i twórc´ ...wymyÊlnych przyn´t na ryby! KtoÊ
mo˝e w tym miejscu uÊmiechnàç si´ pob∏a˝liwie. Jest w b∏´dzie. Synowska narracja zawierajàca oryginalne szkice konstrukcyjne (tak,
tak) z opisami oraz zdj´cia stworzonych przez
ojca pierwowzorów w pe∏ni przekonujà do tego wyboru. Choç, w przeciwieƒstwie do pana
Hermanowicza seniora, nie pasjonuj´ si´ w´dkarstwem, to w przedstawieniu na wystawie
tych b∏ahych z pozoru przedmiotów dostrzegam si∏´ synowskiej mi∏oÊci. Dlatego w∏aÊnie
wystaw´ Mariusza Hermanowicza odbieram
tak˝e w kategoriach bardziej uniwersalnych
jako sp∏at´ d∏ugu za wielu spoÊród nas, którzy przeszliÊmy obok, zignorowali, a mo˝e
nie zdà˝yli dotrzeç do tego, co by∏o wa˝ne,
czasem nawet niezwyk∏e w ˝yciu naszych
bliskich; za tych wszystkich, którzy we w∏aÊciwym czasie nie umieli usiàÊç i zagadaç do ojca, wuja czy dziada, by zajrzeç w zau∏ki ich pami´ci i duszy.
Napisa∏em wczeÊniej, ˝e jest to wystawa
„nie na czasie”; teraz przy koƒcu tekstu sk∏onny jestem zmieniç zdanie bowiem, niczym to
migocàce Êwiate∏ko w tunelu, stanowi ona –
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obok przes∏ania artystycznego – wa˝ne memento o potrzebie „dochodzenia do siebie”,
szukania wewn´trznej spójnoÊci z tym, czym
˝yli i co chcieli nam przekazaç nasi Drodzy
Nieobecni, abyÊmy – jak to powiedzia∏ Adam
Hanuszkiewicz – nie stali si´ po prostu keczupem.
P.S. Nie wiem, jaki klucz stosowa∏o Muzeum
przy dysponowaniu zaproszeniami na t´ wystaw´, podobno wys∏ano ich 80. Oczywiste jest,
˝e jako placówka miejska, najwi´kszà cz´Êç
przekazuje paƒstwu radnym. Nie jest istotne,
˝e Muzeum pomin´∏o w zaproszeniach mnie –
Janusza Mielczarka (o wystawie dowiedzia∏em
si´ po wernisa˝u); chodzi o zlekcewa˝enie
mnie jako organizatora i animatora Jurajskiego
Oddzia∏u Fotoklubu RP – Stowarzyszenia Twórców – najwi´kszej dzia∏ajàcej aktualnie w mieÊcie grupy fotografujàcych, przez co sporo
osób zainteresowanych fotografià omin´∏a
mo˝liwoÊç spotkania si´ i rozmowy z Jerzym
L. Lachowiczem czy Wojciechem Pra˝mowskim.
Byç mo˝e by∏a nawet okazja do zaaran˝owania
d∏u˝szej dyskusji.

Janusz Mielczarek
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Agnieszka Parkitna jest tegorocznà absolwentkà cz´stochowskiego Liceum Plastycznego, kierunku grafika u˝ytkowa i formy wydawnicze. W kwietniu br. przysz∏a po raz pierwszy do Regionalnego OÊrodka Kultury przy
ul. Ogiƒskiego na comiesi´czne spotkanie
cz∏onków i sympatyków Jurajskiego Oddzia∏u
Fotoklubu RP. Ju˝ w maju na comiesi´czny
konkurs, którego tematem by∏ esej fotograficzny przynios∏a interesujàce fotografie, a w czerwcu trafnie zinterpretowa∏a temat „zielono
mi”, zdobywajàc kolejne punkty w klasyfikacji
„Fotograf Roku 2003”. Da∏a si´ te˝ namówiç
do udzia∏u w XII Ogólnopolskim Biennale Plakatu Fotograficznego w P∏ocku, gdzie w lipcu
zdoby∏a... Grand Prix!
Kiedy kilka dni póêniej dzwoni∏em do niej
z gratulacjami, wcià˝ jeszcze nie chcia∏a uwierzyç w swój sukces. Pierwszy i od razu „z najwy˝szej pó∏ki”. Zobaczmy, jak do niego dosz∏o.
– Co by∏o inspiracjà do realizacji nagrodzonej pracy?
– W obejÊciu moich dziadków, na wsi,
gdzie cz´sto bywam, jest mnóstwo ró˝nych
szparga∏ów, starego ˝elastwa, rzeczy, w których mo˝na si´ dopatrzyç swoistego i przemijajàcego pi´kna. Tam w∏aÊnie znalaz∏am i sfotografowa∏am metalowy element przypominajàcy klucz wiolinowy. Reszta by∏a ju˝ prosta.
Minimalnie korzysta∏am z pomocy komputera.
– Ile prac wys∏a∏aÊ do P∏ocka?
– Dwie. Bardziej liczy∏am na zauwa˝enie
tej drugiej.
– Czy bra∏aÊ ju˝ udzia∏ w ogólnopolskich
imprezach fotograficznych?
– Nie, ta by∏a pierwsza.
– Kiedy zauwa˝y∏aÊ, ˝e fotografia mo˝e
byç czymÊ wi´cej ni˝ rejestratorem wydarzeƒ rodzinnych?
– Sàdz´, ˝e tutaj granica jest p∏ynna.
WÊród pamiàtkowych fotek niespodziewanie
robi si´ coÊ innego, raz, drugi i w ten sposób
wciàga nas ta zabawa.
– Czy planujesz, a mo˝e realizujesz zdj´cia do jakiegoÊ cyklu tematycznego?
– Wcià˝ staram si´ utrwalaç niezwyk∏oÊci
wiejskiego obejÊcia moich dziadków. JakieÊ haczyki, okienka, zawiasy itp. Byç mo˝e w przysz∏oÊci da si´ coÊ z tego wybraç.
– Czy masz jakieÊ ulubione inspiracje
twórcze?

– Tak, w tej chwili muzyka etniczna, m.in.
Massive Attack.
– Twoi ulubieni artyÊci, twórcy?
– Wybieram raczej dzie∏a ni˝ nazwiska.
Wcale nie muszà byç znanych twórców.
– Czy sama zmagasz si´ z technicznà
stronà fotografii?
– Korzystam z zaimprowizowanej ciemni
w maleƒkiej ∏azience domowej. To jednak bardzo wa˝ne, ˝eby decydowaç o ostatecznym
efekcie fotografii.
– Co w przysz∏oÊci?
– Poza tym, co niewiadome, chcia∏abym fotografowaç i móc zajmowaç si´ projektowaniem.
– Zacz´∏aÊ zupe∏nie wyjàtkowo, oby dalej te˝ ci si´ tak wiod∏o.
Od paêdziernika Agnieszka b´dzie studentkà Instytutu Plastyki WSP w Cz´stochowie.

Janusz Mielczarek

Plakat Agnieszki Parkitnej
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Muzeum Cz´stochowskie znalaz∏o si´
w gronie laureatów Konkursu na Wydarzenie
Muzealne Roku – Sybilla 2002. Podsumowanie
tego konkursu Ministerstwa Kultury mia∏o
miejsce 18 maja 2003 roku w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzone wydarzenie (III nagroda) – to w∏aÊnie
„Z dawna Polski TyÊ Królowà. Pamiàtka z pielgrzymki do Jasnej Góry”, wystawa przygotowana przez Regin´ Rok i Aleksandra JaÊkiewicza. Du˝a ekspozycja tego samego autorstwa
„Sztuka dewocyjna Cz´stochowy” mia∏a ju˝
miejsce w roku 1991 w Galerii Malarstwa Muzeum Cz´stochowskiego (kamieniczka w III
Alei NMP). WczeÊniej wystaw´ o podobnym
charakterze zorganizowano w Muzeum Cz´stochowskim w roku 1946.
Wystawa w´druje, spotyka si´ z zainteresowaniem. Pokazana w cz´stochowskim ratuszu w ubieg∏ym roku, póêniej by∏a przeniesiona do Wielunia. 3 maja odby∏ si´ jej wernisa˝
w Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu. Przygotowano tam interesujàcà aran˝acj´: pracowni´
cz´stochowskiego malarza – wed∏ug Adriana
G∏´bockiego, z obrazami Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej i podjasnogórski stragan. Ostatnia
prezentacja odby∏a si´ w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Eksponaty zebrane w Muzeum Cz´stochowskim sà skromnym iloÊciowo wyborem tego, co w ogromnych iloÊciach by∏o tworzone,
produkowane w zwiàzku z ludowà pobo˝noÊcià, czerpiàcà si∏´ z jasnogórskiego sanktuarium. A jednak nasuwa si´ uparcie myÊl: jak˝e
s∏abo wypada nasza wspó∏czesna wytwórczoÊç tego rodzaju z podjasnogórskich kramów i sklepików! S∏abo, gdy chodzi o jakoÊç,
o wartoÊç artystycznà, nie iloÊç! Gdy si´ czyta
opowieÊci o walce, jakà cechowi artyÊci i rzemieÊlnicy oraz jasnogórscy paulini toczyli
z „partaczami” oferujàcymi tandet´ po konkurencyjnych cenach: obrazy malowane na papierze, taƒszà technikà wodnà – chcia∏oby si´
westchnàç: „Mój Bo˝e!” ÓwczeÊni paulini mieli
za z∏e domoros∏ym twórcom, ˝e nie oddawali
wiernie jasnogórskiego wizerunku – a tymczasem te lekcewa˝one interpretacje Obrazu,
ozdobione malowanymi bukietami, motywami
kwiatów – sà po prostu pi´kne. Dla mnie to
prawdziwe odkrycie.
Co prawda mo˝e niegdysiejsi paulini mieli
swoje racje i nie by∏ to tylko przejaw ich konserwatywnego gustu, skoro ju˝ w osiemnastym
wieku – zatroskani, i˝ twarze ze Êwi´tego obrazu w popularnym wykonaniu przypomina∏y bardziej „jakoweÊ monstra” – wyst´powali do w∏a-
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dzy Êwieckiej o uporzàdkowanie tej dziedziny .
Okazuje si´, ˝e zatroskanie poziomem podjasnogórskiej twórczoÊci nie jest niczym nowym.
Swojà drogà mo˝e tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e na
obecnà wystaw´ trafi∏y najlepsze przyk∏ady tej
sztuki. Zachowa∏y si´ bowiem bardzo nieliczne
z owej olbrzymiej produkcji. Ka˝dy pielgrzym
uwa˝a∏ za swój obowiàzek przynieÊç do domu
Êwi´ty obraz – ale ten, gdy si´ podniszczy∏, by∏
obowiàzkowo palony. Jako Êwi´toÊç nie móg∏
si´ poniewieraç po zakamarkach. Ów zwyczaj
trwa∏ na wsi d∏ugo. Aleksander JaÊkiewicz
wspomina, jak kiedyÊ bezskutecznie usi∏owa∏
przekonaç w∏aÊcicieli takich, niepotrzebnych ju˝
im, Êwi´tych obrazów, aby je przekazali do muzeum. W ka˝dym razie obrazy pokazane na wystawie Êwiadczà jak najlepiej o poziomie tamtej
wytwórczoÊci. Podobnie zresztà jak te tworzone
przez artystów cechowych: powa˝niejsze, dostojniejsze, bardziej ozdobne, solidnie wykonane, czasem ca∏e domowe o∏tarzyki, kopie jasnogórskiego obrazu w bogatych ramach.
Na wystawie zgromadzono nie tylko malarstwo. Przeró˝ne dewocjonalia, s∏ynne medaliki, ca∏e bogactwo form, wzorów. Zw∏aszcza
Muzeum Cz´stochowskie powinno si´ specjalizowaç w gromadzeniu tych interesujàcych zabytków. I znów – porównajmy z tym, co obecnie pielgrzym mo˝e nabyç. WÊród drogich obrazów zdarzajà si´ czasem i rzetelne kopie.
Jednak zmiany kulturowe odzwierciedlajàce si´
w ofercie sklepików i straganów nie wychodzà
jej na dobre. Ciekawe, co by powiedzieli na to
dawni paulini. Wspomn´ tylko jedno: znikn´∏y
ju˝ charakterystyczne, panujàce d∏ugo na tym
rynku obrazy „trzy w jednym”. (Na tle jednego
wizerunku umieszczano prostopadle poci´te
na paski dwa inne, wskutek czego, zale˝nie od
kàta patrzenia, widzia∏o si´ na przyk∏ad Serce
Jezusa, Matk´ Boskà i jakiegoÊ Êwi´tego.) Natomiast par´ lat temu pojawi∏ si´ w sprzeda˝y
zakrawajàcy niemal na bluênierstwo wizerunek
Jezusa na krzy˝u mrugajàcego – otwiera i zamyka oczy, zale˝nie od tego, z której strony si´
naƒ patrzy. Mo˝emy zrobiç sobie zdj´cie na tle
du˝ej planszy z widokiem Jasnej Góry. Takimi
planszami jeszcze nie tak dawno pos∏ugiwali
si´ fotografowie na placu pod klasztorem. Wystarczy∏o stanàç z ty∏u ekranu, w∏o˝yç g∏ow´
w specjalnie wykonany w nim otwór – i pamiàtkowe zdj´cie gotowe. Mo˝e by tak wróciç
do tych zwyczajów? Tak jak i do portretowych
profilów z czarnego papieru, które starszy pan
wycina∏ b∏yskawicznie i z talentem.

W∏adys∏aw Ratusiƒski
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„Piek∏o – PieÊƒ 28”, „Bertan de Born” – drzeworyt Salvadora Dali prezentowany na wystawie w Muzeum Cz´stochowskim (Ratusz) –
sierpieƒ 2003 r. Wszystkie zamieszczone w niniejszym n-rze reprodukcje dzie∏ S. Dali publikujemy dzi´ki uprzejmoÊci Pana Jakuba Lepy.
str. 1 fot. Piotr D∏ubak: Agata Ochota-Hutyra (Julia) i Marek Âlosarski (Jean) – „Panna Julia” Augusta Strindberga w re˝yserii
Katarzyny Deszcz. Teatr im. Adama Mickiewicza w Cz´stochowie.
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Plakaty Szymona Parafiniaka
z wystawy „Rytmy Cz´stochowskie”
Galeria OÊrodka Promocji Kultury „Gaude
Mater” – sierpieƒ/wrzesieƒ 2003
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