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Sierpień - czas rocznic, czas pamięci...

W Polsce jesteśmy specjalistami od rocznic, obchodów, dziękczynnych
przemówień i składania kwiatów. A także od pomników. Historia, szcze-
gólnie ostatnich dwustu lat, nie szczędziła nam okazji do świętowania.
A także do stawiania pomników.

Do niedawna pomniki dzieliły się na słuszne i niesłuszne. Słuszne
pomniki wznosiła władza, nader często zaborcza i obca. Chciała przekonać
Polaków, jak bardzo nas kocha i chciała przekonać, jak bardzo powinniśmy
być wdzięczni.

Niesłuszne pomniki budowano znacznie rzadziej, ponieważ miały
sławić tych, którzy nie posiadali uznania reżimu. Niesłuszne pomniki,
poświęcone polskim bohaterów i polskim męczennikom, także tym
z Powstania Warszawskiego - wznosiła „Solidarność”. „Solidarność”, która
zawiązała się w sierpniu 1980 roku jako związek zawodowy, a była ruchem
społecznym, ruchem narodowo-wyzwoleńczym, zarzewiem wolności.

Są też w Polsce pomniki poświęcone ofiarom władzy. Stawianie
pomników ofiarom stanowiło dla reżimu bezczelne usprawiedliwienie
i rozgrzeszenie. Zabiliśmy was – mówiła władza, w rocznicę „wydarzeń”
czy „zajść” przynosząc pod naręcza kwiatów – ale przecież pozwoliliśmy
postawić pomnik ofiarom.

Sierpień. Czas rocznic ...
W odpowiedzi na „Solidarność” reżim wprowadził stan wojenny i przy-

sporzył Polsce kolejnych męczenników.  Otwierając więzienia, władza
spodziewała się podziękowań za zdjęcie kajdanek, która wcześniej –
w imię dobra Polski - założyła.  Gdy zaś skompromitowana władza padała
wreszcie w roku 1989 przekonywała, że to ona, dobrowolnie, daje nam
wolność i niepodległość. Oczekiwała uznania za swoją otwartość i nowo-
czesność.

Stare przysłowie powiada, że gdzie jest dwóch Polaków, tam są co
najmniej trzy zdania. Te różnice objawiają się nawet przy świętach
i rocznicach. Kłótnie, przepychanki, głośne pretensje podczas obchodów
od lat stanowią nasz polski znak firmowy. Trudno znaleźć cokolwiek,
z czym Polacy zgadzaliby się gremialnie, prawie niemożliwe znaleźć to,
z czym chcieliby się utożsamiać.

A jednak istnieją dwa symbole, dwie rocznicowe okoliczności, co do
których Polacy w zasadzie się zgadzają. Pierwsza - to Powstanie
Warszawskie, druga – to powstanie „Solidarności”.

Chodzi oczywiście tylko o zgodę na symbole. Niezależnie od tego, jak
oceniamy przyczyny, przebieg i skutki, niezależnie od indywidualnego
punktu widzenia – w obu przypadkach zgadzamy się, że są to symbole
istotne dla narodowej tożsamości. Powstanie Warszawskie było wielkim
wydarzeniem w życiu narodu, tragicznym ale wspaniałym. „Solidarność”
stanowiła wielki ruch, który zapoczątkował zmiany ważne dla całej Europy.

Sierpień...
Powstanie Warszawskie było wielką ofiarą złożoną na ołtarzu Ojczyzny,

ofiarą która niczego nie załatwiła. Ale bez Powstania Warszawskiego nie
byłoby „Solidarności”. Takiej, jaką pamiętamy, do jakiej się odwołujemy
i jaką dziś czcimy w ramach rocznicowych obchodów.

Niewiele jest we współczesnym świecie znaków rozpoznawalnych tak
łatwo jak „Solidarność”. Niewiele jest -  poza dziedzictwem, etosem
i legendą „Solidarnością” - polskiego wkładu we współczesną cywilizację
europejską i światową.

I to jest nasz powód do dumy i nasz powód do świętowania.
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CZĘSTOCHOWA  I NIE  TYLKO
z Jackiem Pałuchą
rozmawia Marian Panek

Zacznijmy od lat młodzieńczych. Jak to się stało,
że zdawałeś na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie,
a nie np. w Krakowie? Co było – że tak powiem po
malarsku – gruntem Twojej kreatywności? Opowiedz
przy okazji, jak hartowała się dusza artysty w czasach
PRL-u w stołecznym mieście. Czy jeździłeś ekspresami
z Częstochowy do Warszawy, bo wtedy jeszcze takowe
jeździły, i kogo tam spotykałeś?

Wszystko generalnie zaczęło się w podstawówce,
jeszcze jak byłem zafascynowany komiksami Papcia
Chmiela, autora „Tytusa, Romka i A’Tomka”. To była
moja lektura prawie codzienna. Zacząłem potem
rysować swoje komiksy. Głównie byłem znany
w szkole jako ten, co rysuje komiksy. Później stałem
się redaktorem gazetki szkolnej, która polegała na ko-
miksach przede wszystkim i która nie przetrwała zbyt
długo, bo były one lekko kontrowersyjne. Pamiętam
jeden z nich. Powstał na temat loterii fantowej, która
odbywała się na placyku przed „Merkurym” w latach
siedemdziesiątych, za Gierka. Historia była taka.
Loteria fantowa „Fortuna”. Losowało się zawsze los
o jeden numerek od domu, od samochodu, od stu
tysięcy złotych itd. Opowieść w komiksie była o facecie,

który podszedł właśnie z dużą kasą do loterii. Kupił
los z numerkiem, który wygrywał milion złotych czy
np. samochód. Loteria była w samochodzie. W mię-
dzyczasie, kiedy się zorientował że ma los trafiony,
ten samochód ze sprzedającym losy odjechał. A pointa
była taka, że ludzie stojący obok skwitowali to w ten
sposób: „chciał wygrać”.

Potem, w liceum Sienkiewicza, wiedziałem już od
pierwszej klasy, że będę zdawać na malarstwo; co się
rzadko zdarza, że taka decyzja powstaje w tak młodym
wieku. Wiedziałem jedno: będę zdawać do Warszawy.
Nie wiedziałem natomiast, że będę zdawać trzy razy.
Myślałem, że przejdę trochę szybciej. Zdawałem dla-
tego trzy razy – dowiedziałem się po czwartym roku
od profesora z rysunku Marka Sapetto - że chcieli mnie
przyjąć właściwie od razu. Miałem parę osób za
w komisji egzaminacyjnej, przeważyła w końcu opinia,
żeby powstrzymać gościa i dać mu dalej powalczyć.
No i powalczyłem. Trzy lata walczyłem. Wybrałem
Warszawę, bowiem w latach osiemdziesiątych
Warszawa była miejscem, gdzie dużo się działo
ciekawych rzeczy muzycznych. Był tam muzyczny
underground. Grała elita rocka, w którym utonąłem
po uszy. To były czasy zamierającego punk rocka
i nowej fali, co nie miało miejsca ani w Krakowie ani
we Wrocławiu. W Warszawie były „Riwiera-Remont”
i „Hybrydy”, gdzie te rzeczy się po prostu działy, były
świeże i szalenie interesujące. To było dla mnie naj-
ważniejszą zachętą do wyboru właśnie Warszawy jako
miejsca dla studiów malarskich. Wiedziałem, że będę
malarzem. Natomiast nie do końca wtedy wiedziałem,
że również chodzi o to, by być w środowisku ludzi
akademii. Teraz o tym wiem, że nie chodziło tylko
o nauczenie się malarstwa. Generalnie na tym te szkoły
polegają, że tworzą specyficzną atmosferę, specyficzne
artystyczne ciśnienie. Chodzi o to, by podjąć osobistą
decyzję bycia artystą. Szkoła nikogo nie uczy bycia
artystą. Były to czasy wypłynięcia na szersze wody
„Nieżywych Schabuff”. Osiemdziesiąty szósty rok,
graliśmy wtedy w undergroundzie jako bardzo popu-
larna i awangardowa grupa. Pamiętam, graliśmy
w "Remoncie" koncert w trzy dni po wybuchu w Czer-
nobylu. Wtedy była tak zwana legenda ludowa, że ta
chmura poszła w stronę Warszawy. Normalny człowiek
by się schował i przeczekał. My przeciwnie, wyje-
chaliśmy z Częstochowy i zagraliśmy zajebisty koncert.
Graliśmy wtedy i robiliśmy taką atmosferę, jaką
teraz robi się na technoparty. Potem nasza formacja
nabrała więcej literackiego charakteru, mimo bardzo
elektrycznego brzmienia.

Fot. Marian Panek
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Jeszcze o Warszawie i środowisku undergroundowym.
Były takie zespoły, które są teraz kompletnie zapo-
mniane. Bo wiesz, w tych czasach, żeby wydać płytę,
trzeba było mieć wujka w partii albo jakiegoś decy-
zyjnego w telewizji czy firmie płytowej. Teraz jest
w ogóle nie do pomyślenia dla młodych ludzi, by grać
dla przyjemności innych, niekomercyjnie, bez zało-
żenia sukcesu u publiczności. Robili to wyłącznie dla
grania i dla ludzi myślących podobnie. Były to
zespoły takie jak „Kryzys” – totalna legenda Robert
Grylewski, czy Tomasz Lipiński. Byłem na ich koncercie
w ósmej klasie, grali w Częstochowie. Zapamiętałem
ten koncert. To są takie rzeczy, które budują twoją
duszę, świadomość i podświadomość. Wtedy nie wie-
działem jeszcze, że będę grać jakąkolwiek muzykę
czy zakładać jakieś zespoły, ale na pewno oni się do
tego przyczynili. Później w Warszawie poznałem
Kazika Staszewskiego z „Kultu”. „Kult” nie był wtedy
jeszcze w Polsce znany, zagrał może z dziesięć kon-
certów i wszystkie u siebie. Nikt nie znał „Kultu” poza
Warszawą, a grali rzeczy wielkie. Wynikiem tej przy-
jaźni było to, że robiłem okładkę na jedną ich płytę.
Ale wtedy bo oni  byli jeszcze przed nagraniem swojej
pierwszej płyty. Znało ich środowisko skupione wokół
„Riwiery”.

W 1984 roku razem z Robertem Ociepą nagraliśmy
pierwszą demonstracyjną kasetę już takiej jakości,
że można było pokazać, na co właściwie nas stać. To
nagranie zrobiło dość duży szum właśnie w tym kręgu.
Pamiętam, że nas zaprosił wtedy Chrostowski do
Jarocina. W ‘83 wysłaliśmy pierwszą swoją kasetę,
rok później nagraliśmy następną, zmieniając kompletnie
nazwę zespołu na „Dziś biją dzwony dla Grenady,
jutro będą bić dla całego świata”. To był wycinek
z gazety angolskich komunistów znaleziony w Empiku,
Amerykanie właśnie zaatakowali Grenadę. Wtedy był
to straszny dym. Zrobiliśmy to dla jaj, kompletnie
abstrakcyjna sytuacja. Muzyka była zrobiona przez
Roberta Ociepę.  „Szczepan” był wynalazcą analo-
gowego samplingu. Nie pamiętam, czy ktoś wcześniej
wpadł na taki pomysł przed nim. Czyli czegoś takiego,
jak wycina się dźwięki do hip-hopu. On to zrobił
analogowo, wycinając taśmę i w zależności, jaki był
duży wycinek, stawiało się popielniczkę dalej lub
bliżej żeby się kręciła dookoła. Uzyskaliśmy inne
brzmienie, takie które spotykało się tylko na super
profesjonalnych nagraniach zagranicznych. Wycina-
liśmy taśmę gdzie się dało i na tym budowaliśmy
odmienne brzmienie i dalszą muzykę. W gazetce, którą
wydawali w Jarocinie, gdzie zawsze był opis zespołu,
napisano o nas peany, że muzyka dwudziestego
pierwszego wieku i takie inne, a my programowo nie
pojechaliśmy, bowiem rok wcześniej to oni nas olali.
Było to zrobione programowo – wysłane, żeby nie
jechać. Potem powstawały konkretne teksty. Pojecha-
liśmy do Jarocina w 85, w roku w którym zdawałem
maturę. Zespół, który nagrywał, rozpadł się na tydzień
przed festiwalem. Musiałem kombinować i skręcić
nowy skład, nową załogę. Pojechaliśmy, udało się
dobrze zagrać.

Formacja Nieżywych Schabuff

J. Pałucha (najwyżej) przed Liceum im. H. Sienkiewicza
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W ekspresach jeździł Janek Knorowski, czasem
Muniek Staszczyk, ale on rzadko, bo prowadził bardziej
osiadły, warszawski tryb życia. Ja jeździłem praktycznie
co tydzień do domu. Generalnie, koledzy rozjechali się
po różnych miastach, rozpoczynając studia. Spotykaliśmy
się zawsze w sobotę lub w niedzielę w Alejach. Spoty-
kaliśmy się również w „Patrii”, na piętrze, w kawiarni.
Oczywiście odbywał się obowiązkowy spacer po Alejach
i "przejrzenie" ich zawartości.

Pamiętam dwie ekspresowe przygody i przypadki. Raz
pociąg się wykoleił pomiędzy Warszawą Zachodnią
a Centralnym. Na szczęście jechał bardzo wolno, zmieniła
się zwrotnica pod pociągiem, jeden wagon wypadł z torów
i staranował trakcje. W drugim przypadku spóźniłem się
na pociąg, który wykoleił się pod Radomskiem. Opowiadał
mi o tym mój znajomy, który nim pojechał. Też nie było
wielkich strat, ktoś sobie ponoć wybił zęby.

Dlaczego powróciłeś do Częstochowy, do jej klimatów,
mimo że jako lider „Formacji” mogłeś jak inni znani
muzycy np. Muniek Staszczyk osiąść w Warszawie
i zmagać się z rynkiem i koniunkturą. Czy Częstochowa
jako miasto może być inne, niż naprawdę  jest? Czy zosta-
nie tylko doskonałą fabryką nieobliczalnych talentów?

Wracałem do Częstochowy co tydzień. Byłem bardzo
związany z domem, przyjeżdżałem do mamy. Tutaj spo-
tykałem znajomych, którzy studiowali w innych miastach.
Ja jestem taki małomiejski typ. Warszawa dla mnie jest
niewygodna do mieszkania. Potem zauważyłem, po
studiach, że z wielu asów, z którymi studiowałem malar-
stwo, tylko dwóch albo trzech zostało przy malarstwie
i uprawia ten zawód. Wielu bawi się  projektowaniem
wnętrz, grafiką komputerową, pracuje w firmach robiących
reklamy czy jako łamacze gazety. Ja natomiast miałem
bardzo ambitny plan bycia artystą. Myślałem przez chwilę,
że uda się połączyć dwie rzeczy: bycie gwiazdą muzyki
i malarzem. Kiedy nagraliśmy przebój „Chciałabym chciała”
zauważyłem, że trzeba było często grać koncerty, co przez
pewien czas mi się podobało, ale kompletnie nie starczało
czasu na malowanie. Moje odejście ze „Schabuff” skoń-
czyło się happy endem dla strony malarskiej. Obecnie
nagrywam od czasu do czasu. Nie myślę, że są to gorsze
kawałki, może nawet lepsze, ale traktuję tę działalność
trochę hobbystycznie. Natomiast zawód artysty odbieram
tak, że właściwie można mieszkać w lesie, żeby tylko był
telefon, internet i kontakt ze światem.  Dla mnie im mniej
szarości i bałaganu, tym lepiej się pracuje. Tutaj też trochę
jak gdyby wrosłem w ziemię. Od dawna rzadko chodzę
po mieście, teraz częściej poruszam się samochodem.

Wiele rzeczy się pozmieniało. Dawniej miasto było mi
bliższe, bo częściej chodziło się piechotą. Czy Często-
chowa może być inna, niż naprawdę jest? No, kurczę,
na pewno każdy by chciał, by jego otoczenie było jeszcze
bardziej użyteczne, lepiej wyglądało, żeby ludzie byli
uśmiechnięci, mówili sobie: dzień dobry, przepraszam,
dziękuję. A tak naprawdę to i tak w Częstochowie dużo
się zmieniło przez ostatnie lata. Ale nie na tyle, żeby to
były zmiany rewolucyjne. Jeżeli człowiek jeździ po świecie,
to widzi fajne rzeczy i chciałby, by to było bliżej, pod
bokiem, np. jakaś knajpka w Paryżu a nie tysiąc trzysta
kilometrów. Albo jakaś sprawa dla ducha, na przykład
fajne, super miejsce na koncert, a nie za oceanem. Mam
tutaj bardzo dużo znajomych, którzy są mi bliscy, mogę
z nimi rozmawiać o różnych istotnych rzeczach dla mnie.
Tego mi nie brakuje. W ogóle Częstochowa jest faktycznie
wylęgarnią talentów. Co pewien czas następuje taki
wysyp talentów na skalę nieporównywalną z innymi
miastami w Polsce. Prawdopodobnie jest tu dobra gleba
dla ich rozwoju. A potem? Nie powinniśmy narzekać,
nasze odwieczne narzekanie nic tu nie zmieni. Narzekanie
mnie irytuje. Najlepiej widzi się Częstochowę z jakiejś
perspektywy, kiedy się na dłużej wyjedzie. Tak naprawdę,
to za wiele nie różnimy się od Europy Zachodniej,
od miast porównywalnej wielkości. Myślę, że czasy się
zmieniły. Ja też o wszystkim nie wiem, nie uczestniczę
w wielu rozmowach o kulturze. Z piątkowej gazety
dowiaduję się o wielu imprezach, a nie zawsze ją czytam.
A potem od innych wiem o super koncercie czy innej
imprezie lub wydarzeniu. Myślę, że na skalę Częstochowy
bardzo dużo dzieje się w kulturze.

Może powiemy trochę o Twoich artystycznych sukcesach,
ważnych wystawach, ciekawych zamówieniach czynionych
przez prasę ogólnopolską, teatry, festiwale filmowe.
Jesteś artystą znanym naprawdę, już popularnym
w różnych środowiskach medialnych. Jesteś również
osobą komunikatywną i otwartą.

Taki charakter otwartości wynosi się z domu rodzin-
nego. Pierwszą istotną wystawę, co jest rzeczą znamienną
i wręcz dziwną, jeszcze na studiach, miałem w Paryżu.
Co prawda nie w jakiejś znanej, wielkiej galerii. Była to
sympatyczna  knajpka, prowadzona przez milą Słowenkę.
Znajomi Francuzi z grupy „Les VRP” zrobili tam trzydniowy
pokaz ze swoimi teledyskami, a ja przy okazji zrobiłem
wystawę. Francuzom zaprojektowałem okładkę do płyty.
Na teledyskach również były moje obrazy, jako tło do ich
muzyki. Tak więc wszystko trzymało się jako tako kupy.
Wtedy sprzedałem jedenaście z piętnastu obrazów,
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za szokujące pieniądze jak na tamte czasy. Było to około
tysiąc pięćset marek, za co można było kupić przechodzony
samochód. Wcześniej, za pieniądze z okładki miałem
z nimi jechać do Senegalu lecz był problem z wizą. Nie
kupiłem samochodu, ani nie pojechałem do Senegalu,
zresztą za dwa tygodnie miałem obronę dyplomu. Jakimś
cudem Janusz Knorowski, asystent prof. Szamborskiego,
załatwił galerię „Trzy A” na akademii, tak więc nie
musiałem wieszać obrazów na korytarzu. Były to bardzo
luksusowe warunki. Za dyplom dostałem piątkę, nie
dostałem wyróżnienia. Rektor Adam Myjak powiedział,
że nie mogli mi dać wyróżnienia, bowiem powtarzałem
czwarty rok studiów. Wtedy miałem uczulenie na węgiel
i pewną fobię. Nie lubiłem osadzającego się pyłu węglo-
wego na palcach. Zresztą, nigdy nie darzyłem sympatią
rysunku studyjnego. Byłem pierwszym dyplomantem
prof. Szamborskiego, studia rozpoczynałem u prof.
Maciąga. Kierował, mając już osiemdziesiąt sześć lat,
pielgrzymką kawalerzystów spod Wyszkowa. Byłem po
prostu w szoku. Był darzony wielką estymą  przez koniarzy
po stadninach. Zajmował się również wychowaniem
młodych koni arabskich, które dostawał z Janowa
Podlaskiego. Miał dwa lata temu wystawę w Muzeum
Częstochowskim. Po drugim roku przestał już mnie uczyć,
pracownię przejął prof. Szamborski. Po dyplomie rozwiązał
się worek z ofertą francuską. Zrobiłem tam kilka wystaw,
m.in. koło Avinionu, w Manons, w Paryżu, w galerii przy
teatrze San Benard. Na wernisażu pojawił się Lacroix, ten
od światowej mody. Pamiętam, że był kłopot z przewozem
obrazów, były to duże prace, nie miałem ich właściwie
jak przewieźć. Miałem jechać pociągiem z Warszawy do
Francji. Zamówiłem radio-taxi, przyjechał pan polone-
zem z paką. Zaproponowałem mu, żeby przejechał się ze
mną do Paryża. Tak więc polonezem z budą zawieźliśmy
te obrazy do paryskiej galerii. Przez pewien czas ilustro-
wałem obrazami różne felietony wychodzące w dodatkach
do „Rzeczpospolitej”. To trwało chyba rok – cztery, pięć
lat temu. Teraz „Wyborcza” zaproponowała mi robienie
rysunków satyrycznych do piątkowych wydań „Gazety
w Częstochowie”. Również „Polityka” prezentowała moją
pracę „Widok z gniazda jadowitych ptaków”, to ta sama
praca, która była wystawiana w czasie objazdu „Polskich
Surrealistów”. Przez pewien czas wisiała także we Francji,
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w siedzibie departa-
mentu zajmującego się muzyką  rockową. Ten obraz
trochę się wyjeździł – był też w Stanach Zjednoczonych
i w Niemczech. Pierwsza moja wystawa w USA odbyła
się w 2000 roku w Chicago, w galerii „1112”. Tak się
nazywa galeria, prowadzi ją Krzysiek Kamyszew, który
też jest organizatorem tamtejszego festiwalu filmów

polskich. Zaproponowano mi realizację plakatu do
festiwalu na bazie mojej twórczości malarskiej. Plakat
z Syreną pojawił się na wielkich bilboardach, większych
w formatach niż stosowane w Polsce, przy tamtejszych
autostradach. Jeździł też na autobusach, robiąc promocję
dla polskiego filmu.

Czy czasami potrafisz odmówić i nie przyjąć
zaproszenia albo zamówienia? Zdarzyło się to w Twojej
karierze artystycznej?

Często zdarza mi się malować obraz na zamówienie,
na zadany temat. Niedawno irlandzki bankier z Warszawy
zamówił u mnie obraz pod tytułem „Polska pułapka”.
Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat zamówio-
nego obrazu, dyplomatycznie chciałem go wypytać, o co
mu chodzi. W końcu spytałem, czy chodzi o „czarną polską
finansową budżetową dziurę”.  Na to odpowiedział,
że nie. Chodzi o to, że wielu jego znajomych wyjeżdża
z Polski z żonami i z dziećmi, zakładając tutaj rodzinę, on
by jednak tego nie chciał. Namalowałem więc dżentel-
mena w garniturze, krawacie i kapeluszu z walizką w ręce,
niosącego na barana dziewczynę w krakowskim stroju,
trzymającą dziecko w beciku. Gdy zobaczył ten obraz,

"Polska pułapka", 2005
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zapytał, jak ma wytłumaczyć swojej dziewczynie, to co
namalowałem. Odpowiedziałem, że ja już swoją pracę
wykonałem, reszta należy już do niego.

A propos zamówień, które bym pominął, odmówił.
Często zdarza się tak, że rozpoczyna się sezon aukcji
charytatywnych, jesienią i trwa do marca. Czasami
muszę niestety odmówić, gdy ktoś, kto organizuje taką
aukcję, podchodzi do niej w sposób amatorski i zamiast
komuś pomóc, to zaszkodzi jeszcze mnie. Gdy np. mój
obraz  wyląduje u jakiegoś cwaniaka za jedną czwartą
czy piątą ceny. Efekt jest taki, że zamiast zebrać kasę,
jaka jest potrzebna i sprzedać prace tak jak są one warte,
uzyskuje się jakieś marne grosze. Bo jeśli cokolwiek daje
się na zbożny cel, to trzeba ten gest wykorzystać w stu
procentach.

Od niedawna pełnisz funkcję wiceprezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Zachęta” w Częstochowie.
Co powiesz o przyszłym programie stowarzyszenia i co
dla „Zachęty” Twoim zdaniem jest obecnie najważniejsze?

Nie chcę wypowiadać się na temat programu. Bo on
jest, ale właściwie bez realizacji go nie ma. Są natomiast
założenia statutowe, czym mamy się zajmować.
„Zachęta” jest to obywatelskie pospolite ruszenie ludzi,

którym zależy na tym, by zrobić coś więcej w sferze
życia kulturalnego miasta, a myślę, że się da. To nie
chodzi, by tworzyć jakąś konkurencję dla instytucji
kulturalnych, które już funkcjonują, ale by to zrobić
w alternatywny sposób. Na przykład jest ambitny pro-
gram Ziuta Gralaka: stworzyć pracownię multimedialną
dla młodzieży, by przychodziła z miasta i uczyła się pew-
nych nowych technologii tworzenia. Byłaby to pracownia
zorganizowana inaczej, jak przystało na dwudziesty
pierwszy wiek, z dużą dozą kreatywnej wolności. Jest
dużo dzieciaków zainteresowanych filmem amatorskim,
animacją plastyczną. Podstawą działania dla „Zachęty”
jest upowszechnianie plastyki – nie tylko malarstwa –
oraz tworzenie kolekcji twórczości naszego regionu,
dokumentacji, jak i promocji środowiska. Bazą jest
oczywiście ministerialny program i projekt tworzenia
Regionalnych Centrów Kultury i Kolekcji Sztuki
Współczesnej. Planowane są również imprezy cykliczne,
myślę tu o Biennale Sztuki Najnowszej, nowoczesnej
czyli prezentacja tego, co się dzieje w sztuce polskiej na
bieżąco. W naszym mieście takich prezentacji jest mało,
bardzo ubogo. Sztukę nowoczesną trzeba przybliżać
odbiorcy przez tłumaczenie. Jest to stara zasada, musi
ktoś to robić i tu przyda się „Zachęta”. Jest to zawsze
trudniejszy temat niż sztuka tradycyjna. Na pewno nie
będziemy promować widoczków ani amatorów. Natomiast
będziemy promować sztukę młodych. Zadań i założeń
programowych jest ogrom. Na razie miasto zapropono-
wało nam na siedzibę dawną Konduktorownię. Będziemy
się zastanawiać w dużej grupie osób, członków „Zachęty”
nad tą propozycją. Ponieważ część z nas sądzi, że jest to
miejsce dla nas za małe i nieco na uboczu. Jesteśmy tu
uzależnieni od miasta, innych propozycji nie dostaliśmy.
Towarzystwo prosi natomiast władze miasta o budynek
przy ulicy Popiełuszki. To byłby idealny obiekt, z którego
można byłoby zrobić naprawdę bardzo nowoczesne
centrum kultury, takie jak w latach siedemdziesiątych
były pawilony „Cepelii”. To jest idealna lokalizacja. Jest
to miejsce bardzo blisko parków, spacerowe, blisko
hotel, Miejska Galeria Sztuki, trzecia Aleja. Miejsce,
gdzie łatwo trafić.

To, co powiedziałeś o lokalizacji siedziby „Zachęty”
jest przemyślane. Warto jednak, by także inni członkowie
i władze miasta wypowiedzieli się na ten temat. Dziękuję
za rozmowę. Życzę realizacji artystycznych zamiarów.

Rozmawiał Marian Panek

Fot. Marian Panek
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NOC KULTURALNA DRUGA

„Ta noc do innych jest niepodobna” – ten fragment
starej piosenki „Maanamu” powinien być mottem
imprezy. Druga Noc Kulturalna  była sprawdzianem
sukcesu pierwszej. Nie do końca było wiadomo, czy
impreza chwyci i jak zareagują częstochowscy miesz-
czanie na coś, co już było i tylko się powtarza. Obawy
organizatorów okazały się jednak płonne. Druga edycja
imprezy, pod hasłem „Miasto śni na jawie”, była
z pewnością sukcesem frekwencyjnym, a różniło ją
od poprzedniej śmiałe wyjście w plener.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy
w Parku 3 Maja, gdzie funkcjonowała relaksacyjna
strefa Chill Out (od godziny 17. szalały tam umalo-
wane dzieciaki z bańkami mydlanymi). To dzięki niej
punkt ciężkości imprezy przesunął się w górę Alei,
na czym skorzystał OKF, Miejska Galeria Sztuki
i położona za parkiem „Beczka”. Działały też place
z pokazami przy „Pan Wu” i przy Instytucie Plastyki
(ul. Dąbrowskiego). Początkowo duchota i wysokie
temperatury zmuszały ludzi do spędzania czasu na
powietrzu. Później - ok. godz. 22 – a podczas burzy
zapełniły się puby tudzież inne  przybytki kultury, tak
że nikt nie mógł się poczuć poszkodowany. Atmosferę
podgrzewali podchmieleni uczniowie, którzy masowo
świętowali tego wieczoru rozpoczęcie wakacji.
Na szczęście nie doszło do poważnych incydentów
i kulturalna atmosfera utrzymała się do 5 rano.

Rojno było w „Gruszce” (blues), w OPK „Gaude
Mater” (pokazy tańca hinduskiego), tłoczno i maka-
brycznie duszno (brak klimatyzacji) w „Utopii”
(„Czarne Ciasteczka”), multimedialnie w filharmonii
(„Robotobibok”), nastrojowo w ogrodzie rzeźbiarzy
przy ul. Janogórskiej, gdzie Zofia Kucówna recytowała
wiersze Haliny Poświatowskiej. Na Placu Biegańskiego
co zdolniejsi wypisywali na specjalnych planszach
rymy częstochowskie własnego pomysłu (to chyba
następny krok w rozwoju poezji po epoce slamu),
środkowe Aleje dudniły rytmem tam – tamów.

Podobne do siebie imprezy nie nakładały się tym
razem na siebie, może tylko niezupełnie udały się
koncerty na Starym Rynku (Joszko Broda i Madziarzy,
latynowski „Septeto Nacional”). Mieszkańcy miasta
niechętnie wieczorem tam się zapuszczają, chociaż
kilka godzin wcześniej na wystawę nowych samocho-
dów przybyły setki rodzin.

Letnie noce są krótkie i nietrudno je przebalować,
nawet kulturalnie. Dobrze, że pojawiają się zmiany,
nowe pomysły zagospodarowania miejskiej przestrzeni.
Chociaż można by wprowadzić więcej elementów
zaskoczenia i potraktować całą imprezę jako gigan-
tyczną grę miejską. Np. dodałbym nocne rajdy na
rowerach uczestników „masy krytycznej” i rozgrywki
w golfa ekstremalnego pod Komendą Główną.  Zbie-
ranie pieczątek na karnetach za 8 zeta to jeszcze nie
to... Organizatorzy zaplanowali wszystko z wyobraźnią
i udało im się wciągnąć do zabawy praktycznie całe
ścisłe centrum gastronomiczne Częstochowy. Wielkie
światowe metropolie żyją w ten sposób nieustannie,
niech więc poczciwa Częstochowa pośni sobie na jawie
chociaż przez jedną noc w roku, że jest jakimś
Paryżem czy Londynem. Piszę to bez ironii i mam
nadzieję, że inne miasta w Polsce nie spapugują tej
fiesty i będzie to taka nasza lokalna specjalność. Mnie
osobiście podobała się bardziej Pierwsza Noc, może
dlatego że było dużo, dużo... chłodniej.  Kiedy
następna? Jesienią?

Sławomir Burszewski

Jeszcze nie przebrzmiały echa Nocy Kulturalnej,
a studenci naszych uczelni rzucili się do nauki.
Grzegorz W. z Akademii im. Jana Długosza
udokumentował zdobycie nowych wiadomości
podczas letniej sesji egzaminacyjnej.         (jp)

Aż się palą do nauki
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ŻYCIE MOJE, ŻYCIE MOJE...
z Elżbietą Wojnowską
rozmawia Janusz Mielczarek

Elżbieta Wojnowska urodzona w Częstochowie,
od lat dziecięcych związana jest z teatrem i estradą.
Absolwentka Liceum im. J. Słowackiego, studiowa-
ła wychowanie muzyczne i historię sztuki. W r. 1974
piosenką  Zaproście mnie do stołu wyśpiewała I Nagro-
dę na Festiwalu Piosenki Studenckiej, a także laury
na Festiwalu w Opolu. Wciąż aktywna artystycznie
swoją wiedzą o sztuce interpretacji piosenki prze-
kazuje studentom uczelni artystycznych. Niedaw-
no, po 30 latach, przypomniała się częstochowskiej
publiczności.

Elżbieto. Miałem przyjemność towarzyszyć Ci od
pierwszych chwil przyjazdu do Częstochowy, na ważny
dla Ciebie koncert. Z bliska obserwowałem, jak mocno to
przeżywałaś. Czy przygotowywałaś się do niego inaczej?

I tak samo, i inaczej. Tak samo, bo jak zwykle trzeba
napisać sobie scenariusz, załatwić wszystkie formalności
z organizatorami, przygotować niezbędne informacje dla
ludzi, którzy będą ze mną współpracować, przygotować
się kondycyjnie, chronić zdrowie, bo to zima, zrobić próby
z muzykami i bez nich, ale przede wszystkim wymyślić,

jaki powinien być ten koncert, a ten miał być wyjątkowy.
Poszukiwałam kontaktów do starych znajomych: nauczy-
cieli, koleżanek, rodziny, bardzo chciałam im wszystkim
podziękować za to, że byli w moim życiu, bo to wśród
nich rodziły się moje marzenia o scenie. Chciałam im
pokazać drogę, jaką przeszłam przez te lata, choć to prze-
cież i tak niemożliwe. Stąd właśnie wziął się pomysł, żeby
koncert zaczynała maleńka dziewczynka śpiewająca „Po
nocnej rosie” Stanisława Moniuszki. Pamiętam, jak uczyła
mnie tej pieśni pani Honorata, nauczycielka muzyki,
mieszkająca niedaleko od  domu moich rodziców. Pamię-
tałam, jak bardzo przeżyłam tę pieśń. Jeszcze czekało mnie
spotkanie z wyobraźnią maleńkiej Marysi Jeziorowskiej,
która miała tę pieśń wykonać w moim imieniu. Mama,
chórmistrzyni znana w Częstochowie, przygotowywała
Marysię od miesiąca lub nawet dłużej, a utwór nie należy
do łatwych. Zapytałam Marysię, czy wie, kim jest w tej
"piosence". Odpowiedziałam jej to, co ja czułam kiedy
śpiewałam ją przed laty... Kiedy zobaczyłam jak powstrzy-
muje dwie wielkie łzy, wiedziałam już, że to będzie nasza
tajemnica. Nie wytrzymałam. Zza kulis wtórowałam
jej dyskretnie, prawie szeptem. Tak, teraz byłam w domu,
w swoim teatrze, na jej scenie.

Powiedziałaś mi, że czekałaś na ten koncert 30 lat.
My też.

Tak... bardzo mi zależało na tym koncercie. Miejsce,
w którym miał się odbyć zawsze do mnie wracało. Tyle
wspomnień, przeżyć... To był powrót do tej samej garde-
roby, świateł, zapachów, które towarzyszą człowiekowi
przez lata, rad starych aktorów, którzy wtajemniczali mnie
w zwyczaje teatru. Marzenia dzieciństwa... Tak się
powraca do rodzinnego domu, do korzeni. Wiedziałam,
że wielu, na których mi zależało już nie ma wśród nas.
Nie przewidziałam jednego, że nie będzie mogła przyjść
na ten koncert moja młodsza siostra Ewa –  zmarła miesiąc
po koncercie.

W tym tekście będzie Twoja fotografia, którą zrobiłem
w czasie prezentacji częstochowskiego środowiska
muzycznego w audycji TV Katowice w roku 1966 (!).
Śpiewałaś wówczas piosenkę „Bardzo lubię jazzu rytm
rozkołysany”. Ja popisywałem się moją „Balladą o siedmiu
aniołach”. Byli również inni wykonawcy, a przede wszyst-
kim był świetny zespół muzyczny z Jerzym i Januszem
Sołtysikami, Maćkiem Cichoniem, Heńkiem Klarem,
Zdzisławem Kucharzewskim i Pawłem Sędzielewskim.
Oczywiście, audycja była transmitowana  na żywo...

Pamiętam! Byłam wtedy przeziębiona i moja mama
pozwoliła mi jechać tylko pod warunkiem, że zabierzecie
mnie w tę drogę w.... kołdrze. Ale występ pamiętam jako
bardzo udany. Też mam gdzieś to zdjęcie, a teraz będę
mogła dopisać tam nazwisko fotografika, czyli twoje.

Fot. Janusz Mielczarek
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Rok 1966, Elżbieta Wojnowska w czasie występu w Studio TV Katowice,
gdzie przentowano ówczesne częstochowskie środowisko muzyczne.

Fot. Janusz Mielczarek

Wspominając różne okazjonalne występy z dawnych
lat pamiętam, że nawet do najmniej ważnego, w byle jakiej
wiejskiej świetlicy, podchodziłaś zawsze serio, z szacun-
kiem dla każdej publiczności.

Czy „serio” to znaczy, że zawsze bałam się tak samo?!
Żartuję, choć trema zawsze była dla mnie bardzo twórcza.
Pamiętam takie zdarzenie z  liceum. Konkurs recytatorski.
Miałam się przygotować do eliminacji szkolnych ale
zupełnie o tym zapomniałam. Tego dnia rano okazało się,
że na godzinę 12 mam umieć cały fragment z „Kwiatów
Polskich” Juliana Tuwima (pogrzeb oficera carskiego,
w nim niezwykle dramatyczna postać Matki Polki) Skąd
u tak młodej dziewczyny tak głęboka analiza wewnętrzna
postaci tego dramatu? To nie do wiary, ale łącznie z poko-
naniem drogi ze szkoły do domu i z powrotem miałam
3 godziny na opanowanie tego fragmentu. Zdążyłam,
a recytacja dała mi paszport do miejskich, wojewódzkich
a potem ogólnopolskich eliminacji. To była wspaniała
przygoda.

Jako filigranowa nastolatka miałaś już za sobą pracę
na scenie prawdziwego teatru. Jak to się zaczęło?

W bardzo śmiesznym miejscu, nazwijmy je „czytelnią”.
Pośród pociętych na użyteczne prostokąciki gazet, znala-
złam fragment ogłoszenia o konkursie na Stasia i Nell.
Wystrzeliłam z „czytelni” jak z  procy i obwieściłam
wszystkim domownikom, że będę grać w teatrze.
Chodziłam wtedy do 4 klasy szkoły podstawowej. Miałam
za sobą już  jakieś szkolne występy i popisy egzamina-
cyjne na fortepianie w szkole muzycznej. Niedawno
zobaczyłam na zdjęciu dziewczynkę na scenie starej
filharmonii, tuż obok teatru. Z dużego stołka zwisają małe
nóżki, niezdolne jeszcze sięgnąć pedałów fortepianu. To
moje zdjęcie. Bałam się ale byłam szczęśliwym dziec-
kiem. Stanęłam do konkursu wśród tłumu dziewczynek
cudnie ubranych i ze swoimi mamami. Byłam bardzo
samodzielnym dzieckiem więc przyszłam sama, ale wkrótce
zmęczyło mnie to zamieszanie i zasnęłam w ostatnim
rzędzie foteli sali kameralnej. Obudził mnie tubalny głos
ówczesnego dyrektora teatru, Edmunda Krona. A któż tam
jeszcze? Ja - pisnęłam. Ja, to znaczy kto? Trzeba było się
od razu przedstawić, ale trudno. Wyjaśniłam, że czekałam
na swoją  kolej ale chyba zrezygnuję. A to dlaczego?
– spytał. Westchnęłam pełna rezygnacji i powiedziałam:
Bo... bo... chyba... jestem.... za... stara. Pełne powietrza
policzki członków komisji wskazywały, że nieźle ich
rozbawiłam ale skłonili mnie do recytacji „jakiegoś wier-
szyka”. I tu był dramat. Na ćwiarteczce papieru z informacją
o konkursie nie było nic o wierszykach. W drodze na scenę
uświadomiłam sobie jednak, że właśnie uczyliśmy się
w szkole bajki „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego.

Nie dałam za wygraną. Odważnie zaczęłam ale wkrótce
zabrakło tekstu. Najwidoczniej dyrektor Kron dostrzegł
ten lęk w moich oczach, bo przerwał recytację. Dokładnie
w miejscu, w którym kończyła się moja pamięć. Byłam
uratowana i zakończyłam dzielnie na słowach:  „...A że
był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, wszystkie go tam
zwierzęta lubiły”. Przeszłam do następnych eliminacji
a potem ... Zagrałam tę rolę, na zmianę z drugą dziewczynką.
Zaczęłam jeździć z teatrem. Zagrałyśmy ponad 200 przed-
stawień. Byłam już w liceum, zaczęły pękać w szwach
nasze sukienki  i pora była kończyć tę przygodę. Nowa
czekała już w szkolnym teatrzyku Liceum im. Juliusza
Słowackiego prowadzonym przez Jadwigę Barańską.

Wyjechałaś z Częstochowy, ale nie od razu było
przecież  „słodko i pysznie”...

 Taaak. Wybierałam się do szkoły teatralnej w Krakowie.
Jednak, mimo zdanego egzaminu, nie dostałam się. Na
interwencję kogoś z ministerstwa przywrócono dziewczynę,
która odpadła po II turze konkursowego egzaminu. Kogoś
trzeba było skreślić z listy przyjętych. Padło na mnie.
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Nie miałam jeszcze 18 lat i podobno to dawało mi więcej
szans na lata następne. No cóż, musiałam się z tym pogodzić
i żeby nie stracić roku nauki trafiłam na Wychowanie
Muzyczne do Studium Nauczycielskiego. Tam, jak wszędzie,
śpiewałam. Współzałożyłam teatrzyk poezji. Zaczęłam
komponować muzykę do wierszy. Uzyskałam wtedy po
raz pierwszy nagrodę za muzykę do spektaklu opartego
na wierszach K. I. Gałczyńskiego. Potem, zdawałam co
rok. Bezskutecznie. Podjęłam pracę w naszym teatrze jako
adeptka. To wtedy zagrałam Isię w „Weselu”. Startowałam
w różnych konkursach. Dokonałam pierwszych nagrań
w radio i TV Katowice. Podjęłam współpracę z estradą
i wkrótce zdałam egzamin eksternistyczny przed komisją
weryfikacyjną Ministerstwa Kultury. To były trudne lata.
Tyle się działo w historii naszego kraju. Wiosna roku 68
była dla mnie lekcją obywatelskiej odpowiedzialności
i nauką konspiracji. Urodziłam się wtedy jakby po raz
drugi. Stałam się odpowiedzialna nie tylko za siebie. Potem
jeszcze jedna, ostatnia próba dostania się do szkoły
teatralnej. Podjęta bez entuzjazmu i wiary w siebie nie
dała rezultatu. Wydano mnie za mąż i ... zaraz wróciłam.
Zdałam egzamin na wydział historii sztuki KUL. Tam
znów Teatr Ubogich, Scena Plastyczna u  Leszka Mądzika,
śpiewanie, śpiewanie, poszukiwania twórcze. To tam
upewniłam się, że logika, precyzja, prawdziwość wypo-
wiadanych zdań są najważniejsze dla porozumiewania się
z innymi ludźmi. Zyskałam nowych przyjaciół i mistrza -
ojca Alberta Krąpca, do jego autorytetu powracam
nieustannie.

Gdzieś po drodze debiutowałam w Opolu w piosence
„Pechowy dżokej”. Jedyna recenzja, jaką dostałam
kiedykolwiek od, później mojego męża, zawierała się
w trzech słowach: „wyrazista... Elżbieta...Wojnowska”.
Zresztą, dowiedziałam się o niej od Krzysia Materny,
z którym „łeb w łeb” szłam w konkursie recytatorskim
przed laty. On już znał Ibisa. Ja nie miałam zielonego
pojęcia o takim autorytecie. Kiedy spotkałam go po latach
w czasie festiwalu teatrów studenckich nakrzyczał na mnie,
że miałam się odezwać. I kiedyś się odezwałam...

Twój mąż, Andrzej Ibis Wróblewski, świetny dziennikarz,
człowiek biegły w tajnikach ówczesnego życia kulturalne-
go, miał chyba istotny wpływ na Twoje artystyczne losy...

Nie tak szybko. Za mąż wyszłam po kilku latach.
Wcześniej był kabaret w warszawskiej „Stodole”. Fama
73 roku, na której po raz pierwszy zaśpiewałam „Zapro-
ście mnie do stołu” i to poniosło mnie przez wygrany
Festiwal Piosenki Studenckiej (74 rok) do Opola, gdzie
wywalczyłam nagrodę dla  piosenki i siebie tzn. za inter-
pretację. Czy mój mąż miał na to wpływ? Zawsze miał do
mnie żal o to, że nie miał wpływu. Był moim bohaterem,
uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Był ranny
w Kampinosie, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecz-
nym. Był autorytetem jako językoznawca, niezwykły spo-

łecznik i na tym polu mieliśmy ze sobą wiele wspólnego.
Jednak dość jasno postawiłam od razu granice swojej
niezależności artystycznej. Niezależność tę budowałam
na dość bolesnym doświadczaniu dorosłości. Nie straci-
łabym jej dla nikogo. Nawet dla ukochanego człowieka.

Spróbuj, z perspektywy dorosłego życia i ukształtowanej
artystki, poprowadzić nas  po kolejnych szczeblach
swojego artystycznego wtajemniczenia.

Kiedy rodzice kupili fortepian, dla mojej starszej siostry,
dowiedziałam się, że kocham jego dźwięki. Słuchając pod
poduszką, pierwszego chyba po wojnie konkursu chopi-
nowskiego dowiedziałam się,  że kocham muzykę.
Musiała to być wieeelka poduszka, bo chowałam pod nią
radio "Pionier" – wersja  bakelitowa.  Kiedy otwierałam
okna na podwórko i grałam swoje pierwsze „wymyślanki”,
dowiedziałam się, że artyście jest  niezbędna publiczność.
Z pierwszego w życiu występu w ogródku jordanowskim
koło domu na Kawiej dowiedziałam się, że uwielbiam
tańczyć i stawać przed publicznością (mimo bólu pleców
od porażenia słonecznego, jakie mnie tego dnia dopadło,
założyłam strój motyla, pracowicie uszyty przez rodziców,
z mocno ukrochmalonej gazy, Tatko zrobił skrzydła upięte
z drutu). Kiedy, wpatrując się w nocne niebo, zobaczyłam
na nim krzyż, dowiedziałam się, że są cuda – następnego
dnia huknęła wiadomość, że umarł Stalin. Kiedy po raz
pierwszy publicznie zaśpiewałam „Po nocnej rosie”,
dowiedziałam się, że głos może wyrażać uczucia, marzenia,
przestrzeń. Kiedy uciekałam z przedszkola do szkoły,
gdzie chodziła już  moja starsza siostra, dowiedziałam
się, że przestrzeń można pokonać i że w szkole może być
pięknie i tajemniczo, że nauka może być nagrodą a poko-
nywanie przestrzeni jest niebezpieczne. Po raz pierwszy
widziałam wtedy wypadek, rozrzucone części ciała
człowieka przejechanego przez pociąg.

Myślę, że odtąd miałam poczucie dramatu ludzkiego
losu. Kiedy śpiewałam w szkole podstawowej „Parasolki”
wszystkich wzruszała moja opowieść o potarganym starym
handlarzu, który mimo, że ma kolorowy kram, jakoś nie
bardzo jest szczęśliwy. Gimnastyka artystyczna dodawała
mi siły i zręczności, uprawianie biegów sprintowych
świadomość, że nie zawsze się wygrywa i  nie w każdej
dyscyplinie. Na zajęciach z chóru poznałam piękno
zbiorowego tworzenia harmonii, w zespole  Andrzeja
Wieczorka, mojego nauczyciela od muzyki, że istnieje
synkopa i że mam dar poczucia frazy  i absolutny słuch.
Na lekcjach fortepianu w ognisku muzycznym, że są
dobrzy i źli nauczyciele muzyki. Kochałam lekcje
u profesora Richtera; pozwalał mi przed każdą lekcją
na swobodne improwizacje. O tym, że improwizacja jest
fascynującym aktem twórczym dowiedziałam się słuchając
improwizacji Janusza Sołtysika na saksofonie; że miłości
do muzyki nie należy mylić z miłością do muzyka. O tym,
ze wiersz jest muzyką duszy z kolejnych konkursów
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recytatorskich; że mogę i potrafię komponować -
z pierwszych prób kompozycji do wierszy Gałczyńskiego.
Zostały nagrodzone na przeglądzie teatrów studenckich.
O tym, że mogę decydować, czego chcę, gdy odmówiłam
udziału w przeglądzie piosenki radzieckiej; że trzeba za
takie decyzje płacić, gdy nie mogłam ukończyć tego studium.
Zresztą wcale tego nie chciałam. Praca z dziećmi była
pouczającą lekcją pokory ale udawało mi się zarażać je
moimi fascynacjami muzycznymi. Ale istniał jeszcze inny
świat. Ten mniej przyjemny w doświadczaniu dorosłości.
Trzeba się było nauczyć odróżniać ludzi dobrych od złych.
Myślę, że tak naprawdę nie da się tego nauczyć nigdy.
Zło ma swoje sposoby na nas. Jedyny pożytek takich
doświadczeń zawiera się w przysłowiu „Co cię nie zabije,
to cię wzmocni”.

Mój pierwszy recital pokazał mi możliwość tworzenia
własnego teatru, możliwość snucia własnej opowieści
o tym, jak odbieram świat. To przywilej scenarzystów
i reżyserów. Tak stawałam się powoli samowystarczalna.
Żal, że nie kontynuowałam nauki gry na fortepianie.
Wyższy stopień  wtajemniczenia dałby mi większą szansę
tworzenia, ale nie można mieć wszystkiego. Kiedy
podjęłam współpracę z pierwszym pianistą jazzowym
i klasycznym jednocześnie, zrozumiałam, że nigdy nie
osiągnę sama tego poziomu. Trzeba się było zdecydować
na wybór środków, którymi chcę przemawiać do ludzi.
Odtąd interpretacja słowa i szczęście uczestniczenia
w kreacji muzycznej zajęły najważniejsze miejsce w moim
życiu. Potem odkryłam, że pieśnią, wierszem, można
walczyć o ważne sprawy, że odpowiedzialność artysty
dotyczy języka ojczystego, poziomu prezentowanej twór-
czości i że odnosząc się do ludzi, mam wobec nich ten
obowiązek. Pamiętam, jak moja mama, na pierwszym
pokazie recitalu, jeszcze bez publiczności, podeszła do
profesora Bardiniego i poprosiła, żeby wpłynął na mnie,
bo przecież trzeba śpiewać jakieś weselsze piosenki.
A profesor odrzekł: „Wie Pani, takich panienek z piórkiem
w.... to my mamy dostatek, a  Elżunia jest jedna”. Posyłał
swoich studentów na moje recitale, żeby się uczyli sztuki
interpretacji. Po latach, to ja uczyłam już w szkole teatralnej
właśnie tego przedmiotu. Kiedyś w PWSFTv i T w Łodzi,
teraz w Wyższej Szkole Aktorskiej „U Machulskich”.

Masz w repertuarze wiele pięknych i potrzebnych
ludziom utworów. Jeden z nich – „Zaproście mnie do
stołu”, jest nie tylko wzruszający i poetycki, ale jest także
protestem przeciw obojętności, krzykiem współczesnych
czasów. Sądzę, że miałaś wiele dowodów na to, że tak
właśnie jest odczytywany.

Tak. Ta piosenka – wiersz Włodzimierza Szymanowicza
z muzyką Henryka Albera stał się moja wizytówką i piętnem
na całe życie. Może dlatego, że tak bardzo był inny od
wszystkiego, co  dotychczas się pokazywało na estradzie...
Może dlatego, że tak bardzo stał się mój, mną, moim

krzykiem dotarł do ludzi tak głęboko, że do dziś mam
tego potwierdzenia, czasami niezwykłe. Stał się też moją
legendą, która przeniosła mnie i ochroniła przed ludzką
niepamięcią aż po dziś. Jednak to bardzo długa opowieść
i na zupełnie inny wywiad. Może kiedyś na jakąś książkę,
jak Bóg da...

Jakie zdolności dostrzegasz u swoich synów ?

Obaj mają absolutny słuch, genialną pamięć muzyczną.
Starszy kształcił się kilka lat na instrumentach klawiszo-
wych ale zaprzestał. Kiedy zamarzyła mu się gitara,
dostał ją na Gwiazdkę i od tej pory skomponował
wiele piosenek. Nie chce występować. Pisze wiersze.
Tłumaczy z angielskiego, ma wiele talentów. Obaj mówią
piękną polszczyzną. Młodszy miał się uczyć gry na skrzyp-
cach, jednak zanim wziął je do ręki, musiałam go zabrać
z tej Szkoły, żeby nie został „zadziobany”. Tak kilka
maluczkich osób zdecydowało, że nie chce się  uczyć
muzyki. Kiedy słyszę czasem, jak podśpiewuje, powtarza
dopiero co zasłyszane najtrudniejsze nawet frazy muzyczne,
pęka mi serce. Jednak nie mogę ich zmuszać, by robili to,
co ja robię. Mówią, że to podły zawód. Kim będą?
Nie wiem. Najlepiej, kim zechcą. Tego im życzę.

Na Twój częstochowski koncert w sali Teatru im.
A. Mickiewicza przyszedłem, przyznaję, w znacznym
stopniu także przez sentyment. Nie spodziewałem się,
że spotkam Cię w tak dobrej formie, że  będą Ci towarzy-
szyć tak doskonali instrumentaliści.

Wzrusza mnie współpraca z dobrymi muzykami. Dają
mi tyle szczęścia na scenie... Z Włodkiem Pawlikiem gram
od lat. To już chyba dwadzieścia kilka, oczywiście
z przerwami. To jednak przede wszystkim solista-instru-
mentalista i kompozytor. Napisał dla mnie wiele pięknych
utworów, w których zanurzam się z największą lubością.
Jazzowi muzycy - Zbyszek Wegehaupt i Cezary Konrad -
też od lat wiernie mi towarzyszą, mimo, że mało koncertuję.

Wzruszająca jest u Ciebie pamięć o dawnych często-
chowskich przyjaciołach, muzykach, nauczycielach,
koleżankach szkolnych...

Jakżebym mogła ich nie pamiętać? Dostałam od nich
tak wiele. Miłość, życzliwość, akceptację, kibicowanie
moim marzeniom. Chciałam dotrzeć do wszystkich ale
nie sposób. Ale chcę bardzo,  bardzo, z całego serca
podziękować tym, którzy byli. Stojąc jeszcze w kulisach,
pokonując wzruszenie zapowiadałam Marysię, która za
chwilę, na chwilę, miała stać się mną i wtedy jak
w filmie, powracały wspomnienia. Chciałabym je zachować
nie tylko dla siebie. Zdjęcia są żywe i nie kłamią. Dziękuję
za nie.
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Festiwal Muzyki Sakralnej

Symfonia „Zmartwychwstanie”

Największym wydarzeniem XV Międzynarodowego
Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” był
w powszechnej opinii – koncert inauguracyjny
i wykonanie II Symfonii c-moll „Zmartwychwstanie”
Gustava Mahlera.

Ten żyjący na przełomie XIX i XX stulecia
austriacki kompozytor żydowskiego pochodzenia był
między innymi twórcą 10 symfonii – dzieł potężnych,
wymagających rozbudowanego aparatu instrumental-
nego i zespołu symfoników o wysokich kwalifikacjach
wykonawczych. Stąd też z twórczością Gustava Mahlera
spotkać się można na naszych estradach koncertowych
stosunkowo rzadko, a melomani korzystają raczej
z nagrań płytowych, w wykonaniu najbardziej reno-
mowanych orkiestr świata.

Organizatorzy tegorocznego festiwalu, wraz z kierow-
nictwem artystycznym częstochowskich filharmoników
w osobie Jerzego Swobody, postawili przed sobą
niezwykle ambitne zadanie wykonania II symfonii
G. Mahlera. U podstaw tego zamiaru znalazły się począt-
kowo dwie tylko okoliczności jubileuszowe: 60-lecia
tutejszej Orkiestry Symfonicznej oraz 15-lecie Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude
Mater" w Częstochowie. Niespodzianie, drugiego
kwietnia, pod wpływem powszechnego bólu i żalu po
odejściu papieża Jana Pawła II, dołączyła do tego trzecia
i najbardziej istotna okoliczność - żałobna, choć
pełna nadziei w Zmartwychwstanie wśród wszystkich
ludzi wiary.

Realizatorowi tego tak potężnego dzieła muzycznego,
dyr. Jerzemu Swobodzie gratuluję ambicji, choć nie
zazdroszczę pracy i problemów. Poczynając od wyboru
miejsca wykonania symfonii, na co ostatecznie

zakwalifikowano obszerne wnętrze kościoła p.w. Św.
Wojciecha, dokonując tam niezbędnych  zabiegów
korygujących  nienajlepszą naturalną akustykę. Sprawa
następna, to skompletowanie olbrzymiego aparatu
muzyczno-wykonawczego, składającego się z miej-
scowych filharmoników i przybyłej z Koszyc Słowackiej
Orkiestry Filharmonii. Do tego potężny chór Filhar-
monii Krakowskiej (przygotowanie – Jacek Mentel)
i dwie solistki: Dorota  Radomska  - sopran i Judit
Nemeth (Węgry) – alt. W sumie powstał wielki zespół
realizujący dzieło zgodnie z intencją kompozytora.
Rozbudowany kwintet instrumentów smyczkowych,
czterokrotnie zwiększona obsada dętych instrumentów
drewnianych, 10 rogów i tyleż trąbek, 8 kotłów –
2 duże i 1 mały bęben wraz z pozostałymi instrumen-
tami perkusyjnymi, dzwonami, 2 harfami i organami.
Cały ten potężny zespół wykonawczy należało
uruchomić i wypełnić treścią za słowami Gustava
Mahlera: „Najważniejsze w muzyce jest to, co nie
zostało napisane”. Powtarzam więc: gratuluję, lecz nie
zazdroszczę!

Samo zaś częstochowskie wykonanie? Imponowało
swą wielkością i treściami pochodzącymi ze źródeł
prahistorii, z Biblią włącznie. 80 minut muzyki,
z monumentalnymi częściami I – III oraz IV i V,
czarującymi partiami solowymi i wokalno-chóralnymi
nawiązującymi do historii Zmartwychwstania.
Kapitalna okazała się koncepcja przemieszczenia
sekcji instrumentów dętych do różnych miejsc świątyni,
co w poszczególnych fragmentach tworzyło efekty
iście stereo a nawet kwadrofoniczne, z pełnym
sukcesem dla odbioru przez słuchaczy.

W sumie było to wydarzenie wielkie, godne oko-
liczności i – jak myślę – niepowtarzalne w skali kraju.
Tym bardziej więc dziwi nieobecność na koncercie
kamer telewizyjnych i mikrofonów radiowych. Równie
niepojęty był niedostatek frekwencji wśród publiczności,
której liczbę w obszernym wnętrzu kościoła św.
Wojciecha – miast tysiącami, zliczyć można było zaledwie
niewielką ilością setek. Czyżby dla częstochowskiej
elity kulturalnej nadszedł czas głuchoty?

 Andrzej Grądman

Fot. Zbigniew Burda
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PORAŻENI
ROCK N’ ROLLEM

Zespół „Rażeni Piorunem” powstał w 2001 roku. Od
początku tworzą go Paweł Gajda grający na basie, Marcin
(Marlon) Króliszewski – gitara, Wojciech Maria Król –
śpiew, bębny, flet krzywy. Wydali dwie płyty: „Zakażone
piosenki” (2003) oraz „Zarażeni” (2004). Zagrali na kilku
znaczących festiwalach w Polsce, gdzie zostali nagrodzeni.
Gościli w telewizji MTV Clasic i w Polsacie. Są puszczani
w radiowej „Trójce”. Ich utwory znalazły się na dwóch
znanych składankach rockowych: MiniMaxPl2 Piotra
Kaczkowskiego (utwór „Rzeczpospolita Ogólnospożywcza”)
oraz "Cały ten Rock" cz. 1 Marka Wiernika („Der Gwiazdor”).
Na ich koncertach publiczność świetnie się bawi i śpiewa
ich piosenki.

Rafał Salamucha: Jak powstał zespół i skąd się wzięła
nazwa "Rażeni Piorunem"?

Marcin Króliszewski: Ja z Wojtkiem znaliśmy się
trochę wcześniej. Pawła poznałem na pierwszej próbie.
Wojtek mnie spotkał na ulicy. Spytał, co ostatnio robię.
Akurat mi się rozpadł zespół,  powiedziałem, że jestem wolny.
Więc możemy coś zrobić. A wcześniej złożyłem wniosek do
Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego o dofinanso-
wanie, i na drugi dzień po spotkaniu z Wojtkiem okazało się,
że otrzymaliśmy te pieniądze. Ucieszyłem się, że będzie coś
na start i że robimy płytę.

Wojtek Król: Szukałem czegoś w rodzaju Rolling
Stones, albo coś innego. Jakąś dłuższą polską fajną nazwę.
Rażeni Piorunem wzięło się stąd, że w jednego z nas rypnął
piorun. Nie mogę powiedzieć w którego, bo zaraz go kobiety
rozbiorą, żeby zobaczyć blizny. Udało się. Jesteśmy wszyscy
bardzo zadowoleni. Generalnie, naszą nazwę w skrócie ludzie
podają jako Rażeni i każdy wie, o co chodzi. A chodzi
przecież o to, żeby było wiadomo, o co chodzi.

Czy wcześniej graliście w innych zespołach?

W.K.: W tym roku mija 20 lat, jak zacząłem się w ogóle
tym wszystkim parać – jestem już bardzo stary i zmęczony.
Dlatego nie pamiętam tych zespołów, w których grałem.
Z ostatniego z nich jestem bardzo zadowolony, był to zespół
„Churchill”. Ku mojej wielkiej rozpaczy, już nieistniejący.
Ale Rażeni Piorunem zaleczyli rany.

Czy grałeś na przystanku Woodstock z zespołem
Closterkeller jako perkusista?

W. K.: Nie, to jest nieprawda. A skąd w ogóle taka informacja ?

Widziałem bardzo podobnego człowieka. Pomyślałem, że to ty.

W. K.: Był taki czas, że wielu perkusistów, gitarzystów,
wokalistów oraz technicznych naśladowało mój styl. Bo kiedyś
byłem bardzo znany. Teraz, niestety, ukrywam się. To wszystko
były moje sobowtóry.

A zespół „Gush”? Jak wspominasz tamten okres?

W. K.: Bardzo długi, niestety, ku mojemu rozczarowaniu,
bezowocny okres, w który bardzo wiele serca włożyłem. Tak
samo jak inni członkowie tego zespołu. Ale takie były czasy.
Teraz nie jest łatwiej, ale bardzo wiele nauczyło mnie to
samozaparcie. Nagraliśmy trzy płyty, z czego ani jedna się
nie ukazała. To znaczy ukazała się kaseta „Niezwyciężony”.
W sumie... nie! Nagraliśmy cztery płyty. Niestety, tylko jedna
się ukazała.

Projekt plakatu Jacek Włodarczyk. Fot. Bartek Kędziora.



18aleje III VII-IX 2005

Czy jesteście zadowoleni z dotychczasowego dorobku i
z tego, jak się teraz rozwija wasza działalność ?

Paweł Gajda: Oczywiście, że tak. Jak można nie być
zadowolonym z dwóch wydanych płyt? Sami zresztą do tego
doprowadziliśmy. Własnym sumptem wydaliśmy dwie płyty.
Jesteśmy też na dwóch składankach.

Dzisiaj się ukazała składanka Marka Wiernika, na której
zamieścił wasz utwór. Jak się na to zapatrujecie?

P. G.: Fajnie. No, fajnie. Jak można do tego podejść?
Jeżeli tylko w większą ilość ludzi to trafi. Wiadomo, że skła-
danki ludzie częściej kupują, niż jakieś solowe płyty. Chyba,
że się jest znanym artystą. My jeszcze nie jesteśmy aż tak
znani w Polsce. Myślę, że będzie dobrze i pozytywnie do
tego podchodzimy. Cieszymy się z tego.

Co myślicie o takim zjawisku jak „mecenat miasta
Częstochowa dla młodych artystów”?

W.K.: To jest duży znak zapytania. Bo ja nie wiem, co to
jest „mecenat miasta dla młodych artystów” i dokąd mierzy
się ich młodość. Bo jeżeli młodym artystą jest debiutujący
w wieku 60 lat  gościu...

Chodzi mi o debiutujących artystów, potrzebujących
wsparcia, między innymi finansowego, np. na wydanie płyty.

W. K.: Ciężko jest to uzyskać, gdyż wymogi są posta-
wione według mnie idiotycznie. Nikt z nas nie pracuje i nie
może wystawić faktury VAT na pieniądze, które można otrzymać
tylko w ten sposób. Powinna to być bezzwrotna pożyczka,
pod jakimś nadzorem. Powinno to być dużo pieniędzy.
I powinny być przekazane osobom, które potrafią coś z tym
zrobić. Powinien być odpowiedni nadzór nad tym i powinno
to być doprowadzone do końca. A nie jakieś śmieszne sumy,
na które ludzie kombinują rachunki. Bo to jest bez sensu. To
jest żadna pomoc.

Marcin Króliszewski: Chciałbym dodać, że jeśli pomocy
finansowej nie ma ze strony miasta, to nie znaczy, że jej nie
dostaliśmy w ogóle. Bo otrzymaliśmy trzykrotnie fundusze
z Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Otrzymaliśmy
z CARA pieniądze na wydanie pierwszej płyty i na jej
promocję.

Wystarczyło wam z tego dofinansowania na wydanie
i promocję płyty? Czy też prywatnymi środkami zdobywa-
liście resztę funduszy?

P.G.: Starczyło na tyle, na ile miało starczyć. Bo te pie-
niądze częściowo zostały wykorzystane na promocję i na
wydanie płyty. Ale to wszystko było w ilościach symbo-
licznych. Czy wystarczyło, czy nie? Nie wiem.

W.K.: Zaspokoiły nasze „ego” o tyle, że chcieliśmy mieć
płytę i wydaliśmy ją. W znikomej ilości ale była. Czuliśmy
się bardzo uradowani. Zresztą, do dzisiaj jesteśmy z siebie
dumni obrzydliwie.

P.G.: Jeśli chodzi o płytę „ Zakażone piosenki”.

Oprócz grania, czym się zajmujecie na co dzień?

P.G.: Zarabianiem pieniędzy w inny sposób.

W.K.: „Z rock ’n roll’a nie da wyżyć się...” Tak więc
orzemy coś tam innego. Trzeba z czegoś żyć.

Marcin, wiem, że malujesz. Jutro masz wernisaż.
Czy malujesz amatorsko, czy może związane jest
to z czymś innym?

M.K.: To jest mój pierwszy wernisaż indywidualny,
wcześniej miałem wernisaże grupowe. Tak w szkole, jak
i poza szkołą (Marcin Król jest absolwentem Wydziału
Wychowania Plastycznego w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Częstochowie). Nie zarzuciłem tej dziedziny,
tj. plastyki na rzecz muzyki, bo cały czas tworzyłem i stąd
te prace właśnie. Pierwszy wernisaż, bo wcześniej jakoś
nie było czasu, żeby się zebrać. Ale teraz stwierdziłem, że
trzeba to zrobić. Pokazać innym i zrobić coś nowego.
A skąd to? To jest jakaś wewnętrzna potrzeba. Trzeba robić
to. Jest to jakaś ekspresja emocjonalna uczuć. Nawet chęć
zapisania. Jakiś taki pamiętnik. Ale taki emocjonalny.
Spojrzy się na to i się wie, kim się było. Jest to ekspresja.
Jak już tworzę, to nie potrafię być obojętny, albo jestem
gorący albo zimny. To znaczy albo w wzburzeniu albo
w  depresji. Nigdy to nie powstaje tak, że mówię sobie:
dzisiaj zrobię to i to.

Czy masz jakiegoś mistrza malarskiego?

M.K.: Widać, że odleciałem dosyć mocno w stronę
collage’u. Największą moją inspiracją jest Hasior. Od razu
jak zobaczyłem jego prace, jeszcze na studiach, zaraziłem
się tym. A to, że zacząłem robić collage’e, to wyszło samo.
Malowałem, malowałem... aż zacząłem przyklejać do obrazów
rzeczy. Kolorystów poza tym lubię.

ROCK
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Gdzie ostatnio koncertowaliście?

M.K.: W Skierniewicach. Byliśmy tam jako gwiazda fe-
stiwalu kabaretu. Ostatnio zimujemy trochę. Robimy nowe
rzeczy, w zupełnie innej stylistyce, niż do tej pory. Będzie to
jakieś odkrycie, jak już zrobimy. Na razie to w bólach
powstaje. Różne były problemy, że tak powiem, interperso-
nalne. Może wyjdziemy z czymś nowym.

Staraliście się o występ na Przystanku Woodstock. Jakie
były efekty?

P.G.: No, na Woodstock nie dostaliśmy się. Ja osobiście
tego nie załatwiałem. Więc nie powinienem się na ten temat
wypowiadać. Tam chyba jest zbyt wiele kapel znanych, a jeżeli
nie znanych, to Owsiak... Nie wiem, może trzeba go znać?

W.K.: Przypadek.

P.G.: No, może decyduje przypadek. No, nie dostaliśmy
się. Ale może kiedyś...

W.K.: My chcieliśmy tam zagrać jako zespół Rażeni
Piorunem. Nie interesuje nas wyścig w stylu takim, że koniecz-
nie musimy tam zagrać. Nie, to znajdzie się inny festiwal, na
którym zagramy. Nie mamy ciśnienia tego typu, że musimy
tam zagrać. Jeśli nie, to trudno. Jeszcze przyjdą.

M.K.: Na pewno. I nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy,
że chcielibyśmy zagrać na festiwalu im. Ryśka Riedla.
Na Woodstock nie ma takiej atmosfery, bo jest spęd straszny.
A tam jednak... No, tam też było dużo ludzi. Ale jest zupełnie
inna atmosfera.

Zdobyliście na festiwalu Riedla nagrodę...

M.K.: To była druga nagroda. Drugie miejsce w 2003
roku. Nie spodziewaliśmy się tej nagrody. Spodziewaliśmy
się pierwszej. Ogólnie było bardzo fajnie. Było 10 tys. ludzi.
Wymieniono nas w Teleexpresie. Nie graliśmy bluesa. No,
ale jakoś nas dostrzeżono.

Wojtek, Ty piszesz teksty. Ogólnie, co chcesz w nich
przekazać? Widzę tutaj trochę ironii, żartu, gorzkiego żartu.
Uważam, że przekazujesz prawdę w karykaturalnym odbiciu...

W.K.: Jak każdy poeta, sam do końca nie wiem, co to
z tego wyjdzie.  Ludzie to oceniają. Ja piszę tekst. Jeśli wszystko
mi się zgadza i nie ma baboli – naleciałości z polskiej muzyki
rockn’rollowej, o co bardzo się staram, żeby te teksty były

zupełnie inne od tego, co słyszy się w radio – to wtedy
jestem zadowolony. Oczywiście, cenzura wewnątrzzespo-
łowa zatwierdza. A reszta dzieje się sama. Albo ludzie
podchodzą i rozmawiają o tym albo niektóre kawałki nie są
w ogóle zauważone, mniej się o nich dyskutuje. Większość
naszych utworów odniosła skutek taki, jaki mniej więcej
sobie na początku zamierzyłem – zadrażniła, pokazała jakąś
karykaturę. Pokazałem kogoś z nosem bardziej krzywym,
niż ma. I to było śmieszne. Może trochę uszczypliwe, ale
prawdziwe. Ja sam właśnie taki jestem. Nie lubię się smucić,
chociaż tak naprawdę jestem bardzo smutny...

Jakie są wasze największe osiągnięcia, oprócz nagrania
dwóch płyt?

M.K.: Zagraliśmy na festiwalu „Wolni od Zła” im. Marka
Kotańskiego i tam poznaliśmy Marka Wiernika, dzięki temu
zostaliśmy umieszczeni na jego składance. Musieliśmy mu
zapaść dobrze w pamięć. Przecież tylko raz nas widział
i słyszał. Graliśmy wśród takich gwiazd jak Lombard, Kombi,
Ala Janosz. Sukcesem niewątpliwie jest to, że byliśmy obecni
w największej muzycznej stacji telewizyjnej świata czyli
MTV – w MTV Clasic w programie Zbyszka Hołdysa. Także
gościliśmy w Polsacie w programie „Poplista” Maćka Roka.
Na festiwalu w Węgorzewie dostaliśmy wyróżnienie za przekaz
sceniczny. W radiowej Trójce puszcza nas Piotr Kaczkowski,
który zresztą umieścił nas na swojej składance MiniMax Pl 2,
gdzie znalazł się nasz utwór  „Rzeczypospolita ogólnospo-
żywcza”. Ogólnie, sukcesem jest każdy nasz koncert.

P.G.: Uważam, że naszym największym sukcesem są
ludzie, którzy śpiewają na naszych koncertach nasze piosenki.

Jak się wtedy czujecie?

W.K.: Czujemy się świetnie. To jest dla nas największa
nagroda. Te parę złotych, które się potem bierze lub nie,
to tak naprawdę to jest psu o dupę potłuc. Bo na nic to
nie starcza. Więc te pieniądze są takim symbolem.
Powinniśmy za nie za każdym razem kupować kwiaty
dla fanów.

Jakie plany na przyszłość?

M. K.: Jak już wspominaliśmy, robimy nowy materiał.
Chcielibyśmy zagrać na kilku festiwalach – dostać się na
nie i zagrać tam jako zaproszeni goście. Ile można jeździć
po festiwalach i zdobywać nagrody? Przydałoby się być
gościem na festiwalu, nie startować tam w jakimś wyścigu
szczurów.

ROCK
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Własną ciężką pracą i nutą szczęścia zdobyliście pieniądze
na nagranie drugiej płyty. Jak to było?

W. K.: Szczęście też ... I ogromna pomoc naszych spon-
sorów, których w tym momencie nie jestem w stanie
wymienić z pamięci, bo było ich bardzo wielu. Za to im
teraz serdecznie dziękujemy. Po raz pierwszy w moim życiu
okazało się, że na ludzi można liczyć. I to się udało. Dzięki
nim jest ta płyta. Była fajna impreza. Sposób na to jest
prosty. Trzeba zrobić bardzo drogie zaproszenie i wtedy
ludzie je kupią. Bo jak zrobisz tanie, to nie przyjdą.

P. G.: Wyglądało to w ten sposób, że zrobiliśmy
z naszymi znajomymi, którzy mają dojścia do ludzi
kręcących się w świecie biznesu i pomogli nam zorgani-
zować koncert w postaci bankietu i późniejszej licytacji.
Cały dochód z tej imprezy był przeznaczony dla nas. Udało
się zebrać kwotę ... nie powiem, jaką. Ale dużą. Wystarczyło
to prawie że na to, aby wydać profesjonalną płytę. No i co ...
Trzeba następną nagrywać, wchodzić do studia i kręcić dalej.

Co myślicie o częstochowskiej scenie muzycznej i czego
według was brakuje w Częstochowie, aby rozwinąć tę scenę?

P. G.: Klubów. Przede wszystkim klubów. Są za małe
na zrobienie fajnego, dużego koncertu. Oczywiście, da się
to zrobić, tzn. zrobić koncert. Ale byliśmy w innych
miastach i tam jest sto razy lepiej.

M. K.: Popieram kolegów. A jeśli chodzi o scenę
muzyczną w Częstochowie, to nie mamy chyba konkurencji.
Każdy ze znaczących zespołów w tym mieście gra zupełnie
co innego, niż my.

Czy jest na tej scenie zespół, który byłby dla was wzorem?

W. K.: Swego czasu był bardzo dobry zespół,  „Miód”
– już nieistniejący. Tam były bardzo dobre teksty i bardzo
dobra muzyka, grana przez samouków. Trochę niezdarnie.
Ale bardzo mi się podobała, bo była autentyczna. I tego
mi właśnie brakuje na częstochowskiej scenie muzycznej.
Dużo jest w tym mody lub napuszenia, a mało grania
z serca, swobodnego. Mniej pozerstwa, a więcej luzu
i wszystko będzie O. K.

P. G.: Mnie się wydaje, że nie jest tak tragicznie. Jest
parę młodych zespołów częstochowskich. Też dobrze
prosperują. Przychodzą fani i grają sobie często. I ja im
życzę  jak  najlepiej.

Czy nie brakuje wam w tym mieście festiwalu dla
młodych kapel?

W. K.: Kiedyś była świetna impreza – Garaż. Nie wiem,
czemu to nie jest prowadzone dalej. Przyjeżdżała kupa
zespołów. Miedzy innymi tutaj zaczynał Myslovitz, jeszcze
jako Freschman. To było w Politechniku. Grało mnóstwo
fajnych kapel. Żałuję, że tej imprezy nie ma. Raz, mogłyby
się pokazać grupy z Częstochowy, poza tym jak przyjedzie
tutaj trochę innych kapel, to jest wymiana krwi, świeżość.
A tego właśnie tutaj brakuje. Jest grajdoł i mała rotacja.

A częstochowska Fama?

W. K.: Te nagrody, które oni fundują, te statuetki, to są
tak tanie, że każdy powinien dostać pierwsze miejsce. I byłby
spokój.

P.G.: Nie, to nie chodzi o to. Statuetki statuetkami,
to jest tylko symbolicznie. Mnie się wydaje – mieliśmy
okazje wystąpić raz na niej  (zespół Rażeni Piorunem
zajął drugie miejsce w 2004 r.) – że co roku są te same
zespoły. Co prawda, trafia się jeden lub dwa nowe.
A reszta jest ta sama co roku. I mnie się wydaje, że ten
festiwal jest dziwny co najmniej.

Możecie krótko podsumować wasze szczęście z grania?

P.G.: Jest spoko.

M.K.: Bardzo fajnie. Najważniejsze jest to, że cały czas
się rozwijamy. Nie wiadomo, co z tego będzie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  R. Salamucha

ROCK

Fot.  Leszek Pilichowski
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Pod Jasną Górą

Z coraz mniejszą radością chodzę na Rynek Wieluński,
choć bynajmniej nie straciłem ochoty do walki o jego
kształt. Co prawda, większość domków nadal stoi.
I kamieniczki przy Wieluńskiej. Jedna z nich, nr 12,
zagrożona ruiną, została poddana najniezbędniejszym
pracom remontowym. Pisałem już o tym. A przed
kilkunastu  laty mały domek przy Rynku Wieluńskim 42,
w opłakanym stanie, z zarwanym dachem - wydawało
się, że się już tu nic zrobić nie da - został podźwignięty
i urządzono w nim sklepy. Domek ocalał. Ostatnio zaś
naprawiono  tynki domów pierzei południowej Rynku.

Jednak coraz to czegoś ubywa. Jeszcze rok - dwa
lata temu  gdzieś tu była piękna klepkowa brama. I coś
przybywa. Ale także - niestety. Choćby  „Świat dziecka”
-  taki mini „Puchatek”. Albo - tandetny daszek
z koroną w otoczeniu ładnego i starannie utrzymanego
kościółka Pana Jezusa Konającego.

Kiedyś, we wtorki i piątki, w porannym słońcu
mieniły się owoce, warzywa, chusty kobiet, połyski-
wała sierść na końskich zadach, toczyły się fury.
Dawną świetność Rynku przechowują resztki bruku,
kocich łbów, niepokryte asfaltem. Czekają. Byle tylko
ktoś nie wymyślił, że sposobem  na  „rewitalizację”
Rynku jest „mała architektura”. I oby komuś nie przyszło
do głowy „zmodernizować płytę rynku” i dać na niej
betonową - albo nawet granitową - kostkę. To już
byłaby całkowita katastrofa.

Bronię malowniczych podwórek, starych oficyn,
pięknych detali, bram klepkowych i rzeźbionych,
podwórkowych zdrojów (te ostatnie w całym mieście
już zresztą chyba całkiem rozkradziono).

Czemu nie brać przykładu z  Lourdes; czemu nie
szanować, nie tworzyć atmosfery starego, pięknego
miasta, pokrytego pewną patyną historii  a równocześnie
pełnego życia? Czemu nie naśladować naszych
zachodnich sąsiadów? Pisałem już o ich upodobaniach
do bruku. Zdarza się, że Niemcy kupują usuwane
u nas kamienie i wykorzystują je do brukowania u siebie.
Zachowują też taką nawierzchnię w zabytkowych
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miejscach. Tak właśnie jest na dużym rynku w pełnym
wysokiej klasy zabytków hanzeatyckim Luneburgu.
Okazały stary ratusz, piękna fontanna, zabytkowe
kamienice. Cały rynek - na którym zresztą odbywają
się targi - wybrukowany kocimi łbami. I nikomu to
nie przeszkadza. A u nas zaraz narzekania: co będzie
z paniami w szpilkach. Tam znaleziono bardzo proste
wyjście. Rynek poprzecinano wąskimi chodnikami
z płyt. Co stoi na przeszkodzie, by i u nas zastosować
takie rozwiązanie? Przy okazji remontu można przełożyć
pokryte teraz asfaltem kocie łby na całym rynku,
zachować bruk pod drzewami, brukowane kocimi
łbami  wjazdy do sieni bramnych i rynsztoki (na ulicy
Wieluńskiej i 3 Maja już je zniszczono, może by tak
odtworzyć?). Przywrócić ten niepowtarzalny, trudny
do wyrażenia słowami klimat.

Powierzchnię dużego placu wypełniały krągłe
kamienie w odcieniach zmatowiałej, zszarzałej czerwieni
i fioletu, nagrzane w upale letniego południa, migotliwe
wielością małych form, podobnych a niejednakowych.

Na krawędziach rynku przycupnęły miasteczkowe
domy, parterowe i jednopiętrowe, o fantazyjnych
dachach, jakby lekko zapadłych, za rzędem rozrosłych
lip o pniach bielonych do połowy wapnem. Z tego
wyrosła smukła, wyniosła i dostojna a swojska
zarazem jasnogórska wieża, w  zestawieniu jasnych
kamieni i szmaragdowej, miejscami sczerniałej
szlachetnej patyny, ze słonecznymi ognikami na
kolumnach, z iskierką słonecznego blasku na złocistej
iglicy. To wszystko razem dopiero tworzyło cudowną
harmonię. Nie wolno jej bezpowrotnie zniszczyć pod
pozorem troski o najbliższe otoczenie Jasnej Góry.

Przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II, w ciągu
jednej nocy zaasfaltowano Rynek, zamieniając go
w parking. Wszak to były czasy PRL-u, kiedy
wstydzono się autentycznego piękna. Dobrze jeszcze,
że nie pobudowano tam bloków. Może teraz, przed
pielgrzymką Benedykta XVI, powrócić do dawnej
funkcji - a przynajmniej dawnej nawierzchni -
Rynku?  W nowych czasach bardzo potrzeba takich

Rys.Władysław Ratusiński
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historycznych nawiązań. Ale to nie żadna tęsknota
za przeszłością. To działanie właśnie dla przyszłości.
W naszych warunkach zachowanie tak cennych
wartości jest możliwe tylko przy zdecydowanym
działaniu władz samorządowych. Nie pozwalać na
niszczenie, wyrzucanie, burzenie, zamianę starych
interesujących elementów na nowe nijakie, bez
charakteru, zubożające miasto. Tworzyć system
zachęt i pomocy w utrzymaniu i konserwacji starych
obiektów. Czy to tylko marzenia? A przede wszystkim
- co bezpośrednio zależy od władz miasta, powinno
być robione z największym wyczuciem i znawstwem.

A może by tak utworzyć nieformalne lobby
rynkowieluńskie? Niejedna osoba, mająca w mieście
coś do powiedzenia, stąd się wywodzi, jest z tym
miejscem emocjonalnie związana. Może zjednoczyć
wysiłki? Z Księdzem Proboszczem również. I działać
stopniowo, konsekwentnie.

Na Rynku, jak dawniej, w południe biją dzwony na
„Anioł Pański”. Dobrze, że chociaż nie z playbacku.

                                *
Podjasnogórska dzielnica to także malownicze

uliczki od Rynku Wieluńskiego, wspinające się ku
klasztorowi. I  ulica św. Rocha, i Siedmiu Kamienic,
i św. Barbary.  One wszystkie, wraz z Rynkiem
Wieluńskim, tworzą piękne otoczenie Jasnej Góry
i  mogłyby być atrakcją dla odwiedzających - gdyby
zachować  ich starą zabudowę, nie niszczyć, nie
burzyć, nie pozwalać na opuszczenie i ruinę.

                                       Władysław Ratusiński

Rys.Władysław Ratusiński

WERNER  LUBOS
W  OPK  "GAUDE MATER"

Wystawa prac Wernera Lubosa, artysty malarza
z Tarnowskich Gór, prof. Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, odbyła się w ramach XV Międzynaro-
dowego festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Prezentacja ta związana jest z wcześniejszą ekspo-
zycją, którą twórca poświęcił i dedykował Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II z okazji 26 rocznicy pontyfikatu,
a która zaistniała w ambasadzie RP przy Stolicy Świętej
w Rzymie. W siedzibie OPK „Gaude Mater” artysta
zaprezentował obrazy z kilku cykli, m.in.: Chleb i światło,
Rodzina,  Światło na Skale,  Przemienienie,  Płonący.

Prace Wernera Lubosa na pozór nie są w treści
jednoznaczne. Autor tytułując swoje obrazy, wiąże
je z obszarem sztuki poświęconej znaczeniowo sacrum.
Te płótna o cechach etiudy malarskiej mają w sobie
wielką dynamikę światła, którego mistyczna rola w kom-
pozycji malarskiej nie jest do przecenienia. Również
ekspresja układów rytmów i kolorów wiąże tego artystę
z neoekspresjonistycznymi tendencjami w malarstwie
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europejskim, zanurzonymi korzeniami w ruoltowskiej
grze światła i cieni oraz jego przejrzyście ale zarazem
syntetycznie nasyconym kolorem. Prace Lubosa cechuje
również syntetyczność kompozycji, a zarazem para-
doksalnie odmienna spontaniczność i intuicyjność
w przemianie farby w uduchowiony twór wyobraźni
i malarskiego doświadczenia.

Jak pisze w katalogu do wystawy Wojciech Skrodzki
„Werner Lubos długo dochodził do sakralności swojej
malarskiej, twórczej wizji światła, zaczynając od swych
wcześniejszych fascynacji dynamiką awangard”.
Również wypowiedź Zofii Krzykowskiej, przywołana
w tym wydawnictwie, świadczy o wielotorowych
poszukiwaniach artysty. „Werner Lubos jest znanym
twórcą czynnym w wielu dziedzinach sztuki. Wystawiał
swe prace na renomowanych wystawach krajowych
i zagranicznych. Zgłębił tajniki sztuki malarskiej,
rzeźby, ceramiki, metaloplastyki, polichromii, witra-
żownictwa, interesuje go scenografia”. Dalej czytamy,
że „sednem sztuki Lubosa jest rozpatrywanie problemu
światła, nie tyle dosłownie, ile jako symbolu, aż po
próbę zdefiniowania świata transcedentalnego.
Światło przenika od wnętrza materię. Obserwując,
prześwietlając materię, twórca usiłuje dotrzeć do
sedna rozpatrywanych problemów”.

Faktycznie, w szeregu zaprezentowanych na
częstochowskiej wystawie prac widać wielką wagę
poświęconą napięciu i ekspresji wykreowanego do
swojej roli w obrazie świata. Malarz realizuje postać
światła w kompozycji różnymi metodami, pokazując
niekiedy jego materię w fakturach bieli i prześwitującej
pod laserunkowo położonej warstwie farby strukturę
płótna, np. w obrazach „Światło na skale nocą” (2001)
czy „Światło w ogrodzie Mirabel” (2001), ale zwykle
uzewnętrznia je na różnych wewnętrznych planach

kompozycyjnych, posługując się przenikającymi się
wzajemnie szerokimi pasmami koloru, zwykle błękitu
i czerwieni: „Eksplozja – przemienienie” (1986),
„Przemienienie” (1991), „Mirabel nocą” (2001) lub
wydobywając jego energię z koloru i nonszalanckiego
malarskiego śladu pędzla z zrytmizowanej konstrukcji
obrazu w pracach z cyklu „Płonący”, a zwłaszcza w tej

z czerwonym syntetycznym tłem z 1970 roku.
Przybliżając malarskie preferencje warsztatowo-

twórcze Wernera Lubosa, chciałbym również przywołać
trafną ocenę jego malarskiego kosmosu poczynioną
przez krytyka sztuki Piotra Głowackiego, który w eseju
o jego twórczości ujmuje sprawę w ten sposób:
„W twórczości tej dominuje abstrakcyjna synteza, wyko-
rzystująca nośność znaczeniową figur geometrycznych
postaci. Odczytujemy z niej zapis zjawisk i właściwości
natury, związku między nią a człowiekiem. Chyba po
raz pierwszy u tego artysty spotykamy wprowadzenie
postmodernistycznej umownej ramy malarsko
określonej na samym przedstawieniu”.

Twórczość Wernera Lubosa jest bez wątpienia
zjawiskiem oryginalnym, a w pewnym sensie odrębnym
w polskim malarstwie, ze swoją totemiczną syntezą
postaci czy znaczeniową figurą w obrębie obrazu
artykułującym związki człowieka z bezkresnym
kosmosem i transcedentnym, przenikającym wszystko
Bogiem.

Marian Panek

PLASTYKA
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GALERIA ULICA

W całym mieście wielkie zamieszanie.
Policja i media nie wiedzą co się dzieje, snują
coraz bardziej absurdalne domysły. Miejcie
się na baczności – to street art!

W świetle prawa, artystyczne działania młodych
ludzi na ulicach miast to najzwyklejszy w świecie
wandalizm. Dla świata zrzeszonego wokół alterna-
tywnych działań artystycznych to tzw. street art –
partyzancki ruch, o którym już mówi się, że ma
zastąpić popularne graffiti. Areną działań dla wszystkich
street-artowców jest niczym nieograniczona
przestrzeń miejska, a tu pojawia się nieskończona
wręcz liczba pomysłów i sposobów na artystyczne
wykorzystanie najmniejszego nawet elementu
architektury. Z martwych brył tworzą żywą materię,
pozwalając nieco pooddychać zadyszanym wielkim
miastom. Działają przy użyciu najtańszych dostępnych
środków: od puszek z farbą, po chałupniczo robiony
klej, szary papier i tekturowe pudła. Z tych wszystkich
komponentów powstają malunki na ścianach,
ulicach, kolorowe vlepki, szablony i wszelkie inne,
trudne do zdefiniowania formy twórczej ekspresji,
których wspólnym mianownikiem jest ulica.

Kultura street-artowa rozrosła się po całym świecie,
a jej dorobek katalogowany jest głównie na ogromnej
ilości internetowych witryn, ale także w kilku nie-
zależnych wydawnictwach książkowych, między
innymi: „Stencil  Pirates” Josh’a MacPhee’s
i „Street Logos” Tristana Manco. Na Zachodzie
street art ma również swoje miejsce w „głównym
nurcie” – publikacje na ten temat pojawiają się
często w „New York Times” i bostońskim „The Phoenix”.
Nie zamykają oczu ekskluzywne magazyny artystyczne
i szacowne galerie sztuki nowoczesnej. W Polsce
o sztuce ulicy wie niewielu, często uważając ją za chwasty,
które należy wyrwać, a miejsce w którym się pojawiły
dokładnie zaorać.

Wielu z artystów pochodzących z USA zwraca
uwagę na fakt, iż takie działania artystyczne są
pewnego rodzaju oznaczaniem swojego terytorium
w mieście. Symbole i oznaczenia, używane do swoistego

„przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”, często
rozumiane są jedynie przez osoby będące „w klimacie”.
„Ta tajemniczość stanowi połowę całej zabawy” –
mówił w jednym z wywiadów Darkclouds, nowo-
jorski artysta. Street art wywodzi się w prostej linii
ze starej szkoły graffiti, ale w odróżnieniu od niej
w głównej mierze kładzie nacisk na przekaz. To na
ścianach budynków, ulicach miast i w środkach
komunikacji miejskiej toczy się dzisiaj walka
z szumem informacyjnym i potokiem komercyjnej
papki.

Częstochowska scena street-artowa nie różni się
niczym innym od pozostałych polskich miast. Nad
Wisłą wszystko zaczęło się od tradycyjnych szablonów
i w głównej mierze tekstowych vlepek. „Przekwa-
lifikowanie” niektórych twórców nastąpiło stosunkowo
niedawno, a najważniejszym motorem napędzającym
zmiany stał się coraz powszechniejszy dostęp do
internetu. Każdy mógł podpatrzeć, co dzieje się na
ulicach Amsterdamu czy Paryża, poznać najnowsze
dzieła Banksy’ego w Londynie i wymienić się
pomysłami i opiniami z podobnymi sobie adeptami
sztuki ulicy. Po pierwotnych formach ulicznej
ekspresji, które kilka lat temu przybierały przede
wszystkim formę vlepek i szablonów (prym wiodły
grupy ART!mwaj, tian, Zamojskijak i inni), teraz
mamy do czynienia z eksplozją pomysłów pod szyldem
eno.ho.no, Zyzora i nieudolną próbę nazwania
zjawiska przez służby porządkowe i częstochowskie
gazety. A członkowie grupy pomysły mają bardzo
niekonwencjonalne i oryginalne: od poprzyklejanego
„grosiwa” w różnych punktach miasta, plastikowe,
zdobione kolorowymi motywami, jednorazowe kubki
„z przesłaniem”, po namalowane na ulicach kontury
ludzkich zwłok, znane z telewizyjnych seriali sensa-
cyjnych. Prócz tego, na główne narzędzie ulicznej
misji wysunął się szablon – od zawsze broń przeciwko
ograniczaniu wolności i swobody wypowiedzi.
Wokół tego wszystkiego każdego dnia przemykają
tłumy częstochowian, głowiąc się, o co chodzi i co
to wszystko znaczy. Jedni zatrzymują się, inni
z pogardą odwracają wzrok, reszta obojętnie
zajadając się Big Makiem ogląda na wystawie
najnowszą kolekcję odzieży sportowej. Jedno jest
jednak pewne - każda miejska galeria zazdrości
takich tłumów zwiedzających.

 Łukasz Rybak
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PRZESTRZEŃ  DŹWIĘKU

z Januszem „Yaniną” Iwańskim
rozmawia Dominika Radkowska

Z Twojego ogromnego dorobku muzycznego -
instrumentalisty, kompozytora, autora piosenek,
wokalisty - chciałabym w tej rozmowie wyłonić
odrębny obszar działań twórczych, którym jest muzyka
teatralna i filmowa. Kiedy zacząłeś się nią zajmować?
Który z reżyserów jako pierwszy chciał zilustrować
Twoją muzyką swoje obrazy?

Janusz „Yanina” Iwański – W połowie lat osiem-
dziesiątych, kiedy grałem z zespołem „Woo Boo Doo”,
a  wcześniej z zespołem Svora, Michał Lorenc poprosił
nas, żebyśmy nagrali jego muzykę. To były takie pierwsze
doświadczenia, może nie kompozytorskie z naszej strony,
ale w dużym stopniu improwizowane, więc w jakimś sensie
autorskie. To była grupa muzyków z Częstochowy i ja
między innymi. Wykonywaliśmy muzykę do dwóch
filmów. Jeden z nich nosił tytuł  ”Żuraw i czapla”, drugiego
nie pamiętam... Również Krzysztof Knittel, znany kompo-
zytor muzyki współczesnej, kiedyś nas zaprosił do nagrania
swojej muzyki. Gustaw Holoubek czytał fragmenty
Biblii na tle wykonywanej przez nas muzyki. Ten materiał
chyba ukazał się nawet na kasecie. Nie pamiętam dokładnie,
nie przywiązywałem wtedy wagi do tego typu działań,
ale zrobiło to na mnie duże wrażenie. Był też taki epizod:
robiliśmy ilustrację do bajki dla dzieci. To była muzyka
Michała Lorenca do bajki teatralnej – historii o trollach.
Nagrywał ją zespół „Woo Boo Doo”. Tworzyliśmy
dźwięki i różne głosy. To podobno robiło takie wrażenie,

że dzieci płakały, bały się i mamy musiały z nimi
wychodzić (śmiech). I właściwie to był taki pierwszy
sygnał, kiedy wiedziałem, że robienie muzyki ilustracyjnej
– w jakimś sensie, bo to jest muzyka, która jest jednym
z mediów oddziaływujących na człowieka w sztuce, która
się nazywa film, czy nazywa się teatr – jest jednym z bardzo
ważnych czynników. Ja to nazywam czasami „scenografia
muzyczna”, bo ona powoduje to coś, w czym się zanu-
rzamy, jesteśmy, wywołuje wrażenie. Na przykład
w sytuacji, kiedy wyłączysz muzykę z horroru, to horror
traci natychmiast wszystkie swoje walory. W momencie,
kiedy wyłączamy dźwięk, już nie mówię o dialogach,
to nagle mamy do czynienia z bardzo płaską materią.
Chcąc powiedzieć o muzyce autorskiej od początku do
końca – pierwszym reżyserem, który zaprosił mnie do
jej skomponowania był Łukasz Wylężałek, który na
początku lat dziewięćdziesiątych robił dokument o wybit-
nym fotografiku, Wojciechu Prażmowskim. Okazało
się, że wszyscy się znamy. Stworzenie  muzyki do tego
filmu było dla mnie, nie ukrywam, dużym przedsięwzię-
ciem. Siedziałem trochę nad tym i wtedy zrozumiałem,
że muszę znaleźć motyw. Jeżeli znajdę motyw, to właś-
ciwie problem już jest rozwiązany. To jest to coś, co się
w filmie nazywa fabuła. Jeżeli jest fabuła, lepsza lub gorsza,
to potem można tę historię opowiadać. I ja znalazłem
motyw, który zaprezentowałem Wojtkowi Prażmowskiemu
i Łukaszowi Wylężałkowi. I oni mówią: „Super, świetnie.”
Więc przygotowałem kilkadziesiąt fragmentów, bo wiedzia-
łem, że część z tego na pewno odpadnie. Podczas kręcenia
filmu już mogliśmy posłuchać fragmentów. A tak naprawdę
w momencie, kiedy film był już zmontowany, dopiero
wtedy podkładaliśmy muzykę mając pełną świadomość
tego, co gdzie podłożyć. Było już wiadomo, jakie barwy,
jakie klimaty. Robiąc tę muzykę do filmu o Wojtku
Prażmowskim uczyłem się tej materii. Ale nie na tej
zasadzie, że oglądałem inne filmy, żeby zobaczyć jak
pracują inni koledzy z branży kompozytorów do obrazu,
bo przecież wszyscy znamy muzykę od dzieciństwa, żyjemy
z nią i wszystkie obrazy filmowe są nią wypełnione. Pró-
bowałem zająć się tym, jak to powstaje w mojej głowie.
W ten sposób powstał film pod  tytułem „Portret wewnętrzny”,
zawierający muzykę napisaną i zrealizowaną przeze mnie.
Tak się zaczęła przygoda.

W jakim momencie wkracza do pracy przy filmie, sztuce
kompozytor? Czy już sam scenariusz uruchamia propo-
zycje muzyczne, dźwiękowe, czy dopiero faza prób
scenicznych w teatrze lub materiał z nagrań filmowych?

Jest bardzo różnie. Właściwie każda z propozycji, którą
przyjąłem do pracy, stawiała przede mną różne stopnie
poznania. Uczyłem się, dotąd się uczę, bo każda propo-
zycja jest kompletnie inna. Za każdym razem trafiam na
pewien orzech, który muszę przegryźć, którego zawartości
nie znam.

Fot. Piotr Dłubak

MUZYKA
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Dla mnie komponowanie muzyki do teatru czy filmu
jest bardzo interesującą przygodą, ale jest to tylko fragment
mojego życia, dlatego że generalnie zajmuję się graniem
koncertów, komponowaniem muzyki bez obrazu. Rozmowy
z  reżyserem Łukaszem Wylężałkiem bardzo wiele mi
dały. Spotkanie z Henrykiem Talarem, który przez kilka
lat był dyrektorem teatru  w Częstochowie, gdzie po raz
pierwszy zaproponowano mi zrobienie muzyki do
spektaklu teatralnego, wielogodzinne rozmowy z nimi
spowodowały, iż zacząłem sobie uświadamiać, że to nie
jest napisanie piosenki czy skomponowanie utworu
instrumentalnego – że to jest kompletnie inna materia. To
jest coś, co jest elementem pewnej bardzo złożonej i bardzo
skomplikowanej całości. Że, jeżeli w dziurę, gdzie jest
prawoskrętny gwint, włożymy śrubkę lewoskrętną, to po
prostu nie da rady. Niby wygląda bardzo podobnie i niby
cały ten element może być doskonały, to jednak tu się coś
nie zgadza. Myślę, że ci dwaj panowie bardzo mi pomogli.
Rozmowy z nimi o scenariuszu, o tym wszystkim, co dzieje
się w teatrze; przyzwolenie na poruszanie się po teatrze
przez ówczesnego dyrektora Henryka Talara. On pokazał
mi, jaka jest przestrzeń w teatrze – jak inaczej widać
i słychać  z balkonu, z parteru, bądź kiedy się jest w głębi

sceny – jak to daje różną perspektywę i różne wyobrażenie
przestrzeni, przestrzeni, która dotyczy również muzyki.
Mówię o spektaklu „Lot nad kukułczym gniazdem”.
Z jednej strony bardzo chciałem zrobić muzykę do tego
spektaklu, a z drugiej strony miałem wrażenie, że to jest
coś, czego nie przeskoczę. Rzuciłem się na materię, która
była materią kompletnie mi nieznaną. Zaryzykowałem,
właściwie namówili mnie do tego – tak  mną „zakręcili”,
że zgodziłem się, na próbę. Mam dość duże doświadczenie
z muzyką w ogóle, bo to jest też praca z dźwiękiem.
Ale powiedziałem, że stawiam jeden warunek: jak zrozumiem,
na czym polega cała rzecz, jak znajdę motyw, to wtedy
powiem: „Mam motyw i – jedziemy.” I oni na to przystali.

Uczestniczysz w próbach, zdjęciach? Czy, żeby
zaproponować muzykę uruchamiasz wyobraźnię wizualną,
czy opierasz się na obrazach wychodzących od reżysera?

Mój udział w próbach przy powstawaniu spektaklu
jest bardzo ważny. Myślę, że wszyscy reżyserzy, którzy
ze mną współpracowali wiedzą, że to jest mój warunek,
iż muszę być od początku na próbach czytanych. To nie
jest tak, że  ja sobie piszę muzykę, nagrywam, przynoszę
i podkładam. Muszę znać dokładnie scenariusz, mieć prze-
prowadzone rozmowy z reżyserem, poznać barwy głosów
– żeby muzyka nie wchodziła w konflikt z barwą głosu
aktora. Przy „Locie...” chodziłem na próby czytane,
czytałem scenariusz, rozmawiałem z Łukaszem Wylężałkiem
godzinami, on mi opowiadał, siedzieliśmy po nocy.
Widziałem wszystkie sceny w mojej wyobraźni zanim
ten spektakl w ogóle powstał, zanim zaczęte były próby,
pierwsze czytania. Wiedziałem, że dzieje się coś bardzo
ważnego dla mnie, że to jest właśnie ta szkoła, to są te
studia, to jest doświadczanie najcudowniejsze, które mi
pozwala studiować mając tyle lat, zgłębiać tajemnice, które
do tej pory były bardzo odległe. Pierwsze czytane próby
były dla mnie ważne, bo nagle zamykałem oczy, słyszałem
głosy aktorów czytających tekst i pojawiała się przedziwna
przestrzeń. Ktoś mówił w barwie pomarańczowej, inny
aktor mówił szarym, poszarpanym kolorem, takim brudnym.
Jedni już wiedzieli, gdzie pójść – inni błądzili, czytali
suchy tekst. To wszystko było ważne. Kiedy zaczęło się
pierwsze ustawianiem scen, ja nadal nie miałem motywu.
Minęły trzy miesiące, była przerwa teatralna. Potem
znowu zaczęły się próby we wrześniu. Już miałem stracha,
bo czas zaczął się poważnie kurczyć, a ja nie byłem gotowy.
Wróciłem do domu po jednej z prób i pojawiła się w mojej
głowie melodia. Wiedziałem, że to będzie główny motyw
– sam pomysł, który szybko zapisałem i tego się trzymałem
już do końca. Bardzo się cieszyłem, że przekroczyłem tę
granicę. Potrzebowałem na to pół roku. Wycofałem się
na ten czas z rynku koncertowego, nic innego nie robiłem,
tylko siedziałem w teatrze. Piłem herbatę, rozmawiałem
z aktorami, siedziałem z tyłu sceny, z boku, w pierwszym
rzędzie, kładłem się na fotelach, szedłem na balkon,Fot. Piotr Dłubak
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rozmawiałem z oświetleniowcami. Spektakl osiągnął
sukces, choć „Lot nad kukułczym gniazdem” miał
mistrzowską wersję filmową i można było wcześniej
pomyśleć, że wystawianie takiej sztuki to nonsens.

Lubisz ten rodzaj pracy? Czy jest dla Ciebie równie
satysfakcjonujący  jak  koncerty,  nagrania?

Właśnie kiedy ukończyliśmy „Lot nad kukułczym
gniazdem”, uświadomiłem sobie, że nagle powstała
pustka, pojawił się rodzaj głodu, który aktorzy nazywają
„bakcyl”. Połknąłem może nie tyle „bakcyla”, co „bakcylka”,
który cały czas mnie uwiera. A jak od czasu  do czasu ktoś
się pojawia i składa mi ofertę, to on zaczyna odżywać
i w przemiły sposób łechtać tę strunę we mnie, którą jest
twórczość ilustracyjna. Cieszy mnie taka praca, myślę,
że akurat dostaję tyle, ile trzeba. Nie za dużo, nie za mało,
czasem coś robię dla teatru, teatru telewizji, filmu.

Czy ilustracje muzyczne do filmów powstają do zmon-
towanych zdjęć?

Czasem analizuję to, co widzę przy produkcjach
kinowych (nigdy nie pracowałem przy większych
produkcjach), gdzie się angażuje wielkie orkiestry
symfoniczne, sekundarzy, którzy ustawiają dźwięk co do
pół sekundy. Nigdy nie trafiłem, ale też myślę, że nigdy
bym nie podjął (chociaż – nigdy nie mów „nigdy”) takiej
pracy, bo to jest potężna robota. Mniejsze filmy telewi-
zyjne, teatr telewizji są w zasięgu mojego wyobrażenia.
Robiłem muzykę do kilku filmów przyrodniczych. Jeden
z nich  był o wyprawie na Spitsbergen, drugi o wyprawie
podwodnej w miejsca, gdzie leżą wraki z II wojny świa-
towej. Tam właściwie robiłem muzykę do zmontowanego
obrazu. Były gotowe, pocięte obrazy, ja to oglądałem
dziesiątki razy. Puszcza się ten sam fragment obrazu,
szukając pewnej barwy. Najpierw w wyobraźni musi
powstać farba muzyczna, a potem się ją odszukuje.
Trzeba mieć pomysł, motyw, materię dźwiękową
wywołującą wrażenie sytuacyjne, będące w kontrze, albo
spójne z obrazem. Trzeba wywołać wrażenie przestrzeni
widzianej, kiedy na przykład pokazujemy morze, ptaki,
busz. A w przypadku filmu fabularnego musi być motyw,
który prowadzi postać, albo prowadzi wątek fabuły.
Występuje sonorystyka, która wywołuje wrażenie – to,
co jest w horrorach – zgrzytamy, żeby był efekt niepokoju.
Obraz trzeba wspomóc dźwiękiem. Idziemy przez las
i słyszymy, jak drzewo szumi. Nagle zrywa się wiatr, albo
jakieś zwierzę zahuczy, albo patyk spadnie obok i jest
niepokój. To jest ten zestaw dźwięków powodujący,
że znajdujemy się w pewnej przestrzeni. Kino, sztuka
teatralna są iluzją, w którą wchodzimy dla relaksu, albo
dla poznania pewnej sytuacji, historii. Żeby widz to przeżył,
trzeba na nim wywrzeć jak największe wrażenie. Widziałem

kiedyś film, w którym jedyną muzyką były nagrane
dźwięki pociągów. Zszokowało mnie to odkrycie – tylko
przejeżdżające pociągi towarowe, osobowe, gwizdy
lokomotywy itd. Chodzi o wrażenie dźwiękowe. Muzyka
ilustracyjna jest tym wrażeniem, to jest drgające powietrze,
szum liści, wiatr gwiżdżący na kawałku patyka. Trzeba
tylko obserwować. Bardzo podziałał też na moją wyobraźnię
film „Lisbon story” –  o człowieku, który zbierał dźwięki
do filmu. Muzyka do filmu to może być dużo różnych
materii, to nie jest kwestia zagrania na skrzypcach, czy
użycia orkiestry, wiadomo – orkiestra daje wrażenie
w drogich produkcjach, gdzie linia melodyczna jest
rozpisana na wiele instrumentów. Czasami muzyką może
być jakiś jeden prosty instrument, jakiś flecik, jakieś
skrzypce, chodzi tylko o to, żeby to było spójne z obrazem.

Z Łukaszem Wylężałkiem współpracowałeś przy
różnych gatunkach obrazu – na scenie, przy teatrze
telewizji, filmie?

Tak, to jest reżyser, który wielokrotnie mnie prosił
o muzykę. Łukasz Wylężałek jest reżyserem, który bardzo
precyzyjnie wie, o co mu chodzi. Dam przykład. Robiąc
sztukę telewizyjną pod tytułem „Łamigłówka” z Leszkiem
Teleszyńskim i Marzeną Trybałą w rolach głównych, miał
pewne wyobrażenie zmontowania całości, wszystkich
sekwencji scen, dialogów i muzyki. Rozmowy z nim,
robienie z nim tej materii bardzo wiele mi dało.
Opowiedział mi o tej sztuce raz , drugi, trzeci – zanim
były sfilmowane obrazy. Mówi: „Yanina, zrób mi jeden
utwór, którym będę mógł ograć to, to i to. Nie rób żadnych
wersji, tak jakbyś jeden utwór chciał podłożyć pod każdą
scenę.” Ja na to: „Łukasz, chyba oszalałeś, to niemożliwe.”
-„Spróbuj”. Chodziłem z tym i nie mogłem sobie
poradzić. Więc dał mi wskazówkę: „Niech to będzie
napisane w taki sposób, że niby coś płynie, płynie, płynie
i nagle jakbyś popsuł całą muzykę.” Tak potrafił precyzyjnie
podziałać na moją wyobraźnię, że od razu przyszedłem
do domu i zrobiłem utwór – demo. To była taka propozycja,
żeby on to obejrzał. A on mówi: „To jest to! Dokładnie!”
- „To ja to teraz zrobię.” - „Nie, to już jest to.” - „Ale ja to
tylko zrobiłem tak na próbę...” - „Dokładnie o to mi
chodziło.” Bardzo wiele zależy od reżysera, od kogoś,
kto dokładnie wie, o co mu chodzi. Zdarzyło mi się też
pracować z reżyserem teatralnym, który – nie do końca
wiedziałem – czego chce ode mnie. Zgodziłem się trochę
z rozpędu, takiego zachłyśnięcia się, że coś potrafię. Nie
byłem zadowolony z efektu końcowego, a sztuka szybko
zeszła ze sceny. Toteż na jakiś czas wycofałem się myśląc,
że chyba jednak to nie jest materia, w której mogę tworzyć,
ale potem znowu posypały się propozycje i jakoś odblo-
kowałem w sobie tę ścieżkę.
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Najnowszą jest muzyka do spektaklu „Lęki poranne”
Stanisława Grochowiaka w reżyserii Bogdana Michalika.
Stwarza ona klimat, jaki panuje w duszy bohatera
walczącego z chorobą alkoholową, odrealnia sceny
dziejące się w jego wyobraźni. Również poprzednie
produkcje z Twoją muzyką poruszały trudne tematy – los
pacjentów w szpitalu psychiatrycznym, narkomania.
Czy pisząc muzykę korzystasz z reżyserskich wskazówek
dla aktorów?

Tak, to wszystko jest ważne. Ważna jest przestrzeń,
w której pracują aktorzy, barwy ich głosów. Przy pierwszych
czytaniach w ogóle nie otwieram oczu, tylko słucham,
bo głosy aktorów i przestrzeń wypełniana przez nich głosem
wywołuje we mnie pewne wrażenie, które sprawia,
że pojawia się melodia. Myślę, że wielu twórców muzyki
korzysta z tej bazy wyobraźni. Nigdy mi się nie zdarzyło
dwa razy podejść w podobny sposób do muzyki, poza
tym, że zawsze szukałem motywu, głównej nitki prze-
wodniej. Właśnie na próbach aktorskich pojawiają się
pierwsze motywy i wiem już, jak dalej pójść. Potem jest
żmudna praca. Trzeba wykuć tę muzykę, nagrać, obrobić.
O ścieżce do „Lęków porannych” wcześniej rozmawialiśmy
pół roku z reżyserem. Po rozpoczęciu prób wiedziałem,
że będzie to muzyka w sensie instrumentalnym dość uboga.
Że to będzie trąbka solo, altówka solo, kontrabas, duety
instrumentów. Potem już tylko cyzelowałem, podkładaliśmy
pod sceny, wszystko się zgadzało.

Czy ten ostatni etap to jest zsynchronizowanie
z ruchami, z rytmami, które dzieją się na scenie?

Tak jest, aktorzy potrzebują tej przestrzeni, na której
mogą malować, opierają się często o pewne sytuacje
melodyczne, punkty odniesienia, nadające im pewien
rytm. Ja jestem zwolennikiem muzyki żywej, tego, co mi
się udało w spektaklu „Panna Julia” reżyserowanym przez
Katarzynę Deszcz. Rozumiem, że w przypadku filmu już

nie da się podłożyć żywej muzyki. Kiedyś byli taperzy,
którzy grali do filmów niemych. Wiadomo, w filmie,
teatrze telewizji, muzyka musi być nagrana, ale w teatrze
powinna być grana na żywo i to jest naprawdę bardzo
luksusowa sytuacja, kiedy można to zrobić. Mnie się udało
tylko raz. W sztuce „Panna Julia” sam nawet brałem udział
i za każdym razem robiło to na mnie wrażenie, każdora-
zowo ta sztuka inaczej „oddychała”.

Pracowałeś ze Zbigniewem Preisnerem. Jako instru-
mentalista czy kompozytor?

Zbyszek bardzo chciał, żebyśmy – ja i Tomek Stańko
– nagrali muzykę pod scenę miłosną do filmu amerykań-
skiego, nad którym wtedy pracował. Siedzieliśmy dwa
dni w studio w Warszawie i robiliśmy muzykę, której
fragment miał trwać np. 5 sekund. Ujęcie, kiedy para się
wynurza z wody. Cyzelowaliśmy to, rozmawialiśmy.
Zbyszek napisał dosłownie kilka nut, które trzeba było
zagrać. Nagraliśmy mnóstwo propozycji pod jedną lub
dwie sceny. To jest właśnie ta wielka produkcja filmowa,
z którą się zetknąłem. Grałem na gitarze akustycznej,
Tomek grał na trąbce. Przedziwne doświadczenie. Wtedy
sobie uświadomiłem, że do tych wielkich produkcji dźwięk
jest nagrywany  z  wielką dokładnością pod obraz.
Musieliśmy wiedzieć, gdzie się ma zacząć, gdzie skoń-
czyć, żeby wywołać pożądane wrażenie. Miło mi było,
że Zbyszek mnie zaprosił do tego.

Masz obecnie w przygotowaniu jakieś ilustracje
muzyczne?

W tej  chwili nie. Teraz raczej zajmuję się estradą,
trochę komponuję. Komponuję właściwie cały czas,
ale nie są to kompozycje ilustracyjne, są to piosenki,
motywy, fragmenty muzyki instrumentalnej, bo już
od dwudziestu lat obiecuję sobie, że nagram muzykę
gitarową i zawsze mi coś wypada – teraz mi wypadł
„Maanam” (śmiech) i znowu to się odsuwa w czasie.
Mam też w zanadrzu pomysł na gitarę elektryczną
i orkiestrę symfoniczną, ale życie pisze swój scenariusz,
ja nie planuję swojego czasu, jeżeli coś robię – zostawiam
inne rzeczy.

Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Dominika Radkowska

Spektakl „Lęki poranne” Stanisława Grochowiaka w reżyserii
Bogdana Michalika z muzyką Janusza „Yaniny” Iwańskiego można
oglądać w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie po przer-
wie wakacyjnej w sezonie 2005/2006. Adres internetowy artysty:
www.yanina.art.pl

Fot. Piotr Dłubak
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ŚMIECH  I TYLKO ŚMIECH

„Opowieści Gargantuiczne”, zrealizowane w naszym
teatrze według książka Francoisa Rabelaisa, to bardzo
zabawne - momentami śmieszne aż do łez - przedsta-
wienie. Głośne, rozbiegane, wesołe.  Ale bez pointy.

Francois Rabelais urodził się u schyłku średniowiecza,
prawdopodobnie w r. 1494, więc tuż po odkryciu Ameryki
przez Kolumba; zmarł w r. 1553, zatem w okresie Rene-
sansu, gdy niektórzy z ówczesnych uczonych słyszeli już
o teorii Kopernika. Ten wielki humanista i wybitny przed-
stawiciel francuskiego Odrodzenia uważany jest za jednego
z ojców literackiego języka francuskiego. Syn adwokata,
młodość spędził w klasztorach franciszkanów i benedyk-
tynów, gdzie studiował grekę i kulturę antyczną.  W r. 1527
zrzucił habit i zapisał się na medycynę w Montpellier,
uzyskał tytuł bakałarza i w r. 1532 osiadł w Lyonie.  Był
lekarzem miejskim, potem przybocznym medykiem kard.
Jeana du Bellay. Utrzymywał liczne kontakty z wybitnymi
humanistami, m.in. Erazmem z Rotterdamu. Z powodu

TEATR

swojej działalności pisarskiej, często musiał zmieniać
miejsca pobytu, by uniknąć prześladowania przez władze
kościelne. Znał Rzym i świat, ale całe życie bał się
prześladowań i rodzinną Francję odwiedzał sporadycznie,
choć jego dzieła miały formalną opiekę najwyższych
protektorów - królów Franciszka I i Henryka II.

Rabelais uważał, że „lepiej śmiechem jest pisać niż
łzami, śmiech to szczere królestwo człowieka” – te słowa
otwierają jego najsłynniejsze dzieło. Chwalą radość
głoszoną przez Odrodzenie,  uznając śmiech za oręż
walki starego z nowym. „Gargantua i Pantagruel” to
komizm ma wielką skalę, we wszytkich rodzajach,
gatunkach i odcieniach – od plebejskiej rubaszności,
przez ostrą satyrę, po subtelną groteskę. To fresk
obyczajowy społeczeństwa francuskiego (i europejskiego)
w XVI wieku, połączony z krytyką feudalnych reliktów
średniowiecza. Rabelais chwali rozwój człowieka, głosi
wiarę w naukę, w postęp i możliwość polepszenia życia,
wiarę w zwycięstwo umysłu nad głupotą i siłą.

Andrzej Sadowski, scenograf i autor adaptacji dzieła

Fot. Piotr Dłubak
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literackiego na scenę, podjął się wielkiej pracy, która udała
się tylko w części. Kiedy bowiem przekłada się na scenę grubą,
dwutomową książkę, trzeba się liczyć z tym, że także wybór
poszczególnych wątków i scen podlega ocenie widza.
A naszym zdaniem wybór ten nie okazał się szczególnie
trafny. Twórczość Rabelaisa jest ponadczasowa dlatego,
że pokazując dawne czasy, ukazuje nam także pewne sprawy
uniwersalne. Jest po renesansowemu rubaszna, sprośna nawet,
nie tylko żartobliwa. Częstochowska inscenizacja pozbawiła
Rabelaisa nie tylko rubaszności ale nawet frywolności.

Każdy ma swoje ulubione kawałki w „Gargantui
i Pantagruelu”. Studenci polonistyki zachwycają się zwykle
rozważaniami nad wyższością gęsiego puchu nad – umownie
mówiąc – innego rodzaju żywym papierem toaletowym. Mój
ulubiony kawałek stanowi opowieść o tym, „jak pewien mnich
z Selii ocalił obejście klasztorne od napaści nieprzyjaciół”.

Tymczasem tekst przysposobiony przez  A. Sadowskiego
jest poprawny tak zwaną poprawnością polityczną,
a ta z arcydzieła czyni zwykle pozycję przeciętną. Rabelais
był np. bardzo krytyczny wobec kleru – nie wobec Kościoła!
– i udawanie dzisiaj, że takie akcenty są w książce nieważne
lub śladowe świadczą o takiej właśnie poprawności.
Każdy wie, że brat Jan Łomignat legiony nieprzyjaciół
pokonał krzyżem.

Fot. Piotr Dłubak
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Może Sadowski bał się krytyki, uwag, docinków. Może
bał się narazić tzw. czynnikom. Chciał podobać się
i czynnikom i publiczności, co rzadko się udaje. Zapewne
pamiętał, że mieliśmy już na naszej scenie takie spektakle
i takie teksty, które uznawano za kontrowersyjne – jak
choćby „Słówka” Boya Żeleńskiego, zresztą tłumacza
tekstu Rabelaisa (1916).

Nadmierna poprawność spowodowała, że ze sztuki
tej nie wynika żadne przesłanie. Tylko: bawić, bawić,
rozśmieszać, stroić miny. Nic ponadto, żadnych głębszych
refleksji nie należy się tu spodziewać. A przecież choć
książka Rabelaisa do jarmarku nawiązuje, to nie wystarczy
jej treść podać w kształcie teatru jarmarcznego. „Gargantua”
jest czymś więcej niż tylko jarmarkiem. Jest rozprawą
o świecie – tamtym, z końca średniowiecza i początku
renesansu, ale zapewne i o dzisiejszym, pełnym mądrali,
póz, głupich min, pijaństwa, wygłupów w telewizji,
fałszywej erudycji itd.

Sadowski – scenograf radzi sobie znacznie lepiej.
Kilka stołów-podestów, które mogą być i statkiem,
i domem, i murem, i skałą. Kilka wieszaków na ubrania,
stanowiących zmyślne parawany dla nieustannych
przebieranek – ośmioro aktorów odtwarza tu ponad
trzydzieści postaci.

Reżyser przedstawienia, Katarzyna Deszcz, ładnie
rozgrywa liczne sceny zbiorowe – jak wojna króla Żółtka
z królem Mięsopustem, albo pojedynek na miny. Gorzej
z dramaturgią. Nasi bohaterowie podróżują statkiem do
Wyroczni Wielkiej Flaszy; podróżują i podróżują,
niczym Odys odwiedzając dziwaczne kraje i miejsca
zapełnione dziwacznymi istotami.

Jednakże poza pustą zabawą nic więcej z tego
spektaklu nie wynika. Śmiejemy się często, bo śmieszą
nas pozy, miny, wygłupy. Najlepszy jest chyba Pangur
(Adam Łoniewski), rozgrywający się coraz bardziej
w miarę upływu spektaklu i wielka szkoda, że raptem
musi przestać, ponieważ trzeba się ukłonić. Wiele postaci
przedstawiono tu zresztą bardzo zabawnie, zaś – "wariat"
to coś tak śmiesznego, że nie ma drugiego pod słońcem.

Ale choć to zabawne przedstawienie, pełne żartów
a nawet piosenek (niekoniecznie potrzebnych, bo tech-
nicznie mało zrozumiałych), to po jego zakończeniu
czujemy pewne rozczarowanie. Płyną do tej wyroczni
i płyną. A gdy już dopływają, to się spodziewamy,
że teraz dopiero dowiemy się czegoś istotnego. I kiedy
się tak spodziewamy, aktorzy wychodzą się ukłonić,
bo to koniec spektaklu.

Od razu widać też, że scenarzysta Andrzej Sadowski
pracował dopiero co, albo i ciągle pracuje, nad „Odyseją”.
Ciekawe, jakiego chwytu użyje, żeby pokazać nam
(podobno na jesieni) długą wędrówkę króla Itaki.

Rabelais zapewne przewidywał takie proste, powierz-
chowne odczytanie swojej książki.  Świadczy o tym
wspomnienie jednego z jego bohaterów z podróży do
Florencji (w rozdziale pt. Czemu mnichy rade przebywają
w kuchni).  „Była nas ładna kompania ludzi chciwych
wiedzy, miłośników podróży, żarliwych w odwiedzaniu
uczonych mężów, w badaniu starożytności i osobliwości Italii.
Pilnie studiowaliśmy piękno i położenie Florencji, budowę
katedry,  wspaniałości świątyń i pysznych pałaców (...) Mnich
imieniem Bernard Spyrka rzekł rozdrażniony: Ja nie wiem,
co wy, u diaska, widzicie tutaj tyle do chwalenia. Przyglądałem
się tak dobrze jak i wy i nie jestem bardziej ślepy od was.
I ostatecznie, cóż tu jest? Ładne domy. To i wszystko.
Ale niechaj Bóg i święty Bernard, nasz dobry patron, będą
mi tak ku pomocy, jeślim w tym mieście widział bodaj jedną
traktiernię: a pilniem patrzał i rozglądałem się. Ba, powiadam
wam, że sumiennie się przyglądałem, niby ktoś wysłany na
przeszpiegi, gotów liczyć i karbować, tak po prawej, jak po
lewej ręce, ile i po której stronie więcej napotkam smakowi-
tych traktierni. U nas, w Amiens, na drodze trzy albo cztery
razy krótszej niż ta, którą przebyliśmy w naszych kontem-
placjach, mógłbym wam pokazać więcej niż czternaście
starożytnych i pięknie woniejących garkuchni. Nie wiem,
co za przyjemność sprawiło wam oglądać owe lwy i afrykany
(tak, zdaje się, nazywaliście to, co oni nazywają tygrysy)
koło strażnicy; podobnież one jeżozwierze i strusie w pałacu
pana Filipa Strozzi. Na honor, moi ludkowie, wolałbym
ujrzeć piękną i tłustą gąskę na rożnie. Te porfiry, te marmury
piękne są, pewnie. Nie przyganiam im, ale kiszki amieńskie
więcej są wedle mego smaku. Te starożytne posągi dobrze
są odrobione, nie będę się sprzeczał; ale na świętego
bandziocha, patrona gęsiej wątroby, młode dziewuszki
w naszych stronach sto razy bardziej są apetyczne.”

Otóż to. Zobaczyliśmy raczej owe garkuchnie i pieczone
gąski, nie widząc wcale katedr, afrykanów,  marmurów
i posągów.

                                                Marian P. Rawinis

Fot. Piotr Dłubak
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LAWINA MUSIAŁA ZEJŚĆ

z prof. Gustawem Grackim, ps. „Junak”,
uczestnikiem Powstania Warszawskiego
i wspaniałym pedagogiem częstochowskich
liceów rozmawia Marian Panek

W „Gaude Mater”  odbyło się spotkanie autorskie
oraz promocja Pana książki „Wspomnienia z Powstania
Warszawskiego”. Obchodzimy kolejną rocznicę jego
wybuchu. Dlaczego Pan, Panie Profesorze, pisząc
wspomnienia z tych czasów, znając wiele dokumentów
z różnych źródeł, jak i zapewne wiele relacji uczestników
tych wydarzeń, skoncentrował się przede wszystkim
na własnych przeżyciach z tych wielkich, ale bolesnych
i tragicznych dni?

Chciałem, żeby to były moje wspomnienia i chciałem
je pisać z pozycji ówczesnego żołnierza Armii Krajowej.
Miałem wtedy niecałe siedemnaście lat. Nie chciałem
się opierać na żadnych wielkich dokumentach histo-
rycznych, a po prostu dorzucić garść wspomnień, okruchów
historii, która działa się wokół nas i z nami w czasie
powstania. Dlatego zachowałem taki, a nie inny układ
moich wspomnień. Sześćdziesiąt cztery dni walk,
nadziei i oczekiwania, w czasie których zmierzyliśmy
się z potężnym przeciwnikiem, a równocześnie żyliśmy

w mieście, które umierało. Chciałem pokazać tragiczną
historię miasta – wspaniałej Warszawy, która cała
walczyła z Niemcami, zarówno ludność cywilna, jak
i my, żołnierze. Chciałem napisać - jak to wszystko
widziałem, i jak to utrwaliłem w pamięci.

Czy Powstanie Warszawskie nieuchronnie musiało
wybuchnąć? Czy, jak Pan stwierdził na spotkaniu
z czytelnikami, lawina musiała zejść? Czy powstanie
było wynikiem emocji  i  planów militarnych kilku
miesięcy poprzedzających jego wybuch, czy było - od
klęski wrześniowej 1939 roku - noszone w sercach
i głowach młodych Polaków?

Jak wiemy, zaraz po wojnie powstała tajna organizacja
- Związek Walki Zbrojnej. Już od początku w planach
ZWZ, a potem Armii Krajowej było wywołanie
powstania w chwili wycofywania się Niemców. Mój
udział w AK był taki, że po wcieleniu do VI kompanii
batalionu „Kiliński” mieliśmy przydzielone obiekty do
ataku, m.in. „PAST-ę”. Znaliśmy topografię „PAST-y”,
dojście do obiektu. Wiedzieliśmy, z której strony mamy
ją zdobywać, jak jest broniona, jak przygotowana.
Od początku byliśmy przygotowani, że nasza kompania
ma zdobyć „PAST-ę”. Powstanie musiało wybuchnąć
i jak powiedział jeden z uczestników wcześniejszego
spotkania (Gierymski), ten śnieg, który spadł spowo-
dował lawinę. To byliśmy my, młodzi ludzie, którzy parli
do powstania, chcieli mieć broń w ręku, chcieli skoczyć
Niemcom do gardła. Jak powiedział poeta: nam śniły
się karabiny, nie dziewczyny. Każdy marzył o walce
i przypuszczam, że dowództwo AK uległo w pewnym
sensie tym naciskom. Jak wiem, na kilka dni przed
godziną „W” Niemcy zażądali stawienia się do robót
frontowych stu tysięcy młodych mężczyzn. Jaki los by
im zgotowali, tego nie wiemy. Mimo nawoływań przez
megafony stawiło się niewielu, ponoć kilkanaście
osób, a cała Warszawa zignorowała ten rozkaz. Niemcy
w konsekwencji prawdopodobnie przystąpiliby
do pacyfikacji i dlatego koniecznością stało się rozpo-
częcie walki.

Czy przystępując do powstania wierzyliście w sukces
militarny, w zwycięstwo, w efekt walki zbrojnej?
Co było wtedy w waszych głowach, w waszych duszach?
Jakie były wasze wewnętrzne przeżycia? Czy od początku
było widoczne widmo klęski?

Nie, nie wierzyliśmy w klęskę. Wierzyliśmy,
że  - po polsku mówiąc – może się to jakoś uda. Liczy-
liśmy jednej strony na pomoc armii sowieckiej, która
stała na przedpolu Warszawy. Byłem zaskoczony,
gdy zapytałem dowódcę, czy mamy porozumienie
z bolszewikami i wojskiem polskim w ramach frontu
wschodniego, a on odpowiedział: nie. Liczyliśmy
z drugiej strony, że alianci z Zachodu przyjdą nam
z pomocą w postaci zrzutów. Jednak po kilku dniach,
w okolicach 8 sierpnia - kiedy Niemcy przystąpili do
ataku, zorganizowali się, zaczęli palić Wolę, mordować
ludność cywilną i przebijać się do Śródmieścia i w stronę

SIERPIEŃ
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mostu Kierbedzia - zacząłem wątpić w możliwość
sukcesu. Poza tym, wielu naszym jednostkom nie udało
się zdobyć zaplanowanych niemieckich punktów oporu.
My też nie mogliśmy zdobyć „PAST-y” z marszu, bo ona
dzielnie się broniła. Dopiero 19 sierpnia ją zdobyliśmy.
I to nie sami, ale przy pomocy kilku innych kompanii,
które przyszły nam ze wsparciem. Niemcy zorganizowani
byli doskonale, codziennie przeprowadzali liczne naloty.
Ściągnęli nowe siły, 15. dywizję pancerną, która systema-
tycznie likwidowała, kwartał po kwartale, warszawskie
dzielnice, własowców, SS, Szkołę Grenadierów i Artylerii
z Poznania. Z Pruszkowa zaczęła nas ostrzeliwać najcięższa
armata, moździerz 380 mm, pociski 1200 kilogramów.
Dzień w dzień kładli na Warszawę nawałę artyleryjską.
Alianci zawiesili loty z Brindisi, z Włoch, transportowych
liberatorów z zaopatrzeniem, bowiem straty ich były duże
i nie mogli pozwolić sobie na dalsze. Moja wiara w zwycię-
stwo powoli się załamywała, ale uważałem, że moim
obowiązkiem jest do końca wytrwać. Wierny sprawie,
którą rozpoczęliśmy.

Bardzo precyzyjnie opisuje Pan Profesor
powstańcze przeżycia. Jaką metodę Pan zastosował,
przywołując pamięć tamtych dni?

Wszystkie wydarzenia tak mocno wryły się w moją
pamięć, że mogę dzisiaj dosłownie dzień po dniu
prześledzić te wydarzenia, które się wtedy działy.
Szedłem tropem kolejnych naszych kwater, począwszy
od ulicy Zielnej - szkoły, Polskiego Radia; działaliśmy
w rejonach ulicy Twardej, Grzybowskiej, Granicznej,
Placu za Żelazną Bramą. Później działaliśmy w Ogrodzie
Saskim. Te wszystkie dni przeżywaliśmy mocno.
8 września przenieśli nas w nocy na ulicę Bracką 18,
kiedy Niemcy uderzyli na Powiśle chcąc odrzucić
Armię Krajową od Wisły i spodziewając się lądowania
wojsk radzieckich. Później mieszkaliśmy w domu
towarowym braci Jabłkowskich i stamtąd robiliśmy
wypady na ulice Widok, Chmielną, Warecką. Tam
ponieśliśmy ciężkie straty, nie mając właściwego
rozpoznania. Niemcy mieli wgląd w nasze stanowiska,
a ich snajperzy dobrze strzelali, między innymi
z „Cristalu” do naszych chłopaków. Tu, na ulicy Brackiej,
doczekaliśmy się końca powstania i kapitulacji.

Jak wyglądały czasy po powstaniu? Proszę opowie-
dzieć o swojej drodze do Częstochowy. Dlaczego
dalsze swoje losy związał Pan z naszym miastem?

SIERPIEŃ

Czwarty od lewej Gustaw Gerard Gracki pseudonim "Junak".
Fot. Sylwester "Kris" Braun.  Fotografia archiwalna ze zbiorów Muzeum Historycznego m.  st. Warszawy
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Przed pójściem do obozu umówiliśmy się z rodzicami,
brat i ja - brat walczył w kompanii „Iskra” naszego
batalionu – że napiszemy z obozu do Czerwonego
Krzyża w Genewie. Prosiliśmy również rodziców,
że jeżeli przeżyją, by tam napisali. Zrobiliśmy to,
podając nasze dane. Rodzice po powstaniu zostali,
jak cała ludność, wyrzuceni  z Warszawy i trafili
do wsi Turzyn pod Lelowem, niedaleko Częstochowy.
W połowie grudnia 1944 roku zostaliśmy zawiadomieni
przez Czerwony Krzyż, że rodzice żyją i mieszkają
w Turzynie. Po wyzwoleniu 27 kwietnia przez Ame-
rykanów w Brangsteingu (Brunszwiku) jeszcze przez
pewien czas przebywaliśmy tam, obawiając się powrotu
do Polski. Obawialiśmy się represji wobec byłych żołnierzy
AK. Ja osobiście leczyłem się w szpitalu – byłem
w czasie powstania ranny w bok odłamkami moździerza.
Wróciłem dopiero w 1947 roku, po nawiązaniu korespon-
dencji z moim wujkiem Romerem, członkiem Rządu
Londyńskiego, który odpisywał na moje listy. Stwierdził
w jednym z nich, że Trzeciej Wojny Światowej nie będzie
i powinienem wracać do Polski, bo trzeba się uczyć.
Pod tą sugestią wróciłem do Kraju, oczywiście z wielkim
lękiem. Uczyłem się w Liceum dla Pracujących przy
ulicy Kościuszki w Częstochowie, kierowanym przez
pana dyrektora Steczkę. Pracowałem równocześnie
w Zarządzie Miejskim w Wydziale Mienia Porzuconego
i Opuszczonego.  W roku 1949 zdałem na polonistykę
na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą ukończyłem
z tytułem magistra.

Czy zdaniem Pana Profesora powiedziano już
wszystko o Powstaniu Warszawskim?

Uważam, że jest jeszcze bardzo dużo do napisania
o Powstaniu. Bo, zawsze to mówię, powstanie inaczej
wyglądało z każdego domu, z każdej ulicy czy barykady...
Powstanie było czymś nieprawdopodobnym jeżeli chodzi
o przeciwdziałanie niemieckim atakom na nasze pozycje.
Czy chociażby próby wykorzystania broni robionej przez
różne warsztaty i tej, najczęściej, zdobycznej. Powstanie
toczyło się na wielu odcinkach w zdobywanych przez
wroga dzielnicach. Inaczej wyglądało powstanie na Powiślu,
na Żoliborzu, na Mokotowie itd. Gdyby wszyscy ci ludzie
walczący w tych dzielnicach chcieli spisać swoje
wspomnienia, to dopiero trud zebrany w jakąś wielką
spójną całość dałby ten wspaniały obraz codziennego
dnia walczącej Warszawy. Niedawno zmarł tu Edward
Strzyżewski, wspaniały człowiek, malarz, uczestnik
powstania, podchorąży, który walczył na Starym Mieście.
Zawsze go namawiałem: Edek, napisz wspomnienia,
przecież masz ich dużo. On zawsze mówił, że napisze, jak
tylko będzie miał natchnienie. Nie zdążył, już nie żyje.
Zabrał do grobu  pewien zasób wiedzy o tych wydarzeniach.
Tak się dzieje każdego dnia. Przecież jesteśmy ludźmi  już
leciwymi i codziennie  odchodzą  Ci, którzy mogliby
przekazać swoje wspomnienia. Szkoda, że nie sięgną po
pióra.

Proszę powiedzieć, co zadecydowało, że stał się
Pan Profesor  pedagogiem, rzecznikiem aspiracji
młodzieży, człowiekiem otwartym na jej problemy.
Wspominając swoją edukacje w Liceum im. Traugutta
widzę Pana Profesora jako osobę otwartą, bardzo
komunikatywną, która potrafi porozumieć się właściwie
z każdym uczniem i to, myślę,  jest pewną umiejętnością
a zarazem pewną osobistą tajemnicą pedagoga?

Zaskoczę chyba pana tym, co powiem: nie wierzę
w powołanie nauczycielskie. Nie chciałem być –
powtarzam – nauczycielem. Na uniwersytecie
wybrałem kierunek edytorski. Jednak jako człowiek
bezpartyjny, nie należący do ZMP, nie mogłem się
na ten kierunek dostać. Dostali się tam wybrańcy
i z konieczności skończyłem kierunek pedagogiczny.
Musiałem później podjąć pracę nauczyciela, bowiem
działał wtedy przymus pracy. Byli tacy ludzie, którzy
czekali przy stolikach i wyznaczali nam miejsca pracy.
Tak trafiłem do Częstochowy, do Liceum im. Mickiewicza
przy ulicy Krakowskiej. Pracowałem również
w szkole podstawowej, gdzie nauczyłem się metodyki
i gdzie poczułem smak nauczania. Później pani Nadzieja
Milton zabrała mnie do Studium Nauczycielskiego.
Tam trafiłem na cudowny klimat pracy z przyszłymi
nauczycielami, którym mogłem przekazać pewną
wiedzę metodyczną .  Później z tego studium
wyciągnął mnie do Liceum im.Traugutta dyrektor
Antoni Drzazga, jako swojego zastępcę. Tam
spotkałem się ze wspaniałą młodzieżą. Liceum pod
naszym kierunkiem zajęło pierwsze miejsce wśród
szkół średnich w kuratorium katowickim. Kiedy
zapraszano mnie na spotkania z innymi dyrek-
torami, miałem możliwość powiedzieć, że o sukcesie
przede wszystkim zadecydowała wspaniała młodzież,
która zmusza i ciągnie nauczycieli za uszy. Zmusza
do pracy, do doskonalenia. To oni byli sprawcami,
tego, że pokochałem ten zawód i zawsze twierdzę,
że mimo, iż nie wierzę w nauczycielskie powołanie,
wierzę w zadowolenie, które może sprawić ten zawód.
Z kontaktu z młodzieżą i obserwowania, jak ona
dojrzewa i staje się wielkimi ludźmi. Dlatego im dłużej
uczyłem, tym odkrywałem coraz większy urok i smak
kontaktu z młodzieżą. Kiedy uczyłem w Studium
Nauczycielskim metodyki, mówiłem do studentów:
jeśli nie kochacie młodzieży, uciekajcie ze szkoły,
najlepiej do biblioteki czy muzeum, tam nie będziecie
robić jej krzywdy. By być dobrym nauczycielem,
trzeba naprawdę bez wielkich słów i patosu oraz
truizmów, młodzież kochać. Jeśli się jej nie kocha,
to się jej nie rozumie i wtedy dochodzi do konfliktów
tragicznych, różnych niepotrzebnych traum. Mnie się
udało trafić na wspaniałych ludzi, którzy mnie
rozumieli i których ja rozumiałem.

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.

SIERPIEŃ
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Artur Mika

Tłusty czwartek
zapis spotkania
z Tadeuszem Różewiczem

Przyszli, żeby zobaczyć poetę
i co zobaczyli?

zobaczyli człowieka
siedzącego na krześle
który zakrył twarz

a po chwili powiedział
szkoda, że nie przyszliście
do mnie przed dwudziestu laty

wtedy jeden z młodzieńców
odpowiedział
nie było nas jeszcze
na świecie

(T. Różewicz - „Przyszli, żeby zobaczyć poetę”)

- Jak przebiegała pańska droga?- spytał mnie autor
„Kartoteki”. Głos miał żywy, wesoły, dużo inny od
tego, który usłyszałem kilka godzin wcześniej, podczas
naszej rozmowy telefonicznej.

- Niełatwo - odparłem. - Moje wiersze zyskiwały
skrajnie różne noty.

- Ależ pytam o pana drogę z Warszawy tutaj,
do Konstancina - przerwał szczerym wybuchem
śmiechu mój rozmówca.

- Raczej wygodnie - odpowiedziałem również
rozbawiony komizmem sytuacyjnym.

- Najlepiej dojechać tu autobusem podmiejskim -
kontynuował poeta. - Niech pan spojrzy przez okno.
Przystanek jest po lewej stronie, patrząc wzdłuż
ulicy, niedaleko willi Moniki Żeromskiej.

Odwiedziłem Tadeusza Różewicza w miejscu
o dziwnej nazwie - „Dom Pracy Twórczej”.

rozmawiałem z nim
raz w życiu
w jakimś domu pracy twórczej

czytam w jego wierszu „Biedny poeta Stachura”.
Może to ten sam „dom”?

Powiesiłem płaszcz w przedsionku i na zaproszenie
gospodarza usiadłem na wygodnym krześle. Pokój był
niewielki, ale przytulny; skromny, lecz urządzony z dys-
kretną dbałością o wygodę osoby w starszym wieku.

Łóżko pościelono starannie, podobny porządek
panował na biurku: lampa, parująca szklanka herbaty,
kilka osobistych drobiazgów, ułożone kartki (prawdo-
podobnie rękopisy).

Tadeusz Różewicz był ubrany w białą koszulę
i szare spodnie. Siedział przy oknie w niewyraźnym
świetle późnego, zimowego popołudnia. Spoglądał
na mnie zza przyciemnionych okularów.

- Nie mówmy o moich nowych utworach - zaczął.-
Zostawmy to krytykom.

Był to początek rozmowy. Nie miała ona cech
dyskursu mentorskiego, mimo że uczestniczył w niej
człowiek sędziwy. Tonacja jego wypowiedzi zbliżona
była do rodzinnej - prawie tak, jakby dziadek kierował
słowa do wnuka; słowa ostrzeżenia przed niebezpie-
czeństwem tworzenia poezji.

- Kiedyś dostałem list od mężczyzny, któremu nie
udało się zostać poetą - usłyszałem. - Nie chciał już
więcej pisać. Był też rozgoryczony swoim życiem
urzędnika. Niepotrzebnie. Bo każdy jest ważny. Franz
Kafka był urzędnikiem. „Niech pan będzie jak on”,
odpisałem.

Kierowane do mnie zdania ważyły prawie
osiemdziesiąt pięć lat. To czterokrotnie więcej niż mój
obecny wiek. Z tym większym trudem przychodziło
mi przyswojenie tego przekazu. Jednocześnie niósł
mi on pocieszenie, bo z poezją przegrywałem już
wielokrotnie. Ale liczy się przecież „wierność
przegranej”, jak pisał Beckett w tytule zbioru esejów.

POEZJA
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- Tak naprawdę debiutowałem późno- powiedział
poeta.- Pierwsze wydanie tomu „Niepokój” powielałem
własnoręcznie. Później przez jakiś czas drukowano
go na papierze gazetowym. Ale papier to tylko papier
- dokończył i zamyślił się na moment.

„Ale papier to tylko papier” - powtórzyłem w myśli.
Czy zdanie to oznaczało, że nie jesteśmy w stanie
odróżnić się od bieli celulozy? Czy ta wątpliwość
zawarta jest w tekście otwierającym tom „Wyjście”?
Czytam w nim:

biel się nie smuci
ani weseli
tylko się bieli
uparty
mówię do niej
że jest biała
ale biel nie słucha
jest ślepa
głucha
jest doskonała
i staje się bielsza
powoli powoli

- Wpiszę panu dedykację – usłyszałem, wyrwany
z zamyślenia, które przed chwilą z łatwością mi się udzieliło.

- Dostałem kiedyś jedną od Ginsberga - ciągnął
pan Różewicz - wraz z rękopisem jego wiersza. Pewnego
razu miałem okazję posłuchać, jak recytował swoje
utwory w Royal Albert Hall. Krzyczał w stronę
publiczności: „Ja pana pieprzę, proszę pana.” Londyn
wydaje się dziś tak blisko. Podobnie jak Paryż. Kiedyś
podróż tam była jak wyprawa na Księżyc.

Ależ to był Księżyc – pomyślałem - w czasach
lunatyków, jak Aragon grywający w „ruletę swego
ciała”, jak Soupault, który zaczepiał przechodniów,
pytając: „Czy wiedzą państwo gdzie mieszka Philippe
Soupault?”

- Grecja też pozostawała dla mnie przez długi czas
poza zasięgiem - mówił dalej pisarz. - Pojechałem tam
niedawno, na zaproszenie tłumacza moich sztuk. Proszę
kiedyś odwiedzić Ateny.

Podałem do podpisu tom „Wyjście” jego autorowi,
który wysylabował:

- Ar-tur. Mi-ka.
- Mika, jak minerał - dodałem.
- Coś w tym jest- zareagował Tadeusz Różewicz. -

Czy wie pan, że dziś mamy tłusty czwartek?
- Tak- potwierdziłem. - Gdy w księgarni kupowałem

egzemplarz Pana nowej książki, dostałem za darmo
pączka.

Artur Mika

PAULO COELHO W ALEJACH

Nieczęsto przyjeżdżają do Częstochowy gwiazdy
tego formatu, co Paulo Coelho. Kilka lat temu odwiedził
nas William Wharton i było do duże wydarzenie,
które ściągnęło na spotkanie setki wielbicieli.
Podobnie i teraz. Na spotkanie 4 czerwca do empiku
przybyło około 1200 osób z całego kraju. Fani Coelho
pielgrzymowali z daleka, gdyż było to jedyne
spotkanie z pisarzem  w tym roku w Polsce, promujące
jego najnowszą ksiażkę - „Zahir”. Coelho przyjeżdżał
do Częstochowy kilkakrotnie. Teraz zaistniał także
oficjalnie: zwiedził Jasną Górę, odwiedził prezydenta
miasta, spotkał się z czytelnikami. Na tych ostatnich
chyba zależy mu najbardziej, bo kiedy nieco się spóźnił
na spotkanie, zbył dziennikarzy na konferencji
prasowej jednym zdaniem i aby nie kazać czekać
zebranym tłumom, przystąpił od razu do podpisywania
książek. Właściwie wszystkie były i nadal są bestsel-
lerami na całym świecie, więc na składaniu autografów
zeszły 4 godziny (niektórzy przynieśli całe torby
książek), z krótkimi przerwami na kawę lub papierosa.
Obietnicy dotrzymał – wszyscy wyszli zadowoleni.
Fani, nie zrażeni deszczem, stali w kilkusetmetrowej
kolejce. Dla wielu z nich lektura  książek Coelho
oznaczała zmianę spojrzenia na życie, odkrycie
czegoś, czego dotąd nie zauważali.

Fot. Sławomir Burszewski
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58–letni Brazylijczyk z Rio de Janeiro, zajmujący
się wcześniej pisaniem piosenek i dziennikarstwem,
sukces odniósł w 1985 roku książką „Alchemik”.
Następne powieści: „Piąta Góra”, „Na brzegu rzeki
Piedry...”, „Weronika postanawia umrzeć”, „Jedenaście
minut”, „Demon i panna Prym” - ukazały się w 60
językach  w 150 krajach, także w Polsce. Coelho bije
światowe rekordy popularności (32 miliony sprze-
danych egzemplarzy - miejsce w pierwszej dziesiątce
najpopularniejszych autorów według „La Nouvel
Economiste”), więc tłumek przed empikiem nie był
dla nikogo zaskoczeniem. Pisarz lubi nasze miasto,
czuje tu dużą energię, spotyka się z sympatią miesz-
kańców. Oczywiście magnesem jest dla niego klasztor
jasnogórski,  który fascynuje go jak Fatima czy Santiago
de Compostella. Myliłby się jednak ten, kto uznałby
Coelho za pisarza nurtu katolickiego lub chrześcijań-
skiego. To zdecydowanie nie ta szuflada! Po lekturze
„Zahira” wydaje mi się, że autor czerpie idee z wszelkich
wyznań, sekt, prymitywnych wierzeń, tworząc sobie
wewnętrzny panteon ezoteryczny. Książka (momentami
autobiografizująca), przedstawia losy wziętego pisarza,
obracającego się w świecie wpływowych ludzi
z wyższych sfer, połączonych swoistym łańcuszkiem
zależności, tzw. „bankiem przysług”. Nie brakuje mu
niczego, jedynym problemem jest temat następnej
książki oraz - kobiety. Jego żona, po 10 latach współżycia,
nagle znika. Tropiąc jej ślady bohater trafia na
tajemniczą, orientalna sektę, a następnie wyrusza do
Kazachstanu. Przez ten czas związuje się już z inną
kobietą, lecz pragnie się dowiedzieć, dlaczego żona
odeszła. Poszukiwana kobieta staje się jego obsesją
– tytułowym zahirem, który nie pozwala mu o niej
zapomnieć, uspokoić się. Nie wypada dalej zdradzać
szczegółów powieści. Jak się kończy ta  historia, każdy
może sprawdzić sam.

Trzeba zauważyć, że jest to książka zmuszająca
do pewnej podróży wewnętrznej, do ciągłego poszu-
kiwania, nie przyzwyczajania się do swojego statusu
w chwili obecnej, do określania granic osobistej wolności.
Historia pozornie melodramatyczna (perypetie uczuciowe
topowego pisarza) jest materiałem do analizy zależności
miedzyludzkich, odkrywania innej strony miłości,
a także do pokazania kryzysu konsumpcyjnego

modelu życia i ucieczki od niego. To ostatnie
szczególnie widać w scenach nocnej włóczęgi
po Paryżu ze zbuntowanymi antyglobalistami oraz
podczas podróży po stepach Kazachstanu, gdzie bohater
spotyka kontestatorów z Europy Zachodniej, zmierza-
jących do Indii (jak niegdyś dzieci–kwiaty). Tułaczkę
pisarza prowokuje żona Ester, która w ten sposób
podsuwa mu materiał na nowa książkę, odblokowuje
go wewnętrznie (motyw autotematyzmu?). Sama nie
znosząc życia rodzinnego, zatrudnia się jako korespon-
dent wojenny, by być bliżej prawdy o współczesnym
świecie, jego okrucieństwie i cierpieniach, które są
podawane w postaci krótkiego telewizyjnego newsa.
Tak naprawdę pierwszoplanową postacią w książce
jest żona, która pojawia się dopiero w końcówce, ale droga
do niej i krążące wokół niej myśli i rozmowy robią
z niej zahira tej opowieści.

O dziwo, tę książkę zakazano sprzedawać w Iranie,
prawdopodobnie ze względu na popularyzowanie
wierzeń stepowych, niezgodnych z nauką Koranu lub
słowa podziękowania dla zaprzyjaźnionego z Amery-
kanami dyktatora Kazachstanu (to tylko domysły). Poza
ideą wyzwalania aktów miłości, z chrześcijaństwem
też to ma niewiele wspólnego. Coelho bliżej do magii,
alchemii, tajemnych rytuałów dla wtajemniczonych,
niż  do jakiejkolwiek religii (najbliższy chyba jest
mu buddyzm). Cel jest szczytny: dobro, wolność,
miłość – hasła hippisowskiej rewolucji z lat 70.,
którym Brazylijczyk pozostał wierny do dziś. Być
może to dzięki nim jest tak chętnie czytany, bo daje
nadzieję na lepsze jutro, pokrzepia, pociesza
(psycholodzy dopatrują się terapeutycznych funkcji
w jego pisarstwie).

Myślę że Paulo Coelho jeszcze nie raz uda się na
pielgrzymkę do Częstochowy (w przerwie miedzy
premierą „Alchemika” na Brodwayu a premierą
filmu w Cannes), i jeżeli ktoś przypadkiem zauważy
w Alejach niskiego, sympatycznego Latynosa, ubranego
na czarno, z siwą kitką z tyłu głowy i tatuażami
na rękach, to na pewno będzie on.                           (SB)

Paulo Coelho: „Zahir”, Drzewo Babel, Warszawa 2005
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Tadeusz Gierymski

Szymborska

O, miłosierne bandaże współczucia!
Dowcip, humor, śmiech perlisty i
tyle kreacji. Sarna, co spływa
po piórze na papier. Nieruchomieje. I znów
ucieka na sam czubek pióra. Róża polana białym
winem płacze.
Ale to tylko kreskówka w opakowaniu. W środku
zwinięty jęzor diabła, jak papirus nakłuty
zwierzęcą historią człowieka. Przyłóż ucho
do żartu, usłyszysz zgrzytanie zębów, wycie do
księżyca, łamanie kości, swąd palonych ciał,
młyny cierpienia, co pracują bez przerwy. Niebo
bez aniołów. Człowiek urodzony podwójnie
bo razem ze śmiercią  i ciemną tajemnicą
swojej egzystencji. Tam w środku, w głębi,
szczeka wilk. Ta stara dama, w kapeluszu
uśmiechu, wie dobrze, iż wie za dużo.

Bartosz Marzec

Zielono  mi

przywędrowało do
mnie lato
złożyło pokłon
przyniosło w darze zapach
świeżych ziół
zaszumiały drzewa
najpiękniejszą z piosenek
przytuliły mnie trawy
myśli doznały ukojenia
ciepła letnia noc
zapaliła latarnie
pucołowaty księżyc
zapewnił straż mym snom

PRZYSZLI  NOWI

W poetyckiej Częstochowie od dłuższego czasu
niewiele się dzieje. Utalentowani debiutanci sprzed
kilku lat wydają za mozolnie uzbierane pieniądze
kolejne tomiki, starzy zamilkli, a na Turnieju Jednego
Wiersza panuje co miesiąc niziuteńki poziom. Slamy
są raczej odmianą kabaretu, który niczego nowego nie
wnosi. Zapaszek martwoty unosi się w powietrzu...

Z tym większym zaciekawieniem przejrzałem
książeczki autorów, którzy wyemigrowali z Częstochowy
na studia do innych miast, a teraz wracają w rodzime pielesze,
z nowymi doświadczeniami i odmienną szkołą pisania.

Tomasz Jamroziński, ur. 1978, doktorant UJ,
nagradzany w konkursach poetyckich im. H. Poświa-
towskiej i K. K. Baczyńskiego, przywiózł ze sobą
debiutanckie „Stenogramy”, wydane przez krakowski
magazyn kulturalno – artystyczny „Ha!art.” (w serii
obok P. Macierzyńskiego, S. Shuty, M. Cecko). Mimo
zachęcającej notki na okładce Jacka Gutorowa,
nie mogę się przekonać do tego typu pisania, który jest
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coraz popularniejszy wśród młodej generacji (tzw. neo-
lingwizm). Pospieszny zlepek myśli, obrazów, skojarzeń,
czasami tylko łączony jednym słowem w jakąś
całość, jest trudny w odbiorze, hermetyczny, nie daje
przyjemności obcowania z poezją. Wiersze są jakby
wysterylizowane z emocji, wygenerowane  synte-
tycznie w fabryce lirycznych pigułek, narrator mało
wyraźny, w natłoku słów ginie gdzieś sens całości.
Możliwe, że autora rozsadza erudycja, precyzja języka
zabójczo tłumi wszelkie jego walory „akustyczne”,
technika pisania – narzucona sobie jakby na siłę,
bo tak trzeba, bo tak się teraz pisze w Krakowie,
robi z wierszy mechaniczne lalki, które się ruszają,
ale wszyscy przecież wiedzą, że i tak są sztuczne.
Za dużo tu myśli nie doprowadzonych choćby do połowy,
skrótów, szyfrów, kodów. Być może jest efekt zamierzony,
co zresztą sugeruje tytuł „Stenogramy” (czyli pospieszny
zapis za pomocą umownych znaków). Ale nawet to nie
usprawiedliwia wad, które opisałem wcześniej.
Czy dobra poezja musi być niezrozumiała? Chyba nie.
Szkoda, że autor przyjął taką stylistykę, bo wiele pięknych
wersów po prostu ginie w myślotoku tych mniej
znaczących. Monotonny zapis jest pozbawiony nerwu,
akcentu, przypomina homogeniczną papkę zaprogramo-
waną na  komputerze. Jednakże cieszy mnie, że coś takiego
jest, bo różni się to od produkcji miejscowych, wnosi nową
wartość myślenia o poezji na lokalny rynek. Może
ten ha!artowiec zapoczątkuje nowa modę, znajdzie
tu naśladowców...

Drugi poeta – Marcin Zegadło, ur. 1977, absolwent
Uniwersytetu Łódzkiego, prezentuje książkę „Monotonne
rewolucje” wydaną przez łódzkie Stowarzyszenie Lite-
rackie im. K. K. Baczyńskiego. Mariusz pisze wiersze
bardziej tradycyjne, więcej akcentuje siebie i swój sposób
widzenia świata, nieraz brutalny, nieraz liryczny, czasem
bardzo przyziemny. Łatwiej z tą poezją się identyfikować
i znaleźć coś dla siebie, niektóre dwuwersy można nawet
zapamiętać. Czuje się, że pisał to człowiek z krwi i kości,
z jajami gdzie trzeba. Język ma plastyczny, pióro zręczne,
rzeczywistość zrozumiałą. W odróżnieniu od poprzednika,
pakuje w wiersze ładunki emocjonalne, nie chowa się
za sztampą poezji wysokiej. Pisze o sprawach błahych,
w jego świecie nic się nie dzieje – zwykła życiowa nuda
(„bądź spokojny. w tym upale/nic złego wydarzyć się nie
może/może się nic nie wydarzyć.”). Tytułowe „Mono-
tonne rewolucje” to najwyżej rewolucje żołądkowe.
Ale ta monotonia egzystencji jest szarpana przez niepo-
korny charakter, przeżuwana i wypluwana, jak stara guma,
bunt i szyderstwo wyzierają spod słonecznych obrazków.
Nawet miłość jest opisywana przez pryzmat rozłąki,
pozbawiona smaku świeżości tylko drażni.

Jest sympatyczny pastisz przedwojennego przeboju
„Umówiłem się na dziewiątą”, jest kiczowata
„Kalafiornia” (Kalifornia?), swojski obrazek
„Przejazdem”. Deszcz jest bodźcem do napisania
„Katastrofy” (Titanic?)  i „Więc jednak” („przemoknięci
z majtkami przyklejonymi do genitaliów/rozmawiamy
o schopenhauerze jak o dupie maryny”). Podoba
mi się język, jędrny, dynamiczny i bezpośredni,
egzystencjalna złość, kwitowanie wydarzeń adekwatną
sentencją.

Myślę, ze ci dwaj poeci (pierwszy doctore, drugi
zbuntowany, obaj dojrzali i na poziomie) wniosą coś
nowego do naszego grajdołka, o ile się nim oczywiście
zainteresują, bo jak do tej pory byli związani z innymi
ośrodkami, i chyba trudno im będzie z nich
rezygnować. Niemniej jest to ożywczy wietrzyk
na jurajskim stepie.                                           (SB)

Tomasz Jamroziński: Stenogramy, Fundacja
Krakowska Alternatywa, Kraków 2004.

Marcin Zegadło: Monotonne rewolucje, Stowarzy-
szenie Literackie im. K. K. Baczynskiego, Łódź 2003.
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Radosław Purski

Rzeczy, które przychodzą za późno

Berti wjechał ze swoim zwykłym impetem do sali
jadalnej i rozejrzał się dookoła. Większość pensjona-
riuszy luksusowego Domu Spokojnej Starości
„Memento Mori” tkwiła już na swoich miejscach
i posłusznie czekała na śniadanie. W powietrzu unosił
się zapach tostów i dżemu pomarańczowego, a sztucznie
uśmiechnięte pielęgniarki kursowały cierpliwie dowo-
żąc lub doprowadzając coraz to nowych delikwentów.

Znał te twarze na pamięć.
Oto Mervyn. Niesamowicie elokwentny typ o bulgo-

tliwej wymowie. Był w stanie bulgotać dwadzieścia cztery
godziny na dobę, podpisując przy okazji wszystkie
kawałki papieru, jakie tylko wpadły mu w ręce; dość
naturalny odruch, jeżeli wziąć pod uwagę, że przez
czterdzieści lat ktoś był bankierem.

Nieco dalej ociemniały i straszliwie męczący profesor
Lloyd. Specjalista w urządzaniu spontanicznych a potwornie
nudnych wykładów prawniczych, połączonych z obszer-
nymi omówieniami wyjątków z dzieł własnych.

Joyce. Żwawa staruszka z daleko posuniętą demencją,
która nie potrafiła usiedzieć w jednym miejscu. Całymi
dniami wędrowała po korytarzach, doprowadzając
do szewskiej pasji personel zakładu i budząc szczerą
zazdrość reszty pensjonariuszy – nie wykazywała
bowiem, właściwych wiekowi, braków kondycyjnych.

Problem pojawiał się w czasie posiłków. Joyce
z reguły poprzestając na łyżce leguminy i wykorzy-
stując nieuwagę opiekunów dawała nogę na korytarz.
Zwykle pielęgniarki biegały za nią z rozwianym
włosem wrzeszcząc zachęcająco:

– Dobra zupka Joooyce! Zjedz jeszcze jedną
łyżeczkę od pani!

A to doktor John. Wszyscy nazywali ją John, choć
była kobietą, i Berti był prawie pewien, że miała
jakieś damskie imię. Niestety, nie był go sobie teraz
w stanie przypomnieć.

I Paddy. Wesoły i zdziecinniały Irlandczyk, który
z głośnym „Juupiiii!” wjechał właśnie do jadalni.
Wiecznie zadowolony amator herbaty („o herbata!
wspaniale!”) i fan westernów („o kowboj! wspaniale!”).
Bardzo podatny na ataki czkawki, która potrafiła
go męczyć nierzadko przez cztery dni z rzędu.

I Pani James, i Anaphylis, i Hilda – do której bez
kija lepiej się było nie zbliżać, i Paula – przesym-
patyczna staruszeczka, i Karla – niezmordowana
w prowadzeniu pogawędek o pogodzie, i Norman
Morgan – były lotnik i Muriel („Ach! Przecież
Muriel zmarła w zeszłym tygodniu!”) i cała rzesza
innych, którzy tkwili w tym miejscu od lat. Niektórzy
z nich nie przemówili nigdy ani słowa, co ze zdziwie-
niem odkrywał co pewien czas Berti.

Ale dzisiaj był ktoś jeszcze...
Po drugiej stronie owalnego stołu siedziała niezna-

joma dama, o włosach silnie przyprószonych siwizną.
Niezwykłej urody oblicze, dystyngowane ruchy, uśmiech
zdolny powalić najtwardszego emeryta i to uderzające
podobieństwo... Do kogoś, kogo się znało dawno,
dawno temu i kogoś, kogo się jeszcze pamięta...

Berti wpatrywał się jak urzeczony przez długą chwilę.
A potem podjął męską decyzję.
Wyprężył się w wózku, dyskretnie schował za pasek

spodni kawałek wystającej niesfornej pieluchy, zatarł
dłonie i ruszył.

Szło mu nieźle – zręcznie ominął pufy porozrzu-
cane na perskich dywanach, uniknął czołowego
zderzenia ze stolikiem na gazety i praktycznie
osiągał już cel, kiedy dojrzała go Gruba Rosi.

– A gdzie to się wybierasz, mój złociutki? Nie wolno
ci siadać przy otwartym oknie, bo złapiesz katarek!

Co rzekłszy ujęła wózek w muskularne dłonie
i odciągnęła go w przeciwnym kierunku.

Berti zaklął potężnie w duchu i zgrzytnął z obu-
rzenia sztuczną szczęką.

„Katarek! Do mężczyzny w sile wieku...! Jak śmie!”
Podczas śniadania nie bardzo wiedział co je –

pożerał natomiast wzrokiem nieznajomą. Obserwował
jak kroi tosty, smaruje je dżemem, upija łyk herbaty
unosząc z wdziękiem najmniejszy palec i modlił się
w duchu, żeby nie miała sklerozy, zaników pamięci
ani Alzheimera.

I kombinował na wszystkie sposoby, jak tu do niej
podjechać nie alarmując jednocześnie pielęgniarek.

Niestety – nie dane mu było spróbować drugi raz.
Jakby odkrywając jego niecne zamiary Gruba Rosi

podeszła do stołu i zaszczebiotała słodko:
– A teraz grzeczny Bercik pojedzie do swojego

pokoju i łyknie tableteczkę! Które tableteczki Bercik
lubi najbardziej? Czerwone czy zielone?

Pytanie było tak bezdennie głupie, że Berti nie
pofatygował się z odpowiedzią.

Odprowadził jedynie nieznajomą tęsknym wzro-
kiem i westchnąwszy ciężko poddał się pielęgniarce.
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Popadł w przedziwny stan. Zostawiony sam w swoim
pokoju nie mógł usiedzieć w jednym miejscu. Jeździł
bez celu wózkiem od ściany do ściany i usiłował uspo-
koić galopujące myśli. Był jakoś tak strasznie
wewnętrznie rozedrgany; rzecz, która nie zdarzyła mu
się co najmniej od półwiecza.

Spojrzał na zegar. Piętnaście po dziewiątej.
Następną próbę nawiązania  kontaktu może podjąć
dopiero podczas lunchu, czyli za jakieś trzy godziny.
Ale to za długo, jasny gwint! Przez ten czas można
dostać ciężkiej nerwicy, na którą nie pomogą ani
zielone, ani czerwone, ani nawet różowe tabletki!

Rozpędził wózek i zahamował w ostatniej chwili
przed ścianą. Miał ochotę w coś kopnąć. Gdyby tylko
był w stanie kopać...

Siedemnaście po dziewiątej! Kto u licha powiedział,
że czas jest rzeczą względną? Ktoś bardzo znany na
pewno, ale kto to był? Co robić?!

Dziewiąta dwadzieścia.
List! Zawsze można napisać list! Berti dopadł biurka,

wygrzebał papier listowy i świeżo zatemperowany ołówek.
I ręka zawisła mu nad pustą kartką. Co dalej?

„Szanowna Pani. Nie znamy się wprawdzie...”
„Szanowna Pani. Dziś przy śniadaniu...”
„Szanowna Pani. Proszę wybaczyć śmiałość...”
„Szanowna Pani. Zdaję sobie sprawę, że zacho-

wuję się jak sztubak...”
„Szanowna Pani. Czy smakowały Pani tosty?”
Zmiął kartkę i rzucił ze złością na podłogę. Cóż za

idiotyzmy! Kogo obchodzą tosty?!
Równie dobrze mógłby pisać o kaszance i fagotach!

Choć tosty są oczywiście zdecydowanie mniej obrzydliwe...
Dziesiąta dziesięć.
Koniec. Nic więcej nie wymyślę. Brzmi strasznie

głupio, ale musi wystarczyć. Najwyżej zostanę
wyśmiany. Wielkie mi rzeczy... jestem już przecież
jedną nogą na tamtym świecie... Jeszcze jedna porażka
niewiele zmieni. Samo życie.

„Szanowna Pani.
Kocham Panią.
Z poważaniem.
Robert Durnsley, pokój nr 22”

Poślinił kopertę. Teraz należało znaleźć kogoś, kto
spełniłby pożyteczną funkcję listonosza. Pielęgniarki
odpadały ze względu na wrodzone wścibstwo. Ale byli
przecież sprzątacze – smutne cienie snujące się
z plastikowymi workami pełnymi starych strzykawek
i pieluch. Dzisiaj jeszcze nikt nie zabierał moich
śmieci, a więc lada chwila...

Czekał pół godziny.
Zadziwiające, ale jeszcze nigdy w życiu tak się

nie ucieszył na widok sprzątacza.
– Słuchaj, chłopcze – chrząknął, starając się ukryć

zdenerwowanie – zastanawiam się, czy mógłbyś mi
wyświadczyć pewną przysługę. Otóż ... mam tu pewną
korespondencję... która musi dotrzeć do pewnej osoby.
Problem polega na tym, że nie znam jej imienia ani
nazwiska...

Sprzątacz uśmiechnął się pod nosem.
„Bierze mnie za idiotę – pięść Bertiego zacisnęła

się odruchowo – gotów wrzucić list do kosza!”
– ...nie znam jej imienia ani nazwiska, ani nawet nie

wiem, w którym pokoju mieszka... Ale jest to nowa
osoba, pewna wielce szacowna dama... Z pewnością
łatwo będzie ci ją znaleźć – nie codziennie przyjeżdża
ktoś nowy, nieprawdaż? Aaa! I byłbyś łaskaw przynieść
z powrotem ewentualną odpowiedź? Serdeczne dzięki.

Sprzątacz zniknął.
Pozostawało czekać.
Jedenasta trzydzieści.
Ależ się wygłupiłem... no słowo daję. Cóż to mi

odbiło? Wstyd, wstyd! W ostateczności zawsze mogę
udawać sklerotyka... Ech, człowieku! Nie masz
piętnastu lat! Cóż za idioty...

Rozległo się pukanie do drzwi i ukazała się
niezbyt rozgarnięta twarz sprzątacza.

– Pani przesyła panu odpowiedź.
Berti o mało nie dostał zawału. Burknął coś w podzięce

i drżącą ręką zaczął się mocować z kopertą. Rozszarpał
ją w końcu i wyciągnął kartkę papieru zapisaną równym,
kaligraficznym pismem. Przeczytał parę pierwszych
słów i potrząsnął ze zdumienia głową. Przeczytał jeszcze
raz cmokając ze zdziwieniem i unosząc wysoko brwi.

„Szanowny Panie.
Cieszę się, że wreszcie mi to powiedziałeś. Bo ja

Cię kocham od prawie siedemdziesięciu lat! Pamiętasz
Maggie O’Reilly? Rozpoznałam Cię bezbłędnie
w czasie śniadania! Cieszę się, że Ty mnie też.

Maggie, pokój nr 54”
Maggie!!!
Berti podskoczył z wrażenia w wózku. Ale jak?

Jakim cudem? Jak to możliwe?!
Otworzył drzwi i popędził co sił w kierunku windy,

z zapałem obracając kołami.
Winda toczyła się jękliwie w górę całą wieczność,

a Berti raz po raz szczypał się gdzie popadnie, czy
aby na pewno nie śni.

Pełen obaw zatrzymał się przed pokojem nr 54.
Drzwi były uchylone.
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Zamknął oczy, zaczerpnął powietrza i wjechał.
Maggie siedziała w swoim wózku przeglądając

kolorowe czasopismo. Podniosła głowę i spojrzawszy
w jego kierunku powiedziała:

– Witaj, Haroldzie. Czuj się jak u siebie.
A jednak... Poczuł głębokie ukłucie. Alzheimer.
Wybuchnęła głośnym śmiechem.
– Żartuję! Wjeżdżaj bez obaw, Robercie!
– Szczególne poczucie humoru – Berti z ulgą

wypuścił powietrze – to naprawdę ty?
– Naprawdę ja – Maggie uśmiechnęła się raz jeszcze

– niezwykłe spotkanie po latach, nieprawdaż?
– Nieprawdopodobne! – podjechał najbliżej jak

tylko było można – a najbardziej nieprawdopodobne
jest to, że mnie rozpoznałaś.

– Ach! To nie było trudne! Gapiłeś się na mnie
przez dobre trzy kwadranse. Trudno zignorować tak
wyraźne oznaki zainteresowania.

– Gapiłem się... Zastanawiam się, co rzec. Tyle lat...
Siedemdziesiąt, tak?

– Pomyślmy – podniosła z wdziękiem obie dłonie
– ostatni raz widzieliśmy się w Edynburgu. Dokładnie
13 czerwca 1935 roku, czyli za cztery dni minie właśnie
siedemdziesiątka. Liczysz jak sam Archimedes – jestem
pod wrażeniem!

– A ty jak zawsze promieniejesz radością i tryskasz
humorem. Czy... czy wiesz ile jak mam teraz lat?

– Czy wiem? – aż się zaniosła od śmiechu – ależ
oczywiście! Dziewięćdziesiąt osiem. I powiem jeszcze
więcej! Jesteśmy w tym samym wieku!

– Nie wyglądasz zupełnie na moją równolatkę!
– Ach, ty komplemenciarzu!
Roześmieli się oboje, po czym zapadła cisza.
– Jak dzieci? – zapytał Robert.
– Już nie żyją – uśmiechnęła się smutno – został

mi jeden wnuczek i cała gromada pra i praprawnuczków.
A twoje?

– Mam syna. dobrze po siedemdziesiątce. Ale już
się nie rusza i mnie nie poznaje. Ciężki reumatyzm
i silna skleroza, sama rozumiesz...

– Rozumiem – skinęła wdzięcznie głową – ale nie
zaparkowałeś tutaj chyba tylko po to, żeby gawędzić
o dzieciach, czy tak?

– Przeraża mnie twoja bezpośredniość...
– A cóż więcej pozostało? Chyba, że chcesz odłożyć

pogawędkę na czas późniejszy? Rozejrzę się w terminarzu
– udawała, że szuka notesu – powiedzmy... za dwa
lata o szóstej? Będziemy już, zdaje się, po podwieczorku
a przed kolacją.

Berti wybuchnął głośnym śmiechem

– Czyli przechodzimy do sedna?
– Jak najbardziej – położyła ręce na kolanach i zrobiła

zaciekawioną minę – słucham cię, Robercie.
Robert patrzył na nią przez długą chwilę. Tak

długą, że w pewnym momencie przyłapał się na tym,
że liczy mimochodem zmarszczki na jej czole.

– Eeeech... jak by to powiedzieć.
– Rumienisz się jak sztubak, mój drogi. Może wolisz

to napisać? Będzie szybciej.
– Jesteś niemożliwa! – Berti pogroził jej palcem –

nie widzisz, że mam tremę? Może byś mi trochę
pomogła?

– Spróbuję – uśmiechnęła się raz jeszcze. Na dobrą
sprawę to śmiała się bez przerwy.

– Zależy ci na mnie. Prawda?
– Prawda – Bertiemu zrobiło się gorąco, gdy usłyszał

własne słowa – i zależało mi zawsze...Przez te wszystkie
lata! Szukałem cię, ale przepadłaś jak kamień
w wodę... myślałem, że spisałaś mnie ostatecznie na
straty... nie chciałem się narzucać... zresztą ten oficer,
co się koło ciebie kręcił...

– Błąd życiowy – wzruszyła ramionami – pogoniłam
go jakiś rok później i wyjechałam do Australii... Bardzo
chciałam cię wtedy spotkać, ale bałam się, że nie
będziesz miał ochoty ze mną rozmawiać. Wycięłam
ci w końcu paskudny numer.

– Czas ponoć leczy rany – Berti uśmiechnął się smutno.
Zamilkli oboje.
– A leczy? – Maggie zajrzała mu w oczy.
– Nie wydaje mi się. To znaczy – poprawił się szybko

– nie do końca. Ale pozwala spojrzeć na rzeczy z innej
perspektywy.

– A jak się ma twoja perspektywa w dwudziestym
pierwszym wieku?

– Żałuję okrutnie, że nie jestem w połowie dwu-
dziestego. Mogło być tak pięknie...

– Jeszcze będzie – Maggie pochyliła się i pocałowała
go w policzek.

– Jeszcze będzie? – Robert zacisnął wargi
powstrzymując łzy napływające do oczu – czy to nie
jakaś ironia? Mamy razem prawie dwieście lat, pijemy
przez rurki i robimy jeszcze jakieś plany na przyszłość?!

– Będzie – powtórzyła z przekonaniem Maggie –
niektórzy przeżywają więcej w ciągu tygodnia niż inni
przez kilkadziesiąt lat.

– Być może. Być może. Miałem ostatnio strasznie
dużo czasu na przemyślenia... Tkwię w tym miejscu
już wystarczająco długo... I wiesz co?

Skinęła pytająco głową.
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Piotr Bartos

Opowiadanie majowe

Już dawno, dawno temu zapomnieliśmy o majów-
kach. Życie takie jakie jest spowodowało zanik zewu
cielesnych zmysłów. A co,  jak nie wiosna dawało im
wyzywający powód do zaspokojenia nagle i z gwał-
townością wybuchłych tęsknot za odurzającym szokiem
ogromnej ilości świeżego, ciepłego powietrza i zielonych
terenów z błogo rozleniwiającym i odprężającym
wpływem słońcem. Budził się wtedy z zimowego
uśpienia sensualizm, domagając się pokarmu właściwego
nowej porze roku. Nie uświadamiany przepływ lat
sprawia, że nie zauważamy w sobie zmian. Jakbyśmy
byli skazani na niemoc wyłuskania znaczenia zjawisk,
stapiających się w filtrowaną ciągle przez „ja” panoramę
świata. Maj jest piękny; zieloność skąpana w złocistym
blasku i z czystym błękitem  nieboskłonu jako scenerią
fantasmagorii świetlistych i najczęściej białych chmur.

Co ciekawe, w nowo powstającym towarzystwie
nikt nie podjął rzuconego przez P. tematu majówki.
Zatem - myślał P. – czyżby chcieli stworzyć jedynie
maszynę przynoszącą, najlepiej samoczynnie, korzyści
i spełniającą życzenia? Zastanawiał się też, otoczony
brakiem jakiegokolwiek  odzewu na swoją inicjatywę,
czy inni podobnie odczuwają, że są wydani dręczącej
opresji zrządzeń.

Czuł niepewność, wpychającą go w ubezwłasno-
wolniający myśli i decyzje stan, czy  czasem to nie on
sam był przyczyną tak ekstremalnie silnie targających
zgryzot duchowych. Rozmowa z matką jednoznacznie
utwierdziła w nim przekonanie o możliwej  alternatywie
pozostawania na uboczu. Konsekwencją takiej pragma-
tyki jest wygodne czekanie na polecenia przełożonych,
praktyczny życiowo minimalizm ograniczania wszelkich
kontaktów i wysiłków do niezbędnego poziomu. Daje
to gnuśny komfort zmniejszenia wysłuchiwania
prowokacyjnych a ohydnych w swej egoistycznej
głupocie wyrzutów zbyt często kierowanych do prezesa,
jak:  „mam swoje sprawy”,  ”ona ma swoje sprawy”,
„mam firmę”, „mam córkę”, „nie ma przymusu”...

Czy nie lepiej byłoby zatem wrócić do status quo
ante, co dodatkowo umożliwia uniknięcie, dobijających
swym irracjonalnym ciężarem,  zarzutów o opieszałość,

– Ja naprawdę przez ten cały czas za tobą szalałem.
I wiesz, co jeszcze?

Skinęła drugi raz.
– Los, czy jak go tam zwać, to wyrachowany

i cyniczny skubaniec. Pozwolił mi cię spotkać po tylu
latach... i jestem szczęśliwy. A z drugiej strony...
czuję straszny żal... Czemu tak późno?!

Maggie ujęła jego dłoń w swoje dłonie.
W tym momencie do pokoju zajrzała ciekawie

Pryszczata Emma.
– A tu jesteś, Berciku! Przyszedłeś w odwiedziny

do pańci?
Berti zasapał oburzony, ale Maggie ścisnęła

go ostrzegawczo.
– Widzę, że dziubaski się polubiły – ciągnęła

uśmiechnięta Emma otwierając na oścież drzwi – to
bardzo ładnie. Bardzo ładnie! A teraz pojedziemy
sobie grzecznie na lunch, zrobić papu. Potem zabie-
rzemy Bercika do kąpieli, wyszorujemy, zmienimy
pieluszkę i zapudrujemy. A po południu pachnący
Bercik znowu będzie mógł przyjść w odwiedziny.
No, puść pańcię! Nie trzymaj jej tak kurczowo!

Bertiemu niewiele brakowało do ciężkiego ataku
apopleksji. Maggie zaś zrobiła dyskretny ruch i szepnęła:

– Nie przejmuj się... do zobaczenia po południu.
I bez protestu pozwoliła się zawieźć do jadalni.
Berti odprowadzał ją wzrokiem...
To był dobry dzień.
Jeden z najlepszych, jakie w ogóle miał.
Wieczorem długo przewracał się w łóżku usiłując

zasnąć. Tabuny dzikich koni galopowały mu w głowie,
a myśli znikały i pojawiały się nie wiadomo skąd.
Z korytarza dochodziło buczenie zegara i chichoty
pielęgniarek pełniących nocną zmianę.

    Za oknem padał deszcz, a wiatr łomotał
gałęziami o rynny.

Umarł przed świtem.
Pierwsze promienie wschodzącego słońca przedarły

się przez szczelinę w firankach, oświetlając kartę
chorobową rezydenta: „Robert Durnsley. Lat 98.
Zapalenie płuc. Silna gorączka w ciągu ostatniego
tygodnia.

Nie odzyskał przytomności od dwóch dni.”

                                                 Radosław Purski
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emocjonalność, prywatę, nieinformowanie, brak
pamięci, premedytację...

P. pytał siebie, czy świat był kiedyś bardziej
prosty, czy też może - jeżeli już - to jedynie tylko on.
Gdyby nie to straszliwie komplikujące i zamieniające
wszystko w horror, niemożliwe do stłumienia,
pragnienie zmiany choć czegokolwiek na lepsze.
Wtedy zapewne ów nieokreślony do końca świat
byłby z pewnością prostszy, ale i pewnie uboższy.
Brak potrzeby zmian skutkowałby prawdopodobnie
zmniejszeniem tego perfidnego upadlania jego
osoby, bo im mniej dobrej woli, tym mniej zasadzek
i furii piekieł.

Maj był chłodny. P. mówił z trudem. Tabletki
przynosiły ulgę niczym tampon chloroformu. Majówka
w malignie majaczyła niby nadprzyrodzone piękno
i błogość raju... - Zmierz gorączkę – usłyszał głos
żony.

0powiadanie lipcowe
czyli ostatnie

Franciszek Górecki (zdarzało się niejednokrotnie,
że zmieniano jego nazwisko na Gorecki, nie wiadomo
czy przypadkowo, ale co może mieć pewne znaczenie)
tkwił w schemacie jak jeden z jego elementów.
Czasami rozmyślał pogrążony w chęci odkrycia
zwornika tej twardej, a zdaje się jedynie ulotnej wizji.
Przez pięć dni cyklu praca, w niedzielę nabożeństwo
w klasztorze, między nimi sobota. Ona mogła, ale nie
zawsze, przynieść odprężenie, gdyż jej charakter był
czymś oddzielnym.

Praca jak to praca, raz gorączkowo (aż po biel)
nerwowa i bezbrzeżnie pochłaniająca. Zmieniała się
wraz z odpływem fali wielkich przedsięwzięć w mono-
tonnie nudną. Budynek, w którym znajdowało się
(to w tym przypadku zdecydowanie lepsze określenie
od mieściło się) Biuro Franciszka (zwrot „pana
Franciszka” brzmiałby zbyt dumnie) położony był
centralnie. W czasie wojny były pod nim rozległe
bunkry. Został wybudowany za czasów kolejnej
wizji szklanych domów za proletariackiego monarchy
Edwarda, który to dla unowocześnienia ojczyzny wrócił
z emigracji w Belgii. Podobnie i Franciszek spędził

czas jakiś w obcych, zamorskich krajach z obfitującymi
w ryby licznymi jeziorami.

To akurat było w poniedziałek. Za dużym oknem
olbrzymia wierzba była teraz rozdwojona i rozłupana.
Odłamany jeden z dwóch potężnych konarów leżał
na ziemi prosto przed naszym bohaterem. A co najcie-
kawsze wraz z nim jedyna - na byłym już drzewie - dość
pokaźnych rozmiarów jemioła. Ponieważ nieobce było
mu magiczne myślenie, czym prędzej stał się właści-
cielem czczonego pasożyta. Wiecznie świeżego
o soczystych, zielonych, młodziutkich pędach.

Trudno byłoby nie odnieść tej narzucającej się swą
literacką symboliką sytuacji do momentu, w którym
w swym bycie dotarło Biuro. Z jednej strony on,
a z drugiej dyrektor i pozostali pracownicy. Wiadomo
było tu o istniejącym między nimi konflikcie, urasta-
jącym zda się do niczym nie do zasypania przepaści.
Osiągnięty moment krytyczny, nachalnie przywoływał
porównanie z powalonym i podzielonym na dwoje
drzewem. Głowę wypełniało słyszalne niemal „rozłam”.
Górecki wstąpił do opozycyjnego ruchu, który dążył
do budowy nowych biur. Natomiast nadzorcy i zarządcy
jakby w jakimś opętańczym wirze pochłonięci byli
uporczywymi - jak maniak swoimi natręctwami -
wysiłkami, które z zewnątrz wyglądały na kompletnie
niezrozumiałe, ba nawet absurdalne. Wciąż chcieli ten sam
budynek remontować, to znów burzyć... remontować
ponownie, rozbierać i tak w przysłowiowe kółko.

Ponieważ – zgodnie z porzekadłem – wiosna już
przyszła, a nawet właśnie mijała, Franciszek czekał
na urlop. Który to urlop – podobnie jak każda sobota
- przynosił jakąś odmianę. Nie czynił go od razu
wyłącznie, a już na pewno nie wiecznie, szczęśliwym.

Już będąc na urlopie widział olbrzymie, tłuste,
(jak postacie na obrazach) tytuły licznych tabloidów:
Mieszkańcy oszołomieni... Czad w centrum, i podobne.
Przeczytał, wewnętrznie rozedrgany, kilka skaczących
mu przed oczami zdań. Budynek Biura spłonął
przypadkowo w trakcie happeningu, w czasie którego
zamiast obrazów w noc świętojańską pokazano
prawdziwy ogień .  Jaszcze jakiś  czas po tym
dwuznacznie interpretowanym happeningu można
było zobaczyć nie zamiecione dokładnie zgliszcza,
a w powietrzu unosił się ich stęchły zapach.

 Piotr Bartos
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Zbisław Janikowski

A L E J E …

Częstochowskie Aleje. Tyle się ostatnio mówi
o ich modernizacji. Czy po niej będą lepsze, niż te
wymyślone, zaprojektowane i wytyczone blisko 200
lat temu?

Alejami wiedzie jeden z najważniejszych i najpo-
pularniejszych polskich szlaków - Szlak Jasnogórski.
Szlak ten wytyczono na początku XIX wieku,
łączył  Starą i Nową Częstochowę ale przede
wszystkim był drogą „do Jasnej Góry prowadzącą”.
Nazwa ulicy Panny Maryi  pojawiła się w 1824
roku, by  ostatecznie ukształtować się w do dzisiaj
obowiązującej formie.

Aleją Najświętszej Maryi Panny była zawsze,
z krótką  przerwą  w czasie ostatniej  wojny,
gdy okupanci  przemianowali ją na Aleję Adolfa
Hitlera, co w tradycji ludowej stało się przyczyną
ich upadku i klęski. Nikt już później nie pokusił
się o zmianę nazwy, jedynie leżący w jej ciągu
obecny plac Biegańskiego na krótko otrzymał imię
Józefa Stalina.

Aleje pamiętam od zawsze. Wychowałem się
na ich  bezpośrednim zapleczu, obserwowałem, nawet
nie zdając sobie z tego sprawy, zmiany, przebudowy,
zabudowy, modernizacje, kompromitacje.

Pierwsze wspomnienia, (zawsze słoneczne,
widać wtedy zabierali mnie na spacer), to brukowany
białym tłuczniem „środek”, w  „trzeciej” piękne
stożki zieleniutkich, przycinanych niewysokich
jeszcze topoli,  w „pierwszej” i „drugiej” młode,
wymodelowane lipy. W perspektywie  jasnogórska
wieża i, niestety, przechadzający się  hitlerowcy
- brunatne bluzy, bryczesy, na rękawach czerwone
opaski z czarnym „hakenkreuzem”, uniesione
w górę ręce w nazistowskim pozdrowieniu. Koszary
Hitlerjugend u „Sienkiewicza” i „Zmartwychwstanek”.
Żółty narożny dom przy zbiegu  Alei  i Dąbrowskiego,
gdzie nad gankiem od strony  Alei wisiała srebrna
hitlerowska „gapa”, tak pogardliwie nazywano
hitlerowskie godło. Rozbitą i potrzaskaną „gapę”
widziałem potem leżącą na chodniku, a dom spłonął;

szkoda, bo od strony Dąbrowskiego był w nim sklepik
(niemiecki, a w takich się nie kupowało), gdzie na
wystawie pełno było ołowianych żołnierzyków, armat,
czołgów i innych militarnych zabawek.

Najbardziej charakterystyczna była  „trzecia”
z niskimi parterowymi domkami – dworkami,
kilkoma pięknymi  (dosyć żałośnie wyglądającymi
dziś) kamienicami, zakładem kamieniarskim
pełnym nagrobnych pomników, knajpką pana Klupsia
stojącego w drzwiach  z wypiętym  na pół ulicy
ogromnym brzuchem; wędliniarskim „rajem”
u Rajszyca, gdzie na Wielkanoc w wystawowym -
wykładanym białymi kafelkami - oknie, leżał
ogromny, wędzony świński łeb z jajem w pysku.

Długie lata straszyły wypalone ruiny w „drugiej”
pod numerem 39 i pięknej secesyjnej kamienicy pod 41,
w  której stacjonowała niemiecka Abwehra i znaj-
dował się fabryczny sklep „Telefunkena”, oczywiście
„Nur für Deutsche”.

Po wyzwoleniu, na początku „trzeciej” długo
jeszcze stał rozbity i wypalony radziecki czołg.
Tę część Alei zaczynały ruiny z 1945 roku na rogu
Dąbrowskiego, a kończyły pochodzące jeszcze
z 1939 roku domu, położonego już blisko parków.
Tam też znajdował się, otoczony drewnianym płotkiem
stadion sportowy Legionu – YMCA, a później tereny
Wystawy Przemysłowo - Rolniczej, letniego salonu
Częstochowy. „Sienkiewicza” odgradzał od ulicy
kamienny mur, nie było skweru, pomnika, za to za
murem znajdowało się boisko do siatkówki, a sala
pod czerwonym spadzistym dachem była jednym
z ważniejszych obiektów sportowych.

Chodniki, jak wtedy mówiono „trotuary”,
wyłożone były mozaiką z kolorowych, szarych,
różowych i granatowych płyt chodnikowych,
równych, nie pokruszonych, stanowiły ważny
i piękny element jasnogórskiego szlaku. Plac
Biegańskiego, brukowany kostką  bazaltową ,
na rogach sześciokątne budki z gazetami i trafiką,
okrągłe słupy ogłoszeniowe, żadnych nalepianych
na murach ogłoszeń, co najwyżej niegramatyczne,
nabazgrane szkolną kredą anonse, że „Janek jest
gupi”.

Przed kościołem Św. Jakuba długo jeszcze
straszyła pozostałość wojenna: podziemne schrony
przeciwlotnicze, spełniające – ku wielkiemu
zmartwieniu proboszcza, ks. Mądrego - nielegalną
rolę miejskich szaletów, w zimie zmieniające się
w rekreacyjne  tereny narciarsko - saneczkowe.

SENTYMENTY



47aleje III VII-IX 2005

Obraz Alei nie byłby pełny bez drewnianych
słupów telefonicznych, rozwieszonych na linach
latarni, stojących na rogach, murowanych budek
transformatorowych, okrągłych budek z piwem
(oczywiście z częstochowskiego browaru), stacji
benzynowej z ręcznym napędzanym drewnianą
wajchą dystrybutorem, usytuowanej w „pierwszej”
opodal  kolejowego mostu, dziś wiaduktu. Sklepy
odgradzały od przechodniów żelazne balustrady,
a wjazdu w bramy  chroniły żeliwne lub kamienne
pachołki, zachowane gdzieniegdzie do dni dzisiejszych.

Łatwo się domyślić, że w tamtych czasach nie
interesowałem się zbytnio życiem towarzyskim,
które kwitło pod budkami z piwem lub w knajpach.
Pamiętam jednak widok bywalców z ciężkimi,
z lanego szkła, kuflami  w rękach, kwaśny zapach
porozlewanego piwska. Często dochodziło tam do
awantur a nawet bójek z użyciem tychże kufli, gdy
piwosz zdmuchnął nadmiar piwa na współbiesiadnika.
Ścisk i tumult przed „Klubową”, popularną knajpą
w starym pięknym domu, którego już nie ma, na
rogu Kilińskiego i Alei, i ogromną sień tego domu
z drewnianą, wiecznie zasikaną podłogą.

W tym domu był warsztat zegarmistrzowski
Bronisława Glicnera, nad którym wisiał sławny
częstochowski zegar, tradycyjne miejsce spotkań.
Zegar jeszcze dziś można podziwiać na ulicy
Szymanowskiego, za ratuszem, gdzie wylądowała
zegarmistrzowska firma. Nikt już jednak nie
wyznacza tam spotkań, inne czasy.

W „trzeciej”  Alei mieściła się, dobrze znana
młodym mężczyznom WKR Tu w dniach komisji
wojskowych kłębił się tłum przyszłych obrońców
Ojczyzny. Stąd wyruszali sformowani w czwórki,
lekko podpici  przyszli rekruci, eskortowani przez
uzbrojonych w  „pepesze” konwojentów z KBW
Zataczająca się kolumna, mimo podawanego przez
prowadzącego rytmu „lewa”, wlokła się bezładnie,
wreszcie podejmowała za „zapiewajłą”  nieskładny
śpiew. Prawie wszyscy taszczyli „wyprawowe”
drewniane lub wiklinowe kuferki, tylko nieliczni
ówcześni playboye szli na luzie, w rozpiętych płasz-
czach albo popularnych paramilitarnych kurtkach
„kanadyjkach”.

Już w pierwsze powojenne lato w Alejach pojawiło
się  - dla mnie - coś nowego, nieznanego.

Pielgrzymki.  Szły „środkiem” w kierunku Jasnej
Góry. Kobiety w większości w tradycyjnych pięknych
ludowych pasiakach, haftowanych bluzkach, zapaskach,

chustach, serdakach i wszystkim innym, co moda
ludowa wytworzyła. Przeważnie szły boso, niosąc
paradne buty, często skarb rodzinny przechodzący
z matki na córkę, wzuwane na bose  stopy podczas
powitania pielgrzymki pod figurą Św. Jana Nepomucena.

Za nimi bokiem ciągnęły wozy nakryte białymi
płachtami, rozpiętymi na półokrągłych pałąkach,
ustrojone polnymi kwiatami. Konie wyczyszczone,
lśniące, paradna uprząż, mosiężne błyszczące okucia,
przy uzdach czerwone pompony. Na kozłach woźnice:
białe wykrochmalone koszule, na nogach „wyglanco-
wane” buty z cholewami. Głowy w paradnych
kapeluszach, które osłaniały niemiłosiernie porżnięte
przy goleniu a na tę uroczystość specjalnie wygolone
gęby. W rękach biczyska, długie, z prawdziwego
rzemienia, ustrojone tradycyjnymi czerwonymi
pomponami. Obok woźniców podrostki, synowie
lub wnukowie, którzy przeważnie pierwszy raz trafili
do miasta.  Pod wozem kiwało się zawieszone wiadro,
służące do pojenia koni i specjalna  „bezpieczna”,
zamykana naftowa lampa-latarka, światło pozycyjne
wozu. Z boku, na „burcie”, biała, często emaliowana
tabliczka z nazwiskiem i adresem właściciela. Szyk,
ład, porządek, wszak wjechali do Częstochowy,
do Panienki.

Wszyscy znajdowali gościnę, jakieś noclegi,
jakże często w stodołach i szopach podjasnogórskiej
dzielnicy. W ciepłe noce sypialnią były trawniki
częstochowskich parków, niestety były też stołami
biesiadnymi i toaletami.

Z upływem lat zmieniał się charakter pielgrzymek,
tradycyjne wozy przestawały turkotać, jechały
na „gumach”, pojawiły się platformy i coraz liczniejsze
samochody, poniemieckie „büssingi” i ople-blitz,
ruskie „zisy-5”(o tych porzekadło ludowe mówiło
- „zis piat’: z góry jechać, pod górę pchać”),
amerykańskie dodge - „żaby”; najdłużej przyszło
czekać  na nasze polskie „stary”.

Kwitł handel różnego rodzaju pamiątkami. Święte
obrazy i figury, obrazki, różańce, laski, kubeczki
z widokiem Klasztoru (mam takie trzy), zabawki.
Po latach w niejednym domu poza Częstochową
natknąłem się na takie odpustowe cuda, a gdy ktoś
dobrze poszpera w antykwariatach lub na giełdach
staroci, znajdzie niejedno częstochowskie kuriozum.
W bogatych. podjasnogóskich sklepach handlowano
szatami i precjozami liturgicznymi, ale to już
zupełnie inna historia.
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Za pielgrzymami ciągnęły rzesze żebraków.
Szeregi miejscowych zasilały kadry zjeżdżające na
sezon z całej Polski. Już w pociągach działali
kolejowi „inwalidzi wojenni”, a w mieście spotkać
można było najróżniejszych specjalistów i jakże
wymyślne formy żebractwa. Najpopularniejsza była
baba okutana w zdarte chusty,  i  niewidomy
z tabliczką na piersiach; spotykało się też przeróżne
kaleki bez rąk albo nóg, siedzące na stołeczkach
lub bezpośrednio na ziemi. Przywozili ich do pracy
i odbierali  „troskliwi opiekunowie”. Do dziś
pamiętam „kadłubka” bez rąk i nóg, siedzącego
w drewnianej skrzyni na kółkach, grającego
na organkach przymocowanych do metalowego
pręta na wysokości ust muzykanta.

Na pielgrzymów czekały jeszcze inne atrakcje,
sławna częstochowska woda z kiszonych ogórków
i same „ogóry spod Jasnej Góry”. Okolice Klasztoru
opanowane były przez przypinaczy medalików,
oczywiście za tradycyjne „Bóg zapłać”, które w zależ-
ności od kursu złotego wynosiły 2, 20, a nawet i 200
złotych. Medalik umocowany na kolorowej wstążeczce
z wytłoczonym na ręcznej prasie wizerunkiem
częstochowskiej Madonny, stał się pogardliwym
synonimem częstochowianina, używanym głównie
w gwarze sportowych kibiców na Śląsku. W czasach,
gdy w obiegu były dużego formatu aluminiowe
pięciogroszówki, a Częstochowa wzbogaciła się
o linię tramwajową, stanowiły one najtańszy surowiec
do produkcji tychże medalików. Pięciogroszówki
układano na torach a przejeżdżający tramwaj
produkował za darmo płaskie blaszki, łatwe w dalszej
obróbce przetwarzano  w „święte” medaliki.

Oprócz innych pamiątek ze „świętego grodu”
należało zabrać do domu pamiątkową fotografię.
Aparat fotograficzny był dobrem nieosiągalnym
dla przeciętnego śmiertelnika, za to pamiątkową
fotkę, można było pokazywać rodzinie i znajomym
przez długie lata.

W Alei  Sienkiewicza i pod jasnogórskimi
wałami stały liczne „ekrany” z wymalowanym
„jak żywym” kiczowatym wizerunkiem  jasnogór-
skich wałów i „szczytu”, z nieodłącznym napisem
„Pamiątka z Jasnej Góry”. Podwójną, a może
potrójną, opłatę należało uiścić za zdjęcie w dwu-
miejscowym samolocie szybującym w przestworzach
nad położonym w dole Klasztorem.

Nieodłącznym elementem pobytu na Jasnej Górze
była wyprawa na wieżę (wchodziło się wtedy na najwyższe
piętro) i wędrówka po wałach, gdzie na piaskowcowych
parapetach z niemałym mozołem wyskrobywano
swoje inicjały, daty, a nawet i pełne dokładne adresy,
nie mówiąc o deklaracjach miłosnych. Pamiątkowymi
napisami upstrzone były również ławki w parkach,
słupy telegraficzne, drewniane płoty oraz mury
okolicznych domów.

Mało kto korzystał w celach konsumpcyjnych
z jadłodajni, restauracji czy barów. Wszyscy mieli
wałówkę zabraną z domów; były to najczęściej całe
kosze jaj na twardo, ogromne bochny wiejskiego,
własnego wypieku chleba, wiejskie „prawdziwe”
kiełbasy. Tylko „chłopy” w wiadomym celu odwiedzali
w tajemnicy knajpy lub popularne w tamtych czasach
meliny. Nie unikali też miejskich a przeznaczonych
dla mężczyzn rozrywek (oczywiście, mam  na myśli
hazardowe gry „w trzy karty” lub całkiem legalnego
i niewinnego „zechcyka”).

A gdy fala pielgrzymek się przewaliła, miasto
popadało w zimowe odrętwienie i tylko miejscowe
gazety rozdzierały szaty nad wydeptanymi trawnikami,
zapaskudzonymi parkami, natręctwem żebraków
i „medalikarzy”, szmirowatymi oferowanymi
przyjezdnym pamiątkami.

I tak, z małymi modyfikacjami, trwa to po dzień
dzisiejszy…

        Zbisław Janikowski

Koniec lat 40. Jasna Góra z lotu ptaka .
Pierwszy z prawej autor wspomnień.
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„WIARUSY”
Częstochowska Kapela Podwórkowa „Wiarusy”

zdobyła – już po raz kolejny - nagrodę Złotego Liścia
podczas Krajowego Jarmarku Kapel Podwórkowych
w Łaziskach Górnych.

Spotkać ich można nie tylko na estradzie,ale prak-
tycznie niemal w każdym punkcie naszego miasta. Równie
chętnie grają na scenie, jak i na ulicach, podwórkach,
targowiskach, w parkach, pod blokami częstochowskich
osiedli mieszkaniowych. Gdy grają, zawsze otacza ich
wianuszek rozbawionych ludzi, bowiem jest całkiem spore
grono tych, którzy chcą słuchać waśnie takiej muzyki.
Bo autentyczny folklor miejski cieszy i bazarowego kupca,
i gospodynię domową, nowobogackiego nuworysza
z dzielnicy willowej, bezrobotnego mieszkańca
przedmieść, ale też i wyrafinowane ucho intelektualisty,
estety. Bo ta muzyka i sprawy, o których śpiewają
"Wiarusy" po prostu są w nas, żyjemy nimi i w nich.

Kapela istnieje od 1986 roku. Początkowo nosiła
nazwę Rakowska Kapela Podwórkowa. Jej założycielem,
kierownikiem muzycznym i artystycznym opiekunem był
Wiesław Olejnik, ówczesny instruktor Zakładowego

Domu Kultury Huty im. B. Bieruta, dziś noszącej nazwę
Huty Stali Częstochowa. Bezlitosny tzw. duch czasów
sprawił, że huta rozwiązała umowę sponsorską zarówno
z kapelą, jak i z hutniczą orkiestrą dętą. Kapela nie miała
wyjścia – „sprywatyzowała się”, a funkcję szefa objął
spiritus movens zespołu, Jerzy Szudlarek. Skład grupy
czasami się zmieniał, a w swojej kategorii „Wiaruisy”
zdobyły tyle nagród, że sami nie są pewni, czy o którejś
nie zapomnieli. Na pewno dwa razy wyróżniono ich i dwa
razy zdobyli III miejsce na Przeglądzie Kapel w Przemyślu.
I miejsce wygrali na Przeglądzie w Rypinie i w Grajewie.
W Łaziskach Górnych dwa razy dostali wyróżnienie,
dwa razy przyznano im Srebrne Liście Łaziskie,
zaś główną nagrodę Złote Liście Łaziskie wydarli pięć
razy. Było też III miejsce na Przeglądzie Kapel Piwnych
w Krasnymstawie, były wyróżnienia w Warcie
i Skoczowie. Nagrywali dla programu regionalnego
Polskiego Radia, pokazywała ich TVP Katowice.

Istniały plany nagrania płyty, ale nic z tego nie wyszło,
choć zachowała się taśma – matka. Może kiedyś znajdzie
się sponsor, choć panowie z kapeli – jak twierdzą – nie
będą o to usilnie zabiegać. Fanom ich muzyki pozostanie
więc na razie słuchanie kapeli na żywo gdzieś na bazarze
albo z kasety magnetofonowej nagranej za przyzwole-
niem muzyków. Przyznam, że lubię sobie posłuchać,
przy zimnym piwku oczywiście, o majtkach blaszanych
z przodu i z tylu zalutowanych albo o młodej wdowie
za mąż wyjść gotowej.

Częstochowska Kapela Podwórkowa „Wiarusy”
wykonuje głównie utwory z kanonu tego gatunku muzyki
ale też sięga po ballady z repertuaru Bułata Okudżawy
czy Aloszy Awdiejewa. Ma również własny repertuar,
a jeden tekst napisała im sama Agnieszka Osiecka.
Aranżerem własnych „kawałków” kapeli jest znany
częstochowski muzyk Zbigniew Kęsoń. Ostatnio „Wiarusy”
grają w składzie: Zbigniew „Babcia” Kęsoń (akordeon
i śpiew), Jerzy Mysłek (gitara i banjo), Jerzy Szudlarek
(śpiew, bęben, gitara, leader), Mieczysław Żak (kontrabas
i śpiew).

Ważnym rekwizytem zespołu jest biały, hutniczy
kapelusz. Owszem, grają „do kapelusza”, bo przecież
są kapelą podwórkową, kultywują więc i kontynuują
tradycje przedwojennych kapel. Ale nie żyją z kapelusza.
Pieniążki z tego nakrycia głowy przeznaczają na zakup
i remonty instrumentów.

W ubiegłym roku „Wiarusy” poniosły dotkliwą stratę.
Zmarł wieloletni członek kapeli, drugi wokalista, grający
też na banjo i na gitarze, Zbigniew Ratman. Po jego śmierci
zespół postanowił nie rozszerzać składu, czcząc w ten
sposób pamięć Pana Zbyszka.

Jeśli więc, Drogi Czytelniku, przechodząc gdzieś
usłyszysz i zobaczysz grających „Wiarusów” – nie przechodź
obojętnie. Postój, posłuchaj, a potem wrzuć choć złocisza
do kapelusza. A i banknotem kapela nie pogardzi.

Waldemar M. Gaiński

FOLKLOR

Częstochowska Kapela Podwórkowa „Wiarusy”: Mieczysław
Żak, Jerzy Szkudlarek, Jerzy Mysłek, Zbigniew „Babcia”
Kęsoń. Fot. Zbigniew Wolniczek
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OKRUCHY I OKRUSZKI
A WSZYSTKIE WAŻNE

Nestor częstochowskiego środowiska literackiego,
Tadeusz Gierymski, wydał w ostatnim czasie nową,
dziewiątą (jak sam zauważa we wstępie – już ostatnią)
książkę pod tytułem „Miscelanea literackie”. Pozycja
ukazała się nakładem Biblioteki Publicznej im. dr. Włady-
sława Biegańskiego i zgodnie z tytułem jest zbiorem
tekstów o różnym charakterze, publikowanych od czasu,
gdy Gierymski znalazł się w Częstochowie. Pierwszy
z nich – recenzja częstochowskiego spektaklu „Gromiwoi”
Arystofanesa – powstał w 1956 roku, ostatnie pochodzą
sprzed kilku lat;  przy tym niektóre spośród starszych
opatrzone są krótkimi komentarzami.

Tematyka jest zróżnicowana. Dużo miejsca zajmują
recenzje teatralne i literackie. Nie brakuje wspomnień
autora z młodości, są także słowa o znanych, nieżyją-
cych już postaciach – nie tylko częstochowskiego – życia
kulturalnego, takich jak Edward Mąkosza lub Zbigniew
Nienacki. Cała sekcja została poświęcona Halinie
Poświatowskiej. Zbiór zawiera również interesujące
felietony i reportaże, na przykład wrażenia z tajnego
obrzędu satanistów czy materiał o kieszonkowcach
okradających pielgrzymów. Teksty T. Gierymskiego
uzupełniane są przez artykuły o Gierymskim, napisane
przez znanych w Częstochowie autorów, między innymi
przez Elżbietę Hurnikową, Andrzeja Kalinina czy Marcina
Paruzela. Na temat poety wypowiadają się także Krystian
Piwowarski i Ludmiła Marjańska, bohaterowie jego
tekstów zamieszczonych kilkadziesiąt stron wcześniej.  (jp)

KSIĄŻKA

SMAKOŁYKI DLA PSA
(i dla pana)

To pierwsza u nas książka kucharska tego typu.
Zbisław Janikowski – miłośnik Częstochowy, psów

oraz jedzenia – ułożył dowcipny jadłospis dla „psów
małych i dużych, kanapowych, pilnujących, polujących
oraz innych zawodowców”, ale książkę poświęcił przede
wszystkim „głodnym i zaniedbanym psom”.

Autor kieruje książkę nie tylko do właścicieli czworo-
nogów, ale i do humanitarnych dokarmiaczy, gotowych
zadbać o brzuch swojego psa. To poradnik, jak nauczyć
się przyrządzać smakołyki, a także o tym, jak przy okazji
samemu podjeść cokolwiek.

Przepisy przygotowano „na dni tygodnia siedem,
od poniedziałku do niedzieli, na święta kościelne
i świeckie, polskie, żydowskie, radzieckie”, ponieważ
każdy pretekst jest dobry, żeby coś przekąsić (w towa-
rzystwie psa, bo i on skorzysta). Na przykład:

Wędzonka
Mięsko świnki peklujemy,
Potem sznurkiem sznurujemy,
Czty to boczek czy też szynka,
Polędwica lub słoninka,
W buczynowym, czarnym dymie
Kilka godzin wisząc „drzymie”
I wędzonka już gotowa –
Teraz można ją smakować.

Wędzonki kawał na trzy palce gruby na śniadanie
wielkanocne psu podać. Koniecznie pisankę oskubaną
ze skorupki dołączyć. Żur może być, chrzan nieko-
niecznie. Nie zapomnij o życzeniach świątecznych!

Zbisław Janikowski: Pieska książka kucharska. Il. Tomasz
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NIEBIESKA CYRKULACJA
WIESŁAWA WYSZYŃSKIEGO

Wiesław Wyszyński przestał być poetą lokalnym.
Jego „Niebieska cyrkulacja”, wydana „z niewielką
pomocą starych przyjaciół” a zaprezentowana w czerwcu
OPK „Gaude Mater”, zwróciła uwagę nie tylko młodych
poetów, kolegów po fachu, lecz i ekipę starszych,
naszych klasyków pióra. Tadeusz Giermyski zachwycał
się „klasyczną naturalnością” i „gęstością” wierszy
Wyszyńskiego, recytowanych przez Antoniego Rota.

Ja natomiast będę pamiętał „drobne igiełki wzruszenia”
czytając „Nad małym katechizmem”, „Pętlę”, „Konformistę”,
„Z mojej ziemi” czy dotykający głupoty totalitaryzmu
utwór „Pekin zachłysnął się świeżą krwią”.

Przykładem talentu Wyszyńskiego niech będzie
przywołany tu wiersz, ostatni z tomiku:

Suponuję spisek
Immunologiczny
szarych komórek
w zmowie
z protoplazmą

Proszę mnie przesłuchać
w trybie (bez)warunkowym
zanim immunitet
mój morfologiczny
wygaśnie na popiół

Dermatologia i dermatolodzy –
kolejna część opowieści o lekarzach
częstochowskich

Ukazał się kolejny, ósmy już tomik zbiorowej pracy
pochodzącej spod pióra dr. Mieczysława Wyględowskiego.
Do współpracy zaprosił tym razem swą drugą córkę  -
Mariolę Ewę Wyględowską – Kanię, adiunkt w Klinice
Dermatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej.

Książka obrazuje historię dermatologii i biogramy
częstochowskich lekarzy tej specjalności. Opatrzona
została przedmową prof. dr hab. Ligii Brzezińskiej-
Wcisło, pochlebnie oceniającej trud i starania
autorów oraz pasję, z którymi dokumentują oni i chronią
od zapomnienia dorobek częstochowskiej medycyny
od jej początków aż po teraźniejszość.

Książka opatrzona został obszernym rysem historycz-
nym o dermatologii, sięgającym od czasów starożytności
do współczesności. Kapitalne są kopie oryginalnych
rękopisów zapożyczonych z Archiwum Jasnogórskiego,
z 1767 roku; „Zbiór egzorcyzmów, czyli remedium
na głuchotę, doctrina na osucie i plamy. Osobliwa
nauka na różne przypadki czarów”.

Częstochowskie początki dermatologii to I połowa
XIX stulecia, poczynając od budowy szpitala
Najświętszej Maryi Panny. Zamieszczony w książce
indeks obejmuje nazwiska 73 tutejszych lekarzy
dermatologów wraz z ich 33 imiennymi biografiami.
Wśród tych, którzy już odeszli, ze szczególnym wzrusze-
niem odnajduję znanych mi ze wspólnej działalności
w Polskiej YMCA wolontariuszy: dr. Jerzego Petrykata,
którego pamiętam jako medycznego opiekuna
ymciarskiego obozu w Sulejowie  n/Pilicą w latach
powojennych oraz dr. Jana Burkharda, który jeszcze
na kilka miesięcy przed śmiercią, w 1991 roku działał
z nami na rzecz reaktywowania Ogniska Polskiej
YMCA w Częstochowie.

Ten tomik, jak i poprzednie, cieszy oczy starannością
opracowania i wydania, wraz z pełnią wiedzy w swej
zawartości. Napisany jest językiem ogólnie dostępnym
dla każdego czytelnika.

Czytając „Niebieską cyrkulację” wracam do wielu
poetyckich perełek Wyszyńskiego, które zapamiętuje
się prawie jak Gombrowiczowskie słowne paradoksy.
Autor lubuje się w konstruowaniu wewnętrznej przestrzeni
wiersza, zaskakuje prostotą, trafnością, realizmem
poetyckiego obrazu (poemat „Bezsenność bloku wschod-
niego”, „Pępek”, „Kukułcze”). Wyszyński poświęca
również liryczną swą uwagę swoim najbliższym, rodzinie,
przyjaciołom.

Trafne wprowadzenie do jego twórczości napisali Ryszard
„Sidor” Sidorkiewicz oraz Krzysztof S. Wroński.       (mpa)
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Władysław Janelt - w światku artystycznym
Częstochowy i pubach naszego miasta zwany
„Janosikiem” - urodził się w podjasnogórskim
grodzie w roku 1962. Uprawia rysunek i grafikę,
najchętniej posługując się piórkiem, choć nieobce
są mu też techniki mieszane. Deklaruje się jako miłośnik
architektury i martwych natur, ale prawdziwą pasją
Janelta jest przede wszystkim pejzaż. Nakreślone
zwiewnym piórkiem pejzaże urzekają liryzmem i tym
rodzajem poezji, dla której słowa są już zbędne.
To wnikliwe studium detalu rodem ze szkoły Albrechta
Dürera i in. tzw. detalistów. Do tych koneksji sam
artysta chętnie się przyznaje. Potwierdza też fakt
fascynacji ryciną XVI i XVII stulecia.

Wadysław Janelt na pewno nie jest awangardzistą
i obrazoburcą ,  nie jest też  eksperymentatorem
z pogranicza genialności i kiczu, ale nie jest też
epigonem starych mistrzów. Jest twórcą integralnym
i oryginalnym, „samoswoim”.

Prace Janelta publikowała już lokalna prasa.
Były też kilkakrotnie wystawiane, zazwyczaj
w częstochowskich lokalach gastronomicznych.
Dobrze im tam było, a zapewne autorowi także.
Na indywidualną ekspozycję „Janosika”, jak zapewnia
sam autor, przyjdzie nam jeszcze poczekać.  (WMG)

KSIĄŻKA

Jak się dowiadujemy, w przyszłym roku powraca
z „dalekiej podróży” do Częstochowy Światowy
Polonijny Kongres Lekarzy, tu zapoczątkowany
z inicjatywy dr. Mieczysława Wyględowskiego. Zbiór
tomików o częstochowskiej medycynie i jej lekarzach
różnych specjalności powinien stać się z tej okazji
doskonałym świadectwem tak bogatego dorobku,
a zarazem i dokumentem pisarskiej pasji autora
tych pełnych wartości książek.

 Andrzej Grądman

Mieczysław Wyględowski, Mariola Ewa Wyględowska-Kania:
Dermatologia i dermatolodzy częstochowscy. Częstochowa 2005,
Tow. Lekarskie Częstochowskie

Fot. J. Piernikarski

Nad zalewem w Poraju w każdą sobotę odbywają
się Weekendowe Warsztaty Plastyczne im. Zbigniewa
Kurzycy. Impreza cieszy się tak wielką popularnością,
że jej organizator – Instytut Sztuki AJD – nie nadąża
z robotą. Na zdjęciu – przygotowywanie narzędzi
do rysunków węglem.

Aż się palą do sztuki

Widok z okna
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Krajowa Wystawa Filatelistyczna

I  ZNACZKI  MAJĄ  SWOJE  LOSY

W pawilonie wystawowym Muzeum Często-
chowskiego w Parku Staszica odbyła się Krajowa
Wystawa Filatelistyczna „Jubileusz 350-lecia Obrony
Jasnej Góry”. Wiązała się ona również z Pielgrzymką
Pocztowców na Jasną Górę oraz zbliżająca się
25. rocznica utworzenia częstochowskiego Okręgu
Polskiego Związku Filatelistów, który wspólnie
z Pocztą Polską był współorganizatorem imprezy.
Wystawcy z całej Polski zaprezentowali 124 eksponaty,
w większości przypadków były to wieloramkowe
zestawy; zajęły dwie kondygnacje pawilonu. Można
tu było zobaczyć rozmaite znaczki, pocztówki,
koperty, paczki i stemple, nierzadko o dużej wartości
historycznej, pochodzące z różnych okresów - od naj-
dawniejszych po współczesne. Wypada dodać, że dzieje

poczty w Częstochowie sięgają XIV wieku i utwo-
rzenia klasztoru jasnogórskiego. Była to poczta
klasztorna służąca do komunikacji z innymi klasz-
torami paulinów. Poczta świecka w postaci stacji
koni rozstawnych pojawiła się zaś w XVI stuleciu.
Ustanowił ją król Zygmunt August, utrzymujący stałe
kontakty z Italią  oraz licznymi władcami i uczonymi
ówczesnej Europy.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna to pierwsze
tej rangi wydarzenie w Częstochowie. Jego sprawcą
był Jerzy Maciej Nowak, pasjonat i sędzia I klasy,
prezes częstochowskiego Okręgu PZF.

Według Nowaka, zbieranie znaczków pocztowych,
kopert, nadruków itp. to dziś nie tylko hobby,
ale przede wszystkim poważne prace naukowe,
m.in. w zakresie historii i kultury. Filateliści  to liczne
grono wybitnych ekspertów o wysokich kwalifikacjach
skupionych w Polskiej Akademii Filatelistycznej
i podobnych organizacjach na całym świecie. Swoje
odkrycia - a znaczki mają swoje losy, jak książki
i ludzie - na co dzień publikują w fachowych pismach
(„Filatelista”). Na wystawach prezentuje się nie
tylko historię poczty – wystawiane zbiory ocenia się
w wielu klasach i z wielu różnych punktów widzenia,
np. wartość merytoryczna, projekty wystawiennicze,
ciągi tematyczne. Należy dodać, że członkowie
częstochowskiego oddziału PZF od lat zajmują silną
pozycję wśród fachowców swojej branży.

Jerzy Maciej Nowak – komisarz wystawy, prezes

Jeden z licznych rarytasów wystawy – list wysłany
do Częstochowy  3 lutego 1940 roku z obozu jenieckiego
w Kozielsku. Jego autor, ur. 7.2.1899 r.  Aleksander
Romuald Bogobowicz – jak ustalił Jerzy M. Nowak –
zginął w Katyniu.
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KU CZCI  POŚWIATOWSKIEJ

Na domu, w którym 70 lat temu urodziła się Halina
Poświatowska (ul. Siedmiu Kamienic 17), zawisła tablica
pamiątkowa. Autorem interesującego medalionu
przedstawiającego podobiznę artystki, zainstalowanego
na tablicy, jest częstochowski artysta plastyk Jerzy
Sztuka.  Odsłonięcia dokonali brat poetki, Zbigniew
Myga oraz zastępca prezydenta miasta, Bogumił
Sobuś. Tablicę poświęcił bp Antoni Długosz,
który w interesujący sposób zinterpretowa ł
twórczość najwybitniejszej częstochowskiej poetki,
podkreślając ciągłe zainteresowaniu jej utworami
w różnych środowiskach, a zwłaszcza wśród ludzi
dotkniętych nieuleczalnymi chorobami oraz narkoma-
nów. Wśród gości obecnych na uroczystości była
Mariola Pryzwan, autorka książki „Ja minę, ty miniesz”
(Wspomnienia, listy, wiersze o Halinie Poświatowskiej).
Utwory poetki recytowała Paula Kwietniewska,
aktorka teatru im. A. Mickiewicza.                 (mpa)

MAJ KSIAŻEK

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zorgani-
zowane przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie
Regionalne Dni książki, ściągając do sal wystawo-
wych Miejskiej Galerii Sztuki rzesze czytelników
oraz księgarzy i wydawców. Tegoroczna edycja Dni
była bardziej regionalna od ubiegłorocznej, ale nie
zabrakło oczywiście ulubionych autorów i ciekawostek
związanych z książką. Były spotkania autorskie
i prezentacje dorobku.

Było oczywiście trochę narzekania na upadek
kultury czytania, ale przyszłość literackiej Częstochowy
ma się dobrze. Najmłodsze pokolenie nie śpi i zdobywa
ogólnokrajowe nagrody. 10 – letnia Karolina Zawadzka
zdobyła wyróżnienie w konkursie „Dzieci piszą bajki”,
zorganizowanym przez Dom Wydawniczy „Bellona”
i Program I Polskiego Radia za opowiadanie
„Wiosenne Panienki”. Książkę pod tym samym tytułem,
będącą podsumowaniem konkursu, laureatka podpi-
sywała pierwszy raz w życiu w przeddzień Dnia
Dziecka w częstochowskim empiku.

Jacenty Dędek i Stanisław Markowski kolejny raz
zamieścili swoje fotografie w prestiżowym albumie
„Polska w obiektywie” wyd. National Geografic,
a Tomasz Sętowski wykonał swoją pierwszą okładkę
do książki Marcina Wolskiego pt. „Włóczędzy
czasoprzestrzeni” (wyd. „super Nowa”).

AMBASADOR

W Częstochowie gościł były ambasador Izraela
w Polsce, prof. Szewach Weiss. W ramach 3. Festiwalu
Objazdowego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
wygłosił prelekcję w Akademii Jana Długosza
oraz uczestniczył w forum dyskusyjnym w Zespole
Szkół Plastycznych wraz z innymi częstochowskim
Żydami z Nowego Jorku – Alfredem Dymskim
i Zygmuntem Rolatem. Ich wizycie w „Plastyku”
towarzyszyła wystawa  inspirowana kulturą
żydowską projektu Anny Maciejowskiej. Przyjazd
był kontynuacją ubiegłorocznej imprezy „Dni pamięci
– Żydzi Częstochowianie”, z której wystawa trafi
wkrótce za ocean.
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GWIAZDY

Wiosną zaroiło się na promenadzie im. Czesława
Niemena od gwiazd muzyki pop. Na Dzień Hutnika
występowały „Lady Pank” i Kasia Kowalska, podczas
Dni Samorządu zagrał „Maanam”, a w rocznicę
powstania centrum handlowego „Real” – na pobliskim
parkingu  zaśpiewała włoska piosenkarka Ingrid,
znana z tanecznych przeróbek francuskich piosenek,
m.in. Edith Piaff.

Scena młodzieżowa także miała swoje duże
imprezy: „Hip–Hop Active II”, podczas której roz-
grywano na stadionie Rakowa mecze piłkarskie
pomiędzy drużynami czołówki polskich raperów,
dawnych piłkarzy Kazimierza Górskiego i kadry
archidiecezji częstochowskiej, a wieczorem zagrały
w hali „Polonia” hip–hopowe bandy. Dochód z imprezy
przeznaczono na wakacje dla najuboższych dzieci.

Kilkanaście dni później na podwórku Alei NMP 29
odbył się „Niecodzienny Festiwal Muzyki Wszelakiej”,
podczas której grały grupy różnych orientacji muzycznych,
m.in. „Kaliber 44”, „Ego” (hip-hop), „Pan Czasu”,
„Mental Terror” (punk). Czyżby nastał czas rockowej
ekumenii?

TEATR FROM BECZKA

Legendarny „Teatr from Poland” ma swoją stałą
siedzibę - w pubie „Beczka” w Zaułku Wieluńskim
2. Uroczyste otwarcie (4 czerwca) poprzedzono
barwnym korowodem szczudlarzy, husarzy i aktorów
przez  Aleje oraz wieczornym koncertem grupy
„Kultura de Natura”. Według jego założycieli – Wojtka
Kowalskiego i Jarka Filipskiego – ich teatr ma być
alternatywą dla oficjalnego teatru miejskiego;
będą występowały znane offowe trupy z kraju, odbywać
się będą projekcje filmów niezależnych, imprezy
literackie, koncerty itp. Autorzy chcą poszerzyć ofertę
repertuarową, bo jak twierdzą,  jeden teatr na potrzeby
tak dużego miasta to trochę za mało. W odnowionej
„Beczce” odbywać się będą także spotkania reakty-
wowanej sceny „Błazen”, a z czasem pojawią się  inne
pomysły.

BLIŻEJ UKRAINY

Prawie rok temu Polska była świadkiem – i częściowo
uczestnikiem – ukraińskiej pomarańczowej rewolucji.
Rok 2005 jest natomiast Rokiem Ukrainy w Polsce,
co pociąga za sobą liczne wydarzenia kulturalne
związane z naszym południowo-wschodnim sąsiadem.
Jedno z nich odbyło się i w Częstochowie - wystawa
ukraińskiego malarstwa klasycznego w Miejskiej
Galerii Sztuki, zorganizowana w ramach międzyna-
rodowego pleneru malarskiego obejmującego Kijów,
Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków.

Związki częstochowsko-ukraińskie sięgają XIV
wieku, kiedy to z Rusi trafiła na Jasną Górę cudowna
ikona Bogurodzicy. W ostatnim czasie ma zaś miejsce
zdarzenie zupełnie odmiennego charakteru: zakup
Huty Częstochowa przez Związek Przemysłowy
Donbas. Tenże był mecenasem wspomnianej wystawy,
toteż na wernisażu pojawił się jego upoważniony
przedstawiciel. Radośnie wypowiadała się także pani
dyrektor Ukraińskiej Galerii Sztuki Współczesnej
A-House, drugiego mecenasa, oraz wiceprezydent
Częstochowy, Zdzisław Ludwin. A mowa była o tym,
że Częstochowa wywarła na malarzach z Ukrainy
wielkie wrażenie, ale – z powodu krótkiego przeby-
wania w mieście – nie zdążyli jeszcze stworzyć
wielkich prac. Jeden z artystów, Gieorgij Zajczenko,
podarował natomiast wiceprezydentowi akwarelę
przedstawiającą fragment klasztoru jasnogórskiego.

Wystawiono prace dziesięciu malarzy, spośród
których ośmiu było obecnych (z pozostałych dwóch
jeden, Sewastianow, już nie żyje, o czym, notabene,
zapomniano wspomnieć w wiszącej obok obrazów
notce biograficznej). Jak wskazuje tytuł wystawy,
prezentowani na niej artyści tworzą malarstwo
klasyczne, a więc pejzaże, portrety, martwe natury.
Szczególnie podobały się dzieła Gieorgija Zajczenki
– głównie impresje z miast europejskich – na tle
których uczestnicy wernisażu fotografowali się
z upodobaniem. Interesująco wypadli Boris Michajłow
i jego syn Iwan, malujący jaskrawymi barwami.

W sali powyżej otwarto mniej więcej w tym
samym czasie wystawę „Piękny Lwów”, jednak
zwracała ona mniejszą uwagę, może dlatego, że stół
znajdował się na dole (goście bardzo chwalili
smalec). Mogliśmy zobaczyć ogromną, zajmującą całą
ścianę panoramę XVIII-wiecznego Lwowa wykonaną
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na wystawę w 1929 roku, jak i współczesne ukraińskie
grafiki. Dominowało jednak malarstwo i grafika z XIX
wieku, w tym seria ilustracji J. Głogowskiego
przedstawiających typy strojów z Lwowa i okolic.
Prócz dzieł plastycznych na wystawie znajdowały się
też inne eksponaty, m.in. dwa działka wiwatowe i metalowy
wieniec wykonany na uroczystość odsłonięcia pomnika
Adama Mickiewicza w Wiedniu.

Obie wystawy pozwalają mieć nadzieję, że w polsko-
ukraińskich kontaktach kulturalnych, jak i gospodarczych,
następować będą teraz same sukcesy.              (jp)

ODSZEDŁ  HENRYK  KLUBA

Zmarł Henryk Kluba, wybitny twórca, reżyser,
scenarzysta i wykładowca sztuki filmowej, miejscem
urodzenia i sentymentami mocno związany z naszym
regionem.

Urodził się w r. 1931 w Przystajni. Ukończył
częstochowskie Studium Teatralne, a następnie
Państwową Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi (1959).
Jako reżyser debiutował w r. 1966 głośnym filmem
„Chudy i inni”. Zrealizował także m.in. filmy: „Szkice
warszawskie”, „Pięć i pół bladego Józka”, „Słońce
wschodzi raz na dzień”, „Sowizdrzał Świętokrzyski”.
Występował jako aktor w filmach własnych i w filmach
swoich kolegów, m.in. Romana Polańskiego.

Znał i lubił jurajskie zakątki. Realizację nowego
filmu fabularnego planował właśnie na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. W ubiegłym roku,
ze scenarzystką filmu „Jura”, Marią Nowakowską-
Majcher, wędrował po okolicznych miejscowościach,
szukając plenerów odpowiednich dla tego filmu. (jp)

Fot. Piotr Barciuk

ODSZEDŁ DUSZPASTERZ

Tragiczną śmiercią zginął w lipcu we Włoszech
ks. Grzegorz Ułamek, duszpasterz  środowisk
twórczych Archidiecezji Częstochowskiej.

Urodzony w r. 1973 ks. Grzegorz Ułamek  ukończył
Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie,
studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
przygotowywał pracę doktorską z zakresu sojologii.

Był dziennikarzem, publicystą, autorem kilku
książek, współpracował m.in. z pismami muzycznymi.
Lubił podróże i wycieczki.

Utonął w morzu podczas zorganizowanej przez
siebie pielgrzymki, stanowiącej dziękczynienie
za pontyfikat papieża Jana Pawła II.

ZACHĘTA

Po trwających blisko rok przygotowaniach, urodziło
się wreszcie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie – jedyne tego typu w mieście
nie będącym siedzibą województwa.

Towarzystwo skupia artystów, twórców, animatorów
kultury, dziennikarzy pragnących intensywnie działać
dla kultury swojego miasta poza istniejącymi instytu-
cjami, ale w ramach Narodowego Programu Kultury.

Szczodra ręka gminy i Pana Prezydenta Taduesza
Wrony osobiście, przeznaczyła na potrzeby Towarzystwa
dawny budynek tzw. Konduktorowni. Dziękujemy
i spodziewamy się, że rychło Zachęta zaznaczy swoją
obecność w Częstochowie.
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urodził się w Częstochowie  w roku 1966. 
A b s o l w e n t  Wy d z i a łu  M a l a rs t w a  
warszawskiej ASP (1993). Założyciel    
i lider zespołów „Formacja Nieżywych 
Schabuff”(z okresu 1983-1988, do tzw. 
zielonej płyty z przebojem 

 (czyli 
, którą to piosenkę śpiewał 

osobiście); „Furmanka”, „Superpałka    
i najeźdźcy z kosmosu”. Zajmował się też 
komiksem, projektowaniem okładek na 
płyty (swoje i kolegów, m. in. Graal, Les 
VRP „ ”, Kult
( ), plakatem. Grał jedną    
z głównych ról w filmie Łukasza 
Wylężałka pt. . Wystawia    
w kraju i za granicą. Na co dzień zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, ogródkiem 
i  filozofowaniem.

„Klub 
wesołego szampana” „chciałabym, 
chciała...”

Vacanses prolongee  
„Spokojnie”

„Balanga”
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