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W uszach ka¿dego, kto nie zna tego tematu, zwrot
polskie odrodzenie brzmi niemal jak oksymoron. Mo¿e
siê istotnie wydawaæ rzecz¹ wysoce nieprawdopodobn¹,
¿e pó³nocny kraj s³owiañski, bardzo odleg³y od wp³ywów
zarówno wiata antycznego, jak i W³och epoki renesansu, móg³ kiedykolwiek prze¿yæ odrodzenie inaczej
ni¿ tylko w sposób nader powierzchowny  napisa³ przed
laty Norman Davies (Bo¿e igrzysko. Historia Polski;
t³um. El¿bieta Tabakowska).
Ta opinia, wyg³oszona z punktu widzenia cz³owieka
kszta³conego w szko³ach zachodnioeuropejskich, przeciêtnemu Polakowi wydaje siê niezwykle krzywdz¹ca. To
a¿ tak nas nie doceniaj¹? Zwykle odpowiadamy wtedy
oburzeniem i przypominamy wiête dla nas has³a: Kopernik, przedmurze chrzecijañstwa, Wawel i Kociuszko,
zza wolnoæ wasz¹ i nasz¹, Bóg w dom, tradycyjna
polska gocinnoæ. Do znudzenia powtarzamy, ¿e zawsze
bylimy w Europie i w³aciwie jestemy jej najsilniejszym ogniwem, bo: tolerancja, powstania oraz Nagrody
Nobla.
Nowa redakcja kwartalnika Aleje 3 nie uwa¿a oczywicie, ¿e prawd¹ jest tylko to, co mówi¹ o nas inni.
Prawd¹ jest tak¿e to, co stwarzamy sami i czym umiemy
siê dzieliæ, choæ czêsto bez pokwitowania. Na opinie
obcych, szczególnie za potomnych, nie mamy najmniejszego wp³ywu.
Wiêc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu.
Bo grób twój jeszcze odemkn¹ powtórnie,
Inaczej bêd¹ liczyæ twe zas³ugi...
Jak to siê ma do kwartalnika Aleje 3?
Wed³ug niektórych, dzisiejsze czasy s¹ najgorsze
z mo¿liwych i nawet Norwid wydaje siê banalny. Jednak
zdaniem nowej redakcji, nasze tu i teraz nie jest ani
³atwiejsze ani trudniejsze, ni¿ kiedy i gdzie indziej.
Na pocz¹tek, pozwalamy sobie nie zgodziæ siê
z opini¹ poprzedniego redaktora, Krystiana Piwowarskiego, wyg³oszon¹ na tych ³amach: Sztuka w znaczeniu, jak ja j¹ rozumiem, koñczy siê tam, gdzie zaczyna
siê rynek (nr 15/98). Przeciwnie, wed³ug naszej
redakcji - sztuka, a szerzej kultura - nie koñczy siê
nigdzie. Na korzyæ naszego zdania wiadcz¹ chocia¿by
dzie³a Rafaela, Micha³a Anio³a albo Caravaggia, niegdy zamawiane przez bogatych sponsorów a dzi
powszechnie zaliczane do dóbr kultury, obok i na równi
z muzyk¹ Pendereckiego i ekranizacjami Tolkiena.
Wychodz¹c za z tego punku widzenia i uwa¿aj¹c,
¿e kultura to wed³ug encyklopedycznej definicji,
ca³okszta³t materialnego i duchowego dorobku ludzkoci, utrwalany i wzbogacany w ci¹gu dziejów  otwieramy nasze ³amy dla wszelkich jej przejawów.
Zachêcamy i zapraszamy. ¯e miara naszych mo¿liwoci
jest niewielka, za horyzonty lokalne? Wszyscy dopiero ¿eglujemy do Arkadii. Kto wie, gdzie ona siê znajduje i jaka jest?

Marian Piotr Rawinis
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Dni Ksi¹¿ki

Festiwal
muzyki sakralnej

Ewa Derda,

Ma³gorzata Z. Nowak,

Biblioteka Publiczna wraz z Miejsk¹ Galeri¹ Sztuki w Czêstochowie ju¿
po raz drugi organizuj¹ Regionalne
Dni Ksi¹¿ki w Czêstochowie; terminem
(7  9 maja, pi¹tek  niedziela) wpisuj¹c imprezê w wieloletni¹ tradycjê
prezentowania w tym miesi¹cu ksi¹¿ki, wydawnictw i ludzi pióra.
Sale wystawiennicze Miejskiej Galerii Sztuki pos³u¿¹ prezentacji wydawnictw zarówno czêstochowskich np.
Wydawnictwo WSP, jak i ogólnopolskich,
np. Wydawnictwo Literackie i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Planujemy spotkania z pisarzami i poetami: dla m³odych czytelników z Wand¹
Chotomsk¹; dla mi³oników poezji m.in.
z Ludmi³¹ Marjañsk¹, El¿biet¹ CichlaCzarniawsk¹, Wiolett¹ Grzegorzewsk¹,
obchodz¹cym w tym roku jubileusz trzydziestolecia pracy twórczej Waldemarem Gaiñskim; dla rozczytuj¹cych siê
w fantastyce z Jackiem Dukajem i Maciejem Parowskim; dla pasjonuj¹cych
siê proz¹ z Andrzejem Kalininem
w parze z córk¹ Katarzyn¹ Woynarowsk¹); dla dojrzewaj¹cych i dojrza³ych twórców warsztaty literackie
prowadzone przez Ryszarda Sidorkiewicza oraz Leszka Szarugê. Nie sposób
wymieniæ ca³ej plejady literatów
wszystkich pokoleñ z Czêstochowy
i naszego regionu: od Tadeusza Gierymskiego i Krystiana Piwowarskiego
po Grupê Literack¹ Blee.
Regionalnym Dniom Ksi¹¿ki w Czêstochowie towarzyszyæ bêd¹ recitale
poezji piewanej w wykonaniu Agaty
lazyk i Tomasza Kmiecika oraz Stanis³awa Markowskiego, minispektakle
teatralne, przygotowane przez m³odzie¿
z Liceum Plastycznego i z Zespo³u Szkó³
im. B. Prusa, pokazy czerpania papieru, wykonywania opraw introligatorskich, druku zaproszeñ i wizytówek,
warsztaty literackie, konkurs literacki Fraszki i igraszki, konkurs
plastyczny, pokazy filmów dla dzieci, loteria fantowa i inne wspania³e
niespodzianki.
(aw)

W maju zwróciæ trzeba szczególn¹
uwagê na XIV Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej Gaude Mater, i to
przede wszystkim chcê poleciæ. W
czerwcu - XII Ogólnopolski Festiwal
Pieni Pielgrzymkowej i Liturgicznej
Gaudium et Gloria. W lipcu natomiast polecam koncerty letnie w altanie w Parku Staszica - koncertowaæ
bêd¹ orkiestry dête a tak¿e kapele
podwórkowe (w ka¿d¹ niedzielê
o godzinie 17).
Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude
Mater jest najwiêksz¹ imprez¹ kulturaln¹ w woj. l¹skim. Rozpoczêcie
Festiwalu - 1 maja, w dniu wejcia
Polski w struktury Unii Europejskiej.
Dlatego te¿ tematem wiod¹cym tegorocznej edycji bêdzie muzyka sakralna polska i muzyka innych krajów kandyduj¹cych do Wspólnoty, na tle kultury europejskiej. W projekt Festiwalu w³¹czy³y siê ambasady m.in.
Litwy, £otwy, Estonii i Czech w Polsce, typuj¹c najlepsze swoje chóry
i zespo³y, st¹d udzia³ w Festiwalu
wielokrotnie nagradzanego na europejskich konkursach i festiwalach chóru Jauna muzica z Litwy, czy wiatowej s³awy zespo³u Schola Cantorum Ryga
z £otwy oraz The Johny Thompson Singers z muzyk¹ gospels.
Czêstochowska impreza bêdzie zatem okazj¹ do poznania ró¿nych kultur i religii. Muzykê kocio³a katolickiego, prawos³awnego i protestanckiego uzupe³ni koncert muzyki ¿ydowskiej w wykonaniu Chóru Synagogi Jerozolimskiej z Izraela. Wyst¹pi równie¿ Kapela Jasnogórska, któr¹ tworz¹ najlepsi muzycy z ca³ej Polski.
Festiwalowi towarzyszyæ bêd¹ wystawy
plastyczne, spektakle plenerowe
i teatralne.
(aj)

dyrektor
Biblioteki Publicznej
im. dra W³. Biegañskiego w Czêstochowie

aleje III

dyrektor
Orodka Promocji Kultury
Gaude Mater w Czêstochowie:
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Koncerty
Leszek Hadrian,

Wojciech Puszek,

Polecam wszystko to, co dzieje siê
w Filharmonii. Muszê tutaj powiedzieæ,
¿e jest tak du¿e zainteresowanie publicznoci czêstochowskiej tym, co
siê u nas dzieje, ¿e nie narzekamy na
brak s³uchaczy na naszych koncertach.
Cieszy fakt, ze wyrobi³ siê wród
czêstochowian nawyk przychodzenia do
Filharmonii, uczestniczenia w ¿yciu
publicznym. Mam wra¿enie, ¿e ludzie
traktuj¹ Filharmonie jak najelegantszy salon w Czêstochowie. Ze wzglêdu
na wyrobiony system swojej dzia³alnoci,
oparty o zainteresowanie
mieszkanców koncertami, których nasilenie jest od po³owy wrzenia
do po³owy kwietnia w³anie w tym
czasie dzia³amy intensywnie. Od po³owy kwietnia staramy siê wyciszaæ
nasz¹ dzia³alnoæ koncertow¹ ze wzglêdu na odbywajace siê najpierw Komunie, nastêpnie za egzaminy do szkó³
i na uczelnie. Nie chcemy uprawiaæ
sztuki dla sztuki lecz chcemy dzia³aæ dla naszej publicznoci. Staramy
siê wiêc maksymalnie do 20 czerwca
wychodziæ z ró¿norodnymi propozycjami. Bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich, którzy s¹ mi³onikami
jazzu tradycyjnego na koncerty
festiwalowe, gdzie obsada jest zawsze na wysokim, miêdzynarodowym poziomie. Bêdzie to festiwal Hot Jazz
Spring, który odbywaæ siê bêdzie
w dniach 14 - 16 maja. Organizujemy
ten koncert wraz z zespo³em Five
o Clock, który jest dwukrotnym zwyciêzc¹ Z³otej Tarki. Bilety na ca³oæ festiwalu bêd¹ abonamentowe,
dodatkowo na ka¿dy poszczególny
koncert nie powinny byæ one dro¿sze
ni¿ 30 z³otych.
Dodatkowe imprezy godne polecenia
to coroczny festiwal Majowa nutka
w dniach 23 - 25 maja. Warto wybraæ
siê równie¿ na presti¿owy koncert,
który organizujemy wspó³pracuj¹c
z Akademi¹ Muzyczn¹ z Warszawy. Jest
on przewodem dyplomowym absolwenta
dyrygentury tej¿e uczelni.
(aj)

Stowarzyszenie zarejestrowano jesieni¹ 2002 roku. Pocz¹tkowo organizowalimy koncerty korzystaj¹c z gocinnoci hoteli, pubów, Filharmonii
czy Gaude Mater. W ramach naszych
dzia³añ organizowalimy wystêpy tak
znanych muzyków jak m.in. Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Carol White,
Jan "Ptaszyn" Wróblewski, Walk Away
czy Muddy Waters.
Odk¹d mamy w³asny lokal dzia³aj¹cy
od 7 lutego br. mo¿emy pozwoliæ sobie na organizowanie raz w miesi¹cu
koncertu z cyklu Gwiazdy Jazzu
na tak zwanym w³asnym podwórku.
W okresie letnim szczególnie polecam czêstochowsk¹ edycjê X Jazz Festiwalu Muzyki Improwizowanej, która
odbêdzie siê w dniach 4 - 5 czerwca
2004 r. w Klubie Paradoks.
Zespo³y, które u nas wyst¹pi¹ pochodz¹ z Niemiec. Bêdzie to Lars Kukliñski Quartet, w sk³adzie Lars Kukliñski, Ulli Orth, Andreas Henze oraz
Willi Hanne. Drugim, znacz¹cym
zespo³em na Festiwalu bêdzie Angelika Niescier Quartet, wraz z któr¹
wyst¹pi Hans Lödemann, Sebastian
Räther a tak¿e Christoph Hillmann.
Oba kwartety prezentuj¹ europejski poziom oraz wiele oblicz wspó³czesnego jazzu. Graj¹ raz na piêæ
lat w Polsce, tym bardziej bêdzie
wiêc okazja wybraæ siê na czo³owe
europejskie zespo³y graj¹ce na wiatowych festiwalach.
Niew¹tpliwie warto skonfrontowaæ
ich poziom z poziomem polskich jazzmanów oraz zaobserwowaæ panuj¹ce nowe
trendy w tej muzyce, przedstawiaj¹ce
zró¿nicowane spectrum jazzu. Poniewa¿ bêd¹ to nowoczesne kompozycje
artystów po³¹czone z improwizacj¹,
co wprowadza specyficznoæ tej muzyki, dostrzec bêdziemy mogli jej
ekspresjê.
(aj)

dyrektor
Filharmonii Czêstochowskiej:

prezes
Stowarzyszenia Jazzowego w Czêstochowie:

aleje III
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Materia³ów do wystawy u¿ycz¹:
Archiwum Pañstwowe w Czêstochowie,
Muzeum Czêstochowskie, czêstochowski
Oddzia³ Towarzystwa Spo³eczno  Kulturalnego ¯ydów w Polsce, ¯ydowski
Instytut Historyczny Yad Vashem,
osoby prywatne narodowoci ¿ydowskiej
pochodz¹ce z Czêstochowy, a mieszkaj¹ce obecnie w USA, Izraelu i innych krajach.
(em)

Wystawy
Janusz Jadczyk,

dyrektor
Muzeum Czêstochowskiego

Zapraszamy na otwart¹ w kwietniu
wystawê ¯YDZI CZÊSTOCHOWIANIE, stanowi¹c¹ centralny motyw kwietniowych
Dni Pamiêci, zorganizowanych przez
szereg instytucji naszego miasta wg
pomys³u dra Jerzego Mizgalskiego,
prorektora ds. nauczania WSP a pod
patronatem prezydenta Czêstochowy,
Tadeusza Wrony. Autork¹ scenariusza
wystawy jest El¿bieta Surma-Joñczyk
 dyrektor Archiwum Pañstwowego w Czêstochowie, a aran¿acji plastycznej dr hab. Jaros³aw Kweclich  dziekan
Wydzia³u Artystycznego WSP w Czêstochowie. Celem wystawy, zorganizowanej w Pawilonie Wystawienniczym w Parku im. S. Staszica jest przedstawienie ponad trzystuletniej historii ¯ydów w naszym miecie. Prezentacja
skierowana jest przede wszystkim
do pokoleñ, urodzonych po II wojnie
wiatowej, którym autorzy wystawy
chc¹ przybli¿yæ atmosferê miejsca,
gdzie obok siebie ¿yli Polacy i ¯ydzi, a tak¿e wywo³aæ u zwiedzaj¹cych
refleksjê nad przesz³oci¹ i przysz³oci¹ naszego miasta i kraju. Prezentowana jest historia gminy ¿ydowskiej, szkolnictwo, kultura i sport,
a tak¿e opieka i wychowanie. Du¿¹
czêæ ekspozycji powiêcono gospodarce, polityce, religii oraz wspó³istnieniu spo³eczeñstw  polskiego
i ¿ydowskiego.
Na ekspozycjê sk³adaj¹ siê dokumenty archiwalne, takie jak ksiêgi
metrykalne, dokumenty s¹dowe, cechowe, administracyjne. Liczn¹ grupê eksponatów stanowi¹ fotografie, przedstawiaj¹ce sceny uliczne, architekturê dzielnic ¿ydowskich, fabryki,
miejsca u¿ytecznoci publicznej, ale
tak¿e grupy m³odzie¿y szkolnej, sportowców, wa¿ne osobistoci oraz zwyk³ych ludzi. Zobaczyæ te¿ mo¿na dzie³a artystyczne, historyczne i wspó³czesne, wykonane przez twórców narodowoci ¿ydowskiej. Prezentacjê uzupe³niaj¹ filmy dokumentalne.

aleje III

Spektakle
Katarzyna Deszcz,

dyrektor
Teatru im. A. Mickiewicza
w Czêstochowie:

Chcia³abym szczególnie poleciæ
spektakl pt. Skrzyneczka, którego
re¿yserii oraz adaptacji podj¹³ sie
Andrzej Sadowski. Przedstawienie na
podstawie opowiadania Wies³awa Dymnego bêdzie mia³o swoj¹ premierê
15 maja. Zapowiada siê bardzo dowcipny spektakl, stworzony w nietypowej konwencji: filmowo-teatralnej. Czêæ aktorów bêdzie gra³a na
¿ywo, czêæ z ekranu jako t³o akcji. Jest to prosta historia dziej¹ca sie w wiejskim rodowisku.
Podczas przypadkowego spotkania
dwojga ludzi wychodzi na jaw kryminalna historia z przesz³oci.
Skrzyneczka jest ósm¹ premier¹
naszego teatru w tym sezonie. Nadal gramy Ca-sting, Antygonê, Piaskownicê, Iwonê, ksiê¿niczkê Burgunda, Morze Corteza, luby panieñskie. Organizujemy równie¿ Salony
Poezji i salonik poezji dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszy siê za ka¿dym razem czytanie
wspó³czesnego dramatu, na które
równie¿ serdecznie zapraszam.
Rok Gombrowiczowski promujemy
oprzez Iwonê, ksiê¿niczkê Burgunda. Przy tej okazji mo¿liwe jest
poprowadzenie lekcji teatralnych
dla m³odzie¿y, po spektaklu.
(aj)
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Wystawy
Czes³aw Tarczyñski,

dyrektor
Miejskiej Galerii Sztuki
w Czêstochowie

CZEKON 2004

W Miejskiej Galerii Sztuki w czerwcu zostanie otwarta wystawa z Kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Zainicjowana w ubieg³ym roku wspó³praca doprowadzi³a ju¿ do realizacji
w czêstochowskiej galerii sta³ej ekspozycji 16 obrazów Zdzis³awa Beksiñskiego.
Od 26 czerwca Miejska Galeria
Sztuki w Czêstochowie zaprasza na
wystawê dzie³ ze zbiorów znanych
paryskich kolekcjonerów dzie³ sztuki. Jest to interesuj¹cy zestaw dzie³
najwybitniejszych przedstawicieli
sztuki wspó³czesnej polskiej
i europejskiej, czêsto osiad³ych
we Francji. £¹cznie na wystawie
poka¿emy 50 obrazów w tym Józefa
Szajny, Bogdana Korczowskiego, Tadeusza Mroza, Krzysztofa Sza³ka,
Franciszka Starowieyskiego, Stasysa
Eidrigeviciusa, Józefa Walczaka, Henryka Czenika. A z niepolskich malarzy ze rodowiska paryskiego kolekcjonerzy proponuj¹ m. in. Svetlina
Russeva i Michela Henricot.
Bêdzie to z pewnoci¹ bardzo wa¿ne
wydarzenie kulturalne, ukazuj¹ce
z jednej strony dorobek znanych
kolekcjonerów, z drugiej natomiast
demonstruj¹ce atrakcyjnoæ i si³ê
wyrazow¹ malarstwa wspó³czesnej École
de Paris, któr¹ pokazaæ nale¿y szerszej publicznoci. Jestemy przekonani, ¿e pokaz wzbudzi wielkie
zainteresowanie i satysfakcjê
mi³oników sztuki przedstawiaj¹cejfiguratywnej i mediów, pewnie te¿
urzêdów i instytucji.
Mamy wiadomoæ wagi i niecodziennoci wydarzenie. Po Czêstochowie
wystawa bêdzie pokazywana w dwóch lub
trzech wiod¹cych galeriach w Polsce.
Od 15 maja obejrzeæ bêdzie mo¿na
wystawê malarstwa El¿biety Kapusty
Krainy i terytoria. Laureatki nagrody Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Czêstochowie na I Ogólnopolskim
Konkursie na Obraz dla M³odych Malarzy im. Mariana Michalika.
(pg)
aleje III

W programie Pierwszego Czêstochowskiego Ogólnopolskiego Konwentu
Mi³oników Fantastyki CZEKON (29-31
maja)
znajd¹ siê m. in. prelekcje
i konkursy, spotkania autorskie,
prezentacje wydawnictw, gry fabularne, turnieje gier karcianych i bitewnych.
Bêdzie mo¿na podziwiaæ prace artystyczne rodzimych autorów, poznaæ
lepiej historiê redniowiecza, a tak¿e
zobaczyæ pokazy walk rycerskich. Ca³y
konwent bêdzie podporz¹dkowany
jednemu motywowi przewodniemu - systemom utopijnym, a w szczególnoci
sytuacji przedstawionej w ksi¹¿ce pod
tytu³em "Rok 1984" Georga Orwella.
Z czym siê bêdzie to wi¹za³o? Przede
wszystkim z dobr¹ zabaw¹, happeningami oraz dyskusjami.
Wród naszych goci nale¿y wymieniæ przede wszystkim Andrzeja Sapkowskiego, autora ksi¹¿ek o wiedminie Geralcie a tak¿e Feliksa W. Kresa
oraz m³odszych pisarzy, takich jak
Wojciech widziniewski, znany dobrze
wszystkim czytelnikom miesiêcznika
Science Fiction. Mamy nadziejê,
¿e goci bêdzie du¿o wiêcej.
Program konwentu zosta³ podzielony
na bloki, m.in.: literacki, filmowy,
gier karcianych, gier fabularnych,
gier bitewnych, historyczny, komiksowy, blok mangi i anime.
(sb)

Oprac.: Agata Jab³oñska, Anna Wonicka, Piotr
G³owacki, S³awomir Burszewski, El¿bieta Miszczyñska
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tych zdominowa³ ten rynek, w Polsce funkcjonuje te¿ kilka innych, w miarê du¿ych przedsiêwziêæ tego rodzaju, jak Vivid.pl czy
Lideria.pl. Dlaczego klienci coraz chêtniej
kupuj¹ ksi¹¿ki za porednictwem internetu?
Bo nie trzeba wychodziæ z domu, mo¿na wybraæ
i kupiæ siedz¹c przed ekranem komputera.
Bo ksiêgarnie tego rodzaju oprócz samej mo¿liwoci przeprowadzenia transakcji oferuj¹
te¿ od razu recenzje profesjonalistów i opinie zwyk³ych czytelników. Bo coraz wiêcej
osób ma dostêp do internetu, a czas dostawy
zamówionej ksi¹¿ki jest coraz krótszy.
Bo ksiêgarnie internetowe  wzorem Amazonu 
przestaj¹ byæ tylko ksiêgarniami i przekszta³caj¹ siê w multimedialne supermarkety
(Merlin oprócz ksi¹¿ek sprzedaje równie¿ p³yty
CD z muzyk¹ i filmy DVD), wiêc za jednym
zamachem mo¿na siê zaopatrzyæ tak¿e w inne
potrzebne rzeczy. Internetowe ksiêgarnie
z w³asnymi produktami prowadzi tak¿e wiêkszoæ wydawców.
Bezporednio do konsumentów ksi¹¿ek próbuj¹ równie¿ docieraæ ksiêgarnie wysy³kowe
i robi¹ to coraz skuteczniej. Dzia³aj¹cy
od 10 lat wiat Ksi¹¿ki, który wchodzi
w sk³ad potê¿nego koncernu Bertelsmanna, chwali siê, ¿e ma ponad pó³ miliona sta³ych
klientów. Ksiêgarnie tego rodzaju staraj¹
siê na ró¿ne sposoby przywi¹zaæ do siebie
klientów - oferuj¹c niskie ceny, subskrybcje czy mo¿liwoæ kupowania niedostêpnych
nigdzie indziej pozycji. Komunikuj¹ siê
z konsumentami przy pomocy wysy³anych poczt¹ katalogów z nowociami. Klient p³aci wprawdzie mniej za poszczególne ksi¹¿ki, ale
w zamian na ogó³ musi siê zobowi¹zaæ
do d³u¿szej wspó³pracy. Specjalici od marketingu zatrudnieni w takich firmach czêsto
staraj¹ siê te¿ wytworzyæ wród klientów
nieco sekciarsk¹ atmosferê sugeruj¹c,
¿e przynale¿¹ do elitarnego i wyj¹tkowego
gremium.
Ksi¹¿ki trafiaj¹ w rêce konsumentów
równie¿ jako tzw. gratisy, czyli prezenty
do³¹czane do gazet. Przoduj¹ tutaj kolorowe
pisma dla pañ, na przyk³ad Cosmopolitan,
który do jednego z wydañ podpi¹³ na przyk³ad
Alicji K. ¿yciowy poradnik bezradnik.
I choæ tê akurat pozycjê mo¿na zakwalifikowaæ od biedy jako beletrystykê, wród ksi¹¿kowych gratisów dominuj¹ w³anie wydawnictwa poradnikowe. Wydawcy wol¹ jednak w taki
sposób obdarowywaæ swoich klientów p³ytami
z muzyk¹ czy filmami, poniewa¿ s¹ zwyczajnie
porêczniejsze w dystrybucji, poza tym najwyraniej znajduj¹ wiêksze uznanie wród
odbiorców i skuteczniej zwiêkszaj¹ sprzeda¿. Dotyczy to zw³aszcza filmów na p³ytach
DVD i VCD. Fachowcy obliczyli, ¿e tylko

Wed³ug uczonej definicji: ksi¹¿ka to
dokument graficzny w postaci zespo³u
kart, przeznaczony do upowszechniania
w formie rêkopimiennej lub powielanej
ró¿nymi technikami (S³ownik terminologiczny informacji naukowej, 1979).
Pismem i ksi¹¿k¹ cz³owiek pos³uguje
siê od kilku tysiêcy lat. W przesz³oci
ksi¹¿ka mia³a rozmaite kszta³ty a jej
treci utrwalano na rozmaitym materiale (glinie, korze drzewnej, kamieniu,
jedwabiu, pergaminie, papierze). Wystêpowa³a tak¿e jako ksi¹¿ka mówiona:
w staro¿ytnoci, gdy uczony niewolnik
recytowa³ swojemu panu potrzebne w danej chwili fragmenty rêkopimiennych
zwojów, albo i dzisiaj, gdy aktor nagrywa tekst na tamê magnetofonow¹ lub
na nowszy nonik elektroniczny. Od oko³o
2 tysiêcy lat
najpopularniejszym
kszta³tem ksi¹¿ki jest tzw. kodeks, tj.
po³¹czony zespó³ papierowych kartek,
najczêciej prostok¹tnych, wymylony
niegdy przez pierwszych chrzecijan
dla propagowania s³ów i czynów Mistrza.
Dzisiaj, w dobie technologicznej rewolucji, ksi¹¿ka coraz czêciej wystêpuje w formie elektronicznej i wirtualnej. Jednoczenie jednak ksi¹¿ka tradycyjna jest wydawana w niespotykanych
wczeniej wysokich nak³adach i wed³ug
wszelkich znaków na niebie i na ziemi
- nic nie zapowiada jej upadku.

Aleksander Wierny

KONTAKT BARDZIEJ BEZPOREDNI
Ksi¹¿ki docieraj¹ do naszych r¹k najdziwniejszymi sposobami. Tradycyjna
ksiêgarnia, czyli po prostu sklep z
pó³kami, nie ma ju¿ monopolu.
Chocia¿ obiegowa opinia g³osi, ¿e czytamy
coraz mniej, jest ksiêgarnia, która w ci¹gu
kilku lat istnienia zwiêkszy³a obroty o 3
tys. procent. Oferuje oko³o 100 tysiêcy tytu³ów, dziennie odwiedza j¹ mniej wiêcej 30
tysiêcy klientów. Merlin.pl, bo o internetowej ksiêgarni mowa, wyp³yn¹³ pod koniec
lat 90. na fali zachwytu nowymi technologiami, za wzór stawiaj¹c sobie najs³ynniejszy
internetowy sklep na wiecie, czyli Amazon.com, który równie¿ startowa³ jako ksiêgarnia. Oprócz Merlina, który w trzech czwaraleje III
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w zesz³ym roku wydawcy do³¹czyli do ró¿nego
rodzaju czasopism oko³o 150 filmów, a w tym
roku liczba ta zwiêkszy siê kilkakrotnie,
konsumenci przywykli ju¿ bowiem do prezentów i nie chc¹ kupowaæ kolorowych czasopism, jeli nie zostan¹ skuszeni dodatkow¹
atrakcj¹.
Ksi¹¿ki docieraj¹ te¿ ostatnio do naszych r¹k za darmo. Z oporami, ale powoli
przyjmuje siê u nas idea tzw. bookcrossingu. Pomys³ zrodzi³ siê kilka lat temu
w Stanach Zjednoczonych i polega z grubsza
na tym, ¿e czytelnicy w specjalnie wyznaczonych miejscach wymieniaj¹ siê miêdzy sob¹
ksi¹¿kami
lub tam je zostawiaj¹ (np.
na przystankach autobusowych). Patronuj¹cy
akcji w Polsce portal Gazeta.pl donosi,
¿e do tej pory nowych w³acicieli znalaz³o
w ten sposób kilka tysiêcy woluminów.

zorganizowania i kompletnoci. Do najwa¿niejszych nale¿¹ m.in. program
Biblioteki Kongresu USA (National Digital Library of Congress) oraz Biblioteca
Universalis  projekt UE i europejskich
bibliotek narodowych, maj¹cy zapewniæ
dostêp do ca³oci zasobów dziedzictwa
narodowego i nauki za pomoc¹ technik
multimedialnych. Ponadto, wiêkszoæ
krajów pracuje nad w³asnymi projektami,
by z czasem po³¹czyæ je w jego ognisko.
W Polsce biblioteki cyfrowe tak¿e
istniej¹ i dzia³aj¹, a niektóre serwisy
prezentuj¹ ju¿ znacz¹ce zbiory (Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej prowadzona przez Uniwersytet Gdañski, Staropolska On-line, czytelnia katolickiego
serwisu Opoka). Jeszcze niedawno najwa¿niejszy wydawa³ siê projekt pod nazw¹
Polska Biblioteka Internetowa. PBI gromadzi dzi ponad 10 tys. tytu³ów, w tym
rzeczy zupe³nie unikalne, ale na razie choæ kosztowa³a ju¿ ponad 3 mln z³otych jest jeszcze w powijakach.
(mp)

Biblioteki wirtualne
Istniej¹ od niedawna, ale zgromadzi³y
ju¿ ogromn¹ liczbê ksi¹¿ek i innych
dokumentów. W ci¹gu najbli¿szych kilkunastu lat biblioteki wirtualne ogarn¹
ca³oæ pimiennictwa ludzkoci od najstarszych znaków, rytych
w prehistorycznych jaskiniach, po publikacje najnowsze.
Tradycyjne biblioteki coraz chêtniej
przenosz¹ swoje zbiory na noniki cyfrowe, ¿eby skutecznie uchroniæ ksi¹¿ki
od zniszczenia, utrwaliæ i przechowaæ.
Nowoczesny nonik elektroniczny pozwala
przy tym na udostêpnianie zbiorów praktycznie bez ograniczeñ i bez obawy zalania ksi¹¿ki kaw¹ lub roso³em.
Mo¿emy ju¿ czytaæ ksi¹¿ki na internetowych stronach wydawców, ksiêgarni,
bibliotek, instytucji, a tak¿e na prywatnych stronach bibliofilów i pasjonatów, pozwalaj¹cych innym poznaæ to wszystko, czym sami siê zachwycaj¹, co lubi¹
albo z czego korzystaj¹ dla zaspokojenia
potrzeb praktycznych. Dzi ju¿ nie trzeba jechaæ do innego kraju czy miasta,
¿eby zapoznaæ siê z dzie³em sprzed stuleci, mo¿na zobaczyæ je na ekranie w³asnego komputera.
Ksi¹¿ki, mapy, fotografie, filmy,
nagrania muzyczne i co tylko stworzy³a
cywilizacja ludzka, znajd¹ siê docelowo
w jednym zbiorze, z którego mo¿na bêdzie
czerpaæ do woli. W tym zakresie istnieje
szereg projektów - na ró¿nym stopniu

aleje III

Andrzej Kalinin

MAJ MIESI¥CEM KSI¥¯KI
Co by dzisiaj nie powiedzieæ o minionych ju¿ na szczêcie komuszych czasach,
to mnie z tamtych lat najbardziej dzi
brakuje corocznych, majowych kiermaszy
ksi¹¿ki. Jak wszystko w tamtym okresie,
ksi¹¿ka by³a towarem deficytowym. Wielu
jej mi³oników utrzymywa³o ró¿ne koneksje
towarzyskie, aby tylko spod lady otrzymaæ
wytêsknione nowoci wydawnicze.
Corocznie jednak, w okresie majowych
kiermaszy ksi¹¿ki, rzucano na tzw. rynek,
czyli do powszechnej sprzeda¿y, wszystkie, trudno wczeniej dostêpne w ksiêgarniach, pozycje literackie czy albumowe.
By³a to wiêc wielka frajda dla wszystkich
bibliofilów i mi³oników ksi¹¿ek.
W Czêstochowie takie kiermasze odbywa³y
siê rok w rok, w III Alei, gdzie dwoma
rzêdami pod koronami drzew ustawione by³y
stoiska z pras¹ i ksi¹¿kami. Mo¿na by³o tam
wtedy buszowaæ sobie miêdzy tytu³ami,
autorami, wydawcami. Ka¿d¹ ksi¹¿kê wzi¹æ
do rêki i choæ pobie¿nie przewertowaæ, obejrzeæ z bliska obwolutê, potem od³o¿yæ ksi¹¿kê
na stragan i wêdrowaæ sobie dalej, ¿eby
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by w nich w³anie zawarty by³ szelest uciekaj¹cego ¿ycia i czasu. Tak to odczuwam
i chyba dlatego coraz chêtniej siêgam po
pozycje kiedy ju¿ przeczytane, bo mam wtedy
wra¿enie cofaj¹cego siê czasu, ze wszystkimi
zapachami i prze¿yciami tamtego okresu. Ch³onê
te ksi¹¿ki od nowa, choæ wiem, co bêdzie
dalej, jak potocz¹ siê losy bohaterów, ale
na tym w³anie polega magia literatury, ¿e z ka¿d¹ przeczytan¹ ksi¹¿k¹, ¿yje
siê od nowa.
Niektórzy mówi¹, ¿e ksi¹¿ka w obecnej
formie niebawem przestanie istnieæ. A co
j¹ zast¹pi? Tama magnetofonowa? Takie
mówione ksi¹¿ki ju¿ s¹, przeznaczone
g³ównie dla niewidomych i ludzi, którzy
zamiast na przyk³ad muzyki w samochodzie,
wol¹ s³owo czytane. To te¿ jest obcowanie
z literatur¹. Wszystko to jest jednak tylko
uzupe³nieniem normalnej ksi¹¿ki, któr¹
w odró¿nieniu od tych nowoczesnych noników
kultury, mo¿na wzi¹æ ze sob¹ do ³ó¿ka,
odwróciæ kartkê, ¿eby jeszcze raz przeczytaæ jaki opis krajobrazu, który akurat nas
zachwyci³, us³yszeæ poezjê wiersza.
Kiedy o tym wszystkim rozmawiam z m³odzie¿¹ na spotkaniach w szko³ach, mówiê
im, ¿e pochodzê z rodziny, gdzie ksi¹¿ki
czyta³o siê na g³os. Brzmi to dla nich
niczym bajka z zamierzch³ych czasów. Nikt
wtedy w moim miasteczku nie s³ysza³ jeszcze o telewizji, a radio mieli tylko
nieliczni. Mama siada³a przy lampie naftowej i czyta³a nam, dzieciom, ksi¹¿ki na
g³os. Wieczór w wieczór, codziennie jeden
odcinek. Nigdy potem w ¿yciu nie ogl¹da³em tak piêknych filmów, jak wówczas.
Wyobrania bowiem sama tworzy³a krajobrazy, postacie i ca³e batalie.
Nikt nie dowiadczy czego takiego,
jeli przestaniemy czytaæ. I w ogóle, kim
wtedy bêdziemy, jeli ksiêgarnie zamieni¹
siê w papierowe sklepy i nie bêdzie ju¿
kiermaszy ksi¹¿ek? Czy obrazkowe telewizje i obrazkowe gazety wystarcz¹ dla zbudowania estetycznego ³adu sumieñ i serc?
Nie wiem. Ale na pewno bêd¹ tacy, którym
brakowaæ bêdzie ksiêgarñ z ich m¹dr¹ cisz¹
i zapachem drukarskich farb, a tak¿e
czytelni bibliotecznych, gdzie pasja
czytania ³¹czy³a ludzi. Wiêc mo¿e warto
znowu og³osiæ maj miesi¹cem ksi¹¿ki? Zrobiæ
wokó³ niej trochê ruchu, przypomnieæ sens
czytania. Mamy przecie¿ takie piêkne tradycje z kiermaszami ksi¹¿ki organizowane
w naszych Alejach, gdzie kiedy spotykali
siê wydawcy, pisarze, poeci, czytelnicy.
I wszyscy byli szczêliwi.

przy innym stoisku znowu wzi¹æ ksi¹¿kê do
rêki, usi¹æ na pobliskiej ³aweczce i przejrzeæ treæ dzie³a.
Byli tacy, którzy przez dwie niedziele
takich kiermaszy, ³azili tam i szperali,
szperali, szperali.
Oczywicie, mo¿na to wszystko robiæ
i teraz w ró¿nego rodzaju ksiêgarniach
z kasetami wideo i w supermarketach, ale
nie jest to ju¿ to samo, co tamte majowe
kiermasze. Nie ma ju¿ tej atmosfery czytelniczego zbratania. Tam wokó³ byli ludzie zakochani w ksi¹¿kach. Tworzyli co
w rodzaju sprzysiê¿enia, wynikaj¹cego
ze wspólnej fascynacji czytaniem i s³owem
pisanym. Ka¿dy taki maj by³ dla nich wiêtem ksi¹¿ki.
By³y to przecie¿ lata, kiedy na tych
kiermaszach spotyka³em pisarzy wybitnych
i do dzi mam sporo ksi¹¿ek z ich autografami. Gdy teraz na nie patrzê, ciniête
na pó³kach mojej domowej biblioteki, mylê
sobie, ¿e do wielu z nich nie zd¹¿ê
zajrzeæ ju¿ powtórnie, a pomimo to nie
chcia³bym siê z nimi rozstawaæ. Ka¿dej
co tam przecie¿ zawdziêczam, a niektóre
w znacznym stopniu ukszta³towa³y mój umys³,
osobowoæ i charakter. ¯ywiê wiêc dla nich
szacunek najwiêkszy, podobnie zreszt¹, jak
do ksiêgarzy i bibliotekarzy. Do autorów
za, którzy potrafili mn¹ zaw³adn¹æ, czujê do dzi co w rodzaju mi³oci dozgonnej. To przecie¿ dziêki nim wyprawia³em
siê w m³odoci na Dzikie Pola. W osiemdziesi¹t dni objecha³em wiat dooko³a.
By³em w klubie pana Pickwicka, kolegowa³em siê z czterema muszkieterami, zna³em
dobrze doktora Judyma i. lorda Jima. Bo¿e
drogi, móg³bym tak godzinami! Do dzi przecie¿ wêdrujê tak samo, tyle ¿e z coraz
innym pisarzem, z którym zaprzyjani³em
siê, czytaj¹c jego ksi¹¿kê. W ten sposób
zawsze obraca³em siê w najlepszym towarzystwie niemiertelnych, których stworzy³a literatura i intelekt ludzi. Z tego
rodzi siê potem owa nieprzeparta mania
ci¹g³ego szukania ksi¹¿ek. Tej i nastêpnej, tej i nastêpnej.
Na majowych kiermaszach najchêtniej grzeba³em w ksi¹¿kach starych, zniszczonych,
wyczytanych. Do takich ksi¹¿ek ci¹gn¹³ mnie
nieustannie ów specyficzny klimat starych
woluminów i owa ekscytacja, wynikaj¹ca
z nadziei, ¿e mo¿e uda mi siê znaleæ jak¹
ksi¹¿kê znajom¹, szczególnie mi blisk¹,
a kiedy tak siê wydarzy³o, serce bi³o mi
z radoci, jakbym nagle spotka³ mi³oæ
z dawnych lat. Stare ksi¹¿ki ponadto, szczególnie te z wyp³owia³ymi, po¿ó³k³ymi kartkami, pachn¹ jako tak specyficznie, jakaleje III
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drukowa³ jak¹ przygodow¹, odcinkow¹
powieæ dla m³odzie¿y. Dok³adnie
pamiêtam, jak poszlimy do redakcji Przyjaciela po pierwsze jego honorarium,
potem do Honoratki, gdzie d³ugo w noc
ci¹gnêlimy wino.
Zbli¿a³a siê matura. Obaj bylimy
pewni zdania egzaminu. Nie interesowalimy siê nim zreszt¹. Ho³dowalimy
filozofii, ¿e wszelkie formy ¿ycia
spo³ecznego s¹ g³upie, niepotrzebne,
a ¿ycie innych ni¿ my, to b³azenada
z koniecznoci. My bylimy ponad tym.
M³odzieñcza zarozumia³oæ! Dwa miesi¹ce
przed matur¹ pope³nilimy szaleñstwo.
Porzucilimy szko³ê, aby pojechaæ w Bory
Tucholskie celem wspólnego napisania
powieci na miarê Wojny i pokoju Lwa
To³stoja lub Zbrodni i kary Fiodora
Dostojewskiego. Zbyszek mia³ w tucholskich lasach jakiego dalekiego kuzyna, który by³ lenikiem. Podró¿ na miejsce by³a mordêg¹, trwa³a dwa pe³ne dni
w deszczu i ch³odzie. Ale co znaczy³y
te trudy wobec myli o rych³ej s³awie
na miarê Balzaca! Leniczy zapyta³,
co ze szko³¹? Jako siê wyt³umaczylimy, k³ami¹c. Dostalimy do pracy twórczej du¿y pokój. Zaczêlimy pisaæ wiekopomne dzie³a. Po kilku dniach ogarnê³y mnie w¹tpliwoci... Po tygodniu
rozs¹dek wzi¹³ górê: nowego polskiego
Don
Kichota nie napiszê! Jeli nie
napiszê, to wracaæ mi do domu i zdaæ
egzamin dojrza³oci...
Podzieli³em siê swymi w¹tpliwociami
ze Zbyszkiem. Ale ten by³ nieugiêty
i wierz¹cy w swoje si³y pisarskie. Wiêc
wróci³em do £odzi sam. Mój przyjaciel
zosta³ i w konsekwencji nie mia³ matury, chocia¿ za kilka lat sta³ siê pisarzem ca³¹ gêb¹. Z perspektywy czasu mam
przekonanie, i¿ formalne wykszta³cenie
nie by³o mu potrzebne. Nawet wy¿sze studia. Wszystko osi¹gn¹³ samouctwem.
W kozi róg zapêdzi³by niejednego
doktora od literatury. A bez wiedzy
o sinusach i cosinusach móg³ siê obejæ
w ¿yciu.
Po maturze uda³o mi siê dostaæ
do ³ódzkiej szko³y filmowej na wydzia³
scenopisarski. Po miesi¹cu nauki (pierwszy rok by³ wspólny z kandydatami na
re¿yserów) zosta³em wytypowany przez
egzamin testowy (chyba pierwszy w kraju) do szko³y filmowej w Moskwie.
Z oko³o setki studentów znalaz³em siê
w szczêliwej pi¹tce. Uradowany, jak
najszybciej pojecha³em do domu. Zaraz
od progu wykrzykn¹³em rodzicom o swym

W£ADCA MASOWEJ WYOBRANI
Zbigniew Nienacki (w³ac. Zbigniew
Nowicki, 1929-1994) by³ jednym z najpopularniejszych pisarzy polskich
minionego stulecia. Jego ksi¹¿ki osi¹gnê³y milionowe nak³ady, by³y ekranizowane i t³umaczone na wiele jêzyków,
za powieciowy Pan Samochodzik zdoby³
s³awê i niemiertelnoæ, i nadal prze¿ywa nowe przygody. Kontynuatorzy tego
cyklu wydali ju¿ ponad 40 tomów, trzy
razy wiêcej ni¿ napisa³ ich Nienacki!
Twórca Pana Samochodzika by³
postaci¹ bardzo z³o¿on¹ i mocno
kontrowersyjn¹. W dziesiêciolecie mierci pisarza wspomina go przyjaciel.

Tadeusz Gierymski

PAN SAMOCHODZIK
Prawdziwych przyjació³ nie ma siê
w ¿yciu wielu. A jeli tak, to najczêciej w latach m³odzieñczych.
Do £odzi
przenielimy siê spod
Skierniewic w po³owie padziernika 1947
roku, gdy trwa³ ju¿ rok szkolny. Przyjêto mnie do Liceum im. Stefana ¯eromskiego. Szko³a znajdowa³a siê daleko
od Placu Wolnoci w pobli¿u którego
mieszka³em, pod numerem dwiecie siedemdziesi¹tym przy ulicy Piotrkowskiej,
w kilkupiêtrowej kamienicy z ceg³y, bez
tynku. II klasa liceum mieci³a siê
na drugim piêtrze. Szkolne ³awy, katedra, tablica, po bokach  szafki.
Wychowawczyni¹ by³a Wanda Kwaskowska,
autorka kilku podrêczników do jêzyka
polskiego. Posadzi³a mnie w pierwszej
³awce jako zupe³nie nowego. Po miesi¹cu zjawi³ siê nowy uczeñ i siedzia³
obok mnie. Nazywa³ siê Adam Kersten.
Na pierwszej przerwie podszed³ do mnie
Zbyszek Nowicki. Zaczêlimy rozmawiaæ.
Zaraz dowiedzia³em siê, ¿e pisze.
Odprowadzi³em go a¿ do Placu Niepodleg³oci. Mieszka³ jeszcze dalej, przy
ulicy Przybyszewskiego, ja za wróci³em tramwajem na Plac Wolnoci. Tramwaje jedzi³y wówczas Piotrkowsk¹.
Tak siê zaczê³a nasza wieloletnia
przyjañ. Od tego czasu przebywalimy
razem nie tylko w szkole, lecz i poza
ni¹. Zbyszek Nowicki ju¿ w liceum
aleje III
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jest oczytany, zna siê cokolwiek
na sztuce, jest bardzo inteligentny.
Panie rektorze, proszê z nim porozmawiaæ. Jerzy Toeplitz zainteresowa³ siê
niecodzienn¹ inicjatyw¹ swego studenta,
ja za wyszed³em wierz¹c, ¿e Zbyszek zajmie moje miejsce w pi¹tce maj¹cych wyjechaæ do moskiewskiej szko³y filmowej.
Teraz pewne wyjanienie. Dzisiaj jest
nie do pomylenia, ¿e pierwszoroczny studencina z przyjacielem idzie przez sekretariat do rektora wy¿szej uczelni.
Pierwsze trzy lata powojenne nie by³y
ponure. Panowa³a nadzieja, ¿e z zawieruchy skoñczonej wojny wy³oni siê ustrój
wzglêdnie demokratyczny. Komunicie nie
byli jeszcze zjednoczeni z PPS. Istnia³o
stronnictwo Miko³ajczykowskie, przedwojenne harcerstwo, YMCA, ¿o³nierze chodzili zwartymi oddzia³ami do kocio³a,
wydawano czasopisma o ro¿nym ideowym
profilu. Wiêkszoæ spo³eczeñstwa
z zapa³em i bez przymusu odbudowywa³a
kraj. Dziwny czas, jednoczenie w kraju
toczy³a siê zbrojna wojna domowa, Urz¹d
Bezpieczeñstwa wy³apywa³ akowców,
wiêzi³ w kazamatach, skazywa³ na bezimienn¹ mieræ. Ale wiêkszoæ ludzi
o tym nie wiedzia³a. Stosunki miêdzyludzkie te¿ by³y prostsze, bezporednie.
Nie musia³em wiêc zamawiaæ u sekretarki
wizyty u rektora.
Po pó³godzinnej rozmowie z ch³opakiem
bez matury Jerzy Toeplitz przyj¹³ Nowickiego do uczelni i mianowa³ do Moskwy.
Kilka dni po jego odlocie otrzyma³em
(oczywicie ocenzurowany) list od przyjaciela. List jeden, a potem kilkumiesiêczne milczenie. I oto którego dnia,
wieczorem, przychodzi do mnie mój moskwiczanin. Urlop? Przerwa semestralna?
Nie. Co innego.
Nieszczêcie, jakie
w tamtych czasach spotyka³o niejednego.
Zbyszek w Moskwie zakocha³ siê
w dziewczynie, o kilka lat starszej.
By³a urzêdniczk¹ w ambasadzie w³oskiej,
pochodzi³a z Turynu. W³óczyli siê po
sowieckiej stolicy g³ównie wieczorami.
Czy¿by nie wiedzieli, a przynajmniej
kobieta, ¿e ka¿dy ich krok by³ ledzony
przez s³u¿by specjalne? W rezultacie
Zbyszka odes³ano z tzw. wilczym biletem do Polski. I tak, mówili niektórzy,
mia³ szczêcie. Opowiada³ mi o tym niechêtnie i sk¹po. Wszystkie szko³y w kraju
by³y przed nim zamkniête. Szybko jednak otrz¹sna³ siê z pora¿ki. Wierzy³
w siebie, d¹¿y³ do zostania pisarzem
z ca³ym samozaparciem i bezwzglêdnoci¹.
M³ody, zdolny, inteligentny oportunista

wyró¿nieniu. Na to ojciec: synu, bój
siê Boga, wywioz¹ ciê na Sybir! Zabroni³ studiowania w Moskwie. By³em rozczarowany. Ojciec w m³odoci by³
cz³onkiem partii socjalistycznej
Pi³sudskiego, st¹d jego uraz do wszystkiego, co rosyjskie.
Chcia³bym dodaæ, ¿e w pierwszych
trzech latach powojennych £ód by³a
stolic¹ kulturaln¹ Polski. Wiêkszoæ
rodowiska naukowego i artystycznego
z Warszawy, Poznania znalaz³a przytulisko w £odzi. m.in. pisarze i poeci
tej miary co Julian Tuwim, W³adys³aw
Broniewski, Mieczys³aw Jastrun, Pawe³
Hertz, Stanis³aw Dygat, Kazimierz Brandys, Stefan ¯ó³kiewski (za³o¿yciel
i szef s³awnej Kunicy), Jan Kott,
¿e wymieniê tylko kilku. W £odzi re¿yserowa³ w Teatrze Wojska Polskiego przy
ulicy Jaracza Leon Szyller. Ze Zbyszkiem sk³adalimy wizyty ró¿nym pisarzom i artystom. Ja nigdy bym siê sam
na to nie odwa¿y³. Nie pozwala³aby mi
na to moja niemia³oæ. Nowicki by³ pewny
siebie, nawet zarozumia³y. Pamiêtam,
i¿ pewnego dnia poci¹gn¹³ mnie, niemal
si³¹, do mieszkania Jastrunów. Mia³ przy
sobie wiersze, z czasem przerzuci³ swe
pisarskie umiejêtnoci wy³¹cznie
na prozê. Gospodarz zaprosi³ nas do sto³u, przy którym siedzia³o jeszcze dwóch
mê¿czyzn. Pali³y mnie policzki ze wstydu
i oniemielenia. Zbyszek wy³uszczy³ cel
naszego przybycia i zacz¹³ czytaæ, nie
pytaj¹c, czy zechc¹ go s³uchaæ. Oprócz
Mieczys³awa Jastruna przy stole siedzieli Pawe³ Hertz i ... Julian Tuwim!
Siedzia³em na koñcu krzes³a dr¿¹c
z wra¿enia. Gdy Zbyszek
skoñczy³,
powiedzieli kilka zdawkowych ale grzecznych s³ów, ¿ycz¹c nam obu pisarskiego
sukcesu. Przy po¿egnaniu ucisnêli nam
d³onie. Zbyszek by³ zadowolony i dumny. Ja te¿. Czulimy siê nieomal takimi
samymi pisarzami jak owi trzej panowie. Ch³opiêca naiwnoæ, bezkrytycyzm.
W ten sam bezczelny sposób poznalimy
osobicie wielu innych pisarzy i pisarek, np. Juliê Hartwig.
Wrócmy do szko³y filmowej. Z wyprawy
do Moskwy musia³em zrezygnowaæ. I wtedy
narodzi³ siê w mej ³epetynie pomys³,
jaki natychmiast zrealizowa³em. Pojecha³em zaraz do Zbyszka, powiedzia³em,
co i jak. Oczywicie, zgodzi³ siê, ucieszy³. Na drugi dzieñ rano poszlimy do
rektora. Akurat by³ w swoim gabinecie.
Przedstawi³em Zbyszka nic nie zatajaj¹c. Nie ma matury, to prawda, lecz
aleje III
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By³y tam (na pierwszym wspólnym roku)
wyk³ady i æwiczenia ze sztuki aktorskiej. Erwin Axer, s³awny re¿yser
i dyrektor Teatru Wspó³czesnego,
podczas æwiczeñ (by³a nas grupka nie
wiêksza niæ dziesiêæ osób) inspirowa³
jak¹ ¿yciow¹ sytuacjê a my mielimy
w wyimaginowanych warunkach odpowiednio siê zachowaæ i mówiæ. Nie jestem
na aktorskim - powiedzia³em do starszego pana  nie bêdê siê wydurnia³.
I przesta³em przychodziæ na wyk³ady.
Zrezygnowa³em wiêc z kolejnej uczelni
artystycznej z b³ahostkowych powodów.
G³upota m³odego wieku. Skorzysta³o
z mej naiwnoci Wojsko Ludowe i zabra³o
do Tarnowa. Straci³em dwa lata, ale wróci³em do domu ze stopniem podporucznika.
Gmatwam chronologiê. Wspomnia³em
wy¿ej o pierwszej mi³oci, która skoñczy³a studia filmowe i zaczê³a krêciæ filmy
owiatowe, rednio i krótkometra¿owe. Ju¿
z Czêstochowy w póniejszych latach przyje¿d¿a³em do Wytwórni Filmów Owiatowych
na ulicy Kiliñskiego. Pisa³em scenariusze
(ona scenopisy) albo teksty s³owne do filmów
owiatowych, popularnonaukowych i biograficznych (np. Fryderyka Chopina lata najm³odsze). Najbardziej podoba³a mi siê
praca z monta¿em filmu, kiedy siê skraca³o wielk¹ d³ugoæ tamy, aby wyeksponowaæ to, co najwa¿niejsze i nadaæ
filmowi rytm, dramaturgiê. Wspó³pracowa³em z re¿. Wand¹ Rollny przy kilkunastu filmach. Dziêki niej pozna³em
Konrada Swinarskiego.
Wrócmy do Nienackiego. Pierwsz¹ ksi¹¿kê, Uroczysko, wyda³ dopiero w 1957
roku. Przed jej napisaniem pozna³ siê
z Paw³em Jasienic¹, który sta³ siê jego
mistrzem jeli chodzi o historiê
i archeologiê. Przy fabule tej powieci dla m³odzie¿y skorzysta³ z kilku
moich pomys³ów. Potem (1961) wyda³ Worek
Judaszów, w której potêpia³ walcz¹cych w lasach ¿o³nierzy AK, WiN, NSZ,
ciganych jak wciek³e psy przez UB
i innych utrwalaczy w³adzy ludowej.
Ta ksi¹¿ka wzbudzi³a moj¹ dezaprobatê,
niechêæ do autora. Kilka miesiêcy nie
utrzymywalimy ze sob¹ stosunków.
Dlaczego ta obrzydliwa rzecz wysz³a spod
jego pióra? Chcia³ siê przypodobaæ
partii. I tego d³ugo mu wybaczyæ nie
mog³em. Ale Nienacki przez ca³e ¿ycie
by³ serwilist¹ wobec rz¹dz¹cych, za co
mia³ wolny wstêp do wydawnictw, przywileje, apana¿e, paszport. Lecz w koñcu
siê pogodzilimy, jako swojemu przyjacielowi nic zarzuciæ nie mog³em.

musia³ osi¹gn¹æ swój ¿yciowy cel.
Pisa³, nieustannie pisa³, lecz wszystkie wydawnictwa odmawia³y mu druku.
Po moskiewskim incydencie jego nazwisko (jeszcze Nowicki) znajdowa³o siê
na licie prohibicyjnej. Pozna³ m³od¹
urzêdniczkê z dzia³u kadr ³ódzkiego partyjnego dziennika Gazeta Robotnicza.
Halina mia³a szerokie stosunki w dziennikarskim wiecie i licznych znajomych
w Komitecie Wojewódzkim PZPR. Nic dziwnego, ¿e po kilku miesi¹cach Zbyszek
zosta³ publicyst¹ Gazety. Zabiera³
mnie czêsto samochodem redakcyjnym
w teren. Przeprowadza³ wywiady z mieszkañcami wsi. Po jakim czasie zorientowa³em siê, ¿e zbiera³ informacje
dotycz¹ce likwidacji oddzia³ów AK, WiN
i innych ugrupowañ patriotycznych, które
nie chcia³y z³o¿yæ broni w walce z GPU
i rodzimymi utrwalaczami w³adzy ludowej. Zbyszek w artyku³ach nazywa³ tych
zdesperowanych ludzi bandytami itp.
Konformizm Nienackiego (w tym czasie
zmieni³ nazwisko, bo Nowickich by³o
i jest zatrzêsienie). W ten sposób
zas³u¿y³ siê w³adzy ludowej oraz objawi³ oportuznizm, który mu nieraz wytyka³em. I tego rodzaju s³u¿alczoæ
do koñca ¿ycia go nie opuci³a, chocia¿
prywatnie komunist¹ nie by³. Wszelako
jego ksi¹¿ki wydawano w du¿ych nak³adach, móg³ wyje¿d¿aæ za granicê, mia³
ró¿ne beneficja. Finansowo stan¹³
na nogi. Wyniós³ siê od rodziców,
zamieszka³ w wytwornej, jak na owe
czasy, garsonierze przy Piotrkowskiej,
na wysokoci ulicy Nawrot. W tym mniej
wiêcej czasie zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
ze swoj¹ niekochan¹, w urzêdzie stanu
cywilnego. Ja by³em ju¿ w Czêstochowie,
lecz co tydzieñ odwiedza³em rodziców
w £odzi, i przy okazj i Zbyszka. W³aciwie nie tylko. Odwiedza³em te¿ moj¹
pierwsz¹ mi³oæ, któr¹ pozna³em w szkole
filmowej. Mi³oæ przemieni³a siê w przyjañ (zdarza siê to bardzo rzadko), która
trwa do dzi. ¯onê natomiast wybra³em
sobie inn¹. W tym czasie, gdy Zbyszek
d¹¿y³ per aspera ad astra, ze mn¹ dzia³y
siê przedziwne sprawy. W szkole filmowej
na Targowej wytrzyma³em tylko rok.
Dlaczego? Nie podoba³y mi siê æwiczenia
z rysunku. Po drugie, prof. Stefania Skwarczyñska, wybitny teoretyk literatury
i dramatu, wyk³adaj¹ca tak¿e na Targowej,
namówi³a mnie, ¿ebym przeszed³ do Szko³y
Teatralnej, mieszcz¹cej siê wówczas
w piêknym pa³acyku na Gdañskiej. Przeszed³em te¿ na wydzia³ scenopisarski.
aleje III
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Gdy stan¹³ na nogach pod wzglêdem
finansowym rozwiód³ siê z ¿on¹, choæ
mieli syna i przeniós³ siê w zacisze
mazurskie, kupuj¹c domek w ma³ej wiosce
Jerzwa³d, zreszt¹ piêknie po³o¿onej nad
du¿ym jeziorem Jeziorak. Gdy pierwszy
raz odwiedzi³em go w Jerzwa³dzie mia³
ju¿ jacht. Pamiêtam, jak uczy³ mnie
¿eglowaæ, lecz wci¹¿ myli³y mi siê
angielskie nazwy ¿agli, sznurów itp.
Dwa lata póniej mia³em wczasy w Rynie na Mazurach. Którego s³onecznego
poranka postanowi³em odwiedziæ przyjaciela w Jerzwa³dzie. Autostopem. Dojecha³em do miejscowoci Susz. Spojrza³em
w niebo. Na zachodzie gromadzi³y siê
ciemne chmury.Przemoczony, przemarzniêty, zmordowany dojrza³em wreszcie wie.
Trzymaj¹c w rêkach kurteczkê, koszulê
i sanda³y dobi³em do drewanianego domu
mieszczucha, który wybra³ pustelniczy
¿ywot. Zbyszek da³ mi najpierw gruby
szlafrok i gor¹c¹ herbatê z sokiem
malinowym. Odpocz¹³em zanim zaczêlimy
gadaæ. Potem kolacja i spanie. Nazajutrz
niebo wymyte deszczem by³o znów wie¿e
i b³êkitne.
Zbyszek koñczy³ wtedy Mê¿czyznê czterdziestoletniego (wyd. 1971). Krótka
wêdrówka do jeziora; pokaza³ mi z dum¹
swój jacht. Oko³o po³udnia pojechalimy
do I³awy (mia³ dwa samochody). Stanêlimy nieopodal du¿ego budynku. Liceum
 powiedzia³ Zbyszek. - Trochê poczekamy
 doda³. Wkrótce wybieg³a grupka m³odzie¿y. Dwie licealistki widz¹ nasze auto,
piesz¹ ku nam, w biegu zdejmuj¹ z ramion
czerwone szkolne tarcze. Ju¿ nie pamiêtam ich imion. Wracamy do domu Zbyszka.
Bachanalie trwa³y do pó³nocy. Nastêpnego dnia wsta³em póno. Zbyszek wo³a³ ju¿
z ogrodu. Mielimy przecie¿ po¿eglowaæ.
Dwie licealistki ju¿ na nas czeka³y,
opalaj¹c siê. Le¿a³y zupe³nie nago na
burcie jachtu. By³em zawstydzony,
speszony, lecz udawa³em, jakby by³ to
dla mnie widok codzienny. Pop³ynêlimy.
W mojej trzeciej nawigacji zauwa¿y³em,
¿e jak s³oñce zachodzi za chmurê, zrywa
siê bryza i wiatr silniej uderza w ¿agle.
Po kilku dniach do Zbyszka przyby³ nasz
dobry znajomy, Henryk Debich, znany muzyk radiowy. Mnie natomiast Zbyszek odwióz³ do Rynu, sk¹d zabra³em ekwipunek
i poci¹giem powróci³em do Czêstochowy.
To by³o nasze ostatnie widzenie.

aleje III

Fot. Jacek Goroszko
Wielbicielki twórczoci Nienackiego
chêtnie fotografuj¹ siê przed domem,
w którym powstawa³y przygody Pana Samochodzika

Przesz³o kilka lat. Zbyszek pisa³
i wydawa³. Ostatnie jego ksi¹¿ki odesz³y
zupe³nie od tematyki m³odzie¿owej. Czarny
las i Raz w roku w Skiro³awkach wywo³a³y niema³e zgorszenie z powodu zbyt
erotycznych scen.
Nadszed³ czas Solidarnoci, potem stan
wojenny. Cenzura listów, nawet rozmów
telefonicznych, podró¿ do Jerzwa³du
niemo¿liwa. Nieoczekiwanie dowiedzia³em siê z prasy, ¿e Nienacki zosta³
prezesem wojewódzkiego Zwi¹zku Literatów Polskich. Informacja niezbyt mnie
zaskoczy³a. Ot, jeszcze jeden przejaw
Zbyszkowego konformizmu. Napisa³em zaraz
list. Zrywam z nim znajomoæ i wstydzê
siê d³ugiej z nim przyjani. Kropka.
Nie wiedzielimy siê i nie pisali
do siebie a¿ do jego mierci. W liceum
pozna³em go ju¿ w okularach, bez których bardzo s³abo widzia³. Potem w Jerzwa³dzie mia³ kilka operacji na oczy
(odklejenie siê siatkówki itp.). Zmar³
nagle.Mylê, ¿e zmiana systemu politycznego wywar³a niema³y wp³yw na jego serce
i uk³ad nerwowy. Komunist¹ jednak z przekonania nie by³. Jego serwilizm wynika³
wy³¹cznie z karierowiczostwa. A jako
przyjaciel by³ wspania³y i wierny.
Zostawi³ po sobie kilkanacie powieci
i syna lekarza.
T. Gierymski
Fragmenty ksi¹¿ki przygotowywanej do druku.
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muzykê powa¿n¹. Lubiê jazz, tradycyjny,
nowoorleañski, taki jak gra³ Louis Armstrong, znakomit¹ tr¹bkê, klarnet...
Podobnie pop. I je te¿
fotografujê.
Najwiêksza przygoda? Opowiem tej, która
z perspektywy wydaje siê najmieszniejsza. Podczas Stabat Mater na Jasnej
Górze, gdzie dyrygowa³ prof. Krzysztof
Penderecki, spad³ mi na posadzkê dekiel
od obiektywu i toczy³ siê tak d³ugo,
a¿ odbi³ siê od postumentu, na którym
sta³ mistrz. Myla³em wtedy, ¿e siê zapadnê pod ziemiê. Po koncercie podszed³em, przeprosi³em, a on uspokajaj¹co
powiedzia³: Oczywicie nie zrobi³ pan
tego specjalnie.... Inne wpadki? Gdy
nagle koñczy siê film i aparat zaczyna go
przewijaæ. Ale wpadki nie zdarzaj¹ siê
jedynie tym, którzy nic nie robi¹. Z których fotografii jestem dumny?... Jest ich
sporo, przede wszystkim te, które powsta³y na festiwalu Gaude Mater. Cieszê
siê i z tych, które zrobi³em Ryszardowi
Rynkowskiemu, Maryli Rodowicz, nawet
Violetcie Villas - bo to osoba trudna
w rozmowie, ma du¿e wymagania, jest uznawana za bardzo kapryn¹.Co przeszkadza
w robieniu zdjêæ? Niezrozumienie ludzi,
którzy twierdz¹, ¿e przeszkadzam, rozpraszam. A najbardziej niechêtni s¹ ci, którzy
nie zdaj¹ sobie sprawy, jak przeszkadzaj¹
odbiorcom ich niewy³¹czone komórki.
Pamiêtam, jak na sali kameralnej Filharmonii gra³ znakomity skrzypek Konstanty
Andrzej Kulka - a tu nagle, w pauzie,
zadzwoni³ telefon jakiej pani, i ca³kiem
rozbi³ nastrój. Skrzypek by³ wyrozumia³y,
poczeka³, a¿ telefon przestanie dzwoniæ.
To wiadczy o jego wielkiej klasie,
a zarazem o ca³kowitym braku klasy posiadaczki telefonu. Wiem, ¿e ka¿dy niepotrzebny dwiêk dekoncentruje, a migawkê,
nawet pracuj¹c¹ cicho, s³ychaæ. Staram siê
zachowywaæ jak najciszej, fotografujê zazwyczaj w partiach forte. Najmniej problemów pod tym wzglêdem stwarza rock, tu
nie ma mowy, ¿eby us³yszeæ migawkê... Jak
rozpoczê³a siê moja przygoda z Miêdzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej
Gaude Mater? Przechodzi³em ko³o Kocio³a Ewangelickiego przy ul. l¹skiej, gdzie
odbywa³ siê jeden z koncertów. Mia³em przy
sobie aparat, lecz wszed³em tak po prostu,
z ulicy. W tym roku bêdê fotografowa³
ju¿ czternast¹ edycjê Festiwalu. Z roku
na rok jest on inny, obecnie zacz¹³ odbiegaæ od formu³y prezentowania muzyki ró¿nych kultur i religii, koncentruj¹c siê
przede wszystkim na przedstawianiu ró¿nych nurtów muzyki chrzecijañskiej.

DWIÊKI ZAMYKANE W KADRZE
O patrzeniu na muzykê przez obiektyw opowiedzia³ nam Zbigniew Burda,
etatowy fotoreporter festiwalu
Gaude Mater i koncertów w Filharmonii Czêstochowskiej, tak¿e autor
fotografii przyrodniczych.
Przygoda z fotografi¹ zaczê³a siê dla
mnie podobnie jak dla wielu m³odych ludzi. Smienê 8 dosta³em od ojca, na Pierwsz¹ Komuniê, oczywicie. Zrobi³em trochê
zdjêæ, póniej mi przesz³o. Le¿¹cy bezu¿ytecznie aparat trafi³ do wnuczki ojca mojej siostrzenicy, otrzyma³a go z okazji
zdania do kolejnej klasy. A póniej...
wróci³ do mnie. Gdy by³em u siostry
w Krakowie, zorientowa³em siê, ¿e siostrzenica, która w³anie osi¹gnê³a 18 lat,
za zarobione pieni¹dze kupi³a ma³pkê
i Smienê chcia³a wyrzuciæ.
Poprosi³em
o ni¹, przywioz³em znów do Czêstochowy.
Jest wci¹¿ sprawna. W fotografowaniu
mia³em d³ug¹ przerwê. Pasja powróci³a,
gdy w IV klasie technikum kolega zaproponowa³ wspólne wywo³ywanie odbitek. Czar
czerwonego wiat³a, kuwet, wywo³ywacza,
utrwalacza, zaw³adn¹³ mn¹. Trwa do dzi,
choæ powiêkszalnik zast¹pi³y ju¿ skaner
i komputer.Moje zainteresowania to fotoreporta¿, pejza¿ - a w nim zabytkowe miejsca
kultu, odchodz¹ce w zapomnienie stare
cmentarze: ¿ydowskie czy niemieckie,
dewastowane przez bezmylnych ludzi,
popadaj¹ce w ruinê. Równie¿ stare dworki,
porastaj¹ce mchem, traw¹, a niegdy przecie¿ têtni¹ce ¿yciem i ludzie wpisani
w pejza¿, którzy s¹ elementem krajobrazu.
I oczywicie fotografujê muzykê, choæ mo¿e
to zabrzmi dziwnie - bo czy mo¿na na klatce
negatywu zamkn¹æ kawa³ek frazy, ulotnej
czêci muzyki? Jest jednak na to sposób.
Muzykê trzeba kochaæ, czuæ j¹. I wtedy
sprawa jest prostsza. Z muzyk¹ powa¿n¹
zetkn¹³em siê w szkole redniej. Wychowa³em siê na Programie III Polskiego Radia,
który od poniedzia³ku do pi¹tku o 23.15
nadawa³ audycjê Tydzieñ w operze, gdzie
Piotr Nêdzyñski, znakomity znawca muzyki
operowej, przedstawia³ dzie³a mistrzów:
Mozarta, Donizettiego, Verdiego... Zawsze
zak³ada³em s³uchawki - by³o póno, nie
chcia³em denerwowaæ rodziców - i le¿¹c
w ³ó¿ku, s³ucha³em czarownych g³osów,
piêknych sopranów, tenorów... Lecz sk³ama³bym, gdybym powiedzia³, ¿e kocham tylko
aleje III
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S¹dzê, ¿e powinien wróciæ do tamtej formu³y, wiadomo, nic tak nie ³¹czy, jak muzyka... Wydarzeniem, które najbardziej zapad³o mi w pamiêci ze wszystkich edycji festiwalu, nie by³ koncert, lecz pantomima
Henryka Tomaszewskiego wystawiana w 1994
roku w oparciu o starotestamentow¹ Ksiêgê
Daniela Pieñ m³odzieñców w piecu gorej¹cym. M³odzieñcy sprzeciwili siê królowi Nabuchodonozorowi w oddawaniu czci innym bogom ni¿ Bóg Izraela, za co zostali skazani
na mieræ. Bóg zes³a³ anio³a, który podmuchem wiatru ugasi³ p³omienie, w których
mieli sp³on¹æ. Wyszli ca³o, a szaty ich
nie nosi³y ladu ognia. By³ to prze³om dla
króla Nabuchodonozora  uzna³, ¿e tylko
temu Bogu nale¿y oddawaæ pok³on i ufaæ.
Czytaj¹c Stary Testament, który jest dla
mnie inspiracj¹, drogowskazem, lubiê wracaæ do tej historii. Inne prze¿ycie - to
koncert Josepha Malovanego, kantora, który potrafi zahipnotyzowaæ g³osem. Z jego
koncertem w roku 2000 wi¹¿e siê przygoda:
pomóg³ pewnemu m³odemu cz³owiekowi prze³amaæ zas³yszane b³êdne stereotypy, dotycz¹ce narodu ¿ydowskiego. Modlitwy
wypiewane w filharmonii, która przecie¿
stanê³a w miejscu, gdzie kiedy by³a synagoga, prze³ama³y antysemityzm w tym cz³owieku.Muzyka potrafi wzruszyæ i nieraz
przekona³em siê o tym osobicie. Na przyk³ad w
2002 roku, gdy przedstawiono
Requiem Verdiego. Nie zrobi³em wtedy
wiele zdjêæ. Muzyka by³a tak piêkna,
Antoni Wit tak poprowadzi³ orkiestrê,
¿e prawie ca³y utwór przep³aka³em. Wcale
siê tego nie wstydzê. Nie trzeba siê wstydziæ ³ez, wiadcz¹ o cz³owieczeñstwie.
Moje marzenie wi¹¿e siê te¿ z Festiwalem
Gaude Mater - pragnê znaleæ wydawcê
fotograficznego albumu o tym przedsiêwziêciu. Na pewno promowa³by on nie tylko sam¹
imprezê, ale Czêstochowê i region.

Janusz Jadczyk

JASNOGÓRSKIE MUZYKALIA DAWNE
Wa¿nym uzupe³nieniem wystawy w Muzeum Czêstochowskim Dziedzictwo wydawnicze Czêstochowy by³a sesja naukowa gromadz¹ca w sali
sesyjnej Urzêdu Miasta wybitnych znawców
tematu. Organizatorzy planuj¹ jeszcze wydanie drukiem publikacji, obejmuj¹cej zarówno
ikonografiê eksponowanych unikalnych starodruków, jak i materia³ opisowy, stanowi¹cy
podsumowanie prac badawczych i dokumentacyjnych czêstochowskich wydawnictw dawnych.
Interesuj¹cym tematem sesji naukowej by³
jak¿e wa¿ny w dziedzictwie wydawniczym
Czêstochowy, a szczególnie Klasztoru Jasnogórskiego, temat muzykaliów, kompozytorów
i muzyków w okresie od XVIII do XX wieku,
przygotowany przez dra Remigiuszaa Popiecha, muzykolog i przewodnicz¹cego Podkomisji ds. Muzyki Kocielnej przy Episkopacie
Polski.
W krótkim czasie nie sposób zamkn¹æ ca³oci tak rozleg³ego tematu, zatem wiêkszoæ
poruszanych zagadnieñ koncentrowa³a siê wokó³ "Kapeli Jasnogórskiej", która przez stulecia, od pocz¹tku XVII wieku, by³a miejscem
koncentrowania siê muzyki religijnej,
tworzonej wówczas i wykonywanej g³ównie na
potrzeby liturgii. Pocz¹wszy od piewów chora³owych, poprzez pocz¹tki wielog³osowoci,
a¿ po wykszta³con¹ polifoniê wokalno-instrumentaln¹, szczególnie rozwijaj¹c¹ siê w okresie baroku . Jak podaj¹ ród³a historyczne,
"Kapela Jasnogórska" by³a wówczas jednym
z nielicznych tego typu zespo³ów w Europie
rodkowej. Tworzyli j¹ znamienici na owe
czasy muzycy, kompozytorzy, wykszta³ceni
na Jasnej Górze, bo dodaæ tu trzeba, ¿e tego
typu zespo³y by³y swego rodzaju szko³ami muzycznymi, edukuj¹cymi zawodowo do wykonywania muzyki. Pocz¹tki szkolnictwa muzycznego
w Czêstochowie siêgaj¹ zatem okresu baroku.
Odleg³y to czas, za dziêki pieczo³owitoci
archiwum jasnogórskiego zupe³nie dobrze
zabezpieczony dla wspó³czesnych badaczy
przedmiotu. Powo³uj¹c siê na opracowania
naukowe dr Popiecha, a tak¿e jego poprzedników (m.in. prof. Paw³a Podejkê), dzi
z ³atwoci¹ poznajemy dawne dzieje Kapeli
Jasnogórskiej" i jej wspó³pracowników.
Pocz¹tkowo jej cz³onkami byli tylko zakonnicy, lecz szybko okaza³o siê, ¿e aby poziom
zespo³u szed³ w górê, konieczne jest zatrudnianie w nim wybitnych muzyków, nie zawsze
zwi¹zanych z klasztorem. W XVIII w. pojawiaæ

notowa³ Janusz Pawlikowski

Fot. Zbigniew Burda

aleje III
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utworów, potem za do dokumentowania historii muzyki polskiej. Niektóre z tych drukowanych ladów muzycznej przesz³oci, dziêki
pomocy archiwum jasnogórskiego, zaprezentowano na wystawie Dziedzictwo wydawnicze
Czêstochowy, która jesieni¹ ub. roku
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a potem
w naszym Muzeum, rozpoczê³a
wa¿ny cykl
Czêstochowa  Polsce.

siê zaczêli dyrygenci (czytaj tak¿e:
nauczyciele) wieccy, a pod koniec tego stulecia w chórze pojawi³y siê nawet kobiety.
Dzi to zupe³nie normalne, lecz dawniej...
Mocno unowoczeniona by³a, jak siê okazuje, czêstochowska "Kapela Jasnogórska".
Tak bogaty twórczo, muzycznie i koncertowo okres pozostawi³ po sobie bardzo wiele
kompozycji, z których znaczna wiêkszoæ
zosta³a uwieczniona drukiem i do dzi stanowi skarbnicê wiedzy muzycznej dla s³uchaczy
i analityków muzykologii. Zas³uga to jasnogórskiego klasztoru, który doceni³ rolê
muzyki, nie tylko w chwili jej wykonywania
podczas liturgii, lecz tak¿e jako nonika
emocji ponadczasowych. Istotne w tym wzglêdzie by³y tak¿e mo¿liwoci wydawnicze i archiwistyczne Jasnej Góry, a wykszta³ceni
humanici, jakimi byli paulini, nie pozwolili na degradacjê wydarzeñ artystycznych
i dziedzictwa kulturowego muzycznej Polski.
Wszystko to stworzy³o mo¿liwoæ dla dzisiejszej oceny, wykorzystania i prezentacji
dawnej muzyki jasnogórskiej.
Badaj¹c zbiory muzykaliów, tak¿e tych
wydanych drukiem w oficynie jasnogórskiej,
odnotowujemy ponad 40 kompozytorów, z czego
po³owa to twórcy XVIII-wieczni. Szczegó³owe
badania przeprowadzi³ prof. Podejko, wybitny znawca tematu muzyki jasnogórskiej. Wród
najlepszych i znanych do dzi kompozytorów,
których dzie³a wydrukowano i s¹ do dzi
z powodzeniem wykonywane, nagrywane i stanowi¹ niezwykle istotny materia³ badawczy, s¹
zakonnicy: ojcowie W³adys³aw Leszczyñski (XVII
w.), Eryk Brykner, Zachariasz Gelito, Cyryl
Gieczyñski (XVIII w.). Niew¹tpliwie najpopularniejszym jest wiecki, lecz mocno zwi¹zany w po³owie XVIII w. z klasztorem kompozytor Marcin Józef ¯ebrowski, którego ponad
30 kompozycji zachowa³o siê do dzi. Najbardziej znane Nieszpory, nagrane staraniem
czêstochowskiego rodowiska muzycznego,
towarzyszy³y muzealnej wystawie jako t³o
muzyczne dla zwiedzaj¹cych. Obok ¯ebrowskiego,
z "Kapel¹ Jasnogórsk¹" zwi¹zani byli znani
ówczenie i popularni muzycy i kompozytorzy:
Franciszek Pemecker, Ignacy Rygala, Micha³
Or³owski, Ludwik Maader oraz wielu innych.
Muzykalia jasnogórskie, powsta³e za spraw¹
"Kapeli Jasnogórskiej", zarówno te w rêkopisach, jak wydane drukiem we w³asnej klasztornej oficynie, stanowi¹ dla wspó³czesnych
muzykologów i artystów bardzo bogat¹ skarbnicê wiedzy i sztuki kompozytorskiej.
Przetrwa³y dziêki zrozumieniu i nowatorskiemu
na ówczesne czasy myleniu zakonników o kulturze muzycznej i jej twórcach. Ponadto
mo¿liwoci wydawnicze stanowi³y ³atwoæ
w tworzeniu kopii, pocz¹tkowo do odtwarzania
aleje III

J. Jadczyk

MAM MISJÊ
z Andrzejem Harrym £ozowskim,
twórc¹ bêbnów, organizatorem warsztatów gry na tym instrumencie
w Czêstochowie, rozmawia £ukasz Rybak.
Jak siê zaczê³a Twoja przygoda z bêbnami?
Wszystko dziêki przyjacio³om z Rabki, którzy przyje¿d¿ali do Czêstochowy ze swoimi
instrumentami. To od nich kupi³em swój pierwszy bêben. Wkrótce z Wojtkiem Turbiarzem
z Habakuka sami zajêlimy siê produkcj¹.
Po jakim czasie Wojtek zaj¹³ siê samym
graniem, ja pozosta³em przy robieniu bêbnów.
I tak zosta³o do dzi. Bêbny to mój sposób na
¿ycie, a muzyka to dope³nienie ca³oci. Nie
rozdzielam tych dwóch rzeczy.
Czy w Czêstochowie jest klimat do tego
typu dzia³alnoci?
Mam pewnego rodzaju misjê. Polska kultura
znacznie ró¿ni siê od kultury afrykañskiej.
Poprzez ró¿ne projekty, warsztaty i koncerty
próbujê przybli¿yæ ludziom muzykê, któr¹ gram
i która mnie fascynuje.
A m³odzi? Garn¹ siê do grania?
Pocz¹tkowo spotykalimy siê z m³odymi ludmi
na warsztatach perkusyjnych w Pubie Kongo.
Teraz warsztaty maj¹ miejsce w Klubie Jazzowym Paradoks. Z klubem zwi¹zanych jest wielu
wietnych muzyków. To doskona³a atmosfera
do nauki. Kulminacj¹ naszego wspólnego grania
bêdzie wystêp i warsztaty bêbniarskie
na majowym festiwalu Nie zabijaj w Olenie.
Gdzie mo¿na Ciê zobaczyæ na ¿ywo?
Planujemy regularne koncerty z Drum Circus Band. Bêdzie mo¿na nas us³yszeæ w Opolu,
we Wroc³awiu no i oczywicie w Czêstochowie.
Byæ mo¿e zagramy równie¿ w Niemczech. Planujemy tak¿e wydanie p³yty, na której znajdzie
siê kilka utworów Drum Circus Band! w wersjach studyjnych oraz na ¿ywo. Prócz tego
wspomniany wczeniej festiwal w Olenie.
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doskonale oddaj¹ klimat otoczenia. Stylowoæ
tych fotografii potêguje sepia i wykonanie
ich w rozmywaj¹cej kontury technice gumy.
Wyeksponowane przestrzenie i otoczone
alejami kocio³y czêstochowskie zachêcaj¹
do nocnych ujêæ panoramicznych (S³awomir
Kuna, Maciej Pu³kownik, Pawe³ Pierciñski).
Z dala od czytelnych znaków miasta natrafiæ mo¿na na ma³omiasteczkowe zau³ki.
Pu³kownik próbuje dodaæ im blasku dziêki
wieczornemu wiat³u latarñ, Jan Zych dodaj¹c im narodowe barwy. Najczêciej jednak
takie miejsca s¹ ponure, odrapane, zamkniête, a ich wilgoæ i ciasnota zdaj¹ siê byæ
wyczuwalne (Jerzy Pi¹tek, Andrzej lusarczyk). Miejskie arterie nie sk³aniaj¹ do
snucia metafizycznych refleksji. Uliczne
wiat³a i drogowskazy tylko w rzeczywistoci u³atwiaj¹ poruszanie siê w przestrzeni,
na fotografiach przestrzeñ tê tn¹ liniami
zdaj¹cymi siê nie mieæ koñca i sensu.

Beata Anna Symolon

Fotografia w przestrzeni
dialogicznej
W Miejskiej Galerii Sztuki w Czêstochowie
mia³y miejsce trzy wystawy fotograficzne:
poplenerowa Czêstochowa 2003 i dwie pokonkursowe Martwa natura oraz Postaæ ludzka
w pejza¿u. Z³o¿y³y siê one na zorganizowane
po raz pierwszy Czêstochowskie Spotkania Fotograficzne, których pomys³odawc¹ i komisarzem by³ Janusz Mielczarek. Trzy wystawy obejmuj¹ce zró¿nicowane tematycznie i technicznie prace ponad stu autorów s¹ ogromnym impulsem dla wyobrani. Umys³ jednak, ze swoj¹
sk³onnoci¹ do porz¹dkowania, nerwowo poszukuje zasad, wed³ug których mo¿na by opisaæ
ten ró¿norodny i bogaty wiat utrwalony na
fotografiach.

Martwa  nie zawsze  natura
Autorzy ogromnej czêci prezentowanych
fotografii nagromadzili przedmioty, detale,
utrwalili fragmenty rzeczywistoci  odesz³e,
zapomniane, zapuszczone, niechciane. I jakby
wbrew temu wszystkiemu próbowali wydobyæ ich
dawno minione piêkno, nadaæ ich bytowi ponowny sens.
Tadeusz Kantor przestrzeñ, w której rozgrywa³y siê jego spektakle, okrela³ mianem
rzeczywistoci najni¿szej rangi. Gros zaprezentowanych fotografii zestawionych razem

Czêstochowa 2003
Mimo lunej formu³y czêæ uczestników pleneru spotka³a siê w centralnym dla Czêstochowy
miejscu  klasztorze jasnogórskim. Tê orientacjê miasta na klasztorn¹ wie¿ê utrwali³y
fotografie. Zdzis³aw Sowiñski dostrzeg³ j¹ przez
wapienne ruiny murów i ska³  dwie koresponduj¹ce ze sob¹ równie odleg³e przesz³oci.
Powietrzne fotografie Stanis³awa Markowskiego
obejmuj¹ nie tylko jasnogórskie wzgórze, ale
i aleje na nie prowadz¹ce. Droga sióstr zakonnych na fotografii Leszka Pêkalskiego tylko
pozornie odbiega od klasztornych murów, tutaj
ka¿dy pielgrzymi szlak koñczy siê przed obrazem Madonny.
Ukazanie miejsca poprzez detal przyczyni³o
siê do powstania najbardziej nastrojowych
fotografii. Na wykadrowanym zdjêciu Leszka
Pilichowskiego pierwszy plan stanowi rzebione zwieñczenie jednej z bram, wiê¿ê jasnogórsk¹ okrywa czapa gêstej mg³y. Czytelna
droga i gin¹cy punkt dojcia. Dwie na³o¿one
przez Zenona Harasyma na siebie fotografie
klêcz¹cego kardyna³a Wyszyñskiego burz¹ statycznoæ rzeby. Ich ró¿ny stopieñ czytelnoci daje nie tylko efekt ruchu, bowiem pokonana przez pos¹g odleg³oæ pod znakiem zapytania stawia tak¿e czas. W tym wszak miejscu
Stefan Wyszyñski zwyk³ wypowiadaæ najwa¿niejsze
dla tysi¹cletniej historii chrzecijañstwa
w Polsce przyrzeczenia. Wies³aw Turno utrwali³ mniej znane zak¹tki jasnogórskiego wzgórza, które mimo braku prostych odniesieñ,
aleje III

Fot. Janusz Moniatowicz

&

IV-VI 2004

FOTOGRAFIA
porcelany i ciemnego naparu. Czytelny zdaje
siê dialog butelki i dwu nape³nionych czêciowo kieliszków (Dominika Mazurek). Wszystkie
przedmioty rzucaj¹ d³ugie, barwne cienie.
Ta rozmowa ma swoj¹ przestrzeñ i czas. Dwa
puste kieliszki na zdjêciu Zygmunta Strzeleckiego zdane s¹ na milczenie, gdy¿ zarówno
butelka, która mog³aby j¹ nape³niæ, jak
i przestrzeñ spotkania, uleg³y rozmyciu. Przy
pustym kieliszku czasami trudno konwersowaæ
nawet... pustym kieliszkom. Rozmowa karafek
nape³nionych ró¿nokolorowymi p³ynami, pustej
przewróconej i znajduj¹cej siê w podobnym
stanie butelce (Marek Jóków), jest wyranie
ma³o konstruktywna  ka¿da patrzy w inn¹ stronê.
Ma³gorzata Kot uchwyci³a moment, w którym
relacje cz³owiek  manekin zosta³y ca³kowicie
odwrócone. To nie my przygl¹damy siê strojom
wyeksponowanym na manekinach, lecz one same
kontempluj¹ swoje odbicia w szybie. Wyczuwalne jest skupienie, napiêcie, wrêcz zahipnotyzowanie tym, co widz¹. Cz³owiek sprowadzony
zosta³ do roli podgl¹dacza. Nie ma miejsca
dla cz³owieka tak¿e w Mylach niespisanych
Adama Piotrowskiego. Armia pustych zaklejonych kopert wyrusza na podbój wiata. Przedmiot w miejscu cz³owieka, pustka w miejscu
myli. Przestrzeñ korespondencyjnej wymiany
s³ów i uczuæ cz³owiek odda³ bez walki i  jak
na razie  bez ¿alu.

mog³oby stanowiæ doskona³¹ scenografiê
do niestworzonego Kantorowskiego spektaklu.
Przestrzeñ gry najszerzej zosta³a wyznaczona przez Anetê Lipiñsk¹ i Dzmitra Kruhlova.
Jej pracowniê malarsk¹ ukazan¹ poprzez ga³êzie drzew odbitych w przeszklonych cianach
mog³yby dope³niæ, porozrzucane wród draperii, kamiennych bloków i zwiêd³ych lici,
pos¹gi Kruhlowa. Wirtualni aktorzy tej przestrzeni mogliby wygl¹daæ przez stare drewniane okno Mariusza Kniei, zasnute pajêczyn¹
niczym firank¹ zdobn¹ w motyle i ma³e myszki. Samotne krzes³o, w niezwykle ciep³ej tonacji, mo¿na dodaæ dziêki fotografii Bo¿eny
Pytel. Niezwykle ogranym rekwizytem jest tekturowa walizka (Bogdan Szczupak). Dziêki
zasuszonej ró¿y, fili¿ance herbaty i symbolowi religijnemu jeden rekwizyt opowiada trzy
ró¿ne historie. Dekoracjê mog³yby uzupe³niæ
omsza³e butelki, modzierze, po¿ó³k³e zapisane kartki (Janusz Moniatowicz), elementy
starych urz¹dzeñ (W³odzimierz P³aneta),
szufladka z niewa¿nymi ju¿ biletami (Karolina Kowalska), wyschniête w zapomnieniu bukiety kwiatów (W³adys³aw Szulc). Na tak wype³nion¹ przestrzeñ najlepiej by³oby patrzeæ przez tiulow¹ zas³onê w kolorze sepii
o fakturze porowatego drewna (Janusz Wojcieszek) lub ³upiny orzecha (Jacek Poznañski).
Brakuje tylko mistrza, by o¿ywiæ tê niezwyk³¹ przestrzeñ. Ten brak zapisany zosta³ dos³ownie na jednym ze zdjêæ dokumentuj¹cych
¿ycie kulturalne Czêstochowy:Kantorowska wystawa bez Kantora.

Nostalgia szaroci
Fotografia czarno-bia³a powoli odchodzi
w zapomnienie. Ta marginalnoæ powoduje, i¿
w coraz wiêkszym stopniu staje siê odrêbn¹
dziedzin¹ sztuki, a nie tylko sposobem utrwalania rzeczywistoci. A jako forma odchodz¹ca
utrwala tak¹¿ rzeczywistoæ: starych ludzi,
polne drogi, dawne sposoby uprawy roli, rzadko odwiedzane miejsca, opustosza³e zau³ki.
Bia³o-czarne zdjêcia przepe³nia melancholia,
nostalgia, samotnoæ. I coraz czêciej zdjêcia te wchodz¹ w relacje z innymi dziedzinami
sztuki: literatur¹, malarstwem, filmem, muzyk¹. I  co nieuniknione w teraniejszoci 
wiadomociami prasowymi. Dziêki tej kontekstualnoci jedno zdjêcie mo¿e staæ siê d³ug¹
pe³n¹ opowieci¹. Nagrodzone i wyró¿nione
w konkursie prace s¹ bardzo ro¿ne, a ka¿da
z nich mo¿e byæ przyk³adem na innego typu
uwik³anie w kotekstualnoæ.
Kilku autorów zgromadzi³o na swoich fotografiach tak¹ iloæ wiat³a, ¿e zdaje siê ono
rozsadzaæ obraz. Dodajmy: jesiennego wiat³a. wiat³a tak intensywnego, by wynagradza³o ono patrz¹cemu wielobarwnoæ jesiennych
krajobrazów

Przestrzeñ dialogiczna
Przedmioty prowadz¹ dialog. Najczêciej rozmawiaj¹ ze sob¹ rzeczy podobne, rzadziej
odmienne, czasami daje siê s³yszeæ monolog.
Monolog bardzo g³ony.
Meteoryt na zdjêciu Ewy Przytu³y zajmuje
centralne miejsce na scenie. Ciê¿ki od w³asnej
historii przyj¹³ pozycjê pó³le¿¹c¹. Delikatny
wyblak³y krajobraz sepiowy stanowi jego dekoracjê. Kamieñ zaczyna otwieraæ przed widzem
miêsiste wargi. Pojedynczy kamieñ na fotografii Zbigniewa Kota jest mniej otwarty, ukaza³
swój grzbiet i milczy. Otwiera siê dopiero
po znalezieniu partnera (Dialog). Gruszki
Piotra Medyny snuj¹ opowieæ: ta z lewej,
wyranie wy¿sza i m³odsza, z ogonkiem skierowanym do towarzyszki, zdaje siê byæ stron¹
s³uchaj¹c¹; ta z prawej, mniejsza i bardziej
pomarszczona, udziela pierwszej ¿yciowych rad.
Dwa takie same wycinki fili¿anek z kaw¹
(Janusz Pu³awski) prowadz¹ dialog równorzêdny. Ale bez szansy na porozumienie, bowiem
autor fotografii odci¹³ im spore fragmenty
aleje III
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Ogólnopolski plener fotograficzny: 25 zaproszonych uczestników nades³a³o 170 zdjêæ,
w wiêkszoci prezentowanych na wystawie.
I Ogólnopolski Salon: Martwa natura w
fotografii Czêstochowa 2003. Na konkurs
nap³ynê³y 503 prace od 116 autorów z Polski, Czech i Niemiec; do wystawy zakwalifikowano 132 fotografie 77 autorów.
Wystawa pokonkursowa III Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii Czarno-Bia³ej "Postaæ ludzka w pejza¿u" zorganizowanego
przez Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. Wystawie towarzyszy³y nieprezentowane wczeniej zdjêcia E. Osterloffa pochodz¹ce z prywatnych zbiorów Stanis³awa Janiszewskiego.

Fot. W³adys³aw Szulc

Gdy nasz wzrok wolno ogarnia prezentowane
na wystawie prace, to zarówno biel i czerñ,
jak i wiat³o, staj¹ siê wy³¹cznie dodatkami
do ca³ej gamy szaroci, które wch³onê³y przestrzenie, czas i emocje. Otwiera siê przed
nami trudna do wyra¿enia poetyka szaroci.

Fot. Andrzej lusarczyk

Fot. Eugeniusz Nurzyñski

aleje III
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co t³umaczy³ teciowi, który finansowa³ ca³e
przedsiêwziêcie, jego córka i wnuk ¿yli
w komforcie, na który zas³uguj¹. Ojciec
Maliny przyjrza³ mu siê uwa¿nie i zgodzi³
siê zap³aciæ; doda³ te¿, ¿e wemie urlop,
¿eby wszystkiego dopilnowaæ. Zachowywa³ siê
w ten sposób od samego pocz¹tku. Dzieñ
przed lubem zaprosi³ Paw³a do swojego
salonu i postawi³ na stole dwie szklanki
whisky. - Bêdê ciê obserwowa³, mieszkasz
przecie¿ tu¿ obok  powiedzia³ i przez d³u¿sz¹
chwilê p³uka³ usta alkoholem. Po czym doda³, ¿e zwyk³ uczciwie p³aciæ za dobrze
wykonan¹ pracê, ale kto raz zawiedzie jego
zaufanie, ten ju¿ go nie odzyska.
Kilka dni po lubie Malinka opowiedzia³a Paw³owi o dziennikarzu, który odwiedzi³
ojca i wypytywa³ o przetargi na wywóz mieci. Dziwi³ siê, ¿e firma tecia Paw³a
zawsze je wygrywa. Dziennikarz wyszed³,
a teæ odby³ trzy kilkuminutowe rozmowy
telefoniczne. Dociekliwy reporter dosta³
od swojego redaktora naczelnego wymówienie, policjanci znaleli w jego domu narkotyki, a urz¹d skarbowy wykry³ ukrywane
przez pismaka dochody.
Robotnicy znów zrobili sobie przerwê na
papierosa. miali siê i z przyjemnoci¹
wystawiali twarze na podmuchy wiosennego
wiatru. Byli wolni. Palili. Pawe³ znowu
siêgn¹³ do torby, ale marchewki nie znalaz³. Wykrêci³ numer inspekcji pracy. - Na
dachu pracuj¹ dwaj ludzie  powiedzia³.
 Nie s¹ zabezpieczeni, a to chyba wbrew
przepisom. - A nie obchodzi pana, ¿e mo¿e
im siê staæ jaka krzywda?  zdenerwowa³a
siê sekretarka i zapyta³a o adres. Potem
(- Takie s¹ przepisy dotycz¹ce zg³aszaj¹cych, nie ja to wymyli³am) wypyta³a Paw³a
o jego personalia, ³¹cznie z numerem dowodu i adresem zamieszkania. - Zaraz kto
przyjedzie  obieca³a.
Pawe³ schowa³ torbê do szafy. Wróci³
do biurka, w³¹czy³ komputer i zacz¹³
przegl¹daæ pocztê elektroniczn¹.  Misiaczku
 pisa³a Madzia.  Têskniê, mrrrauuu....
Madzia by³a m³odsz¹ ksiêgow¹ w zak³adzie
energetycznym. Jej m¹¿ kr¹¿y³ ma³ym pickupem po ca³ym kraju i sprzedawa³ rzemienne
sanda³y. Madzia nie znosi³a samotnoci, wiêc
Pawe³ stara³ siê, co prawda zawsze w du¿ym
popiechu, ul¿yæ jej cierpieniu. T³umaczy³
siê przed sob¹, ¿e Malina go zaniedbuje,
bo powiêca za du¿o czasu pracy w firmie
ojca i wychowywaniu Marcinka. Takie ¿ycie
jej odpowiada, myla³, jest szczêliwa. Robi
to, co lubi. Nie mam prawa czyniæ wyrzutów
Malinie, ani zmieniaæ jej ¿ycia, bo to by
j¹ unieszczêliwi³o, a gdyby Malina by³a
nieszczêliwa, nieszczêliwy by³by te¿ jej

Aleksander Wierny

PIEK£O
Pawe³ patrzy³ na robotników, którzy zdzierali papê z dachu kamienicy stoj¹cej po
drugiej stronie ulicy. Jad³ marchewkê,
czwart¹ ju¿ tego ranka, bo od trzynastu dni
rzuca³ palenie. Terapeuta, do którego zwróci³ siê o pomoc, doradzi³, ¿eby zajmowaæ
rêce i usta marchewkami, bo to umierza
potrzebê manualnej aktywnoci. Wy¿szy robotnik wyci¹gn¹³ z kieszeni paczkê Popularnych i poczêstowa³ kolegê. Mniejszy mê¿czyzna wtuli³ siê w zniszczon¹ d¿insow¹
kurtkê, ¿eby os³oniæ p³omieñ przed wiatrem. Pawe³ siêgn¹³ do torby po nastêpn¹
marchewkê, ale torba by³a ju¿ pusta, wiêc
bezmylnie zacz¹³ przek³adaæ papiery
na biurku. Nie móg³ siê zaj¹æ prac¹, bo nie
mia³ nic do roboty. By³ kadrowym w zak³adzie energetycznym, a poniewa¿ wiat³oæ
stawa³a siê prawie zawsze wtedy, kiedy mia³a
siê stawaæ, nowe lampy uliczne stawiano
rzadko, nie by³o zatem potrzeby, by zatrudniaæ nowych pracowników. Nikt go nie
niepokoi³, telefon milcza³. Siedz¹c bezczynnie przy biurku zazwyczaj analizowa³
swoje ma³¿eñstwo.
Malina by³a córk¹ bogatego w³aciciela
firmy utylizuj¹cej i wywo¿¹cej mieci. Pawe³
pozna³ j¹ na mocno zakrapianej imprezie
u wspólnych znajomych. Malina skoñczy³a wtedy studia i zaczê³a pracê u ojca, a Pawe³
dosta³ posadê kadrowego. Poprzednia sympatia rzuci³a go te¿ w³anie dla innego i by³
w fazie zawodu mi³osnego, która objawia
siê potrzeb¹ cynicznego uwiedzenia i skrzywdzenia jakiejkolwiek kobiety. Malina te¿
akurat zosta³a porzucona, lecz by³a na innym etapie cierpienia  ³aknê³a pocieszenia. Pawe³, któremu wciek³oæ i niechêæ
do kobiet wyostrzy³y intuicjê, pociesza³
tak skutecznie, ¿e z zachwycon¹ Malin¹
trafili do ubikacji. Poczêli Marcinka.
Ojciec Maliny dowiedzia³ siê o ci¹¿y,
wezwa³ Paw³a i stwierdzi³, ¿e konieczne
jest ma³¿eñstwo, ma³¿eñstwu za potrzebny
jest dom, zatem on kupi dom. Dotrzyma³
s³owa  naby³ od s¹siadów dwuipó³piêtrow¹
willê. Pawe³ zobaczy³ swoje domostwo
i pomyla³, ¿e wprawdzie zwi¹zek z Malin¹
rozpocz¹³ siê w ubikacji, ale mo¿e siê
przecie¿ miêdzy nimi rozwin¹æ prawdziwa
mi³oæ, wystarczy cierpliwoæ i zaanga¿owanie. Dba³ wiêc o ¿onê i Marcinka.
Ostatnio zarz¹dzi³ remont willi, ¿eby,
aleje III
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ojciec. Nie chcê robiæ krzywdy dwóm osobom. Maj¹c Madziê odprê¿am siê, relaksujê
i jestem dobry dla Maliny, a kiedy jestem
dobry dla Maliny, teæ jest ze mnie zadowolony. Muszê walczyæ o szczêcie mojej rodziny, myla³ Pawe³.
Pozostawa³o tylko palenie. Malina nie
znosi³a papierosowego dymu, Pawe³ za mia³
s³ab¹ wolê. Wielokrotnie obiecywa³ jej rozstanie z na³ogiem i za ka¿dym razem musia³
siê t³umaczyæ ze swojej nieudolnoci. Próbowa³ partyzantki: na przyk³ad pali³ w ogrodzie, gdy ona ju¿ spa³a, my³ potem maniakalnie zêby, bra³ prysznic i zmienia³ ubranie, lecz Maliny nie da³o siê oszukaæ,
dysponowa³a bowiem doskona³ym wêchem. Pok¹tne palenie rozwciecza³o j¹ jeszcze bardziej. W koñcu postawi³a ultimatum. - Albo
co z tym zrobisz  powiedzia³a.  Albo
bêdê musia³a poprosiæ tatê o radê i o pomoc. Nastêpnego dnia, czyli trzynacie dni
temu, Pawe³ poszed³ do terapeuty, który
przepisa³ mu tabletki likwiduj¹ce g³ód
nikotynowy, tabletki na uspokojenie
i zaleci³ marchewki. Pawe³ stosowa³ siê
do zaleceñ sumiennie, ale prawdopodobnie
znów by siê z³ama³, gdyby nie czêstsze
wizyty u Madzi. Po trzynastu dniach abstynencji powoli zacz¹³ nad sob¹ panowaæ i
zapanowa³by ca³kowicie, gdyby nie robotnicy na dachu, którzy zjedli w³anie drugie
niadanie i znowu zaci¹gali siê Popularnymi. Pawe³ otworzy³ szafê i jeszcze raz
przeszuka³ torbê. Marchewek nie znalaz³.
Zadzwoni³ do inspekcji pracy.  Dlaczego
nikt nie przyjecha³? Ci ludzie mog¹
zgin¹æ!  wrzasn¹³ do s³uchawki. - Nagle
zacz¹³ siê pan o nich martwiæ?  zez³oci³a
siê sekretarka.  Niech siê pan nie martwi.
Ju¿ ich ci¹gnêlimy. Wszystkich trzech.
Pawe³ popatrzy³ na pal¹cych na dachu
robotników i nagle zrozumia³. Sekretarka
pomyli³a adresy, które poda³ jej podczas
poprzedniej rozmowy, i wys³a³a inspektorów
do jego willi, któr¹ remontowali wynajêci
przez Paw³a ludzie. Ludzie, których pilnowa³ teæ. Pawe³ potwierdzi³ swoje podejrzenie u sekretarki, która ch³odno go przeprosi³a.  Czy pañstwa pracownicy informuj¹, kto z³o¿y³ doniesienie?  zapyta³.
 W tym przypadku, wobec takiej troski
o bliniego, podzielilimy siê t¹ wiedz¹
z robotnikami i mê¿czyzn¹, który nadzorowa³ prace  odpar³a kobieta.
Pawe³ od³o¿y³ s³uchawkê i na palcach
ruszy³ w stronê wyjcia. Milcz¹cy zazwyczaj telefon nagle wciekle siê rozdzwoni³. Pawe³ zamkn¹³ za sob¹ drzwi i pobieg³
do kiosku. Niech sobie zapali, zanim znów
poch³onie go to byle jakie piek³o.
aleje III

Gra¿yna Siedlecka

HISTORIA Z ¯YCIA WZIÊTA
Ma³y Australijski Anglosas Rodowodem
Prosto z Korei szed³ przez najstraszniejsz¹ z ulic Chicago i zajada³ lizaka. Nie
obchodzi³o go wcale to, ¿e za ka¿dym rogiem czyha na niego morderca, gotów odebraæ ¿ycie ma³emu ch³opcu za marne 1000
dolarów, które Ma³y Australijski Anglosas
Rodowodem Prosto z Korei trzyma³ w kieszeni.
Dwa czarne koty, dr¹ce siê w niebog³osy, przebieg³y mu drogê, a zezowate
zombie spad³o z czwartego piêtra tu¿ za
bohaterem, rozplaskuj¹c siê z g³onym
plask o nadgni³ego pomidora. Atmosfera
dr¿a³a, ale Ma³y Australijski Anglosas
Rodowodem Prosto z Korei - nie. Bo on czu³
siê wa¿ny. Bo podstawówkê skoñczy³ dzi.
No i co z tego, ¿e skoñczy³, skoro ma
w g³owie tylko kobiety i wina dzban?
I w³anie w momencie, gdy wspomina³ sw¹
ostatni¹ kochankê - pachn¹c¹ kotem Angelikê - zza rogu wyskoczy³ Morderca. Morderca
z wielkiej litery. Nie jaki tam morderca,
ale MORDERCA. Z najprawdziwszym pistoletem wodnym w morderczej d³oni. Morderca
³ypn¹³ w lewo, ³ypn¹³ w prawo i dopiero
wtedy przejecha³a go ciê¿arówka.
Ma³y Australijski Anglosas Rodowodem
Prosto z Korei szed³ dalej, nie zwa¿aj¹c
na nic. Nie widzia³ czaj¹cych siê po
k¹tach wampirz¹tek i ich mam, nie s³ysza³
dzikich wrzasków zarzynanych prostytutek
i gwa³conych alfonsów. Splun¹³. Skoñczy³
podstawówkê! Splun¹³. Ups! We krwi pojawi³a siê krew. To nie by³o w planie. Umar³.
Na grulicê, jeli to kogokolwiek interesuje. A wszystko przez te rurki z kremem.
Mówili: nie jedz rurek z kremem! Doigra³ siê.
- He, he! - powiedzia³ Niedu¿y Wredny
Krasnoludek, ujrzawszy Ma³ego Australijskiego Anglosasa Rodowodem Prosto z Korei
martwego.
A przelatuj¹cy nad miastem Batman nic
nie powiedzia³. Bo co mia³by rzec na temat tak kretyñskiego ¿ywota?
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siê rozmyli³a, stwierdzi³a, ¿e to wcale
nie jest takie przyjemne, skoñczy³a potem
medycynê, i zosta³a wziêtym lekarzem, ale
to historia na inny tekst, no co za pech.
I tak w³anie ziarno pierwsze puci³o
swe k³¹cza. I nie min¹³ tydzieñ drugi,
jak drugie ziarno zazieleni³o wiat sob¹,
m³odymi listkami szeleszcz¹c niedos³yszalnie, niczym bezg³ona modlitwa duszonego
kieszonkowca, który w swej wielkiej g³upocie myla³, ¿e ten wielki dryblas nie
zauwa¿y ma³ego cz³owieczka, wyci¹gaj¹cego
mu portfel z kieszeni jeansów.
Nie min¹³ tydzieñ trzeci, jak bracia
umarli z g³odu.
Mora³ z tej historii jest prosty jak dym
z komina i jasny jak wzrok zakochanego
dziewczêcia, choæ nie jest ni bo¿y,
ni zacny. Dobrym czy z³ym bêdziesz cz³ekiem, mieræ i tak ciê czeka, no co za pech.

Gra¿yna Siedlecka

O DWÓCH BRACIACH, CO W JEDNEJ
WIOSCE ¯YLI
W pewnej wiosce dwóch braci ¿y³o, ró¿nych jak koñ i wios³o. M³odszy lat mia³
piêtnacie, dobry by³ i uczciwy; starszy,
Chrybkiem zwany, gnuny i leniwy by³.
Historia ta w pewnej wiosce siê dzieje,
gdzie dwóch owych braci ¿y³o.
Dobrym i uczciwym by³ m³odszy a Glorek
mia³ na imiê. ¯ony nie mia³ - bo m³ody,
dzieci te¿ nie, ni chaty w³asnej. ¯y³ wiêc
z rodzicami swymi, w jednej z nimi izdebce,
na sianku jednym. I ¿ywot wiód³ spokojny,
bo dobrym i uczciwym by³ cz³ekiem.
Gnuny i leniwy by³ Chrybek, z³oliwy
i lubi³ robiæ ludziom durne ¿arty, no co za
cham. Zarozumia³y i wstrêtny, ¿ycie wszystkim uprzykrza³. Chaty nie mia³, ni ¿ony, bo
za m³ody by³ jeszcze. I nikt nie lubi³
Chrybka, który gnuny i leniwy by³, no co
za cham.
A¿ nadszed³ rok taki, ¿e rodzice dobrzy
i m¹drzy umarli. A Chrybek, co gnuny by³
i leniwy, i lubi³ robiæ ludziom durne ¿arty
- dobrego i uczciwego Glorka za próg wywali³, no co za cham.
I rzek³ Chrybek:
- O, ty, bracie, id z domu tego i nie
chce ciê widzieæ wiêcej, kolego!
I odrzek³ mu mi³osiernie Glorek:
- A pójdê, bo co mi, kurde, zosta³o,
no co za pech, ¿e rodzice dobrzy i m¹drzy
umarli.
Odgarn¹³ grzywkê blond i poszed³, i nic
wiêcej nie rzek³, i chatê sw¹ wybudowa³
naprzeciw chaty brata swego, z³ego i gnunego. Taki to rok by³, gdy rodzice dobrzy
i m¹drzy umarli.
Lecz ka¿dy z braci spadek po ojcu dosta³, co trzema ziarnami siê jawi³. Dobry
i uczciwy Glorek posia³ trzy ziarna bo
pracowity by³. Chrybek te¿ posia³, bo by³
g³odny, i rzek³ z³y brat i gnuny:
- O, teraz posiejê te trzy ziarna, bom
g³odny.
Taki to by³ spadek po ojcu, co trzema
ziarnami siê jawi³.
I nie min¹³ tydzieñ, jak ziarno pierwsze
puci³o swe zielone k³¹cza, wyci¹gnê³o ³ody¿ki do s³oñca i ssa³o jego promienie
niczym dzieciê ssie zgwa³con¹ wczeniej
pier swej m³odocianej matki, co chcia³a
zostaæ prostytutk¹, ale po pierwszym razie
aleje III

Gra¿yna Siedlecka  uczennica klasy maturalnej VII LO w Czêstochowie, wspó³twórczyni Grupy Literackiej BLEE. Autorka ¿artobliwych, czêsto absurdalnych, krótkich tekstów literackich. Jest cz³onkiem
filmowej grupy Chacifde. Gra na pianinie
i na gitarze, lubi bawiæ siê aparatem
fotograficznym.

Piotr Nita

GWIAZDA
Mêska szatnia wype³niona by³a wilgoci¹
i skrzypieniem k¹pielowych klapków. Nadzy
mê¿czyni stali w strumieniach wody.
Namydlali siê dok³adnie, by pozbyæ siê woni
chloru. Dwaj ch³opcy szamotali siê o pierwszeñstwo skorzystania z prysznica. Czekaj¹cy na zwolnienie ubikacji mê¿czyzna bawi³
siê swoj¹ komórk¹. Wydawa³o siê, ¿e sprawdza otrzymane wiadomoci. W rzeczywistoci
jednak robi³ zdjêcia. Na ka¿dym z nich
widnia³y surowe cia³a ch³opców.
Dr¿enie rêki, które jeszcze jaki czas
temu utrudnia³o mu wykonywanie zdjêæ, nie
stanowi³o obecnie problemu. Mê¿czyzna
kadrowa³ pewnie, robi³ zbli¿enia, dba³
o kompozycyjne walory zdjêcia. Dobrze zna³
pieniê¿n¹ wartoæ fachowo wykonanej serii.
Zwieñczeniem wzorowej powinna byæ scena
wycierania siê ch³opców, na to by³ jeszcze
czas póniej. Ubikacja siê zwolni³a.
Drogê do samochodu mê¿czyzna pokona³
k³usem, minimalizuj¹c tym samym szansê przeziêbienia.

!
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¯ebym siê tylko nie rozchorowa³,
bo korzystanie z basenu bêdzie niemo¿liwe,
a to zepsuje kontakty z klientami. Mogliby
uznaæ, ¿e ich osobisty czarodziej zawiód³.
Rynek szybko wype³nia luki, na moje miejsce natychmiast wskocz¹ inni przejmuj¹c
klientów.
Mê¿czyzna w³¹czy³ ogrzewanie i spojrza³
w lusterko. Rozemiani ch³opcy pojawili siê
w drzwiach p³ywalni. Wolno przejecha³ obok
nich. Radio umili³o mu powrót do domu.
W przedpokoju zrzuci³ buty i p³aszcz.
Nastêpnie w³¹czy³ komputer. Podpi¹³ do niego
komórkê i zacz¹³ przegl¹daæ zdjêcia. Móg³
byæ z siebie zadowolony. Jakoæ i artyzm
oraz sami modele na najwy¿szym poziomie.
Minimalna obróbka graficzna uczyni z tych
fotek pere³ki. Mê¿czyzna popiesznie w³¹czy³ popularny komunikator internetowy
i wstuka³ tekst do kilku znajomych.
Proszê szybko siê pojawiæ. Nowe zdjêcia.
Klasa. Wysy³am próbki. Maile z plikami
postanowi³ nadaæ póniej. Przeci¹gn¹³ siê,
zadowolony z dobrze przepracowanego dnia.
W kuchni zapali³o siê wiat³o. Obudzony
stukotem klawiatury siedmiolatek gmera³
w lodówce. Tato, kup jutro jogurt  mrukn¹³ zaspany, po czym powlók³ siê do ³ó¿ka
¿uj¹c kawa³ek sera.
Mê¿czyzna wpisa³ to w harmonogram na
swojej komórce. Przy okazji przejrza³ plan
na nastêpne dni. Jutro wypada³y urodziny
jego ¿ony. Zalogowa³ siê wiêc w swojej
skrzynce i zacz¹³ pisaæ ¿yczenia. Ozdobi³
je kilkoma miesznymi grafikami, co mia³o
podnieæ ¿onê na duchu. Biedna kobieta
harowa³a jako gosposia u jakiej w³oskiej
matrony kilka tysiêcy kilometrów st¹d.
Wys³anie maila trwa³o chwilkê.
W skrzynce zalega³a jaka wiadomoæ.
Dobrze znany adres skusi³ mê¿czyznê,
by otworzy³ maila. Gratulacje  rozbrzmiewa³ wyt³uszczony napis  Twój synu
znalaz³ siê w rankingu województwa.
W za³¹czniku umieszczono zdjêcie ch³opca mierz¹cego k¹pielówki w sklepowej przebieralni.
Mê¿czyzna oniemia³. Otrz¹sn¹wszy siê
wsta³ i skubi¹c brew poszed³ do pokoju
syna. Dziecko spa³o rozwalone na ³ó¿ku.
Mê¿czyzna przysiad³ ³ó¿ka. Przetar³ raz
jeszcze oczy, po czym umiechn¹³ siê. Brawo,
ch³opcze. Bêdziesz gwiazd¹ - szepn¹³
i nachyliwszy siê nad ch³opcem uca³owa³
go w czo³o.

DEBIUT
Agnieszka Sowier  Jankowska

ONA
Sz³a, krêc¹c pokanym zgrabnym ty³eczkiem miêdzy sklepowymi pó³kami.
Trzyma³a w lewej rêce listê, na której by³o napisane: sól, ser ¿ó³ty,
myd³o szare, papier toaletowy,
zapa³ki, cytryny, chleb. Praw¹ rêk¹
popycha³a wielki wózek na zakupy, gdzie
od czasu do czasu wrzuca³a produkty
z listy, i nie tylko z listy. Lubi³a
kupowaæ, jak prawie ka¿da kobieta,
ale by³y takie dni, kiedy robienie
zakupów sprawia³o jej wrêcz orgiastyczn¹ przyjemnoæ. Dzi by³ jeden
z takich dni.
Wsta³a przed ósm¹ nie spodziewaj¹c
siê niczego dobrego. Wziê³a oszczêdny prysznic, doprowadzi³a w³osy
do ³adu i usiad³a do niadania.
Zaserwowa³a sobie jajka na miêkko,
pomidora, grzankê i zio³a na polepszenie trawienia. Gdy uderza³a metodycznie w paruj¹c¹
skorupkê jajka
osadzonego w zielonkawym onyksowym
koguciku (pami¹tka z podró¿y do Turcji)  zaczê³o siê.
Poczu³a s³odk¹ falê gor¹ca a zaraz
potem dreszczyk. Gêsia skórka
rozbieg³a siê po jej ciele od brzucha
do starannie wylakierowanych paznokci r¹k i nóg, podnios³a lekko w³osy
na g³owie i zbieg³a za uszami na plecy i poladki. Rozpromieniona szybko
wziê³a siê za niadanie. Z bij¹cym
sercem i ró¿owymi z emocji policzkami
z³apa³a torbê i wybieg³a z domu
marz¹c o jak najszybszym dostaniu siê
do supermarketu. Kiedy wk³ada³a
monetê, aby odczepiæ wózek na zakupy,
têtno wzros³o do 120 uderzeñ
na minutê. Gdy szklana tafla drzwi
rozsunê³a siê cicho i us³u¿nie,
zamrucza³a z zadowolenia jak tygrysica. Ruszy³a przed siebie. Biust wypiê³a do granic mo¿liwoci, ciemne
rodzynki wieñcz¹ce piersi prawie rozrywa³y materia³. Oczy wpó³przymkniête,
usta miêkkie obrzmia³e i wilgotne... Sz³a
krokiem tanecznym, rozko³ysanym, wabi¹cym. Dotyka³a prawie wszystkich towarów
na pó³kach. Rozkoszowa³a siê miêkkim

Piotr Nita  student IV roku czêstochowskiej WSP, za³o¿yciel i lider Grupy Literackiej BLEE, wspó³twórca wytwórni filmowej Chacifde.
aleje III
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ju¿ wszystko ze swej skromnej listy
a prócz tego ca³¹ górê rzeczy, których na licie
nie by³o. Po drodze
jej uwagê przyci¹gn¹³ barwny rega³
z wszelkimi akcesoriami sportowymi.
Obieca³a, ¿e zajrzy tam tylko na chwilê, dlatego te¿ zajê³a miejsce przy
kasie za grubym jegomociem w br¹zowym skórzanym p³aszczu. Do kasy
dotar³a po dwóch godzinach zupe³nie
wyeksploatowana ale ogromnie szczêliwa. Kosz z zakupami wype³ni³ siê
po brzegi, tak ¿e mo¿na by³o spodziewaæ siê, ¿e zaraz
co wypadnie.
Z bólem serca i poczuciem grzechu rozrzutnoci poda³a kasjerce kartê,
z której wyssane zosta³y kolejne
cyfry. Pakuj¹c zakupy do baga¿nika
samochodu znów poczu³a dotyk tych
wszystkich ekscytuj¹cych wypuk³oci,
p³ynnoci, twardoci. Jak podniecona
studentka na pó³metku szybko wskoczy³a za kierownicê, aby jak najprêdzej znaleæ siê w domu i na nowo
oddaæ siê rozkosznym przyjemnociom.

przesypywaniem kasz w torebkach, nieco
bardziej kanciastym przesuwaniem makaronów, przy dotyku mia³kiej soli przez
plastikowy woreczek, wyrwa³ siê z jej
ust jêk rozkoszy. Kiedy natrafi³a na
rega³ z oliwkami, celowo wybra³a te
w folii, aby móc czuæ dok³adnie, jak
twarde kuleczki przep³ywaj¹ jej miêdzy
palcami, a po zwolnieniu pieszczotliwego ucisku znów trafiaj¹ do swego
pierwotnego po³o¿enia. Herbaty, ich
zapachy, przymknê³a oczy, wyobrazi³a
sobie
miejsca, z których pochodz¹.
Po³udniowe s³oñce, mnóstwo r¹k obrywaj¹cych delikatne m³ode listki. Te rêce,
ciemne, o d³ugich palcach, zakry³y ca³ej jej cia³o, palce sprawne i szybkie
dotar³y do najintymniejszych zakamarków. Perlisty pot wyst¹pi³ jej na czo³o,
oddech coraz szybszy, skóra zarumieni³a siê...
Zmieszana, jakby nieznajomy, z którym dopiero zaczê³a tañczyæ, chcia³
j¹ poca³owaæ, pobieg³a do mro¿onek.
Zgrabnie kr¹¿¹c pomiêdzy ladami ch³odniczymi, och³onê³a nieco. Przesuwa³a
palce po zgromadzonych towarach w poszukiwaniu czego, jeszcze nie wiedzia³a, czego. Zapach, jego brak,
wszystko by³o upione, jakby sterylne, bez uczucia. Porzuci³a to bezduszne miejsce trafiaj¹c do dzia³u
serów. Taaak, zapach, rozdê³a nozdrza jak chart na polowaniu. Rozkoszowa³a siê wyrazist¹ woni¹ dobiegaj¹c¹ zewsz¹d. Znów wyobrania podsycana aromatem zaczê³a pracowaæ. Stada
dorodnych krów pas¹cych siê na aksamitnych soczystozielonych ³¹kach.
Po chwili obraz zla³ siê w jedn¹ ogromn¹ krowê, z której nabrzmia³ych
wymion strzyka³o mleko do drewnianego skopka. Potem widzia³a samo
tryskaj¹ce mleko, oblewaj¹ce j¹ nag¹.
Oczyma wyobrani dok³adnie widzia³a,
jak bia³e ciep³e strumyki op³ywaj¹
jej piersi, które poród mlecznej rzeki
stercz¹ br¹zowymi wyspami. Dalej rzeka zalewa³a nizinê brzucha, wype³nia³a
zag³êbienie pêpka i sp³ywa³a ni¿ej, rozczesuj¹c siê w drobne niteczki. Ju¿
nie mog³a siê powstrzymaæ, wyda³a szereg gard³owych jêków, przywar³a ca³¹
rozpalon¹ sob¹ do rega³u z francuskimi
serami i w ostatnim momencie rozkoszy
zgarnê³a te najdro¿sze do wózka z zakupami.
Zawstydzona kilkoma parami oczu,
wpatruj¹cych siê w ni¹ ze zdziwieniem, ruszy³a w kierunku kas. Mia³a
aleje III

Agnieszka Sowier-Jankowska przysz³a na wiat w Blachowni ko³o Czêstochowy  jak mówi - w porze kwitnienia fio³ków. Pierwszy tekst,
wierszowany i ilustrowany, napisa³a w wieku 7 lat. Mieszka w Krakowie, gdzie niedawno ukoñczy³a
Instytut Sztuki ze specjalizacj¹
z grafiki. W wolnych chwilach zajmuje siê linorytem oraz pisaniem opowiadañ dla dzieci i doros³ych.
Ona jest debiutem prasowym Autorki.

"Miar¹ kultury narodu nie jest jego
sztuka najwy¿sza, bêd¹ca tworem istot
wyj¹tkowych, ale w³anie literatura
drugiej klasy, gdzie dobre wychowanie, tyle¿ autora co odbiorcy, wa¿niejsze bywa od talentu".
Witold Gombrowicz - Wspomnienia polskie
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Przed premier¹  fotoreporta¿ Piotra D³ubaka
Piotr D³ubak  artysta fotografik, cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, zajmuje siê przede
wszystkim portretem (m.in. album Laureaci Nagród Prezydenta Czêstochowy w dziedzinie kultury).
Jest laureatem wa¿nych i presti¿owych nagród i wyrónieñ w dziedzinie fotografii w kraju i za granic¹.
Nowy cykl fotografii Piotra D³ubaka obrazuje przygotowania do premiery spektaklu Iwona, ksiê¿niczka
Burgunda Witolda Gombrowicza, w re¿yserii Katarzyny Deszcz. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w foyer Teatru
im. A. Mickiewicza.
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¿e tekst (dialogi) dramatu przepe³nione
s¹ kultowymi ju¿ zdaniami (zwrotami),
które obecnie funkcjonuj¹ w jêzyku
polskim jako wyznaczniki inteligencji czy
poczucia humoru, a tak¿e pewnego probierza trzewoci, zdystansowania siê
do tematu w rozmowach o sztuce, polityce, mi³oci czy dobrym wychowaniu.
Np.: Cudowny zachód s³oñca. Cz³owiek
od tego widoku staje siê lepszy, Hej,
m³odoæ, m³odoæ, nie ma nic piêkniejszego nad m³odoæ, Nie rób z tata
wariata, Czy ¿arty maj¹ byæ dozwolone
tylko jednej stronie, Bywa, ¿e jedna
osoba przypomina nam inn¹ osobê, ale,
¿eby tak wyraziæ siê, w stanie roznegli¿owanym czy te¿ finalna sentencja: Trzeba uwa¿aæ gdy siê je, bo mo¿na siê ud³awiæ. Te bardzo z³ote myli Gombrowicza do dzi pomagaj¹ nam wik³aæ siê
w nieznane zagadki bytu, podobnie jak
dialogi z filmu Piwowskiego Rejs
pozwala³y nam nie zwariowaæ w bardzo
zabawnym i ludycznym PRL-u.
Wracaj¹c za do Iwony... to trzeba
zaznaczyæ ¿e akcja sztuki rozgrywa siê
w nieokrelonym czasie i epoce. Atmosfera w niej jest jak wspomnia³em dworska,
pe³na intryg i podejrzliwoci. Ceremonia³ jest na wskro sztuczny, wystylizowany i recytowany jakby wziêty trochê
z Szekspira. Tytu³ow¹ bohaterk¹ dramatu
jest prosta dziewczyna, wyszydzana przez
dworsk¹ mietankê towarzysk¹ a koniec
jej jest tragiczny  staje siê ona bowiem ofiar¹ dworskich intryg, sama bêd¹c
zagro¿eniem dla pa³acowego status quo
(istniej¹cego stanu rzeczy). Gombrowicz
od pierwszego wydania w Skamandrze
w 1938 roku Iwony... zmieni³ doæ istotnie pewne jej w¹tki i doæ wyranie przerobi³ sztukê do pierwszego ksi¹¿kowego
wydania (ukaza³o siê ono dopiero w 1957
roku). Przedwojenna wersja Iwony... by³a
bardziej autotematyczna i obsesyjna
w ods³anianiu alter ego autora. Wyra¿a³a
w sposób bardziej wyrazisty uwarunkowania skazania siê w ¿yciu tylko na siebie, czy istnienie tylko dla siebie. Tak
wiêc w ostatecznej wersji postaæ Iwony
wprowadza w stabilny uk³ad anarchiê. Jest
ona ofiar¹ ale ofiarami s¹ te¿ ludzie
dworu. Sztuka staje siê dwuznaczna
i zawiera w sobie perwersyjne, niejednoznaczne treci. Nie sposób w³aciwie
stwierdziæ czy to Iwonê drêcz¹, czy
to ona innych drêczy swoj¹ osobnoci¹,
innoci¹. Gombrowicz uwa¿a³ swoj¹ sztukê za farsê i nie chcia³ zagêszczonego
psychologicznie i dramaturgicznie spekta-

W sztuce jak w ¿yciu, o wiele trudniej przychodzi nam zu¿ytkowanie naszych wad, ni¿ naszych zalet.
Witold Gombrowicz Proza, Reporta¿e, Krytyka, 1933-1939)
Ostatecznie autor we w³asnej osobie, nie za piêkna, lecz fikcyjna
historia bohaterów, stanowi istotn¹
treæ dzie³a.
Witold Gombrowicz Proza, Reporta¿e, Krytyka, 1933-1939)

Marian Panek

Wiêcej Gombrowicza
mniej Witkacego,
a wszystko bêdzie cacy
Witold Gombrowicz, wielki ironista
i przemiewca  autor m.in. Pamiêtnika
z okresu dojrzewania (1933), Fedydurke
(1938), lubu (powst. ok. 1944-47), TransAtlantyka (powst. ok. 1948-50), Dzienników (1953-69), Pornografii (1960), Kosmosu (1965), Operetki (1966) napisa³
swój pierwszy dramat Iwonê, Ksiê¿niczkê Burgunda w latach 1934-35. By³ to
jego pierwszy, ale bardzo dojrza³y i
klarowny utwór sceniczny. Ponoæ wszystko co dotyczy powstania tego dzie³a rozpoczê³o siê od wielkich kompleksów autora na temat w³asnej urody. M³ody Gombrowicz mia³ obsesjê na punkcie swego wygl¹du. Inni wspominaj¹, ¿e zaczê³o siê
niewinnie, i¿ janie panicz Witold nadawa³ przy swoim stoliku w Ziemiañskiej
ró¿nym znajomkom i bywalcom  dworskie
tytu³y. Towarzystwo, salonowe zachowania, koneksje, a zw³aszcza obyczaje pe³ne sztywnoci i wymylnej etykiety rodzimej arystokracji kojarz¹ce siê z dworem  feudalnym i kastowym porz¹dkiem 
mierzi³y autora Iwony... i by³y bez w¹tpienia po¿ywk¹ do napisania tak pe³nego
ironii dworskiego dramatu. Dramatu
aluzji towarzyskich, okrutnego i zjadliwego humoru, obna¿aj¹cego mechanizmy
koterii dworskiego uk³adu.
Jakie wykreowa³ postaci i jak¹ myl
w dzia³aniu one reprezentuj¹ warto zobaczyæ na du¿ej scenie Teatru im. A.Mickiewicza w Czêstochowie. Zw³aszcza,
aleje III
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 a w konsekwencji w charakterze i typie
odbieramy j¹, jako niebezpieczn¹ odmianê demonicznej inteligencji, cz³owieka
w³adzy zatopionego w tle, zawsze jednak
umiej¹cego poradziæ i zaradziæ. Tyle
o samym premierowym spektaklu i udanej
zespo³owej realizacji gombrowiczowskiej
Iwony...
Na koniec wracaj¹c do samego autora,
to zwierza³ siê on we Wspomnieniach polskich tak: Iwonê pisa³em z trudem
i niechêtnie. Postanowi³em wykorzystaæ
dla teatru technikê, któr¹ sobie wyrobi³em w opowiadaniach, tê zdolnoæ snucia
oderwanego i nieraz absurdalnego tematu
trochê tak jak tematu muzycznego. Rodzi³
mi siê absurd zjadliwy i niepodobny
do sztuk, które wówczas pisano. Walczy³em zajadle z form¹... Maj¹c równie¿
na uwadze sam tytu³ artyku³u, oraz
by siê z niego wyt³umaczyæ oddam jeszcze
raz g³os Panu Gombrowiczowi, by pokazaæ
co s¹dzi³ ambiwalentnie o samym Witkacym. Mówi³ o nim: Trzeba jednak przyznaæ ¿e wyprzedzi³ czas i ¿e czas dopiero go dosiêga. Z niema³¹ na owe czasy
mia³oci¹ wprowadza on Czyst¹ Formê
do teatru: dramat, mówi nie powinien zawieraæ ¿adnej treci, powinien byæ jedynie zestawieniem czystych efektów (podobnie jak w muzyce, nie pytamy jak¹
treæ wyra¿a symfonia, wystarczy,
¿e po pianissimo smyczków nastêpuje fortissimo perkusji), te za efekty maj¹ na
celu wy³¹cznie dreszczu metafizycznego. Absurdalne dramaty Witkiewicza stanowi¹ chyba jeden z najbardziej radykalnych eksperymentów w teatrze (Publicystyka, wywiady, teksty ró¿ne, Dzie³a
t.XIV, 1997). Natomiast w Dzienniku
z lat 1961-1966 ma trochê inne zdanie
o Witkacym  Nie lubi³em go. Dra¿ni³
mnie a jego eksperymenty z form¹ najmielsze chyba, nie by³y dla mnie przekonywuj¹ce  zanadto intelektualne, nie
umiej¹ce wyjæ poza grymas... Uwa¿a³em,
¿e brak mu talentu. A jego tricki podobne do tego czym Dali epatuje, zanadto
jak na mój gust by³y klasyczne w swoim
surrealizmie.
Tak wiêc Gombrowicz i Witkacy wielkimi pisarzami byli. Byæ mo¿e teraz kolej
po Panu Witoldzie, na dramat Pana Stanis³awa Ignacego w naszym czêstochowskim
teatrze. By wyjaniæ sobie, kim Witkacy
dla Teatru jest.

klu. Proponowa³ przez uwypuklenie farsowej formy zneutralizowaæ przykr¹ osnowê sztuki (uwagi o grze i re¿yserii)
oraz ¿e sztuka  nie powinna byæ grana
zanadto na serio.
Czêstochowska realizacja Gombrowiczowskiej Iwony... w re¿yserii Katarzyny
Deszcz nie odbiega daleko od rad autora
i jest odmian¹  rzetelnie rozegranej
i wygranej przez aktorów oraz realizatorów  tragifarsy o przekomicznym czasami
przebarwieniu. Re¿ysersk¹ rêkê widaæ
w ca³oci przedstawienia, jest ono
klasyczne w podzia³ach i rytmach. Realizacja ta choæ na pocz¹tku ascetyczna
(w wiat³ach, które z biegiem akcji
tworz¹ interesuj¹ce malarskie obrazy)
zaskakuje póniej swoim dynamizmem. Przestrzeñ sceny podzielona jest na dwie
znacz¹ce czêci za i przed cian¹
kratownicy. Jakby a¿urowej, sztywnej
sieci, której kwadratowe podzia³y mog¹
siê kojarzyæ równie¿ z przeszklon¹ oran¿eri¹ czy spacerowym pawilonem, b¹d
podzielonym wiatem przed i za (scenografia Andrzej Sadowski). Aktorzy w³aciwie nie schodz¹ ze sceny, uczestnicz¹
w spektaklu czasami jakby w poczekalni
dworcowej zastygli w oczekuj¹cych pozach. Kiedy rozgrywaj¹ swoje sceniczne
¿ycie s¹ wpisani w sieæ kratownicy.
Poruszaj¹ siê w przestrzeni niepokoj¹cej
muzyki  autorstwa Anglika Nigela Pipera
 wykonuj¹c zabawn¹ choreografiê kaligraficznych kroków z kategorii Ministerstwa g³upich kroków Monthy Pytona.
Wród aktorskich kreacji nale¿y wyró¿niæ bezw¹tpienia zbudowan¹ wielotorowo postaæ Króla stworzon¹ przez Marka
losarskiego. Skonstruowan¹ ró¿norodnymi rodkami sztuki aktorskiej: od zdystansowanej, miesz¹cej refleksyjnoci
podstarza³ego w³adcy, zaskoczonego
¿e wiat siê zmienia, a¿ po egzystencjalne zachowania na zupe³nym luziku.
Równie¿ Królowa, Ma³gorzaty Marciniak
wybija siê z t³a dworskiego ansamblu 
nie tylko udanym krojem i energetycznym
deseniem materii kostiumu  tak¿e gr¹
z temperamentem i bogat¹ uczuciowo skal¹
prze¿ywania, rozwijaj¹cej siê a¿ do koñca spektaklu roli. Ma³gorzata Marciniak
z Królowej wciela siê w now¹ sceniczn¹
osobowoæ i jako poetycki pensjonarski
dworski destrukt otwiera przed publicznoci¹ olbrzymi wachlarz swoich aktorskich mo¿liwoci. Szambelan Antoniego
Rota, konsekwentna, mocna i wyrazista
postaæ  nacechowana precyzj¹ ruchu cia³a, znacz¹cych szyfrowanych gestów r¹k
aleje III

Teatr im. A. Mickiewicza w Czêstochowie.
Witold Gombrowicz "Iwona, Ksiê¿niczka Burgunda",
re¿. K. Deszcz, scen. A. Sadowski, muz. Nigel Piper.
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dosz³a do koñca, do ostatecznej konkluzji
na temat ludzkiej egzystencji, do przeroczystej Prawdy. S³yszymy odwieczne pytania
o los cz³owieka, sens jego istnienia, dobro
i z³o, pytania, na które nie ma odpowiedzi.
Czy i dlaczego Bóg stworzy³ wiat, a mo¿e
wiat jest tylko absurdalnym przypadkiem?
Jedno jest pewne dla Koholeta: mieræ i ¿e
wszystko przemija jak wiatr... Wszystko
marnoæ nad marnociami. Powsta³e z prochu itd. Koholet wyci¹ga z tego wniosek,
¿e cz³owiek, póki istnieje, musi u¿ywaæ
¿ycia. Konkluzja owa dla póniejszych chrzecijan by³a bardzo kontrowersyjna. Uniwersalne myli hebrajskiego proroka do dzi
nie utraci³y aktualnoci. Bolesnej, tajemniczej, wypowiadanej przez cz³owieka, który
musia³ dowiadczyæ goryczy istnienia i rzadkich promyków radoci, zadumy nad sensem
i bezsensem ¿ycia. Okazuje siê, ¿e fundamentalne pytania ludzkoci z dziedziny
ontologii zawsze pozostaj¹ takie same,
poniewa¿ nie ma na nie odpowiedzi. Ale mog¹
nurtowaæ cz³owieka w dniach zbli¿ania siê
Wielkiej Nocy. Zadbali o to Paula Kwietniewska, Adam £oniewski (recytacja),
Marzena Lamch (piew) oraz pianista Janusz
Fr¹czek, który wspó³brzmia³ ze s³owem, nie
zag³uszaj¹c go. Bardzo czêsto bywa inaczej. Marek losarski jak zawsze by³ sob¹,
tzn. eleganckim, wytwornym i zarazem naturalnym gospodarzem Salonu. (tg)

O POEZJI W TEATRZE
Lutowy V Salon Poezji w Teatrze im. Adama Mickiewicza, powiêcony M³odej Polsce,
z koniecznoci musia³ siê ograniczyæ
do prezentacji tylko dwóch najbardziej
reprezentacyjnych poetów tego okresu
zwanego te¿ neoromantyzmem (1890-1918).
Jak zawsze atmosfera by³a wyj¹tkowo mi³a,
nastrojowa. Wiersze recytowali Piotr
Cyrwus, aktualnie aktor Teatru Starego
w Krakowie (i serialu Klan) oraz
Sebastian Banaszczyk z teatru w Czêstochowie. Podczas przerw w deklamacji piewa³a
Ma³gorzata Owczarek, której towarzyszy³a
przy fortepianie Henryka Zasempa  Kozera,
¿ona naczelnika wydzia³u kultury. Gra³a
doskonale, jej tony piano dok³adnie
uzupe³nia³y, pog³êbia³y s³owa obu poetów:
Jana Kasprowicza opisuj¹cego uroki podhalañskiej przyrody i mi³osne liryki W³odzimierza Tetmajera.
Kasprawicza czyta³em bardzo dawno. Szczerze powiem, i¿ s³ysz¹c go po latach rozczarowa³em siê. Pod koniec zacz¹³ mnie nawet
odrobinê nudziæ. Kasprowicz dla wspó³czesnego czytelnika czy s³uchacza buduje obrazy przyrody zbyt naturalistyczne. Historycznie jednak nie mo¿na mu odebraæ miana
barda góralszczyzny.
Tetmajer wyda³ siê bardzie strawny. Erotyki jego (kult mi³oci zmys³owej) wywo³ywa³y i zgorszenie, i podziw. Dekadencki
i buntowniczy wiersz Evviva larte recytowany przez obu aktorów (moim zdaniem
nies³usznie) nieoczekiwanie nabra³ nieprzedawnionej aktualnoci. Móg³by byæ
bojowym hymnem wielu niedocenianych lub
drugiego rzêdu artystów.
Us³yszelimy równie¿ chyba najwspanialszy mi³osny liryk Tetmajera Mów do mnie
jeszcze... Szkoda tylko, ¿e go nie
zapiewa³a pani Owczarek. Wielka szkoda.

Uwaga, adepci pióra
Od nastêpnego numeru naszego pisma uruchamiamy rubrykê POCZTA LITERACKA. Bêdziemy Wam s³u¿yæ pomoc¹ w Waszych
pierwszych potyczkach z materi¹ s³owa.
Bêdziecie mogli liczyæ na fachow¹ ocenê
Waszej twórczoci, porady i ¿yczliwe
sugestie. Swoje próbki literackie
i publicystyczne  wiersze, prozê, utwory sceniczne, recenzje (literackie,
teatralne, filmowe, plastyczne, muzyczne) itd. mo¿ecie dostarczaæ dowoln¹
drog¹ na adres redakcji. Oceniaæ Was
bêd¹ profesjonalici  krytycy literaccy, znani i uznani pisarze, literaturoznawcy. Bêdziemy surowi, ale obiektywni. Kto wie  mo¿e tu, w naszym
górskim grodzie, objawia siê talenty
na miarê Jerzego Lieberta, Haliny
Powiatowskiej czy W³adys³awa Terleckiego. W miecie cudów wszystko jest
mo¿liwe. Najlepszym z Was obiecujemy
debiut na naszych ³amach. Zatem:
talenty do piór i lektur. Czekamy.

Marcowy Salon Poezji by³ w³aciwie
zainscenizowanym esejem filozoficznym jednego z mêdrców i proroków hebrajskich,
Koholeta, ¿yj¹cego dwa i pó³ tysi¹ca lat
temu. Jeszcze przed wiekiem autorstwo wspania³ego m¹droci¹ tekstu przypisywano królowi Salomonowi. Dopiero uczeni biblici
skorygowali b³¹d.
Przedstawiaj¹cy fragmenty tej czêci
Biblii odeszli od statycznoci na rzecz
po³¹czenia s³owa, piewu, ruchu i ³agodnej
gestykulacji. Nie by³a to poezja w teatrze
lecz teatr poetycki. Mielimy do czynienia z takim rodzajem poezji, która jakby
aleje III
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Bartosz Mazur

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
W OPK GAUDE MATER

Do ludzkich serc

Kolejna runda, trwaj¹cego ju¿
od blisko omiu lat, Turnieju Jednego Wiersza o Nagrodê Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego
w Czêstochowie. Startowa³o omioro autorów.
Jury w sk³adzie: S³awomir Burszewski (przew.), El¿bieta Jeziorowska-Wróbel i Rafa³ Kasprzyk,
nagrodê w wysokoci 100 z³otych
uhonorowa³o Rafa³a Salamuchê
za wiersz Refleksja z pastwiska.

B³ogos³awiona ciszo
Jeste mow¹ niemych cian
Milczeniem umar³ych
Modlitw¹ serca
Nieskazitelna w czystoci ³ez
Ukoisz cierpi¹cych
Milcz¹cych zrozumiesz
Pokornych rozgrzeszysz
* * *
Jeste nadziejo
P³aczem cierni
Ukrzy¿owanym bia³ym ptakiem
Odbit¹ twarz¹
Na nieskalanej grzechem chucie
Ucieczk¹ grzeszników
Drog¹ do wiata prawoci i wiat³a

Rafa³ Salamucha

Refleksja z pastwiska

* * *
Awangardowy grymas
G³uchy wystrza³ w kierunku
Kruchego ¿ycia

Karmione konie trawê wyszarpuj¹
wyszarpywana trawa dyszy, nozdrza puchn¹
sypie siê niebo a czerwona wstêga
ogranicza ³¹kê jak Ty mnie ograniczasz.

Zemsta za nic
Mo¿na ot tak dla idei
Odebraæ drugiemu istnienie
Pogr¹¿yæ wiat w rozpaczy
I beznadziei

Karmione konie przestrzeñ przeszywaj¹
Dalekowzroczny widz wychwyci je z daleka
S¹ guzikiem przyszytym do horyzontu pejza¿u
Ty mnie nie przyszywaj do p³aszczyzny siebie.

Bartosz Mazur  ur. w 1981 r. w Czêstochowie, absolwent Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Pierwsze wiersze pisa³ ju¿ w szkole
podstawowej. Z powodzeniem uczestniczy³
w Turniejach Jednego Wiersza, organizowanych przez OPK "Gaude Mater. Debiutancki tomik pt. "wiat³o i cieñ opublikowa³ przed dwoma laty. Prezentowane
wiersze pochodz¹ z jego drugiej ksi¹¿ki
pt. "Do ludzkich serc, wydanej niedawno
przez Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM w Czêstochowie.
aleje III

Karmione konie osobowoæ rzebi¹
Rzebiony ich ¿o³¹dek zieleni¹ pastwiska
Trawione s³oñce, wiatr i ¿ycie tego ziela
Jak ja trawiony Tw¹ manipulacj¹.
2003
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poprzedzona krótkim wprowadzeniem, wyjaniaj¹cym okolicznoci powstania; dalej
umieszcza autor zwiêz³y i rzeczowy tytu³,
który zapowiada w³aciwy temat. Pocz¹tek
ka¿dej niemal opowieci stanowi¹ bardzo
krótkie, ciekawe informacje. Koñcow¹ czêæ
opowieci opatruje autor puent¹. Czêsto
staje siê ona pretekstem do rozwa¿añ natury moralnej, duchowej czy etycznej. Zawiera te¿ prawdy ¿yciowe, jak¿e oczywiste,
ale przez cz³owieka nie zawsze dostrzegane. Jawi siê wiêc Kalinin jako wytrawny
znawca ludzkich dusz, a jego literatura
budzi sumienie i odtruwa rodowisko psychiczne cz³owieka  jak powiedzia³ niegdy ksi¹dz Jan Twardowski. Chocia¿ autor
wydaje siê byæ zauroczony wiatem obecnym,
pobrzmiewa tu jednak ton ciep³ej nostalgii
za przesz³oci¹.
Nie bez powodu pierwsza opowieæ opatrzona jest tytu³em Jesieñ. To przecie¿
okres, który dla wielu ludzi stanowi nie
tylko synonim zmian zachodz¹cych w przyrodzie, ale równie¿ oddaje pewien stan
ducha, prowokuje do filozoficznej zadumy
nad czasem przesz³ym. Taka w³anie, jesienna aura ci¹¿y nad ca³ym zbiorem.
Wszystkie zawarte tu opowieci stanowi¹ pewien literacki dokument zmian
zachodz¹cych w naszej kulturze, obyczajowoci i ¿yciu codziennym. Autor zdaje sobie sprawê, i¿ jest wiadkiem prze³omu,
jaki dokonuje siê równie¿ w mentalnoci
ludzi. M³odzi  wed³ug Kalinina  usilnie
i bezmylnie próbuj¹ wkupiæ siê w tê now¹
rzeczywistoæ, w jakiej przysz³o im ¿yæ.
Brakuje im dzi czasu na refleksje, zanika
pewien rodzaj wra¿liwoci na wiat i ludzi.
Win¹ za ów prze³om nie obarcza jednak Kalinin wspó³czesnego cz³owieka. W konsekwencji nie on przecie¿ ukszta³towa³ tê rzeczywistoæ, pe³n¹ ob³udy, ale ona jego.
Cz³owiek wspó³czesny jawi siê tu jako ofiara
historii, uczestnicz¹ca we w³asnym dramacie. Zacieraj¹ siê bowiem dzisiaj granice
miêdzy dobrem a z³em. Komunistyczne k³amstwa zabija³y przecie¿ jednostkê, niszcz¹c
w niej zdolnoæ do indywidualnego odczuwania wiata. Komunizm  synonim moralnej
degrengolady  przybiera wrêcz kszta³t obsesji autora. Azyl stanowi tu jednak sztuka  namiastka raju. Choæ mo¿e nale¿a³oby
powiedzieæ: literatura i poezja, gdy¿ to
one wywo³uj¹ w twórcy najwiêksze emocje.
Jego duchowe wnêtrze ukszta³towa³a
rodzina, wierna polskim tradycjom oraz
komunistyczna, pe³na fa³szu rzeczywistoæ,
w której przysz³o mu ¿yæ. St¹d w³anie pewien
bunt twórcy wobec otaczaj¹cego wiata, w którym
zacieraj¹ siê granice miêdzy dobrem i z³em.

Historia
i cz³owiek
Najnowszy tom
prozy Andrzeja Kalinina  a ¿ycie
jak rzeka zawiera
opowieci, reporta¿e i felietony
(jak je okrela
autor) znane ju¿
z wczeniejszych
publikacji. Drukowane by³y bowiem w czasopismach krajowych
i zagranicznych w latach 1994-2003. Zbiór
ten stanowi podzielon¹ na czêci autoopowieæ, której przedmiotem s¹ duchowe perypetie narratora (opowieci) b¹d autora
(reporta¿y i felietonów). Opowieci odznaczaj¹ siê autentyzmem, Kalinin prowadzi
je tak, by identyfikowaæ bohaterów prozy
z jego w³asnym najbli¿szym otoczeniem.
Jednak nie ufa³abym zbytnio sugestiom
narratora, by uwierzyæ w ca³kowity autentyzm przedstawionego rejestru zdarzeñ, osób
i odczuæ. Przy bezwzglêdnej szczeroci jest
tu jaka podskórna tendencja do sytuowania
siê na pograniczu fikcji i wiata realnego. Ów chwyt literacki jest oczywicie
zjawiskiem pozytywnym, s³u¿y bowiem
uniwersalizacji ukazanych zjawisk. Niemniej
jednak stworzy³ tu Kalinin obszern¹ galeriê postaci. Przewijaj¹ siê w zbiorze wiêniowie ³agrów, mêczennicy, pasjonaci,
oddani ca³kowicie jakiej szlachetnej idei,
powszechnie znane osobistoci (Giedroyc,
Przypkowski) czy popularni niegdy piosenkarze (Gniatkowski). Nie brak malkontentów, kryminalistów, pijaków, bywalców kasyna, rezerwistów, k³usowników, sprzedawców z targowiska czy zubo¿a³ych emerytów,
z którymi wyranie autor sympatyzuje. Umie
siê on pochyliæ nad ludzkim cierpieniem.
Za manifestowanym niekiedy cynizmem postaci w rzeczywistoci kryje siê g³êboka wra¿liwoæ. W prezentacji bohaterów nie ma
patosu  jest natomiast autentyczne przejêcie siê czyim bólem. I w tej wra¿liwoci, po³¹czonej z umiejêtnoci¹ spojrzenia
na samego siebie, dostrzegam w³anie du¿e
zalety pisarstwa Kalinina. Ka¿da opowieæ
to jakby jeden zatrzymany kadr, obudowany w spostrze¿enia autora, zarysowany
na szerszym spo³ecznym tle, opatrzony pewnym psychologicznym komentarzem. Ka¿da opowieæ ma swój wewnêtrzny rytm. Jest
aleje III
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drukuj¹c wiersze na ³amach pism ogólnopolskich, zdobywaj¹c laury na takich¿e konkursach i turniejach poetyckich. Zaowocowa³o to zbiorem Parantele  tomem dojrza³ym, choæ ró¿norodnym warsztatowo,
o szerokim spectrum poetyckich penetracji.
Tom podzielony jest na trzy czêci,
poprzedzony swoist¹ inwokacj¹, czyli proz¹
poetyck¹ pt. Prokreator. Autorka nawi¹zuje tu do fascynuj¹cej grozy Sklepów
cynamonowych Brunona Schulza, za tytu³owy Prokreator
jest niejako odleg³ym
i niewiadomym alter ego Ojca-Demiurga,
literackiego bohatera pisarza z Drohobycza. Choæ utwór ten czyta siê z uczuciem
tzw. gêsiej skórki, to dalsze czêci tomiki nie generuj¹ klimatu mistycznej grozy.
Czêæ pierwsza, retrospektywna, siêga
do okresu dzieciñstwa i dorastania autorki. Drug¹ czêæ  artystycznie najdojrzalsz¹  determinuje stosunek autorki i jej
miejsce w wiecie utrwalonych wartoci
literatury i tradycji literackiej. Tu
bohaterkami i jednoczenie podmiotami
lirycznymi s¹ poetki (m.in. Achmatowa,
Pawlikowska-Jasnorzewska, Powiatowska, Ingeborg Bachmann), malarki, mistyczki (Edyta
Stein), bohaterki literackie (Alicja ze
s³ynnego dzie³a Lewisa Carrolla), kobiety
z malarskich p³ócien. Zwróæmy uwagê:
t y l k o kobiety, choæ nie podejrzewam
autorki o kryptofeminizm. Na to, podobnie
jak na postmodernizm, Wioletta Grzegorzewska jest za wra¿liwa i za inteligentna.
Trzeci¹ czêæ jej tomiku stanowi¹ ekspresyjne, nawi¹zuj¹ce do nurtu ma³ego realizmu poetyckie fotografie
rodzajowe.
Te wiersze s¹ ju¿ znane czytelnikowi lokalnej prasy kulturalnej, jak te¿ uczestnikom
imprez poetyckich w naszym miecie. Pani
Wioletta wielokrotnie bowiem utworami tymi
wygrywa³a ró¿ne turnieje poetyckie.
Patrz¹c miêdzypokoleniowo na nasze
lokalne forum liryczne w ostatnich 7  8
latach, tomik Grzegorzewskiej zas³uguje,
aby postawiæ go na pó³ce obok ksi¹¿ek
Ryszarda Sidorkiewicza, Krzysztofa Seweryna Wroñskiego, ni¿ej podpisanego (bez
fa³szywej skromnoci), oraz debiutantów
Marcina Janochy i Mariusza Szkopa.
Zatem: ju¿ nie jest le, bo w naszym
regionie pojawi³a siê druga  obok Anny
Purskiej  poetka. Dalibóg, innych poetek
na Jurze, przynajmniej na razie, nie mamy.

Ale czy w³anie zaduszeni wêz³ami
przyjani...Poparzeni ogniem braterstwa 
jak powie £ubieñski w jednym ze swoich
wierszy politycznych  nie ponosimy dzi
konsekwencji owych dzia³añ? Jednak, bez
wzglêdu na odpowied, autor têskni za czym,
co mija bezpowrotnie. Widzi bowiem, i¿ p³onie
stary wiat. Symbolicznym obrazem odchodz¹cego wiata jest ostatni reporta¿ zatytu³owany Wspomnienie o J. Giedroyciu. wiat
wewnêtrzny, wiat w³asnych prze¿yæ jawi siê
jako labirynt, w który jestemy uwik³ani.
Czy jest wiêc wyjcie z tej sytuacji?
Czy w tym wiecie mo¿na byæ szczêliwym?
Si³¹ ¿yciodajn¹, zdoln¹ rozjaniæ uroki ponurego dnia, jest  wed³ug Kalinina  obcowanie ze sztuk¹, z literatur¹, z muzyk¹,
z piêknem. Jednak warunkiem koniecznym do
osi¹gniêcia szczêliwoci jest odnalezienie
piêkna przede wszystkim w sobie samym.

Joanna Sularz
Andrzej Kalinin: "A ¿ycie jak rzeka", Czêstochowa
2003, Wyd. "Dom Ksi¹¿ki"

Ju¿ nie jest le
Po piêciu latach od swego debiutu ksi¹¿kowego, znana ju¿  nie tylko w naszym
regionie  poetka Wioletta Grzegorzewska
wyda³a sw¹ drug¹ ksi¹¿kê poetyck¹. W skromnej, lecz przyjemnej dla oka szacie
graficznej tomik wyda³o lokalne wydawnictwo Bulion.
Jako siê rzek³o, Grzegorzewska zaznaczy³a swój poetycki byt nie tylko w w¹t³ym
getcie naszych lokalnych wierszorobów,
zw³aszcza m³odych. Du¿y bowiem niesmak budzi fakt, i¿ nasi m³odzi poeci tu¿ po wygraniu (albo i nie) powiedzmy dwóch lokalnych turniejów poetyckich i skromnej
publikacji swych pierwocin w jakim lokalnym pisemku  ju¿ ustawiaj¹ siê w kolejce
do Wydzia³u Kultury po dotacje. I co
najgorsze, dostaj¹ j¹ i wydaj¹ stosy nieporuszaj¹cej nikogo (prócz autorów i ich
najbli¿szych) makulatury. W ten sposób promuje siê miernotê i quasi-wartoci oraz 
powiedzmy to wyranie  trwoni i tak mizerne
rodki materialne przeznaczone na kulturê.
Na szczêcie strategia debiutu Grzegorzewskiej by³a inna. Prawid³owa. M³oda poetka potwierdza³a i szlifowa³a swój talent
aleje III

Waldemar M. Gaiñski
Wioletta Grzegorzewska: "Parantele", Czêstochowa
2003, Wyd. Bulion, ss.60.
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Anna Purska

Sen
Ojciec trzyma³ za nó¿ki, g³ówk¹ w dó³, niemowlê. Ch³opca.
Dziecko wymiotowa³o.
Obok sta³y matka i kilkunastoletnia siostra.
Wszyscy byli spokojni i zadowoleni.
Nawet niemowlê w przerwach miêdzy haustami
gaworzy³o.
Rzuci³am siê na pomoc.
Osadzono mnie ruchem d³oni: niech zwróci.
Czy nie tak postêpuje z nami
Ojciec nasz,
Gdy pokutujemy?
* * *
Nie rozumieli nas jak nie rozumieli Ciebie.
Jak Ty bywalimy w rêku wrogów.
Wywijalimy siê im z milcz¹c¹ ³agodnoci¹.
Oddawalimy p³aszcz, gdy chcieli szatê.
Ogieñ w piecu ognistym nie wyrz¹dza³ nam szkody.
Twoja ³aska by³a nasz¹ jedyn¹ ochron¹.
* * *
Bola³o i ods³aniali mnie na operacyjnych sto³ach.
Szukali czego w ciele tak nietrwa³ym,
¯e kto powiedzia³ o nim: garæ ziemi zaledwie.
Wypêdzona z ogrodu wraca³am,
Z kropl¹ poezji pod jêzykiem, z wiary ziarnkiem.
Bola³o i obna¿ali mnie schwytan¹ w sieæ
na operacyjnych blatach.
Kto bliski przenosi³ mnie przez sen.
Przelewa³am mu siê przez rêce.
Gdzie daleko szczeka³o zwierzê.
* * *
Za bram¹ zosta³o miasto i okropnoci ¿ycia.
Tu tajemnica. Cisza.
wiat³o wpadaj¹ce przez witra¿e.
* * *
wiecenie w ciemnociach dalekich miast.
Monotonny ³oskot poci¹gu.
Czarne nisze tuneli.
Obojêtni podró¿ni.
I myli, wspomnienia,
umiechy do samej siebie.

aleje III
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Anna Purska  dr nauk hu-

manistycznych, historyk literatury, krytyk literacki, publicystka, poetka,
malarka, dzia³aczka spo³eczna na rzecz dzieci.
Autorka
cyklu odczytów
o Witkacym, wstêpów do katalogów wystaw plastycznych
oraz recenzji, felietonów,
wywiadów zamieszczanych
w prasie czêstochowskiej.
Autorka artykulów naukowych i esejów, publikowanych m.in. w Zeszytach Naukowych WSP w Czêstochowie, Przegl¹dzie Humanistycznym, Literaturze,
Fantastyce, Niedzieli.
Jako poetka znana czytelnikom pism literackich
w ca³ym kraju. Poezjê publikowa³a m.in. na ³amach
Kultury, ¯ycia Literackiego, Literatury,
Nowego Wyrazu, Sycyny,
Niedzieli, opolskich
Stron i Listu do Pani,
w pismach lokalnych i na
falach radiowych. Laureatka I Konkursu Poetyckiego
im. Haliny Powiatowskiej
i XXIII £ódzkiej Wiosny Poetów.
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* * *
Nie spad³a im jeszcze zas³ona.
I ¿yj¹ lepi.
Podró¿uj¹, spó³kuj¹, ciesz¹ siê  lepi.
Myl¹, ¿e góry przeskocz¹.
I przeskakuj¹. Góry i oceany. lepi.
* * *
Wiersze ludzi, którzy dawno odeszli.
Badam je jak lekarz pochylony nad drugim cz³owiekiem.
Bezbronni ju¿, pozwalaj¹ siê odwijaæ.
Niektórzy jeszcze ¿ywi, szamocz¹cy siê w s³owach.

Do Karola de Foucauld
Dla braku widocznych osi¹gniêæ,
¿e szed³e po omacku jak i my,
¿e czu³e od dziecka niedosyt mi³oci tak wielki,
¿e nawet Bóg nie zaspokaja³ Twego serca,
Twoje ¿ycie mnie nie oniemiela.
Czytam Twe s³owa, nie pomylane do druku,
Twoj¹ samotn¹ modlitwê, przychodzi³a Ci z trudem.
Patrzê na to pozornie nieudane ¿ycie,
które krzycza³o mi³oci¹, które sz³o do najbardziej bezradnych,
czujê spokój braterstwa.

Rados³aw Purski

Jak zosta³em ofiar¹
Koñczy³ siê w³anie kolejny dzieñ beztroskiego leniuchowania, gdy otworzy³y siê drzwi i do mojej komnaty wszed³ ochmistrz dworu, Kwasigroch.
- Jego Królewska Moæ ciê wzywa, b³anie! - powiedzia³
i poprawi³ perukê.
Co by³o robiæ, s³u¿ba nie dru¿ba. Westchn¹³em ciê¿ko, przywdziewaj¹c mój roboczy kostium. W drodze do króla usi³owa³em
skompletowaæ zbiór mo¿liwie najzabawniejszych kawa³ów, jakie
ostatnio us³ysza³em. Nie by³o tego wiele. W fatalnym stanie
ducha wszed³em do komnat w³adcy.
- Rozwesel mnie  rzek³ monarcha. - Moja Królewska Moæ jest
smutna.
Zacz¹³em rozweselaæ. Na pocz¹tek fikn¹³em koz³a i zrobi³em
trzy przysiady, ale król nawet nie mrugn¹³ powiek¹. Pocz¹³em
podskakiwaæ na lewej nodze, potem na prawej, lecz w³adca nadal
by³ ponury. Widz¹c, ¿e moje wysi³ki fizyczne na nic siê nie
zda³y, przyst¹pi³em do rozrywki intelektualnej. Opowiedzia³em
tyranowi z dziesiêæ kawa³ów, streci³em kilka nowinek dworskich, opatruj¹c je w³asnym komentarzem, lecz na pró¿no.

aleje III
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Rados³aw

Purski

- ur. w 1974 r. w Katowicach. Absolwent
wydzia³u prawa Uniwersytetu l¹skiego.
Pasje: literatura,
muzyka, historia. Opowiadanie Jak zosta³em
ofiar¹ - podobnie jak
inne, drukowane ju¿
w naszym pimie powsta³o w okresie, gdy
autor by³ uczniem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza w Czêstochowie.

PREZENTACJE
Widz¹c bezcelowoæ moich wysi³ków skuli³em siê po ostatnim
s³owie i wyszepta³em:
- To ju¿ wszystko, Najjaniejszy Panie...
I czeka³em koñca. Najjaniejszy Pan zwróci³ na mnie swe
marsowe oblicze i poprawiaj¹c perukê powiedzia³:
- Ha! Zrobi³e siê smutny, mój b³anie, i powiem ci, ¿e nawet
nie ¿a³ujê mej ostatniej decyzji.
Zadr¿a³em. Król miewa³ czasami g³upie decyzje.
- Wskutek k³opotów finansowych i ciêæ bud¿etowych postanowi³em zredukowaæ mój dwór do minimum. Jeste pierwsz¹ ofiar¹
redukcji. Co ty na to?
Milcza³em. Wiedzia³em, ¿e król redukowa³ czasami dos³ownie.Wszed³ Kwasigroch.
- Zabraæ go  skin¹³ monarcha.  ¯egnaj, b³anie!
Wyszed³em. Id¹c ciemnym korytarzem d³ugo jeszcze s³ysza³em
miech króla.
- Do licha!  wo³a³ w³adca.  Doskona³y trefni! Z trudem
powstrzymywa³em miech! Ale có¿, oszczêdnoci przede wszystkim! Cha, cha, cha!

Magdalena Purska - studentka II roku psychologii
na Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. W szkole podstawowej stypendystka Samorz¹dowego Funduszu Ucznia
Zdolnego, w okresie nauki
w liceum im. H. Sienkiewicza dwukrotnie otrzyma³a
Nagrodê Prezydenta Miasta
Czêstochowy i Nagrodê
Wojewody Czêstochowskiego
oraz Nagrodê Stowarzyszenia
aleje III
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Twórców Nasza Czêstochowa. Wielokrotnie nagradzana w konkursach plastycznych, portretowa³a wielkich
czêstochowian w Ratuszowym
Salonie Gwiazd. Prace
publikowa³a m.in. w licealnym pimie IV, Niedzieli oraz w kwartalniku
Aleje 3. Globtroterka
zafascynowana zw³aszcza
kultur¹ i tradycj¹ W³och.

aleje III
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sta³o mu wystarczaæ wyje¿d¿anie raz
do roku z rodzink¹ i zaczê³y siê eskapady dalsze i bli¿sze, g³ównie w Tatry,
nasze i s³owackie.

Agnieszka Batorek

¯ARTY Z GÓRAMI

Wreszcie trafi³e jednak na upragniony kierunek. Pracê dyplomow¹ realizowa³e w Pracowni Projektowania Graficznego
pod kierunkiem znanego czêstochowskiego
artysty plastyka, profesora Ryszarda Osadczego...

rozmowa z rysownikiem i satyrykiem
Tomkiem Wolskim
Tomek Wolski jest nie tylko artyst¹ plastykiem, twórc¹ znakomitych rysunków satyrycznych, ale
równie¿ taternikiem, doskonale
znanym w tym rodowisku. W naszej rozmowie opowiada o tym,
jak udaje mu siê ³¹czyæ ze sob¹
te dwie pasje.

W swojej pracy dyplomowej po³¹czy³em
obie pasje: góry i satyrê. Po czêci
by³o to spowodowane tym, ¿e mia³em ma³o
materia³u. Musia³em jako sobie radziæ.
Zrobi³em pracê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch
czêci. Jedna by³a powiêcona górom.
To by³o spojrzenie bliskie pop artu, takie
lune impresje na temat gór. Wykorzysta³em tam moje zdjêcia robione
w górach, specjalnie pod ten dyplom
i jakie wczeniejsze. Natomiast druga
czêæ pracy by³a zwi¹zana z satyr¹, ale
nie bardzo dos³own¹. To by³o trochê
zawieszone. Nieco melancholii i niedopowiedzenia utrzymane w klimacie lat
trzydziestych, czterdziestych. Praca
nazywa³a siê W górê i w dó³. W górê,
to wiadomo - w góry, a w dó³ - to zejcie
na dó³, do miasta.

Od kiedy zajmujesz siê rysunkiem satyrycznym?
O ile pamiêtam, to rysowa³em praktycznie od zawsze. W pewien sposób mnie
to interesowa³o i co próbowa³em w tym
kierunku robiæ, ale to by³y jakie nieporadne próby. Póniej, kiedy okaza³o
siê, ¿e rysujê nawet dla jakiej gazety,
stwierdzi³em, ¿e mo¿na by zaj¹æ siê tym
profesjonalnie. Dlatego chcia³em studiowaæ plastykê.

Porednio fascynacji wspinaczk¹ górsk¹ zawdziêczasz równie¿ pierwsze
publikacje swoich rysunków. Mam tu na
myli Twoje przypadkowe spotkanie
w czêstochowskim antykwariacie z wybitnym alpinist¹, Aleksandrem Lwowem, twórc¹
pierwszego w Polsce miesiêcznika wspinaczkowego Góry i Alpinizm...

W pierwszej kolejnoci podj¹³e
jednak studia na architekturze. Dopiero
po roku próbowa³e zdawaæ na studia
plastyczne...
Nie wysz³o, nie dosta³em siê. Postanowi³em totalnie siê wyluzowaæ i wyjecha³em na d³ugo w góry. Jak wróci³em
do domu, to zasta³em wezwanie do wojska.
Poszed³em znowu na architekturê, ale to
by³ krótki epizod.

Zacz¹³em dosyæ bezczelnie, ¿e fajna
ta gazeta, podoba mi siê, ma³o takich
rzeczy siê u nas ukazuje, ale te rysunki
w rodku to jakie takie kiepskie. A on
na to: Jak potrafisz lepiej, to narysuj
co. Pomyla³em: dlaczego nie? Przysiad³em w domu, wymyli³em i wys³a³em te
rysunki. Odes³a³ mi kartkê, jak¹ jubileuszow¹ z wyprawy na Everest: Dziêki
za rysunki, bêd¹ drukowane, rysuj dalej. Niczego wiêcej nie by³o mi trzeba.
Jak teraz patrzê na te rysunki, które mu
wtedy wys³a³em, to miech mnie ogarnia.
Ale nie dlatego, ¿e by³y naprawdê mieszne... Póniej ukaza³a siê Antologia
górskiego humoru rysunkowego wydana
przez Lwowa. Mimo moich sugestii,
wybra³ rysunki po swojemu. Niespecjalnie by³em z tego zadowolony.

Takich epizodów by³o wiêcej w Twojej
studenckiej karierze. Niezmiennie przeplata³y siê one z kolejnymi wyjazdami
w góry. Sk¹d wziê³o siê to zami³owanie
do górskich wêdrówek?
Mam rodzinê, która mieszka przy samej
granicy, w Andrychowie, miêdzy Bielskiem
a Wadowicami. Co roku jedzilimy tam
na wakacje ca³¹ rodzin¹. Pamiêtam, ¿e od ma³ego
szkraba, kiedy tylko potrafi³em jako
przebieraæ nogami, dostawa³em bu³kê
w kieszeñ i ciotka zabiera³a mnie w góry.
A kiedy cz³owiek podrós³, to ju¿ przealeje III
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konkretnych artyku³ów. Ilustrowa³em
jakie cykle, które tam siê ukazywa³y.
Póniej to ju¿ by³a normalna robota.
Niewa¿ne by³o, czy masz nastrój do wymylania jakich weso³ych historyjek, czy
nie. Jak by³ termin, to siada³o siê i
trzeba by³o to zrobiæ.

Potem wspó³pracowa³e jeszcze z krakowskim czasopismem Góry i z Magazynem Górskim. Wyda³e tak¿e album zawieraj¹cy zbiór rysunków zatytu³owany
Bo z górami nie ma ¿artów. Do niedawna
Twoje prace nie wychodzi³y w³aciwie poza
tematykê górsk¹. Co sprawi³o, ¿e zacz¹³e interesowaæ siê ¿yciem codziennym,
komentowaæ otaczaj¹c¹ nas szar¹ rzeczywistoæ, dotykaæ problemów spo³ecznych?

Obecnie twoje rysunki mo¿na ogl¹daæ
w bibliotece przy ul Nowowiejskiego.
Czy planujesz wiêksz¹ ekspozycjê swoich
prac?

Spotka³em na ulicy znajomego, który
zbiera³ og³oszenia do ¯ycia Czêstochowy. Zaprowadzi³ mnie do redakcji, jako
ciekawego czêstochowianina. Tam zrobiono ze mn¹ wywiad, wydrukowano parê
rysunków. Spodoba³y siê one na tyle,
¿e zamówiono u mnie kolejne rysunki do

aleje III

Jestem w trakcie organizowania wystawy w Muzeum Czêstochowskim. Chcia³bym tam
pokazaæ wszystkie swoje górskie rysunki.
Mam nadziejê, ¿e plany te uda siê zrealizowaæ ju¿ wkrótce. Dziêkujê za rozmowê.
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i sztuka - czujê obawê przed przewrotnoci¹ s³owa kultura - mia³y swoje uzasadnienie i sta³y punkt oparcia. Ale jednak ksi¹¿ki trzeba mieæ
za co kupowaæ. Przyda³by siê komputer
i wiêksze mieszkanie, chocia¿by z pokojem dla syna. Têskni³em za spokojem
wolnym od wymogu sta³ego proszenia
siê o najbardziej elementarne rzeczy
jak papier, pojemniki do drukarki,
serwis. Dlaczego  pyta³em siebie,
s³ysz¹c to jak szum wiatru na pustyni Tak w³anie zawita³a mi wiadomoæ  teraz mogê to ju¿ najprociej
wypowiedzieæ - psychicznej i egzystencjalnej potrzeby swobody i mo¿liwoci decydowania jednoczenie nie
bêd¹c dysydentem.
Wkroczylimy w XXI wiek. Zapytaæ
mo¿na i chyba trzeba jak ten moment
zaznacza siê w naszej, to jest czêstochowian, wiadomoci.
Jakie zamierzenia, ambicje i wyzwania widzimy w polu rozpatrywanej
tu sytuacji kulturalnej blisko æwieræmilionowego miasta  Czêstochowy?
Potrzeby pojawiaj¹ siê z jednej
strony bowiem na skutek rozpoznania
niedostatków i braków, lecz z drugiej
- równie dobrze z powodu stawianych
przed sob¹ wizji. Oba ród³a mog¹ lub
te¿ powinny prowadziæ do realizowania zadañ na miarê nadarzaj¹cych siê
okazji ducha czasu. To jest tak¿e problem, na ile historiê mo¿emy i chcemy
po³¹czyæ z modernizmem w kulturze
i stylu ¿ycia.
Oceniaj¹c aktualny stan i potencja³ kultury czêstochowskiej, trzeba
dojæ do wniosku, ¿e s¹ one pozytywne, pe³ne ciekawych przejawów i propozycji ¿ycia intelektualno-duchowego. Jednak mo¿e on wygl¹daæ lepiej,
je¿eli wemiemy pod uwagê zaniedbane
cia³o czyli wiemy o co chodzi.
Sytuacja ta wymaga od miasta w najwy¿szym stopniu starannego i rozwa¿nego podejcia do projektowanego ju¿
utworzenia Muzeum Zdzis³awa Beksiñskiego.
Trzeba braæ pod uwagê, ¿e pomys³ ten
rzutowaæ nale¿y na obraz stanu kultury czêstochowskiej AD 2004, uzyskany poprzez jej
dog³êbn¹, gruntown¹ lustracjê zarówno
w sferze duchowej, jak i materialnej.

Robinson Saint-Kichot

STOLICZKU, NAKRYJ SIÊ
czyli linoskoczek
Niepewnie idziesz pochylony,
Drog¹, co nigdzie nie prowadzi.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Jak nad przepaci¹ idziesz drog¹.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Nie widzisz ziemi pod stopami. 1
Tak w³anie myla³em, co doprowadza³o mnie do niemal¿e psychicznego
parali¿u, niewygodnego, zwi¹zuj¹cego
wolê i wszelk¹ decyzjê. Chcia³em napisaæ list do prezydenta, do naczelnika wydzia³u, i sam ju¿ nie wiem do
kogo Uzna³em ¿e dobrym wyjciem bêdzie zakamuflowany list otwarty w postaci opowiadania dla pewnego kwartalnika
O co mi chodzi³o, te wszystkie
natrêctwa mylowe powtarzane a¿
do zdarcia wszelkich znaczeñ, przypominaj¹ce monotonne ³up-³up z jakiej popmuzyki, bez ¿adnych mo¿liwoci poruszenia tym, co mnie gor¹czkowo nurtowa³o kogokolwiek i czegokolwiek na wiecie, a ju¿ szczególnie, tego w okolicach Alei NMP. Przecie¿ nie chodzi³o mi o jakie puste
fonetyczne wzruszenia, naprawdê nie
chcia³em nic powtarzaæ. Wiedzia³em,
¿e nie mia³o sensu siêganie do startych fraz, martwych, pozbawionych
jakichkolwiek oznak ¿ycia. To tylko
w g³owie jaki samograj niepokoi³
i domaga³ siê dania odporu, ¿e tak
siê nie da i ¿e to wszystko jest za
bardzo jakie absurdalnie wbrew. Nie
o biedê jako tak¹ sz³o umys³owi, ale
o mo¿liwoæ znalezienia rzetelnego
gruntu, by móc jako racjonalnie pracowaæ nad programem. W którym i ¿ycie
1 Leszek A. Moczulski "Linoskoczek" (tekst
dziêki uprzejmoci red. stron internetowych
Marka Grechuty)
aleje III
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- budowa nowego obiektu na proponowanym terenie:
a/ w III Alei, przed sal¹ gimnastyczn¹ Liceum im. H. Sienkiewicza
b/ na rogu ulic l¹skiej i Waszyngtona,naprzeciw Magistratu
Pokumy siê o realizacjê inspiruj¹cej wizji, naprawdê godnej miana
Czêstochowy XXI wieku i przeznaczenie budynku na siedzibê Centrum Kultury Wizualnej (nazwa robocza). W jego
wnêtrzu mieci³yby siê:

Muzeum to powstanie w Miejskiej Galerii Sztuki, której wygl¹d nie
odbiega w tym wzglêdzie od normy jest kiepski. Atuty sporego metra¿u
(blisko 1000 metrów kwadratowych)
gubione s¹
przez brak w³aciwego
urz¹dzenia i co najwa¿niejsze: sta³ego i reprezentacyjnego wejcia.
Ci¹g³a zmiana usytuowania wejcia jest
obok zajmowania obiektu z wieloma niekulturalnymi podmiotami przyczyn¹,
i¿ lokalizacja Miejskiej Galerii Sztuki
nie jest kojarzona przez przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoæ mieszkañców
miasta. Sytuacjê poprawi³oby posiadanie przez Miejsk¹ Galeriê Sztuki
w Czêstochowie oddzielnego budynku
w centrum miasta o wyranej odrêbnoci architektonicznej, odpowiadaj¹cej
charakterowi uprawianej dzia³alnoci.
Studiuj¹ca sztuki piêkne m³odzie¿
i odbiorcy kultury musz¹ mieæ mo¿liwoæ kontaktu z bogat¹ ofert¹, daj¹c¹ szanse poszerzenia wiedzy, prze¿yæ duchowych i uczestniczenia w szerokim nurcie intelektualnych i kulturalnych pr¹dów. Powinno to zapewniæ  Muzeum Sztuki XX wieku.
Wykorzystaæ trzeba wietne zbiory
Muzealnej Galerii Malarstwa i zbiory
Miejskiej Galerii Sztuki w Czêstochowie; dzie³a takich artystów jak
Jerzy Duda-Gracz, Marian Michalik,
Wojciech Barylski, Maria Anto, Jan
widerki, Stanis³aw £yszczarz,
Tomasz Sêtowski, W³odzimierz Kulej,
Tomasz Lubaszka, Janusz Rafa³ G³owacki, Adam Biel, Andrzej Fogtt,
W³odzimierz Karankiewicz, Beata
Bebel-Karankiewicz, Ryszard Mamis,
Aleksander Markowski, W³adys³aw
Ratusiñski, Andrzej Desperak i inni.
Oczywicie, nale¿y wykluczyæ ewentualnoæ uszczuplenia bud¿etów istniej¹cych placówek kultury na rzecz
projektu Muzeum.
Usytuowania Muzeum dokonaæ mo¿na
wybieraj¹c jeden z wariantów:
- gruntowna modernizacja: mia³a
rozbudowa Miejskiej Galerii Sztuki
lub Ratusza, czyli wtopienie go
w szklan¹ postmodernistyczn¹ bry³ê
zajmuj¹c¹ miejsce
wytyczone przez
ulice Szymanowskiego, l¹sk¹, Nowowiejskiego i Plac Biegañskiego
aleje III

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muzeum Czêstochowskie
Muzeum Beksiñskiego
Muzeum Sztuki XX w.
Miejska Galeria Sztuki
Galeria ROK
Galeria OPK
inne

Pomys³ wszystko w jednym za³atwi³by ca³ociowo sprawê wszystkich
instytucji zajmuj¹cych siê wizualn¹
kultur¹ artystyczn¹, bez wynajmowania miejsca innym nie-kulturalnym podmiotom. To by³by silny i rozpoznawalny akcent miasta, tak¿e dla turystów.
Podkrelam rangê d¹¿enia do uczynienia z Centrum Kultury Wizualnej
przedsiêwziêcia o charakterze
powszechnym, otwartym i animuj¹cym.
Poza ju¿ omówionymi tego powodami
powinnimy braæ pod uwagê mo¿liwoæ
pojawienia siê  odnonie Muzeum
Beksiñskiego - zarzutów o nadreprezentacji
Beksiñskiego w kulturze
polskiej (Sanok, Czêstochowa). Wa¿ne
jest to, ¿e od samych kolekcjonerów
(A. i P. Dmochowscy)
bêdzie mo¿na
wypo¿yczyæ ich kolekcjê sztuki europejskiej. Dodatkowo sztukê Europy
i Ameryki nale¿y pokazywaæ wykorzystuj¹c chocia¿by wspó³pracê z miastami bliniaczymi Czêstochowy. Taki
charakter Centrum pozwoli na korzystanie z grantów Unii Europejskiej
i realizacjê naprawdê du¿ych i mia³ych zamierzeñ i projektów
kulturalnych.
Pracownicy merytoryczni Centrum
bêd¹ opracowywali zbiory, zajmowali
siê ich konserwacj¹ i bezpieczeñstwem,
popularyzacj¹, promocj¹ i reklam¹.
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percepcji zmasowanym atakiem obrazami, które od gotyku mia³y jednostkowy
byt kadru. A dzisiaj malarstwo wyzywane nie chce ulec zaborczym instalacjom, obiektom, environments
i z ura¿on¹ dum¹ nie godzi siê na
tak¹ konkurencjê, ale czasami wychodzi z ram.

Instytucje Centrum bêd¹ organizowa³y
tak¿e starannie opracowane wystawy
na bazie zbiorów oraz autorskie
i problemowe wystawy sztuki dawnej,
nowoczesnej i awangardowej.
Teraz wszystko zale¿y ju¿ tylko od
tego czy mamy kulturalne marzenia.
Jakie s¹ szanse, by uj¹æ miejsce
i sens malarstwa dzisiaj? By spróbowaæ tego dokonaæ, nale¿a³oby pokusiæ siê o myl¹ce spojrzenie na jego
istnienie i tym bardziej na jego mo¿e trochê mniej tajemniczy ni¿
samego cz³owieka - pocz¹tek. Czy musia³o ono zaistnieæ? Na pewno obrazy
zmienia³y
i zmieniaj¹ swój wygl¹d
w odniesieniu do epok zwany stylem.
Jednak to cykliczne i linearne nastêpstwo skoñczy³o siê w XX wieku.
Ale czy dotyczy to tak¿e w istotny
sposób zakresu tematycznego, a nie
chodzi tutaj - co zrozumia³e - o ikonografiê. Jaka w przeobra¿eniach rola
przypada przemianom zwi¹zanym z funkcj¹, na przyk³ad w zakresie odpowiedniego nastawienia i oczekiwañ
estetycznych grupy ogl¹daj¹cych,
odbiorców?
Inaczej, co jest tak naprawdê zmiennego w sta³oci sztuki?
Wyró¿niony w spo³ecznoci odpowiednim talentem wykonawca, artysta,
je¿eli zostawia³ lady d³oni wród
jaskiniowych malowide³ i naskalnych
rytów, wyra¿a³ bodaj¿e pierwsz¹ formê kultury - malarstwo. Bez odrêbnego, czy te¿ specjalnie przygotowanego t³a oraz ram. Wykorzystywano
jakoci charakterystyczne dla naturalnego pod³o¿a, miejsce natomiast
by³o publiczne. Poci¹ga nas chêæ
domniemania wiadomoci, intryguj¹cej kulturowej jednoci(?) tamtych
pierwotnych zbiorowoci i ich artystycznych wykwitów.
Z jak¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿emy przeczuwaæ istotnoæ znaczenia
tamtych czynnoci malarskich. Ich
zwi¹zek (na ile powa¿ny?) z wa¿nymi
dla ówczesnych ludzi wspólnotowymi
przejawami ¿yciowej aktywnoci. Sytuacja jawi siê jak idylliczna. Utraty
jej wzoru - matrycy archetypów - nie
jestemy w stanie, zgodnie z panuj¹cym duchem, os¹dziæ kategorycznie.
Malarstwo, chocia¿ inaczej warunkowane cywilizacyjnie, trwa. Byæ mo¿e
dzisiejsza zmiana warunków to g³ównie skutek obci¹¿enia ponad miarê

aleje III

R. Saint-Kichot

WRESZCIE KSI¥¯KA O SACRUM
Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie - podobnie jak czyni¹ to ostatnio inne galerie - wyda³a powa¿n¹
pozycjê ksi¹¿kow¹. Pierwsze egzemplarze ukaza³y siê w rodê Popielcow¹, w któr¹ te¿ swoj¹ premierê mia³
film Gibsona Pasja - wydawnictwo
podobnie jak film dotyczy spraw zwi¹zanych z wiar¹.
Druk by³ zaplanowany w 2000 roku
z myl¹ o uchwyceniu historii
czêstochowskiego Triennale Sztuki
Sacrum i innych podobnych dzia³añ
wystawienniczych, kulturalnych
i
artystycznych w Polsce na przestrzeni minionych 20 lat. Obok artyku³ów historycznych pojawi³y siê rozprawy, eseje i rozmowy o charakterze
bardziej teoretycznym i ideowym. S¹
tu zatem teksty i wypowiedzi miêdzy
innymi Wies³awa Juszczaka, Renaty
Rogoziñskiej, Jacka Sempoliñskiego,
Andrzeja Pieñkosa i Piotra G³owackiego. Ju¿ w s³owie wstêpnym redaktor
tego wydawnictwa Barbara Major zaznacza kontrowersyjnoæ niektórych sformu³owañ i konstatacji, ale trzeba
pamiêtaæ, i¿ postawy nonkonformistyczne
wywo³uj¹ ¿ywsze ni¿ normalnie reakcje.
Jedyna uwaga krytyczna - brak indeksu osób.

Sacrum w sztuce wspó³czesnej, praca zbiorowa
pod red. Barbary Major, Czêstochowa 2003,
Miejska Galeria Sztuki, ss. 200.
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W s¹dach dotycz¹cych uzasadnienia
organizowania tej imprezy, zwracano
przede wszystkim uwagê, i¿ tego typu dzia³alnoæ kulturalna ma sens i znaczenie
dla uwiadomienia realnego znaczenia malarstwa wród innych dyscyplin artystycznych, jak równie¿ jego nieustannie
aktualnej nonoci dla kultury wspó³czesnego cz³owieka - z protoko³u posiedzenia Rady Programowej Konkursu, odbytego 17 lutego 2004 roku

Do 15 czerwca br. mo¿na sk³adaæ prace
na II Ogólnopolski Konkurs im. Mariana
Michalika na Obraz dla M³odych Malarzy.
Celem Konkursu jest wy³onienie i nagrodzenie najlepszych prac malarskich m³odych artystów. Chodzi nam o stwarzanie
dobrego klimatu wokó³ tej dyscypliny artystycznej oraz o wspieranie w jej ramach
wartoci intelektualnych i warsztatowych.
Czynimy tak w przekonaniu, ¿e organizujemy w Czêstochowie Triennale Malarstwa Czêstochowa 2004 - cykliczn¹ imprezê, sk³adaj¹c¹ siê ze starannie wyselekcjonowanych wystaw, spotkañ, dyskusji i konfrontacji artystycznych istotnych dla
wspó³czesnej kultury.

Przyjmowanie prac - od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 8-14, we wtorki
8-16. Dostarczone prace powinny byæ przygotowane do ekspozycji w sposób autorski.
Ostatecznej selekcji prac do wystawy oraz
przyznania nagród dokona Jury w dniu
28 wrzenia 2004. Wydany bêdzie katalog.
Otwarcie wystawy 11 grudnia 2004 roku
o godzinie 13.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ pokazywania wybranych prac w cyklu
prezentacji Konkursu w innych galeriach
w Polsce i za granic¹ do koñca 2005 roku.
Prace nale¿y odebraæ lub zg³osiæ
deklaracjê ich odes³ania na koszt autora
w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia Miejskiej Galerii Sztuki w Czêstochowie.
Nagrody:
Grand Prix Ministra Kultury (10 tysiêcy z³)
Prezydenta Miasta Czêstochowy
Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki
w Czêstochowie
Fundacji Kultury Talens w Lesku

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 35 lat
i powinien posiadaæ wykszta³cenie akademickie lub innej wy¿szej szko³y na kierunku plastycznym albo mo¿e byæ cz³onkiem
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków.
Wstêpna kwalifikacja prac odbêdzie siê
na podstawie zdjêæ barwnych. Prosimy
o przes³anie lub dostarczenie zdjêæ barwnych co najmniej 5 prac do Miejskiej
Galerii Sztuki w Czêstochowie w terminie
do 14 czerwca 2004 wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia. Zdjêcia nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 10 x 15 cm. Jakichkolwiek innych
technik i noników poza pozytywowymi
odbitkami fotograficznymi na papierze
Komisja nie bêdzie uwzglêdniaæ przy kwalifikacji. Zdjêæ prac nie zwracamy.
Zg³oszone prace (to¿same z reprodukowanymi na zdjêciach) nie mog¹ byæ
namalowane przed 2001 rokiem. Obraz mo¿e
byæ wykonany dowoln¹ technik¹ malarsk¹
na dowolnym podobraziu. Maksymalny format dzie³a (pojedynczego obrazu lub
poliptyku) nie mo¿e przekraczaæ rozmiarów 200 x 200 cm.
O wynikach kwalifikacji powiadomimy
listownie zaraz po posiedzeniu komisji
kwalifikacyjnej zaplanowanej na 22 czerwca
2004. Komisj¹ kwalifikacyjn¹ i Jury jest
Rada Programowa, jej decyzje s¹ ostateczne.
Dostarczenie zakwalifikowanych prac, jak
i ich odbiór, spoczywa na uczestnikach
i odbywa siê na ich koszt. Prace wstêpnie
zakwalifikowane wraz z czytelnie wype³nion¹ metryk¹ nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ do 24 wrzenia 2004 roku do Miejskiej Galerii Sztuki w Czêstochowie (Aleja
Najwiêtszej Maryi Panny 64).

aleje III

Organizatorzy przewiduj¹ przyznanie
wyró¿nieñ poprzez wystosowanie zaproszenia
do realizacji wystawy indywidualnej,
dopuszczaj¹ tak¿e mo¿liwoæ fundowania
nagród i wyró¿nieñ przez innych sponsorów.
Udzia³ w Prezentacji jest jednoczenie wyra¿eniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i odst¹pienie praw autorskich organizatorom w zakresie publikacji prac.

Rys. S³awomir Burszewski
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³a. Zmar³ podczas przewo¿enia na rehabilitacjê do kliniki na l¹sk.
Boñka artystyczna Czêstochowa
po¿egna³a wieczorem w OKF, podczas
którego wywietlano filmy z jego
udzia³em, czytano wiersze, kwestowano na pomoc rodzinie.
Nied³ugo póniej póniej dosz³o
do tragicznego wypadku przy ulicy
Kosmicznej. Chory psychicznie mê¿czyzna podpali³ mieszkanie Katarzyny
Kucharskiej, skrzypaczki Filharmonii
Czêstochowskiej. Zginê³a zaczadzona
wraz z trzyosobow¹ rodzin¹.

PANI LUDMI£A

Jubileusz 50 - lecia pracy twórczej po³¹czony z urodzinami uroczycie obchodzi³a na pocz¹tku stycznia
w Tatrze im. A. Mickiewicza prezes
SPP Ludmi³a Marjañska. Imprezê
zorganizowano w sali kameralnej.
Po czêci wspomnieniowo  gratulacyjnej wyst¹pi³ ze swoim spektaklem
teatr szkolny z LO im. J. S³owackiego, do którego niegdy uczêszcza³a
Jubilatka. Sympatyczna, obdarzona poczuciem humoru Marjañska bez problemu poprowadzi³aby wieczór sama, lecz
w wêdrówce po wspomnieniach i dawnej
Czêstochowie towarzyszy³ jej przyjaciel  Leszek Gr¹dman. Przerwy wype³nia³a muzyka kwartetu smyczkowego
z filharmonii, a wiersze autorki
kilkunastu ksi¹¿ek i s³uchowisk
czyta³a Czes³awa Monczka oraz sam
prezydent miasta Tadeusz Wrona, który
stwierdzi³, ¿e Kraków ma swoj¹
Szymborsk¹, a Czêstochowa ma swoj¹
Marjañsk¹. Pani Ludmi³a przekaza³a
miastu pami¹tkowe zdjêcia rodzinne,
wystawione póniej w holu w Urzêdzie
Miasta. Pisarka zapowiedzia³a wydanie ksi¹¿ki z reporta¿ami z podró¿y
po USA.

OSTATNI RAJD

Wszyscy kibicowali Marcinowi Rumiñskiemu, kiedy 26 grudnia ub. roku wyruszy³ spod Wielkiej Krokwi na afrykañsk¹
wyprawê tras¹ rajdu Pary¿  Dakar. Ekipa z³o¿ona z czterech osób: Grzegorza
Szopy, Bohdana Boguckiego, Roberta
S³abowskiego i czêstochowskiego prozaika, paraj¹cego siê tak¿e filmem, dojecha³a z przygodami w po³owie stycznia
na metê w Senegalu, po czym podró¿nicy
wrócili do kraju. W Czêstochowie okaza³o siê, ¿e Marcin jest chory na malariê. Umar³ w Walentynki. Mia³ w dorobku jedn¹ ksi¹¿kê  Krwisty befsztyk
(w przygotowaniu pozosta³a nastêpna) oraz
scenariusz do filmu Powrót w re¿yserii P. Popko, który zdoby³ wyró¿nienia
na przegl¹dach w Koninie, Warszawie
i Brnie. Marcin Rumiñski by³ osob¹ bardzo aktywn¹ i nieobojêtn¹ na sprawy innych. W grudniu organizowa³ kwestê na
nagrodê za wskazanie zabójców B. Dymarczyka. Relacjê z ostatniej wyprawy
Marcina mo¿na ogl¹daæ na stronach
www.dakar.dospel.com.

PO¯EGNANIA
Brutalizacja ¿ycia dotknê³a wiat
kultury. Aktor teatru im. A. Mickiewicza Bonifacy Dymarczyk w listopadzie ub. r. zosta³ brutalnie
pobity przez nieznanych sprawców
w okolicach dzielnicy Bór. Po wypadku mia³ sparali¿owan¹ po³owê ciaaleje III
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JAZZ PARADOKS

FILMY ROKU
OKF rozstrzygn¹³ coroczny plebiscyt
na najlepszy film roku. Wed³ug widzów
orodka w 2003 roku najlepsz¹ produkcj¹ okaza³a siê Warszawa Dariusza
Gajewskiego (25,8% g³osów). Kolejne
miejsca przypad³y filmom: Porozmawiaj z ni¹ Pedro Almodovara,
Dogville Larsa von Triera, Frida
Julie Taymor, Good bye Lenin
Wolfganga Beckera i Basen. Francois
Ozon.
Zwyciêstwo Gajewskiego przed swoj¹ publicznoci¹ nie dziwi. Wczeniej
otrzyma³ za ten film - zupe³nie niespodziewanie - Grand Prix na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Cieszy docenianie przez
naszych widzów kina polskiego. Mamy
drugiego - po £ukaszu Wylê¿a³ku docenianego re¿ysera z Czêstochowy.

Na clubbingowej mapie miasta pojawi³ siê w lutym nowy lokal muzyczny: Paradoks  klub jazzowy
w al. NMP 2 (wejcie w podwórku od
Placu Daszyñskiego) o pow. 250 m
kw. Znajduje siê w nim, obok sali
koncertowo  barowej, siedziba Czêstochowskiego Stowarzyszenia Jazzowego, które powsta³o
2 lata temu
z inicjatywy grupy Janusza So³tysika. Aktywna dzia³alnoæ koncertowa
przenosi³a siê z lokalu do lokalu
(podziemia Ratusza, hotel Vegas,
Prohibicja), w koñcu UM przyzna³
organizacji pomieszczenie, które
muzycy wyremontowali sami. O oprawê
plastyczn¹ zadba³ Wojciech Ko³sut
(manekiny i gad¿ety sceniczne).
Pierwszy koncert zagra³ Jan Ptaszyn
Wróblewski, nastêpne s¹ otwarte na
ró¿ne gatunki muzyczne (np. regge).
Najwiêkszy klub jazzowy w Polsce
w takim podwórzu  to naprawdê
paradoks!

RODEK WIATA

Czêstochowa ma swój geograficzny
rodek! Wakacyjny pomys³ Gazety
Wyborczej zaakceptowa³ Urz¹d Miasta
i w punkcie 50 stopni 48 minut i 18,88
sekund szer. geog. pó³nocnej i 19
stopni 7 minut i 5,76 sekund d³ug.
geogr. wschodniej (dane wyliczy³ Ernest Augustowski z miejskiego wydzia³u
geodezji) stan¹³ pomnik o kszta³cie
klapy kanalizacyjnej z ró¿¹ wiatrów.
Fundatorem monumentu jest Przedsiêbiorstwo Wodno  Kanalizacyjne S.A.,
które w ten sposób upamiêtni³o swoje
75  lecie. Dla orientacji podpowiadamy  nasze Greenwich znajduje siê
na ma³ej wysepce obok dworca PKS. Mo¿e
powinny tam stan¹æ rozmaite drogowskazy?

aleje III

OPADAJ¥CE

PORTKI

Rzeba Jerzego Kêdziory - ch³opiec przechodz¹cy po linie przez rzekê - ozdobi centrum miasta Bydgoszcz.
Kolejnego balansuj¹cego dzie³a
mistrza Kêdziory jeszcze nie widzielimy, ale s³yszelimy, ¿e owemu
ch³opcu maj¹ opadaæ spodnie.
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NA KSIA¯KI WSP

teatrze (te¿). Sztukê czêstochowianina wyre¿yserowa³ krakowianin
Maciej Sobociñski. Rafa³ Kmita powoli odchodzi od twórczoci kabaretowej, choæ jej lady bêd¹ chyba
zawsze obecne w jego sztukach, prze³adowanych humorem i satyr¹.
Z wielkim zainteresowaniem oczekiwalimy na premierê Iwony ksiê¿niczki Burgunda w inscenizacji Katarzyny Deszcz. Realizacja - stanowi¹ca centralny punkt obchodów Roku
Witolda Gombrowicza w Czêstochowie okaza³a siê bardzo udana. Specjalne
brawa dla Andrzeja Sadowskiego za scenografiê.

EUROPEJSKI NATANAEL

Bibliotekarze z WSP nie musz¹ siê
ju¿ baæ o stropy w Desygnacie. Nowootwarty magazyn przy ul. Worcella,
zbudowany w ci¹gu 2 lat, mo¿e pomieciæ niemal pó³ miliona ksi¹¿ek.
Budowê sfinansowa³o w wiêkszoci
Ministerstwo Edukacji, a budynek
zaprojektowa³ Janusz Wójtowicz z Warszawy. Niewielka iloæ okien ma chroniæ ksi¹¿ki przed niszcz¹cym dzia³aniem wiat³a. Wieæ gminna niesie,
¿e kiedy WSP skoñczy budowê Instytutu Fizyki, wtedy byæ mo¿e przekszta³ci
siê w Akademiê Pedagogiczn¹ im. Jana
D³ugosza.

Reggin Europe  taki tytu³ nosi
kompilacja z muzyk¹ reggae, wydana
przez francusk¹ wytwórniê Productions
Speciales. Wród wykonawców na p³ycie
znalaz³ siê czêstochowski Natanael.
Do tej pory Francuzi wydali prawie
800 pozycji, g³ównie z muzyk¹ reggae
i dub. Ostatnia, podwójna sk³adanka
Dub in France - 31 pure Dubs zosta³a
znakomicie przyjêta zrówno w samej
Francji, jak i w innych krajach europejskich. Nowe wydawnictwo francuskiej
firmy to przekrój europejskiej, nie
zawsze powszechnie znanej sceny
reggae. P³yta zawiera utwory 20 wykonawców z ca³ej Europy, w tym anglojêzyczn¹ piosenkê Hermit. Utwór pochodzi z singla promuj¹cego debiutanck¹
p³ytê Natanaela To co lubiê" Wys³alimy naszego singla do Francji
w odpowiedzi na umieszczon¹ w internecie informacjê firmy Producions Speciales, odnonie planów wydawniczych
 mówi Kamil Kamilos Ostrowski,
gitarzysta. - Po trzech tygodniach
otrzymalimy odpowied. P³yta ma kosztowaæ 9,22 euro, byæ mo¿e pojawi siê
równie¿ w Polsce. Wszystko zale¿y
od dystrybutorów i wydawców. Na pytanie, czy Natanael ma w planach podbój
rynków zachodnich, Kamilos odpowiada: Mylê, ¿e za wczenie mówiæ tu
o inwazji na rynki zachodnie, ale niew¹tpliwie jest to bardzo mi³e wyró¿nienie, a tak¿e wietna promocja poza
granicami naszego kraju. (³r)

SCENICZNE PREMIERY
Kierowany od niedawna przez Katarzynê Deszcz Teatr im. A. Mickiewicza serwuje nam premiery kolejnych
przedstawieñ. W grudniu mo¿na by³o
obejrzeæ Morze Corteza w re¿yserii
Johna Stepplinga. Amerykanin Steppling jest te¿ autorem scenariusza
i scenografii, wiêc jest to dzie³o
bardzo autorskie. Wczeniej wystawia³ w Nowym Jorku, Los Angeles,
Tajlandii, Anglii i Francji. Obecnie
mieszka w Polsce. Spektakl w Czêstochowie by³ polsk¹ prapremiera tej
sztuki, przyjêt¹ owacjami na stoj¹co, za spraw¹ Micha³a Kuli, który
obchodzi³ w tym czasie 25  lecie
swojej pracy aktorskiej.
W styczniu na deski trafi³
Casting Rafa³a Kmity, który kilka
lat temu wyemigrowa³ z Czêstochowy,
ze wzglêdu na problemy z sal¹ w tym¿e
aleje III
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Towarzystwo Naukowe a opracowany pod red.
Marcelego Antoniewicza zawiera interesuj¹ce teksty z historii, przyrody i jêzykoznawstwa. Zawiera te¿ dobr¹ bibliografiê zawartoci tomów dotychczasowych
oraz materia³y do bibliografii regionu
czêstochowskiego za rok 2002, te z licznymi opuszczeniami.

CO, GDZIE, KIEDY?

Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne  ksi¹¿ka
rêcznie robiona, wydana w jednym egzemplarzu i podarowana papie¿owi Janowi
Paw³owi II przez w³adze miasta Czêstochowy na 25  lecie pontyfikatu. Zawiera zdjêcia Aleksandra Jakiewicza z ratuszowej wystawy pod tym samym tytu³em.

Od marca zacz¹³ siê ukazywaæ rozdawany za darmo informator Co, gdzie,
kiedy w Czêstochowie, zawieraj¹cy najwa¿niejsze informacje o imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych organizowanych w naszym miecie. Oprócz
zwyk³ego kalendarium i repertuarów mo¿na
znaleæ w nim tak¿e wywiady, biogramy
i notki o niektórych animatorach miejskich i prywatnych. Celem wydawnictwa
jest nie tylko informowanie, jak spêdziæ wolny czas, lecz te¿ promowanie
bogatej oferty kulturalnej miasta. Dla
turystów i pielgrzymów pomocny przewodnik, dla miejscowych podrêczna ci¹ga. Wydawc¹ jest Wydzia³ Komunikacji
Spo³ecznej UM Czêstochowy. Miesiêcznik jest rozdawany w wiêkszoci budynków u¿ytecznoci publicznej i instytucjach kulturalnych na terenie miasta.

Marian G³owacki - Rozmowy o fizyce.
Popularno - naukowe pogawêdki wyg³aszane na antenie radia Fiat. (Wyd. WSP)
Drogi i rozdro¿a kultury chrzecijañskiej Europy - efekt I konferencji naukowej podczas festiwalu Gaude Mater
w 2003 r.
Ksiêga wiadków. Martyrologium ekumeniczne  wykaz wiêtych wszystkich kocio³ów (Edycja w. Paw³a).
Barbara KubickaCzekaj - Syzyf w Tartarze. Nowelka o fikcyjnych losach Syzyfa od momentu s¹du bogów. (Wyd. Dom
Ksi¹¿ki).
Adam Mickiewicz - Sonety Krymskie.
Nowe wydanie poezji wieszcza w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski, ukraiñski,
krymskotatarski, Towarzystwo Literackie
im. A. Mickiewicza.

NOWOCI WYDAWNICZE
Ziemia Czêstochowska - XXX ju¿ tom,
jubileuszowy wydawnictwa wychodz¹cego od
1934 r. Firmowany przez Czêstochowskie

Gra¿yna Mucha - Szept niepokoju.
Wiersze sztambuchowe pracownika Urzêdu
Skarbowego, w ró¿owej, walentynkowej
oprawie.

NAGRODY
Marcin Pospieszalski zosta³ laureatem najwa¿niejszej polskiej nagrody muzycznej. Fryderyka (ju¿ czwartego) przyznano w kategorii najlepszy producent p³ytowy (Trudno nie
wierzyæ w nic zespo³u Raz, Dwa Trzy).
Zespó³ Pan Czasu  pierwsze miejsce
na przegl¹dzie m³odych zespo³ów
rockowych Ragtime we Wroc³awiu.
oprac.:

aleje III
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- Pos³uchaj  stara³em siê byæ spokojny  to, ¿e jestem twoim tatusiem, nie znaczy wcale, ¿e znam
odpowied na wszystkie pytania.
- Dlaczego?
- Mo¿e jestem g³upi.
- Dlaczego jeste g³upi?
- Kto jest g³upi?! Ja?! Zapamiêtaj
na ca³e ¿ycie, synu, twój ojciec nie
jest g³upi!
Krew z mojej krwi zamilk³a na chwilê
ale ja pozosta³em czujny, bowiem
w ka¿dej chwili spodziewa³em siê
kolejnego szturmu. Rzeczywicie,
chwilê potem niuniu znów ruszy³
do natarcia:
- Dlaczego masz dwie rêce?
- Bo jestem cz³owiekiem  wyjani³em
lakonicznie.
- A dlaczego ludzie maj¹ dwie rêce?
- Bo jak by mieli wiêcej, to by wiêcej kradli  podnios³em g³os.
- Dlaczego wiêcej by kradli? - dopytywa³ siê Tomaszek.
- O! Zobacz, Tomaszku, pokaza³o siê
s³oneczko!  stara³em siê zmieniæ
temat.
- Dlaczego pokaza³o siê s³oneczko? 
zapyta³ zdziwiony Tomaszek.
- Bo chmury siê rozst¹pi³y.
- Dlaczego?
- Bo tak siê spodoba³o Panu Bogu,
który jest wszechmocny i wszystko mo¿e
 odpar³em i poczu³em jak narasta
we mnie fala gniewu.
- Dlaczego wszystko mo¿e?
- Bo mo¿e byæ nawet nieskoñczenie cierpliwy. Ale ja tego nie potrafiê 
wrzasn¹³em i rzuci³em siê na w³asnego
syna....

Piotr Nalewajko

O zasadzie racji dostatecznej
czyli ciekawy wiata Tomaszek
Ci, których los w hojnoci swej obdarowa³ ³akawie dzieci¹tkiem, pamiêtaj¹ zapewne ów moment, w którym nasz
dziubu (czy te¿ dziubunia) chciwie pocz¹³ penetrowaæ rzeczywistoæ
a zdziwiony jej tajemniczoci¹ postanowi³ odkryæ jej sekrety. Bylimy
w³anie na spacerze, kiedy Tomaszek
zada³ niewinne pytanie:
- Czy s¹ bardziej czerwone klocki
ni¿ ...?
- Ni¿ co? Kto ma byæ bardziej czerwony?  sennie odpowiedzia³em pytaniem
na pytanie.
- Samochody - odrzek³ ma³olat.
- Samochody maj¹ ró¿ne kolory 
odpar³em.
- Dlaczego?  niestrudzenie indagowa³ ma³y eksplorator nieznanych
l¹dów.
- ¯eby ludzie mieli wiêkszy wybór.
Nie wszyscy lubi¹ te same kolory.
S¹ nawet tacy, którzy w ogóle kolorów nie rozró¿niaj¹. Nazywamy ich daltonistami. S¹ bardzo nieszczêliwi 
odpar³em niesk³adnie, bo w³anie siê
nad czym zastanawia³em.
- Dlaczego sa nieszczêliwi?  przymilnie umiechnê³a siê ma³a fryga
trzpiotowata.
- Trudno nazwaæ szczêliwym kogo,
kto nie do koñca zdaje sobie sprawê
z tego, jaki wiat potrafi byæ piêkny, w ile barw przystrojona jest przyroda... - ci¹gn¹³em jak natchniony.
- Dlaczego przyroda siê stroi?  nie
ustêpowa³ Tomaszek.
- Bo wstydzi siê swej nagoci odpar³em zirytowany.
- A dlaczego?
- Nie wiem.
- Dlaczego?
aleje III

I tym oto sposobem znalaz³em siê
w wiêzieniu, gdzie odsiadujê wyrok za
uduszenie w afekcie w³asnego dziecka.
Dni mijaj¹ mi raczej spokojnie ale
gdy tylko czujê zbli¿aj¹c¹ siê noc,
ogarnia mnie strach i przera¿enie. Bo
noc w noc pojawia mi siê we nie Tomaszek i pyta niewinnym g³osem:
- Dlaczego mnie udusi³e?
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MANIFEST UNIONISTÓW
Nasta³ nowy czas.
Polska wyzwala siê spod jarzma tradycji i wstêpuje do zjednoczonej
Europy. Koñczymy z zacofaniem i dziadowaniem.
W ci¹gu najbli¿szych 500 lat staniemy siê bogaci i nowoczeni.
W tej wa¿nej chwili artyci nie mog¹ staæ obojêtnie na boku.
Musz¹ siê aktywnie w³¹czyæ w pr¹d budowy nowego oblicza Polski
i Europy. Powinni swoj¹ twórczoci¹ dawaæ wiadectwo zmian
i modernizacji. Koniec z pogr¹¿aniem siê w dekadenckich mamrotaniach o fatum wiata i geopolityce. Artysta nowoczesny to artysta
zaanga¿owany, trzymaj¹cy puls na kursie euro, rejestruj¹cy zmiany
zachodz¹ce w gospodarce i ¿yciu spo³ecznym, integruj¹cy siê
z naszymi przyjació³mi z Malty i Cypru. Niech siê przekuwa odwieczna
przyjañ polsko - francusko - niemiecka na nuty pieni ludowych !
Niech poeci opiewaj¹ równouprawnienie gejów i lesbijek, niech pisz¹
poematy o zak³adaniu filtrów na kominy i rury ciekowe !
Niech powstaj¹ ody do wzrostu PKB, a software niech wypiera
hardware ! Niech pisarze pisz¹ o dzielnych wopistach broni¹cych
wspólnej granicy przed dzikimi hordami ze wschodu !
Niech malarze stan¹ ze sztalugami przy ka¿dym metrze otwieranej
do u¿ytku dofinansowanej autostrady !
Niech muzycy graj¹ serenady o niewiarygodnych przygodach
wspó³rz¹dz¹cych kontynentem eurodeputowanych !
Niech filmowcy zajrz¹ do wiejskich obór do¿ywionych
europejsk¹ dotacj¹ !
Niech drobnomieszczañska pruderia chowa siê do szafy z molami
przed szwedzkim modelem ¿ycia !
Polak tolerancyjny - Polakiem przysz³oci !
Tak jak niegdy da³a nam radoæ globalna wioska, teraz niech nas
cieszy europejskie przedmiecie! Chwalmy normy i limity !
Twórzmy zaanga¿owan¹ sztukê unijn¹.
B¹dmy UNISTAMI ! Zdejmijmy PRL-owskie waciaki
i walonki, zgolmy sarmackie w¹sy !
B¹dmy pragmatyczni i sensowni !
Vivat UE ! ! ! Polska Presleyem narodów !

aleje III
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Rok 2004
Nr 1 - nieostatni

pod red.
Jana Jamnika Maurycego

Plac Biegañskiego jak nowy

Wa¿ne dla narzeczonych

Nareszcie rozpocz¹³ siê remont zabytkowego
obiektu, od blisko dwóch stuleci zdobi¹cego
samiuteñkie centrum Czêstochowy. Gratulujemy
operatywnoci w³adzom samorz¹dowym, tym bardziej, ¿e umia³y z³apaæ dwie sroki za ogon:
odrestaurowaæ XIX-wieczny ratusz a jednoczenie wyremontowaæ Muzeum Czêstochowskie.
Konkurs na projekt renowacji ratusza
i zagospodarowanie jego otoczenia wygra³ projekt - oglêdnie mówi¹c - nieszczególnie udany,
choæ wykona³ go znany warszawski artysta rzebiarz, prof. Karol Smuta-Weso³kiewicz. Có¿ jednak
z tego, ¿e artystaz samej stolicy, skoro nagrodzony projekt jest - naszym zdaniem - naladowniczy i epigoñski. Zapewne zgodz¹ siê z tym nie
tylko znawcy przewietnej historii naszego grodu,
ale i wielu sporód czêstochowian, szczególnie
starszych.

Informujemy, ¿e choæ Muzeum Czêstochowskie przenios³o siê do Pa³acu lubów, czêstochowianie nie maj¹ wiêkszych powodów
do obaw. Na podstawie podpisanej w³anie
umowy, Urz¹d Stanu Cywilnego bêdzie nadal
wype³nia³ wszystkie swoje obowi¹zki
wobec obywateli - na podstawie wykupionego wa¿nego biletu do muzeum. Poniewa¿
jednak wstêp do muzeum we wszystkie rody
jest tradycyjnie bezp³atny, umowa wprowadza godn¹ pochwa³y innowacjê, mo¿liw¹
dziêki pozyskaniu sponsora: we rody
narzeczeni bêd¹ zalubiani bezp³atnie.

Kultura wychodzi na ulice
Z ciekaw¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³a dyrekcja Teatru im. A. Mickiewicza. - Nowe
kierownictwo to nie tylko nowe spojrzenie na teatr, na sztukê, na repertuar 
powiedzia³ nam zastêpca dyrektora Marek
losarski.  To tak¿e nowe podejcie do
teatru jako instytucji i do rodowiska,
w jakim dzia³amy. Kultura wymaga pieniêdzy, wszyscy to wiemy. Plan Hausnera wymusza tak¿e na nas koniecznoæ oszczêdzania. Ponadto my wszyscy powinnimy
dostosowaæ siê do wyzwañ, jakie stawia
przed nami nowa rzeczywistoæ zwi¹zana
m.in. z wejciem naszego kraju do Unii.
A porz¹dkowanie najlepiej zacz¹æ od siebie. Jak t³umaczy dyr. losarski, przeciêtny cz³owiek kupuje sobie buty, spodnie,
koszulê, kurtkê i chodzi w tym rok albo
dwa. W teatrze kostium, uszyty przecie¿
czêsto z dobrych i drogich materia³ów,
s³u¿y zwykle przez kilka miesiêcy,
czasem tylko kilka tygodni. St¹d pomys³,
by podzieliæ siê z innymi.-Bêdziemy wiêc
rozdawaæ kostiumy, za darmo albo prawie
za darmo, za zupe³nie symboliczn¹ op³at¹. W ten sposób osi¹gniemy kilka celów:
ubierzemy porz¹dnie mieszkañców miasta,
pomo¿emy im w biedzie, opró¿nimy magazyny. Czêstochowa zyska na atrakcyjnoci,
przyci¹gnie turystów, zachwyci wiat.
Akcja godna oklasków. Na razie jednak
nie wiadomo, kiedy rozdawanie siê rozpocznie  trwaj¹ negocjacje z teatralnymi zwi¹zkami zawodowymi co do wysokoci
tzw. deputatów dla pracowników.

W konkursie na remont ratusza i nowe zagospodarowanie
przestrzenne jego otoczenia wygra³ mocno kontrowersyjny projekt warszawski.

Publikuj¹c nagrodzony projekt jako pierwsi, wzywamy w³adze naszego miasta do anulowania wyników konkursu i do rozpisania
nowego. Bo czy tak ma wygl¹daæ otoczenia
ratusza w wolnej, suwerennej Czêstochowie,
która przecie¿ omal nie zosta³a miastem
wojewódzkim?
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