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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowania
redakcyjnego materia∏ów przyj´tych do druku.

1997 r., wykonuje utwory klasyczne
(Bacha, Vivaldiego), si´ga te˝ po
folklor. Cz´sto koncertuje za grani-
cà, gdzie pomys∏owe aran˝acje
spotka∏y si´ z uznaniem m.in. na
konkursie w Fürstenfeld w Austrii.

FOTO GEOGRAPHIC
W wydaniu specjalnym (dwuj´-

zycznym) magazynu „National Geo-
graphic”, poÊwi´conym symbolom
naszego kraju po dziesi´cioleciu
przemian, znalaz∏y si´ fotografie a˝
trzech cz´stochowian: Jacentego
D´dka, Stanis∏awa Markowskiego
i Tomasza G´busia. O sukcesach
D´dka w „Alejach” pisaliÊmy ju˝
wczeÊniej (ok∏adka ze zdj´ciem
Bursztynowej Komnaty), G´buÊ poka-
zuje fotografi´ górskà, a Markowski
Kraków i jego okolice. 1/3 materia-
∏u w tak renomowanym magazynie
to du˝y sukces fotografii cz´sto-
chowskiej!

ZZ MMIIAASSTTAA

I N F O R M A T O R
•06.02 – 07.03 I Ogólnopolski Salon „Martwa

natura w fotografii” Miejska Galeria Sztuki
•17.03 Przeglàd Ma∏ych Form Teatralnych,

ZSZ im. M. Grzegorzewskiej
•26.03 – 25.04 XXIX Plener Jurajska Je-

sieƒ 2003, Miejska Galeria Sztuki
•Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru, Teatr

im. A. Mickiewicza

90 LAT ANDRZEJA
KALININA

Rozwieszone w Alejach banery
informujàce o wrzeÊniowym jubile-
uszu 90 lat naszego prozaika mog∏y
wprowadziç w b∏àd niezorientowa-
nego przechodnia. Okaza∏o si´, ˝e
na 90 lat sk∏adajà si´ 70. urodziny
i 20-lecie pracy twórczej pana An-
drzeja. Obchodzona z wielkà pom-
pà w gmachu filharmonii uroczy-
stoÊç by∏a te˝ okazjà do zaprezen-
towania dwóch nowych ksià˝ek Ka-
linina: A ˝ycie jak rzeka (zbiór re-
porta˝y, opowieÊci i felietonów z lat
1994 – 2003), i drugiej: Ratuszowy
Salon Wielkich Cz´stochowian (al-
bum podsumowujàcy towarzyskie
i artystyczne wydarzenia z salonu
ostatnich lat). Obie pozycje wyda∏
„Dom Ksià˝ki”.

KONGRES
CZ¢STOCHOWIAN

We wrzeÊniu ub. r. zorganizowa-
no tak˝e I Âwiatowy Kongres Cz´-
stochowian. Dwudniowa impreza
odbywa∏a si´ w zamkni´tym vipow-
skim gronie. Po uroczystym koncer-
cie w filharmonii, zwiedzeniu Jasnej
Góry i mszy uczestnicy udali si´ na
spotkanie integracyjne do hotelu
„Ostaniec” w Podlesicach.

NA CD
W bran˝y fonograficznej poja-

wi∏y si´ cztery nowe p∏ytki. Mniam!
Mniam! Rege Habakuka (nowe wer-
sje starych przebojów), singiel 
Natanaela Natanael Rock& Reggae
– zapowiadajàcy du˝à p∏yt´ wiosnà
przysz∏ego roku, oraz Z kartkà
czarny atrament Krzysztofa Dryndy.
Drynda – laureat telewizyjnej „Szan-
sy na sukces” z 2002 r., zaczyna
karier´ w towarzystwie zespo∏u
„Podkr´ceni na decybelach”, pre-
zentujàcego muzyk´ pop-rockowà.
Swojà drugà p∏yt´ Live wyda∏a te˝
Ars Harmonica w sk∏adzie: Piotr
Biazik, Piotr Ho∏o∏owicz i Jakub
Miet∏a (trio akordeonistów). Nagra-
nia dokonano podczas koncertu
w Wiedniu. Zespó∏ wyst´puje od
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DNI KULTURY
CHRZEÂCIJA¡SKIEJ

25-lecie pontyfikatu Jana Paw∏a II
uczczono w Cz´stochowie (a tak˝e
w Radomsku, Wieluniu i w Zawier-
ciu) Dniami Kultury ChrzeÊcijaƒskiej
(17 X – 3 XI 2003). Na cykl imprez
odbywajàcych si´ w wielu placów-
kach z∏o˝y∏y si´ m.in. przeglàd 
filmowy Sacrum w filmie – ku cywi-
lizacji ˝ycia w OKF-ie, koncerty
(JM Trio, Armia, New Sound, Ars
Harmonica, Lidia Pospieszalska
i in.), wieczory poetycko-muzyczne
(S. Markowski, Fortepian Chopina),
spektakl muzyczny teatru Bez
Reszty – Kohelet, czyli Êwit docze-
kany, wernisa˝ malarstwa Tomasza
Budzyƒskiego (OPK Gaude Mater),
zaduszki artystyczne w koÊciele 
Êw. Józefa na Rakowie, kwesta na
rzecz ratowania cz´stochowskich
nekropolii, promocje ksià˝ek Âwi´-
ta z Kalkuty C. Ryszki i Dekalog
nasz powszedni K. Woynarowskiej
oraz spotkanie z o. Leonem Knabi-
tem. Dni Kultury zamkni´to wr´cze-
niem nagród „Anio∏ Nadziei”. 

POETYCKIE SZRANKI

XXVII Ogólnopolski Konkurs
Poetycki im. H. PoÊwiatowskiej
w 2003 roku trwa∏ tylko jeden dzieƒ
(22 XI), ale wypad∏ dosyç atrakcyj-
nie, mimo braku warsztatów po-
etyckich i spotkaƒ z autorami. Im-
prez´ otwarto w ROK-u recitalem
muzyczno-poetyckim Stanis∏awa
Markowskiego, który akompaniujàc
sobie na fortepianie, Êpiewa∏ teksty
w∏asne i znane wiersze polskich
poetów. Natomiast przed po∏u-
dniem urzàdzono w teatrze Salon
Poezji z udzia∏em miejscowych ak-
torów i muzycznie ilustrujàcego Ja-
nusza „Yaniny” Iwaƒskiego z córkà.
Jak si´ okaza∏o, popo∏udniowy 
Turniej Jednego Wiersza by∏ jedy-
nym konkursem, w którym cz´sto-
chowianie zdobyli nagrody. Z 17
startujàcych czterech otrzyma∏o
równorz´dne II nagrody: Violetta
Grzegorzewska i Teresa Nengo-Tomzik

CZ¢STOCHOWA
W KADRZE

W jury ubieg∏ocznego konkursu
na amatorski film video „Cz´sto-
chowa w Kadrze” mieliÊmy filmo-
wà s∏aw´ – Marka Piwowskiego
(re˝ysera m.in. kultowego Rejsu).
Obok niego zasiedli: J. Mielczarek,
T. Piersiak i P. Popko – ubieg∏o-
roczny laureat konkursu, który
nieêle sobie radzi z kamerà (kr´ci
ju˝ pierwsze filmy i videoclipy dla
Vivy). W tym roku jury podkreÊli∏o,
i˝ podniós∏ si´ poziom warsztatu
filmowego, rozwija si´ filmowe wi-
dzenie i myÊlenie. Amatorscy
twórcy odchodzà od dos∏ownoÊci,
sk∏aniajàc si´ ku uniwersalnym
uogólnieniom. Jury przyzna∏o wy-
ró˝nienie honorowe Bartoszowi
Dzidowskiemu za film Kapitan Ta-
ca, III nagrod´ Micha∏owi Bajtale
(Mniej wi´cej), II nagrod´ Rafa∏owi
Kuliƒskiemu (Juwenalia 2002),
I nagrod´ grupie w sk∏adzie: Micha∏
Adamus, Maciej Dyja, Tomasz
Nawrot (Jest super), a Grand Prix
„Kadr 2003” Paw∏owi Bartosikowi
(Idi amin dada, Sam nie wiem).

CZ¢STOCHOWA
POLSCE

W Bibliotece Narodowej w War-
szawie pod koniec paêdziernika
ub. r. otwarto wystaw´ Dziedzictwo
wydawnicze Cz´stochowy. By∏a to
pierwsza z zaplanowanych trzech
ekspozycji w ramach cyklu „Cz´sto-
chowa Polsce”. Zaprezentowano na
niej nie tylko modlitewniki i Êwi´te
obrazki, lecz i rozmaite dokumenty
(m.in. akt fundacyjny klasztoru
z XIV w.), podr´czniki j´zyka polskie-
go, gazety, plakaty, ksià˝ki, dawne
widoki miasta, horoskopy. Zbiory
zosta∏y wypo˝yczone z Biblioteki
im. W. Biegaƒskiego, Archiwum Paƒ-
stwowego i klasztornego Muzeum
600-lecia. Nast´pna wystawa po-
Êwi´cona b´dzie sztuce, a trzecia
s∏awnym ludziom z Cz´stochowy. 

z Cz´stochowy oraz Mi∏osz Kamiƒski
z Jeleniej Góry i Piotr Macierzyƒski
z ¸odzi. Byç mo˝e pomog∏o cz´sto-
chowskie jury... Wieczorem w te-
atrze rozstrzygni´to konkurs g∏ów-
ny i tu nie by∏o tak weso∏o. Mimo
nades∏ania ponad czterech tysi´cy
wierszy, jury w sk∏adzie: Maciej Cis∏o,
Marcin Baran i Leszek Engelking
nie przyzna∏o pierwszych nagród,
t∏umaczàc t´ decyzj´ wyrównanym
(a nie niskim) poziomem. W katego-
rii „debiut” II nagrod´ otrzymali
Arkadiusz Âciepuro z Wroc∏awia
i Marcin J´drysiak z Krakowa,
a w kategorii „po debiucie” II nagro-
d´ dostali Robert Król z Jas∏a i nagra-
dzany kilka godzin wczeÊniej Piotr
Macierzyƒski z ¸odzi. III nagroda przy-
pad∏a Krzysztofowi Kowalewskiemu
z Olsztyna i Grzegorzowi GiedryÊowi
z Torunia, wyró˝nienia zaÊ Piotrowi
KuÊmirkowi z Bia∏egostoku i tak˝e
tego dnia honorowanemu Mi∏oszowi
Kamiƒskiemu z Jeleniej Góry. Warto
zauwa˝yç, ˝e Piotr Macierzyƒski ju˝
w tym konkursie wygrywa∏ (startuje
od dziesi´ciu lat). Jest bezrobotnym
utrzymujàcym si´ z... wygrywania
turniejów poetyckich. Na zakoƒ-
czenie wystàpi∏ ukraiƒski „Teatr 
Woskriesiennia” ze Lwowa w spekta-
klu wed∏ug sztuki Karola Wojty∏y Hiob.

DESZCZ
WYDAWNICZY

Rok 2003 obfitowa∏ w liczne
publikacje ksià˝kowe, których nie
byliÊmy w stanie (z braku miejsca)
obszerniej opisaç. Z kronikarskiego
obowiàzku wymieniamy je, bo byç
mo˝e jeszcze do nich wrócimy.

Olga Bàkowska, Pisane szeptem
– poezje uczestniczki klubu po-
etyckiego „Z∏ota Jesieƒ”

Tomasz G∏adysz, Miniatury
prozatorskie w uk∏adzie alfabe-
tycznym – krótkie opowiadania
studenta Instytutu Plastyki WSP

Rafa∏ Socha, SPR – historie ze
s∏u˝by wojskowej nauczyciela TZN

Marta Smoleƒ, Imago – debiut
poetycki maturzystki z R´dzin

Ma∏gorzata Nowakowska-Kar-
czewska, Sekrety Lagriety – bajka dla

ZZ MMIIAASSTTAA
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Bartosz Mazur, Do ludzkich serc
– II tom wierszy niepe∏nosprawne-
go poety

Barbara Kubicka-Czekaj Syzyf
w Tartarze – prozatorskie wariacje
na temat mitu.

NAGRODY
Andrzej Kalinin – Nagroda

im. Karola Miarki
Grzegorz Banaszkiewicz – lau-

reat Mi´dzynarodowego Triennale
Grafiki w Krakowie

Stanis∏aw Oset, Ziemowit
Domaga∏a, Jaros∏aw Ko∏odziejczyk, 
Adam Pytel – wyró˝nienie SARP 
za projekt cmentarza komunalnego
w Cz´stochowie                       (sb)

dzieci nauczycielki j´zyka polskiego
z ZS im. Norwida

Czes∏aw Ryszka, Jasnogórska
opowieÊç – obserwacje z ˝ycia
zakonników na Jasnej Górze

O. Jan Pach, Z notatnika piel-
grzyma – zapis z pielgrzymki war-
szawskiej sprzed 20 lat (w pe∏nej,
nieocenzurowanej wersji)

Anna Makles, Druga strona –
parapowieÊç polonistki z Kruszyny

Maria Og∏aza, Okruchy codzien-
noÊci – trzeci tomik wierszy
cz´stochowskiej malarki 

Na Jasnej Górze odnalaz∏em wol-
nà Polsk .́.. i siebie – zapis rozmowy
o. Roberta ¸ukaszuka z kompozyto-
rem Wojciechem Kilarem (+CD)

aleje 3    I–III 2004 5
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„Aleje 3” w internecie – www.biblioteka.czest.pl
Pismo mo˝na kupiç w placówkach

kulturalnych Cz´stochowy

Artur Postrzech „Fotografie niektóre”
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Zastanówmy si´, jak wyglàda∏ ostatni
rok literacki w Cz´stochowie? Namawiam
krytyków, literatów i publicystów do zabra-
nia g∏osu. Podsumowania, ciekawe pomys∏y
i propozycje b´dà mile widziane. Mogà
przyczyniç si´ do rozwoju literatury w na-
szym mieÊcie. 

Nowe zjawiska
Najwa˝niejszym wydarzeniem dla Êrodowi-

ska literackiego w Cz´stochowie by∏o zorgani-
zowanie przez Bibliotek´ G∏ównà „Cz´sto-
chowskich Dni Ksià˝ki”. Zdecydowanie pozy-
tywnie oceniam pomys∏ takiej imprezy kultu-
ralnej. Mo˝e ona zintegrowaç podzielonych,
niestety, literatów cz´stochowskich. Ponadto
spotkania i wieczory autorskie sà potrzebne
dla zjednywania czytelników. Sprzyjajà one no-
wym inicjatywom literackim.

Drugim interesujàcym przedsi´wzi´ciem
okaza∏o si´ za∏o˝enie grupy prozaików Blee.
O ile pami´tam, w Cz´stochowie jeszcze nie by-
∏o takiej formacji literackiej. Grupa dzia∏a doÊç
niekonwencjonalnie – od razu zrezygnowa∏a ze
wspó∏pracy z oficjalnymi instytucjami kultural-
nymi. Jej cz∏onkowie zbierali si´ w kawiarniach,
gdzie organizowano wieczory autorskie. Spo-
tkania te by∏y przeprowadzane inaczej ni˝ zwy-
kle. Autorzy sami nie prezentowali swoich tek-
stów. Najpierw organizowali recytatorskie ca-
stingi i wy∏aniali podczas nich amatorów, którzy
póêniej prezentowali ich utwory. 

Pojawi∏y si´ te˝ nowe numery magazynów
literackich: „Galeria” (kontynuacja pisma
sprzed lat, redagowanego przez W∏adys∏awa
Piekarskiego) i „Bulion” (patrz artyku∏ 
W. Gaiƒskiego Kuchnia paƒstwa Grzegorzewskich
w „Gazecie Cz´stochowskiej”). Wiele publika-
cji i wywiadów z m∏odymi literatami ukaza∏o
si´ te˝ w dodatku do „˚ycia Cz´stochowy” –
„˚yciu M∏odych”.

To co dobre...
Istotnym przedsi´wzi´ciem dla rozwoju

m∏odego Êrodowiska twórczego by∏a Arty-
styczna Scena „B∏azen” (inicjatywa Tomasza
Kmiecika). Jako scena otwarta, umo˝liwia∏a
konfrontacje, by∏a miejscem spotkaƒ, rozmów
i prezentacji. Niestety, bez wsparcia ze strony
w∏adz nie mog∏a d∏ugo dzia∏aç. 

Z organizowania spotkaƒ literackich zrezy-
gnowa∏ te˝ Szymon Grzegorzewski. Do cz´sto-
chowskiego OPK „Gaude Mater” na Êrodowe
spotkania literackie poeta zaprasza∏ goÊci
z ca∏ego kraju (m.in. Jacka Podsiad∏´, Agat´
Tuszyƒskà, Macieja Meleckiego, Rafa∏a
Siwczyka, Piotra Macierzyƒskiego). O zanie-

chaniu przedsi´wzi´cia zadecydowa∏ powód
prozaiczny, czyli brak funduszy.

Po trzecie: przesta∏ dzia∏aç Literacki Klub
Meneris. Zrzesza∏ on m∏odych poetów i wyda∏
ciekawe debiuty poetyckie np. Mateusza Szko-
pa Wiersze najtaƒsze i Marcina Je˝yka Janochy
Niecodziennik. Dobrze si´ zapowiada∏ od∏am
klubu Meneris „Grupa 01”, ale trzeba przyznaç,
˝e oprócz jednego wieczoru poetyckiego i kil-
ku napisów na murach na temat poezji („Poezja
˝yje”) nic ciekawego nie odnotowa∏am. 

Ca∏kowicie straci∏ te˝ na znaczeniu Turniej
Jednego Wiersza organizowany przez CARA.
Do jury powo∏ywano ciàgle te same osoby z lo-
kalnego Êrodowiska literackiego, przez co wer-
dykty wydawa∏y si´ uczestnikom stronnicze.
Dawno te˝ nie ukaza∏a si´ antologia pokonkur-
sowa, która pozwoli∏aby obiektywnie odnieÊç
si´ do nagrodzonych wierszy, poznaç notki de-
biutantów, oceniç nowe trendy poetyckie.

Pubowe wieczory
W ubieg∏ym roku nowym zjawiskiem, które

odnotowa∏ dziennikarz Janusz Pawlikowski
w poruszajàcym artykule Ginàca kultura („˚y-
cie Cz´stochowy”), by∏o nasilenie si´ literackiej
dzia∏alnoÊci „pubowej”. NowoÊç owa ma swe
korzenie na zachodzie Europy i w USA. Orga-

6 aleje 3    I–III 2004
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Jaki by∏ rok
literacki 2003?
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nizowanie imprez literackich w prywatnych 
lokalach jest formà alternatywnà wobec istnie-
jàcych oÊrodków kultury.

Du˝à rol´ odegra∏y nast´pujàce kluby i ka-
wiarnie: „Utopia” (spektakl Emigranci z Micha∏em
Kulà i Adamem Hutyrà, Scena B∏azen, koncer-
ty), „Rue de Foche” (koncerty, spotkania litera-
tów: Targowisko Literackie organizowane
przez Stowarzyszenie Ârodowisk Twórczych,
wieczory autorskie), „Pani Dulska” i „Dekadencja”
(wieczory autorskie Mateusza Szkopa, Justyny
Kowalik, Renaty Zarychty, Marcina Janochy,
spotkania i wieczory autorskie grupy Blee), 
„Puerto Rico” (spotkania Grupy 01). Nale˝à si´
podzi´kowania w∏aÊcicielom tych˝e lokali za
bezinteresowne (chocia˝ z tym mo˝e ró˝nie
bywa∏o) wspieranie dzia∏aƒ literackich.

Milczàcy wyk∏adowcy i studenci
Negatywnie oceniam dzia∏ania Êrodowisk

naukowych w naszym mieÊcie. Studenci nie
stworzyli prawie ˝adnego porzàdnego pisma
literackiego. Pojawia si´ jedynie CMSA – 
Cz´stochowski Magazyn Sportowo-Akademic-
ki, w którym na utwory poetyckie i krótkie fe-
lietony literackie (pisane g∏ównie przez Rafa∏a
Salamuch´) przeznaczona jest ma∏a kolumna
literacka. Przecie˝ mamy kierunek filologii pol-
skiej, na którym na studiach dziennych uczy
si´ zwykle kilkadziesiàt osób. Sà te˝ podyplo-
mowe studia dziennikarskie. I co? Kadra na-
ukowa na tych˝e kierunkach (nie liczàc
prof. Hurnikowej) te˝ milczy, a przecie˝ w in-
nych miastach (Katowice, Kraków, ¸ódê) to Êro-
dowisko naukowe tworzy baz´ krytyki literac-
kiej. Na ∏amach np. „Alej 3” nie przeczyta∏am
o literaturze cz´stochowskiej chyba ˝adnego
artyku∏u, który napisa∏by wyk∏adowca zajmujà-
cy si´ literaturà wspó∏czesnà. Na jego miejscu
na pewno zaproponowa∏abym prace zalicze-
niowà o m∏odej literaturze regionu lub przynaj-
mniej organizowa∏a panele, dyskusje, spotkania
autorskie z lokalnymi literatami. I pomyÊleç, ˝e
w Stanach pracà doktorskà mo˝e byç w∏asny
tomik poezji z komentarzem odautorskim,
a warsztaty poetyckie na wy˝szych uczelniach
sà tam ju˝ normà.

Jakie sà szanse
Uwa˝am, ˝e szans´ na popraw´ mog∏oby

przynieÊç solidne poparcie (ze strony w∏adz
miasta i prywatnych sponsorów, stowarzyszeƒ
kulturalnych, fundacji) istniejàcych ju˝ pism li-
terackich lub stworzenie nowego pisma – ko-
niecznie miesi´cznika! Nie ma co ukrywaç lite-
raci przede wszystkim muszà publikowaç. Pi-

smo takie powinno stworzyç przyjaznà redak-
cj´ w centrum miasta, która by∏aby te˝ miej-
scem spotkaƒ (mog∏aby byç po∏àczona z jakàÊ
kawiarnià i swoistym archiwum literackim lub
pseudomuzeum m∏odej literatury w Cz´sto-
chowie). Redakcja zaÊ powinna si´ zajàç orga-
nizowaniem wieczorów autorskich, spotkania-
mi z twórcami z zewnàtrz i przynajmniej raz
w roku organizowaniem wa˝nych i ciekawych
imprez literackich (konkurs prozatorski, kon-
kurs na esej o wspó∏czesnej literaturze regio-
nu, noc poetów itd., ale nie w jakiejÊ skostnia-
∏ej formie!).

W innym przypadku nast´pne lata przynio-
sà tylko same rozczarowania, a m∏ode talenty
literackie b´dà uciekaç z Cz´stochowy (wiem,
˝e ostatnio wyjecha∏o kilku m∏odych obiecujà-
cych twórców). Mam te˝ propozycj´ dla narze-
kajàcych literatów, aby przedstawili swoje pro-
pozycje lub oceny raczej na ∏amach pism, a nie
strz´pili sobie niepotrzebnie j´zyk w kuluarach.

Wioletta Grzegorzewska 

Janusz Pawlikowski – ekspert od spraw
regionalnych, zapytany o najwi´kszà wpadk´
w cz´stochowskim ˝yciu kulturalnym w minio-
nym roku, odpowiedzia∏:

„Najwi´kszym b∏´dem by∏o niedostrzeganie
przez tzw. czynniki oficjalne ruchu klubowego,
który przejmuje coraz wi´cej ˝ycia kulturalnego
na swoje barki. W pubach odbywajà si´ koncer-
ty, wystawy, spotkania poetów, wyst´py kabare-
tów, nawet teatrów, a nikt u góry tego nie do-
strzega, udaje ˝e tego nie ma. Idiotycznym po-
mys∏em by∏o rozwa˝anie zamkni´cia lokali
w Alejach o godz. 22. Tam wtedy zaczyna si´
˝ycie, bo w dzieƒ wszyscy sà zaj´ci, pracujà, do-
piero wieczorem mogà coÊ robiç. Puby prowadzà
o˝ywionà dzia∏alnoÊç, pomimo braku funduszy,
jakimi dysponujà oficjalne instytucje kulturalne.”

A najwi´kszy przebój w 2003?
„Nie by∏o jakichÊ rewelacyjnych wydarzeƒ.

Sprowadzenie wystawy Beksiƒskiego do Cz´-
stochowy to jeszcze nie sukces. Natomiast
pewne nadzieje daje zorganizowanie ekspozy-
cji „Cz´stochowskie dziedzictwo wydawnicze”,
którà pokazano w Bibliotece Narodowej w sto-
licy. W∏aÊnie takim dzia∏aniom mo˝na przykleiç
etykietk´ „Made in Cz´stochowa”, tzn. wymy-
Êlono tutaj, wykonano w oparciu o miejscowe
zbiory i wypromowano gdzie indziej, reklamu-
jàc przy okazji nasze miasto. Takie dzia∏ania
sà jak najbardziej udane, po˝yteczne i pozy-
tywne”.                                              (sb)
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W artykule zamieszczonym w bydgoskim „Akancie”
(6(71)/2003) Arkadiusz Frania wyodr´bni∏ nowe zjawi-
sko w poezji cz´stochowskiej, które okreÊli∏ mianem
„poezji w tonacji ptaka”. Zgodnie z symbolikà, ptak jest
metaforà zasady ˝eƒskiej. We wspomnianym omówieniu
autor zauwa˝y∏, ˝e poetki urodzone w latach siedem-
dziesiàtych majà ju˝ na koncie debiutanckie ksià˝ki po-
etyckie, wypracowa∏y w∏asny styl artystyczny i sà g∏ów-
nà si∏à uderzeniowà pospolitego ruszenia m∏odych po-
etek na pozycje zajmowane dotàd przez m´˝czyzn.

Poni˝ej prezentujemy nie publikowane dotàd wier-
sze w „tonacji kobiecej”. Drogi poetyckie tych autorek
kierujà si´ wyraênie w stron´ zjawisk, które zwykliÊmy
zwaç lingwizmem. Krytycy cz´stochowscy majà zatem
ci´˝ki orzech do zgryzienia. Czy poezja kobiet zdominu-
je nasz lokalny Êwiatek i zapanujà nam „wieszczki”, czy
mo˝liwy jest „poetycki matriarchat”? Bioràc pod uwag´
konstrukcj´ psychicznà piszàcych kobiet, jest to  mo˝li-
we. Poetki sà uparte, bardziej odporne na krytyk´ ni˝
m´˝czyêni, rzadko si´ zniech´cajà i szybciej ewoluujà.
Potrafià sobie zjednywaç czytelników chocia˝by atrak-
cyjnym zdj´ciem w tomiku (˝artuj´!). Cz´sto atakowane
w pierwszym etapie pisania (m.in. za sentymentalizm,
ckliwoÊç i bana∏) szybko zdobywajà odpornoÊç na kry-
tyk´ literackà, która w ˝ywocie „homo poeticusa” jest
niezb´dna. Musz´ te˝ dodaç, ˝e liryka i zwiàzane z nià
wy∏adowywanie emocji pozwala im przetrwaç. Rosnà
nam zatem w si∏´ poetki i szukajà nowych dróg literac-
kiego wyrazu.

A propos, w jakiej tonacji piszà poeci urodzeni w la-
tach siedemdziesiàtych? Panowie poeci, dr˝yjcie! (wg)

RENATA ZARYCHTA 
* * *

do twoich ust jak do domu
gdzie znam ka˝dy kàt
ten prawy
ten lewy
wahajàca si´ huÊtawka
mi´dzy tu

a tu
ogrody Semiramidy

czy coraz bli˝ej
tak mocno ˝e oddech umiera
t∏umione westchnienia
przychylna muzyka
córeczka szczera
jednej chwili i serca
niesymetryczna
wi´c niepodzielna
wspólna
taki amulet 

wa˝ki
w godzinie stopionego s∏oƒca

JUSTYNA KOWALIK 

* * *  
lampion ksi´˝yca
w imadle nocy
oczy pokoju
przes∏oni´te ˝aluzjà
zlizany dzieƒ
wypluwam
sklejam powieki
namaszczam
twoje d∏onie
MORFEUSZU

WIOLETTA GRZEGORZEWSKA
dla Micha∏a Baumanna

Akt z no˝em

teraz rozbior´ ci´ powoli
tak jak preparuje si´ ptaki
starannie usun´ ka˝dà tkank´
rozbior´ ci´ cicho precyzyjnie
aby us∏yszeç p∏onàcà krew

chocia˝ ukrywasz si´ w ciele
najpierw utopi´ ci´ w winie
pachnàcym polami Prowansji
nakarmi´ smacznymi zdaniami
wygoni´ wszechwidzàcy t∏um

rozbior´ ci´ jak genialny malarz
który pociàgni´ciem p´dzla
w chropowatej przestrzeni
wchodzi g∏´boko pod skór´
w g∏àb pachnàcych mi´Êni

MA¸GORZATA MATERA

Pamela Anderson powiedzia∏a dosyç

powiedzia∏a dosyç
czarodziejskich b∏ysków fleszy
obcis∏ych kostiumów
stosunków od s∏owa do wiary
od obrazka do kawa∏ka uda
mokrych stóp
czerwonych dekoltów
i mi´sistych powitaƒ
zapragn´∏a
otworzyç usta 
i zaÊpiewaç um´czonà szminkà
melodi´ z∏otego kamienia
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WIELKA
MISTYFIKACJA

Piotra Nalewajko

Podczas studiów jeden z naszych wyk∏a-
dowców opowiada∏ nam o przyjacielu, który
nades∏a∏ mu z Nepalu kartk´ z takim oto pod-
pisem: Bóg umar∏, Marks umar∏ i ja ostatnio
czuj´ si´ coraz gorzej. Dzisiaj, kiedy wracam
myÊlami do tamtego wyk∏adu, zastanawiam
si´, co móg∏bym doradziç osobie, której si∏y
˝yciowe znajdujà si´ na skraju wyczerpania?
Chyba najpierw postara∏bym si´ wyt∏umaczyç
takiemu osobnikowi, i˝ ˝yjemy przecie˝
w epoce spe∏niajàcych si´ marzeƒ i stàd
wszelki smutek jest nie na miejscu. Ju˝ przed
stu laty Edgar Allan Poe opisywa∏ w opowia-
daniu Cz∏owiek, który si´ zu˝y∏ postaç nieja-
kiego Johna A.B.C. Smitha. JegomoÊç ten by∏
genera∏em i odznacza∏ si´ niezwyk∏à prezen-
cjà, wskutek czego wzbudza∏ powszechny za-
chwyt ka˝dego towarzystwa, w jakim si´ zna-
laz∏. Urokowi jego okaza∏ego wyglàdu uleg∏
tak˝e narrator opowiadania. Jakie˝ by∏o zatem
jego zdziwienie, gdy dowiedzia∏ si´, ˝e wspa-
nia∏y tors genera∏a, jego imponujàca (liczàca
szeÊç stóp wzrostu) postaç, urzekajàcy g∏os,
noga, r´ka, a nawet z´by, w∏osy i oczy sà re-
zultatem wielkiej mistyfikacji, tzn. rezultatem
zabiegów i skutkiem tego, i˝ ˝yjemy we wspa-
nia∏ym wieku wynalazków, a zatem wszystko
jest mo˝liwe (ju˝ wtedy tak myÊlano) i z Kop-
ciuszka do Królewny droga niedaleka, zaÊ na
nasze dolegliwoÊci z pewnoÊcià znajdzie si´
lekarstwo. JeÊli nie teraz, to na pewno kiedyÊ...
w przysz∏oÊci... Któ˝ Êmia∏by w to wàtpiç? Na-
wet psychologowie zapewniajà, i˝ cz∏owiek
ma natur´ transgresyjnà – zdolnà do przekra-
czania ograniczeƒ, zarówno w∏asnych, jak
i Êrodowiska zewn´trznego. Mimo to znajdà
si´ z∏oÊliwi, którzy stwierdzà, i˝ Bóg po to da∏
psychologom takà nadziej´, ˝eby przed∏u˝yç
ich m´ki, bo aspiracje do wiecznego ˝ycia
i braku zm´czenia i tak si´ nie spe∏nià. Zresz-
tà, czy nale˝a∏oby – ich zdaniem – ˝yczyç so-
bie Êwiata, który nie stawia nam ˝adnego opo-
ru i spe∏nia wszystkie nasze zachcianki? Czy
zatem nasze rojenia o zdolnoÊci do samodo-
skonalenia i nieustannego przekraczania w∏as-
nych granic, zarówno mentalnych jak i fizycz-
nych, prowadzàce do krainy spe∏nienia, majà
racj´ bytu?

Pojawia si´ równie˝ pytanie o etyczne gra-
nice ingerencji naukowców w „natur´ ludzkà”
(klonowanie, in˝ynieria genetyczna). WÊród na-
ukowców przewa˝a opinia, i˝ to, co mo˝na
zrobiç, warto zrobiç, czyli etyka nie powinna
ograniczaç badaƒ naukowych. Odmiennego
zdania broni KoÊció∏, a tak˝e liczni teologowie
i filozofowie, którzy stojàc na stra˝y godnoÊci
osoby ludzkiej uwa˝ajà wszelkie próby inge-
rencji w przyrodzonà natur´ cz∏owieka (cokol-
wiek by to mia∏o znaczyç) za nieuprawnione
i mogàce przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku.
(Warto poczyniç tutaj pewne spostrze˝enie:
otó˝ gdybyÊmy bez zastrze˝eƒ uwierzyli Chry-
stusowi, nie powinniÊmy si´ l´kaç chorób za-
kaênych, bo – trawestujàc boskie s∏owa – nic
nieczystego nie mo˝e przyjÊç do cz∏owieka
z zewnàtrz).

Trzeba przede wszystkim postaraç si´
odpowiedzieç na pytanie: kim jesteÊmy? Czy
jesteÊmy w stanie zdefiniowaç natur´ ludzkà?
Odpowiedê pada∏a najcz´Êciej z ust filozofów,
pisarzy i naukowców. Dla przyk∏adu zacytujmy
jednego z najwybitniejszych myÊlicieli XX wie-
ku – Bertranda Russell’a: Czy cz∏owiek jest
tym, czym wydaje si´ byç astronomowi: maleƒ-
kà drobinà zanieczyszczonego w´gla i wody,
bezsilnie pe∏zajàcà po ma∏ej, niewa˝nej plane-
cie? Czy raczej tym, kim wydaje si´ byç Ham-
letowi? Kl´ska, jakà ponieÊli na przestrzeni
dziejów ró˝ni myÊliciele usi∏ujàcy zdefiniowaç
w sposób jednoznaczny natur´ ludzkà, powin-
na skutecznie wybiç nam z g∏owy wszelkie te-
go rodzaju zap´dy. Mimo to wcià˝ ponawiane
próby odpowiedzi na powy˝sze pytanie sà –
moim skromnym zdaniem – o tyle wa˝ne, o ile
pozwalajà zastanowiç si´ nad cienkà linià od-
dzielajàcà to, co rodzàc si´ zastajemy jako 
niezbywalne cechy naszej sytuacji, a naszymi
w∏asnymi artefaktami. Heidegger w swoim
epokowym dziele Bycie i czas charakteryzuje
cz∏owieczeƒstwo poprzez ukazanie napi´cia
istniejàcego mi´dzy faktycznoÊcià a projek-
tem. Chodzi po prostu o to, i˝ nikt z nas nie
prosi∏ si´ na ten Êwiat, a jeÊli ju˝ tu si´ znaleê-
liÊmy to zawsze jako „wi´êniowie” okreÊlonej
sytuacji: rodzinnej, spo∏ecznej, kulturowej. Nie
zawsze nam to odpowiada. Przyznajmy si´,
chcielibyÊmy staç si´ przyczynà samych siebie,
zerwaç kajdany zale˝noÊci od naszego wyglà-
du, rodziny, kraju, w którym przychodzimy na
Êwiat. ChcielibyÊmy móc sami o tym wszystkim
zadecydowaç. DziÊ, gdy oferta mo˝liwych sty-
lów ˝ycia, lansowanych g∏ównie w Êrodkach
masowego przekazu, jest tak bogata, t´skno-
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ty te zdajà si´ zyskiwaç na sile. Zygmunt Bauman
pisze w Ponowoczesnych losach ˝ycia i Êmier-
ci (Odra 4 kwietnia 1997, s. 52-64), i˝ (˝eby
ograniczyç si´ do jednego chocia˝by wàtku)
nie godzimy si´ na zastanà postaç cielesnà,
zaÊ cia∏a nasze traktujemy jako produkt este-
tycznego doskonalenia: cia∏o jest zawsze
w stanie niezakoƒczenia, szuka dopiero swego
w∏aÊciwego kszta∏tu, mo˝e i winno byç dosko-
nalone bez wytchnienia i bez koƒca. Bauman
przytacza wyniki badaƒ przeprowadzonych
przez socjologów z Exeter: wi´kszoÊç nasto-
latków w przedziale wiekowym 14-15 lat jest
ze swych cia∏ niezadowolona: Nie ma górnej
granicy dla sprawnoÊci cielesnej i atrakcyjno-
Êci. Tego rodzaju mentalnoÊç powoduje, 
i˝ coraz mniej osób jest z siebie zadowolo-
nych. Nie wierz´ badaczom opinii spo∏ecznej
przekonujàcych mnie, i˝ oko∏o 70% Polaków
jest usatysfakcjonowanych swym wyglàdem.
Moim zdaniem, rzecz ma si´ wr´cz odwrotnie.
I dlatego coraz cz´Êciej korzystamy ze specy-
fików tak hojnie oferowanych przez wspó∏cze-
snà medycyn´. Zmieniç si´ nie do poznania,
kszta∏towaç si´ na wzór i podobieƒstwo – 
nie, nie Boga, którego nikt przecie˝ nie wi-
dzia∏ – ale gwiazdy serialu telewizyjnego. Dla-
czego nie?

Tak wi´c ˝yjemy chwilà obecnà korzystajàc
z dobrodziejstw medycyny. Jako monstrualne
p∏ody natury (to oczywiÊcie z racji metafizycz-
nych t´sknot, których ostatecznie chyba nigdy
si´ nie pozb´dziemy), które nigdzie nie potra-
fià czuç si´ jak u siebie w domu, zmierzamy
w kierunku... no w∏aÊnie, w jakim kierunku
zmierzamy? Dzi´ki zabiegom dermatologicz-
nym, kosmetycznym, chirurgiczno-plastycznym
mo˝emy zmieniç si´ nie do poznania. I tak po-
zbywamy si´ znamion, pryszczów, plam,
brzydkich naroÊli, tatua˝y, upi´kszamy nosy,
powieki, podbródki, uszy, odsysamy zb´dne
warstwy t∏uszczu, nadajemy piersiom j´dr-
noÊç, penisom okaza∏y wyglàd. Mo˝e w Polsce
proces ten nie przybra∏ jeszcze takich rozmia-
rów, ale bioràc pod uwag´ dotychczasowà li-
ni´ rozwoju i nasilajàce si´ tendencje wizual-
no-globalizacyjne, wolno chyba prorokowaç,
i˝ przybierze on na sile. Re˝im narzucony so-
bie dla utrzymania sprawnoÊci fizycznej (w po-
rzàdku), gimnastyka (w porzàdku), ale czy
wszystko trzeba zmieniaç, czy nie ma czegoÊ,
z czym musimy si´ po prostu pogodziç? Wy-
daje si´, ˝e nie. A przecie˝ nam, dziedzicom
kultury Êródziemnomorskiej, nieobca winna
byç przestroga udzielona przez Greków: za-

chowaj umiar, w przeciwnym wypadku Êciàg-
niesz na siebie kar´ bogów. Ale kto by si´ ba∏
takiej kary w naszym odmitologizowanym
Êwiecie?

Wspó∏czeÊnie dzi´ki Êrodkom antykoncep-
cyjnym mo˝emy dokonywaç Êwiadomych wybo-
rów, kiedy chcemy urodziç dziecko. Genetyka
da∏a nam mo˝liwoÊci wyboru p∏ci naszego
dziecka. Pod wp∏ywem rozwoju technologicz-
nych nauk biomedycznych pojawi∏a si´ mo˝li-
woÊç pozap∏ciowej reprodukcji cz∏owieka przez
klonowanie. Nasuwa si´ wniosek, i˝ te dzia∏ania,
które pierwotnie s∏u˝y∏y przeciwdzia∏aniu
chorobom, przemieni∏y si´ w swoisty, rzàdzàcy
si´ regu∏ami rynkowymi, przemys∏ i przybra∏y
form´ gene-rowania stanów cielesnych i rytmów
˝yciowych. Tym oto sposobem cia∏a nasze
powoli, acz nieub∏aganie, przemieniajà si´
w maszyny. Coraz cz´Êciej docierajà do nas
informacje o próbach tworzenia nowego cz∏o-
wieka przy wykorzystaniu najnowszych osiàg-
ni´ç w dziedzinie genetyki, moraliÊci podnoszà
larum, ale prawdà jest, ˝e z chwilà pojawienia
si´ nowych mo˝liwoÊci, pozosta∏e zepchni´te
zostajà w cieƒ. Zawsze tak by∏o.

Warto przypomnieç kilka podstawowych
faktów. Datuje si´, i˝ czàsteczka DNA – b´dà-
ca noÊnikiem informacji genetycznej – po-
wsta∏a oko∏o 3,5 miliarda lat temu. Przez
pierwsze dwa miliardy lat na skutek mutacji jej
zawartoÊç informacyjna zwi´ksza∏a si´ z pr´d-
koÊcià jednego bita na stulecie, a wi´c raczej
w ˝ó∏wim tempie, w ciàgu ostatnich kilku mi-
lionów lat proces ten uleg∏ wyraênemu przy-
spieszeniu  – do jednego bita rocznie. Wed∏ug
wybitnego fizyka Hawkinga obecnie – dzi´ki
zastosowaniom in˝ynierii genetycznej – otwie-
ra si´ przed nami mo˝liwoÊç celowego ingero-
wania w ewolucj´ biologicznà i przyspieszanie
tego procesu. O ile na Êwiecie nie zapanuje
totalitaryzm, to ktoÊ, gdzieÊ, kiedyÊ – pisze
Hawking – zacznie usprawniaç gatunek ludzki.
Gdy udoskonalonych ludzi zacznie przybywaç,
pojawià si´ ogromne problemy natury spo-
∏ecznej i politycznej, chodzi na przyk∏ad
o wzajemny stosunek osób usprawnionych do
osób zwyczajnych. Czy˝by mia∏ zatem spraw-
dziç si´ scenariusz koryfeusza czasów pono-
woczesnych Nietschego i ludzkoÊç podzieli
si´ na ras´ panów i zwyczajnych ludzi? Czy
genetyka sprawi, ˝e klonowanie ludzi stanie
si´ codziennoÊcià? Czy uda si´ nam przesu-
nàç górnà granic´ umieralnoÊci i jaki to b´-
dzie mia∏o wp∏yw na losy starców, skoro ju˝
dziÊ ich losem zbytnio si´ nie interesujemy?

10 aleje 3    I–III 2004
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Byç mo˝e wszystkie te przewidywania
i obawy zaliczyç nale˝y do SF, zaÊ biotechno-
logie wykorzystujàce dorobek genetyki w celu
dokonywania zmian ˝ywych organizmów nie
posunà si´ tak daleko. Jednak bez wàtpienia
b´dzie mo˝liwe usprawnienie tych cech, któ-
rych brak daje si´ nam szczególnie we znaki,
tj. zawodnej pami´ci, odpornoÊci na stres,
szybkoÊci uczenia si´. Tak wi´c powoli za-
czniemy upodabniaç si´ do bohatera opowia-
dania E.A. Poe. Ca∏kiem prawdopodobne wy-
daje si´ te˝, i˝ rozwój biologii molekularnej
doprowadzi w dalszej przysz∏oÊci do kolejnych
podzia∏ów spo∏eczeƒstwa. Ci, których b´dzie
na to staç b´dà chcieli mieç inteligentniejsze
i sprawniejsze dzieci itd. Nie mamy niestety
podstaw, aby wierzyç, i˝ nauka zostanie wyko-
rzystana w szlachetnym celu i ˝e interes eko-
nomiczny nie b´dzie mia∏ ostatniego s∏owa.
Na etykach cià˝y zatem obowiàzek przeprowa-
dzenia granicy (kurczàcej si´ powoli) mi´dzy
istotà ludzkà a jej wytworami. Pierwszym kro-
kiem na tej drodze sta∏o si´ ingerowanie
w prokreacj´. Zatem konieczne stanie si´ po-
wtórne zdefiniowanie istoty ludzkiej, trzeba
b´dzie walczyç o prawo do niedoskona∏oÊci
i przypadku, zastanowiç si´, jakie cechy mo˝-
na a jakich nie mo˝na i nie ma potrzeby zmie-
niaç. W roku 1998 dziewi´tnaÊcie krajów
europejskich wprowadzi∏o zakaz klonowania
ludzi. Czy zakaz ten mo˝e si´ ostaç wobec pre-
sji nauki i rynku? Czy genetyka przekreÊli do-
tychczasowy kszta∏t medycyny? Czy mo˝liwoÊci
rozwoju medycyny majà swoje granice, których
nigdy nie uda nam si´ przekroczyç, czy te˝ je-
steÊmy Êwiadkami, jak ca∏a ludzkoÊç w prze-
strzeni i w czasie staje si´ jednà bezmiernà
armià galopujàcà obok ka˝dego z nas, przed
i poza ka˝dym z nas w niepowstrzymanej szar-
˝y zdolnej prze∏amaç ka˝dy opór, zwalczyç
wiele przeszkód, byç mo˝e samà nawet
Êmierç? (Bergson).

W oÊlepiajàcym blasku naszej wiedzy tech-
nicznej szukamy istoty cz∏owieka, szukamy sa-
mych siebie. Paradoks tych poszukiwaƒ pole-
ga na tym, i˝ ograniczajà si´ one wy∏àcznie do
sfery materialno-cielesnej, duch zaÊ pozostaje
w stanie uÊpienia. Na nic zdadzà si´ zabiegi
kosmetyczne i piel´gnacyjne, jeÊli serce pozo-
stanie martwe. Czy˝ nie tak w∏aÊnie naucza∏
Chrystus: tam skarb twój, gdzie serce twoje?
Ale jakie serce; prawdziwe, czy sztuczne?
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Rembrandt. W Amsterdamie, Chicago, Wa-
szyngtonie, wsz´dzie. Rembrandt van Rijn. Ile
obrazów wysz∏o naprawd´ z jego r´ki, ile po-
wsta∏o pod p´dzlem jego uczniów? Ile jest
dzie∏em wspólnym? I czy ma to jakiekolwiek
znaczenie? Czy jeÊli geniusz tworzy szko∏´,
pomniejsza to jego wielkoÊç? Imi´ Rembrand-
ta ˝yje, tak jak jego dzie∏o.

To dzi´ki niemu ˝yje te˝ do dzisiaj Heinrich
Schutz, o którego istnieniu Êwiat nigdy by si´
nie dowiedzia∏, gdyby nie jego portret, zawie-
szony w waszyngtoƒskiej National Gallery. Ten
mieszczanin holenderski patrzy teraz spod
szerokiego ronda czarnego kapelusza, uno-
szàc lekko brwi, jakby dziwi∏ si´ stojàcemu
przed nim ch∏opakowi w d˝insach i rozpi´tej
koszuli. Mo˝e ma ochot´ go zapytaç:

„Czy zapomnia∏eÊ o usztywnionej kryzie
i bia∏ych mankietach? Dlaczego przychodzisz
do mnie nieubrany?“

Ale nie kupcy holenderscy, zamo˝ni klienci
Rembrandta w strojnych kapeluszach, sztywni
i upozowani, robià na mnie najwi´ksze wra˝e-
nie. W Rijks Museum w Amsterdamie jest por-
tret matki, pochylonej nad ksià˝kà, zapewne
nad modlitewnikiem. Jej d∏oƒ, jej zmarszczki,
jej czepiec. Kobiety stare i m∏ode. Ich szyje,
twarze, w∏osy, klejnoty, nakrycia g∏owy. Per∏y
Saskii. Ko∏nierze haftowane z∏otem. Blask, ma-
towoÊç, Êwiat∏o.

W waszyngtoƒskiej galerii odkrywam jesz-
cze jednego Rembrandta: zabawnà dziewczy-
n´ z miot∏à. Jest pe∏na wyrazu, ale nie tak
przeÊwietlona jak tamta, którà widzia∏am w In-
stytucie Sztuki w Chicago. Czy to ta sama mo-
delka? „Dziewczyn´ w pó∏przymkni´tych
drzwiach” jedynie przypisujà Rembrandtowi,
ale czy to wa˝ne? Âwiat∏o go zdradza.

Inny Rembrandt w Art Institute w Chicago.
Twarz Chrystusa. Patrz´ na nià i nagle zdaj´

sobie spraw´, ˝e sztuka jest nie tylko przeno-
szeniem cz∏owieka w nieÊmiertelnoÊç, ale nie-
ÊmiertelnoÊcià samà. I czymÊ wi´cej: religià,
próbà pochwycenia ducha, zatrzymania go
w materii. Namacalne istnienia, rzeczy za-
mkni´te w ró˝norodnym kszta∏cie – i to, co jest
pomi´dzy, zawieszone, niedotykalne, najwa˝-
niejsze.

Twarz Chrystusa. Ogarnia mnie taki spokój,
jakiego doznaje si´ chyba tylko tam, na niebie-
skich pastwiskach. A wi´c mo˝na przezwyci´-
˝yç ludzkà s∏aboÊç, chorob´, Êmierç, mo˝na
staç si´ nieÊmiertelnym?

To Êwiat∏o. Te pó∏cienie.
Obok mnie przed obrazem Chrystusa stoi

garbus. W pierwszym odruchu, pami´tnym
chyba z lat nierozsàdnej m∏odoÊci, mam ocho-
t´ dotknàç jego garbu. Przesàd mówi, ˝e to
podobno przynosi szcz´Êcie. Naraz widz´ jego
twarz: uduchowione oczy wpatrzone w twarz
Chrystusa. Zdaj´ sobie spraw´ ze swojej ma∏o-
Êci, w po∏owie drogi cofam r´k´, pe∏na skruchy,
zawstydzona. Garbus odwraca si´, obrzuca
mnie nieprzychylnym spojrzeniem. Czy˝by od-
gad∏ mój zamiar? Podejrzliwy wobec ludzkiej
z∏oÊliwoÊci, nawyk∏y do samoobrony, odcho-
dzàc, z ca∏ym rozmys∏em mnie potràca.

Ludzka u∏omnoÊç, obustronna z∏oÊliwoÊç.
I có˝, ˝e brzydota miesza si´ z pi´knem, sztu-
ka z tandetà, codziennoÊç z uniesieniem? Ma-
terialna postaç garbusa niknie w zetkni´ciu
z arcydzie∏em malarskim, a powraca na ziemi´,
widzàc, ˝e ktoÊ by∏ Êwiadkiem jego przemiany.
Przez moment zachwytu by∏ pi´kny. Mój ruch
go obudzi∏.

Jak wy∏uskaç ziarno s∏odkiego groszku
z twardego stràka? Czym przebiç skorup´
orzecha kokosowego, ˝eby wych∏eptaç orzeê-
wiajàce mleko ˝ycia? Jak ugasiç wieczne pra-
gnienie pi´kna?
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Podziwiam odwag´ malarzy. Mnie Rembrandt
by parali˝owa∏, nie mog∏abym wziàç p´dzla do
r´ki. Na szcz´Êcie, inni nie mieli i nie majà ta-
kich zahamowaƒ, a ja przecie˝ nie maluj´.
I choç Rembrandt dla mnie najwa˝niejszy, znaj-
duj´ w National Gallery jeszcze inne wspania-
∏oÊci. Jedna to Tycjanowski „Krajobraz z Ma-
donnà, Dzieciàtkiem i Êwi´tym Janem, niosà-
cym owieczk´”, druga zaÊ, to zachwycajàcy
krajobraz p´dzla Giorgione: u wejÊcia do pie-
czary siedzi stary Józef, Maria wpatruje si´
w Dzieciàtko, le˝àce na ziemi, obok sk∏adajà
ho∏d pochyleni pasterze. Przemawia do mnie
g∏´boko to religijne malarstwo, przedstawiajà-
ce ludzi wspó∏czesnych artyÊcie, realistyczne,
z troskà o gest, szczegó∏, barw´.

W waszyngtoƒskiej National Gallery mo-
g∏abym zostaç a˝ do odlotu.

A przecie˝ jest tyle innych obrazów, które
mnie fascynujà. W Chicago czarno-bia∏y „Por-
tret Rabina z Witebska” Marka Chagalla, rozja-
Êniony jedynie czerwonà plamà warg. Jak˝e in-
ne doznanie: sta∏am przed nim bezradna i nie-
szcz´Êliwa, zdumiona i og∏uszona pi´knem.
Dlaczego?

I jeszcze niezwyk∏e, ma∏e Muzeum Fricka
w niewielkim pa∏acyku przy Piàtej Alei w No-
wym Jorku. Galeria na miar´ moich mo˝liwoÊci
percepcji (nie jestem w stanie w´drowaç godzi-
nami po salach muzealnych). Tutaj zaskoczenie
polskim motywem s∏ynny „Lisowczyk” p´dzla
Rembrandta. Skàd tak niezwyk∏y temat?

Nasuwa mi si´ inne pytanie: dlaczego taki
sprzeciw budzi czasem wizja malarska w ze-
tkni´ciu z rzeczywistoÊcià? Pami´tam, jakie
rozczarowanie prze˝y∏am w s∏ynnym u nas re-
zerwacie cisów, tak wytrwale malowanych
przez Leona Wyczó∏kowskiego. Co on w nich
widzia∏? Dlaczego wybra∏ taki temat? Chude,
pokraczne drzewa, które potrzebujà setek lat,
˝eby troch´ podrosnàç. Pi´kne mogà byç cisy
pojedyncze, piel´gnowane, ale to? Do dziÊ
stoi mi przed oczami ten wilgotny rezerwat,
nasza niemal Êwi´toÊç narodowa, której nie
wolno ruszyç. Tak, myÊla∏am, zostawmy
wszystko w stanie nienaruszonym, niech si´
wali, gnije, tworzy mierzw´, na której wyroÊnie
– kiedy? – nowy las.

Czy to widok starych sekwoi w Muir Woods
w Kalifornii obudzi∏ we mnie to roz˝alenie?

Obrazy realistyczne, impresjoniÊci, surrealiÊci.
Wsz´dzie w tej podró˝y co chwil´ natykam

si´ na coÊ, co mog∏oby staç si´ tematem dla
malarza: jakieÊ niezwyk∏e zestawienie cz∏owie-
ka i budowli, ptaka i kamienia, owocu i szk∏a.

Czerwony kardyna∏ na ramie okna. Avocado
w pomarszczonej d∏oni. W centrum Chicago si-
wy Murzyn z gazetà, usadowiony pod s∏ynnym
dzie∏em Picassa, brzydkà rzeêbà z czerwonego
metalu. I tamta kolorowa, uÊmiechni´ta dziew-
czyna z g∏owà Nefretete, spotkana w windzie.

Zabawne, ∏api´ si´ na skrajnie odmiennym
uczuciu, ni˝ to, które ogarn´∏o mnie wobec pa-
rali˝ujàcego talentu Rembrandta: byç mala-
rzem, wziàç p´dzel do r´ki i malowaç t´ cu-
downà rozmaitoÊç ludzi, przyrody, przedmio-
tów jakà tutaj oglàdam.

1987
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Mateusz Szkop
Podmiejskie rendez-vous

Do twarzy nam z tà zimà
do twarzy szaliki postawione w sztorc

z chustami

gadajàce czapki z kapturami
k∏ap k∏ap k∏ap

niknà d∏onie w welonie r´kawiczki
milknà oczy oczom tylko zawierzone

prószy

wi´c wpatrzeni w ziemi´ butem
odgarniamy s∏owa mlaskiem
podniebienia topimy si´ op∏atkiem
prostych prawd

mlask mlask mlask

za plecami furtki naszych domów
za domami siedem gór siedem rzek

i las

gdzie Ênieg upadajàcy bokiem
jak pokotem kosynierzy tutaj
znaczyç b´dzie tam wi´c przytul 
mnie przyziem mnie jakbym by∏
ci´˝arny z w∏asnym krajem
przecie˝ z zimà bardziej nam

do twarzy

przecie˝ z zimà bli˝ej nam do nieba

Wiersz nagrodzony na Turnieju Jednego Wiersza 
w klubie „Pod Jaszczurami” w Krakowie 10 XII 2003

Szymon Grzegorzewski
partytura na cztery Êciany i bufet

na ulicy jest t∏oczno zaduch
taki ˝e lepiej skupiç si´ na myÊleniu
skrzypienie drzwi odbija si´ echem
od kaloryfera znudzony kelner
wydyma z∏owieszczo wargi
drapiàc si´ po ty∏ku na koƒcu sali
stefan mamrocze pacierz wokó∏ sto∏u

w oknie drgajà szyby a˝urowe
firany straszà przechodniów
s∏ychaç turkot wiejskiej furmanki
bufetowa jak dobra matka przytula
do ciep∏ego cyca zaprasza na setk´
wychylam jednym haustem
milczàc w ka˝dym j´zyku

przypominam sobie dziadka facet
zna∏ si´ na rzeczy babcia piek∏a
wyÊmienity placek z jab∏kami na piecu
brz´cza∏y fajerki ciotka chodzi∏a
do spowiedzi rozgrzeszyç si´ z jesieni
kuzynka ko∏ysa∏a swoim pustym ∏onem
tak bardzo kusi∏a warkoczami

ca∏owa∏a si´ bez wymiany Êliny nie
wspominajàc o innych p∏ynach ustrojowych
pami´tam jeszcze czerwone spodenki
za du˝à koszulkà zakrywa∏a wszystkie piegi
matk´ boskà od anio∏ów w piaskownicy i
szklank´ kwaÊnego mleka wypijanà przed
snem stare kobiety mówi∏y ˝e to przynosi ulg´

zegar kurczowo trzyma si´ wskazówek
nie potrafi´ zacytowaç z pami´ci babci
przy∏apuj´ si´ na starych dowcipach
dziadka bufetowa nie chce podaç kolejnej
setki proponuje ma∏à czarnà nad goràcym
kubkiem klec´ par´ szybkich s∏ów jestem
nagi we wszystkich kierunkach

Wiersz otrzyma∏ II nagrod´ na Targowisku Poetyckim 
w klubie „Rue de Foch” 

w Cz´stochowie 11 XII 2003.
G∏ównà nagrod´ zdoby∏ Waldemar M. Gaiƒski

za utwór „Tian’ Anmen”. 
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***

nie bàdê g∏upia
Margot
nie szarp si´
przecie˝ i tobie krwawi
mózg
krwawià obrazy
zbryzgane juchà
przekleƒstw

uspokój si´
Margot
pop∏yniemy jak tylko zechcesz
na zielonà wysp´
otoczonà koronà ˝ó∏tych z´bów
nogi wystawisz do morza
a g∏ow´ do moich ràk

nie bój si´
papugi tam sà te˝ kolorowe
a gdy zapragniesz krwi
otworz´ aort´
i pop∏ynie czerwone morze
z mojego przekl´tego serca
umrzemy trzymajàc si´ za r´ce
pod palmà w której Êpiewa
˝ó∏ty wiatr pla˝y

jeÊli mnie jednak zobaczysz
z no˝em w z´bach
uciekaj wp∏aw przez morze
lepiej spotkaç si´ z oÊmiornicà
ni˝ z wariatem na pla˝y
nie masz wyboru
w∏o˝ono ci na kark krzy˝
ociekajàcy krwià Zbawiciela
to On maluje twoje maki
i powykr´cane bólem brzozy

czy nie wiesz o tym
pijana Margot?

***

ty chodzisz teraz z pastelami w r´kach
i z aureolà nad g∏owà
twarze twych Êwi´tych ciemne jak piek∏o

maluj piek∏o zwyk∏ych ludzi
twarz zrozpaczonej kobiety bo
jej ch∏op straci∏ prac´ –
twarz matki co si´ powiesi∏a
poniewa˝ g∏odne dzieci chcà chleba
a chleba nie ma sà tylko
d∏ugi w sklepiku
uwa˝aj ˝eby dobrze wyszed∏
sznur na szyi
wywalony j´zyk
cieknàcy po nogach mocz

maluj tulipany i storczyki
tym ˝o∏àdek si´ nie naje
jeno oczy i nie marksistowska dusza
maluj te˝ twarze paƒstwowych z∏odziei
i udajàcych anio∏ów
liderów zwiàzków zawodowych
oraz jezusowe pe∏ne dobroci oczy koni
namaluj twarz klauna lecz
bez makija˝u szminki i farb

albo twarz niewiasty
która b´dzie matkà
jej spojrzenie ku ˝yciu
jakiego jeszcze nie ma
i twarz mordercy który jutro o Êwicie
b´dzie stracony

wreszcie pomyÊl
o twarzy Boga
co przecie˝ nie ma
ludzkiego oblicza

a kwiaty? zachowaj w staniku
niech nadal czuj´
jak pachniesz
wanilià i s∏odkim potem

w koƒcu namaluj samà siebie
z rozskrzydlonymi oczami
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Piotr Nalewajko
Haiku po polsku

Synkowi tata
pokaza∏ w atlasie szkolnym
map´ Êwiata
synek zapyta∏
a gdzie nasz kraj
tatuÊ zmarszczy∏ brwi
synku
bez jaj

*   
zrywam si´
i dalej˝e w gówno
szukaç idea∏u
z wiarà
˝e jeÊli ziarno obumrze
wyda owoc
kiedy niekiedy

*     
albo albo
w tym teatrze
w tej masakrze Êwi´toÊci
nie ma miejsca
na powa˝ne role
albo Staƒczyk
albo aktor na zasi∏ku

*   
credo zatwardzia∏ego socjalisty
wierz´ w prostego boga
który zadowoli wszystkich razem
i ka˝dego z osobna he he 

*  
dobranocka dla doros∏ych
jestem sobie du˝y miÊ
jestem sobie gruby miÊ
ssam ja bliênich nie od dziÊ

*   
Achtung! Achtung! Achtung!
koniecznoÊç
wymijajàcego
zdystansowanego
wywa˝onego
spojrzenia na rzeczy!
zaanga˝owane spojrzenie
grozi Êmiercià!

Piotr Tarnowski

***
zróbmy to na pod∏odze
niech nie s∏yszà spr´˝yn
∏ó˝ka, Êciany takie
cienkie i czuj´ si´ winny
gdy inni s∏yszà jak
dobrze si´ bawimy
nasze chude kolana
obijajà si´ o siebie
miarowo. wiosna

***
powiedz mi jakiÊ bana∏,
tak bardzo chcia∏bym 
coÊ zrozumieç,
otrzyj mnie o kicz
swoim ˝yciem, pozwól
si´ kochaç tak zwyczajnie
niech to b´dzie normalna 
historia z happy endem
z codziennoÊcià

chroƒ mnie od 
wàtpliwoÊci, rozdarç
wielkiej sztuki

niech ˝yje disco polo

Romeo i Julia w urz´dzie
podatkowym

spotkali si´ w
d∏ugim ogonku
do okienka...

ona by∏a
dziewczynà
z klasà

on mia∏
ma∏y interes
i przejawia∏
prywatnà inicjatyw´

po∏àczy∏a ich
niech´ç do podatków
od pierwszego wejrzenia

zaÊlubi∏o
krwiopijstwo
fiskusa
– dziÊ sà szcz´Êliwym ma∏˝eƒstwem
razem wype∏niajà pity
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Tadeusz Gierymski
x x x

SamotnoÊç (a˝ do koÊci) wierzàcego jest
mniej bolesna ni˝ samotnoÊç màdrego ateisty.
Ten ostatni ma Woltera, La Mettrie’go, L. Feuer-
bacha, Engelsa. Ten pierwszy tylko NADZIEJE. 

x x x
Janek nie jest moralistà. On tylko post´puje

zgodnie z etykà wspó∏czujàcà. Na to on: „Do-
piero teraz to zauwa˝y∏eÊ?” Ja: „Zauwa˝y∏em
ju˝ dawno, ale dopiero dzisiaj o tym g∏oÊno po-
wiedzia∏em”. On: „JesteÊ poetà”. Ja: „Wszystkie
moje s∏owa, jakie napisa∏em, nie sà warte jedne-
go, dobrego czynu dla bliêniego”.

x x x
Po raz drugi uda∏o mi si´ usatysfakcjonowaç

Bartka. Dzi´ki moim zabiegom ukaza∏ si´ drugi
tomik jego poezji i to w krótkim czasie. Raduj´
si´ szcz´Êciem m∏odego autora i jego Mamy. „Do
ludzkich serc” zawiera lepsze wiersze ni˝ po-
przedni tomik „Âwiat∏o i cieƒ”, m.in. jeden pi´k-
ny erotyk „Do Julii”. Wspania∏e obrazowanie,
zwroty poetyckie pe∏ne Êwie˝oÊci pierwszego
uczucia. Ksià˝ka Bartka (ta nowa) powinna si´
doczekaç szczegó∏owego omówienia nie tylko
w prasie lokalnej, lecz tak˝e w fachowym piÊmie
literackim. Zas∏uguje na to. Sam chory, potrzebu-
jàcy opieki, mog∏em uskrzydliç chorego ch∏opa-
ka. Poczu∏em si´ komuÊ potrzebny. To najwi´k-
sza dla mnie radoÊç. OczywiÊcie, nie mam wy-
dawnictwa ani drukarni. Bez go∏´biego, mi∏osier-
nego serduszka i pomocy pani Haliny ˚wirskiej
(redaktor naczelny Wydawnictwa „WOM”) najlep-
sze moje ˝yczenia nie zosta∏yby zrealizowane.

x x x
W Mi´dzyzdrojach by∏em po raz pierwszy

w roku 1946. Na wywczasach, tak wtedy mó-
wiono. Ten wypoczynek za∏atwi∏ nam ojciec
w swoim zak∏adzie pracy. Administracja nama-
wia∏a wówczas ludzi do tej nowej formy odpo-
czynku, ale ch´tnych by∏o niewielu, mimo ˝e ta-
ki dwu-trzytygodniowy pobyt nad morzem kosz-
towa∏ grosze. Wtedy pierwszy raz w ˝yciu zoba-
czy∏em morze. Pokocha∏em i tej pierwszej mi∏o-
Êci jestem do dziÊ wierny. Wol´ roziskrzony
s∏oƒcem nieskoƒczony bezmiar wód ni˝ wszyst-
kie góry Êwiata. MieszkaliÊmy w parterowym
budynku tu˝ nad morzem. Pogodne dni, ludzi
na pla˝y na lekarstwo. Godzinami patrzy∏em na
wspinajàce si´ a˝ do horyzontu morze. A mia-
steczko? Cisza, spokój. Przed rokiem przeszed∏
t´dy cyklon wojny i szabrowników. Dwa szeregi
∏adnych, kolorowych, drewnianych domków, któ-
re penetrowaliÊmy z bratem, by∏y splàdrowane
do cna. Po∏amane meble, poprzewracane szafy,

eta˝erki, piernaty, rozprute poduszki, z których
pierze zawala∏o pod∏ogi, potrzaskane lampy,
zdeptane maleƒkie ogródki. Takiego zniszcze-
nia i upodlenia mieszkaƒ jeszcze nie widzia∏em.
W niektórych mieszkaniach pozosta∏y poràbane
fortepiany. Po pod∏odze wala∏y si´ ksià˝ki, listy,
albumy ze zdj´ciami, bibeloty, pot∏uczone ser-
wantki itp. drobiazgi. Wiele drobnych przedmio-
tów by∏o jeszcze u˝ytecznych, np. firanki, story,
coÊ z pobrudzonej poÊcieli. Ukrad∏em kilka ksià-
˝eczek poetyckich. Usiad∏em na pogruchotanej
kanapie z plikiem zdj´ç rodzinnych. JakaÊ foto-
grafia Êlubna, jasnow∏ose dzieci, uroczysta kola-
cja przy suto zastawionym stole. PomyÊla∏em
sobie: „idylliczny dom, sielska rodzina”. Z zacie-
kawieniem oglàda∏em dalej. Znowu rodzina
przy stole, u brzegu fotografii widaç by∏o ga∏àz-
ki choinki z cackami. Zanuci∏em cicho „Stille
Nacht, heilige Nacht, alles...” Ale uderzy∏o mnie
nast´pne zdj´cie. Zrazu nie mog∏em zrozumieç,
co przedstawia. Zaczà∏em si´ wpatrywaç w fo-
tos. Wreszcie pojà∏em. Na ziemi le˝a∏o dwóch
skoczków w kombinezonach lotników, po∏àczeni
sznurami do czasz bia∏ych spadochronów. Po
prawej stronie sta∏ ˝o∏nierz niemiecki z pistole-
tem w r´kach, uci´ty przez obiektyw w po∏owie.
Na ramieniu opartym o widoczny prawy bok wi-
daç by∏o V (sier˝ant).

Zgrzyt, dysonans, przera˝enie. Wyobra˝a-
∏em sobie przyjazne ˝ycie w przytulnym, ze
smakiem urzàdzonym domku i w tym rodzin-
nym gniazdku wÊród rodzinnych sielsko-aniel-
skich obrazków fotografia (wszystkie stosiki
zdj´ç przewiàzane kolorowymi wstà˝kami)
przedstawiajàca zbrodni´. Czy któryÊ z cz∏on-
ków rodziny przys∏a∏ jà z frontu, czy znalaz∏a
si´ tam jakimÊ przypadkiem? A mo˝e mia∏a
pos∏u˝yç po wojnie jako dokument zbrodni
w∏asnego narodu, czy tylko jednej jego cz´Êci?
Nie wiem do dziÊ. Po przyjeêdzie do domu fo-
tografi´ wys∏a∏em do paƒstwowej komisji (jej
nazwy ju˝ nie pami´tam) gromadzàcej dane
o hitlerowskich ludobójstwach.

x x x
Depresja. Rodzona moja siostra. Wo∏am

wtedy jak niemiecki poeta: „Mehr Licht!” KiedyÊ,
kiedyÊ szepta∏em tak do ukochanej – „JesteÊ
Êwiat∏em, co rozÊwietla mój mrok”. To by∏o daw-
no, nad morzem i w pogodny, s∏oneczny dzieƒ.
Widaç ju˝ wówczas moja psyche by∏a omroczo-
na. DziÊ na domiar ten deszcz. Rozp∏aszczone
krople sp∏ywajà po szybach nieÊpiesznie, jed-
nak beznadziejnie smutno. ˚eby to by∏ gruby,
mocny deszcz. Ale jest byle jaki. Jak byle jakie
˝ycie w mroku.
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Zastàpienie
Pedro Grauso by∏ przez chwil´ prezydentem. 
Jego rodzina, potomkowie hiszpaƒskich

grabie˝ców obdarzonych zmys∏em do robienia
interesów, ju˝ od trzystu lat wspó∏rzàdzi∏a kra-
jem, tylko z rzadka b´dàc zmuszana do drob-
nych ust´pstw, na przyk∏ad do wiàzania si´
ma∏˝eƒstwami z indiaƒskimi rewolucjonistami,
ale to nie zabi∏o rodziny Grauso, to jà tylko
wzmocni∏o. Mieli prawie wszystko. Zawiadywali
przemys∏em i us∏ugami, administrowali jednà
piàtà powierzchni kraju, reszt´ zostawiajàc in-
nym oligarchom, z którymi te˝ byli zwiàzani
wi´zami rozsàdnie zmieszanej krwi. Przetrwali
rzàdy faszystowskich i komunistycznych junt,
bo przez trzy wieki rodzina Grauso wyznawa∏a
zasad´, ˝e nie nale˝y staç w pierwszym szere-
gu – trzeba delikatnymi pchni´ciami ustawiaç
pierwszy szereg tak, ˝eby stali w nim ci, którzy
nie zepchnà rodziny w przepaÊç.

A jednak Pedro Grauso zosta∏ w koƒcu pre-
zydentem, choç d∏ugo nikt nie podejrzewa∏ go
o takie ambicje. Sukcesy odnosi∏ w innych dzie-
dzinach ni˝ polityka, i to g∏ównie na obczyênie.
W kasynach Atlanty niemal zmarnotrawi∏ owoce
pracy kilkunastu pokoleƒ niewolników Grausów,
ale w ostatniej chwili uratowa∏ go przypadek.
Prze˝egnawszy si´ zabobonnie, postawi∏ na nu-
mer 14, który uzna∏ za ostatnià desk´ ratunku,
bo 14 czerwca przypada∏o ustanowione w jego
ojczyênie Êwi´to paƒstwowe, choç na pamiàtk´
jakiego wydarzenia – nie pami´ta∏. Wygra∏ i z∏a
passa si´ odwróci∏a. Wróci∏ do domu ze znacz-
nà nadwy˝kà gotówki. Zainwestowa∏ jà w po-
szukiwanie ropy naftowej u kamienistych wy-
brze˝y rodowych posiad∏oÊci i okaza∏o si´, ˝e te
tereny potrafià rodziç coÊ poza kamieniami. Pe-
dro nie mia∏ ochoty rozwijaç naftowego biznesu,
wola∏ mniej absorbujàce zaj´cia, wi´c za ci´˝kie
pieniàdze wydzier˝awi∏ roponoÊne z∏o˝a amery-
kaƒskiemu koncernowi, co zaowocowa∏o póêniej
wsparciem Waszyngtonu podczas jego kampanii
wyborczej.

Rodzina Grauso przebudzi∏a si´ z trzystulet-
niego letargu. Dostrzeg∏a w swoim gronie kogoÊ,
kogo los ukocha∏ i wskaza∏, kto w pe∏ni zas∏ugi-
wa∏ na to, by stanàç w pierwszym szeregu.
– Poprowadzi nas – zdecydowali seniorzy rodu.
– Pójdziemy za nim, a za nami pójdà inni.

Pedro naprawd´ trafi∏ w swój czas, czas te-
lewizji i kolorowych magazynów ˝ywiàcych si´
cia∏ami i ˝yciorysami znanych, bogatych i ∏ad-
nych. Fotogenicznie szpakowata fryzura, b∏ysz-

czàce oczy, mno˝àca si´ fortuna, szanowane na-
zwisko i szczup∏a sylwetka tenisisty naturalnie
pcha∏y go na b∏yszczàce ∏amy. Zw∏aszcza ˝e na-
tura, zawsze przecie˝ dbajàca o to, by stojàcym
w hierarchii najwy˝ej, czyli najsilniejszym, nigdy
nie dzia∏a si´ krzywda, pcha∏a w jego r´ce naj-
pi´kniejsze kobiety z tych samych b∏yszczàcych
∏amów, co z kolei powodowa∏o, ˝e b∏yszczàce ∏a-
my jeszcze raz si´ga∏y po Pedra i jego kobiety.
Jego ˝ycie. Potrafi∏ te˝ mówiç o wszystkim bez
wahania, tak, ˝e wszyscy wierzyli, ˝e wie wi´cej
ni˝ inni, wi´c coraz ch´tniej zapraszano go do
telewizyjnych studiów, gdzie komentowa∏ spra-
wy wa˝ne dla wszystkich.

Zwiàza∏ si´ z umiarkowanà prawicà, bo le-
wica nie pasowa∏a do jego bogactwa, a skrajna
prawica nie chcia∏a Pedra Grauso ze wzgl´du na
jego zbyt swobodne obyczaje. W czasie kampa-
nii zmia˝d˝y∏ konkurentów, wspierany przez
najlepszych specjalistów od marketingu poli-
tycznego, których podes∏ali amerykaƒscy fa-
chowcy od dyskretnych spraw zagranicznych.
Kiedy tylko przeliczono g∏osy, Pedro wyszed∏ na
balkon górujàcy nad najwi´kszym placem stoli-
cy (budynki go okalajàce nale˝a∏y w wi´kszoÊci
do rodziny), ˝eby pozdrowiç wiwatujàce t∏umy.
Dzi´ki licznym telebimom widzia∏ dok∏adnie
podniesione twarze. Pierwsza fala okrzyków za-
mar∏a, wi´c Pedro wzià∏ g∏´boki oddech, ˝eby
przemówiç, ale nie wyda∏ ju˝ z siebie g∏osu.
Wielkie ekrany pokaza∏y ten sam obraz – zgro-
madzeni na placu jednoczeÊnie mrugn´li, nie
pokaza∏y natomiast, ˝e w tym samym momen-
cie przymkn´li oczy wszyscy mieszkaƒcy stolicy
i kraju. Przypadek nieskoƒczenie ma∏o prawdo-
podobny, lecz mo˝liwy. Pedro zniknà∏. Nast´p-
nego dnia gazety i stacje telewizyjne podejrze-
wa∏y porwanie, ucieczk´ albo zamach, ale myli-
∏y si´. Pedro Grauso nie móg∏ istnieç, je˝eli nie
spoczywa∏ na nim czyjÊ wzrok. Jego rodzina
zbyt d∏ugo opiera∏a swój byt na poczynaniach
i opinii innych, zaÊ sam Pedro doprowadzi∏ ten
rodzaj egzystencji do pe∏ni.

Og∏oszono nowe wybory. Wygra∏ je poto-
mek innych oligarchów, te˝ dyskretnie wspiera-
ny przez amerykaƒskie s∏u˝by. Pedro zosta∏
szybko wymazany z pami´ci nie tylko ludzi, ale
i przedmiotów. Wszystkie nagrania z jego udzia-
∏em nagle zap∏on´∏y fosforyzujàcà czernià, filmy
fotograficzne przeÊwietli∏y si´, a archiwalne nu-
mery magazynów o b∏yszczàcych ∏amach samo-
czynnie rozpad∏y si´ na kawa∏ki. 

Nie przez przypadek zosta∏ bez reszty i bez
trudu zastàpiony.

Aleksander Wierny
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CI¢˚KIE ˚YCIE
HEROSA

Maksymilian, có˝ za imi´! W domu i w pra-
cy wo∏ajà na niego Maks, Maksiu. Skromny
ch∏opak o blond p∏owej grzywce i twarzy anio∏-
ka. Gdy ktoÊ o nim dobrze si´ wypowiada, na
policzki wyp∏ywajà mu ciemne rumieƒce. Za-
wsze w koszuli w kratk´ i przykrótkich
spodniach. Troch´ przypomina wychowanka
sierociƒca. I do tego te chiƒskie tenisówki!

Choç Maksia wszyscy lubià, jednak jeszcze
nie ma sympatii. Z jego nieÊmia∏oÊcià do kobiet
to trudna sprawa. Niech´ç do u˝ywek te˝ nie
zjednuje mu przyjació∏. Chowany przez babci´,
jest troch´ skryty i staromodny, ale na pewno
w jego sercu jest wiele szlachetnych uczuç. Tyl-
ko tak ci´˝ko pokazaç je Êwiatu.

Maks znalaz∏ zatrudnienie w sklepie „¸adny
Dom” jako pomocnik subiekta (to taki ch∏opak
do podawania puszki farby z górnej pó∏ki albo
rolki kwiecistej tapety spod sufitu). Zawsze do-
radzi rodzaj p´dzla, poda chemicznà zawartoÊç
kleju czy wyt∏umaczy, ile co schnie, jaka emalia
lub nitro. JeÊli Maks poleci∏, to na pewno b´dzie
dobrze! Biega w bia∏ym fartuchu po niedu˝ym
sklepie, dla efektu zak∏ada na nos srebrne oku-
lary. Zawsze to uczeniej i wiarygodniej z twarzy
bije pozorami. Czasem w∏aÊcicielka ˝artobliwie
go pogoni∏a do jakiejÊ roboty w magazynie, bo
klientki tylko z nim chcia∏y rozmawiaç i od nie-
go kupowaç. W magazynku mia∏ radio tranzy-
storowe, w którym mówiono, co na Êwiecie si´
dzieje, gdzie bomba wybuch∏a, gdzie samolot
spad∏, gdzie porywacze przetrzymujà zak∏adni-
ków. Du˝o ciekawych historii wyskakiwa∏o z ma-
∏ego plastikowego pude∏ka.

Razu pewnego spiker poda∏ w nadzwyczaj-
nych wiadomoÊciach (przerwali nawet progno-
z´ pogody), ˝e marsjaƒscy porywacze w zmo-
wie z talibami i Al-Kaidà uprowadzili na orbit´
oko∏oziemskà Bazylik´ Êw. Piotra z Rzymu i za-
mierzajà jà ukryç w odleg∏ej galaktyce. Porywa-
cze postawili twardy warunek zwrotu Êwi´tej
budowli: ca∏a Ameryka i Europa musi przyjàç
wiar´ islamskà. Politycy oczywiÊcie odrzucili ˝à-
dania i szykujà ju˝ bomb´ atomowà do zestrze-
lenia innowierców i antychrystów. Ale co z ba-
zylikà? Gdzie nasz papie˝ b´dzie msze odpra-
wia∏? Gdzie b´dzie Stolica Apostolska? Dokàd
wierni b´dà zmierzaç w pielgrzymkach? Prze-
cie˝ wszystkie drogi prowadzà do Rzymu! – za-
martwia∏ si´ Maksiu w kanciapie, prze∏ykajàc

resztki zupki chiƒskiej. Ju˝ widzia∏ swoimi wra˝li-
wymi oczami biednego Ojca Âwi´tego za∏amujà-
cego r´ce nad kraterem w Watykanie. Widzia∏ je-
go siwy w∏os, zmartwionà twarz, r´ce wzniesione
do nieba, wo∏ajàce pomocy i pokoju. Nie, Maks
nie móg∏ tego tak zostawiç. Wybieg∏ ze sklepu,
po drodze zrzucajàc fartuch i okulary, wpad∏ do
budki z automatem fotograficznym i przebra∏ si´
w kombinezon Supermana. Wystrzeli∏ jak rakieta
w niebo i polecia∏ w stron´ s∏onecznej Italii, po-
wiewajàc czerwonà pelerynkà. Mknà∏ przez
chmury, mija∏ samoloty i ptaki, spoglàda∏ w dó∏
na ludzi ma∏ych jak mrówki, zadzierajàcych nosy
ku górze i krzyczàcych: „anio∏ leci!”. A to nie
anio∏, ino Maks z pr´dkoÊcià odrzutowca spieszy∏
papie˝owi na odsiecz. Maks-Superman! Jego
druga, skrz´tnie ukrywana natura, bohater i he-
ros wszechÊwiata z planety Krypton, wojownik
i pogromca monstrów z czeluÊci kosmosu, po-
skromiciel wszelakiego z∏a na tym Êwiecie, dzie-
ci´ bogów i promieniowania gamma. 

Nim godzina min´∏a, stanà∏ przed Ojcem
Karolem i spyta∏, w którym kierunku polecie-
li z∏oczyƒcy.

– Nie l´kajcie si´ Ojcze! Pogonimy psu-
bratów nahajkà! – obiecywa∏ uÊmiechni´ty
Maks. 

– Bywaj z Bogiem – pob∏ogos∏awi∏ pa-
pie˝. 

Maks-Superman wylecia∏ na orbit´, u∏api∏
Marsjan i talibów za ∏by, stuknà∏ nimi porzàdnie
o satelit´ chiƒskiego i rzuci∏ w stratosfer´,
gdzie poch∏on´∏y ich ognie piekielne. Chwyci∏
mocno za fundamenta bazyliki, chuchnà∏ zapra-
wà klejowà, ˝eby si´ nie rozlecia∏a przy làdowa-
niu i ruszy∏ ku ziemskim pado∏om. Postawi∏
gmach tam, gdzie sta∏ uprzednio, uÊmiechnà∏
si´ zadowolony ze spe∏nienia globalnego obo-
wiàzku i pofrunà∏ swobodnie z powrotem do
pracy. Kolejne niebezpieczeƒstwo zosta∏o za˝e-
gnane. Przebra∏ si´ w toalecie miejskiej i po-
bieg∏ do sklepu. Szefowa by∏a wÊciek∏a. Grozi-
∏a, ˝e jak jeszcze raz wyjdzie z pracy bez po-
zwolenia, to go wyleje na zbity pysk! Tu klien-
tów kolejka, a on cieka za dziewuchami po uli-
cach. Potràci mu z pensji za te wybryki. Maks
do wieczora obiecywa∏, ˝e si´ to ju˝ wi´cej nie
powtórzy, ˝e po godzinach zostanie, okna jesz-
cze umyje i masa˝ uj´drniajàcy piersi jej zrobi.
JakoÊ jà udobrucha∏, bo dobrze wiedzia∏, ˝e
i jutro mo˝e nadejÊç Êmiertelny kataklizm dla
ca∏ej planety, z którym tylko on mo˝e walczyç,
i w ogóle tylko on mo˝e uratowaç Ziemian od
z∏a wszelkiego. Amen.

Almanzor
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MMoonniikkaa SSkkrrzzyyppcczzyykk

˚̊AARRÓÓWWKKAA MMAANNIIFFEESSTT
˚arówka jest zaokràglona w tym czy innym miejscu i ma

w Êrodku pr´cik. U do∏u ma takie coÊ, co si´ wkr´ca. Jest
przezroczysta albo i nie. Bywa ró˝nie. Kiedy si´ jà do cze-
goÊ wkr´ci i doda do tego pràd, wtedy ˝arówka Êwieci i nie
mo˝esz jej patrzeç prosto w oczy, bo ci´ zrazi. Inna spra-
wa, ˝e ty tak˝e mo˝esz si´ do niej zraziç. Lepiej nie pa-
trzeç. Kiedy wsadzisz jà sobie do ust, podobno nie da si´
jej wyjàç. Mo˝na to sprawdziç, ale trzeba mieç du˝o odwa-
gi i izb´ przyj´ç pod r´kà. To tyle o wyglàdzie zewn´trz-
nym ˝arówki. Czy zastanawialiÊcie si´ jednak nad jej praw-
dziwà naturà, duchowym wn´trzem? Czy zastanawialiÊcie si´,
co to znaczy Êwieciç z przerwami, przez ca∏e ˝ycie b´dàc
w coÊ wkr´conym? Czy zastanawialiÊcie si´, co to znaczy byç
perfidnie wykorzystywanym przez ca∏e ˝ycie jako Êwiat∏o-
dajka!? Pewnie nawet o tym nie pomyÊleliÊcie... Tymczasem
˝arówki sà bardzo dobre i cierpliwe: nie strajkujà, nie
skar˝à si´, nie chcà urlopu. Tylko niekiedy, gdy majà doÊç,
zrywajà pr´cik i umierajà. Innym razem na skutek g∏upiego,
przypadkowego spi´cia ginà Êmiercià naturalnà, ze staroÊci
lub z powodu bezlitosnego przeznaczenia. A czy zastanawia-
liÊcie si´ kiedyÊ, co by by∏o, gdyby tak ˝arówki zechcia∏y
podnieÊç protest, gdyby zgas∏y wszystkie naraz? Jak czu∏o-
by si´ wasze sumienie, gdybyÊcie na ulicach widzieli plakaty
˝arówek obwieszczajàce o ich smutnym losie, ich desperac-
kie has∏a domagajàce si´ wolnoÊci, akceptacji i krzyczàce
przeciw ludzkiej ciemnocie wzgl´dem nieszcz´snych ˝arówek?
Albo – co gorsza – co mog∏oby si´ staç, gdyby ˝arówki uknu-
∏y spisek w celu zniszczenia samolubnej ludzkoÊci? Czy
w swej pewnej siebie Êlepocie wierzycie, ˝e potrafiliby-
Êcie powstrzymaç zmasowany atak ˝arówek?! Akurat!

Wobec powy˝szego apelujemy: poczàwszy od dzisiaj, przy-
tulajcie swojà ˝arówk´ od czasu do czasu, bàdêcie dla niej
dobrzy, szepnijcie czasem mi∏e s∏owo, dodajcie otuchy. ˚a-
rówka te˝ cz∏owiek! Kochajcie swoje ˝arówki!

Krajowe Stowarzyszenie Sympatyków ˚arówek
(Wyjàtek z Gazety Codziennej z 21 grudnia ub.r.)

„Specjalny Komitet Europejski ds. ˚arówek ustanowi∏
dzieƒ 13 stycznia Âwiatowym Dniem ˚arówki, w którym co ro-
ku na ca∏ej kuli ziemskiej obchodziç b´dziemy Êwi´to
wszystkich ˝arówek, niezale˝nie od ich koloru, narodowoÊci
i kszta∏tu. W ho∏dzie ka˝dej ˝arówce – prezes Tony Bulb” 
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Nocti – vagus
Adam St´˝a∏a

DziÊ rano znów obudzi∏em si´ z krzykiem
w pokoju o krzywych Êcianach z ˝yrandolem
wyrastajàcym z pod∏ogi wbrew wszelkim pra-
wom fizyki. Poczu∏em pragnienie krwi. Natych-
miast rozdar∏em sobie skór´ na r´ce t´pà ju˝
˝yletkà, którà zawsze mam przy sobie. Przy-
ozdobi∏em przedrami´ kolejnym sznitem
i przystàpi∏em do mojego nieludzkiego Êniada-
nia. Jestem dumny z tego, ˝e moje zachowanie
zatraci∏o tyle ludzkich cech. Nienawidz´ ludzi.
Doprowadzajà mnie do pasji, gdyby to by∏o
mo˝liwe pozabija∏bym ich wszystkich. Dener-
wuje mnie sama ich fizyczna postaç: dwie no-
gi, dwie r´ce, g∏owa, pionowa postawa. Okrop-
noÊç. A do tego ich niby inteligencja, ich ble
i inne objawy tzw. cz∏owieczeƒstwa. Rzygam
nimi. G∏osy, które s∏ysz´ w nocy utwierdzajà
mnie w przekonaniu, ˝e nie jestem cz∏owie-
kiem. Moja ˝àdza krwi jest tego widocznym
dowodem. W moich ˝y∏ach p∏ynie niekoƒczàca
si´ nienawiÊç. Ludzie nie wiedzà, w jakim sà
niebezpieczeƒstwie mijajàc mnie na ulicy. Na-
wet nie zdajà sobie sprawy, z jakà ∏atwoÊcià
móg∏bym ich zamordowaç w wymyÊlny spo-
sób. Nie mam duszy. Chyba nigdy jej nie mia-
∏em. Jedni rodzà si´ bez r´ki, bez nogi, z ser-
cem po prawej stronie, ja urodzi∏em si´ bez
duszy. Powiem wam, ˝e tak ˝yje si´ ∏atwiej.
Przynajmniej mi si´ wydaje, ˝e gdybym jà mia∏
by∏oby mi zdecydowanie ci´˝ej. Dzi´ki temu
wrodzonemu defektowi mog´ trzymaç wasze
przekl´te dusze za gard∏a. Jestem waszym mi-
strzem, a wy moimi marionetkami. To kolejny
powód do dumy, z którà to patrz´ codziennie
w moje potrzaskane lustro.

Uwielbiam dostojnoÊç nocy. Daje mi na-
tchnienie. Tysiàce ciekawskich oczu gwiazd
spoglàda na mnie z kosmicznej widowni, a ja...
Ja jestem g∏ównym bohaterem tej przekl´tej
sztuki, jakà jest istnienie. Z perwersyjnà b∏o-
goÊcià ch∏on´ oddech mrocznego wszechÊwia-
ta. Jego wibracje powodujà, ˝e dr˝´ rezonujàc
dreszczami ekstazy. Mam wstr´t do s∏oƒca.
Wypala moje puste wn´trze. ZaÊmieca je nie-
potrzebnymi kolorami. Gdybym wyszed∏
w dzieƒ na ulic´, zgas∏bym pewnie lub rozp∏y-
nà∏ si´ w dusznym, rozgrzanym powietrzu.
Moja ÊwiadomoÊç eksplodowa∏aby niczym su-
pernowa i zamieni∏a si´ w nicoÊç. A w nocy?
Tak, to powietrze, ch∏odne, rzeÊkie pieszczàce
Êmia∏o moje nozdrza i wype∏niajàce spokojem

moje p∏uca. Wieczorami snuj´ si´ jak z∏owrogi
cieƒ ulicami mojego miasta.

Przyznaj´ si´, jestem... paso˝ytem. ˚eruj´
na was. Karmi´ si´ tym, co najwa˝niejsze: wa-
szymi emocjami i krwià. Sprawiacie mi przy-
jemnoÊç, gdy patrzycie na mnie z obawà, zdu-
mieniem i strachem nie do ukrycia. Kocham
wasze obrzydzenie i odwzajemniam je w moim
odbiciu w waszych szklistych narzàdach wzro-
ku. Wywo∏uj´ niepokój zbli˝ajàc si´ do was od
ty∏u lub idàc bezczelnie obok was. Moja agre-
sja wzrasta wraz z waszym zagubieniem i bez-
radnoÊcià. Odzwierciedlam wasze pierwotne
instynkty i pogaƒskie obawy. Jestem koszma-
rem ludzkoÊci, przera˝eniem gwa∏conej nie-
winnoÊci, bólem rozcinanej skóry, nieszcz´-
Êciem zbyt m∏odych, zbawieniem zbyt starych.

Jestem bardzo hojnym Anio∏em Âmierci.
Wie o tym ka˝dy, kto zataƒczy ze mnà la dan-
se macabre (czasami sami lecà wprost w me
ramiona), jak na przyk∏ad dziewczynka, która
wczoraj przypadkiem wpad∏a na mnie na ulicy.
Dwaj m´˝czyêni, którzy próbowali si´ wtràciç
równie˝ zostali zaproszeni do zabawy. Ca∏a ich
trójka bawi∏a si´, mo˝na powiedzieç do upa-
d∏ego. WyÊmienicie si´ bawi´ z policjantami
i ich pistolecikami. Wyglàdajà jak plastikowe
˝o∏nierzyki i dostarczajà mi wiele atrakcji
w postaci szerokiej gamy b∏azeƒskich min. Ten
wczorajszy by∏ doprawdy przezabawny. Zry-
wa∏em boki, a potem wypruwa∏em sobie flaki,
˝eby przestaç si´ Êmiaç. Boki i flaki oczywiÊcie
nale˝a∏y do mojego policjanta-klowna. Cha,
cha. Czasami sam bawi´ si´ w policjanta i ∏a-
pi´ kieszonkowców w pociàgu. Wnet zamie-
niam si´ w s´dziego i wymierzam kar´ –
opuszczenie pociàgu, podczas jazdy rzecz ja-
sna. A co, b´dziemy czekaç na stacj´?

W autobusie mia∏em nieprzyjemnoÊç po-
znaç kolejnà obleÊnà kreatur´. Siedzia∏ ty∏em do
mnie. Jaka˝ by∏a jego nierozwaga, i˝ wcisnà∏ si´
zbyt mocno w oparcie, które ze mnà dzieli∏. Ten
zniewieÊcia∏y facet wtuli∏ si´ w nie jak nieporad-
ne zwierzàtko, a ja poczu∏em jego ohydny ci´-
˝ar i ciep∏o. Musia∏em go zabiç. Tropi∏em go, a˝
do samego domu. Sàsiedzi dopiero rano zna-
leêli trupa na schodach. Nie by∏o to ju˝ jednak
to samo, co ponad dziesi´ç godzin wczeÊniej.
Mieli czego ˝a∏owaç, bo by∏ to niesamowity wi-
dok – ̋ aden malarz nie by∏by w stanie oddaç te-
go pi´kna. Wpatrywa∏em si´ z zachwytem
w moje dzie∏o – ruchomy pomnik Êmierci – krew
sp∏ywajàca kaskadami, szkar∏atny wodospad.

Wracajàc do domu pe∏en poczucia pi´kna
i harmonii spotka∏em cuchnàcego pijaczyn´,
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który stara∏ si´ wy˝ebraç ode mnie par´ groszy.
By∏ tak wstr´tny, ˝e zignorowa∏em Êcierwo, aby
nie zak∏ócaç mojej wewn´trznej równowagi. Za-
czà∏em oddalaç si´ od jego widoku i fetoru co-
raz szybciej, ale z dostojnoÊcià, jaka przystoi
nobilis. Ta pokraka jednak z∏apa∏a mnie za
p∏aszcz! Wystarczy∏o pó∏ sekundy, b∏ysk ostrza
mojego no˝a i fontanna krwi wytrysn´∏a z jego
t´tnic szyjnych. Przynajmniej krew mia∏ dobrà.

Jedyne, co ceni´ w ludziach to w∏aÊnie
krew. Ma wr´cz magiczny kolor i wykwintny
smak. Jednak ten parszywy ssak wytràci∏ mnie
z nadrzeczywistej równowagi. W takich mo-
mentach dostaje amoku, to przecie˝ normalne
u artystów o wra˝liwych zmys∏ach. Rujnuj´
wszystko, co spotykam na drodze. Wszystko
razem ze mnà t´tni gniewem i ogniem, a do
tego to cholerne bolesne Êwiat∏o pod czaszkà.
Zepchn´∏o mnie w lewo i rzuci∏o o ziemi´. Tam
gdzie upad∏a moja g∏owa zap∏onà∏ kràg. Z tru-
dem podnios∏em si´, lewà stron´ cia∏a wraz ze
skrzyd∏em trzyma∏y ∏aƒcuchy, ale zerwa∏em si´
i zaczà∏em uciekaç przed wierceniem w czasz-
ce. Ucieka∏em alejà, przy której latarnie uliczne
wi∏y si´ jak w´˝e. Wreszcie poczu∏em ch∏ód
spadajàcych gwiazd, które okaza∏y si´ jednak
byç zwyk∏ym deszczem. GdzieÊ znowu znikn´-
∏y skrzyd∏a, a lampy przy kraw´˝niku sta∏y jak
zwykle wyprostowane na bacznoÊç, jakby
chcia∏y udawaç niewinne – ale ja widzia∏em, ja-
kie z nich bestie. Wtedy zobaczy∏em widok,
którego nigdy nie zapomn´. To by∏ pierwszy
i ostatni cz∏owiek, który
naprawd´ mnie zaintrygo-
wa∏. Dziewczyna taƒczàca
samotnie w deszczu. By∏a
czarujàca, wyglàda∏a jak
szalony upiór-sukub, Êmia-
∏a si´ lubie˝nie i rzuca∏a
mi wyzywajàce spojrzenia.
Zapragnà∏em jej. ¸atwo
da∏a si´ namówiç na ma∏e
rendez vous... Nigdy nie
zapomn´ bogactwa jej
czarnych w∏osów, mlecz-
nobia∏ej skóry, kràg∏oÊci,
szalonego j´zyka, tempe-
ramentu i wilgoci. Pozwoli-
∏em jej zostaç do rana. By-
∏a zachwycona miejscem
mojego zamieszkania. Na-
zwa∏a mojà nor´ mieszka-
niem prawdziwego artysty-
wariata. Niestety, nigdy
wi´cej nie zobaczy ju˝ tego

miejsca. Dlaczego ods∏oni∏a te zas∏ony? Czy tak
trudno si´ by∏o domyÊliç, ˝e nie lubi´ s∏oƒca?
Zapozna∏em jà z moja sztukà, wr´cz przeszy∏a
jà na wskroÊ. By∏em bardzo brutalnym artystà.
Najbardziej ˝a∏owa∏em jej oczu, dlatego ich nie
zamknà∏em. Wpatrywa∏em si´ w nie bez prze-
rwy, a˝ do zmroku. Potem pozwoli∏em im obej-
rzeç z bliska dno rzeki, która p∏ynie w centrum.
Do dziÊ s∏ysz´ jej g∏os. W snach wype∏nionych
g´stà mg∏à widz´ jej postaç taƒczàcà jak kukie∏-
ka. Jej otwarte szeroko du˝e oczy i dziurawiàce
umys∏ dysharmoniczne odg∏osy dzwoneczków
towarzyszàce jej sztucznym krokom.

Na dêwi´k dzwonu z odleg∏ego klasztoru
wychodz´ z mojej nory. OÊwietla mnie blask na-
turalnego jupitera-ksi´˝yca. Ten z kolei zalewa
si´ krwià niczym nape∏niajàcy si´ dzban. W tym
samym czasie wyj´ z∏owieszczo wraz z wilkami.
Ob∏´dny krzyk, zmieszany z ujadaniem psa pil-
nujàcego pobliskà kaplic´, zmàci∏ cisz´ nocnà.
Wszystko zgodnie ze scenariuszem jeszcze tyl-
ko gwóêdê programu, czyli morderstwo. Ju˝
nied∏ugo nakarmi´ mój nó˝ mi´sem i lepkà cie-
czà prosto z ˝y∏. Jest bardzo g∏odny. Czuj´, ˝e
ta noc przyniesie mi powód do noszenia g∏owy
jeszcze wy˝ej. Z∏oÊç ju˝ przejmuje kontrol´.
Bezszelestnie biegn´ w stron´ parku po mojà
zdobycz rozcinajàc d∏ugimi pazurami kor´
przydro˝nego drzewa. Krew trysn´∏a obficie
spod jego ca∏kiem ludzkich paznokci.

Mam nadziej´, ˝e obdarz´ dziÊ wielu z was
mojà wyjàtkowà ∏askà. Oczekujcie najgorszego!
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RYSOPIS

Ju˝ od dobrych kilkudziesi´ciu minut marz-
∏em na przystanku, gdy nagle z piskiem opon
zahamowa∏ ko∏o mnie radiowóz. Wyskoczy∏o
z niego dwóch facetów w mundurach.

– R´ce na mask´! – krzyknà∏ jeden z nich,
dêgajàc mnie lufà w brzuch, podczas gdy dru-
gi sprawnie  mnie obmacywa∏.

– Panowie, to jakaÊ pomy∏ka... – próbowa-
∏em si´ ratowaç, lecz ten, który mnie dêga∏, nie
da∏ mi dojÊç do s∏owa.

– Cicho! Na komendzie b´dziesz si´, ga-
gatku, t∏umaczy∏!

WÊród ludzi stojàcych na przystanku za-
uwa˝y∏em poruszenie.

– Matko Boska! – zawo∏a∏a jedna babina. –
Ja to od razu wiedzia∏am, ˝e to kryminalista!
Ten wzrok... A jak si´ o godzin´ spyta∏... no to
mnie ciarki przesz∏y.

T∏um zaszemra∏ z aprobatà.
– Nie ma broni! – zameldowa∏ ten, co mnie

obmacywa∏.
– Dokumenty prosz´! – powiedzia∏ ten, co

mnie dêga∏.
Da∏em. Facet chwil´ je przeglàda∏, po

czym zwróci∏ si´ do drugiego:
– S∏uchaj Stefek, myÊmy si´ chyba pomyli-

li. To jakiÊ szczeniak.
– Z rysopisem niby si´ zgadza – mruknà∏

Stefek, – maÊlany wzrok, okulary, g∏upia mina...
– Te, Stefek, to na pewno nie ten – o˝ywi∏

si´ ten, co mnie dêga∏ – popatrz na tamtego
faceta!

– Faktycznie – Stefek popatrzy∏ i powie-
dzia∏ – no có˝, przepraszamy. 

– ˚yczymy mi∏ego dnia! – zasalutowa∏ ten,
co mnie dêga∏.

Wsiedli do samochodu i odjechali.
– Mo˝e pan ju˝ opuÊciç r´ce! – krzyknà∏ mi

jeszcze przez okno Stefek. 
OpuÊci∏em. Ludzie na przystanku na wszel-

ki wypadek odsun´li si´ ode mnie i stan´li
w bezpiecznej odleg∏oÊci.

Za chwil´ us∏ysza∏em zza rogu:
– Cicho, gagatku, na komendzie si´ b´-

dziesz t∏umaczy∏! 

KONKURENCJA

Na rogu ulicy sta∏ m´˝czyzna w d∏ugim,
poplamionym deszczowcu i ponuro lustrowa∏
ka˝dego przechodnia. Co par´ minut drapa∏
si´ nerwowo po artystycznie niedogolonej
brodzie i tràca∏ z niecierpliwoÊcià tabliczk´:
„Utalentowany aktor bez pracy. Pomó˝!”

Pomagali, ja te˝ pomog∏em – no bo nie
doÊç, ˝e aktor, to na dodatek utalentowany.
W taki sposób dofinansowa∏em sztuk´.

Par´ dni póêniej zobaczy∏em aktora zno-
wu. Tym razem ubrany by∏ w usmarowany wa-
ciak, a jego twarz wyra˝a∏a kompletne za∏ama-
nie. Tabliczka, którà trzyma∏ w r´kach, g∏osi∏a:
„Robotnik na zasi∏ku, ojciec szeÊciorga dzieci
prosi o wsparcie”.

Widaç ma dwa zawody – przemkn´∏o mi
przez g∏ow´ i wzruszy∏em si´. SzeÊcioro dzie-
ci – taka chudzina, kto by pomyÊla∏. Wspar∏em.
Tak dofinansowa∏em klas´ pracujàcà.

JakiÊ tydzieƒ póêniej znów ujrza∏em robot-
nika. Ubrany w pstrokate szaty, prezentowa∏
w∏asny repertuar muzyczny w rytm trzech
chwytów gitarowych. Z∏akniona rozrywki pu-
blika uliczna obficie dotowa∏a Êpiewaka. Te˝
da∏em.

Traf chcia∏, ˝e par´ godzin póêniej mija∏em
znajomego barda, który trzyma∏ tabliczk´ z in-
nym ju˝ napisem: „Nauczyciel zwolniony ze
szko∏y za poglàdy polityczne”.

ZamyÊli∏em si´. Nast´pnego dnia, zamiast
planowo pójÊç do budy, przywdzia∏em koloro-
wà koszulk´, po˝yczy∏em gitar´ i zainstalowa-
∏em si´ tam, gdzie zwykle sta∏ znajomy aktor.

Na chodniku ustawi∏em tekturk´ z nast´-
pujàcà wiadomoÊcià: „Utalentowany, uczeƒ, oj-
ciec szeÊciorga dzieci, zwolniony ze szko∏y za
poglàdy polityczne”.

Aktor, robotnik i nauczyciel w jednej oso-
bie, gdy przyszed∏, stanà∏ jak wryty. Chwil´ du-
ma∏, smutnie zwiesiwszy g∏ow´. Odszed∏. Wró-
ci∏ z kartkà przypi´tà na piersi: „Biznesmen
wygryziony przez konkurencj´ b∏aga o litoÊç”.
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RIBKA
Sonia Borowik

OpowieÊç gotycka

Obudzi∏o go dziwne stukanie, otworzy∏
oczy i spostrzeg∏ przed sobà, dziwnie ubranà
kobiet´ w szarej d∏ugiej sukni i czarnej hafto-
wanej bluzce. W r´ku trzyma∏a ma∏à butelecz-
k´ i stuka∏a w nià d∏ugim paznokciem tak, ˝e
p∏yn z flakonika kapa∏ do fili˝anki z herbatà.
Gdy skoƒczy∏a, poda∏a fili˝ank´ le˝àcemu.

– Prosz´.
– Co to jest?
– Wypij. To ci pomo˝e.
– Mhm. – odpowiedzia∏ i wypi∏ jej zawartoÊç.
– To jest gorzkie! – wyplu∏ wszystko z ust

i si´ wykrzywi∏.
– Nie powiedzia∏am, ˝e to b´dzie dobre.
Po wypowiedzeniu tych s∏ów staruszka

spokojnie si´ uÊmiechn´∏a.
– Gdzie ja jestem?
– Spa∏eÊ prawie trzy dni. Mój syn ci´ odna-

laz∏. By∏eÊ posiniaczony i mia∏eÊ porozrywane
ubranie. Zazwyczaj nie goÊcimy obcych, ponie-
wa˝ kr´ci si´ tu wielu podejrzanych typów, ale
widaç by∏o, ˝e ty jednak potrzebujesz specjal-
nej opieki.

– Nic nie pami´tam, co mi si´ przydarzy∏o.
Nawet nie wiem, jak si´ nazywam.

– Po∏ó˝ si´. JesteÊ jeszcze os∏abiony. Jutro
porozmawiamy.

Staruszka poprawi∏a mu poduszk´ i posz∏a
do izby obok, zamykajàc za sobà drzwi. Krzà-
ta∏a si´ jeszcze przez par´ chwil po mieszka-
niu, a˝ ca∏y dom zapad∏ w sen. Cisza opano-
wa∏a ka˝dy kàt, tylko na strychu s∏ychaç by∏o
poj´kiwania kotów.

Nazajutrz rano kobieta przynios∏a mu Ênia-
danie, po∏o˝y∏a tac´ i delikatnie szturchn´∏a
Êpiàcego.

– Wstaƒ i zjedz coÊ, bo dawno niczego nie
mia∏eÊ w ustach.

– Oh, ju˝ wstaj´. W ˝o∏àdku mi burczy, bar-
dzo pani dzi´kuj´.

– Nie mów do mnie „pani”. Na imi´ mam
Chryzantelia.

– Niestety, nie przedstawi´ si´. Dalej nie
pami´tam swojej to˝samoÊci.

– Zjedz Êniadanie. Ja musz´ wyjÊç. B´d´ za
trzy kwadranse.

Staruszka zarzuci∏a na siebie czarny szal
i wysz∏a.

– Dziwna kobieta – pomyÊla∏.
Zabra∏ si´ za Êniadanie. Gdy nasyci∏ swój

g∏ód, delikatnie wsta∏ z ∏ó˝ka i zrobi∏ kilka kro-
ków w stron´ drzwi. Pociàgnà∏ za klamk´
i otworzy∏ je. W pokoju meble by∏y stare, ale za-
dbane. Stó∏ przykryty bia∏ym obrusem, a na je-
go Êrodku wazonik z bukietem nieznanych mu
kwiatów. Ruszy∏ dalej, przeszed∏ do kuchni, któ-
ra sprawia∏a podobne wra˝enie. Na regale sta∏
niewielki zestaw fili˝anek, z których mia∏ ju˝
okazj´ piç. W rogu zauwa˝y∏ kosze z zio∏ami.
Przy oknie, na ma∏ym stoliku, na który pada∏o
Êwiat∏o, le˝a∏y ksià˝ki, w wi´kszoÊci zielniki, nie-
które w∏asnej roboty oraz stary i bardzo znisz-
czony album. Usiad∏ i zaczà∏ go oglàdaç. Na
zdj´ciach ma∏a, mo˝e oÊmioletnia dziewczynka
o jasnych w∏osach uplecionych w warkocze sie-
dzia∏a na huÊtawce w pe∏nym kwiatów ogro-
dzie. Mia∏a smutnà min´, a ko∏o niej warowa∏
du˝y czarny pies. Nagle jego rozmyÊlanie roz-
proszy∏ dêwi´k zamka w drzwiach. Szybko
od∏o˝y∏ album i po∏o˝y∏ si´ do ∏ó˝ka.

– Mam nadziej´, ˝e ju˝ zjad∏eÊ?
– Tak, dzi´kuj´. Bardzo mi smakowa∏o.
– To dobrze. Mo˝esz ju˝ chodziç?
– Chyba tak...  – sk∏ama∏.
– To mo˝e wstaniesz i poka˝´ ci reszt´

mieszkania? Upra∏am ci ubranie.
– Dzi´kuj´ ci Chryzantelio. Gdyby nie ty, to

pewnie bym ju˝ nie ˝y∏. Teraz deszcze, zimne
noce...

– Masz szcz´Êcie, ˝e akurat mój syn Michot
by∏ w lesie i polowa∏.

– Gdzie jest teraz twój syn?
– Pojecha∏ do miasta po zakupy.
– A gdzie ja si´ w∏aÊciwie znajduj´?
– JesteÊ w SAMYM ÂRODKU ODLUDZIA.

W skrócie nazywamy go ,,OdleÊ”.
– Aha... musz´ si´ koniecznie dowiedzieç,

kim jestem, czy mam rodzin´ i ca∏à reszt´.
–machnà∏ szeroko r´kà.

– Michot mi mówi∏, ˝e gdy ci´ znalaz∏,
mamrota∏eÊ coÊ, ˝e nazywasz si´ Van.

– Czyli na imi´ mam Van.
Chryzantelia wysz∏a po ubranie. Ubrany

wszed∏ ponownie do kuchni, lecz dopiero te-
raz zauwa˝y∏ ma∏e schodki prowadzàce na
strych.

– Ja ugotuj´ obiad, a ty mo˝esz si´ troch´
przejÊç. Tylko si´ nie zgub, bo te okolice sà
bardzo zdradliwe. Ja sama si´ kiedyÊ zgubi-
∏am, a mieszkam tu od momentu, którego ju˝
sama nie pami´tam.

– Daleko nie pójd´, bo i tak si´ jeszcze s∏a-
bo czuj´.
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Babuszka poda∏a mu kurtḱ  i szal. Za drzwia-
mi jego oczom ukaza∏a si´ polana, a za nià
rozleg∏y las, do którego prowadzi∏a wàska
dró˝ka. Podà˝y∏ w jej stron´. Wolnym krokiem
wszed∏ mi´dzy drzewa i rozglàda∏ si´. Jednak
musia∏ si´ wróciç, bo dró˝ka zacz´∏a si´ roz-
chodziç w ró˝nych kierunkach. Gdy wróci∏ do
domu, obiad sta∏ ju˝ na stole, a przy nim sie-
dzia∏a Chryzantelia jedzàca nieapetycznie wy-
glàdajàcà zup´. 

– JesteÊ wreszcie. Jedz.
– Co to jest?
– Zupa.
– Jaka?
– Z cebuli, buraków i skórek ziemniaka.
Nie chcàc denerwowaç staruszki zaczà∏

konsumowaç t´ ma∏o wykwintnà potraw´.
Po pierwszym ∏yku zebra∏o mu si´ na wy-
mioty.

*    *     *  

Kolejne dni mija∏y podobnie, lecz syna
Chryzanteli nie pozna∏. Jednak jednej nocy
obudzi∏o go stukanie do drzwi. Chwila ciszy
i znów. Nagle drzwi si´ otworzy∏y (by∏a strasz-
na burza), jakieÊ szmery na korytarzu i cicha
rozmowa:

– Âpi?
– Tak. 
– Nie obudzi si´ teraz?
– Nie, jeszcze nie doszed∏ do siebie.
– JesteÊ pewna?
– Ostatnim razem si´ uda∏o to i teraz te˝

si´ musi udaç.
– Jest inteligentny. Mo˝e si´ domyÊleç.
– Nic nie pami´ta z tamtej nocy.
– To dobrze. Trzymaj go dalej. Id´ spaç, je-

stem wyczerpany tà pogonià. Dobranoc matko.
– Dobranoc.
Od tamtej nocy ju˝ nigdy to si´ nie powtó-

rzy∏o. Wiedzia∏ tylko, ˝e by∏ to syn Chryzanteli.
Rozmawiali o nim. CoÊ knuli. By∏ postawiony
w bardzo trudnej sytuacji. Babcia mieszka na
odludziu, syn staruszki, którego nigdy na oczy
nie widzia∏... Wie o nim tylko z opowiadaƒ bab-
ci i z dziwnej nocnej rozmowy. Jednak nast´p-
ny rok minà∏ spokojnie, Chryzantelia gotowa∏a
paskudne obiady i znika∏a na pó∏ dnia, a Van
pomaga∏ jej w zasiewach albo w noszeniu
drewna z lasu.

Pewnego dnia, gdy staruszka wysz∏a z do-
mu, postanowi∏ sprawdziç, co kryje si´ na stry-
chu, z którego co noc dochodzà, koszmarne
j´ki. Podszed∏ do drzwiczek, delikatnie chwyci∏

za klamk´ i pchnà∏, lecz one nawet nie drgn´-
∏y. Spróbowa∏ jeszcze par´ razy, lecz bez skut-
ku. Da∏ sobie w por´ spokój, bo ledwie zszed∏
ze schodków, us∏ysza∏ staruszk´ wchodzàcà do
izby.

– Van, to ty jeszcze w pi˝amie? Umyj si´!
Ubierz!

– Dobrze, ju˝ dobrze.
Stara zacz´∏a si´ robiç coraz bardziej ma-

rudna. Gdy tylko si´ przebra∏, zaraz wysy∏a∏a
go po chrust do lasu. Poszed∏. Kiedy zapuÊci∏
si´ w bardziej nieznane zakàtki boru, zauwa˝y∏
du˝à kup´ liÊci i ga∏´zi. Zaciekawiony delikat-
nie jà rozgarnia∏. W kopcu by∏a zakopana ko-
bieta. Zacz´∏a si´ rozk∏adaç, bo straszliwie
Êmierdzia∏o. Us∏ysza∏ za sobà cichutki chichot.
Odwróci∏ si´ szybko i zobaczy∏ bladà dziew-
czyn´ w bia∏ej sukni. Ta jednak zacz´∏a ucie-
kaç. Wo∏a∏ jà, bo by∏a to pierwsza ˝ywa dusza,
którà widzia∏ od wielu, wielu miesi´cy. Zauwa-
˝y∏ jeszcze, ˝e by∏a bosa. Nazbiera∏ chrustu
i powróci∏ do chaty, lecz nic nie wspomnia∏
o leÊnym spotkaniu.

*    *     *

– Van, podaj mi ten ostry nó˝ z szuflady.
– Z której?
– Szuflada po lewej od do∏u.
– Ah tak...
Otworzy∏ szuflad´ i wyjà∏ nó˝, jednak za-

haczy∏ o szmatk´ lezàcà pod sztuçcem. Pod
nià le˝a∏ kluczyk, bardzo malutki, ∏adny klu-
czyk. Zasunà∏ szuflad´. Nagle ktoÊ zapuka∏ do
drzwi.

– Van! Idê do swojego pokoju!
– Dlaczego?
– Jak do ciebie mówi´, to mnie s∏uchaj!
Poszed∏ do pokoju i zostawi∏ drzwi lekko

uchylone, by móg∏ s∏yszeç rozmow´. Babcia
otworzy∏a drzwi i wpuÊci∏a kogoÊ do wn´trza.

– No jesteÊ. MyÊla∏am ju˝, ˝e coÊ ci si´ sta∏o.
– Zab∏àdzi∏em w lesie.
– Zjedz coÊ.
– Mhm...
Van czeka∏ doÊç d∏ugo, zanim babka przy-

nios∏a tamtemu zup´. PrzemyÊla∏ par´ spraw,
mi´dzy innymi to, dlaczego nigdy nie próbo-
wa∏ si´ stàd wydostaç. Zauwa˝y∏ równie˝ to,
˝e nigdy tu nie jad∏ mi´sa. Babka gotowa∏a je-
dynie warzywa i owoce. Krow´ mia∏a tylko jed-
nà, z której mia∏a mleko. Postanowi∏ jeszcze tej
nocy wybraç si´ na jednà z dró˝ek w lesie.

Gdy zapad∏ mrok, delikatnie wsta∏ i si´
ubra∏, powoli wyszed∏ z domu. Zag∏´bi∏ si´
w las, szed∏ powoli i ostro˝nie. Las nocà nie
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by∏ przyjemny. G´sty i bardzo ciemny, s∏ychaç
tylko szmery i pohukiwania sowy. Nagle zza
jednego z drzew wy∏oni∏ si´ jasny, Êwietlisty
koƒ. Przynajmniej wyglàda∏ na konia. Ró˝ni∏o
go to, ze mia∏ na Êrodku czo∏a róg.

– Jednoro˝ec... – wyszepta∏.
Zwierz´ pobieg∏o w g∏àb lasu. Intensywna

poÊwiata przez d∏u˝szy czas pozwala∏a wypa-
trywaç, jak znika w g´stwinie. Gdy tak przyglà-
da∏ si´ temu osobliwemu zjawisku, poczu∏ na
szyi czyjÊ oddech. Zrobi∏o mu si´ zimno, po
ciele przesz∏y ciarki. Odwróci∏ si´ i zobaczy∏ tà
samà dziewczyn´, co wtedy. Mia∏a pi´kne, zie-
lone oczy, a na wardze ma∏à blizn´, jakby od
naci´cia. Wiedzia∏ skàd jà zna... Ze zdj´cia.

Dziewczyna zacz´∏a si´ odsuwaç i odcho-
dziç w las.

– Poczekaj! 
Jego krzyki nie pomaga∏y, wi´c postanowi∏

pobiec za nià. Dogoni∏ jà i z∏apa∏ za r´k´, lecz
ta sykn´∏a jak oparzona i drapn´∏a go w poli-
czek. Krew zacz´∏a si´ sàczyç i kapaç po ubra-
niu. Popatrzy∏a g∏´boko w jego oczy i przyssa-
∏a do rany. Nie móg∏ jej odciàgnàç od skale-
czonej skóry.

– Zostaw mnie! Zostaw, s∏yszysz!
Krzyki nie pomog∏y. Popchn´∏a go z takà si-

∏à, ˝e upad∏ na ziemi´. Zaczà∏ uciekaç, lecz ona
bieg∏a za nim. Zupe∏nie zboczy∏ z drogi i zapu-
Êci∏ si´ w g´stwin´. Tylko raz po raz odwraca∏
si´, by sprawdziç czy jest jeszcze za nim. Jednak
ona by∏a szybsza, jakby przybywa∏o jej si∏.
W pewnym momencie na drodze stanà∏ jedno-
ro˝ec. Nie wiedzia∏, co ma zrobiç, wi´c wsiad∏
na niego. Jednak i ona mia∏a wsparcie, razem
z nià bieg∏a sfora psów. Siedzia∏a na najwi´k-
szym z nich i wymawia∏a jakieÊ nieznane s∏owa.
Pies by∏ równie˝ na zdj´ciu...

*     *      *

– Aaaa...
– No ju˝ cicho. Mia∏eÊ z∏y sen.
– Co to by∏o?
– Van, mia∏eÊ z∏y sen, Êpij dalej.
– To by∏ tylko sen  – pomyÊla∏.
Poszed∏ do ∏azienki i przemy∏ twarz. To, co

zobaczy∏ w lustrze przerazi∏o go. Na policzku
mia∏ ran´ po czterech paznokciach. Dzieƒ mi-
nà∏ spokojnie, lecz wieczór ju˝ nie by∏ normal-
ny... Po∏o˝y∏ si´ do ∏ó˝ka i rozmyÊla∏ o swym
koszmarze. Poczu∏ dziwny zapach, bardzo
mdlàcy i s∏odki. CoÊ powoli na niego zacz´∏o
wchodziç. Otworzy∏ oczy i zobaczy∏ twarz
Êlicznotki. Próbowa∏ wstaç, lecz ca∏y by∏ jakby

z kamienia, nie móg∏ si´ ruszyç. Patrzyli sobie
prosto w oczy. Jej pi´kne i zielone, zacz´∏y na-
gle si´ robiç czarne i puste. Liza∏a go po szyi
i twarzy. W pewnej chwili jej z´by wtopi∏y si´
w jego szyj´. Poczu∏ ból pomieszany z rozko-
szà. Trwa∏o to jeszcze par´ chwil i nagle prys∏o.

Nie wiedzia∏, co ma zrobiç, powiedzieç sta-
rej, czy zachowaç to dla siebie. Rano, gdy ko-
bieta wysz∏a, od razu si´gnà∏ po album i przej-
rza∏ go uwa˝nie. Zdj´cie dziewczynki jeszcze
tam by∏o. Wyjà∏ je i schowa∏ do kieszeni. Oglà-
da∏ dalej. By∏ tam te˝ ma∏y ch∏opiec, bawiàcy
si´ miot∏à w tym samym ogrodzie. Postanowi∏
dowiedzieç si´, co to za ogród i dzieci. Po
przyjÊciu Chryzanteli wyjà∏ zdj´cie i zapyta∏
o dziewczynk´.

– Kto to jest?
– To... jest moja wnuczka, a ten ch∏opczyk

to mój syn.
– Gdzie oni teraz sà?
– Mój syn chodzi gdzieÊ po lesie, a moja

wnuczka, Ira, zagin´∏a jak mia∏a 9 lat. Posz∏a
nazbieraç kwiatów do swojego ogrodu i ju˝ ni-
gdy nie wróci∏a.

– I nikt nie próbowa∏ jej szukaç?
– Owszem, próbowano, ale bez skutku.
– A co z jej rodzicami?
– Matka postrada∏a zmys∏y, a ojciec zmar∏

jakieÊ dwa, mo˝e trzy lata po zagini´ciu Iry.
– A ogród?
– Zarós∏ gdzieÊ w lesie. Mo˝na poszukaç,

ale furtka zardzewia∏a pewnie. Nie wiem czy to
ma sens, bo las jest zdradliwy.

– Czy w lesie ˝yjà jakieÊ zwierz´ta?
– Raczej tak. W nocy s∏ychaç jakieÊ j´ki.

KiedyÊ mówili, ˝e las jest nawiedzony i nazwa-
li go Lasem Zaginionych Dusz, które nie dotar-
∏y do Boga. Ale ja w takie brednie nie wierz´.

– Czy mog´ zatrzymaç zdj´cie?
– Tak. Je˝eli bardzo chcesz... I tak nigdy ich

nie oglàdam.
– Dzi´kuj´.

*   *   *  

Gdyby wywnioskowaç, ˝e córka Chryzante-
lii jest tà przepi´knà ∏anià? A gdzie syn? Nigdy
nie pokazywa∏ mu si´ na oczy, a tak w ogóle,
to po co on przebywa ca∏y czas w tym lesie?
Mo˝e czegoÊ lub kogoÊ szuka? Mo˝e ta kobie-
ta w lesie, którà znalaz∏ pod stertà liÊci jest
córkà starej, czyli matkà Iry?

Tyle pytaƒ, a na ˝adne nie ma odpowiedzi.
– Van, idê do lasu po drewno!
– A co? Ju˝ brak∏o?
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– Tak. Musz´ na noc napaliç w kominku, bo
ostatnio noce zrobi∏y si´ bardzo mroêne.

– No dobrze, ju˝ id´.
Las jak zwykle by∏ martwy. Wszed∏ troch´

mniej pewnie ni˝ zwykle i zaczà∏ zbieraç drew-
no. W pewnym momencie poczu∏, ˝e coÊ na
niego kapie. Podniós∏ si´ i otar∏ czo∏o. Spojrza∏
w gór´. Na jednej z ga∏´zi na grubym sznurze
wisia∏a kobieta, z oczu kapa∏a jej krew, na ra-
mieniu siedzia∏ kruk i skuba∏ jej cia∏o. Van sta∏
przez chwil´ bez ruchu. Nagle kobieta spad∏a,
jakby sznur si´ urwa∏, wsta∏a i zacz´∏a go ca-
∏owaç. Nie zdà˝y∏ nawet zareagowaç, a wszyst-
ko si´ rozprys∏o i znalaz∏ si´ w du˝ej, ciemnej
sali. W rogu siedzia∏a skulona postaç, ca∏a
w bieli. Gdy podnios∏a wzrok ,zobaczy∏ ˝e êre-
nice by∏y równie˝ bia∏e.

– Szukasz drogi? – wyszepta∏a.
– Nie... to znaczy... tak.
– Znajdê królowà, ona wska˝e ci drog´.
– Gdzie mam jej szukaç?
– Znajdziesz. Po tych s∏owach wype∏z∏a

z sali.
*   *    *

Znów sta∏ w lesie przy drzewie, ale na d´-
bie ju˝ nikt nie wisia∏. Powróci∏ do domu i po-
∏o˝y∏ si´ do ∏ó˝ka, ale ba∏ si´ zasnàç. Zm´cze-
nie zrobi∏o swoje. Âni∏o mu si´, ˝e widzi dom
staruszki jak si´ oddala i oddala, a jego trzy-
majà jakieÊ d∏onie i porywajà w las, zamykajàc
za sobà starà furtk´. Potem wrzucajà go do
do∏u i zakopujà. Obudzi∏ si´ ca∏y mokry.

– Van! Obiad na stole. No ju˝, wstawaj!
– Ju˝, ju˝ wstaj´.
Ca∏y dzieƒ myÊla∏ o dziwnych snach i przy-

godach w lesie. W nocy znów obudzi∏y go
dziwne szmery i jakaÊ rozmowa.

– I co? Z∏apa∏eÊ jà?
– Nie. Jeszcze nie, ale wiem, ˝e tu by∏a.
– Tak, wiem. U Vana w pokoju. Dobra∏a si´

ju˝ do niego. Trudno, ju˝ nic mu nie pomo˝e.
– Jak jà z∏api´, to mu powiemy. Na razie

podawaj mu regularnie zio∏a.
– Tak, wiem... Ale ju˝ nie pomagajà. Mi-

chot?
– Co jeszcze?
– Tylko uwa˝aj na siebie. Nie chc´ ciebie

straciç jak Miszy.
– B´d´ uwa˝a∏. Zresztà w lesie jest jedno-

ro˝ec. Ona si´ go boi. Dobranoc matko.
– Dobranoc.
Po tej rozmowie Michot si´ ulotni∏ i ju˝ ni-

gdy nie pojawi∏. Staruszka wychodzi∏a coraz
cz´Êciej na coraz d∏u˝ej. Szuka∏a syna, lecz
bez skutku. Pewnego zimnego i ponurego

dnia Van i Chryzantelia siedzieli przy obiedzie,
gdy kobieta zacz´∏a mówiç.

– Van, musz´ ci o czymÊ powiedzieç.
– O czym?
– Pami´tasz zdj´cie, o które pyta∏eÊ?
– Tak. A co?
– To jest moja wnuczka. Ona jeszcze ˝yje

i nawet ci si´ par´ razy ukaza∏a.
– Wiem.
– Mia∏am syna i córk´. Niestety, los sprawi∏,

˝e si´ w sobie zakochali i z ich zwiàzku po-
wsta∏a Riba. Od razu by∏o wiadomo, ˝e dziec-
ko jest op´tane. Odkàd moje dzieci pope∏ni∏y
kazirodztwo, nie widywa∏am si´ z wnuczkà.
Moja córka pope∏ni∏a samobójstwo. Nawet nie
wiem kiedy. Wiem tylko, ˝e w starym ogrodzie
i zostawi∏a tam Rib´. Michot przez reszt´ ˝ycia
próbowa∏ jà odszukaç, ale nie móg∏ odnaleêç
furtki od ogrodu. Pewnie ju˝ go zabi∏a. Tobie
te˝ ju˝ nie pozosta∏o du˝o ˝ycia, poniewa˝ ci´
ugryz∏a. Podaj´ ci zio∏a, lecz ju˝ nie pomagajà.
Przykro mi Van...

– Tak... To t∏umaczy wszystkie te sny i ob-
razy... 

Po tej rozmowie Van postanowi∏ odnaleêç
ogród.

– Van, gdzie idziesz?!
– Na spacer.
– Chyba nie do lasu?!!
– Hmm...
– Nie idê! S∏yszysz Van? Tam jesteÊ dla niej

∏atwym celem. Ona ci´ zabije! Zrobi to bez wa-
hania! Van, prosz´, nie chc´ ci´ straciç tak jak
moje dzieci! – babina wo∏a∏a coraz ciszej
i ciszej.

Szed∏ pewnym krokiem, zapuszcza∏ si´
w las coraz g∏´biej. Ju˝ nie by∏o widaç nieba,
bo korony drzew wszystko zas∏ania∏y. Tylko je-
den promyk pada∏ na maleƒkà furtk´. Poszed∏
w jej kierunku, z∏apa∏ za klamk´. Drzwiczki
otworzy∏y si´ ze zgrzytem. Wszed∏ dalej, na
huÊtawce siedzia∏a Ribka i coÊ nuci∏a.

– Van, wiedzia∏am ˝e przyjdziesz! Jak tam
rana? Zagoi∏a si´ ju˝?

– Nie – odpowiedzia∏ suchym tonem.
– Bola∏o ci´?
– Troch´.
– Hahaha... Musia∏o boleç! Podesz∏a i z∏a-

pa∏a go za r´k´.
– Chodê ze mnà, coÊ ci poka˝´.
Poszli w g∏àb ogrodu. Tam wbi∏a swoje

d∏ugie i ostre z´by w jego szyj´. Pi∏a krew, a on
z ka˝dym utraconym mililitrem traci∏ przytom-
noÊç. Wreszcie zmar∏. Widzia∏ starà kobiet´
stojàcà w oknie i wpatrujàcà si´ w drog´...
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Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

O nadziei
beznadziejny
wiersz

nadzieja jaka ona jest
komu i po co kiedy jak
póki ˝yjemy ˝yje te˝
nadzieja jaka ona jest

a gdy si´ spe∏nia czemu ∏zà
butelkà wódki wannà krwi
gdy w czterech kàtach zimny piec
nadzieja jaka ona jest

i gdzie odchodzi gdy nasz czas
czy wbrew nadziei ciàgle trwa
nadzieja jaka ona jest
nadzieja kto jà teraz ma

W olsztyƒskim teatrze „Stodo∏a” 18 paê-
dziernika ub. r. odby∏ si´ benefis Ryszarda
„Sidora” Sidorkiewicza. Okazjà do wspólnego
Êwi´towania by∏o 25-lecie jego pracy twórczej,
po∏àczone z promocjà nowej, wydanej specjal-
nie na t´ okazj´, ksià˝ki poetyckiej pt. Âwiate∏-
ko. WÊród zaproszonych twórców znaleêli si´:
Krzysztof Lampa, który skomponowa∏ muzyk´
i zaÊpiewa∏ kilka wierszy jubilata oraz ja, autor
poni˝szego tekstu. Gospodarzem wieczoru by∏
Stanis∏aw Ka∏kus – szef teatru.

Ksià˝ka stanowi ewenement pod wzgl´dem
edytorskim, mówiàc slangiem drukarskim – wy-
drukowana zosta∏a w kontrze. Na czarnych
stronach bia∏y tekst daje wra˝enie niebywa∏ej
estetycznoÊci. Ca∏oÊç wraz z ok∏adkà przyozda-
biajà grafiki autorstwa Alicji Lampy oraz s∏owo
wst´pne pióra Marii Duszki. Powy˝sze wraz
z wierszami utwierdza posiadacza tej pozycji
o pe∏nej harmonii z tytu∏owym Âwiate∏kiem. Na-
k∏ad opiewa na 200 numerowanych egzempla-
rzy sygnowanych podpisem autora.

Âwiate∏ko jest mini poematem sk∏adajàcym
si´ z siedmiu cz´Êci, wi´kszoÊç z nich analo-
gicznie rozpoczyna si´ od s∏ów „skoƒczyç ze
sobà”. Âwiate∏ko u Sidorkiewicza jest zapowie-
dzià nowego, lepszego Êwiata, do którego
mo˝na dotrzeç przemierzajàc d∏ugi, ciemny tu-
nel, a˝ do jego wyjÊcia. Wyczyn ten mo˝liwy
jest tylko dla post´pujàcych zgodnie z filozofià
autora. Najnowsza ksià˝ka jest kontynuacjà

Wierszy z rymami i bez, obydwie pozycje sta-
nowià nierozerwalnà ca∏oÊç. Powracam pami´-
cià do cyklu z tytu∏owym wierszem Wszystkie
imiona zosta∏y za rzekà, w którym twórca na-
macalnie odcina si´ od Êwiata rzeczywistego.
Na wszystko spoglàda z góry, z pozycji outsi-
dera. Tworzy nowy Êwiat podporzàdkowany
tylko jemu, a wszystkie umowne imiona, iden-
tyfikujàce go ze starym porzàdkiem, zosta∏y za
rzekà. Dok∏adnie takà samà postaw´ reprezen-
tuje poeta w omawianym przeze mnie poema-
cie piszàc „cicho/najciszej/wy∏oniç si´/z mro-
ku/nikogo/nie budziç”, lecz gdy wyrocznia si´
wype∏ni, jak guru b´dzie „JAÂNIEå”. Ka˝dy, kto
zna wiersze Sidorkiewicza, wie i˝ Êwiecà one
w∏asnym Êwiat∏em i nie ma to nic wspólnego ze
z∏udnym zjawiskiem fluorescencji, a 5 wierszy
sk∏adajàcych si´ na drugi cykl, w którym podà-
˝ajàc za sugestià Mieczys∏awa Machnickiego
„ka˝dy inny” – w∏aÊnie takie sà i trudno si´
z tym nie zgodziç. Taki sposób obrazowania
pozwala czytelnikowi przekonaç si´ o profesjo-
nalizmie w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu. Poeta
ucieka od monotematycznoÊci, porusza si´ np.
w Êwiecie nadziei, wprowadzajàc czytelnika
w stan zadumy. Kulminacjà wszystkich rozwa-
˝aƒ jest wiersz Modlitwa, w którym czytamy
„˝eby czasami/czas stanà∏/i da∏ odpoczàç”.
W∏aÊnie takich doznaƒ oczekuj´ od ka˝dego,
kto skusi si´ do przeczytania tych kilku wierszy.

RREECCEENNZZJJEE
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A ja, zupe∏nie prywatnie, ˝ycz´ drogiemu
beneficjentowi kolejnych 25 lat oraz
by ∏askawa Muza poezji nigdy nie
opuszcza∏a jego domu i by∏a
wierna jak bieda, czy
przys∏owiowy pies.

Rafa∏ „Je˝yk” Kasprzak
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NA PRZEKÓR
POEZJI

12 grudnia 2003 r., kawiarnia „Dekadencja”.
Grupa m∏odych prozaików pod szyldem „Blee”
promuje swojà Êwie˝o wydanà ksià˝k´ (dofi-
nansowanie CARA). Sala pe∏na, leje si´ piwo,
a m∏odzi wyst´pujà. Przez godzin´ produko-
wali si´ nie autorzy tekstów, lecz wy∏onieni
podczas castingu aktorzy-amatorzy. Wieczór
przybiera form´ kabaretowà, jest weso∏o. Za-
pachnia∏o kulturà studenckà, która podobno
niewiele ju˝ robi. A jednak... Ksià˝eczki sprze-
dajà po 5 z∏otych. Kupuj´ i ja. Kilka opowiadaƒ
znam, bo drukowaliÊmy je w „Alejach”...

Trzeba przyznaç, ˝e Blee nie prezentuje
wielkiej literatury, a bardziej radoÊnie szokuje,
bawi si´ konwencjami, mitami, teatrem. Nie sà
to ambitne formy, ale sprawnie napisane,
w wi´kszoÊci krótkie. IndywidualnoÊci na razie
w zalà˝kach, choç mo˝na u niektórych do-
strzec odr´bny styl (Nita). Natomiast z tekstów
wy∏ania si´ grupa ludzi, którzy podobnie od-
czuwajà, wyznajà podobne wartoÊci (lub ich
brak) i majà podobne spojrzenie na Êwiat. Jest
spójna estetyka przekazu. To ju˝ du˝o. Co zna-
czy „blee”? To taki gest j´zykiem, jak na ok∏ad-
ce, „[...] cz´sto u˝ywany na targach, w czasie
dzieci´cych k∏ótni i w polskim sejmie. Niekiedy
blee traktujà te˝ jako oznak´ zachwiania zdro-
wia psychicznego lub po prostu niemàdrych
wyg∏upów [...]”. Nie ma sensu dorabiaç ideolo-
gii grupie, która ˝artobliwie podchodzi do
swojego samookreÊlenia... Ich wspólnym mia-
nownikiem jest wisielczy humor, turpizm (Ze-
rwanie), ˝art Êrodowiskowy (Czat, ˚ulasicc
Park) oraz nihilizm zalatujàcy czasami... nekro-
mancjà (Nocti – vagus). To ostatnie troch´
mnie niepokoi, bo upajanie si´ zdaniami typu:
„Krew trysn´∏a obficie spod jego ca∏kiem ludz-
kich paznokci” jest po prostu niesmaczne i ki-
czowate. Ale mo˝na to wybaczyç, bo gniew
m∏odoÊci cz´sto objawia si´ w wypisywaniu
przeró˝nych okropnoÊci bez ∏adu i sk∏adu, by-
le by∏o straszniej i mroczniej. Twórcy tej grupy
spotkali si´ przed rokiem w „Dekadencji”, wi´c
nazwa klubu do czegoÊ zobowiàzuje... Zespó∏
„m∏odych piór” zamanifestowa∏ si´ g∏oÊno
i sprawnie. Mam nadziej´, ˝e b´dzie dzia∏a∏
d∏u˝ej, ˝e nie b´dzie sezonowà efemerydà. Oni
majà ÊwiadomoÊç, ˝e b´dzie im trudniej, po-
niewa˝ wybrali nie∏atwà dzia∏k´, jakà jest pro-
za. Niestety, w tym mieÊcie prawie nie ma epic-
kiej tradycji. Âwiadomie nie chcà byç poetami,
nie chcà iÊç na ∏atwizn´, startujàc co miesiàc
w wyÊcigu po 100 z∏ (stàd mo˝e ton szyder-
stwa w ich tekstach). Wolà troch´ popracowaç
nad materia∏em i szukaç swojej furtki w wyeks-
ploatowanym temacie, jakim jest proza wspó∏-
czesna. Mam nadziej´, ̋ e o Gra˝ynie Siedleckiej,
Monice Skrzypczyk, Mateuszu Byczkowskim,
Piotrze Nicie, Michale Wojciechowskim, Adamie
St´˝ale i Katarzynie Trynkiewicz jeszcze us∏y-
szymy, ˝e roÊnie nowe pokolenie zmienników
dla Kalinina, Piwowarskiego i Rawinisa.

S. Burszewski

Blee, Oficyna Wyd. „Dekadencja”, Cz´stocho-
wa 2003
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Jesienià ukaza∏ si´ kolejny ju˝ (nie wiem
który) tomik poezji Tadeusza Gierymskiego 
pt. Pio∏un. Sponsorowa∏ go i wyda∏ Regionalny
OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Cz´stochowie. Tomik wydaje mi si´ niepo-
trzebny, bo wskazuje na to, ˝e autor cierpi na
nadprodukcj´, chorobliwy g∏ód drukowania
wszystkiego, co napisze, a przecie˝ nie wszyst-
ko co spod pióra wyjdzie nadaje si´ do publi-
kacji. Sam Gierymski s∏usznie to wyznaje we
wst´pie: „Redagujàc kolejne tomiki dokonywa-
∏em selekcji, odrzucajàc teksty s∏abe, nie warte
druku. Takie „odpadki” upycha∏em w najni˝szej
szufladzie biurka. Z czasem uzbiera∏o si´ tego
co niemiara. Przed pó∏ rokiem chcia∏em je wy-
rzuciç na Êmietnik (...)”. Byç mo˝e by∏oby to naj-
lepsze rozwiàzanie. Wiersze mo˝e i sà „zno-
Êne” (jest ich oko∏o setki), ale w ostatnich la-
tach pan Tadeusz da∏ si´ poznaç z innej strony,

tej ambitniejszej i niepotrzebnie obni˝a loty
do tak „przygruntowego” poziomu. Podobnie
mo˝na powiedzieç o poprzednim tomiku Tulia
– erotyki. Nie ma ju˝ sensu wnikaç w struktur´
wierszy, ich wady, maniery i momentami staro-
ÊwieckoÊç. Po kilku stronach nie chce si´ ich
dalej czytaç. Natomiast akcentem sympatycz-
nym jest podró˝ do poczàtków drogi poetyc-
kiej, do lat 40., do skierniewickiego liceum,
w którym poeta dzieli∏ si´ kanapkà z póêniej-
szym krytykiem literackim – Henrykiem Berezà.
To wtedy powsta∏ pierwszy wiersz pod wp∏y-
wem zauroczenia kole˝ankà z handlówki – Da-
nusià. I to jest pi´kne! Dla tego jednego wier-
sza warto – byç mo˝e – wydaç ca∏y tomik!
Wa˝ny jest s∏uszny pretekst, a ten jest. Powrót
do korzeni, do poczàtku swojego bytu literac-
kiego jest niczym podró˝ w czasie. Dlatego ten
wiersz warto zaprezentowaç w ca∏oÊci jako
pierwszy kamieƒ milowy w ˝yciu pana Tade-
usza. I drugi – o poetce, którà pierwszy zauwa-
˝y∏ i pokaza∏ szerszej publicznoÊci. Wiadomo,
o kogo chodzi...                                              (sb) 
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SPOTKANIE

Rogami ulic sunà w dal latarnie,
Sentymentalny wieczór pe∏en czaru,
Ka∏u˝e wody popielate, czarne
I domów Êciany – siny marmur.
Twa postaç gdzieÊ przede mnà znika.
Z topieli, g´stej, wyczuwalnej
Wyp∏ywa ton s∏odkiej muzyki
Nami´tny, prawie namacalny.
Ze sklepów, cukierni i kawiarni,
Ze szpar nieszczelnej okiennicy
Przyp∏ywa rozigrany, gwarny,
Nami´tny ton pe∏en muzyki.

Wygas∏y dêwi´ki, ciemne kszta∏ty
Tworzà bezbarwnà, dziwnà pró˝ni´.
Cieƒ jadàcego wolno auta
Kontrastem jasnym si´ wyró˝ni∏,
A potem szaroÊç znów si´ gmatwa,
Szablon kamienic, ulic cieni,
Wystawy pozbawione Êwiat∏a,
Sarkofag tajemniczych êrenic...

1946–47

NAGROBEK HALINY

bez wietrznych w∏osów
i oczu zwierz´cia

bez wàt∏ych ramion
i gotyku szyi

bez struny g∏osu
arytmii oddechu

bez siebie samej

z∏o˝ona tylko z dwóch wyrazów...
myÊlisz na czarnej p∏ycie
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ZE ÂWIATA
U˚YWEK

Czwartà ksià˝k´ Barbary Rosiek bra∏em do
r´ki wiedzàc, czego si´ spodziewaç. Tytu∏ 
Alkohol, prochy i ja sugerowa∏, ˝e autorka po
przygodach z narkotykami, kokainà i schizofre-
nià si´gn´∏a po temat alkoholizmu i lekomanii.
Pytanie: co b´dzie nast´pne? Âmierç kliniczna?
˚ycie pozagrobowe? W swojej podró˝y do eks-

tremum pani Barbara powoli zbli˝a si´ do koƒ-
ca i albo wycofa si´ ca∏kowicie z pisania o eks-
perymentach na swoim organizmie, albo zakoƒ-
czy egzystencj´ na o∏tarzu literatury. Literatury,
bo dla niej poÊwi´ca zdrowie, ˝ycie, karier´, ro-
dzin´, siebie. Nie wiem, czy warto, ale czego nie
robi si´ dla s∏awy. Wàtek niechcianej popularno-
Êci przewija si´ nieustannie przez karty ksià˝ki...
˚ycie nie ma sensu, ale jednak mile ∏echce, gdy
wydawcy presti˝owego „Who is who” zaprasza-
jà na spotkanie do Londynu...

Alkohol, prochy i ja to dziennik, który mo˝-
na w skrócie opisaç: „zapi∏am, zaçpa∏am, zarzu-

ci∏am procha, wpad∏am w delirk´, powiesi∏am
si´ nie do koƒca, odwieêli mnie na psychiatryk”.
Wi´kszoÊç przygód koƒczy si´ w klinice 
dra Marka Sternalskiego, który jest muzà i anio-
∏em stró˝em autorki, kontroluje jej odlot. On
te˝ broni jà przed pomys∏ami Ogoniastego –
postaci zamieszkujàcej jej zm´czonà g∏ow´. Na
koƒcu autorka trzeêwieje, przechodzi kuracj´
odwykowà, poruszona Êmiercià twórcy Monaru
– Marka Kotaƒskiego. Balansuje na granicy
omamów, Êmierci, wspomnieƒ i spotkaƒ z czy-
telnikami. PopularnoÊç wyraênie jej imponuje,
wyrasta jakby ponad „ko∏tuƒskie” miasto, gdzie
nikt jej nie rozumie, a dawny psycholog zamie-
nia si´ w poet´ przekl´tego. B. Rosiek wyda∏a
ju˝ kilkanaÊcie tomików wierszy i wyraênie sta-
wia si´ w kolejce z Rimbaudem, Verlaine’em
i Baudelaire’em. Przypominam sobie, jak pani
Barbara zaglàda niekiedy do ksi´garƒ i krzyczy,
gdzie sà jej ksià˝ki (które „sprzedajà si´ jak
dziwki”), kiedy doglàda interesu, na który prze-
cie˝ ci´˝ko pracuje wàtrobà i nerkami, i troch´
mnie Êmieszy ta ca∏a kokieteria i gwiazdorstwo,
fascynacja sobà. Czy˝by by∏a na etapie kraƒco-
wej Janis Joplin, Jimma Morrisona, Kurta Cobaina
i Iana Curtisa? Ksià˝ki o tych muzykach troch´
przypominajà twórczoÊç Pani Barbary i wpisujà
si´ w nurt „literatury dla do∏ersów”, bardzo po-
pularnej wÊród m∏odzie˝y.

Zastanawiam si´, jaki jest cel opisywania
swojego upadku. Kiedy ukaza∏ si´ Pami´tnik
narkomanki, zalecano go jako straszak dla na-
stolatków przed si´ganiem po narkotyki (dziÊ
to ju˝ lektura szkolna). Jednak kolejne ksià˝ki
to dowód odurzenia si´ ob∏´dem i na∏ogiem,
które na m∏odych ludzi dzia∏ajà raczej zach´ca-
jàco ni˝ odstraszajàco. Powstaje nawet pewien
schemat ˝ycia niedostosowanego cierpi´tnika,
gotowy model do naÊladowania. Autorka jako
popularyzatorka na∏ogu sprawdza si´ dobrze
i wiele z∏ego jeszcze mo˝e w niedojrza∏ych
umys∏ach zrobiç. Mo˝liwe, ˝e pisanie jest dla
niej terapià. Z drugiej strony dobrze, ˝e poka-
zuje Êwiat, którego na co dzieƒ nie dostrzega-
my, bo jest zamkni´ty za bramami zak∏adów
odwykowych. Mo˝liwe, ˝e autorka b´dzie si´
Êmiaç, czytajàc t´ recenzj´, bo przecie˝ krytycy
mogà jej ju˝ skoczyç (legenda upad∏ego anio∏a
ma si´ dobrze), ale tak naprawd´ ˝al mi tej ko-
biety i jej rodziny, bo na kimÊ to wszystko si´
odbija. Jako dawny psycholog, powinna si´ za-
jàç g∏ównie sobà. Pani Barbaro – wystarczy. Nie
chcemy cz´Êci drugiej.                                   (sb)

Alkohol, prochy i ja, Pracownia s∏ów, 
Warszawa 2003  
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12 XI 2002
Sm´tek unosi si´ w powietrzu, a wczesny

zmrok umys∏ màci. Zaszed∏em do kawiarenki, by
swà rozpacz istnienia ukoiç w gronie znajomych
i ducha nowego skrzesaç w g∏´binach jestestwa.
Spilim si´ jak te warchlaki. Heh, ledwie ˝em do do-
mu trafi∏. Jeszcze jakiÊ zboczeniec stàpa∏ za mnà
przez pó∏ drogi. Hej! Zboczku! JesteÊ tam?

4 XII 2002
W po∏udnie przyszed∏ Nikifor. Jak trafi∏, nie

pojmuj´, bo nazwiska mojego na domofonie nie
uÊwiadczysz. Na stopniach zatacza∏ si´ t´go, nim
zadzwoni∏ do mych wrót. Zaskoczony wpuÊci∏em
parcha, a ten z wdzi´cznoÊci zwróci∏ niestrawiony
obiad na dywan po pradziadkach. Nie ˝ebym by∏
niegoÊcinny, lecz w emocyi jakiejÊ wyrzuci∏em de-
likwenta z klamotami na mroêny dwór. Po dwóch
sznapsach, uspokoiwszy si´, po∏o˝y∏em si´ na
szezlongu i odp∏ynà∏em w krain´ Morfeusza,
gdzie w malinowym chruÊniaku diabe∏ki niecnie
szepta∏y...

2 I 2003
S∏oƒce Êwieci∏o od rana niczym na radzieckim

plakacie propagandowym. Mróz trzaska∏ pod bu-
tami jak p´kajàce kostki lodu w szklance pe∏nej
brandy. Nikifor ponownie nawiedzi∏ moje progi
(tym razem na pewniejszych nogach) z przeprosi-
nami i flaszkà „Siwuchy“. Wzruszony tym d˝entel-
meƒskim gestem wzià∏em go w ramiona (brudzia
wypiwszy) i wyÊciska∏em jak brata rodzonego. Na
co ten Belfegor zrewan˝owa∏ mi si´ podszczypy-
waniem konkubiny mojej. Ja z toalety wracam,
a ten jà obÊciskuje za aba˝urem. Heh! Jak wytrza-
ska∏em go po licach i kopniakiem pos∏a∏em na ark-
tycznà poniewierk´, to tylko szalik zafurkota∏ jak
choràgiew na wietrze. Skosztowawszy lampk´
bimbru swojskiego p´du, przystàpi∏em do wyko-
nywania ma∏˝eƒskich obowiàzków. Z Lokomotywà
Tuwima na ustach. Heh!

7 II 2003
Rankiem przy fili˝ance kawy sypanej i dymku

papierosa, oddawszy si´ s∏odkiej melancholii,
wiersz sp∏odzi∏em kilkustrofowy z rymem g´stym
jak p∏ótno na pokrowce. Okrutnie zadowolony
z uj´cia esencji ˝ywota w ramy werbalnej wersyfi-
kacji uda∏em si´ do kawiarenki, gdzie przy Êledzi-
ku i kilku naparstkach „Czystej“ radoÊnie gawo-
rzyliÊmy z niecnotà Nikiforem i kilkoma kompanio-
nami. Heh! Przygodnie spotkane pi´kne panie po-
jecha∏y ze mnà do domu kontynuowaç tak przy-
jemnie nawiàzanà znajomoÊç. Po intensywnych
baletach, zmorzony wysi∏kiem Amora, pad∏em
w pieleszach sypialni. Rankiem wróci∏a Alicja od
krewniaków i niezadowolona z zastanego widoku,
rozbi∏a kryszta∏owà popielnic´ na mojej poetyc-

kiej g∏owie, zwieƒczonej wieƒcem laurowym. Có˝
to by∏a za noc! Heh! Warto by∏o umieraç za Rzym!

9 II 2003
Drugi dzieƒ mieszkam u Nikifora, czekajàc a˝

Alicji minie gniew. Ale nic, tylko spo˝ywamy  dzieƒ
i noc, noc i dzieƒ! A tu trzeba by jaki wiersz napi-
saç. O mi∏oÊci, szcz´Êciu tudzie˝ etcetera. A tu
jedna flaszka za drugà na stolik zaje˝d˝a. I rana
na g∏owie s∏abo si´ goi... Gniewny, chcàc przerwaç
przykrà, pijackà libacj´ niegodnà poety, estety
i arbiter elegantiarum, pizgnà∏em Nikiforem (tym
chuchrakiem) raz, dwa i trzy o blat, co nam za sto-
lik s∏u˝y∏ i przenios∏em si´ w godniejsze miejsce,
tj. do kawiarenki. Tam doczeka∏em Êniadania
i obiadu. Heh! Za mnà tylko spalone wioski i p∏acz
niemowlàt, nade mnà – wena i polot!

20 II 2003
Nikifor zrobi∏ sobie – szubrawiec! – obdukcj´

lekarskà i, jako poszkodowany, pozwa∏ mnie do
sàdu, ˝àdajàc zadoÊçuczynienia szkód moralnych
i duchowych. Dantejska kanalia dom mi splugawi-
∏a i jeszcze zap∏aty ˝àda! Heh! Ju˝ ja mu!... Napi-
sa∏em list do gazety tutejszej, w którym  wszystko
po kolei opisawszy, prosi∏em o obiektywnà ocen´
wypadków Êrodowisko kompanów, ˝eby mi potem
racj´ na sprawie przyznali. Nie kaja∏em si´, o nie...
W kawiarence mediatorzy próbowali nas pogo-
dziç, ale jak wytarmosi∏em bisurmanina za po∏y
prochowca, to na czworakach szuka∏ wyjÊcia awa-
ryjnego. Heh! Na nic s∏owa, gdy dusza p∏onie!

8 III 2003
Sàdny to dzieƒ! Niech si´ zawalà Zie-

mia i Niebiosa i do Piekie∏ spadnà, a Niki-
for z nimi na wieczne pot´pienie! Có˝em ja
uczyni∏? Heh... Na rozprawie s∏uchajàc mo-
wy plugawej, zakrapianej heretyckimi
k∏amstwami, nie zdzier˝y∏em kalumnii rzu-
canych pod moim adresem i ponownie
w ataku furii heraklesowej sponiewiera∏em
gadzin´ przed s´dziowskim obliczem. Heh!
Dosta∏em dwa lata. Pokutuj´ w celi i tu na
tej pryczy pisz´ poemat przeÊladowanego
za przekonania, ofiary spisku i knowaƒ
pe∏zajàcych miernot, tj. Nikifora i spó∏ki.
Heh! Czyta to kto? Nie widz´ wpisów
w ksi´dze goÊci... Jeszcze wróc´ na zwy-
ci´skich rydwanach w blasku i fanfarach...
Za 730 dni... O jutrzenko wolnoÊci... Heh!

Ksi´ga goÊci
15 V 2003
To wszystko nieprawda. Konkubina

przyszywa∏a mi guzik do palta, a w moim
domu chcia∏ rozpaliç ognisko. Z Ibizy – Ni-
kifor.

S. Burszewski
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Z Antonim „Ziutem” Gralakiem rozmawia
Krystian Piwowarski.

– Ostatni raz w „Alejach rozmawialiÊmy”
pi´ç lat temu. Co si´ wydarzy∏o w tym czasie
w twoim ˝yciu artystycznym?

– Przede wszystkim jestem kimÊ innym. Na
czysto fizycznym poziomie, wi´c w∏aÊciwie nie
rozmawiasz ju˝ z tà samà osobà. W sferze aktyw-
noÊci twórczej te˝ jestem kimÊ innym. Pi´ç lat te-
mu komponowa∏em innà muzyk´. Âwiat by∏ inny
i ja mia∏em inne widzenie Êwiata. Przyszed∏ czas,
kiedy zainteresowa∏em si´ innymi mediami. Za-
czà∏em, wraz z grupà przyjació∏, robiç filmy. Stwo-
rzyliÊmy tak˝e swój internetowy kana∏ informacyj-
ny o nazwie jasnachmura. 

– Co was sk∏oni∏o do wykreowania bytu nie-
podleg∏ego, jakim jest jasnachmura? 

– W którymÊ momencie uznaliÊmy, ˝e trudno
jest przebiç si´ przez nat∏ok informacji, przez
zgie∏k panujàcy w przestrzeni. Powo∏aliÊmy zatem
do ˝ycia kana∏, w którym mo˝emy prezentowaç
naszà muzyk´ i obrazy. RównoczeÊnie zrobiliÊmy
kilka filmów muzycznych, a dok∏adniej abstrakcyj-
nych w formie dokumentów na temat w∏asnych
projektów muzycznych i plastycznych. 

– Wasza przygoda z filmem zacz´∏a si´ od
„Truskafek”. To dzie∏o bardzo o˝ywcze, frapu-
jàce, jedyne w swoim rodzaju, a wi´c wymaga-
jàce intensywnej pomocy, ˝eby nie utonàç
w ch∏amie, który si´gnà∏ ju˝ naszych garde∏.
Pomówmy wi´c o promocji.

– No có˝. Nie mo˝na robiç wszystkiego. Pro-
dukcja filmu zaj´∏a nam prawie rok. Ta praca wy-
maga∏a czasu i poznania nowych technik. Nic in-
nego w tym czasie nie robiliÊmy. DziÊ promocja
jest jeszcze trudniejsza. To dziedzina zdecydowa-
nie przerastajàca nasze mo˝liwoÊci. Stàd, mi´dzy
innymi, wzià∏ si´ pomys∏ stworzenia jasnejchmury.
„Truskafki” pokazaliÊmy w kilku miejscach, przede
wszystkim w klubach. Film jest dobrze odbierany
w warunkach kameralnych i pomi´dzy spotkania-
mi muzycznymi. Parokrotnie po projekcji dostali-
Êmy oklaski. Aczkolwiek traktowany jest raczej ja-
ko ciekawostka. Jestem znany na rynku przede
wszystkim jako muzyk. Tego rodzaju film nie na-
daje si´ na czystà projekcj´. Móg∏by zanudziç wi-
dza. Jest w koƒcu mocno amatorski. Zresztà by∏
robiony z za∏o˝eniem, ˝e jesteÊmy amatorami, nie

mamy w zwiàzku z tym ˝adnych ograniczeƒ. Taka
radosna, niezale˝na twórczoÊç.

– O amatorszczyênie, i to ˝enujàcej, mogli-
byÊmy porozmawiaç przy okazji filmów fabular-
nych robionych przez beztalencia koƒczàce
tzw. filmówk´. Natomiast „Truskafki” by∏y bar-
dzo profesjonalne. Mówi´ to jako cz∏owiek inte-
resujàcy si´ filmem animowanym od po∏owy lat
siedemdziesiàtych, a wi´c posiadajàcy spore
odniesienie. Czy wysy∏aliÊcie „Truskafki” na fe-
stiwale filmowe?

– Nie. Tego rodzaju dzia∏ania wymagajà per-
manentnego siedzenia w Internecie i Êledzenia in-
formacji na temat ró˝nych festiwali, a w tym cza-
sie mo˝na przecie˝ robiç inne projekty. Mam mnó-
stwo niezrealizowanych pomys∏ów. Szkoda mi cza-
su na promowanie tego, co zrobi´. Nadmiar ak-
tywnoÊci, mojej i przyjació∏, powoduje, ˝e wokó∏
nas panuje chaos. Tak naprawd´ nikt z nas nie
wie, który projekt ma ju˝ ostatecznà form´, który
jest wa˝ny, którym warto dalej si´ zajmowaç.

– Estradowcy majà wielu przyjació∏ i legion
promotorów. Widzia∏em ostatnio w tv Staszczy-
ka, t∏uk∏ tam gitarà w pod∏og´ studia. Nie mia-
∏em poj´cia, ˝e on jest performerem. Tak˝e w tv
otworzy∏ kram Maleƒczuk i wyprzedaje swoje
nazwisko w tanim hurcie i tak dalej, i tak dalej.
A co z promotorami twórców niezale˝nych, ory-
ginalnych, ludzi tworzàcych sztuk´, a nie galan-
teri´ rozrywkowà? Jakby w pejza˝u polskiej
kultury nie by∏o miejsca dla agentów zajmujà-
cych si´ wartoÊciowymi zjawiskami.

– Rynek kulturalny w Polsce jest m∏ody i nadal
brakuje na nim ogniwa ∏àczàcego artyst´, zale˝ne-
go czy niezale˝nego, z odbiorcà. Tym ogniwem
jest agencja wyszukujàca ciekawe zjawiska
i sprzedajàca je rozmaitym instytucjom promujà-
cym muzyk´, czy sztuk´ w ogóle. Sàdz´, ˝e tak ro-
zumiana agencja pojawi si´ tak˝e i u nas, przecie˝
w Êwiecie takie rozwiàzania funkcjonujà od lat.

– Obserwuj´ agencyjne dzia∏ania w obsza-
rze muzyki hip-hopowej. Co mnie, skàdinàd, nie
dziwi, ∏atwo tu odnieÊç sukces, trzeba tylko
uwa˝aç, ˝eby nie wsadziç sobie palców do oczu
podczas tych rytualnych gestykulacji.

– Promocja w tym obszarze te˝ nie jest dosko-
na∏a. Robià jà amatorzy, ludzie zafascynowani tamtà
kulturà muzycznà, ale przecie˝ nie profesjonaliÊci.
Stàd promocja hip-hopu te˝ jest doÊç kulawa. Nie
mówi´ tego, ̋ eby komuÊ dowaliç. Tak po prostu jest.

– Twórcy w Polsce znaleêli si´ w idiotycznej,
schizofrenicznej sytuacji. Bo oto nie jest pro-
blemem coÊ stworzyç, sam wiem, redagujàc
„Aleje3”, ile wartoÊciowych, interesujàcych tek-
stów prozatorskich i poetyckich pojawia si´
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w Cz´stochowie. Ogromnym, niemal kafkow-
skim problemem staje si´ ich sprzedanie.

– To prawda. ArtyÊci nie do koƒca potrafià
sprzedaç to, co stworzyli. Majà inny rodzaj aktyw-
noÊci. Sprzedawania trzeba si´ uczyç. Tak samo,
jak trzeba si´ uczyç gry na instrumencie, malowa-
nia, pisania. Twórcy zwykle nie interesuje wiedza
na temat sprzedawania, dlatego potrzebujemy
mecenasa, agencji, która zajmowa∏aby si´ tylko ty-
mi sprawami. A na razie kilka istniejàcych agencji
to instytucje komercyjne, poszukujàce towaru,
który mo˝na masowo sprzedaç.

– Mówisz o agencjach zwiàzanych z du˝ymi
wytwórniami p∏ytowymi?

– Tak. To sà agencje krà˝àce wokó∏ Êwiata biz-
nesu i polityki, zwiàzane z promocjà pewnych idei
i pewnych polityków. Organizujà du˝e imprezy
charytatywne, kulturalne, majà stajnie ró˝nych ar-
tystów znanych z mediów i rozdzielajà ich do ró˝-
nych zadaƒ, od bankietów po wielkie widowiska.

– Kultura polska jest infantylna. Adresowana
g∏ównie do m∏odzie˝y, musi pos∏ugiwaç si´ swo-
istym antyintelektualnym kodem. W muzyce przy-
biera to form´ albo ospa∏ego brzdàkania w stylu
Myslowitz, albo imitacji amerykaƒskiego popu lub
te˝ hip-hopowych pop∏uczyn po, jak to si´ mówi
w Êrodowisku blokersów „czarnych kolesiach”.
Dotyczy to zresztà wszystkich sfer: filmu, teatru,
plastyki, literatury. Czy podzielasz t´ ocen´?

– OczywiÊcie. Wystarczy w∏àczyç telewizor czy
otworzyç jakiekolwiek pismo. Przyk∏ad szczegól-
nie jaskrawy – tzw. prasa kobieca. OsobiÊcie nie
znam kobiet, które mia∏yby mentalnoÊç sugerowa-
nà przez te pisma. One mocno deformujà obraz
inteligencji kobiet. Podobnie jest w tv i w innych
mediach. Promocjà kultury, sztuki zajmujà si´ lu-
dzie, którzy nie posiadajà do tego kwalifikacji
intelektualnych, ale majà za to bogatych poplecz-
ników. Tu, na wschodzie, bo jakby nie patrzeç je-
steÊmy wschodem, klanowe powiàzania majà
decydujàce znaczenie. Mówi´ naturalnie o mecha-
nizmach. Nie wierz´, ˝e jesteÊmy narodem bar-
dziej ubogim w walory duchowe czy intelektualne
od innych. Po prostu nie potrafimy wy∏oniç spo-
Êród siebie ludzi, którzy mogà nam powiedzieç
coÊ wa˝nego, wartoÊciowego, poprowadziç nas,
wskazaç w∏aÊciwy kierunek. Byç mo˝e nie chcemy
ich zauwa˝yç. Z natury jesteÊmy po prostu zazdro-
Êni. Znasz anegdot´ o Polakach w piekle – nikt
nas nie musi pilnowaç, sami Êciàgamy siebie w dó∏.

– JesteÊ muzykiem cz´sto grajàcym poza
granicami kraju. Jakà widzisz przysz∏oÊç polskie-
go rynku muzycznego w zjednoczonej Europie?

– ObecnoÊç w UE pomo˝e nam. Istniejàce
w Êwiecie zjawiska szybciej do nas dotrà i nie po-

przez VIV¢ czy MTV, ale bezpoÊrednio. B´dziemy
mieli ˝ywy kontakt z wydarzeniami dziejàcymi si´
w Europie i na Êwiecie.

– Masz na myÊli ARTE?
– Nie. Chodzi mi o kontakt bezpoÊredni

w sensie dos∏ownym. Otwarcie granic spowoduje,
˝e, zamiast jechaç do Warszawy na jakiÊ przeci´t-
ny spektakl, o którym media piejà z zachwytu,
mo˝na b´dzie pojechaç na Broadway i zobaczyç
widowisko z prawdziwego zdarzenia. Albo poje-
chaç, jak to uczyni∏a ostatnio nasza pracownia ja-
snachmura, do Andaluzji i pos∏uchaç muzyki fla-
menco u êród∏a. Mo˝na pojechaç do Indii i pos∏u-
chaç tamtej muzyki, a mo˝na na weekend, za na-
prawd´ niedu˝e pieniàdze, polecieç do Londynu
i pos∏uchaç dobrej muzyki klubowej. Ludzie ju˝
zaczynajà tak robiç.

– Uwa˝asz, ˝e ludzie b´dà podró˝owaç po
Europie w poszukiwaniu kontaktu z kulturà wyra-
finowanà, intelektualnà, Êwie˝à, bo nie znajdujà
jej w zabitej dechami dziurze, w której ˝yjemy?

– Tak si´ dzieje. Mo˝e nie do koƒca sprecyzo-
wany jest powód tych wyjazdów, ale coÊ nas jed-
nak ciàgnie, ˝eby wyrwaç si´ z szaroÊci, z niecie-
kawej rzeczywistoÊci. Przypadkowo trafiamy na
ciekawe zjawiska, których u nas nie mo˝emy spo-
tkaç albo spotkamy je dopiero za dziesi´ç lat. Tak,
jak to zwykle bywa.

– W jakim miejscu jest polska muzyka,
z którà ty si´ kontaktujesz nie jako twórca, a ja-
ko odbiorca? W jakim miejscu jesteÊmy w po-
równaniu z Europà, ze Êwiatem?

– JesteÊmy ca∏y czas krok, dwa kroki z ty∏u.
Nasze odbieranie kultury muzycznej obywa si´
poprzez Stany Zjednoczone, które filtrujà to, co
si´ dzieje w Europie, a my, Polacy, z kolei czerpie-
my to, co zosta∏o przefiltrowane za oceanem. Kon-
takty bezpoÊrednie, o których rozmawialiÊmy, sà
jednak ciàgle znikome. A przecie˝ w Europie dzie-
jà si´ rzeczy bardzo interesujàce. Chocia˝by we
Francji. Ju˝ nie mówiàc o Anglii. Zresztà dzieje si´
tak w wielu krajach europejskich. Mamy, na przy-
k∏ad, negatywny obraz kultury muzycznej w Niem-
czech. Wiele lat tam gra∏em i wiem, ˝e obraz ten
jest z gruntu fa∏szywy. Obserwuj´ nie tylko wy˝szà
kultur´ muzycznà odbiorców – niemieckiego spo-
∏eczeƒstwa – ale i muzycznà ÊwiadomoÊç ludzi
uprawiajàcych muzyk´.

– Czym jest projekt YeShe? Musz´ powie-
dzieç, ˝e zosta∏em poruszony Êwie˝oÊcià, si∏à
i pi´knem tego projektu, zw∏aszcza muzyki,
choç w wypadku YeShe muzyka zosta∏a orga-
nicznie po∏àczona z intensywnym, bardzo noÊ-
nym, bogatym w znaczenia obrazem.

– Pracujàc nad „Truskafkami” poznawaliÊmy
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nowe media. Zainteresowa∏a nas wizualizacja
dêwi´ków. Naturalnà konsekwencjà by∏o, ˝e przy-
sz∏y projekt b´dzie w pe∏ni multimedialny. Zawsze
interesowa∏a mnie muzyka transowa, ale nie mia∏em
mo˝liwoÊci jej realizowania. Komputer pozwoli∏ mi
na samodzielnà prac´ w studio. Przygotowa∏em od-
powiednià muzyk´, dobra∏em odpowiednich muzy-
ków i tak powsta∏a muzyczna strona YeShe. Z Do-
rotà Jab∏oƒskà, moim wspó∏pracownikiem, z którà
prowadzimy pracowni´ jasnachmura, zrobiliÊmy do
ka˝dego dêwi´ku, ka˝dej piosenki osobnà wizuali-
zacj´ i któregoÊ dnia, podczas Dni Cz´stochowy
odpaliliÊmy naszà rakiet´ i do tej pory p´dzimy. Nie
wiemy, gdzie nas to zaprowadzi, w jakie rejony, ale
z pewnoÊcià b´dzie kolejny multimedialny projekt.
Pociàga nas w tej formie i to, ˝e spektakl multime-
dialny anga˝uje du˝o zmys∏ów.

– Kto, obok ciebie, realizuje muzycznà stro-
n´ YeShe? Czy ci sami muzycy, z którymi nagry-
wa∏eÊ p∏yt´?

– Jest pewna rotacja, ale zasadniczy trzon po-
zostaje bez zmian: dwóch perkusistów – Andrzej
Rajski, z którym wspó∏pracowa∏em przy kilku in-
nych projektach, cz∏owiek penetrujàcy obszar elek-
troniki, którym i ja si´ interesuj´ oraz Steffen Me-
der, z którym wspó∏pracowa∏em w Universal Super-
session, nast´pnie mój wieloletni wspó∏pracownik
Mateusz Pospieszalski. Nie wyobra˝am sobie, ˝e
móg∏bym w przysz∏oÊci realizowaç jakikolwiek pro-
jekt bez niego. Wiadomo, ˝e to kiedyÊ nastàpi, ale
póki co jest dla mnie powa˝nà inspiracjà. Moim
ostatnim odkryciem jest interesujàcy gitarzysta
Piotr Pawlak z Trójmiasta, z szerzej poj´tej rodziny
Tymona Tymaƒskiego. Od czasu do czasu wspó∏-
pracuj´ z Darkiem Makarukiem., który na co dzieƒ
bierze udzia∏ w projektach W∏odka Kiniorskiego.

– Z jakim odbiorem YeShe spotykasz si´
w kraju?

– Dobrym. Bardzo dobrym. Co prawda za du-
˝o nie gramy, bo to spory projekt: du˝a scena
multimedialna wymagajàca w∏aÊciwej oprawy,
a wi´c projektory, kable, sprz´t, obs∏uga, trans-
port. To kosztuje. Nie ka˝de miejsce na to staç.
Ale je˝eli gramy, to g∏ównie na festiwalach, pod-
czas spektakli teatralnych i plenerowych wydarzeƒ
miejskich.

– JesteÊcie zapraszani z YeShe za granic´?
– Owszem. Latem przysz∏ego roku jedziemy

do Danii na du˝e spotkanie plenerowe w centrum
Kopenhagi. Dzi´ki jasnejchmurze odnaleziono nas
w Internecie i otrzymaliÊmy zaproszenie do zapre-
zentowania YeShe tak˝e w Wiedniu. Przyznaj´, ˝e
jesteÊmy ma∏o aktywni na tamtym obszarze. Zno-
wu powraca temat czasu. ObecnoÊci za granicà
trzeba poÊwi´ciç sporo czasu, a jesteÊmy zawale-

ni pracà bie˝àcà. Na razie nie mamy kogoÊ, kto
by∏by naszym impresariem. W ka˝dym razie, jeÊli
idzie o YeShe, mamy super recenzje.

– W jakim zatem kierunku pójdzie twój roz-
wój twórczy? Nie pytam ju˝ tylko o muzyk´.

– Jak mawia∏ mój nauczyciel: „Ile mo˝na dmu-
chaç w rurk´?“. Moja aktywnoÊç na tym polu,
wczeÊniej czy póêniej, skoƒczy si´. MyÊl´ o po-
wa˝nym zaj´ciu si´ swoim ˝yciem. Przysz∏oÊcià.
Najpowa˝niejszy projekt, jaki podj´liÊmy, to budo-
wa oÊrodka medytacyjnego. Ca∏y ten rok poÊwi´-
ciliÊmy z przyjació∏mi na to, ˝eby powsta∏. W wie-
lu miastach Polski podobne oÊrodki ju˝ istniejà.
B´dzie dost´pny dla ludzi zainteresowanych prak-
tykà medytacyjnà. Tak wi´c sàdz´, ˝e moja przy-
sz∏oÊç zwiàzana b´dzie z tà ideà. OczywiÊcie, ˝e-
by utrzymaç siebie i rodzin´ trzeba przejawiaç ak-
tywnoÊç w nieco innych obszarach.

– Czy to znaczy, ˝e b´dziesz koƒczy∏
z twórczoÊcià muzycznà?

– MyÊl´, ˝e tak. Sam nie lubi´ oglàdaç podsta-
rza∏ych jegomoÊciów rzucajàcych si´ po scenie.
Chcia∏bym sobie, rodzinie i przyjacio∏om oszcz´-
dziç podobnego widoku.

– A dzia∏alnoÊç kompozytorska? Pisanie
muzyki do filmów i spektakli teatralnych?

– Na tym poletku nie jestem specjalnie aktyw-
ny, ale rzeczy, które do mnie docierajà nie sà zbyt
interesujàce. Zresztà, jaki jest obraz polskiego fil-
mu, ka˝dy widzi. Nie mam ochoty uczestniczyç
w tego rodzaju dzia∏alnoÊci. Wspó∏czuj´ moim
przyjacio∏om, którzy czasami piszà naprawd´ cu-
downà muzyk´ do filmowych knotów. Po prostu
szkoda mi na to czasu. Ca∏a bran˝a jest mocno
moralnie zdewastowana i wi´kszoÊç moich spo-
tkaƒ ze Êwiatem filmu koƒczy si´ totalnym niesma-
kiem. Mam w tej mierze kilka doÊwiadczeƒ i na
przysz∏oÊç wol´ tego uniknàç.

– Czym jest jasnachmura?
– To rodzaj multimedialnej pracowni. Za∏ogà

dowodzi Dorota Jab∏oƒska. Naszym wspó∏pracowni-
kiem jest Pawe∏ Hartwig, stron´ informatycznà pro-
wadzi Piotr Sitkowski i Krzysztof Wojcieszak. Nad
ca∏oÊcià czuwa nasz opiekun, Wiesiek Mazur. Dzi´ki
niemu mo˝emy pracowaç z rozmachem i na odpo-
wiednio wysokim poziomie. Jest to powa˝ne przed-
si´wzi´cie przerastajàce mo˝liwoÊci jednej osoby.

– Wyjàtkowe w kraju?
– W jakimÊ sensie tak. Wiadomo mi o podob-

nych zjawiskach w Lublinie i w TrójmieÊcie. Tego
rodzaju dzia∏anie poch∏ania ogrom ludzkiej ener-
gii i pieni´dzy i zwykle staç na nie jakàÊ powa˝nà
instytucj´ mogàcà pozwoliç sobie na zatrudnienie
pracowników odpowiedzialnych za przedsi´wzi´-
cie. U nas wszyscy pracujemy dlatego, ˝e mamy
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nadmiar energii. Cieszy nas nowa przygoda. Robi-
my to w sposób naturalny.

– Cz´stochowa, Lublin, Trójmiasto. Czy fakt,
˝e ciekawe zjawiska majà miejsce poza stolicà
coÊ oznacza? CoÊ symptomatycznego?

– Wszystkie stolice, z wieloma ludêmi, majà to
do siebie, ˝e sà bardzo „szybkie“. W tym sensie,
˝e nast´puje w nich szybka rotacja zjawisk. ˚eby
byç w obecnym w nurcie, trzeba uczestniczyç
w ˝yciu artystycznym, a jak si´ w nim uczestniczy,
to nie ma ju˝ czasu, by samemu tworzyç. Do War-
szawy przybywa si´ z gotowym produktem i po-
mys∏em na to, jak go wypromowaç. Wtedy ataku-
je si´ Warszaw´. Ale, w efekcie, ca∏a nasza ener-
gia rozpuszcza si´ w tym miejscu. Tam si´ bardziej
konsumuje sztuk´ ni˝ tworzy.

– Odnosz´ wra˝enie, ˝e Warszawa generu-
je wy∏àcznie dzia∏ania komercyjne.

– Bo jest nastawiona na zysk. W Warszawie
majà siedziby wszystkie wi´ksze instytucje,
wszystkie wi´ksze telewizje i tak dalej. Konkuren-
cja w produkcji papki jest tu nieprawdopodobna.
Kr´càcy tym ludzie sami si´ nap´dzajà w gonitwie
za ch∏amem. ˚yjà w nierealnym Êwiecie, który
tworzà, wi´c sami sà odrealnieni. Paradoksalne,
ale sàdzà, ˝e jedynym realnym Êwiatem jest ten,
który kreujà. OczywiÊcie to fikcja, sen. Ale, w kon-
sekwencji, ów Êwiat generuje zjawiska niecieka-
we. Wystarczy w∏àczyç TVN, Polsat, TV2. Otwo-
rzyç wi´kszoÊç pism zajmujàcych si´ kulturà i pie-
jàcych o takich sobie artystycznie projektach. Na
temat tej sztuki mo˝na przeczytaç tony informa-
cji. To jest chore. W pewnym wieku ludzie zaczy-
najà narzekaç na Êwiat, ˝e kr´ci si´ nie tak, jak
powinien. Szukajà przyczyn tego stanu. W moim
przekonaniu przyczynà sà coraz wi´ksze trudno-
Êci z komunikacjà. Zauwa˝, ˝e bardzo trudno jest
spotkaç cz∏owieka, który s∏ucha, rozumie, co
si´ do niego mówi i odpowiada na temat. A jak
na przyk∏ad wyglàda rozmowa naszych elit? W∏a-
Êciwie przekazujà sobie komunikaty, nie s∏yszà
siebie, nie rozmawiajà. Na ni˝szym poziomie to
wyglàda jeszcze gorzej.

– Czy oÊrodek medytacyjny jest twojà od-
powiedzià na chaos? Na brak porozumienia?
Komunikacji?

– Tak. Aczkolwiek sama idea nie wysz∏a ode
mnie. To pomys∏ ludzi, którzy kilkadziesiàt lat te-
mu wylàdowali na Dalekim Wschodzie i spotkali
si´ z arcyciekawà kulturà i od tego czasu próbujà
zaszczepiç pewne interesujàce myÊli i dzia∏ania
w zachodniej kulturze. Po 30 latach idea dotar∏a
do nas, do Cz´stochowy.

– Na koniec pytanie natury nieco filozoficz-
nej. Ale najpierw ma∏y wst´p. Nieoceniony

OÊrodek Kultury Filmowej umo˝liwi∏ ostatnio
cz´stochowianom obejrzenie polskich filmów
pokazywanych podczas festiwalu w Gdyni oraz
filmów europejskich prezentowanych w ramach
Festiwalu Sztuk SACRUM. Z nieuniknionej kon-
frontacji polskiej miernoty i europejskiego
kunsztu filmowego najwy˝szej próby wy∏ania
si´ ponury obraz dziwnego paƒstwa, w którym
dyktat nad kulturà sprawujà g∏upcy i przeci´t-
niacy. Dotyczy to zarówno tzw. mened˝erów
kultury, jak i twórców. Znamy mechanizmy, wie-
my o klanach, kastach, o seniorach i wasalach,
o upiorze ideologii ˝àdajàcym od polskiego ar-
tysty podeptania w∏asnej niezale˝noÊci i wyraê-
nego ideowego opowiedzenia si´ po prawej
lub lewej stronie. To jednak nie t∏umaczy
wszystkiego. Co, twoim zdaniem, le˝y u êród∏a
faktu, ˝e kultura tak du˝ego narodu nie potra-
fi zaproponowaç Europie nic oryginalnego, in-
spirujàcego. Dlaczego kultura polska jest pro-
tezà, nic nie znaczàcà b∏ahostkà, kalkà, bez-
czelnà imitacjà? Dlaczego nikt nie jest w stanie
przeciwstawiç si´ temu?

– Przez kilkadziesiàt lat ˝yliÊmy w systemie,
który produkowa∏ ludzi szarych, przeci´tnych. Ich
jedynym zadaniem ˝yciowym by∏o godzenie si´ na
wszystko, co proponowa∏a centrala. MyÊl´, ˝e to
pozosta∏o w naszym mentalu. Takich ludzi wybie-
ramy na naszych przewodników. 

– DomyÊlam si´, ˝e mówisz o przywództwie
politycznym. Czy twoja ocena dotyczy tak˝e ob-
szaru kultury?

– Mówi´ o jakiejkolwiek sferze ludzkiej ak-
tywnoÊci. RzeczywiÊcie boimy si´ tych, którzy
majà coÊ ciekawego do zaproponowania, jakàÊ
interesujàcà wizj´, którzy majà wystarczajàcà
kultur´ i inteligencj´, ˝eby nas prowadziç ku lep-
szemu. Czujemy si´ zagro˝eni, kiedy lepsi nami
przewodzà. Wolimy, kiedy naszym przewodni-
kiem zostaje cz∏owiek przeci´tny. Wiemy, ˝e jest
zak∏amany, skorumpowany, ale mo˝emy sobie
powiedzieç, ˝e to ja jestem lepszy. Póêniej oczy-
wiÊcie wszyscy na tym cierpimy, bo g∏upiec za-
prowadzi nas w miejsce, z którego trudno b´dzie
wyjÊç. Cz∏owiek Êwiat∏y, obdarzony wizjà, uczy-
ni∏by nasze ˝ycie lepszym. Problem w tym, ˝e
o wyborze przewodnika decyduje wi´kszoÊç,
a wi´kszoÊç zosta∏a ukszta∏towana przez system
promujàcy przeci´tnoÊç. JesteÊmy w naprawd´
tragicznej sytuacji. Ludziom nieprzeci´tnym po-
zostaje jedynie przetrwaç. Najnormalniej w Êwie-
cie przetrwaç.

– Dzi´kuj´ za rozmow´. Jestem przygn´-
biony.

– Ja te˝, ale nie beznadziejnie.
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By∏y ongiÊ (np. we Francji) salony poetyc-
kie, w którym zbierali si´ przedstawiciele naj-
wy˝szych sfer. Potem, w XIX wieku, mamy do
czynienia z salonikami mieszczaƒskimi, gdzie
ju˝ nie musia∏y panowaç maniery arystokra-
tyczne. OczywiÊcie chodzi mi o samà nazw´.
Spotkania literackie odbywa∏y si´ u nas przed
wojnà, po wojnie, nawet w najgorszym okresie
stalinowskim, a tak˝e odbywajà si´ dzisiaj.
Z tym, ˝e salony obecne bardzo si´ zdemokra-
tyzowa∏y.

Z inicjatywy wybitnej aktorki Anny Dymnej
powsta∏ w naszym (cz´stochowskim – przyp.
red.) teatrze taki w∏aÊnie Salon Poetycki. Pierw-
szy spektakl (paêdziernikowy) poÊwi´cony zo-
sta∏ poezji ks. Jana Twardowskiego. Drugi, na
którym by∏em, liryce Haliny PoÊwiatowskiej.

Przyznam si´, ˝e na tak mi∏ym spotkaniu
z Euterpe nigdy nie by∏em. UÊmiech, uprzej-
moÊç, ˝adnej pompatycznoÊci. Wszyscy swoi,
zadowoleni, chocia˝ nie wszyscy si´ znali.
W foyer t∏ok. Niektórzy s∏uchacze cisn´li si´

w drzwiach. M∏odzie˝ siedzia∏a po turecku
na wypolerowanej pod∏odze. Nad wszyst-
kim z elegancjà czuwa∏ Marek Âlosarski,
nowy wicedyrektor teatru. Pani Katarzyna
Deszcz, od wrzeÊnia ub. r. dyrektor, siedzia-
∏a nieco z boku, jakby wcià˝ przypatrujàc
si´ nie krakowskiej, lecz cz´stochowskiej
widowni. O czym myÊla∏a nie wiem, choç
by∏em bardzo blisko i mog∏em jà wreszcie
poznaç oraz zamieniç kilka s∏ów.

Na chwil´ przed rozpocz´ciem czytania
wierszy przez Czes∏aw´ Monczk´ i Micha∏a
Kul´ zobaczy∏em nad g∏owami publiczno-
Êci, tu˝ pod sufitem, s∏abo widocznà, nie-
bieskà aureol´. CoÊ nieokreÊlonego, na pó∏
metafizycznego, co nazywamy atmosferà
lub nastrojem poetyckim. Po ka˝dym utwo-
rze panowa∏a cisza. Niezwyk∏a cisza. Wy-
pe∏nia∏y jà jakieÊ migotliwe pasemka. Emo-
cje i myÊli s∏uchajàcych. Wyglàda∏y owe
smugi jak b∏yskajàce rybki w akwarium.

Salon Poetycki w cz´stochowskim te-
atrze ma byç sta∏à, comiesi´cznà imprezà.
Oby nie okaza∏ si´ efemerydà. To inicjaty-
wa niezwykle celowa i potrzebna dla roz-
woju duchowego choçby cz´Êci cz´sto-
chowskiego spo∏eczeƒstwa. MyÊl´, ˝e pre-
zydent miasta widzi to tak samo i pomo-
˝e, gdy zajdzie potrzeba.

Jeszcze jedna, troch´ dygresyjna myÊl.
Czule by∏em zdziwiony, ˝e Euterpe ma
wcià˝ swoich wielbicieli, aczkolwiek
w skali ogólnej to garstka. Nadal bowiem
pokutuje osàd, ˝e poezja to bujanie w ob-
∏okach, oderwanie od rzeczywistoÊci. Au-
tentyczna w istocie poezja (nie grafomaƒ-
skie wierszopisanie) chodzi twardo po
ziemi. Trzeba tylko umieç wygarnàç, wy∏u-
skaç z nadmiernego cz´sto gàszczu meta-
for, wieloznacznoÊci i niedomówieƒ treÊç
myÊlowo-emocjonalnà. To czasami nie jest
∏atwe i proste, ale czy˝ ˝ycie jest ∏atwe
i proste? Zresztà taki trud si´ sowicie
op∏aci.                   Tadeusz Gierymski
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Gdyƒski Festiwal Polskich filmów Fabularnych
jest przeglàdem i podsumowaniem wysi∏ków pol-
skich filmowców. Co roku, w galowej oprawie,
w gwiazdorskiej aurze zapadajà werdykty, wr´cza-
ne sà nagrody, kreowane sà arcydzie∏a. Tymczasem
od lat widaç wyraênie post´pujàcy upadek rodzi-
mej kinematografii. Skarla∏a, mierna i wtórna, od-
biega od przyzwoitych standardów kina Êwiatowe-
go, nie mówiç ju˝ o sztuce filmowej. W∏aÊciwie nic
w tym nadzwyczajnego, nie ma bowiem takiej dzie-
dziny, w której bylibyÊmy mistrzami lub chocia˝ wy-
sokiej klasy profesjonalistami na skal´ europejskà.

Tegoroczny gdyƒski festiwal, jeÊli chodzi o fil-
mowe dokonania, niczym mnie nie zaskoczy∏. Zno-
wu adaptacje, nieÊmieszne komedie dla prosta-
ków, sporo obrazków psychologicznych, niektóre
z naszkicowanym t∏em spo∏ecznym. Ot, filmowa
galanteria, o której si´ zapomina natychmiast po
obejrzeniu. Natomiast szokiem by∏o dla mnie
przyznanie g∏ównej nagrody „Warszawie” Dariu-
sza Gajewskiego. Film s∏abiutki pod ka˝dym
wzgl´dem, wyprany z intelektualnych treÊci, ba-
nalny artystycznie, oprócz Z∏otych Lwów otrzyma∏
kilka innych, pomniejszych nagród. Dlaczego? To
wielka zagadka. „Warszawa” jest opowiastkà
o m∏odych ludziach. Âledzimy dzieƒ z ˝ycia kilkor-
ga bohaterów, przyjezdnych, którzy ganiajà po
mieÊcie, by coÊ za∏atwiç: dostaç prac´, zamieszkaç
z ukochanym, odnaleêç córk´. Mno˝à si´ postaci,
wàtki, niektóre pozostajà nierozwiàzane, inne za-
nikajà. (Ewidentnie kiepski scenariusz.) Co z tego
wynika? Nic. Jakie jest przes∏anie? Takie, ˝e wielu
spraw nie udaje si´ bohaterom zrealizowaç, ale
niektórzy odnajdujà mi∏oÊç. Szcz´Êliwe zakoƒcze-
nie. To wszystko. Pointa pora˝ajàco infantylna, mi-
mo ˝e re˝yser dobiega czterdziestki. Film mo˝e
si´ podobaç m∏odej, niewyrobionej widowni. Na
pewno. Ale czym zachwyci∏ jurorów – doprawdy,
nie wiem. Uhonorowanie filmu Gajewskiego na-
grodami jest absurdem, na dodatek niebezpiecz-
nym. Raz, ˝e otwiera miernotom drog´ do kariery,
wbijajàc je w dum´, dwa, ˝e jawnie kpi z regu∏
sztuki filmowej, a to jest niedopuszczalne. W kon-
sekwencji zamiast filmowych twórców, mamy ka-
rze∏ki realizujàce swe guÊciki. 

O tym, ˝e re˝yserzy pokroju Gajewskiego co-
fajà polskà kinematografi´, zaÊ ludzie przypinajà-
cy im laury pog∏´biajà przepaÊç mi´dzy filmem
polskim a europejskà sztukà filmowà, mo˝na si´

∏atwo przekonaç porównujàc „Warszaw´” choçby
z najnowszym obrazem Larsa von Triera „Dogville”.
Oba filmy emitowane by∏y w OKF-ie w grudniu
ubieg∏ego roku. Wychodzàc z najprostszego za∏o-
˝enia, ˝e dzie∏o sztuki filmowej to frapujàca histo-
ria opowiedziana w oryginalny sposób, pobudza-
jàca emocjonalnie, przy tym inspirujàca myÊlowo,
stwierdzam ˝e „Warszawa” nijak ma si´ do tej de-
finicji, natomiast „Dogville” ca∏kowicie te warunki
spe∏nia. JeÊli idzie o warstw´ fabularnà, film duƒ-
skiego re˝ysera jest rzeczywiÊcie wciàgajàcà,
mrocznà opowieÊcià o losach pi´knej Grace, która
uciekajàc przed gangsterami trafia do odci´tej od
Êwiata osady, gdzie, za zgodà spo∏ecznoÊci, otrzy-
muje schronienie. W zamian ma pracowaç dla
swoich wybawców. Z pozoru mili, poczciwi miesz-
kaƒcy na poczàtku traktujà dziewczyn´ przyjaênie,
z czasem jednak czynià z niej niewolnic´, zaszczu-
tà ofiar´ poruszajàcà si´ w obro˝y i na ∏aƒcuchu.
Schronienie okazuje si´ koszmarnà pu∏apkà. Hi-
storia Grace, majàca znamiona przypowieÊci, mo-
ralitetu, odwo∏ujàca si´ do Biblii, ilustruje filozo-
ficzne konstatacje artysty na temat istoty z∏a. A ˝e
jest filmowà ilustracjà, a na dodatek ma uniwersal-
ny charakter i mo˝e zdarzyç si´ wsz´dzie, Êwiad-
czy wspania∏y zabieg formalny zastosowany przez
re˝ysera. Otó˝ miasteczko Dogville zosta∏o nary-
sowane na ogromnej scenie teatralnej: ulice to
bia∏e linie, jakby naszkicowane kredà, domy nie
majà drzwi, Êwiat∏o jest nienaturalne. Zza kadru
narrator, g∏osem Johna Hurta, przedstawia boha-
terów, wprowadza widzów w akcj´, wyg∏asza iro-
niczne komentarze. Wiele tu z ducha teatru, w tym
perfekcyjne aktorstwo. Ale jest te˝ widoczna gra
z filmowà tradycjà, np. motyw obcego, przybysza,
który swym pojawieniem si´ burzy zastany porzà-
dek spo∏ecznoÊci, obecny jest w wi´kszoÊci we-
sternów, czy w filmach sensacyjnych, szczególnie
tych o prowincjonalnej Ameryce. Przyk∏ady mo˝na
by mno˝yç. Jednak przes∏ania filmu von Triera nie
mo˝na zaw´ziç do krytyki amerykaƒskiej mitolo-
gii, nie jest te˝ „Dogville” tylko szyderczà alegorià
Ameryki, jak to widzieli komentatorzy. Wyrafino-
wany, intrygujàcy obraz Duƒczyka to przede
wszystkim studium narastajàcego z∏a, rozwijajàcej
si´ przemocy. Twórca stawia wiele trudnych pytaƒ
na temat natury z∏a, jego genezy oraz tego, czy
mo˝na je zwalczyç na przyk∏ad dobrem. Odpowie-
dzi nie wydajà si´ oczywiste, mogà nawet zaska-
kiwaç, a na pewno sk∏aniajà do myÊlenia i prowo-
kujà do dyskusji. Na tym polega sztuka.

„Dogville” jest niewàtpliwie dzie∏em sztuki fil-
mowej, ekspresjà osobowoÊci wielkiego artysty.
A „Warszawa”? B∏ahostkà niewartà wzmianki.

Halina Piwowarska
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O TOMKU
W listopadzie w wydawnictwie „Muza”

ukaza∏ si´ drugi album Tomasza S´towskiego
pt. „Muzeum wyobraêni”. Album prezentuje si´
okazale ze wzgl´du na du˝y format, ogromnà
iloÊç pi´knych prac (130) oraz zdj´cia autor-
stwa J. D´dka i P. D∏ubaka. Rozmawiam z oso-
bistym mened˝erem Tomka – Jakubem Malke.

S∏awomir Burszewski: Na wizytówce Tomka
S´towskiego widnieje tak˝e twoje nazwisko,
z dopiskiem: „organizacja wystaw, promocja
prac”. JesteÊ mened˝erem Tomka?

Jakub Malke: Tak, mo˝na to tak nazwaç.
Zajmuj´ si´ czynnoÊciami, które wymieni∏eÊ.
Malarz formatu Tomka musi mieç du˝o czasu,
aby tworzyç. Ja zajmuj´ si´ bieganiem po ga-
leriach, umawianiem spotkaƒ, wydawnictwami
i szeroko poj´tà promocjà. Dla malarza zaj´cie
to mo˝e byç m´czàce i k∏opotliwe, szczególnie
gdy cieszy si´ on du˝à popularnoÊcià. 

SB: Czy ka˝dy malarz ma mened˝era?
JM: W Polsce jest to zjawisko raczej rzadkie.

S∏ysza∏em w jednym z wywiadów, ˝e ma go
A. Kozyra. Niektórzy malarze korzystajà ze wspa-
rcia marszandów i kolekcjonerów. Z Tomkiem
staramy si´ podpatrywaç, jak to si´ robi na
Êwiecie i wyciàgamy wnioski, dorzucajàc coÊ
od siebie. 

SB: Jak d∏ugo trwa wasza wspó∏praca?

JM: Od roku 1998, kiedy pomog∏em Tomkowi
zamieÊciç jego prace w „Nowej Fantastyce”. Pi-
sa∏em wtedy do ró˝nych czasopism i mo˝li-
woÊç druku za∏atwi∏em po przyjacielsku. Tak
si´ zacz´∏o. DziÊ Tomek jest sta∏ym „klubo-
wym” malarzem „Nowej Fantastyki”. Nasza
wspó∏praca ciàgle si´ rozwija. Wydaje mi si´,
˝e pomaga nam fakt, ˝e prywatnie jesteÊmy
przyjació∏mi i nie staramy si´ robiç niczego na
si∏´, za wszelkà cen´. 

SB: Czy zajmujesz si´ tylko i wy∏àcznie
promocjà malarstwa S´towskiego?

JM: Tak, jeÊli chodzi o rzeczy zwiàzane
z malarstwem, ale mened˝erowanie w niczym
mi nie przeszkadza. Nie jest ono a˝ tak czaso-
ch∏onne. Zresztà gdybym nie zajmowa∏ si´
twórczoÊcià Tomka, i tak pracowa∏bym
w czymÊ podobnym. Na co dzieƒ mam jednak
inne zaj´cia. 

SB: Tomek odnosi sukcesy komercyjne
w Polsce i za granicà. Czy chcia∏byÊ si´ „za-
opiekowaç” jeszcze innym artystà?

JM: Na razie w naszym kraju nie widz´ ma-
larza, który mia∏by swój ∏atwo rozpoznawalny
styl, a jego prace charakteryzowa∏yby si´ du˝à
ró˝norodnoÊcià. Zresztà trudno mi o tym mó-
wiç, bo ja po prostu nikogo takiego nie szu-
kam. To, co robi Tomek, to troszeczk´ pop. Jest
rozpoznawalny, ma swojà mark´, ma si∏´ prze-
bicia w przedsi´wzi´ciach komercyjnych. Do-
wodem jest choçby wydanie ostatniego albu-
mu w „Muzie”, na który ktoÊ musia∏ jednak za-
ryzykowaç du˝à gotówk´. Tomka ∏atwo si´
promuje, poniewa˝ jego prace to dobry „to-
war”. 

SB: Du˝o podró˝ujesz po Êwiecie?
JM: Ostatnio tak. Troch´ po Ameryce. To-

mek jako jedyny Polak ma swoje autorskie sto-
isko na najwi´kszych na Êwiecie targach sztuki
„Artexpo” w Nowym Jorku. Prezentuje si´ te˝
na innych wystawach, na wschodnim i zachod-
nim wybrze˝u Stanów. Przez próby w USA 
troch´ zaniedbaliÊmy Europ´, ale ju˝ od przy-
sz∏ego roku zaczniemy dzia∏ania na rynkach
europejskich. Chcemy poszukaç odpowiednich
galerii – byç mo˝e znajdziemy takowe na tar-
gach sztuki Lineart w Gandawie. Szkoda, ˝e
w Polsce nie myÊli si´ o stworzeniu fundacji
promujàcej sztuk´, tak awangardowà, jak i fi-
guratywnà. Z powodzeniem robià to od lat
Francuzi, wykupujàc ogromne stoiska na tar-
gach na ca∏ym Êwiecie i promujàc swoich arty-
stów. Takich pytaƒ jest wiele. Dlaczego w Cz´-
stochowie do dziÊ nie powsta∏a kolekcja sztu-
ki artystów zwiàzanych z naszym miastem?
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A przecie˝ mamy si´ kim pochwaliç – Michalik,
Pa∏ucha, Pogorzelski, Duda-Gracz, K´dziora,
G∏owacki, Pala, ¸yd˝ba, S´towski. Gdyby w∏a-
dze miasta pomyÊla∏y o stworzeniu  takiej ró˝-
norodnej kolekcji sztuki prezentowanej na sta-
∏ej ekspozycji, Cz´stochowa naprawd´ mia∏aby
si´ czym szczyciç.  

SB: Czy starasz si´ te˝ o wsparcie finanso-
we (poza zaprzyjaênionymi biznesmenami)
z Ministerstwa Kultury, fundacji itp.?

JM: Nie, z ministerstwem mamy niewiele
wspólnego. Tam pieniàdze rozchodzà si´
dziwnymi kana∏ami. Pogodzi∏em si´ z tym, ˝e
sztuka figuratywna nie jest odbierana jako
dzia∏anie artystyczne. DziÊ do Zach´ty ma
wst´p pani obierajàca ziemniaki, ale ju˝ wysta-
wa rocznicowa Dudy-Gracza b∏àka∏a si´ po
Warszawie, by w koƒcu wylàdowaç w Muzeum
Etnograficznym (które, co zabawne, jest sàsia-
dem Zach´ty). Mam zamiar staraç si´ jedynie
o dofinansowanie z funduszu „Phare” stoiska
na „Artexpo”. W naszym kraju Tomek nie ma
takiego uznania, na jakie sobie zas∏u˝y∏. Lu-

dzie lubià jego prace – nie tylko klienci, którzy
je kupujà – i to byç mo˝e jest solà w oku nie-
których osób. Dobry malarz nie powinien si´
sprzedawaç – niestety, tak uwa˝a jeszcze wie-
lu wp∏ywowych ludzi w Polsce. 

SB: Czy jesteÊ wi´c wspó∏twórcà sukcesu
Tomka?

JM: Sukces Tomek zawdzi´cza wy∏àcznie
sobie, a ja i kilku znajomych jedynie mu poma-
gamy. Wokó∏ Tomka uda∏o nam si´ stworzyç
grup´ przyjació∏. Piotrek D∏ubak, doskonale
znany artysta fotografik, od 10 lat fotografuje
prace i samego Tomka. Jacenty D´dek, dziÊ 
jeden z fotoreporterów wspó∏pracujàcych
z „National Geographic”, wykona∏ do nowego
albumu niesamowity fotoreporta˝ z Muzeum
Wyobraêni. Hubert Hetmaƒczyk pracuje nad
stronà internetowà, która zebra∏a szereg wy-
ró˝nieƒ. Wspó∏pracuje te˝ z nami wiele innych
osób. Co ciekawe, wszyscy sà mieszkaƒcami
Cz´stochowy bàdê jej okolic. 

SB – Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Wystawa „Zawsze z nadziejà”1 stanowi∏a
cz´Êç programu Dni Kultury ChrzeÊcijaƒskiej,
które – zorganizowane przez Duszpasterstwo
Ârodowisk Twórczych z ks. Grzegorzem U∏amkiem,
we wspó∏pracy z instytucjami kulturalnymi Cz´-
stochowy – spotka∏y si´ z ˝ywym zaintereso-
waniem publicznoÊci. Te Dni, nawiàzujàce do
znakomitych Tygodni Kultury ChrzeÊcijaƒskiej
lat osiemdziesiàtych, poÊwi´cone by∏y 25-leciu
pontyfikatu Jana Paw∏a II. S∏uszne wi´c b´dzie
dla zrozumienia idei wystawy si´gni´cie do
tekstów Papie˝a, tym bardziej, ˝e wcale nie
potrzeba naciàganych jubileuszowo interpreta-
cji. Bowiem Jan Pawe∏ II przypisuje kulturze ro-
l´ podstawowà. „Cz∏owiek ˝yje prawdziwie
ludzkim ˝yciem dzi´ki kulturze.”2 „Kultura jest
wyrazem cz∏owieka. Jest potwierdzeniem cz∏o-
wieczeƒstwa. Cz∏owiek jà tworzy – i cz∏owiek
przez nià tworzy siebie.”3

Wielkà wag´ przywiàzuje Papie˝ do sztuki.
„Âwiat bez sztuki nara˝a si´ na to, ˝e b´dzie
to Êwiat zamkni´ty na mi∏oÊç”4 „Sztuka podà˝a
podobnymi drogami co wiara. Wszelka auten-
tyczna sztuka interpretuje rzeczywistoÊç pozo-
stajàcà poza zasi´giem zmys∏ów. Rodzi si´
z milczenia zachwytu lub z protestu szczerego
serca. Stara si´ przybli˝yç tajemnic´ rzeczywi-
stoÊci. To, co jest istotà sztuki mieÊci si´ w g∏´-
bi cz∏owieka, tam, gdzie dà˝eniu do nadania
sensu swojemu ˝yciu towarzyszy przelotne po-
czucie pi´kna i tajemniczej jednoÊci rzeczy.”5

„Ten, kto wierzy, kto kocha, kto ma nadziej´
w chrzeÊcijaƒskim rozumieniu tego s∏owa, wkra-
cza w nowy Êwiat. Tak samo jak ten, kto z pasjà
uprawia sztuk´, do której upodobanie i talent
da∏ mu Bóg.”6 Czy mo˝e byç w ustach Papie˝a
wi´ksza pochwa∏a sztuki, jej roli, nieodzownej
wr´cz koniecznoÊci, ni˝ gdy zestawia jà z tym,
co dla chrzeÊcijanina najwi´ksze – z mi∏oÊcià,
gdy porównuje jà wprost z wiarà? Jan Pawe∏ II
cytuje Maxa Reinharda, który „nazwa∏ sztuk´
pokarmem, a wi´c – warunkiem dojrza∏ego
ludzkiego ˝ycia∏”7. Powo∏ujàc si´ zaÊ na Rainera
Mari´ Rilke stwierdza: „Pomocnica cz∏owieka –
oto wspania∏a definicja i wspania∏e zadanie
sztuki”8 „Ju˝ Grecy przypisywali sztuce moc
wspomagania, leczenia, wyzwalania i oczyszcza-
nia. Nale˝y tu jeszcze dodaç moc zach´cania do
nadziei (podkr. autora) i usi∏owanie nadawania
sensu, nawet jeÊli nie mo˝na odpowiedzieç na
ka˝de ludzkie dlaczego”9. 

„Chrystus mówi o Êwietle dobrych uczyn-
ków. Si´gajàc dalej – w sfer´ powo∏ania arty-
stycznego – mo˝na by mówiç o Êwietle ludz-
kich dzie∏. To Êwiat∏o jest pi´knem – pi´kno
bowiem, jako ‘blask formy’, jest szczególnym
Êwiat∏em dobra zawartego w dzie∏ach cz∏owie-
ka-artysty”10. Papie˝ bynajmniej nie obraca si´
tylko w sferach idea∏u. „Literatura, film, sztuki
plastyczne uwa˝ajà si´ dzisiaj w znacznym
stopniu za form´ krytyki, protestu i opozycji,
za oskar˝enie tego, co si´ dzieje. Pi´kno wyda-
je si´ byç kategorià wypieranà ze sztuki na
rzecz ukazywania cz∏owieka w jego negatyw-
noÊci, w jego zab∏àkaniu bez wyjÊcia, w braku
sensu. Wydaje si´, ˝e to w∏aÊnie jest owo ak-
tualne ecce homo.”11 „Bez realnoÊci z∏a nie
sposób pojàç w pe∏ni tak˝e realnoÊci dobra,
odkupienia, ∏aski, zbawienia. Nie jest to jednak
„przepustka” dana z∏u, chodzi jedynie o uka-
zanie jego miejsca w rzeczywistoÊci. Trzeba tu
przypomnieç i wskazaç spraw´, która nie jest
bez znaczenia i nie jest wolna od niebezpie-
czeƒstw. Czy zwierciad∏o negatywnoÊci, któ-
rym pos∏uguje si´ wspó∏czesna sztuka nie sta-
je si´ celem samym w sobie? Czy nie prowadzi
do zasmakowania w z∏u, do radoÊci zniszcze-
nia i upadku, czy nie prowadzi do cynizmu
i zniewa˝ania cz∏owieka?”12 „(...) rozdarcie kul-
tury zachodniej szczególnie wyraênie odbija
si´ na sztuce. Obna˝a ona tragizm cz∏owieka –
stopniowo, ale w sposób niezawodny. Czasem
towarzyszy temu pycha, czasem rezygnacja.
Zapewne cierpienie ludzkie zawsze by∏o tema-
tem sztuki. Wszyscy wielcy artyÊci, niekiedy
przez ca∏e ˝ycie, podejmowali problem cierpie-
nia i rozpaczy. Jednak˝e wielu z nich pozwoli-
∏o, by znalaz∏o si´ w ich sztuce miejsce dla na-
dziei, która jest czymÊ wi´kszym ni˝ cierpienie
i poni˝enie. (...) przypominali tajemnic´ nowe-
go zbawienia, odnowionego Êwiata. Tak˝e
w naszych czasach winno to byç przes∏aniem
autentycznych artystów, którzy ˝yjà prawdzi-
wie tym wszystkim, co ludzkie, a nawet tra-
giczne w cz∏owieku, ale którzy jednoczeÊnie
potrafià w∏aÊnie odkryç nawet w tym, co tra-
giczne, nadziej´, która jest nam dana.”13

Ju˝ przez samà decyzj´ udzia∏u w wysta-
wie „Zawsze z nadziejà” cz´stochowscy arty-
Êci dajà wyraz swojej postawie, zainteresowa-
niu pierwiastkiem duchowym w swej twórczo-
Êci. Wyra˝ajà to w ró˝ny, charakterystyczny dla
siebie sposób. Niektórzy si´gajà przy tym do
prac dawniejszych, które uwa˝ajà za szczegól-
nie istotne. Tak jest w przypadku Andrzeja
Desperaka. Pokaza∏ on monumentalne, pe∏ne
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skupienia i mistycznego spokoju „Zmartwych-
wstanie” – obraz eksponowany po raz pierw-
szy po stanie wojennym na jednej z wystaw
niezale˝nych w auli Duszpasterstwa Akade-
mickiego. To dzie∏o bardzo silnie przemawia
w sferze artystycznej i religijnej, ∏àczy obraz
cierpienia, cisz´ kontemplacji z nadziejà. 
Postaç Chrystusa – wzorowana na odbiciu
z Ca∏unu Turyƒskiego – jest ukazana w chwili,
gdy um´czone martwe cia∏o zaczyna jak gdy-
by o˝ywaç, przenikni´te impulsem zmartwych-
wstania. Aleksander Markowski przenosi roze-
drganà jasnà zieleƒ ogrodu rodzinnego domu
do podjasnogórskiego parku, porzàdkuje line-
arnymi sylwetami pni i konarów, wzbogaca grà
s∏onecznych plam na ziemi.

Âwiat∏o jest noÊnikiem i symbolem wartoÊci
duchowych w wielu obrazach. Obok ju˝ wymie-
nionych mo˝na zwróciç uwag´ na „Jasnà Gór´”
Anny Wawrykowicz-˚akowicz, gdzie w dali ze
spopiela∏ej ziemi wyrasta rozÊwietlona sylweta
klasztoru, a tak˝e prace abstrakcyjne lub zbli-
˝one do abstrakcji. PoÊród nich pastele 
W∏odzimierza Karankiewicza, p∏ótna Wernera
Lubosa, fotografie El˝biety Siwik, czarny
obiekt „Tablica projekcyjna” W∏odzimierza Ku-
leja oraz pe∏en prostoty, elegancji i powagi au-
torski plakat Janusza Pacudy do „Requiem”
Mozarta, zw∏aszcza zaÊ mocny obraz „Modli-
twa” Agnieszki Kwapisz. Z abstrakcyjnych
plam artystka kreuje przestrzeƒ jakby krajob-
razu czy wn´trza z jasnym, niewielkim przeÊwi-
tem, który skupia uwag´ jak ksi´˝yc na noc-
nym niebie albo Êwiecàce okno. CiemnoÊç roz-
darta jest czerwienià, co nasuwa mi odleg∏e
skojarzenia z widzianà kiedyÊ „Etiudà rewolu-
cyjnà” Zdzis∏awa Ka∏´dkiewicza.

UfnoÊç w Bo˝à opiek´ wyra˝a „Mój anio∏
stró˝” Bartosza Fràczka. Odchodzàc od trady-
cyjnej ikonografii tego tematu artysta skupia
uwag´ na symbolicznej formie przypominajàcej
skrzyd∏a tworzàce z∏ociste rozb∏yski w ciemnej
przestrzeni mistycznej drogi. W pracy Joanny
Je˝ewskiej-Desperak „Bez tytu∏u” widaç dà˝enie
do wzmocnienia ekspresji: dawniejszà delikatnà
ulotnoÊç ptasich skrzyde∏ zast´puje dramatycz-
na forma nagiego cia∏a ni to ptaka ni cz∏owieka.
P∏aszczyznami intensywnego, nasyconego, roz-
jarzonego koloru Piotr Kaniecki buduje swój
pejza˝ – wizj´ Jerozolimy. Uk∏ady swobodnych
mi´kkich plam, które tworzà abstrakcyjne, na-
wiàzujàce do organicznych, formy wype∏niajà
„Ogrody wieczorem” Jaros∏awa Koby∏kiewicza.

Sà na wystawie obrazy figuralne. Niektóre
to sceny z Ewangelii. Magdalena Snarska na-

wiàzuje do renesansowych przedstawieƒ.
W pi´knym „Zwiastowaniu o Êwicie” poetycka
scena rozmowy Anio∏a z Maryjà nasycona jest
z∏ocistym Êwiat∏em. Ekspresyjny obraz Tomasza
Musia∏a „Ludzie przy stole” pokazuje rzeczy-
wistoÊç, która jest jak gdyby parodià Ostatniej
Wieczerzy  – przypomina posiedzenie komuni-
stycznych rewolucjonistów czy partyjnych
funkcjonariuszy – przy czerwonym stole z bie-
là roz∏o˝onych papierów. Du˝e p∏ótno „Pierw-
sza Komunia” Jaros∏awa Kweclicha, laureata
Konkursu na Obraz 2002 – zainspirowane zo-
sta∏o grupowymi zdj´ciami dzieci komunijnych.
Postaci malowane sà nieco szkicowo, szeroko
i pewnie. Nawiàzanie do czarno-bia∏ej fotogra-
fii nasuwa skojarzenie z pracami Antoniego
Fa∏ata tak˝e przez wyraênie odczuwalnà, choç
nie tak jak u tamtego mocno podkreÊlonà, au-
r´ melancholii, smutku, przemijania.

Grafika jest – jakoÊciowo dobrze, choç ilo-
Êciowo skromnie – reprezentowana litografiami
Krystyny Szwajkowskiej z cyklu „Historia natu-
ralna”, które przenika zamyÊlenie nad stawa-
niem si´ – i przemijalnoÊcià – przyrody o˝ywionej
i cz∏owieka, zapisanymi w Êladach skamielin.
Monochromatyczne jasne kompozycje Aldony
Smolàg, przypominajàce sp´kane powierzchnie
wiekowych budowli, sk∏aniajà do refleksji nad
losami ludzkich cywilizacji. Jacek ¸ydêba w ory-
ginalnej wypowiedzi plastycznej wykorzystuje
charakterystyczne dla Cz´stochowy motywy –
tym razem figurki ze straganów.

Powtarzane elementy wpisane w form´
krzy˝a, z symbolami patriotycznymi, uk∏adajà
si´ w kartoteki zdj´ç, ludzkich istnieƒ wprz´-
gni´tych w tragiczne wydarzenia historii. Z tych
anonimowych tysi´cy wyrastajà postaci boha-
terów: ksiàdz Jerzy, ojciec Kolbe (Krzysztof
Tomczyƒski „Kartoteka”).

Czy tajemniczoÊç mo˝na uto˝samiaç z Ta-
jemnicà, sacrum? TajemniczoÊç bywa cechà prac
z kr´gu fantastyki. Z tego nurtu wywodzi si´
twórczoÊç Arkadiusza Zajàca.14 Jego „Astralny
port”, utrzymany jest w intensywniejszym ni˝
dotàd, lecz zharmonizowanym kolorycie, ga-
mie b∏´kitów. Kim jest owa tajemnicza zjawa
dziewczyny? Przypominam sobie „Wizj´”
Witolda Pruszkowskiego. Czy jednak w inter-
pretacji wolno si´ tu kierowaç w stron´ Gwiaz-
dy Morza, którà „b∏´dny ˝eglarz wzywa”, aby
go prowadzi∏a do bezpiecznego portu?

Gdybym mia∏ krótko podsumowaç swoje
wra˝enia, powiedzia∏bym: dobra wystawa,15 na
dobrym, wyrównanym poziomie. Jeszcze na je-
den aspekt takich prezentacji chcia∏bym zwró-
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ciç uwag´. Pisze o tym Papie˝: „Sztuka nie tyl-
ko pozwala uczestniczyç w tajemnicy cz∏owie-
ka, którego chce przywo∏aç, przedstawiç, od-
malowaç, wyÊpiewaç, ale tworzy tak˝e wi´zi
pomi´dzy wszystkimi ludêmi, którzy t´ sztuk´
uprawiajà, którzy jà kontemplujà lub którzy si´
nià cieszà. B´dàc wyrazem tego, co w pe∏ni
ludzkie, sztuka ma charakter uniwersalny, sta-
wia opór czasowi i przestrzeni. (...) Poprzez
epoki i poprzez ró˝norakie kultury autentycz-
na sztuka zwraca si´ do wszystkich ludzi. Gro-
madzi ich, podobnie jak czyni to mi∏oÊç. W∏a-
dza, ambicja, pragnienie posiadania sà przy-
czynà podzia∏ów: tego, co si´ posiada, ktoÊ
drugi jest pozbawiony. Ale kiedy s∏uchamy ra-
zem koncertu, kiedy podziwiamy dzie∏o sztuki,
wszyscy otrzymujemy ten dar, ka˝dy na swój
sposób i doÊwiadczenie to nas wzbogaca.”16

W∏aÊnie ze wzgl´du na owo budowanie wi´zi
ten rodzaj wspólnej prezentacji artystów na-
szego Êrodowiska ma szczególne znaczenie.

W∏adys∏aw Ratusiƒski

O Triennale „Sacrum” ukaza∏o si´ ju˝ niejed-
no omówienie w prasie, nie tylko cz´stochow-
skiej. Wspania∏a jest idea tego rodzaju przedsi´-
wzi´ç pod warunkiem, ˝e ma to byç spotkanie
religii, kultur, radosne zadziwienie odnajdywa-
niem wspólnych elementów i wartoÊci, czyli te-
go, co ∏àczy. Zaprzeczeniem takiej idei by∏oby
natomiast przyj´cie – niczym nieuzasadnione –
postawy wy˝szoÊci twórcy czy krytyka, który
wrzuca wszystko do jednego worka. Pami´tajmy,
i˝ poczucie wy˝szoÊci czy pycha grozi nie tylko
ludziom g∏´boko przekonanym o wartoÊci w∏a-
snej kultury lub religii. Przekonanie to mo˝na po-
godziç z g∏´bokim szacunkiem dla innych religii,
kultur i osób je reprezentujàcych. Gorzej, gdy
ktoÊ stawia swojà osob´ poza i ponad – czujàc
si´ uprawnionym do traktowania tego skarbca
wy∏àcznie jako materia∏u dowolnej manipulacji,
pozbawionej g∏´bszego sensu. ¸aduje si´ to ra-
zem i obok siebie, aby tylko by∏o tajemniczo
i màdrze. OczywiÊcie nie mam tu na myÊli auten-
tycznych, szczerych poszukiwaƒ i duchowej w´-
drówki ku prawdzie. Nie próbuj´ oceniaç indywi-
dualnych motywów, postaw, a tylko zauwa˝alne
tendencje, niekoniecznie zwiàzane ze wspomnia-
nà wystawà. Osobnym problemem jest to, ˝e dla
niektórych pojmowanie sacrum zdaje si´ byç

uto˝samiane z ezoterycznà wiedzà tajemnà.
Czym w∏aÊciwie jest sztuka sakralna? Arty-

Êci i teoretycy sztuki ró˝nie odpowiadajà na to
pytanie. Stanis∏aw Rodziƒski rozró˝nia – jako
coÊ szerszego – sztuk´ religijnà b´dàcà indy-
widualnym, subiektywnym wyrazem wewn´trz-
nego nastawienia, myÊli i prze˝yç artysty skie-
rowanych ku Bogu oraz sztuk´ sakralnà, która
s∏u˝y Bogu, kultowi religijnemu, KoÊcio∏owi,
wspólnocie modlitwy w sakralnym wn´trzu
i jest poddana specyficznym regu∏om. Jerzy
Nowosielski zaÊ rozszerza poj´cie sztuki sa-
kralnej – uwa˝a, ˝e prawdziwa sztuka jest za-
wsze sakralna.

Chc´ w tym miejscu przytoczyç s∏owa Jana
Paw∏a II o religijnych inspiracjach w sztuce: „Pi-
smo Âwi´te sta∏o si´ zatem swego rodzaju
‘ogromnym s∏ownikiem’ (P. Claudel) i ‘atlasem
ikonograficznym’ (M. Chagall), z którego czerpa-
∏a chrzeÊcijaƒska kultura i sztuka”17. Papie˝ do-
cenia wielkie dzie∏a ró˝nych kultur, bodêce dla
ludzkiego geniuszu w ró˝nych Êrodowiskach re-
ligijnych. „Wystarczy wspomnieç sztuk´ antyku,
zw∏aszcza greckà i rzymskà, czy choçby kwi-
tnàce do dziÊ prastare cywilizacje Wschodu”.18

Szczególnie bogaty skarbiec twórczych inspira-
cji widzi jednak w chrzeÊcijaƒstwie: „Dla wszyst-
kich (...), wierzàcych i niewierzàcych, dzie∏a sztu-
ki inspirowane przez Pismo Âwi´te pozostajà
jakby odblaskiem niezg∏´bionej tajemnicy, która
ogarnia Êwiat i jest w nim obecna”.19

Has∏o „Ku cywilizacji ˝ycia”, kierujàc myÊl
w oczywisty sposób ku papieskiemu nauczaniu
w tej dziedzinie, ma wymiar ogólnoludzki. „Ku
cywilizacji ˝ycia”, a wi´c ku takiej, w której
ludzkie ˝ycie b´dzie szanowane i chronione
bez ˝adnych „ale”, zaÊ respektowanie praw
jednostek i spo∏eczeƒstw, wspó∏praca, pokój,
godne warunki bytu, uwzgl´dnianie duchowe-
go wymiaru cz∏owieczeƒstwa i poszanowanie
dla ca∏ego stworzonego Êwiata – stanà si´
czymÊ naturalnym, choç nie przestanà wyma-
gaç wysi∏ku w realizacji. Ca∏e ludzkie ˝ycie, je-
go dramat, radoÊç i nadzieja jest w polu zain-
teresowania artystów, wypowiadajàcych si´
przy u˝yciu Êrodków charakterystycznych dla
sztuki wspó∏czesnej.

Droga Krzy˝owa to m´ka i Êmierç Zbawi-
ciela prowadzàca do zmartwychwstania, tajem-
nica ludzkiego cierpienia nie zawsze w per-
spektywie mi∏oÊci i nadziei. Na V Triennale jest
wymownie obecna. Drodze Krzy˝owej poÊwi´-
cony zosta∏ cykl fotograficzny Marty Milewskiej.
Monumentalna Pieta Jerzego Kap∏aƒskiego
porusza wyrazem cierpienia na twarzy Matki.

46 aleje 3    I–III 2004

PPLLAASSTTYYKKAA

Ku cywilizacji ˝ycia

Aleje-nr45.pop.qxd  2/10/04 19:38  Page 46



CodziennoÊç wielkiego miasta i los ludzi do-
tkni´tych kalectwem to tak˝e Droga Krzy˝owa,
którà podà˝a cz∏owiek, bohater p∏ócien Lesz-
ka ˚egalskiego. Swoistà kontynuacjà wàtku
pasyjnego sta∏o si´ misterium Drogi Krzy˝owej
Teatru Gry i Ludzie z Katowic zaprezentowane
w koÊciele ewangelicko-augsburskim.20 P∏yn-
noÊcià niemal tanecznego ruchu, zamierajàce-
go w ˝ywe obrazy, odniesieniami do teatru an-
tycznego i Êredniowiecznych misteriów, z eks-
presyjnymi maskami wprowadzajàcymi enso-
rowski klimat, recytacjà i muzykà – teatr ów
sugestywnie opowiada∏ o najwi´kszym wyda-
rzeniu, choç by∏o w tym i coÊ z parafialno-
szkolnego widowiska.

Nie by∏oby przesadà stwierdzenie, ˝e
w Miejskiej Galerii zaistnia∏a historia sztuki
polskiej czasów wspó∏czesnych. Ju˝ nazwiska
artystów, których prace by∏y prezentowane,
mówià za siebie – niektóre prace nale˝à do
najbardziej znaczàcych w ich dorobku – 
Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor z rekwi-
zytami i fotograficznà dokumentacjà spektaklu
oraz znanym powszechnie ambala˝em z para-
solem. Sà dzie∏a czo∏owych postaci nurtu
w polskim malarstwie nawiàzujàcego w ró˝ny
sposób do surrealizmu – Kazimierza Mikulskiego,
Zbigniewa Makowskiego, Jerzego Krawczyka,
W∏adys∏awa Hasiora. Jest jeden z najlepszych i naj-
bardziej znanych obrazów Leszka Sobockiego
– „Polak” z roku 1980/81, p∏omieniste „De
profundis” Jerzego Tchórzewskiego, Jerzego
Nowosielskiego cerkiewki i „Pejza˝ ∏ódzki”
oraz dobrze zestawione „Okno” i „Wygnani
z raju”, które majà tak wiele wspólnego, choç
dzielà je dziesiàtki lat. Sà abstrakcje Stanis∏awa
Fija∏kowskiego, ekspresyjne prace Eugeniusza
Markowskiego i zwiàzane z konceptualizmem
Natalii Lachowicz, szarosrebrny krzy˝ Zdzis∏awa
Beksiƒskiego i mistyka przedmiotu Aldony
Mickiewicz. Reprezentowani sà tak˝e „Nowy
Dziki” Zdzis∏aw Nitka, Jacek WaltoÊ i Jacek
Sempoliƒski. Henryk B∏achnio prowadzi proce-
sj´ pionków-ludzików (sprawujà sakralne cere-
monie, zagubione w zewn´trznym sztywnym
uporzàdkowaniu, pozostajà oddzielnie, samot-
nie wobec oboj´tnej ch∏odnej Doskona∏oÊci,
nieprzyjaznego ogromu), a Henryk Waniek my-
Êli raczej ni˝ Êni swój nasycony symbolami
„Sen o Moj˝eszu bez Moj˝esza”.

Sà to przyk∏ady bogactwa i ró˝norodnoÊci
artystycznych kreacji, wpisujàcych si´ – z woli
samych artystów lub autorów wystawy – w ha-
s∏o, które okaza∏o si´ w tym przypadku dosyç
pojemne.

Mojà uwag´ zwróci∏y równie˝ operujàce
symbolicznym skrótem kompozycje graficzne
siostry Natanaeli, monumentalne w swej pro-
stocie rysunki Paw∏a Warcho∏a „Chrzcielnice”,
malarski dyptyk El˝biety Wasy∏yk przywo∏ujàcy
ewangelicznà scen´ z aposto∏em Tomaszem,
zadziwiajàcy, misterny rysunek piórkiem i o∏ów-
kiem Micha∏a Hrisulidisa („Niekoƒczàca si´ Baj-
ka!..”), który zdaje si´ ujmowaç samà esencj´
treÊci zawartych w tytule wystawy. Nie sposób
tak˝e nie zwróciç uwagi na wyeksponowane
naprzeciw wejÊcia bardzo efektowne obrazy
Krzysztofa Kiwerskiego, które sà ca∏ymi cytata-
mi lub parafrazami mistrzów maniera tenebro-
sa. W ka˝dym pojawiajà si´ monstrualnej wiel-
koÊci, Êwietnie namalowane owady, które wy-
wo∏ujà – zapewne zamierzony – niepokój,
zgrzyt. Niechby tam sobie by∏y ró˝ne zwierza-
ki, co mi zale˝y. Nie rozumiem tylko co ma wy-
ra˝aç zmutowany szaraƒczak pasikonik zamiast
Dzieciàtka Jezus z „Bo˝ego Narodzenia” La Toura?
Nawet gdyby si´gaç po niektóre z symbolicz-
nych znaczeƒ poszczególnych rodzajów owa-
dzich albo dostrzegaç czu∏oÊç Matki opiekujà-
cej si´ stworzeniem. Ekologiczna prowokacja?
Czy mo˝e przewrotna kpina z ubóstwiania na-
tury, stawiania stworzenia na miejsce Boga?

Znacznà cz´Êç pokazanych prac mo˝na,
wed∏ug klasyfikacji Stanis∏awa Rodziƒskiego,
zaliczyç do sztuki religijnej. WÊród nich sà rów-
nie˝ takie, które czerpià wyraênà inspiracj´
z Biblii, lub bezpoÊrednio przywo∏ujà biblijne
sceny i postacie. Krzysztof Skarbek dynamicz-
nie, Êmia∏ym malarskim gestem pokaza∏ scen´
uzdrowienia dokonywanego przez Jezusa. Je-
rzy Piotrowicz, malarz, którego twórczoÊç,
szczególnie w koƒcowym etapie, w niezwyk∏y
sposób jest przenikni´ta Biblià tak jak ciep∏e,
z∏otordzawe Êwiat∏o przenika pokazane tu ob-
razy – zaistnia∏ na wystawie poprzez p∏ótna
z przepiórkami na pustyni i z Moj˝eszem
w czarnym kapeluszu. Biblia w tej twórczoÊci
jest interpretowana ze szczególnym rodzajem
ekspresji, w sposób indywidualny, aktualny
i uniwersalny zarazem. Postacie biblijne nie sà
odziane w stroje z dawnych epok, to po pro-
stu religijni ˝ydzi, ale uwspó∏czeÊnienie bynaj-
mniej nie jest sztuczne. Mniej chodzi tu o kon-
kretne osoby – sà raczej znakami dziejàcego
si´ bosko-ludzkiego misterium 

Obrazy ukazujà równie˝ Bibli´ w jej ludzkim
wymiarze. „Gereon” Grzegorza Stachaƒczyka,
jak i inne p∏ótna cyklu „Azyle niepewnego ˝y-
cia” niepokojà wyczuwalnà atmosferà zagro˝e-
nia, przemijalnoÊci ludzkiego, ziemskiego by-

aleje 3    I–III 2004 47

PPLLAASSTTYYKKAA

Aleje-nr45.pop.qxd  2/10/04 19:38  Page 47



towania – niepokojà te˝ i fascynujà pi´knem
malowania postaci i dziwnym Êwiat∏em.

Dla Jaros∏awa Modzelewskiego natomiast
inspirujàce okazujà si´ elementy wn´trza zwy-
k∏ego, nowego koÊcio∏a w miejskim osiedlu
i to, co si´ w nim wokó∏ o∏tarza dzieje.

Niektórzy artyÊci w poszukiwaniu sacrum
si´gajà do ró˝nych kultur i religii – jak hindu-
izm, buddyzm – traktowanych nieraz w sposób
synkretyczny. Sà te˝ prace odnoszàce si´ do
ezoteryzmu, magii.21

Ârodki artystycznej wypowiedzi nie ograni-
czajà si´ do tych, które sà w∏aÊciwe malarstwu,
rysunkowi, grafice – choç w∏aÊnie one przewa-
˝ajà. Obok fotografii (przejmujàca „Wigilia” 
Wojciecha Pra˝mowskiego) i rzeêby – sà te˝ in-
stalacje i obiekty, podejmujàce wa˝ne filozoficzne
i egzystencjalne tematy, czasem z nutà pesymi-
zmu i sarkazmu (light-box Rafa∏a Jakubowicza).

Wiele z wystawionych prac mo˝na odbie-
raç jako sztuk´ sakralnà wed∏ug wspomnia-
nej wczeÊniej rozszerzonej definicji Jerzego
Nowosielskiego. W tym kontekÊcie dobrze, ˝e
ca∏a rzecz nie nosi nazwy triennale sztuki sa-
kralnej a Triennale Sztuki „Sacrum”. Tak wi´c
sacrum jest tytu∏em, a nie bezpoÊrednim okre-
Êleniem charakteru prezentowanych dzie∏.
Stwarza to szerokie mo˝liwoÊci, bowiem pier-
wiastek sacrum mo˝e si´ objawiaç w najprze-
ró˝niejszy sposób. Co jest sacrum w sztuce,
a co nie jest, to mo˝e bardziej kwestia intuicji,
wyczucia.  Jasne, ˝e sam temat, na przyk∏ad bi-
blijny, nie decyduje o sakralnym charakterze
dzie∏a. Wa˝ny jest sposób podejÊcia artysty.
Czasem dzie∏o pozornie dalekie od religijnych
odniesieƒ mo˝e mieç w∏aÊnie charakter sakral-
ny, wywo∏ywaç u widza takie refleksje, prze˝y-
cia, odbiór dotykajàcy sfery sacrum. W rozwa-
˝aniach nad cz´stochowskim Triennale warto
jednak mieç na uwadze wàtpliwoÊci jego ini-
cjatora, Wojciecha Skrodzkiego, wyra˝one ju˝
przy okazji trzeciej wystawy, w roku 1997.

Mo˝na powiedzieç, ˝e sacrum jest obecne
wsz´dzie, tak˝e poprzez jego zaprzeczenie
lub brak, ale wtedy przekonywa∏oby ukazanie
jego dojmujàcego g∏odu. Dobór dzie∏ na tak
szczególne wydarzenie artystyczne wymaga
wyjàtkowego wyczucia i odpowiedzialnoÊci,
aby nie doprowadzaç u odbiorców do pomie-
szania poj´ç. Powinno to dotyczyç równie˝
ka˝dego bez wyjàtku z pokazywanych na Fe-
stiwalu „Sacrum” filmów. Argument „takie jest
˝ycie” nie mo˝e byç decydujàcy. Nie trzeba
u˝ywaç nazwy Festiwal „Sacrum”, aby propa-
gowaç jakiekolwiek wartoÊci i postawy – nawet

gdyby by∏o to motywowane pragnieniem czy-
nienia dobra wynikajàcego z najg∏´bszego do-
bra tkwiàcego w ludzkiej naturze. Nasuwajà
si´ pytania zasadnicze, podstawowe: czy Trien-
nale i Festiwal Sztuki „Sacrum” majà ukazywaç
wszystko, ca∏à rzeczywistoÊç ˝ycia, w której to
rzeczywistoÊci jakieÊ poj´cia sacrum si´ prze-
bijajà? Mo˝e te artystyczne przedsi´wzi´cia
raczej same powinny byç mocnym Êwiadec-
twem Sacrum?

Obecna formu∏a Triennale Sztuki „Sacrum”
dowodzi, i˝ nie wyczerpa∏o ono swoich mo˝li-
woÊci i bardzo wa˝na jest kontynuacja tego
przedsi´wzi´cia w przysz∏oÊci – bez przesà-
dzania o jego przysz∏ych formach. Na podkre-
Êlenie zas∏uguje te˝ interdyscyplinarny charak-
ter Triennale, dzi´ki czemu mo˝na by∏o uczest-
niczyç nie tylko w happeningu w Alejach, któ-
ry ∏àczy∏ wspomnienie pielgrzymek i dopiero
co zakoƒczonej do˝ynkowej wystawy ci´˝kie-
go sprz´tu rolniczego. Happening, choç bar-
dzo widowiskowy na skutek wykorzystania fa-
jerwerków, budzi∏ we mnie wàtpliwoÊci,
zw∏aszcza, ˝e mieliÊmy do czynienia z drugà
ju˝ jego wersjà. Ale by∏y te˝ rzeczy tak orygi-
nalne i wa˝ne jak duet „Sol et Luna” Êpiewajà-
cy w sposób niezwyk∏y mistycznà poezj´.

S∏awne Gardzienice22 oryginalnie rozpo-
cz´∏y swój spektakl, wyÊwietlajàc na wielkiej
amforze, jak na ekranie filmowym, zapis scen –
genialne wr´cz o˝ywienie antycznych malowi-
de∏. Artystyczna próba rekonstrukcji muzyki
i taƒca staro˝ytnej Grecji równie˝ wypad∏a bar-
dzo przekonujàco. Ca∏y wyst´p emanowa∏ wy-
sokim profesjonalizmem. Spektakl „Metamor-
fozy”, utrzymany w konwencji przypominajàcej
bachanalia i sowizdrzalskie igry, udowodni∏, ˝e
mo˝na przekazywaç w taki sposób nawet naj-
wa˝niejsze, najpowa˝niejsze treÊci – tak˝e filo-
zoficzne i teologiczne. Jednak przy ca∏ym mi-
strzostwie owego przekazu sprowadzanie
wszystkiego do tej formy – drwiàcego dystan-
su, wyg∏upu, przy ogromnym zaanga˝owaniu
i wysi∏ku fizycznym i emocjonalnym – stawa∏o
si´ chwilami z lekka irytujàce. A ju˝ sposób
ukazania kontrastu postaci Dionizosa i cierpià-
cego Chrystusa (ten sam aktor ˝onglujàcy bel-
kà, przeÊmiewcze nawiàzania do fragmentów
Ewangelii), by∏ po prostu jak bluêniercza pro-
fanacja. Mówi´ o swoim odbiorze, nie o inten-
cjach twórcy. Gdyby˝ to chodzi∏o tylko o kpin´
z jakichÊ przejawów religijnoÊci – tu parodia
zdawa∏a si´ godziç w samà istot´ chrzeÊcijaƒ-
stwa, w sposób wulgarny, przykry, bolesny. Nie
tylko w ide´ – ale w Osob´ i jej cierpienie.
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A mo˝e ÊwiadomoÊç – uzasadniona! – warto-
Êci artystycznej dzie∏a zrodzi∏a w twórcy pe-
wien zanik wra˝liwoÊci, przekonanie, ˝e we
wszystkim ma racj´ i wszystko mu wolno?

Pokazane póêniej na wystawie multimedial-
nej bardzo ciekawe zapisy ukazywa∏y êród∏a, in-
spiracje Gardzienic i ich twórcy, W∏odzimierza
Staniewskiego. Aktorzy w∏àczajà si´ w tchnàce
g∏´bokim prze˝yciem pielgrzymowanie na Âwi´-
tej Górze Grabarce, gdzie dzieje si´ autentyczne
misterium ludowej pobo˝noÊci w∏àczone w mi-
styk´ liturgii KoÊcio∏a Prawos∏awnego. Jednak,
czy Êrodki wyrazu stamtàd zaczerpni´te budujà
poczucie sacrum, czy to jest ich celem? Wydaje
mi si´, ˝e odpowiedzià mogà byç s∏owa same-
go twórcy o dà˝eniu do innego, lepszego Êwia-
ta nie z tej ziemi. Z jakiej wi´c? „Z ziemi moje-
go serca, mojej duszy, mojego umys∏u.” Mo˝e
z ziemi sztuki? Czy zatem to sztuka, sama w so-
bie, mia∏aby byç owym Sacrum? A pieÊƒ chwa-
∏y, którà Êpiewa ca∏e stworzenie, na którà szcze-
gólnie zwraca uwag´ W∏odzimierz Staniewski –
komu jest Êpiewana?

Wspominam spektakl Teatru Wierszalin.23

Gardzienicka konwencja teatru jarmarcznego
i historia, która mog∏aby byç interpretowana
nawet doÊç humorystycznie, da∏y spektakl
o g∏´bokiej, wr´cz mistycznej wymowie – tutaj
raczej odwrotnie. Bogactwo tekstów, wàtków,
symboli, tak˝e tych najwznioÊlejszych, a efekt
– postmodernistyczne mieszanie dla miesza-
nia. Szkoda, ˝e w wywodzàcych si´ z misteriów
spektaklach teatralnych obecnego Festiwalu
nie uda∏o si´ po∏àczyç – w tym samym przed-
stawieniu – próby dotarcia do prze˝ywania sa-
crum i artystycznej doskona∏oÊci warsztatowej.

Wystawa sk∏ada∏a si´ z czterech ekspozycji
autorskich i pozwala∏a si´ zapoznaç zarówno
z pracami nagrodzonymi,24 jak pochodzàcymi
ze zbiorów muzealnych i wreszcie z dzie∏ami
artystów specjalnie zaproszonych. Poszczegól-
ne cz´Êci to: wystawa pokonkursowa, wystawa
zaproszonych przez cz∏onków Rady Progra-
mowej, „Mi´dzy ∏adem i chaosem” oraz „Ta-
jemnica podró˝y”. Trzeba zwróciç uwag´ na
wk∏ad autorów pracujàcych w tutejszej galerii:
Barbary Major i Piotra G∏owackiego, a tak˝e
znakomità aran˝acj´, zw∏aszcza górnej sali.
Franciszek K∏ak pos∏ugujàc si´ ubogimi Êrod-
kami, zwyk∏ymi materia∏ami (np. tektura) po-
trafi∏ równoczeÊnie wyeksponowaç prace
uczestników wystawy i stworzyç samoistne,
przestrzenne dzie∏o, zamkni´te Êcianà foto-
graficznej kompozycji. „Chrystus Boles∏awicki”
Zbigniewa Fràczkiewicza, nadaje zwyk∏e-

mu galeryjnemu wn´trzu charakter nieomal 
sakralny.

Niestety, czterotomowy katalog imprezy
pozostawia wiele do ˝yczenia, choç na pierw-
szy rzut oka robi bardzo dobre wra˝enie. Wy-
dawnictwo tej rangi wymaga jednak wi´kszej
starannoÊci. Sà to publikacje dwuj´zyczne –
wszystkie teksty przet∏umaczono na j´zyk an-
gielski, co jest ju˝ normà w wydawnictwach te-
go typu. Nie podano jednak nazwiska t∏uma-
cza, wi´c nie wiadomo, pod czyim adresem
czyniç ewentualne uwagi. Usterki mogà te˝
wynikaç z niedba∏oÊci sk∏adu komputerowego.
Anonimowy pozostaje równie˝ autor projektu
graficznego. W reprodukcjach ca∏kowicie zmie-
niono koloryt niektórych obrazów. A ju˝ szcze-
gólnie przykre jest odwrócenie do góry noga-
mi obrazu Miry ˚elechower-Aleksiun „Wspólne
wejÊcie”, przedstawiajàcego wizj´ wspólnej
drogi ˝ydów i chrzeÊcijan na Gór´ Synaj ku ta-
blicom Dekalogu!

Triennale Sacrum jest przedsi´wzi´ciem, któ-
rego ranga wykracza daleko poza lokalnà. We-
sz∏o ono – miejmy nadziej´ na d∏ugo – w progra-
my cz´stochowskiej dzia∏alnoÊci kulturalnej.

W∏adys∏aw Ratusiƒski
1 Muzeum Cz´stochowskie, Ratusz, paêdziernik 2003. Komisarz wy-

stawy – Bartosz Fràczek
2 Przemówienie w UNESCO w Pary˝u, 2 czerwca 1980
3 j. w.
4 j. w.
5 Homilia w czasie Mszy Êw. dla artystów w Brukseli 20 maja 1985
6 j. w.
7 Spotkanie z przedstawicielami Êwiata nauki i sztuki w Wiedniu. 

12 wrzeÊnia1983
8 j. w.
9 Przemówienie do artystów i dziennikarzy w Monachium, 19 listopa-

da 1980
10 Homilia w czasie Mszy Êw. Jubileuszu Roku Odkupienia dla artystów,

Rzym, 18 lutego 1984
11 Przemówienie do artystów i dziennikarzy w Monachium, 19 listopa-

da1980
12 j.w.
13 Homilia do artystów, Bruksela 20 maja 1985
14 Artysta uczestniczy równie˝ w wystawie „Tajemnica podró˝y”

V Triennale Sztuki Sacrum
15 Oprócz przyk∏adowo omówionych, w wystawie wzi´li udzia∏: Leon

Maciej, Katarzyna Maciej, Arkadiusz Maciej, Dariusz S∏ota, Marian Pa-
nek,  W∏adys∏aw Ratusiƒski, Agnieszka Korczak, Jakub Jakubowski 

16 Homilia podczas Mszy Êw. dla artystów w Brukseli,20 maja 1985
17 List do artystów, 2000
18 j. w.
19 j. w. 
20 w programie Festiwalu Sztuk „Sacrum”
21 Na marginesie mo˝na wyraziç zdziwienie, ˝e mi´dzy blokiem kon-

certów i spektakli a przeglàdem filmowym Festiwalu Sztuk „Sa-
crum”, jak gdyby w jego kontekÊcie, zorganizowano w salach Miej-
skiej Galerii Sztuki komercyjny III Festiwal Medycyny Naturalnej,
w którym do tej medycyny mi´dzy innymi zosta∏y zaliczone prakty-
ki astrologiczne, wró˝biarskie, magiczne.

22 OÊrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, „Ods∏anianie pami´ci,
Staro˝ytna Grecja i Kosmos Gardzienic,  28, 29 listopada 2003

23 w Cz´stochowie w 2001 roku
24 Grand Prix I nagroda Ministra Kultury – Krzysztof Kiwerski – malar-

stwo; II nagroda Prezydenta Miasta Cz´stochowy – Andrzej Marian
Bartczak – Wojciech Kilar „Missa pro pace”, ksià˝ka artystyczna; III na-
groda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki – Violetta Kulikowska – Par-
kasiewicz „Nadzieja IX”, rysunek; wyró˝nienia za zestawy prac: To-
masz Chudzik, s. Natanaela, Marta Milewska, Marian Wo∏czuk.
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Jaros∏aw Modzelewski
„Martwa natura z kwiatami”

2001, p∏ótno
tempera ˝ó∏tkowa

Krzysztof Skarbek
„Uzdrowienie paralityka”

akryl, p∏ótno

Zbigniew Treppa
„Mystery of faith”
fotografia
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Marta Milewska – „Droga Krzy˝owa” – wyró˝nienie na wystawie „Sacrum” pokonkursowej

Krzysztof Kiwerski – „Zaçmienie” – Grand Prix, I nagroda Ministra Kultury
na wystawie „Sacrum” pokonkursowej
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