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OD REDAKCJI

Nasz kwartalnik ponownie staje się dwumiesięcznikiem. Sprawiła
to niezwykła łaskawość Władz Samorządowych, częściowo być
może zainspirowanych pozytywnymi opiniami odotychczasowej
zawartości  kwartalniku. Pochwalne głosy Czytelników docierarły
do nas już od jakiegoś czasu, więc teraz wprost pęczniejemy
z dumy i zadowolenia.

Bardzo Wszystkim Państwu dziękujemy – Czytelnikom, Autorom,
Współpracownikom. Władzom i Decydentom. Postaramy się sprostać
nowym wyzwaniom. Wszystkich zapraszamy do dalszej współpracy.

Teatr to świat – powiadają. Inni mówią, że wszystko jest teatrem.
Nic dziwnego zatem, że o teatrze sprecyzowane opinie mają wszyscy.
Niektórzy dlatego, że ich głos decyduje w sprawach kultury naszego
miasta, inni ponieważ jako mieszkańcy Częstochowy utrzymują teatr
z własnych kieszeni. Oczywiście, wszyscy mają prawo się
wypowiadać. I skrupulatnie z tego prawa korzystają. Zarówno ci,
co z powodów zawodowych oceniają kondycję kultury w mieście,
jak i ci, którzy są tylko kultury odbiorcami.  I ci, co znają literaturę
dramatyczną i ci, którzy upierają się, że teatr to firma, w której
produkuje się stearynę (oraz placki kukurydziane, eksportowane
do Turcji).

Kultura w ogóle jest sprawą zbyt poważną, żeby zostawiać ją
tylko w rękach ludzi kultury. Przyłączamy się zatem do głosów
mieszkańców Częstochowy. Model teatru w mieście powiatowym,
zresztą i niejednym wojewódzkim, wydaje się nam bardzo prosty.
Powinien to być teatr dla wszystkich. Dla konseserów, dla łaknących
zabawy albo i wyższych przeżyć. Ale także dla tych, którzy dopiero
noszą tornistry.  Gdzie nauczą się teatru, jeśli nie w swoim mieście?
Gdzie uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum ma się
dowiedzieć, jak wyglądał teatr w swojej historii? Gdzie ma zobaczyć,
co to jest teatr antyczny, renesansowy, romantyczny, awangardowy?
Jak ma się orientować, czym różni się jeden od drugiego? Jak może
teatr polubić, skoro ma tak niewielkie szanse go odwiedzać
i poznawać? Czy teatr stacjonary nie jest dla takiej edukacji
najlepszym miejscem? W dużych miastach bywają rozmaite sceny,
można wybierać repertuar, styl, reżysera, sztukę. W małym mieście
teatr powinien być wszystkim i dla wszystkich. Ponieważ uczniowie
– przyszli widzowie i miłośnicy – z reguły nie jeżdżą do innych
miast po nauki kulturalne. O teatrze  dowiadują się w szkole, dokąd
przybywają z Polski mini-zespoły przedstawiające fragmenty
lektur szkolnych. Nie można tego zobaczyć i nauczyć się w teatrze
stacjonarnym. Bo co? Uczenie młodzieży jest poniżej godności
stacjonarnego artysty? Jest takie powiedzenie, odnoszące się
do literatury dziecięcej: dla dzieci trzeba pisać tak samo jak dla
dorosłych, tylko lepiej. Jesteśmy przekonani, że dotyczy to także
innych dziedzin sztuki, i nie tylko sztuki zresztą.

Jesteśmy oczywiście tylko małym pisemkiem, które jak może
i jak umie stara się wspierać instytucje i przedsięwzięcia kulturalne
naszego miasta. Pytamy: czemu nie sięgnąć do prostych, zrozumiałych
wzorów? Ktoś powie, że to zadanie niewdzięczne i trudne.
Nie twierdzimy, że jest łatwe. Mówimy, że jest konieczne.

Marian P. Rawinis
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Będziemy ciągle rozmawiać

Z Tadeuszem Gierymskim
rozmawia Marian Panek

Drogi Tadeuszu, jak to się stało, że zostałeś literatem
i poetą? Jakie były Twoje pierwsze literackie kroki?

Moje pierwsze poczynania literackie, właściwie
poetyckie, sięgają końca lat czterdziestych ubiegłego
wieku. Wtedy mieszkałem jeszcze w Łodzi. Tam moim
przyjacielem, takim prawdziwym przyjacielem, siedzieliśmy
nawet w jednej ławce, był Zbigniew Nienacki. Pisałem
o nim w jednym z numerów „Alei 3”. Ja byłem wtedy
bardzo nieśmiałym chłopcem, on zaś był przebojowy
facet, śmiały, odważny. Chodziliśmy wtedy do drugiej
klasy gimnazjum przy ulicy Piotrkowskiej. Nienacki
ciągnął mnie na spotkania do różnych literatów. Trzeba
pamiętać, że po wojnie w Łodzi schroniło się wielu
twórców, artystów, literatów. Łódź była w tych czasach
kulturalną stolicą Polski. W owym czasie wychodziła
tu „Kultura”, która potem zmieniła nazwę na „Nową
Kulturę”. Zbyszek odważnie zaprowadził nas do
redaktora naczelnego tego pisma, którym był znany
literat ale również polityk Stefan Żółkiewski. Czasy
były wtedy jeszcze bardzo demokratyczne. Można było
iść do jakiegoś dygnitarza bez zapowiadania i nie
budziło to zdziwienia ówczesnych sekretarek. Obaj
mieliśmy napisanych po kilka wierszy. Tytułów już nie
pamiętam. Redaktor Żółkiewski zlitował się wtedy
nad sztubakami, którzy go dręczyli i przychodzili
w nieskończoność i w końcu wydrukował jeden wiersz,
wspólnie napisany przez nas, oczywiście podpisany
przez Zbyszka i przeze mnie. To była, powiedzmy
sobie, inicjacja literacka. Natomiast samodzielny
debiut miałem dużo, dużo później, w 1955 roku. Stąd
teraz jubileusz, rocznica pięćdziesiąta pracy twórczej,
którą nazwałem „złotoleciem”. Wiersz, który wtedy
opublikowałem w „Tygodniku Powszechnym” był
o moim przyjacielu, zatytułowałem zresztą „Mój
przyjaciel”. Mówił o starszym koledze, który został
zamordowany przez Niemców w okresie II wojny
światowej w Skierniewicach, w których mieszkałem
wraz z rodzicami. Nazywał się Andrzej Strzelecki,
chodził do wyższej klasy. Wobec Niemców rozpoczęliśmy
konspirację. On jako starszy należał do organizacji,
ja młodszy byłem jego współpracownikiem. On chodził
z bronią, był o dwa lata starszy, ja zaś przenosiłem
jakieś gazetki, ciężkie teczki. Kiedyś Niemcy złapali
go na obrzeżach miasta i zastrzelili, a jego zwłoki wrzucili
do starej, nieczynnej studni, jak sądzę ku przestrodze,
by nie konspirować. Ten obraz mam do dzisiaj
w pamięci. Był to naprawdę prawdziwy młody patriota.
W owych czasach patriotyzm był czymś innym niż
dzisiaj i nie ma porównania z czasami dzisiejszymi.

Opowiedz o swoim dzieciństwie, o rodzicach.
Co zapamiętałeś z tamtych czasów?

Wracam teraz do dzieciństwa i lat młodzieńczych.
Piszę opowiadanie pt. „Bawarka”, w którym opowiadam
o wydarzeniach z czasów wojny. Mój ojciec był
kolejarzem, który wędrował wraz z rodziną tam, gdzie
wyznaczono mu służbę, dlatego znaleźliśmy się
w Skierniewicach. Po śmierci mojego zastrzelonego
przyjaciela, przyszli do mojego domu dwaj granatowi
policjanci z jakimś cywilem. Pamiętam jak dzisiaj,
że siedziałem sobie w swoim małym pokoiku i czytałem
powieść Karola Maya „W Kurdystanie”, kiedy moja
matka z przerażoną bladą twarzą weszła do pokoju
i powiedziała: „Synu, jacyś panowie przyszli do ciebie”.
Nie skończyła jeszcze tego zdania, gdy dwóch
policjantów i cywil w typowym filcowym kapelusiku
zaczęli wypytywać o mojego zastrzelonego szkolnego
kolegę. Czy go znałem, co o nim wiem. Przeszukali
pobieżnie mieszkanie i zabrali mnie ze sobą, najpierw
na posterunek granatowej policji, który się mieścił
na ulicy Lelewela. Tam siedziałem w jakiejś celi sam
jeden, ale niedługo. Po godzinie wsadzili mnie do
samochodu i wywieźli na ulicę Zwierzyniecką.
Tam mieścił się jeden z najpiękniejszych budynków
w Skierniewicach. Zabytkowy pałacyk zbudowany dla
jednego z carewiczów rosyjskich. Tam była siedziba
gestapo. Na dole areszt, tam posiedziałem kilka godzin,
oczywiście zrozpaczony i zdruzgotany. W tej celi
zamknięty był również mój nauczyciel od biologii
z tajnych kompletów, który wymownym gestem dłoni
przyłożonej do usta zakomunikował, bym nic nie
mówił. Być może, a może na pewno byliśmy podsłu-
chiwani. W końcu przyszedł jakiś strażnik i zabrał mnie
z dołu z piwnicy na górę, do gabinetu, gdzie siedzieli
gestapowcy. Zaczęli mnie znowu pytać o to samo, czyli
o moją znajomość z Andrzejem. Przesłuchujący mnie
Niemiec odebrał telefon, chwilę słuchał, po chwili rzucił
słuchawkę na widełki i zawołał po kogoś. Przesłuchanie
przerwano i odprowadzono mnie do celi. Ja tam
przeżyłem noc, jedną z najstraszniejszych. Wiedziałem
o wyczynach Niemców. Była to pierwsza noc, którą
jako dziecko spędziłem poza domem. Rano na drugi
dzień przyszedł strażnik i powiedział, że jestem wolny,
wypuszczono mnie. Pobiegłem do domu radosny
i szczęśliwy, że nie będę przesłuchiwany. Co się
okazało, dlaczego ja się znalazłem na wolności. Moja
babcia była Niemką, pochodziła z Bawarii. Przyjechała
do nas na początku wojny, miała wtedy niecałe
osiemdziesiąt lat. Urodziła się, jak dobrze pamiętam,
koło Linzu. W swej młodości przyjechała do Polski,
wyszła za Polaka i stała się Polką, nawet patriotką.
I jak mnie z domu wyciągnęli policjanci, moja matka
zaczęła prosić moją babcię: Mamo, ty umiesz mówić
po niemiecku, ty jesteś czystą Niemką, wstaw się
za moim synem. Babcia poszła na gestapo i zaczęła
interweniować. Powiedziała, że jestem niewinny a ona
jest Niemką. Jak wróciłem po tej nocy na gestapo
do domu, po godzinie podjechała bryczka z  jakimś
starszym Niemcem w mundurze po babcię, którą
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zaprosił landradt czyli starosta. Babcia wróciła po trzech
godzinach i powiedziała, że starosta namawiał ją do
przyjęcia obywatelstwa niemieckiego. Mówił: pani
Krauze pani pochodzi z dobrego niemieckiego domu
i jest pani bawarką, urodziła się pani niedaleko miejsca,
gdzie urodził się Hitler. Babcia moja wymigała się,
mówiąc, że jest zameldowana w Płońsku i ze musi
poradzić się swoich bliskich. Starosta roztaczał przed
nią różnorodne propozycje. Mówił, że mój ojciec a jej
zięć może zostać w przyszłości zawiadowcą stacji
w Skierniewicach, a ja jako obecny ćwierć-Niemiec
zostanę przyjęty do Hitlerjugend i będę nosić swastykę
na ramieniu, chodził po mieście i się puszył wobec
kolegów. Zwyciężyła jednak w mojej babci polskość,
a ja jestem do tej poty ćwierć-Niemcem, ćwierć-
Bawarczykiem. Mimo wszystko otrzymaliśmy od
landrata karę, była jednak łagodna. Otrzymała ją cała
rodzina, oprócz babki, która zresztą zaraz wyjechała
do Warszawy do swojego syna. Mama, tata, brat, dwie
siostry przyrodnie i ja przez trzy dni sprzątaliśmy dworzec
kolejowy. Dano nam miotły, łopaty i szpadle, chodziliśmy
po peronie i zbieraliśmy śmieci. To była żadna kara,
ale to był dopiero początek wojny. Piszę teraz o tym
opowiadanie i chcę mu nadać jeszcze bardziej drama-
tyczny charakter. Jeżeli zaś chodzi o stronę ojca, to on
pochodził z Mławy, z tej rodziny malarzy Gierymskich.
Lecz nie był ich bezpośrednim potomkiem, bo oni
bezpotomnie umarli, to była ich dalsza rodzina. Przed
śmiercią ojciec prosił mojego brata, który wtedy miał
samochód, by pojechał z nim do Mławy gdzie żyli jego
bliscy Gierymscy, by się z nimi pożegnać.

Jakie wydarzenia z przeszłości miały wpływ dla
uformowania Twojej dzisiejszej osobowości?

Pamiętam, że jako dziecko byłem osobą bardzo
analityczną, obserwowałem wszystko. Kiedyś zostałem
sam na podwórku. Było to po raz pierwszy, kiedy matka
pozwoliła mi samemu wyjść. Było to w Rudzie Tolubskiej
na wschód od Warszawy, bowiem w tym czasie mój
ojciec pracował tam na stacji kolejowej, bo jak
wspomniałem często zmieniał miejsce pracy. Zwykle
mieszkaliśmy przy torach kolejowych. Pamiętam
do dziś okoliczny krajobraz i to nieduże podwórko
z zabudowaniami. Zobaczyłem po raz pierwszy stado kur.
O tych kurach słyszałem wcześniej w domu, że wśród
nich jest pstrokata czubatka. Pamiętam, że zacząłem
do tych kur przemawiać. Pamiętam do dziś jedno zdanie:
I ty czubatko moja piękna, i ty... i tu się rozpłakałem,
że do nich mówię. Inne, może bardziej metafizyczne
przeżycie, odbyło się mniej więcej w tym samym czasie.
Byłem jeszcze tak mały, że w naszym stołowym pokoju
mogłem wejść pod duży, dwunastoosobowy stół nie
schylając się. W tym pokoju na ścianie wisiał duży
drewniany krucyfiks. Myślę, że matka opowiadała mi
o Panu Jezusie wcześniej, kim był i dlaczego umarł,
ale tego nie pamiętam. Pamiętam jednak dokładnie
i jeszcze dziesięć lat temu dałbym sobie głowę uciąć,
że było tak naprawdę, że stojąc pod tym stołem
zobaczyłem - jako mały chłopiec ubrany w koszulinę -

jak ten Chrystus chce się uwolnić z krzyża. Chce się
oderwać, wygina ręce i nogi. Był to widok dość
przerażający. Widzę do dzisiaj jego twarz pełną bólu.
Po chwili oderwał się od krzyża i spadł na podłogę,
gdzie zamienił się w takiego samego małego chłopca
jak ja i w takiej samej biednej koszulinie przybiegł do
mnie pod stół. Stanął przy mnie i tak staliśmy ze sobą
przez kilka sekund, a potem on zniknął. Dzisiaj myślę,
że mógł być to sen, jakieś marzenie senne z mojego
dzieciństwa...

Wróćmy do czasu, kiedy zacząłeś pisać i publikować
swoje wiersze.

W Łodzi wychodziły wtedy „Odgłosy”. Redaktorem
tam był Rymkiewicz, nie pamiętam imienia. Opubli-
kowałem kilka utworów. Wtedy studiowałem w Szkole
Filmowej. Opowiadałem już, jak mnie wytypowano na
studia filmowe do Moskwy. Ale ojciec mi zabronił.
Przyjaźniłem się z Nienackim, przed maturą uciekliśmy
w Bory Tucholskie do znajomego leśniczego, żeby
pisać powieści. Ja drugą „Wojnę i pokój” Zbyszek drugą
„Zbrodnię i karę”. Do szkoły filmowej w Moskwie
pojechał za mnie Nienacki.

Jak przebiegały Twoje studia? Jak wyrabiałeś
w sobie gust literacki. Co wtedy czytałeś?

Pierwszy rok w „filmówce” był ogólny, choć
zostałem przyjęty na scenopisarstwo. Mieliśmy także
zajęcia plastyczne, mieliśmy malować na płótnach
naciągniętych na bleitramy. Ja się do tego nie nadawałem,
potrafiłem tylko pisać. Przeniosłem się do szkoły
teatralnej, ale i ją rzuciłem, bo chciałem pisać
scenariusze, nie chciałem być aktorem czy reżyserem.

Tadeusz Gierymski w latach 50.
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W 1951 zdałem na polonistykę i filozofię na Uniwersytecie
w Łodzi. Polonistykę ukończyłem z tytułem magistra,
do filozofii się zniechęciłem przez ciągłe omawianie
na tych studiach doktryny marksistowsko-leninowskiej,
co było wtedy obowiązkowym kanonem.  Fascynowałem
się przede wszystkim filozofią Berkeleya, angielskiego
osiemnastowiecznego myśliciela. Wpadła mi w ręce
jego książka chyba „Traktat o zasadach poznania
ludzkiego”. On tam pisał, że ta cała rzeczywistość, która
dla mnie była obiektywna i realna – pióro było piórem,
ściana ścianą, ulica ulicą – że jej nie ma, że nie ma
świata obiektywnego w ogóle. Powiedział, że istnieje
tylko to, co my widzimy. A świat istnieje, Bóg patrzy
i utrzymuje świat przy życiu i kieruje naszymi losami.
Widzieć dla niego znaczyło istnieć. Marksiści to nazywali
skrajnym idealizmem subiektywnym.

W czasie studiów czytaliśmy przede wszystkim
rosyjską i radziecką literaturę, m.in. Fadiejewa. Ja na
pierwszym roku przeczytałem prawie całego Szekspira.
Do dzisiaj uważam, że Szekspir ma lepsze komedie
niż tragedie, wyżej je sobie cenię i czasem jeszcze
przeglądam. Czytałem pasjami Dostojewskiego,
Anatola France’a, Balzaka, Stendhala, zwłaszcza
„Kroniki włoskie”. Dużo czytałem prac z zakresu filozofii.
W sensie praktycznym również dużo myślałem o świecie
i zastanawiałem się, dlaczego on istnieje. Ontologia
ogniskowała moją uwagę, nauka o bycie, istota bytu,
skąd to wszystko się wzięło. Czytałem też dużo książek
związanych z kosmologią, astrologią, astronomią,
o powstawaniu świata, o tym wielkim i małym wybuchu.
Polonistykę studiowałem w Łodzi trzy lata, tam też
poznałem swoją przyszłą żonę, studiowała chemię.
Po trzech latach przyjechałem do Częstochowy. Pisałem
pracę magisterską o twórcach literatury regionu
częstochowskiego, między in. o Wadysławie Sebyle.
Do Łodzi potem tylko dojeżdżałem.

Jakie  role  zawodowe podjąłeś w Częstochowie?
Jakie były szanse rozwoju i co budowało Twoją
niezależność literacką? Pracowałeś przecież w różnych
miejscach.

Zaczynałem w „Gazecie Częstochowskiej”. Wtedy
redaktorem był Stefan Gajos, przedwojenny jeszcze
dziennikarz sportowy. Z Janem Lipińskim, którego już
nie ma w Częstochowie, zorganizowaliśmy konfrontacje
poetyckie i konkurs poetycki im. Haliny Poświatowskiej.
Pracowałem też w Bibliotece Pedagogicznej. Było tam
dla mnie zdrowiej i spokojniej. Przez krótki okres
uczyłem w liceum im. Broniewskiego, miałem
kontakt z młodzieżą.

Interesowałeś się tym, co piszą młodzi ludzie, wtedy
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Byłeś sprawcą debiutu Poświatowskiej.

Poświatowska to epizod, historia całkiem
przypadkowa. Umożliwiłem jej debiut prasowy
w „Gazecie Częstochowskiej”, byłem tam sekretarzem
redakcji. Było to w 56 czy 57 roku. A tak naprawde,
jeszcze pięć lat temu tutaj gdzie teraz siedzimy
(przy ul. Kukuczki) przychodziły pielgrzymki młodych
ludzi z wierszami, żebym je oceniał. Prowadziłem
w gazecie „pocztę lietracką”, miałem wtedy dużo
kontaktów z ludźmi piszącymi. Tam drukowałem też
„Notatki z czasu”, recenzje teatralne.

Wydałeś jedenaście książek, a ostatnio wybór
tekstów „Miscelanea literackie”  okruchy, drobiazgi,
ale istotne i ważne w Twojej twórczości.

Książek było dziewięć, niektóre miały drugie
wydania. Tak, faktycznie, są to drobiazgi. Jest
to pewien przekrój moich dokonań. Przeczuwam, że to
ostatnia moja książka. Prezentuję tu wspomnienia,
teksty o Poświatowskiej, Mariańskiej, Podobińskim,
Mikołaju Olszewskim, Józefie Mąkoszy, Józefie
Mikołajtisie, są tam też recenzje teatralne z czasów,
kiedy w Częstochowie był bardzo dobry teatr, na
początku lat osiemdziesiątych kierował nim Wojtek
Kopciński. Pamiętam, że ty realizowałeś scenografie
teatralne. Jest trochę felietonów i reportaży oraz
kilkanaście tekstów napisanych przez innych o mnie,
m.in. przez Stefana Jurkowskiego, Ludmiłę Marjańską,
Krystiana Piwowarskiego, Andrzeja Kalinina,
Arkadiusza Franię, Marcina Paruzela.

Lata 70.
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Pisałeś scenariusze do filmów oświatowych. Czy to
zajęcie przydało Ci się w późniejszej działalności
literackiej?

Pisałem scenariusze, albo bardziej poprawnie: teksty
słowne do filmów oświatowych czy popularnonaukowych.
A to za przyczyną znajomości z Wandą Rollny, której
byłem pierwszą miłością, ona reżyserowała te filmy.
W takich filmach ważny jest montaż. Często przesia-
dywałem z nią w montażowni, przeglądaliśmy kilometry
nakręconej i wywołanej taśmy filmowej. Uczyłem się
od niej montowania myśli, wrażeń, wspomnień. Wiele
tej taśmy lądowało w koszu na śmieci. W filmach
przemawiał przede wszystkim obraz i jego montaż,
to tworzyło pewną dramaturgię. Pamiętam film o rozwoju
płodu ludzkiego, o czarnych bocianach czy biograficzny
film o najmłodszych latach Fryderyka Chopina.
Pisałem komentarze ale montaż najbardziej mnie kręcił.
Z takiego nakręconego materiału można było zrobić
zwykle kilka bardzo różnych filmów. Gdyby tak można
było montować swoje życie.

Wróćmy do Częstochowy. Zainicjowałeś pismo
kulturalne naszego miasta - „Aleje 3” - których tutuł
wymyślił Krzysztof Pikor, a Ty zostałeś pierwszym
redaktorem naczelnym.

To prawda. Chodziłem za prezydentem Wroną,
molestowałem dyrektor OPK „Gaude Mater” Małgosię
Nowak, by takie pismo powstało. Prowadziłem je krótko,
wyjechałem do Norwegii i zostawiłem ster komu innemu.
O ile sobie przypominam, Marianowi Rawinisowi, który
po latach znowu kieruje „Alejami”. Pismo na pewno
przejdzie do historii, miało i ma wielu czytelników. Jest
po prostu dobre.

Często bywałeś w Norwegii. Twoja córka Hanka
i syn Wojtek tam mieszkają. Kiedy znów się wybierasz
nad fiordy?

Raczej już tam nie pojadę. Właściwie to czekam na
śmierć. Zdrowie mi nie dopisuje. W Norwegii spędziłem
łącznie cztery lata. Przeżyłem tam wiele dobrego. Byłem
w kontakcie z naturą i swoimi bliskimi. Jura Krakowsko
– Częstochowska jest mi jednak bliższa, tu mam swoje
wydeptane ścieżki. Filozoficznie jestem umiarkowanym
pesymistą. Zawsze zastanawiałem się, co było przedtem,
zanim świat powstał – nie wiadomo, kto go stworzył,
czy Pan Bóg, czy sam z siebie powstał,  co przecież
jest niemożliwe. Nie ma dla mnie pojęcia nicości,
bo zawsze, między nawet najmniejszymi cząsteczkami
coś jest,  w najdalszych zakątkach kosmosu jest jakieś
promieniowanie. Wydaje mi się jednak, że nie ma,
jeżeli chodzi o człowieka, żadnego postępu; jeżeli
chodzi o zasady moralne - idzie ku wiekowi „żelaznemu”.
Jest tylko postęp w technice. W technice, która stworzyła
bombę atromową. Myślę, że w średniowieczu było, jeśli
chodzi o zasady moralne, lepiej. Bowiem gdy rycerze

pod Grunwaldem walczyli – dziesięć kilometrów dalej
wieśniacy sobie spokojnie żyli. Oczywiście, tajemnicą
dla mnie jest śmierć. Co to jest  właściwie śmierć?
Zadaję sobie takie pytania od wielu lat. Pierwszy raz
zadałem je mając dziesięć lat, w okresie okupacji. Skąd
przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? I do
dzisiaj nie potrafię sobie na te fundamentalne pytania
odpowiedzieć.

A, co jest dla Ciebie urodą życia?

Na pewno natura, jej piękno, kobiety, dzieci, piękny
język literacki. Z tym, że gdybyś mnie zapytał, co ja
uważam za poezję, odpowiedziałbym ci dzisiaj jasno,
że poezja jest dążeniem do prawdy. Tutaj mi się poglądy
zmieniły. Dawniej poezją nazywałem to, co jest
wyrażeniem słowem tego wszystkiego, co niewyrażalne.
Do prawdy dąży nie tylko poezja, literatura i sztuka,
ale również religia i nauka. Są to jakby trzy linie, które
według Euklidesowej geometii gdzieś się przecinają,
dążąc do jednego celu. Prawda dla mnie sama w sobie
jest piękna.  Dla mnie poezja nie jest w słowach. Ona
jest pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, pomiędzy
człowiekiem a naturą. Jest w życiu, jest między
człowiekiem a metafizyką, transcedencją. Jest
poszukiwaniem własnych dróg.

Pytałem wcześniej o Twój ślad norweski, o pobyt
w innych niż polskie klimatach. Co tam ładowało Twoją
duszę?

Norwegia, przed wyjazdem, kojarzyła mi się
z czymś szarym, bo to przecież północ. Jednak nie.
Norwegia, oczywiście w lecie, jest niezwykle kolorowa.
Trawy są tam większe niż u nas. Ptaki też tam są większe.
Najpiękniejsze dla mnie nie są te fiordy, o których tyle
się pisze, ale jeziora wśród gór. Tam widziałem często
potrójną albo poczwórną tęczę, czego nigdy nie
doświadczyłem w Polsce. Poświęciłem kilkanaście
wierszy urodzie norweskiego pejzażu. Ten cykl podobał
się bardzo Marjańskiej.

 Norwegia, lata 90.
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Jaki wiersze, jakie cykle wierszy, stawiasz na
pierwszym miejscu? Które wyróżniasz jako autor?

Powiem ci prawdę. Napisałem tych wierszy ponad
tysiąc, prawie dwa. Ale uważam, że naprawdę dobrych,
względnie dobrych, jest niewiele. Może dziesięć, może
dwanaście. Wśród tych dziesięciu wierszy jeden znam
na pamięć i mogę ci od razu powiedzieć. To jest wiersz
kulturowy, nosi tytuł „Ofelia”:

Jest krąg białości
a w tym kręgu
stoisz Ofelio
i wróżysz z kwiatów
białych kwiatów
własne szaleństwo
w zaułku zamku
mrok przypływa
złowieszczo dźwięczą szmaty
w tym małym świecie
się nie zmieści
miłość i życie

Jakich poetów najbardziej cenisz? Które z ich
utworów są dla Ciebie ważne?

Najbardziej cenię Mickiewicza. Ale nie całego
Mickiewicza, nie wszystkie jego utwory są, powiedzmy,
dobre. Wolę te utwory dojrzałego już Mickiewicza, np.
jego cykl lozański. Te wiersze rozumie się wtedy, gdy
zna się tragiczne losy Mickiewicza. „Polały się me łzy
czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie...”

Stawiasz Mickiewicza nad Słowackiego?

Słowacki podoba mi się w kilku poematach, również
tych pisanych w Szwajcarii. Dla mnie te poematy są
pisane  jakby z mgły, są bardzo płynne. U Mickiewicza
zaś słowa i wiersz są twarde, jakby z kamienia.

A Norwid? Nigdy Cię nie fascynował jego
intelektualizm i krytycyzm literacki?

Jego krytycyzm społeczny jak najbardziej. Ale
o Norwidzie można byłoby gadać kilka dni...

Obecnie w kulturze powstają nowe zjawiska, różnego
rodzaju nisze kulturowe. Czy obserwujesz przemiany
w kulturze? Myślę też, że od lat pięćdziesiątych
po XXI wiek dużo zmieniło się w nas samych. Jak
odczuwasz ten przebieg czasu?

W kulturze dla mnie najważniejsze jest to, co wcześniej
powiedziałem o poezji i sztuce w ogóle – odkrywanie
prawdy.

Przemiany kulturowe naj łatwiej podobno
zaobserwować analizując film polski. Czy później
interesowałeś się twórczością filmową?

Polska szkoła filmowa pokazała naszego romantycz-
nego ducha, nasze narodowe wartości i przywary.
Zanussi, Kieślowski w swym „moralnym niepokoju”
przedstawili następne pokolenie Polaków. Poglądy na
rzeczywistość z czasem są inne, ponieważ rzeczywistość
też się zmienia. Te ideały, ta hierarchia wartości, która
dla mnie była w młodym wieku bardzo ważna, została

Wieczór autorski, lata 90.

Lata 90.
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teraz przebudowana, zamieniły się pewne pozycje.
Ja awangardzistą nigdy nie byłem, jeżeli chodzi o poezję,
tę młodą i tę starszą awangardę poetycką, to bym ją
wziął w cudzysłów. Może oprócz Peipera, którego cenię
sobie najbardziej z twórców przedwojennych. Lubię
Tuwima, więcej Wierzyńskiego. Dziś młodzi, niedojrzali
awangardowi poeci chcą za wszelką cenę się wyróżnić,
chcą być inni od tych poetów dawnych. Myślę tu
o Częstochowie. Bardzo często ich awangardyzm
polega na tym, że np. używają  wulgarnych słów itd.
Żeby epatować czytelnika i na tym cała rzecz się kończy,
nie są Przybosiami, Peiperami czy Czechowiczami.
Ale Częstochowa to dobre miasto dla twórców. Jest
wiele tego przykładów – Poświatowska, Marjańska,
Sidorkiewicz, Wyszyński, Gaiński, Piekarski, Frania,
nie zapominam oczywiście o sobie. Jest też młode
pokolenie z Mateuszem Szkopem na czele. Jest wielu
doskonałych malarzy, muzyków, był też dobry teatr
w różnych okresach. W Częstochowie życie kulturalne
jest bardziej prężne niż gdzie indziej, to nie ulega
wątpliwości. Ale widzisz, każdy człowiek ma w sobie
możliwości dane od Boga, od natury, których nie
wykorzystuje nigdy do końca. Wszystko zależy od
warunków, od biografii, od przypadku, od szczęścia.
Ja wykorzystałem 20 procent, ale są tacy - jak
Parandowski czy Tatrkiewicz - którzy byli bardzo
płodni i, jak mówili w wywiadach, nic by w swoim
życiorysie nie zmienili. A ja chciałbym przemienić
90 procent. Niestety, tego już się nie da zrobić.

Co powiesz o swoich najbliższych planach?

Słuchaj, Marian, planów to ja już właściwie nie
mam, bo czuje na twarzy powiew wieczności. Jestem
na to absolutnie przygotowany. Raz już chciałem odejść
z tego świata, dwa lata temu, ale się nie udało (śmiech).
Chciałbym jeszcze wydać niewielki tomik krótkich
wierszy. Takich ostatecznych wierszy. Już mam ich,
to byłaby dwunasta książka, jak dwunastu apostołów
(śmiech). Te wiersze były napisane w noc przed moją
próbą samobójczą. Pisałem je gdzieś do drugiej w nocy.
Miałem ze sobą tabletki. Połknąłem je i położyłem się
do snu wiecznego. Ale natura człowieka jest taka,
że musiałem wstać i przewróciłem się, narobiłem przy
tym hałasu. Żona i córka wstały i uratowały mi życie.
W szpitalu powiedziano żonie, że to cud iż po stu
tabletkach tego leku przeżyłem i doszedłem do siebie.
Potem pomyślałem, że to Opatrzność kazała mi żebym
jeszcze pożył, żebym jeszcze coś zrobił, bo samo życie
ani dla Boga ani dla społeczeństwa nie jest aż tak
ważne, dlatego  umieramy. Jako gatunek ludzkość jest
nieśmiertelna, przynajmniej do tej pory jest nieśmiertelna.
Ale jakaś zawierucha atomowa może nas zmieść
z powierzchni ziemi. Przecież tyle cywilizacji w historii
poginęło -  cesarstwo rzymskie, Trzecia Rzesza,
imperium radzieckie.

Życie jednostkowe dla każdego z nas jest ważne...

Dla ciebie i dla mnie - tak, ale dla gwiazd, dla wieczności,
dla tych olbrzymich przestrzeni jesteśmy pyłkami, cała
nasza planeta wraz z nami. Jeśli pod takim kątem
spojrzymy, to nic nie jesteśmy warci.

Ale dla nas są ważne wartości czystoludzkie:
miłość, przyjaźń, bycie w zgodzie z naturą,  prawda,
piękno. To są wartości zasadnicze i one ocalają
naszą ziemię i nasz gatunek.

Oczywiście tak, dopóki człowiek jest człowiekiem.
Pisał o tym Albert Camus. Jego powieści podobały mi się,
jak i Józefa Conrada Korzeniowskiego. Słyszałeś
oczywiście o tym, że kosmos się rozszerza, wszechświat
się powiększa, to już jest udowodnione, zbadano to
na wiele sposobów. Ja do tego dopowiadam, ukułem
sobie taką teorię - może trochę głupawą - że świat
będzie się rozszerzał do jakichś granic a potem
z powrotem będzie się kurczył do jakichś granic i znowu
rozszerzał, itd. Jednym słowem, istnieje dla mnie
cykliczność, powtarzalność światów. Czyli to, co teraz
robimy, już było. Taką rozmowę powtarzaliśmy n razy.
Siedzieliśmy i rozmawialiśmy nieskończoną ilość razy
i nieskończoną ilość razy będziemy w przyszłości siedzieć
i rozmawiać, a ty będzie ze mną przeprowadzał wywiad.
Jest to dla mnie teoria pesymistyczna, ale cóż robić...

Dziękuję za tę rozmowę.
Rozm. Marian Panek.

„Złotolecie”, grudzień 2005
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Marek Perepeczko –
człowiek, który bywał aktorem

Miałem dziesięć, może jedenaście lat, gdy w naszym
podwórkowym towarzystwie – tym z Placu Bohaterów
Getta, Senatorskiej, Koziej, Warszawskiej – gruchnęła
wiadomość, że jutro przyjeżdża do nas Janosik. No, niezu-
pełnie do nas, bo do malutkiego klubu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Jaskrowskiej zwanego
potocznie przez bywalców “Studnią”. Dość, że wstęp był
wolny i każdy mógł przyjść na spotkanie.

Janosik miał przybyć w piątek o szesnastej, dotarł
godzinę później i bawił krótko. Nawet nie pamiętam, o czym
wtedy opowiadał, ale to wszystko nie miało znaczenia. Dla
nas i tak spotkanie to było nie lada przeżyciem. Przecież
Janosik to był ktoś! Sprytny, silny, sprawiedliwy. Idol, guru!
Przecież już nie bawiliśmy się w podwórkowych chaszczach
za stacją benzynową przy Warszawskiej w indian, kowbo-
jów, pancernych, czy klosów. Odłożyliśmy plastikowe
karabiny i drewniane łuki i każdy z nas kombinował, jak
zmajstrować sobie jakąś ciupagę. Pamiętam radość, gdy od
wuja ze wsi udało się mi wydębić kożuchową kamizelkę.
Nakładałem ją baranim włosiem na wierzch i puszyłem
się okrutnie zbiegając ze skarpy nad Wartą truchtem
ekranowego idola.

I gdy tak siedziałem w tej “Studni” na twardym krześle,
wciśnięty w  tłum młodych i starych, kobiet, wyrostków
i dzieci, z wypiekami na twarzy wpatrzony w Janosika
ubranego w sportową koszulkę, ani do głowy mi nie
przyszło, że niespełna ćwierć wieku później poznam
Marka Perepeczkę osobiście...

Wiem, wiem, Marku, co chcesz mi powiedzieć. Już
widzę, jak grozisz mi palcem z tym wyrozumiałym uśmie-
chem na twarzy: “Przecież, drogi Robku, to wspomnienie
miało być o mnie...”. Ależ, Marku, to jest o Tobie! Nigdy
Ci tego nie powiedziałem, ale dla tej naszej podwórkowej
smarkaterii – z trudnej przecież dzielnicy, co Ci będę zresztą
tłumaczył, sam wychowywałeś się na Starym Mokotowie,
więc wiesz o czym mówię – znaczyłeś bardzo wiele.
Nie tylko dla nas. To dziwne, nie miałeś dzieci, a przez
dzieci byłeś zawsze uwielbiany. Nawet wtedy, gdy
przestałeś być już Janosikiem...

Marek Perepeczko do częstochowskiego teatru
przyjechał zaproszony przez Henryka Talara, by zagrać
Wodza Bromdena w “Locie nad kukułczym gniazdem”.

WSPOMNIENIE

Przyjechał i od progu zakochał się w tym gmachu. Później
wielokrotnie podkreślał jego piękno, rozmach, architekturę
wzorowaną na Teatrze Polskim w Warszawie. Nas, pracow-
ników teatru, dziwiło to trochę, bo wtedy – przed remontem
foyer, dachu, elewacji, przed wymianą okien – nasz
“Mickiewicz” wydawał się nieco obskurny. Ale Marek już
wówczas wyczuwał tu duszę, wiedział, że można nadać tej
scenie blasku, wiedział chyba jak to zrobić. Niestety,
nie wszystko zdążył przeprowadzić po swojemu. Budynek
budynkiem, ale myślę, że po prostu Marek kochał teatr.
Dlatego zgodził się zostać dyrektorem w Częstochowie.

Przedtem jednak zagrał Bromdena. I to jak! Wszyscy
podkreślają inne dokonania Marka Perepeczki na scenie przy
ulicy Kilińskiego: Horodniczego w “Rewizorze”, “złotoma-
skowego” Wernyhorę w Hanuszkiewiczowskim “Weselu”,
Mariana Koselę w “Dwóch morgach utrapienia”. Dla mnie
jednak pozostał Bromdenem. I to nawet nie dlatego,
że był wiarygodny i wzruszający w tej piekielnie trudnej,
niemalże niemej, roli.

Gdy stałem tak w kościele świętego Karola Boromeusza
i później nad obsypanym kwiatami grobem na warszawskich
Powązkach podczas pięknego i jakże częstochowskiego –
za sprawą biskupa Antoniego Długosza – pogrzebu, raz
jeszcze przypomniał mi się ten sceniczny debiut Marka
w Częstochowie. Bo przecież w Marku tak wiele było
z postaci Bromdena. Potężna postura i krucha wrażliwość.
Siła i delikatność. Pęd do wolności. Chłopięca naiwność...

Wybacz mi Marku, że tak tu wypisuję, ale przecież byłeś
rozbrajający, gdy pragnąc zrzucić zbędne kilogramy,
kupowałeś kolejny rower lub kawałek żelastwa do stojącego
w piwnicy „atlasu”. I już. Już miałeś ten problem z głowy.
Do następnego razu. Albo, gdy sklejałeś kolejny model
plastikowego ferrari...

No dobra, były i różnice. Wódz Bromden w całym swym
indiańskim życiu nie widział tylu książek i płyt, jakie
Ty zgromadziłeś w swoich dwóch mieszkankach. Nie
mówiąc już o czytaniu czy słuchaniu. Ale Marku, z całym
szacunkiem dla Twojej profesji, niewielu znam aktorów,
którzy przeczytaliby tyle książek co Ty, znali się na malar-
stwie, rzeźbie, muzyce, dobrych winach, cygarach, herbacie,
starożytnej filozofii, literaturze rosyjskiej i francuskiej,
ceramice i architekturze...  W porządku, Bromden tego nie
wiedział i nie posiadał też tej gawędziarskiej swady, która
każdą Twą opowieść, dykteryjkę, anegdotę czyniła
niezwykle plastyczną. Ale i tak dla mnie pozostaniesz
Wodzem. Może dlatego, że skoro do częstochowskiego
teatru nie przyjechał mój Janosik, a zupełnie inny już
człowiek, jakoś tak mimowolnie, dla siebie, jednego idola
z dziecięcych lat przekształciłem w inną kultową postać.
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Marek kochał teatr, bo kochał ludzi. Nigdy nie cenił
eksperymentów, które traktowały człowieka, aktora jak tryb
maszyny, jak coś w rodzaju tworzywa, z którego opętany
artysta lepi genialne, albo co gorsza, częściej, “pseudoge-
nialne” dzieła. Jego teatr, to teatr dla ludzi. Po obu stronach
rampy. Teatr trochę staroświecki – z kurtyną, pełnymi deko-
racjami, kostiumami, blejtramami na sztankietach, z prosto
przeprowadzoną intrygą – bo i Marek był trochę staroświecki.
Uwielbiał piękne przedmioty, patynę czasów minionych,
tradycję, ustalony porządek i rytm. Stąd te wszystkie wielka-
nocne i bożonarodzeniowe spotkania z teatralnym zespołem,
stąd popremierowe bankiety, często-gęsto finansowane
z prywatnej kieszeni pana dyrektora.  Bo dla Marka liczyła
się atmosfera, duch miejsca, klimat. To było równie ważne,
jak sceniczne sukcesy poszczególnych sztuk.

Przez prawie dziesięć lat znajomości nie pamiętam
sytuacji, w której Marek nie pomógłby komuś, kto go o to
poprosił. Nawet osobie, którą widział pierwszy, drugi raz
w życiu. Było coś cudownie ciepłego w tym człowieku, co
sprawiało, że każdy, kto zamienił z nim choćby dwa zdania
od razu miał wrażenie, że rozmawia z przyjacielem. I to nie
tylko w przypadku lekarzy, dyrektorów szkół, banków, czy
innych znanych osobistości. Wrażenie to miała i ekspedientka
z mięsnego i pan Zdzisiek z pobliskiego kiosku. Nawet
dyżurny pijaczek z Dąbrowskiego, gdy chował do kieszeni
kolejnego piątaka nie czuł, że bierze od Marka jałmużnę.
Po prostu kumpel zafundował mu piwo.

Marek uwielbiał rozmawiać. O wszystkim. I w rozmowie
tej, swojskiej, zwyczajnej otwieraliśmy się przed Nim.
Trochę, kurcze, jak u psychoanalityka. Dopiero teraz pojąłem,
że wygadywaliśmy się przed Nim egoistycznie, nie dając
Mu szans, aby On tak zupełnie szczerze otworzył się też
przed nami. Chował więc te swoje smuteczki i troski,
przykrywając je skutecznie jowialnym nieco humorem.

Dostałem kiedyś od Marka irlandzką fajkę, która teraz
leży sobie na dnie skrzyni z najcenniejszymi pamiątkami.
Prawie każdy z bliższych znajomych coś od Niego otrzymał.
Marek lubił sprawiać ludziom radość i przy okazji – jak
mawiał Stach Kulczyk, kierownik techniczny teatru
– znaczył nas sobą, zostawiał swój ślad.

Bo tak naprawdę, w głębi duszy, był Marek człowiekiem
samotnym. Trochę bezradnym chłopcem zagubionym
w codzienności spraw i bzdurnych, Jego zdaniem, czynności.
Dlatego świat, jaki sobie stworzył w teatrze, był dla Niego
prawdziwym azylem. Przedstawienia, kochająca publiczność,
gabinet na trzecim piętrze wypełniony książkami, płytami,
plastikowymi modelami samochodów, ale też przedmiotami
przywołującymi ludzi: obrazami od Michalików i Tomka
Sętowskiego, lampami i kinkietami od Mrożków, karniszami
od Bojanków... Czuł się w tym świecie bezpiecznie
i myślał, że tak będzie zawsze.

Niestety, zapomniał, że to tylko teatr, iluzja, że pstryk!
i wszystko może zniknąć. Zapomniał, że nie wszyscy ludzie
muszą być tak szczerzy, spontaniczni i otwarci jak On.
Zabrano Mu ten świat. I przeżył to boleśnie. Nie, nie dyrek-
torski stołek, którego w ogóle nie cenił. Bolała Go najbardziej
nielojalność ludzi, którym przecież nic złego nie zrobił...

Wiem, wiem, co zaraz powiesz: “Daj spokój, drogi Robku.
O Dostojewskim sobie napisz. Albo o Norwidzie. Szkoda
strzępić pióra. Wystarczy, że moja żona uprawia podobną
literaturę...” Nigdy się nad sobą nie roztkliwiałeś i szybko
ucinałeś nasze ciepłe słowa, jakie czasem chcieliśmy Ci
powiedzieć. Dlatego, do cholery, nie zdążyliśmy dać
Ci odczuć, jak wiele dla nas znaczyłeś.  I to wcale nie jest
żadne tam tratatatata, ani “sranie w banie na fortepianie”,
jak  zapewne próbowałbyś trywializować. Zresztą, wcale
nie byłeś taki mądry: nikt po Tobie miał nie płakać,
a widziałeś te tysiące błyszczących oczu? Miała Ci nie grać
na pogrzebie góralska kapela, ale przyjechali i zagrali
od serca. I co, wygoniłbyś ich?

Wiem, że być może tak musiało być. Że być może
gawędzisz sobie teraz ze Świętym Piotrem i palisz niebiańskie,
kubańskie cygaro.

Ale co mi z tego, gdy serce ściska sama myśl, że nie
powiesz już do mnie “drogi Robku”. Nikt tak do mnie nigdy
nie mówił.
Żegnaj Marku, Janosiku, Wodzu, Przyjacielu...

Robert Dorosławski

Fot. Piotr Dłubak



14aleje III I-II 2006

GENIUS LOCI

Stary Rynek

Zimą można na Starym Rynku pojeździć na łyżwach.
Urządzono tu sezonowe lodowisko. Są  czynne lokale,
w których organizuje się kameralne wystawy.
W zabytkowych piwnicach działa winiarnia z galerią.
Ale to wszystko za mało. Wprowadzenie Starego
Miasta do świadomości ogółu mieszkańców Często-
chowy jako miejsca pięknego, żywego, z charakterem,
gdzie warto przyjść, gdzie się coś ciekawego dzieje –
to cel ze wszech miar zasługujący na uwagę, poparcie
i współdziałanie. Aby go osiągnąć trzeba przede
wszystkim zadbać o kamieniczki i domy wokół Rynku.
Niektóre zostały odrestaurowane, lecz inne, zwłaszcza
przy sąsiednich uliczkach, niszczą się dalej, popadają
w ruinę, albo są  przebudowywane. Całkowicie
zapuszczone piękne podwórka z drewnianymi
galeryjkami niszczeją.  Zaciera się, zatraca niepo-
wtarzalny charakter miejsca. Dosyć i tak skromne
pozostałości dawnej Częstochowy zanikają coraz
bardziej. W międzyczasie popełniono też poważny
błąd. Nowa nawierzchnia Rynku, z przewagą betonowej
kostki, z małymi tylko fragmentami dawnego bruku,
pasuje bardziej do osławionego „Puchatka” (z którym
zresztą nadal nie wiadomo, co zrobić) niż do zabytkowych
kamieniczek. Trzeba ten błąd naprawić. Ale najpierw
– przywrócić kocie łby na Rynku Wieluńskim, odsłonić
je spod asfaltu. Zaś na uliczkach Starego Miasta –
koniecznie zachować tę historyczną nawierzchnię,
która do dziś ocalała: na ulicy Stary Rynek, Senatorskiej,
Mostowej, Garncarskiej.

Zachowanie zabytkowej substancji jest tutaj
niezmiernie ważne dla całej Częstochowy. I zacho-
wanie pamięci. Warto  pamiętać o ludziach, którzy tu
żyli. „Pomniki zwykłych ludzi” – taki był tytuł instalacji,
którą kiedyś przygotowałem w Biurze Wystaw
Artystycznych. Ze zdjęć sprzed stulecia, na powiększenia
naturalnej wielkości Edmund Mularz wyprowadził
postaci przechodniów  częstochowskich ulic. A teraz–
to  uliczne rzeźby  mogłyby być takimi pomnikami.
Nie wolno zapominać, że już w XIX wieku trzecia część
ludności Częstochowy była wyznania mojżeszowego.
I że tu właśnie było getto. Rodzina żydowska, która
przystanęła na staromiejskim bruku, zatrzymana przez
dobrego rzeźbiarza  - to byłoby piękne świadectwo
pamięci współczesnych częstochowian o współobywatelach.

Stary Rynek z Placu Daszyńskiego

Lodowisko na Starym Rynku
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co niedzielę. Są podwórka w Alejach, tam najbardziej
nachalnie wdziera się dzisiejszy dzień i ci, którzy się
uważają za jego właścicieli. Co upoważnia ich, by nie
zważać na szlachetny ton dźwięczący w wiekowych
ścianach? Zagłuszają go pretensjonalnym efektem
nieświadomi nawet korzyści, które mogłaby im samym
i ich przedsięwzięciom przynieść odrobina wyczucia,
szacunku dla tego, co autentyczne i piękne. Już nie
tylko ozdóbki, zniekształcenia, dodatki - ale zburzyć
i od nowa postawić, oficyny nijakie a kolorowe, tak
łatwiej, od nowa - bo  teren jest drogi, trzeba go wykorzystać,
kto by się tam przejmował pięknem nieprzeliczalnym
na pieniądze, nieśmiałym, przytłoczonym warstwą
miejskiego brudu. I są podwórka Starego Miasta,
przygnębiające beznadzieją, żalem za ludźmi, którzy
jeszcze niedawno, bo czym jest stulecie, wypełniali
ulice swoimi głosami, stukiem butów po kamieniach,
terkotem furmanek ściągających na targ, rozgwarem
odświętnych rozmów zdążających do starej lub nowej
synagogi, albo do kościoła św. Zygmunta.

Władysław Ratusiński

Częstochowskie podwórka

Są podwórka  Rynku Wieluńskiego. Malownicze
i ciche, słoneczne, w harmonii przybudówek, smutne
ruiną wapiennych murów. Wchodzi się na nie głębokimi
bramnymi sieniami; tam zajeżdżały wozy pielgrzymów,
konie pasły się sianem i obrokiem odprzężone od dyszla.
Są podwórka ulicy Wieluńskiej, wąskie studnie kamie-
niczek, gdzie tajemnicza dawność wygląda z ciemnej
sieni, zza rogu odrapanej ściany, ze schodów pnących
się na piętro. Są podwórka Siedmiu Kamienic, skromne,
ale warte spojrzenia  wędrowca, który zboczył  z ulicy
zaciekawiony bramą w głąb czyjejś powszedniości.
I małe dzieła sztuki, z  ptakami pijącymi z tryskającego
zdroju na rzeźbionych odrzwiach, z aniołem na wyschłej
misie albo lwem, który drzemie na murku schodków,
dalej drzwi, za którymi ktoś mieszka, wychodzi co dzień
od lat do sklepu po mleko i bułki, na poranną mszę

Podwórko przy ulicy Siedmiu Kamienic
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Andrzej Grądman

Poszukując duszy skrzypiec...
Rozmowa z Tadeuszem Knotem,
dyplomowanym lutnikiem

Podczas V Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława
Hubermana powszechną uwagę zwracała ekspozycja
instrumentów lutniczych w holu głównym Filharmonii
Częstochowskiej. Zaprezentowano tam przede wszystkim
repliki instrumentów dawnych: lutnie oraz instrumenty
smyczkowe różnych odmian. Do rozmowy na ten temat,
jak również o pracy w szlachetnym zawodzie lutniczym
zaprosiłem autora wystawy Tomasza Knota. Jest częstocho-
wianinem, pochodzącym z muzycznej rodziny absolwentem
tutejszego Zespołu Szkół Muzycznych. Studia wyższe
ukończył w Poznańskiej Akademii Muzycznej na wydziale
instrumentalnym, w klasie lutnictwa. Był jednym z ostatnich
dyplomantów u nieżyjącego już dra. Włodzimierza
Kamińskiego, twórcy tego jedynego w kraju kierunku
studiów.

Andrzej Grądman: Co zadecydowało a takim, dość
szczególnym, zestawie instrumentów pochodzących z Pana
pracowni, a pokazywanych na wystawie w Filharmonii?

Tomasz Knot: Jest to mój konik zawodowy – instrumenty
dawne, z poprzednich epok. Przy budowie ich można wykazać
się umiejętnościami znacznie większymi od tych, które
obowiązują przy instrumentach współczesnych. W replikach
instrumentów barokowych czy renesansowych spotykane są
różnego rodzaju ozdoby plastyczne w postaci rzeźby, inkru-
stacji lub ornamentu, które dodają całości szlachetności i uroku.
Moja ekspozycja festiwalowa nawiązywała przy okazji, choć
może w sposób nieco przypadkowy, do pięknego koncertu
muzyki dawnej, wykonanego na takich właśnie instrumentach
przez przybyły zza granicy zespół kameralny.

Na czym polega tajemnica dobrych skrzypiec, altówki lub
wiolonczeli? Tych, które wyszły z pracowni słynnych włoskich
lutników w XVII i XVIII wieku? Współcześnie często można
spotkać się z entuzjastycznymi doniesieniami o odkryciu ta-
jemnicy Stradivariego czy Amatiego. Do „odkryć” tych zalicza
się np. szczególnie dobry gatunek drewna, rodzaj lakieru, kształt
instrumentu czy wynik ostatnich badań naukowych w dziedzinie
fizyki. Wszystko to razem lub oddzielnie wzięte powoduje,
że pracownie lutnicze opuszczają bardzo dobre instrumenty,
które korzystnie prezentują się w rękach wybitnych wirtuozów.
Wszystkie one jednak nie mogą równać się z cennymi
egzemplarzami np. Stradivariusami...

Mówiąc o dobrych instrumentach smyczkowych, można
mieć na myśli jedynie te ręcznie wykonane, pochodzące
od dobrego lutnika, nie zaś mnożące się wszędzie tanie
instrumenty wyrabiane fabrycznie w tzw. manufakturze.
W artystycznej pracy lutniczej wszystko wymaga indywi-
dualnego podejścia do każdego z instrumentów, poczynając
od doboru drewna (jaworu i świerka). Drewno takie wymaga
wieloletniego sezonowania, nim użyte zostanie do budowy
instrumentu. Bardzo istotne jest, z której części pnia pochodzi
wybrany odcinek surowca, a nawet to, z której strony wzgórza
to drzewo rosło. Na tej podstawie lutnik ocenia, jakiej obróbce
poddać surowiec, jaką grubość płyt należy przyjąć wraz
z późniejszym dopasowaniem płyty górnej i dolnej do siebie.
To niektóre tylko fragmenty żmudnej pracy lutnika nad
tworzonym instrumentem. Pracy wymagającej nie tylko
wiedzy, doświadczenia i umiejętności, lecz również wielkiej
cierpliwości. Do lakierowania gotowego instrumentu
wykorzystywane są lakiery oparte na naturalnych żywicach
pochodzących z egzotycznych krajów. Bardzo wiele czynników
w tej skomplikowanej pracy ma wpływ na późniejszą doskona-
łość gotowego instrumentu oddanego do rąk artysty muzyka.
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A czy przy budowie skrzypiec, na przykład na
in d y w i d u a l n e  z a m ó w i e n i e ,  k s z t a ł t u j e  s i ę  t e n
instrument stosownie do wymogów artysty muzyka?

To on powinien dostosować się do swoich skrzypiec.
Poszczególne instrumenty odznaczają się różnorodną charak-
terystyką barwy i brzmienia. Muzyk szuka więc takiego
instrumentu, który sprosta jego wymaganiom i oczekiwaniom.
Czy mają one służyć muzyce solistycznej, grze w zespole
kameralnym czy wśród dużego zespołu symfoników? Równie
istotny jest także gatunek muzyczny (muzyka dawna, barok,
romantyzm czy muzyka współczesna?). Do takich indywidualnych
potrzeb można oczywiście budowany instrument dostosować.

Czy posiada Pan wiedzę, na jakich instrumentach
grają nasi częstochowscy artyści – członkowie orkiestry
Filharmonii Częstochowskiej?

W większości są to instrumenty pochodzące od lutników
współczesnych – zupełnie dobre. W bardzo nielicznych
jedynie przypadkach napotkać tam można instrumenty seryjne,
fabryczne – maufakturowe. I to, niestety, słychać w zespole.
Nie wiem o zdecydowanie cennych egzemplarzach będących
w posiadaniu muzyków. Trudno mi zresztą odnieść się w szcze-
gółach do tego pytania. Ani Filharmonia ani Szkoła Muzyczna
nie współpracują ze mną w zakresie konserwacji lub naprawy
używanych instrumentów smyczkowych. Wykonuję jedynie
prace na indywidualne zlecenie posiadaczy.

Biorąc pod uwagę szczególną Pana specjalność – repliki
dawnych instrumentów – czy z tego da się żyć?

Z tego muszę żyć. Moje instrumenty rozchodzą się wśród
krajowych i zagranicznych zespołów muzyki dawnej lub
solistów. Cieszą się tam sporym powodzeniem. Teraz na przykład
mam zamówienie na violę da gamba od artysty meksykańskiego.
Ten młody człowiek koncertuje już na całym świecie. Kilka
moich altówek i wiolonczel gra w Paryżu, Pradze, Niemczech
i USA; szczególnie są to współczesne skrzypce i altówki.

Dochodzę do pytania, od którego właściwie powinienem
był zacząć naszą rozmowę. Czy prawdą jest, że skrzypce
porzucone i nieużywane latami – przestają grać, tracą swe
szlachetne właściwości? Znajdujące się w naszych zbiorach
publicznych i muzeach cenne egzemplarze pochodzące
z pracowni Grobliczów czy Dankwartów są ponoć jedynie
muzealnymi bibelotami.

To prawda. Trzeba wielu bardzo starannych i pracochłon-
nych zabiegów, by instrumenty takie przywrócić do życia.

A co z duszą skrzypiec?
Nie chodzi tu o mały kołeczek,
oparty o górną i dolną dekę
instrumentu, pieczołowicie
i cierpliwie ustawiany przez
lutnika, by skrzypce uzyskały
wyrównane brzmienie w swej
pełnej skali. Chodzi o tę
pozamaterialną ponoć duszę
skrzypiec, niepodzielnie
służącą ich właścicielowi.

Każdy nowy instrument
przekazany przez lutnika
posiadaczowi musi zostać
rozegrany, nim ujawni
ws z y s t k i e  s w e  c e n n e
właściwości. Porzucony
lub zaniedbany – traci wiele.
Wymaga więc troski i opieki,
by mógł całą duszą służyć
i w pełni podporządkować
się swemu posiadaczowi.

A czy buduje Pan także
skrzypce szkolne, służące
nauce gry na nich?

Tak. Posiadam własną kolekcję skrzypiec szkolnych,
dostosowanych rozmiarami do wieku młodych uczniów
– adeptów muzyki. Instrumenty te wypożyczam im,
za określoną odpłatnością, na czas nauki. W wymaganych
okresach dokonuję przeglądu i konserwacji tych instrumentów
a także ich wymiany na egzemplarze większe, dostosowane
do wieku ucznia. Bo każdy instrument wymaga systematycznej
opieki ze strony lutnika, podobnie jak np. samochód oddawany
co jakiś czas do rąk fachowca.

Zauważam obecność i uczestnictwo Pana jako wokalisty
w naszym sympatycznym zespole kameralnym „La Musica
Corale”. Czy to drugi zawód czy hobby?

To doskonała odskocznia od codziennych zajęć zawodowych.
Jestem w końcu absolwentem szkolnictwa muzycznego. Udział
w zespole chóralnym, wśród mych koleżanek i kolegów
o przygotowaniu w większości również profesjonalnym
– to satysfakcja i przyjemność w godzinach relaksu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Andrzej Grądman
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TRZY WYSTAWY

W końcówce roku 2005 pojawiły się trzy
interesujące wystawy w trzech miejscach znanych
już ze swej galeryjnej działalności. Pierwsza,
sądzę  że najważniejsza, to wystawa Jolanty
Winiszewskiej, pracownika naukowego Akademii
im. Jana długosza. Wernisaż w Filharmonii  zgromadził
wielu młodych sympatyków talentu dojrzałej już
artystki. „Malarski ślad istnienia”, bo tak została
zatytułowana wystawa – przedstawia dorobek
artystki w sposób reprezentacyjny, pokazując
bardzo in teresujące  prace  z  różnych cykl i
malarskich z lat 1993 – 2005. W katalogu Jolanta
Winiszewska pisze m.in.: „Dziś spotykamy się
zbyt często z zarzutem anonimowości, bezosobowości.
Ta martwa neutralność staje się znakiem czasu.
Tęsknota za własną indywidualną przestrzenią
stanowi problem prawie każdego z nas. Staramy
się więc tę przestrzeń zindywidualizować. Dla
twórcy – malarza będzie to własna przestrzeń
malarska, która go określa i daje poczucie odrębności.
W swojej twórczości podejmuję próbę poszukiwania
odpowiedzi na pytania związane z jej tajemnicą”.
O pracach malarskich J. Winiszewskiej napisano
już wiele pochlebnych opinii, pisał o nich m.in.
prof. Konrad Jarodzki, prof. Stanisław Kortyka,
prof.  Andrzej Niekrasz oraz krytycy sztuki
Wojciech Skrodzki i Piotr Głowacki. Zacytujmy
jedną z opinii o jej obrazach: „Uczucie samotności
w tłumnym mieście, subiektywne odczuwanie
swojej przestrzeni indywidualnej, odnosi się raczej
do sfery spraw przeżywanych ale nie zobrazowanych.
Jolanta Winiszewska tworzy wizerunki miejsca
człowieka, ale bez człowieka. Interesują ją sama
tkanka i struktura przestrzeni zaludnionej. Dochodzą
do głosu fascynacje zbiorowością, multiplikacją,
powtarzalnością elementów i pulsowaniem. Jest
w tym coś z muzyki i biologicznego rytmu świata”
(K. Jarodzki).  Inną sferę jej dokonań malarskich
poszerzył w dawnej recenzji prof. Andrzej Niekrasz:
„ (...) motywy, tematy obrazów ukazują świat
widziany od środka w określonym miejscu i czasie.
Można zauważyć, że poszczególne przedmioty
i zjawiska przenikają  się  wzajemnie.Obrazy
budowane są jakby z kilku drobnych elementów
formy i koloru zapamiętanych z wielu oglądanych

sytuacji pejżażowych (...) Moim zdaniem domeną
pierwszorzędną tego malarstwa oprócz indywidualnej
przestrzeni jest światło malarskiej materii. Światło
zrodzone z wewnętrznego strukturalnego życia tej
materii, z którego artystka uczyniła głównego aktora
na scenie własnych kompozycji. Światło to jest
specyficzne, emanuje wprost bz materii malarskiej
jakby w chwili erupcji, jest niezwykle intensywne,
oślepiające. Jego dynamika prowadzi do swoistego
rozświetlenia przestrzeni pejzażu a momentami
do jakości prześwietlenia. Co nazwę efektem
lampy błyskowej”.

Druga wystawa została zrealizowana przez
Elżbietę Chodorowską, artystkę o olbryzmim
potencjale twórczym. W małym lokalu Regionalnego
Tow. Sztuk Pięknych „Zachęta” przy al. Wolności
44 zaprezentowała czarno-białe prace malarskie
realizowane pędzlem na papierze. Prace bardzo
ekspresyjne i dynamiczne, przedstawiają wielocylin-
drowe silniki motocyklowe w pewnym zbliżeniu
i przeskalowaniu. Interesujące kompozycje mimo
swojego biało-czarnego charakteru są bardzo
malarskie. Wynika   to z zastosowanego gestu
malarskiego, szerokiego duktu pędzla, świeżości
i bezpośredniości w budowaniu formy plastycznej
wyobrażenia znaku silnika motocyklowego.
Chodorowska znana jest wszystkim ze swej fascynacji
starymi motocyklami i zabytkowymi samochodami.
Ostatnio prezentowała piękne zszywane z różnych
materiałów tkaniny oraz instalacje rzeźbiarskie
z olbrzymich jutowych głów. Ta ciekawa artystka
z wielką odwagą i bez kompleksów podejmuje się
nowych realizacji i uzyskuje ciekawe rezultaty.
Swoje artystyczne projekty potrafi ciekawie ekspo-
nować i zjednuje sobie wiele pochlebnych opinii.

Joanna Jeżewska – Desperak zaskoczyła mnie
swoją wystawą najbardziej. W OPK „Gaude Mater”
pokazała kilkanaście dużych prac malarskich
na papierze i płótnie. Doskonałe w większości
technicznie papiery przebijały swym wyrazem
i harmonijnym pięknem płótno - ich niedostatki
techniczne psuły wysmakowane estetyczne kompozycje.
Jeżewska w swoim kobiecym akcie wykazała, że potrafi
wydobyć z jego formy niesamowitą  indywidualną
i swoistą ironię, mimo że posługuje się niekiedy
językiem plastycznym zapożyczonym od swojego
męża, Andrzeja Desperaka. Prace o zdecydowanie
ciepłej tonalności są pełne sensualnego i erotycznego
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wydźwięku. Płynność przenikających się malarskich
struktur nadaje tym figuracjom ruch. Zmysłowe
kobiece ciała, kadrowane i komponowane różnorodnie
– jednak zwykle w pionach i skosach w napiętych
biologicznie pozach – są zarazem świetliste, jak
i w pewnym sensie bardowe przez wyszukany kontur
czy wewnętrzną linię. Czasami w kadrowanych
w kwadraty kompozycjach na płótnach formy
kobiecego aktu nakładają się na siebie, stają się
przejrzyste. Są fantomami realności, przenikają
się, wzmacniają, uzupełniają, sumują w nowy
plastyczny wyraz.

Te trzy wystawy, zrealizowane w ostatnim
miesiącu ubiegłego roku, są znaczące i należą
do najlepszych. Przekonują o wielkim potencjale
kobiecego środowiska plastycznego w naszym
mieście. Brawo Panie!

 Marian Panek

Joanna Jeżewska-Desperak, "Akt na białym tle",  2005Jolanta Winiszewska, "Hucisko" z cyklu "Jurajskie miasta", 2004,
akryl na papierze

Elżbieta Chodorowska, "Stary motocykl", 2005,
technika własna na papierze
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Katarzyna Cierpiał - urodzona 28.02.1980, mieszka
w Częstochowie. Ukończyła studia w Instytucie Sztuki
na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się grafiką
warsztatową, rysunkiem artystycznym i książką
artystyczną. W jej twórczości dominują prace wykonane
w technikach metalowych, głównie akwaforty
i akwatinty. Zarówno w pracach graficznych jak
i rysunkach, przestrzenią poszukiwań artystki stał się
człowiek - jego uczucia, sfera duchowych przeżyć,
codzienność. Autorka brała udział w licznych wystawach
zbiorowych w Opolu i we Wrocławiu, na których
prezentowała kilka większych cykli artystycznych
m.in. „Bajkowy Świat”, „Sansara” czy cykl wielkofor-
matowych rysunków „Patrzę”. Ostatnio jej prace
można było podziwiać w krakowskim Trambarze,
na wystawie indywidualnej zorganizowanej przez
Stowarzyszenie EPUgeum.

ModlitwaMiłosierdzie
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Fotografie Zbigniew Burda

CZELUŚCIE METROPOLII

Krzysztof Żyngiel – student V roku Wydziału
Artystycznego Akademii im. Jana D ługosza
w Częstochowie. Rocznik 1982. Swoje obrazy
zalicza do nurtu „realizmu fantastycznego” a jako
mistrza wskazuje Tomasza Sętowskiego. Uczestnik
kilku plenerów i wystaw, zdobywca m.in. I miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Architektura mojego
miasta”. Obecnie szykuje się do obrony dyplomu
i pracy magisterskiej, napisanej na temat „Jak prace
Tomasza Sętowskiego i Jacka Pałuchy wpływają
na rozwój ekspresji plastycznej u dzieci”. Najnowszą
wystawę artysty – prace z cyklu „Czeluście Metropolii”
- można oglądać w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej
im. W. Biegańskiego (ul. Księżycowa 2).
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Międzynarodowe Spotkania
Teatralne

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
zorganizował pierwsze Międzynarodowe Spotkania
Teatralne. Ta nowa programowo impreza przyciągnęła
niestety tylko niewielką grupę teatromanów. Mimo
zróżnicowanego repertuaru Spotkań zabrakło wiodącego
spektaklu, na który dostać bilet można by było tylko
u „konika”. Gdzie te czasy, gdy grano w Częstochowie
„Terrorystów” Iredyńskiego a kierował teatrem
Wojciech Kopciński! Zabrakło spektakli z górnej półki,
z takich ośrodków teatralnych jak Kraków, Gdańsk,
Szczecin czy Warszawa. Brakowało publicznej rozmowy,
gdzie dyskutowano by o roli repertuaru w teatrze, sile,
potencjale, możliwościach i ambicjach zespołu
artystycznego. Teatr trzeba umieć robić. „Teatr przebiega
pod kurtyną”, jak kiedyś powiedział Ludwik Solski.
Teatr musi mieć swoją płaszczyznę społeczną, swoją
publiczność rożnorodną: teatromanów, stałych bywalców,
publiczność snobistyczną i młodzieżowa. Z zazdrością
można spoglądać na publiczność kielecką w czasie
konkursu spektakli o „Dziką Różę” czy opolską
mającą swoje Konfrontacje Klasyki Polskiej. Trzeba
jednak powiedzieć, że od razu Krakowa nie zbudowano.
Dyrektor Katarzyna Deszcz zaprosiła dobre zespoły
i o ciekawym repertuarze. Właściwie były to tak
zwane spektakle autorskie, spektakle sprawdzone.
Na tym tle częstochowska „Odyseja 2” Andrzeja
Sadowskiego wypadła zupełnie dobrze.

Z kronikarskiej powinności trzeba wymienić
teatry uczestniczące w Spotkaniach, a były to Teatr
im, W. Siemaszkowej w Rzeszowie z „Jabłkiem” Vern
Thiessena w reż. Tomasza Dutkiewicza, Teatr Dramy
i Komedii z Kijowa ze spektaklem  „Morze... Noc...
Świece” Yosef Bar Yosef w reż. Eduarda Mytnickiego,
Stowarzyszenie Persona, Bukareszt prezentujące
„Stop the tempo” Gianina Gerbuneriu w jego reżyserii,
Teatr Porywacze Ciał z Poznania z „Tajemnicą”
Gombrowicza w reż .  Katarzyny Pawłowskiej
i Macieja Adamczyka. Teatr z Bańskiej Bystrzycy
z „Hamletem” W. Szekspira w reżyserii Petera Kocana,

Panel dyskusyjny „Czy Bóg powinien chodzić do Teatru”

„Stop the Tempo” Agnes Medows
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Teatr Rozrywki z Chorzowa z „Krzykiem” zrealizo-
wanym na podstawie tekstów Jacka Kaczmarskiego
w reżyserii Roberta Talarczyka.

Odbyły się też imprezy towarzyszące. Najważniejsza
to panel dyskusyjny pt. „Czy Bóg powinien chodzić
do teatru”, prowadzona przez Katarzynę Deszcz. Bardzo
interesującą wypowiedź miała tu Monika Stalens
(reżyser) matka słynnej francuskiej aktorki Juliette
Binoche (”Trzy kolory”, „Czekolada”), której przodkowie
pochodzą z Częstochowy. Pani Stalens opowiadała
o swoich związkach z teatrem uduchowionym m.in.
P. Brooka, T. Kantora. W dyskusji udział brali Edward
Mytnicki, Agnes Meadows, ks. Piotr Zaborowski.
Innym wydarzeniem był slam poetycki w wykonaniu
A. Meadows – londyńskiej dziennikarki, promotora
sztuki, poetki. Był bardzo dynamiczny, momentami
szlańczy. Rytmiczna poezja wsparta jazzowym
podkładem muzycznym Wojtka Puszka dopełniała
kolorytu imprezy. Ważnym akcentem Spotkań stało
się otwarcie wystawy pt. „Dylematy”, na której
interesujące prace, przede wszystkim malarskie,
zaprezentowali Grzegorz Banaszkiewicz, Andrzej
Desperak, Rafał Głowacki, Włodzimierz Kulej, Jarosław
Kweclich, Jacek Łydżba, Marian Panek, Aldona
Smoląg, Magdalena Snarska,  Zdzisław Wiatr,
Katarzyna Winczek. Dodajmy, że w przeprowadzeniu
Spotkań dzielnie pomagał klub „Utopia” przy ulicy
Jasnogórskiej przyciągając młodego teatralnego widza

(Pamar)

Teatr Porywacze Ciał

„Morze... Noc... Świece...”

„Krzyk” wg Jacka Kaczmarskiego

Przed spektaklem w klubie „Utopia”
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Farsa jak malowanie

Koniecznie idźcie na „Jak się kochają w niższych
sferach”. Kto nie był, niech leci natychmiast! Tym
bardziej, że polityka repertuarowa naszego teatru nie jest
do końca przewidywalna. A nuż zdejmą sztukę z afisza
i stracicie okazję do dobrej zabawy?

Alan Ayckbourn napisał ponad 60 sztuk, wystawianych
w kilkudziesięciu krajach świata. W Polsce znamy m.in.
„Farsę na trzy sypialnie” i „Wszystko jest względne”. Autor
operuje znanymi i lubianymi motywami, więc jest bez
znaczenia, czy akcja dzieje się w USA, Polsce,
Argentynie czy Japonii. Te motywy to, w skrócie mówiąc,
małżeńskie komedie pomyłek w stylu: on ją zdradza
i robi wszystko, żeby się ona nie dowiedziała. I jak to
w farsie - wszystko jest nieskomplikowane i łatwe
do przewidzenia. Ale właśnie tego szuka w komedii
obyczajowej widz teatralny – humoru,  zabawy.

„Jak się kochają w niższych sferach” to noworoczna
propozycja naszego teatru i dowód na to, że ma rację
najwybitniejszy polski teoretyk współczesnej kultury,

inż. Mamoń z filmu „Rejs” – lubię to, co znam. Lubimy
się śmiać ze starych dowcipów i nie ma się co tego
wstydzić. Lubimy stosowane już motywy literackie,
osoby, sytuacje i z góry wiemy, jak się skończą perypetie
bohaterów – dobrze dla wszystkich. Nikt nie zostanie
naprawdę poszkodowany, co najwyżej upomniany.

Sprawdzony mechanizm psychologiczno – społeczny
- takie sztuczki mają nas rozgrzeszać z  małych przewin,
niedomówień i kłamstw. Pewnie niczego nie uczą, a tylko
bawią – jak grane do dziś farsy Michała Bałuckiego
pisane w drugiej połowie XIX wieku.

Skoro więc wiemy, co i jak będzie przebiegało
i wiemy, jak się to wszystko skończy, idziemy do teatru
zobaczyć, jak toto zostanie pokazane. Choć farsowe
perypetie małżeńskie znamy z setek filmów i seriali
- że nie wspomnę o książkach -  wierzymy, że zostaniemy
rozbawieni. Im lepiej znane nam wątki są opowiedziane,
tym bardziej bawi nas przedstawienie. Jest oczywiście
zupełnie nieważne, czy akcja rozgrywa się w sferach
niższych, średnich czy wyższych, swoiskich czy bardziej
egzotycznych. Kluczem do sukcesu u widza jest wyłącznie
sposób opowiadania.

Spodziewaliśmy się, że Artur Barciś, znakomity aktor
komediowy, rozumie na czym polega farsa i nasze
oczekiwania. I nie zawiedliśmy się. „Jak się kochają” to
farsa na bardzo dobrym poziomie, przynajmniej na takim

Marek Ślosarski, Adam Łoniewski,  Agata Ochota-Hutyra, Adam Hutyra, Małgorzata Marciniak, Teresa Dzielska
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jak niektóre odcinki serialu „Miodowe lata”, w którym
Barciś przez lata odtwarzał jedną z głównych ról.
Proweniencję „Miodowych lat” widać w działaniach
reżysera, i jest to pochwała, bo Barciś umiejętnie
i twórczo skorzystał z dobrych wzorów.

Chwalimy też scenografię Bożeny Pędziwiatr –
czytelną i zrozumiałą. W sztuce, której akcja błyskawicznie
przenosi się z miejsca A do miejsca B i z powrotem, ma to
zasadnicze znaczenie.

Jeśli zaś do dobrego tekstu, sprawnej reżyserii, zmyślnie
zaprojektowanej scenografii dodamy jeszcze dobrych
aktorów - sukcesu u widza murowany.

Właściwie poprowadzić aktorów w farsie wcale nie
jest łatwo. Trzeba ich przypilnować, żeby grali
wyraziście, ale też nie przedobrzyli i nie mrugali zanadto
do widza. W „Jak się kochają” trzy pary aktorów
(Małgorzata Marciniak i Marek Ślosarski, Adam Hutyra
i Teresa Dzielska oraz Agata Ochota-Hutyra i Adam
Łoniewski) muszą ponadto grać niebywale precyzyjnie,
żeby nie zmącić toku szybko biegnącego opowiadania,
nie pomylić miejsca, nie wejść przed aktora z innej pary
ani za wcześnie ani za późno. Na premierowym przedsta-
wieniu zauważyliśmy ledwie dwie takie drobne pomyłki
- zapewne z tego powodu, że chcieliśmy je zauważyć -
które w następnych przedstawieniach zapewne zostały
już usunięte.

Spektakl wzbudza na widowni serdeczny, radosny
śmiech i częsty – zasłużony - aplauz. To dowód na to,
że i takiej rozrywki łakną częstochowscy odbiorcy.

Nie będziemy tu marudzić na temat oceny repertuaru
teatru. Jest inscenizacja, która wyraźnie spodobała się publicz-
ności i w tym momencie to jest najważniejsze. Po aktorach
też widać (mam wrażenie), że grają z przyjemnością.

Nie będziemy też marudzić, że w sensie czysto
aktorskim w sztuce AA nie ma zbyt wiele do zagrania –
postaci są tak wyraziście nakreślone przez autora. Ale,
dziękując całej ekipie za to przedstawienie, jednego
z wykonawców trzeba pochwalić szczególnie – to Adam
Łoniewski w roli Williama. Szczególnie w pierwszej
części spektaklu pokazał się od najlepszej strony – to nie
występ w farsie, to aktorska kreacja ów zahukany pan
Featherstone – te gesty, ten krok, ten głos, to skrywanie
się za żoną, te ruchliwe palce – palce lizać!

I jeszcze coś. Bardzo pozytywnie odebraliśmy drobne
wtręty do tekstu, wprowadzone przez reżysera. To dowcip,
dodający tekstowi aktualności - polskiej i częstochowskiej.
W farsie rzecz to jak najbardziej dopuszczalna i nawet
wskazana; ona odróżnia tę inscenizację od innych, które
reżyser Barciś zrobił lub zrobi gdzie indziej. Niby
drobiazg, ale jak cieszy.

M.P. Rawinis

Fotografie Piotr Dłubak
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MAGDA Fot. Janusz Mielczarek
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PAN FRANCISZEK Fot. Janusz Mielczarek
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A n n a     P u r s k a

*
*           *

Nie znam go i nie kocham.
Nie kocha mnie, nie zna.

Nie piszę do niego listów.
Nie przynosi róż.

Nie życzy dobrej nocy.
Nie siadam z nim do stołu.

Nie świętujemy rocznic.
Nie szłam z nim pod rękę.

Rozmawiam z tyloma ludźmi
lecz nie jego słucham opowieści.

Stoję na szczycie wzgórza. Pejzaże tak rozległe
i zachwycające. Lecz patrzę na nie
jedynie swoimi oczyma.

Nie utraciłam go nawet, bo nie posiadałam.
Daleki ode mnie jest tylko marzeniem.

Szukał mnie. Jest sam
albo otoczony solidną rodziną.

Nie znajduje pociechy. Tak już do tego przywykł.
Wie tylko, że istnieję. Istnieje na pewno.

Dobry Bóg nie pozwolił nam się spotkać
dając w zamian zapewne coś znacznie lepszego.

Na wielkich telebimach porywisty wiatr.
I ja jako ten kwiat zamrożony w szkle.
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Katarzyna Basińska

***

staruszka z siwymi włosami
ubrana w czerń
stoi pod przygarbionym dniem przeżyć

jej walizka łez
zbyt ciężka by poniósł ją syn

przejmujący wiatr przynosi wspomnienia
odgrzewane na nowo okruchy minionych dni

kiedyś on przynosił jej polne kwiaty
teraz ona chciałaby go nimi ubrać
kładąc je na betonowej płycie

staruszka z siwymi włosami
wiele razy czuwała nad zasypiającym synem
teraz on czuwa nad nią
włączony w poczet cherubinów

13.07.2004

***

miękkim włosem futra
wtula się we mnie księżyc
na atłasowym posłaniu nocy
kładzie swe spragnione usta
by pić z glinianego dzbana ambrozję
drżącą dłonią odbijającego blasku
odnajduję znajome pagórki ziemi
jak strudzony wędrowiec
na zagubionej ścieżce marzeń

obejmuję ramieniem serca
niestrudzonego kochanka zmroku
w pajęczynie bezsennych dni
na rozhuśtanych mostach losu

płochą mgłą wspomnień
wtula się we mnie niebo
chcę wiedzieć że to miłość

18.06.2003

Katarzyna Basińska – studentka  III roku filologii
polskiej Akademii im. Jana Długosza (i I roku politologii).
Lubi słuchać muzyki klasycznej, interesuje się literaturą
polską, szczególnie czasu wojny. Za swoich mistrzów pióra
uważa Halinę Poświatowską i ks. Jana Twardowskiego.

POEZJA

STROFA MIEJSKA

30 listopada w Piwnicach Margaux odbył się
wieczorek poetycki pt. „Strofa Miejska”, podczas
którego wystąpili poeci „Bulionu”: Wioletta
Grzegorzewska, Tomasz Jamroziński i Marcin
Zegadło (pisaliśmy o nich w czerwcowych „Alejach”).
Wieczór i miejsce sympatyczne, doskonale nadające
się do tego rodzaju imprez (w piwnicach wykwintne
trunki), lecz z poezją nieco gorzej. Chociaż poeci
jasno klarowali zgromadzonym, o co im chodzi,
wielu nie zrozumiało ich przekazu. Być może poezja
była za trudna albo po serii slamów w mieście
oczekiwania wobec poezji są bardziej rozrywkowe...
Sytuację ratował dowcipny prowadzący Tomasz
Szewczyk i Wiola Grzegorzewska, której utwory
świetnie się sprawdzają na takich spotkaniach.
Akademiccy wychowankowie uniwersytetów w Krakowie
i Łodzi  trochę rozczarowali. Zamiast poezji miejskiej
była podmiejska, peryferyjna, poezja ubocza, która
z ruchem i zgiełkiem dużego city niewiele ma wspólnego
(czy taka jest Częstochowa?).Książki tych autorów
(poniekąd obiecujące) zapowiadały coś innego. Wioletta
zakończyła wieczór wierszem o tematyce „wiejskiej”
i ten klimat chyba najbardziej pasował do wieczoru.
Z dyskusji między poetami (reszta słuchała) można
wywnioskować, że Częstochowę postrzegają jako
pustynię kulturalną i wylęgarnię grafomanów, ale oni
- „misjonarze” zmienią ten stan rzeczy, zagospodarują
ten ugór, wezmą w posiadanie i sprawią, że nikt już nigdy
więcej nie splunie na przeklęte rymy częstochowskie.
Zapowiedzi buńczuczne jak manifesty futurystów, ale
pożyjemy – zobaczymy. Oglądając występy innych
poetów (a trochę ich w naszym mieście jest), dochodzę
do wniosku, że ich skupiska nawzajem się nie dostrzegają
i wszyscy kreślą katastroficzne wizje pustyni zamierającej
w cieniu Jasnej Góry i OPK „Gaude Mater”. Tłumaczę
to sobie tym, że poeci to indywidualności i raczej nie
chcą nikogo poza sobą dostrzegać, każdy pragnie
wielkości, choćby i po śmierci, jak np. Norwid. Sen
urojony trwa, podobnie jak walka o „rząd częstochowskich
dusz”. Nie bez powodu spotkanie odbyło się w piwnicach
przy ul. Mirowskiej, gdyż poza kapitalnym, katakumbowym
klimatem i elegancją lokal współpracuje z Towarzystwem
„Zachęta” (tu się odbywają również wernisaże
malarskie), z którym planuje w przyszłym roku
przeprowadzić szereg podobnych imprez a także
występy znanych twórców z całego kraju. Coś się
będzie przy „Puchatku” działo...                          (sb)
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Fot. Piotr Dłubak

I zachwyt dla wszystkich

z aktorką Paulą Kwietniewską
rozmawia Marian P. Rawinis

Jest Pani etatową aktorką Teatru im. Adama
Mickiewicza. W czym teraz można Panią zobaczyć?

Mam udział w dwóch bajkach (śmiech). Jest kolorowo,
jasno i perliście. Ale poważniej, to w każdej roli można
zrobić coś ważnego, wydobyć barwy, mieć satysfakcję
i dać satysfakcję. Bez względu na to, czy grasz bajkę,
komedię czy dramat, podejście do roli powinno być jedna-
kowo solidne. Poza tym trzeba umieć się bawić rolą. Joanna
Bogacka, znakomita aktorka i opiekunka mojego roku,
zawsze powtarzała, że przede wszystkim ważna jest umie-
jętność zabawy. Trzeba umieć bawić się rolą, to znaczy czerpać
z niej satysfakcję ale i nie skąpić inwencji. Filtrować rolę
przez siebie, własną wyobraźnię, doświadczenie, obserwację
ludzi i świata. Bo  aktorstwo to odkrywanie siebie i poszu-
kiwanie prawdy. Prawdy o sobie i o świecie.

Występy na scenie są dla Pani spełnieniem marzeń
z dzieciństwa?

Od dziecka uwielbiałam się przebierać, malować, tworzyć
publiczność, śpiewać dla publiczności. Mazałam szminką
policzki, zakładałam różne stroje i najwyższe szpilki Mamy,
i paradowałam w pełnej krasie z tymi pąsami na licach – to
była rokosz! Ale czy już wtedy myślałam o aktorstwie?
Chyba nie.  Dojrzałam do takiej decyzji w Liceum
Muzycznym.  Wpłynęły na nią liczne konkursy wokalne
i recytatorskie, poetycko-muzyczne programy nagrywane
dla telewizji, spektakle, w których brałam udział.  Cieszyła
mnie wymiana energii na linii widz – aktor. A co do
marzeń...  W każdym człowieku drzemie marzenie
o realizacji planów. Każdemu jest potrzebne spełnienie. Ono
nie musi nadejść zaraz po szkole. Potrzebne są samozaparcie
i dyscyplina. Podobno zamiast marzeń lepiej mieć plany
i dążyć do ich realizacji. Ja lubię i jedno, i drugie. Plany są
matematycznie skonkretyzowane, a w marzeniach jest jakaś
lekkość, powiew świeżości i czegoś nieuchwytnego, a przez
to pięknego. To jak świadomość i nieświadomość. Nicholas
Ray, reżyser „Buntownika bez powodu”, często mówił
o tym w kontekście roli. Jedną nogą stać w świadomości,
drugą w nieświadomości.

Jest Pani aktywna na wielu artystycznych polach.
Czy to wynika z poszukiwań artystycznych czy może też
z sytuacji na rynku? Dziś jest duża konkurencja dla
zawodowego aktora.

Im więcej zadań, ról, projektów, tym większe
możliwości spełniania się. Mam podwójne wykształcenie:
jestem muzykiem instrumentalistą i aktorką-wokalistką.

Paula Kwietniewska – aktorka, wokalistka, muzyk
– instrumentalista, konferansjer, prelegent. Absolwentka
Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie
(klasa fletu poprzecznego i fortepianu) i Państwowego
Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni,
studentka  Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej
im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. Nagrywała piosenki
i programy poetycko-muzyczne dla Polskiego Radia
i TVP, występowała na koncertach w Filharmonii
Częstochowskiej i na różnorodnych imprezach
o charakterze charytatywnym.  Laureatka m.in.
Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewamy
poezję” w Olsztynie. Odtwórczyni głównej roli w musicalu
„Wichrowe Wzgórza” (Teatr Muzyczny w Gdyni),
aktorka musicalu „Chess” prezentowanego m.in.
w Szwajcarii, Austrii i Niemczech.

Aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
Ważniejsze role: Aniela w „Ślubach panieńskich”
A. Fredry (reż. A. Łapicki), Sonia w „Wujszku Wani”
A. Czechowa (B. Semotiuk), Maryna w „Weselu”
S. Wyspiańskiego (A. Hanuszkiewicz), Swoja w „Na szkle
malowane” (K. Janda), Uczennica w „Lekcji” E. Ionesco
(W. M. Szymczyk).
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Rzeczywiście, muzyczne wykształcenie przydaje mi
się bardzo i poszerza możliwości artystycznej wypowiedzi.
Umiejętność gry na fortepianie wykorzystałam m.in.
w spektaklu „Wujaszek Wania” w naszym teatrze, a na
flecie poprzecznym gram w miarę wolnego czasu.
Śpiewam za to cały czas: na scenie, na zlecenie i – rzecz
jasna – pod prysznicem. Dla aktora wszystko jest jednakowo
ważne. Ale najważniejsza jest konsekwencja, utrzymywanie
poziomu, dyscyplina.

Współczesne media dają różne, dawniej niedostępne,
szanse młodym aktorom? A może przeszkadzają aktorom
zawodowym?

Zostałam ostatnio zaproszona przez Wydział Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do udziału
w warsztatach reżyserskich prowadzonych m.in. przez
Magdę Piekorz, reżyserkę słynnego filmu „Pręgi” i po raz
któryś uzmysłowiłam sobie, jaką siłą jest oko kamery, kadr,
film wreszcie. Jest trwały, zmaterializowany, wieczny
niemalże, w przeciwieństwie do teatru. Współczesne media
dają szanse wielu aktorom.  Co do samego aktorstwa –  może
się ono spełniać w różnych formach: teatralnej, filmowej,
telewizyjnej, estradowej. Aktorstwo daje dużo możliwości,
nie tylko granie na deskach scenicznych. Aktorstwo
w ogóle jest zawodem wędrownym. A zawodostwo? Czy
aktorem zawodowym jest student po ukończonej szkole? Czy
może stać się nim  naturszczyk, który błysnął osobowością
i znalazł się wśród aktorskich gwiazd? Jaracz czy Solski
żadnej takiej szkoły nie skończyli. Nie wiem, czy jest przepis
na zawodowstwo w tej dziedzinie. Wiem natomiast,
że nie obejdzie się bez talentu, pasji, pracy i poświęcenia.
Obserwacji najlepszych i uczenia się od nich. A jeśli pan
pyta o udział aktorów w serialach, turniejach, reklamach,
to uważam, że jest to sprawa indywidualnego wyboru każdego
artysty. Jeżeli rozrywka tzw. komercyjna utrzymuje wysoki
poziom, nie widzę powodu, żeby nie wziąć w niej udziału

Wobec tej konkurencji, choćby telewizyjnych seriali,
gdzie często widzimy dość mierne talenty, chyba niełatwo jest,
osobie tak wrażliwej jak aktorka, zachować dystans i spokój?

Umiejętności odnalezienia się w rzeczywistości
wynikają z uwarunkowań psychofizycznych. Na pewno
potrzebne jest przekonania i wiara, że chce się robić akurat
to. Potrzebne są upór i chęć dążenia do celu, całe pokłady
upartości, niewyobrażalne pokłady upartości. Nie ma
artyzmu bez wrażliwości. Choć sprawdza się powiedzenie,
że w tym zawodzie trzeba mieć duszę motyla i skórę
słonia. Zwłaszcza dla kobiet jest to zawód trudny.

Dlatego, że jest mniej ról teatralnych napisanych dla pań?

Kobieta w teatrze jest poszkodowana. Więcej jest ról
dla mężczyzn, są ponadto bardziej zróżnicowane, różno-
rodne, ciekawsze. Poza tym w kobiecą strukturę wpisany
jest kod rodzinny, spełnianie się w rodzinie. Łączenie
obowiązków domowych z pracą w teatrze nie jest łatwe,
wiem to na przykładzie moich koleżanek. Teatr jest
wymagający. Wymaga wielkiej dyspozycyjności,

skoncentrowania. To przecież nie tylko próba od 10
do 14, i powiedzmy, od 18 do 22.  Chodzi się z rolą,
poświęca się jej całą uwagę. Zgodnie ze znanym powie-
dzeniem, że nie można zapominać o roli, bo rola zapomni
o nas. Praca nad rolą, to praca na okrągło, także w wolnym
czasie, zawsze. Śpisz z rolą albo nie przesypiasz nocy
myśląc nad nią. Przed premierą „Wichrowych Wzgórz”
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie grałam główną rolę,
nie jadłam parę dni, nie spałam cztery noce. Nie byłam
w stanie, emocje przedpremierowe nie pozwoliły. Ale
warto było. Moja dyplomowa rola została wtedy
oceniona na celujący. Potrzebna jest umiejętność
szybkiej koncentracji i szybkiego przestawiania się.
Ponadto, to także ciężka praca w sensie fizycznym. Aby
widz mógł się śmiać, aktor musi pracować bardzo ciężko.
Żeby to, co przedstawia, miało wyraz, jakość artystyczną.
Widzowie nie zdają sobie sprawy z trudności  tego zawodu.

I bardzo dobrze. Niewiele mnie interesuje wysiłek
szewca włożony w reperację mojego buta. Chcę zobaczyć
efekt jego pracy i chcę, żeby efekt mnie zadowolił.

To oczywiste. Ale chcę powiedzieć, za Jaraczem,
że choć w zawodzie aktora większość dni należy do
trudnych, to są jednak chwile szczęścia. I one rekom-
pensują trudności. Bo aktorstwo jest zawodem naprawdę
magicznym.

Wymiana energii pomiędzy aktorem a sześciuset
osobami na widowni? Aktorka, grająca ten sam
spektakl po raz, powiedzmy, pięćdziesiąty, myśli tylko
o roli, a nie o sprawach domowych?

Czy grając Anielę myślę o tym, że za chwilę mam
iść gotować zupę? Nie, nie myślę. Wychodzisz na scenę
i kreujesz inną rzeczywistość. Teatr jest magią,
energia między sceną a publicznością przepływa, prawie
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ją widać. Nie myślę o zupie także dlatego, że ważna jest
moja uczciwość zawodowa, rzetelne podejście do tego,
co robię. Szacunek dla pracy i dla widza. Ja gram po raz
pięćdziesiąty, on odbiera po raz pierwszy lub drugi.
To sprawa etyki zawodowej właśnie.

A jeśli po raz kolejny gra się tę samą rolę? Czy to
działa w taki sam sposób?

Nie ma mowy o powielaniu roli, nawet spektakl jest
za każdym razem inny. Grając drugi raz Anielę, u innego
reżysera,  byłam bogatsza o doświadczenia i role zagrane.
To też metoda na to, żeby nie ulegać rutynie zawodowej.
Staramy się szukać, wzbogacać. Oczywiście, w rozbudowie
roli trzeba też  uważać. Nie jestem tworzywem pojedyn-
czym, muszę mieć na uwadze kolegów. Ale to fascynujące
zagrać tę samą postać. To w ogóle fascynujące przechodzić
metamorfozy. Na egzaminie trzeciego roku grałam
w „Trzech siostrach” Czechowa. Profesor Grzegorz
Chrapkiewicz obsadził mnie w roli Olgi, najstarszej.
Nie mogłam tego pojąć. Absolutnie nie byłam przy-
gotowana grać takiej rozgoryczonej, borykającej się
ż życiem dziewczyny, bo we mnie kipiała radość życia.
Później zrozumiałam. Chodziło o przełamanie swojego

wizerunku, poszukiwanie kontrastów, odmiennych środków
wyrazu i odnajdywania w sobie różnych pokładów
emocjonalności. Trzeba było przełamać wszystkie bariery, opory.

Nie żal Pani, że prawie to wszystko, co Pani wymyśli
i wypracuje, tak łatwo znika? Że nie zostaje utrwalone,
jak, powiedzmy, w telewizyjnym serialu albo w filmie?

Przecież w teatrze zachwyca nas właśnie ulotność
sztuki. Nie da się jej zmaterializować, jak nie można
zmaterializować energii między aktorem a widzem,
o której mówiliśmy, a jakiej w filmie na przykład nie ma.
Dlatego uważam, że żywy teatr był, jest i będzie potrzebny,
ponieważ potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem będzie
istniała zawsze. I chciałabym, żeby żywy teatr trwał mimo
postępu technicznego. I żeby był dla wszystkich, dla jak
najszerszego spektrum społeczeństwa. Żeby zachwyt
znaleźli wszyscy. Życzyłabym sobie, żeby najmłodsze
pokolenie, które dopiero wprowadza się w sfery kulturalne,
znało żywy teatr, żeby od najmłodszych lat było uwrażliwiane
na wartość sztuki. Bo sztuka jest sprawą fundamentalną,
powinny istnieć muzyka, film, muzeum, galeria. I teatr.
Bo teatr jest tym wszystkim - to spotkanie z żywym
człowiekiem, artystą, malarzem, muzykiem, aktorem.

Dziękuję za rozmowę.
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Anna Chowska

ROCZNICA

Od kilku dni odczuwała podświadomy lęk. Choć bardzo
starannie to ukrywała, demony przeszłości nie pozwalały
o sobie zapomnieć, a ona wiedziała dlaczego. Właśnie
minęła czwarta rocznica ich poznania. Czwarta rocznica
bolesnego rozrywania siebie, pomiędzy jego, a swój,
od dawna zbudowany dom. Czwarta rocznica uległości
wobec kogoś, kto urokiem i przebiegłością doprowadził
do długo nieuświadamianego stopnia przywiązania.
Czwarta rocznica niepotrzebnego czekania i trwania
w miłosnym amoku. Czwarta rocznica jej nieustającej
wiary w realizację jego obietnicy bycia razem. Czwarta
rocznica jej słabości, a jego triumfu nad jej brakiem
charakteru. Czwarta rocznica, której miało nie być,
bo dwa miesiące wcześniej zamierzała z nim zerwać raz
na zawsze. Ale on się nie zgodził się, a ona przyjęła to z ulgą.

Data, która była dla niej najważniejszą w życiu,
aktualnie stała się źródłem niekończącego się cierpienia,
cierpienia które, co tu dużo mówić, sama sobie zafundowała.
Znaczyła dla niej bowiem tę nieoczekiwaną  zupełnie
zmianę, znaczyła nową miłość, znaczyła obecność kogoś,
kto wypełnił tak szczelnie, że aż hermetycznie jej świat.
Był dla niej wszystkim. Dniem, nocą, słońcem i cieniem.
Grudniem i majem. Płaczem i śmiechem.

Gdy był obok, wdychała jego zapach, by nabrać sił
na dni bez niego. Jak małe dziecko, patrząc mu prosto
w oczy, lubiła słuchać gdy mówił jak ważna jest w jego
życiu, jak świat krąży wokół niej, ile dla niego znaczy.
Dlatego czuła ból, gdy beztrosko, z dziecinnym
wdziękiem zapominał o tej, łączącej ich, dacie. A przecież
przez cztery lata zapomniał cztery razy.

Egoistycznie nie zgodził się na rozstanie, bo nie starał
się zrozumieć, jak bardzo jest jej przykro, że nie dotrzymuje
słowa, jak rozrasta się w niej poczucie winy, jak mdli ją
od wyrzutów sumienia, jak kurczy się pod własną podłością.

A do niej powoli docierała wszechogarniająca
świadomość, że on tak naprawdę wcale nie chciał, by byli
razem, razem na zawsze. On tylko mówił, że chce.
Wyznaczył termin rozstrzygnięcia, ale konsekwentnie go
unikał. Przecież musiałby zrezygnować z tego, co w jego
życiu okazuje się ważniejsze od niej, z książek, obrazów,
zegarów i innych dóbr dotychczas zdobytych. Chyba to
przeczuwała od początku, ale nie chciała w to wierzyć,
wolała puste obietnice, nic w rezultacie nie znaczące
w tej czteroletniej znajomości. Prosiła, by jej nie oszukiwał,
by podjął decyzję, jakąkolwiek, ale decyzję, która
roztrzygałaby jej sytuację. On wprawdzie zapewniał,
że chce by byli razem, ale dalej bawił się podwójnym

życiem, po mistrzowsku łącząc dwie prawdy – tę obiektywną
z tą życzeniową. Z przykrością konstatowała własną
naiwność i jego pewność siebie.

Zrozumiała, że nie kocha jej tylko życiowe imponde-
rabilia, to co sprawiało mu przyjemność, a nie to co miało
znaczyć ich wspólną radość. Pełna goryczy myślała o tym,
że jest dziewczyną tylko na godziny, dziewczyną na porcję
erotycznych doznań. Działał jak pogotowie ratunkowe,
ale jego rola jest przecież doraźna, a to w rezultacie
prowadziło do zwiększania cierpiącemu złudzeń. Coraz
przejrzyściej widziała, że jego postawa boli ją od dawna,
właściwie chyba od początku...? A może od chwili, kiedy
zupełnie nieodpowiedzialnie zaczął planować to, co
nigdy nie miało się zdarzyć? Gdy zrozumiał, co obiecał,
bez komentarza, zwyczajnie się wycofał.

Zaczęła zdecydowanie zadawać sobie pytanie:
jak można normalnie funkcjonować w anormalnych
warunkach? Co z tego, że zawsze podkreślał, że obu
stronom ma być dobrze, mają się wzajem uzupełniać, skoro
po mistrzowsku tylko brał i zabierał to, co obiecał dać?

Czas trwania jest czasem życia. Ale życie to
niekoniecznie trwanie, tak więc obudzony lęk wyzwolił
w niej siłę powrotu do życia. Wolała być sama, niż
oddawać siebie po kawałku.

Przemyślała swoje wątpliwości kolejny raz i kolejny
raz zobaczyła siebie w krzywym zwierciadle jego kłamstw.
Podjęła decyzję. Lęki miną, a ona będzie wolna.
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Rafał „Jeżyk” Kasprzak

DESTRUKCJA

Jak zwykle, dyżur zapowiadał się pracowicie.
Tradycyjnie przesiąknięty krwią, smrodem niemytych
nóg czy odorem na wpół przetrawionego alkoholu.
Właśnie tak wygląda prawie każdy ostry dyżur. Przed
kilkoma minutami wybiła północ. Niestety, nie
w szampańskich nastrojach, a znużeni pracą
oczekujemy z niecierpliwością na kolejnego pacjenta.
Jest – drzwi dawno nie smarowane otwierają się
z przeraźliwie przeszywającym skrzypieniem.
Z otworu korytarza jak z jaskini wyłania się cały
zespół „R”. To prawie jak we śnie, czworo czerwonych
kapturków i pacjent – niczym wilk albo sęp.
W mgnieniu oka dowiadujemy się, że nasz żywiciel
to pan Zdzisiu. Jego wygląd nikogo nie napawa
optymizmem. Są wstępne oględziny. Oczy mętne,
wyłupiaste, przekrwione. Nos prawdziwie orli,
podobny trochę do klamki od zakrystii. To nic nie
szkodzi, że za kilkanaście minut okaże się, iż jest
złamany, bo jak wyniknie ze zdjęcia, to nie pierwszy
raz. Cała twarz pokryta łuską z błota i juchy utwierdza
nas, że jest mieszkańcem lasu lub innego skupiska
drzew. Jego bujna czupryna udowadnia, że człowiek
może żyć w symbiozie nie tylko z osobnikami tego
samego gatunku. Ręce uzbrojone w szpony tak bardzo
charakteryzujące drapieżników. Pozostały jeszcze
nogi, których mikroklimat wskazuje bezbłędnie
na miejsce z którego wyrastają. Litość w imię służby
zdrowia nad biednym i nietrzeźwym pacjentem trwała
dopóki nie poczuliśmy woni ekskrementów,
rozbudzających zmysły nawet te najgłębiej uśpione.
Z pełnym przekonaniem zaczynamy doceniać przesłanie,
że Człowiek to brzmi dumnie. No cóż, można tak
dywagować bez końca, a życie ludzkie trzeba ratować.
Nasza maskotka musi dojrzeć, aby poczuł się w pełni
Europejczykiem, zostaje odprawiony na „Hawaje”.
Pomieszczenie jest nieszczególne, małe i ciasne.
To, co pozwala je odróżnić od innych, betonowych
i bezdusznych gabinetów, to gigantyczna palma
z delikatnie pożółkłymi liśćmi, od stałego zasilania
jej przez rezydentów płynami ustrojowymi. Przez
niedopatrzenie Zdzisiek wchłonął resztkę niezare-
kwirowanej ślepotki i w kilka minut później padł
zalany w przysłowiowego trupa. W taki oto sposób

dołączył do trzech innych rezydentów zajmujących
pomieszczenie o egzotycznej nazwie. Kolejne godziny
mijały jakby wskazówki zegara stały w miejscu.
Spijaliśmy kolejne kawy, herbaty, nieświadomi tego,
co mogą przynieść kolejne minuty, a przywieźć
pogotowie. Zaczęło świtać. Ptaki ochoczo śpiewały,
grały świerszcze, jednym słowem wszystko co żyło
emanowało pozytywną energią. Tylko Zdzichu i jego
współtowarzysze zaprzeczali teorii, iż oznaką istnienia
jest ruch. Spali w bezruchu powykręcani nienaturalnie,
jakby przytulali się do węzła ciepłowniczego. Nastała
słynna godzina piąta pięć, główny bohater szeroko
otworzył oczy, badając nieufnie grunt wstał, metodą
prób i błędów, nie pytając nikogo o drogę, poszedł
do toalety. Droga powrotna wydawała się jakby dłuższa,
szedł z wielkim wysiłkiem – dwa kroki do przodu
trzy do tyłu, opadał coraz bardziej z sił. Gdy dotarł
do miejsca swojego spoczynku stanął jak zahipno-
tyzowany, długo nie mówił nic. Przyglądał się
z przerażeniem towarzyszom niedoli i miejscu,
w którym się znalazł. Potem odwrócił głowę w moją stronę
i zapytał - Panie, co to za destrukcyjne towarzystwo?
Usiadł na swoim materacu. Po policzkach spłynęło
kilka łez mieszających się z zaschniętą krwią. Jeszcze
chwilę coś mamrał pod nosem i zasnął. Może śnił
o utraconym domu rodzinnym, beztroskim dzieciństwie,
a może w swoich marzeniach sennych tworzył nowy,
lepszy świat z miejscem przy gorącym piecu. Kto wie?
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Aleksander Wierny

ZRYWKI

Dowody

Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, w naszym umyśle
znajdujemy pojęcie Boga jako najdoskonalszej istoty, która
istnieje. Jeżeli tak, to Bóg naprawdę istnieje, bo inaczej nie
byłby najdoskonalszy (św. Anzelm).

W sklepie można znaleźć proszek do prania (pastę
do zębów, ser, podpaski, piwo, batonik, płyn do zmywania
naczyń), który jest najdoskonalszy na świecie, bo takie
wyobrażenie zostało wcześniej zaszczepione w umyśle przez
reklamę.

Dowód na istnienie Boga świętego Anzelma został
obalony, bo przecież z pojęcia nie można wywodzić
rzeczywistego istnienia.

Rzeczywistość wywiedziona z reklamy nie potrzebuje
dowodów. Nie potrzebuje też Boga.

Światła

Zapala się czerwone światło, przechodnie się zatrzymują.

Dzwoni telefon komórkowy, krótko ostrzyżony
chłopak patrzy ukradkiem na dziewczynę w obcisłych
spodniach, dwie starsze kobiety rozmawiają o zakupach,
dziecko wyrywa się matce. Zapala się zielone światło,
przechodnie ruszają, rozchodzą się.

Byli ze sobą przez chwilę dzięki jednej z wielu reguł,
które ustanowiono, żeby usprawnić funkcjonowanie
wspólnoty. Nie po to, żeby bycie razem uczynić lepszym,
ale by usprawnić chwilowe spotkania.

A jeśli innych reguł współistnienia już nie ma?
„Przecie koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł
choć dokądkolwiek pójść” – mówi u Dostojewskiego
Marmieładow.

Nie ma już dokąd pójść. Bezdomność (intelektualna,
emocjonalna, duchowa) jest stanem trwałym, normą.
Wspólnota, bycie razem straciło moc, dzięki której każdy
człowiek mógł znaleźć oparcie, schronienie, dom. Zostały
namiastki, protezy, które na ogół nie pozwalają robić drugiemu
krzywdy, ale na tym ich siła sprawcza się wyczerpuje.

Zapala się zielone światło, przechodnie rozchodzą się,
nad miastem zapada noc.

Rytmy

Wschody i zachody słońca, dzieciństwo, dorosłość
i śmierć, przypływy i odpływy morza – ten pierwotny,
naturalny rytm uległ adaptacji i przyspieszeniu.

Program telewizyjny, rozkład jazdy pociągów, godziny
pracy, uliczne sygnalizatory – opierają się na rytmie. Jeszcze
subtelniej - stawki podatkowe, reguły ortografii, spis czynów
karalnych – to też ma swój rytm. Swój rytm mają trendy
w modzie, na rytmie opiera się muzyka popularna.

Rytm porządkuje, nadaje znaczenie, przydaje pewności
i łączy ze światem, łączy z innymi, pozwala się stać częścią
wspólnoty. Ale odbiera także poczucie indywidualnej
odpowiedzialności, zabiera samodzielność, rozmywa
tożsamość, odbiera rozum.

Martin Heidegger: Im wyższa świadomość, tym bardziej
istota świadoma jest wykluczona ze świata.

Satysfakcja

Kiedy jadę moim samochodem, kiedy oglądam telewizję
– nie czuję satysfakcji („Rolling Stones”). Hymn młodzieżowej
rewolty w latach sześćdziesiątych.

Kiedy chodzę do pracy i na zakupy, do kościoła
i supermarketu, gdy prowadzę życie rodzinne i światowe,
kiedy nie mam pracy i awansuję na stanowisko kierownicze,
gdy jestem sam i kiedy otacza mnie tłum, kiedy używam
internetu i używek, gdy idę piechotą i jadę metrem, kiedy
słucham muzyki i gdy za miastem pogrążam się w ciszy,
gdy stoję w korku i kiedy gnam autostradą, kiedy kupuję
nowe ubranie, kiedy śpię, jem, wydalam, kopuluję,
prowadzę towarzyską pogawędkę podczas lunchu, gdy
nie mam pieniędzy na bułkę, gdy grzebię w śmietniku
szukając czegoś, co da się spieniężyć, kiedy podpisuję
międzynarodowy traktat, gdy zapalam papierosa, właściwie
zawsze – nie mam satysfakcji.

Teraz to hymn globalny. Toczące się kamienie nie
porastają mchem. Rzeczywistość jest zbyt śliska, żeby coś
przylgnęło, żeby do czegoś przylgnąć, żeby osiągnąć pełnię.

Wszyscy są wykluczeni.



36aleje III I-II 2006

PROZA

Janusz Piernikarski

BAWOŁY

Pewnego słonecznego dnia wybraliśmy się na bawoły.
Nic nie szkodzi, że ostatnio w tej okolicy widziano bawoły
w okresie wpływów rzymskich, jakoś na krótko przed
wymarciem latającego nornika. Pogoda była taka,
że można by iść nawet na praptaka, a co dopiero na bawoły.

Do takiego wyjścia trzeba się odpowiednio przygo-
tować, to znaczy ubrać i wyposażyć. Ubranie obejmowało
kraciaste marynarki (różniące się nieco barwą, żeby się
dał odróżnić jeden od drugiego), bryczesy i wysokie buty.
Były też kraciaste czapki, ale Józek zgubił swoją
i zdecydował iść w kapeluszu z piórkiem. W ramach
wyposażenia należało zabrać przede wszystkim coś
do zjedzenia, a mianowicie kanapki. Każdy wziął
ponadto termos herbaty. Napojów alkoholowych, jak
zawsze, w ogóle nie zabieraliśmy, z wyjątkiem dużej
butli z domową nalewką zwaną „winem wujka Szczepana”.
No i, oczywiście, koniecznie należało wziąć strzelby.
Wprawdzie szansa, że natrafimy na jakieś bawoły,
była śladowa, ale dzisiaj czasy takie niespokojne…
No i w ogóle jakoś głupio chodzić na bawoły bez strzelb.

Poszliśmy w południe. Słońce stało wysoko. Niebo
było jasnobłękitne, a za to chmury – białe. W powietrzu
co i raz przelatywało różne ptactwo, a także owady.
Wśród tych ostatnich na szczęście nie było komarów,
których zupełnie nie znoszę. Krótko mówiąc, dzień
naprawdę piękny.

Szliśmy sobie polną drogą, aż tu nagle – drzewo.
Właściwie wzdłuż drogi rosło całe mnóstwo drzew, ale
akurat pod tym siedziała starsza kobieta. Suknia u niej
obfita, czerwona, na głowie fioletowa chustka zawiązana
na kształt turbanu, spięta jakimś błyszczącym kamieniem,
a przy spince jeszcze pawie pióra. Siedziała przy okrągłym
stoliku, na którym stała kryształowa kula. Ani chybi wróżka.

Okazało się, że rzeczywiście. Siedzi tutaj i przepowiada
przyszłość z ręki, a do tego mało bierze za przepowiednię.
Namówiliśmy się, żeby tak dla eksperymentu skorzystać
z jej usług; poszedłem pierwszy. Wróżka popatrzyła
na mnie, spojrzała w moją dłoń, wodziła po niej palcem,
potem zajrzała do kuli. Wreszcie orzekła: „Stracisz coś,
na czym bardzo ci zależy, ale ból twój będzie krótkotrwały”.

Potem był Józek. Też chwilę grzebała mu w dłoni
i rzecze: „Będzie ci odkryte widzenie tego, czego nikt
inny nie widzi”. Namawiał ją, żeby coś więcej ujawniła,
ale wróżka na to, że nic więcej nie umie odczytać. Może
powinien był najpierw umyć ręce.

No i na koniec Roman. Temu się dopiero udało:
„Widzę wysokiego bruneta!”

- Co mi po brunecie? – zdziwił się Roman. – Lepiej,
żeby to brunetka była, może nawet wysoka.

- Ech, młody człowieku, nie mieszaj mi! – odrzekła
na to wróżka, zwana na zachodzie Wahrsägerin, czyli
„prawdomówczynią”. – Widzę bruneta, to mówię,
że bruneta, a nie brunetkę. Strzeż się tego bruneta!

Zapłaciliśmy wróżce i poszliśmy dalej. Józek się
denerwował, że w ten sposób sam potrafi wróżyć,
a kobieta, na wschodzie zwana pod nazwą gadalszczica,
miała chyba przygotowany zestaw odpowiedzi akurat
dla trzech wędrowców.

Szliśmy tak i szliśmy. Niestety, wiatr porwał moją
kraciastą czapkę – a taka piękna była! Odleciała z dużą
prędkością,  na pewno bym jej nie dogonił. Miałem strzelbę,
mogłem zestrzelić, ale po co mi dziurawa czapka? Poza
tym mijaliśmy różne wsie. Tutejsza ludność przypatrywa-
ła się nam z wielkim zaciekawieniem. Najwyraźniej już
od bardzo dawna nikt w tych stronach nie chodził
na bawoły. Roman spytał jednego rolnika, czy jakieś są
w okolicy, ale on zaprzeczył. Ba, woły to jeszcze można
tu uwidzieć, ale bawołów – już nie.

Szliśmy więc dalej. Czasem robiliśmy postój, żeby
zjeść trochę kanapek i popić herbatą. Tymczasem zaczął
nam doskwierać brak bawołów. Do tego stopnia,
że Roman postanowił upolować Wilka. Nie udało mu
się. Wilk uskoczył przed strzałem i zaczął wykrzykiwać,
że pójdzie na milicję. Wydało nam się to podejrzane:
milicji przecież nie ma, teraz jest policja. Po namyśle
postanowiliśmy nie przejmować się Wilkiem. W końcu
to nie brunet.

Zatrzymaliśmy się na jakimś dopiero co skoszonym
polu i otworzyliśmy do posiłku wino wujka Szczepana.
Wypiliśmy jakoś z pół butelki. Potem wypadało się
położyć, żeby trochę odpocząć przed dalszym polowaniem.
Odpoczynek był połączony z patrzeniem w niebo.
Józek stwierdził, że widzi szpaka lecącego tyłem. Był
on jednak lekko wypiwszy (Józek) i kierunki mu się
pomyliły, bo ja widziałem tego samego szpaka, ale leciał
normalnie, dziobem do przodu. Gdyby leciał tyłem, byłby
sensacją na miarę słynnej jednoskrzydłej kuropatwy
z Wisconsin, która całe życie lata w kółko wokół jednego
wzgórza.

Ruszyliśmy dalej, rozmawiając na temat teorii i praktyki
optymizmu dekonstrukcyjnego. Doktryna ta straciła
wiele na popularności, odkąd William Arafur wyjechał
do Peru, by zostać pustelnikiem. W trakcie dyskusji
znalazłem w rowie wyrzucony przez kogoś zielony
kapelusz o fasonie myśliwskim, podobny do tego, jaki
miał Józek, tyle że bez piórka. Wyczyściłem go jak się
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dało i zaraz założyłem. Był trochę za mały, siedział
na czubku głowy, ale wydał mi się równie gustowny
jak zaginiona kraciasta czapka, a może nawet bardziej.
W domu się upierze, a może i jakieś pióro da się dobrać.

Nagle Józek krzyknął, żebyśmy patrzyli, i pokazał
coś na błotnistym poboczu. Był to trop zwierzęcy.
Zwierzęcia, jak się okazało, kopytnego, a ściślej biorąc
– parzystokopytnego. Ani chybi ślad bawołu! Pojawił
się akurat w momencie, kiedy żadnych bawołów już się
nie spodziewaliśmy. Co więcej, obok odcisnął się jeszcze
jeden trop, a dalej – następne. Ruszyliśmy natychmiast,
żeby bawół nie zdążył uciec.

Za kolejną wsią odcisków pojawiło się o wiele więcej.
Najwyraźniej zwierzę dołączyło do stada. Zapytaliśmy
autochtonów, czy dawno bawoły przechodziły. Wyśmiali
nas. Roman stwierdził, że chyba wieśniacy sami poszli
polować i nie chcą się dzielić zwierzyną; ale my nie
zamierzaliśmy się poddawać. Nie po to przeszliśmy tyle
kilometrów, żeby ktoś sprzątnął nam bawoły sprzed nosa.

Później Józek dokonał kolejnego znaleziska. Znalazł
mianowicie… no, nieważne, co. Poddał to jednak analizie,
przez co stwierdziliśmy, że stado jest bez wątpienia
roślinożerne, a więc to prawie na pewno bawoły.
Upewniliśmy się dopiero, gdy znalazłem na drzewie
zadrapanie, jakby od bawolego rogu. Było ono w dodatku
jeszcze świeże, co znaczyło, że stado nie uciekło daleko.

Przygotowaliśmy strzelby, choć nie było jeszcze
wiadomo, czy naprawdę będziemy strzelać do bawołów,
czy może tylko się im przyjrzymy. Załóżmy bowiem,
że nawet jakiegoś byśmy ustrzelili – i co dalej? We trzech
ciągnąć go taki świat drogi? Gdyby to była zima, mogli-
byśmy wsadzić go na sanie i zawieźć do domu. Niestety
był piękny, letni dzień i saniami w żaden sposób nie dało
się jechać, a poza tym żadnymi nie dysponowaliśmy.
Wobec tego zaczęliśmy rozmyślać, jakie są korzyści
z polowania na bawoły. Pierwszym, co przyszło nam
jednogłośnie do głowy, było mięso i skóry.

- I jeszcze mleko – dodał Józek. – Co to za pożytek:
mięso i skóry, a bez mleka?

- A ja zabrałbym przede wszystkim słynne rogi bawole,
cętkowane, kręte jak wąż boa. Będzie na czym grać
wieczorami – stwierdziłem.

- No i nie należy zapominać o bawełnie, która, jak
sama nazwa wskazuje, pochodzi od bawołów – uznał
Roman.

Przez dłuższą chwilę rozwijał ten wątek, opowiadając,
jakie to podkoszulki będzie tkał. Tymczasem zbliżyliśmy
się do stożkowatego wzgórza. Tu zatrzymaliśmy się,
by znowu coś zjeść i wypić trochę herbaty, nie mówiąc
o nalewce. W czasie tego posiłku spożyliśmy już ostatnie
kanapki, więc dobrze się stało, że przyszła nam na myśl

możliwość uzyskania dodatkowego mięsa i mleka.
Kiedy tak jedliśmy, w zaroślach na szczycie wzgórza
zamajaczyła potężna, rogata sylwetka. Z początku
przestraszyliśmy się, że to diabeł. Kiedy tylna część istoty
wyłoniła się z zarośli, dało się zauważyć, że chodziła
z całą pewnością na czterech, a nie na dwóch nogach.
Niewątpliwie mieliśmy przed sobą jednego z bawołów.
Nie mogliśmy się mu dokładniej przyjrzeć, bo zaraz
zniknął z powrotem w krzakach.

Jak tylko skończyliśmy jeść, zaczął się pościg.
Z przygotowanymi strzelbami wdrapywaliśmy się
na wzgórze. Właściwie to pewna przesada mówić,
że się wdrapywaliśmy, bo wzgórze, choć stożkowate,
było wszelako dosyć łagodne i kształtem przypominało
wietnamski kapelusz. A jeszcze dokładniej – kapelusz
wietnamskiego partyzanta, bo miało krzaki na wierzchu.
Właśnie w te krzaki wleźliśmy.

Przedzieralibyśmy się przez zarośla zupełnie
beznadziejnie, gdyby nie pewna dodatkowa okoliczność,
a mianowicie – ścieżki w tym gąszczu, utorowane
najwyraźniej przez bawoły, które musiały tu bywać
regularnie (na ziemi widniały ślady kopyt). Jedną
z roślin tworzących busz była malina, więc Józek
nazbierał owoców do kapelusza. Poranił sobie przy tym
ręce aż do krwi i musieliśmy go zaraz opatrzyć, żeby nie
wdało się zakażenie, bo jeszcze amputacja mogłaby się
okazać niezbędna. Zabandażowaliśmy mu dłonie dość
dokładnie, ale też w taki sposób, by opatrunek nie
utrudniał strzelania.

Wyszedłszy z zarośli znaleźliśmy się pomiędzy
kilkoma drewnianymi lub murowanymi budynkami.
Były to, jak sądzę, zabudowania gospodarcze, o czym
świadczyły wałęsające się po całym terenie kury.
Postanowiliśmy przeszukać to miejsce, bo coś nam
mówiło, że bawoły znajdują się niedaleko. Roman chciał
zajrzeć przez ściany do najbliższego budynku,
wykorzystując fakt, że był on zbudowany z pustaków.
Nagle drzwi czegoś, co przypominało stodołę, otworzyły
się i strasznie stękając, wyszedł mężczyzna ciągnący
za sobą wóz słomy. Spojrzał na nas, na nasze strzelby,
potem znowu na nas. My zaś spojrzeliśmy na niego,
a potem na siebie nawzajem. Był to wysoki brunet!

- Jezus Maria! – brunet się przeżegnał. – Lecę po
gospodarza!

No i gospodarz pogonił nas kłonicą, więc już więcej
nie szukaliśmy bawołów. Zresztą, może to były zwykłe
krowy. Ale kogo to obchodzi? Polowanie przecież
bardzo się udało.

Janusz Piernikarski
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Zbisław Janikowski

Wyścigi i kawiarnie

Wielu uważało, że miasto odwiedzane latem przez
tysiące przybyszów przysypia w okresie jesienno-
zimowym. Pozornie, rozpoczynała się pora właściwego
miejskiego życia i rytmu, nie zakłócanego pielgrzymkami,
odpustami czy procesjami.

Aleje wracały we władanie młodzieży, siedzącej
na ławkach, szwendające się godzinami po szerokich
wygodnych chodnikach aż do pierwszego śniegu. Wtedy
to na środku „trzeciej” z godziny na godzinę  pojawiały
się ślizgawki, po których można było w olimpijskim stylu
i czasie pokonać trasę od parku do placu, przebiegając
kilka metrów między, a następnie sunąc na butach przez
kilkanaście następnych, po idealnie gładkie lodowej
powierzchni.

Ślizgawki spędzały sen z oczu redaktorom gazet,
wyrażającymi święte oburzenie. Celowało w tym
„Życie”, piórem red. Janusz Płoweckiego. Interwencje
odnosiły częściowy skutek, przeważnie zbierało się
Plenum Komitetu Miejskiego albo Egzekutywa,
zobowiązywano władze miasta do podjęcia stosownych
działań, o ile wcześniejsza odwilż nie rozwiązywała
problemu. Jeżeli zaś Matka Natura nie była litościwa,
znajdowała się niewidzialna ręka sprawiedliwości,
która kupioną za 1 złoty i 10 groszy papierową torebką
soli likwidowała zło.

Częściowo, bo Aleja Sienkiewicza, brukowana drobnym
wapiennym tłuczniem, poprzecinana mniejszymi lub
większymi rowkami wypłukanymi przez deszcze,
dopiero przy dużych opadach śniegu nabierała gładkości
śnieżnego toru. Tu koncentrowały się zimowe szaleństwa,
ślizgawki na całej jej długości, tory do jazdy na „bobslejach”
– przemyślnym urządzeniu zbudowanym ze starych
łyżew, do których przytwierdzano drewniane siedzenie,
dla wygody obite często ceratą.  Ten dziwaczny sportowy
przyrząd osiągał zawrotne szybkości, pędowi towarzyszył
wydawany przez płozy-łyżwy hurkot, a że ruchu
samochodowego nie było prawie wcale, bezkarnie
i bezpiecznie przekraczało się  skrzyżowanie Alei,
Pułaskiego i Ochotników Wojennych (Popiełuszki),
zatrzymując się w „trzeciej”, na wysokości obecnego
postoju taksówek.

III Aleja była też miejscem imprez gromadzących
liczną publiczność żądną mocnych wrażeń. Dostarczali
ich mistrzowi motocyklowej kierownicy, uprawiający

- legalnie - zimowe wyścigi na  lodzie pokrywającym
jezdnię, a także motoskiring.  Narciarz na zwykłych,
drewnianych przeważnie nieokantowanych deskach,
jechał na linie za motocyklem. „Trup” słał się gęsto,
a że głównymi środkami lokomocji były wtedy koniki,
to i jezdnia nie była wolna od charakterystycznych
końskich śladów, na czym cierpieli nie tylko sportowi
herosi. Żałośnie wyglądał sportowy kostium, czyli
codzienna wiatrówka lub kurtka, po ślizgu  po pozostawionej
przez konika  częściowo przetrawioną owsianą przeszkodę.
Nagrodą było jednak uznanie tłumów  i dziewczyn
rozkochanych w swych bohaterach. Innego zdania były
matki i żony, którym przypadał zaszczyt usuwania
końskich śladów. Na tymże wyścigowym torze w Alejach,
przedłużanym w różnych latach o Śląską, Waszyngtona,
Aleję Wolności i Kościuszki, Jasnogórską, Kilińskiego
do Placu, przez ileś tam okrążeń szaleli nieustraszeni
mistrzowie kierownicy. Z hukiem, w kłębach dymu
i pary, mknęły rasowe bugatti, hispanosuizy, mercedesy
a nawet dekawki, niektóre wyprodukowane jeszcze
w latach trzydziestych, remontowane, odbudowywane
nie wiadomo jak i czym. Taką przedpotopową  sportową
maszynę charakteryzowała bardzo długa maska spięta
metalowymi pasami, za nią był kokpit z kierowcą
siedzącym niemal na tylnej osi. Całości dopełniały
przeważnie nieproporcjonalnie duże i cienkie koła.
Kierowca, najczęściej w skórzanym kombinezonie
i obcisłej skórzanej „pilotce” na głowie z oczami
osłoniętymi potężnymi lotniczymi okularami,  jedną ręka
trzymał kierownicę, a drugą zmieniał biegi, dźwignią
umieszczoną na zewnątrz kabiny. Z każdym następnym
wyścigiem pojawiały się coraz  nowsze modele, dla
których miejski tor już nie wystarczał. Wśród asów
kierownicy nie brakowało naszych częstochowskich
mistrzów, o których niejednokrotnie pisali w codziennych
gazetach znawcy tematu. Ważne, że nasi nie byli w tych
wyścigach tylko tłem dla innych.

Podobne igrzyska urządzali motocykliści. Ci dosiadali
najczęściej poniemieckich bmw i nsu, zindapów, dekawek,
z wojennego demobilu amerykańskich nortonów
i naszych rodzimych pierwszych shl-ek. Maszyny
przystosowane i podrasowane wyglądały bardzo bojowo,
tym bardziej, że szkło reflektora zastępowała biała
plakietka  z wielkim czarnym numerem zawodnika.
Wyruszali z Placu, by pokazać się częstochowianom,
po czym udawali się na rajdowe trasy w  jaskrowskie
laski i bezdroża. W tych zawodach brylowała
częstochowska amazonka – Ewa Calewska, która gromiła
najlepszych i najsławniejszych.
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Wszystkie wyścigi gromadziły nieprzebrane tłumy.
Widzowie obstawiali szczelnie chodniki  wzdłuż trasy
przejazdu, wypełniali okna mieszkań własnych i znajomych,
a dla lepszego widoku włazili na drzewa, dachy i daszki
kiosków - te ostatnie zapadały się często pod ciężarem
widzów, co podnosiło atrakcyjność i tak atrakcyjnych
zawodów.

Tłum na zasadzie głuchego telefonu przekazywał sobie
informacje o wydarzeniach na trasie. I tak wiadomość,
że w kamienicę Pudły przy Jasnogórskiej (zamykającą
wówczas ulicę Kościuszki) wjechał jeden z automobilistów,
lotem błyskawicy docierała w III Aleję w nieco
zmienionej formie, że płonie kamienica Pudły, że jest
30 zabitych, że aresztowano…

Po 1956 roku na Placu Biegańskiego, który chyba
w tym czasie nosił nazwę Centralnego, po niezbyt
lubianym poprzednim patronie, Józefie Wisarionowiczu
S, pojawiła się pierwsza bożonarodzeniowa choinka.
Elektrownia (mimo kłopotów zaopatrzeniowych), zadbała
o jej upiększenie żarówkami, pomalowanymi na różne
kolory farbami plakatowymi. Ze smutkiem muszę
powiedzieć, że ten świąteczny symbol politycznej
odwilży nie został przyjęty z należytym szacunkiem.
Już  pierwszej nocy zginęły wszystkie żarówki, znajdujące

się w zasięgu ludzkich rąk. Świecił tylko czubek, a i tak
nie zawsze, bo w owych czasach przerwy w dostawie
prądu były częste (niektóre źródła upatrują w tym przyczyn
dużego przyrostu naturalnego znamionującego tę epokę).

W październiku 1956 roku Plac przeżywał swoje
wielkie dni. Na spontanicznie organizowane wiece
przychodzili studenci Politechniki (w wolnych chwilach
między trwającymi nieustannie wiecami w Hali Maszyn),
przyjeżdżali hutnicy, przychodzili robotnicy z innych
fabryk i tak zwana inteligencja pracująca. Wszyscy
upajali się wolnością, popierali Gomułkę i najważniejsze:
solidaryzowali z walczącymi Węgrami, z niszczonym
Budapesztem.  Wszyscy mieli w klapach emblemat
węgierskiej zielono-biało-czerwonej, przepasanej
czarnym żałobnym paskiem, flagi. Stopnie pomnika
„Tankisty”, zmieniły się w mównicę i tak pod opiekuńczym
okiem „oswoboditiela” stojącego na pomniku dokonywała
się październikowa „Odwilż”– nasza  Październikowa
Rewolucja. Organizowano też spontaniczne zbiórki
pieniężne na rzecz Węgrów, co w czasach powszechnego
ubóstwa było dla wielu nie lada wyrzeczeniem.

Na trawniku, przed obecnym „Odwachem”, ogrodzonym
metalowym płotkiem, władze miejskie walczące
z plaga chuligaństwa ustawiły „gablotę chuliganów”,

Autor na dachu kiosku z piwem, róg Dąbrowskiego i III Alei (dziś KFC)
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w której publikowano w celach prewencyjno-
wychowawczych, zdjęcia skazanych przez Kolegium.
Tam w towarzystwie drobnych etatowych pijaczków
i awanturników, a przede wszystkim królowej poddwor-
cowych melin, Mańki Byczy Ślip, znalazł się w tych
wielkich dniach, ku ogólnej uciesze, portret samego Ojca
Narodów, Józefa Wisarionowicza Stalina.

Wszystkim tym wydarzeniom daleko jednak było
do atmosfery wieców w Politechnice, gdzie na obrabiarkach,
stołach, w oknach tłoczyła się nieprzebrana ciżba
studentów i kogo tylko przyniosło, z galeryjki pod
dachem ogromnej hali przemawiali przywódcy, a potem
spontaniczny pochód bynajmniej nie w milczeniu
ruszał na Plac, na kolejny wiec.

Po Październiku Aleje ożywiły się -  nad nielicznymi
sklepami pojawiły się neony, zaczęto dekorować wystawy
sklepów.  Neony wykonane sposobami niemal chałup-
niczymi psuły się nagminnie, buczały, migały, połowa
napisów gasła. I tak nad popularnym sklepem z galanterią
zamiast „Żyrafa” płonęło „rafa”, a „Orbis” zmieniał się
w „bis”. Dekoracje ze styropianu i papieroplastyki
zastępowały na wystawach towary i dostarczały krytycznych
tematów miejscowym gazetom. Dawały też utrzymanie
niejednemu plastykowi, który na swoje dzieła nie znajdował
zapotrzebowania i zbytu, ani uznania władz -mecenasów
sztuki. Mój sąsiad i kolega, Zygmunt, tworzył dekoracje
w PSS-ie, a malowane przez siebie obrazy rozdawał
znajomym i sąsiadom.

W Alejach trwały jeszcze „od przedwojny” często-
chowskie kawiarnie, po których dzisiaj nie ma nawet
śladu. Zmieniły i spospolitowały się tylko ich dawne
nazwy, „Ziemiańska” stała się „Bombonierką”,  „Ludowa”
zastąpiła dawnego Webera, przetrwała jedynie „Teatralna”,
dawny lokal Zygmunta Gospodarka na ul. Dąbrowskiego.
Z czasem przybyła konkurencja, gdy zabudowano, przez
lata straszące rumowisko w Alei 39 i 41. Zlokalizowano
tam popularną kawiarnię PTTK, znaną w mieście jako
„Petek”. Kawiarni przybywało, na Nowowiejskiego
naprzeciw poczty funkcjonowała modna przez kilka
sezonów „Sielanka”, w której na małej scence grywali
częstochowscy jazmeni. Popularność tego lokalu wyszła
mu jednak bokiem, zniknął, a w jego miejsce powstał
milicyjny „konsum” przez lud  zwany „barem pod pałką”.

Na początku Wolności (tego domu też już nie ma)
„Stylowa”, na Świerczewskiego (Piłsudskiego), róg
Katedralnej, nowoczesna „Kryształowa”. Wszędzie siedzieli
goście, a w godzinach szczytu znalezienie miejsca graniczyło
z cudem. Sytuacji nie poprawiały nawet cieszące
się ogromnym powodzeniem  studenckie, znajdujące
się w akademikach, kawiarenki „Filutek” i „Kiks”.

Najbardziej prestiżowa była jednak „Teatralna”

na rogu Dąbrowskiego i Racławickiej, gdzie dziś  jest
restauracja „Chińska”.  Znałem ją od zawsze, koło niej
wypadała moja codzienna droga do i ze szkoły. Przez
otwarte okna cukiernianej piekarni obserwowałem
smażenie pączków, wypiek wielkanocnych bab i sękaczy,
zdobienie ciastek. Tu w niedzielę, po sumie, przychodzili
ze znajomymi moi rodzice, mnie sadzali nad jakimś
ciastkiem (co najgorsze, nie zawsze takim jakie lubiłem
najbardziej – były to grzybki lub babeczki z pysznym
nadzieniem w środku), gdy chciałem lody dostawałem
wafle od lodów, albo jakąś lemoniadę, którą osobiście
przynosił sam Pan Gospodarek. Po upaństwowieniu
wagę tego obiektu doceniały nawet lokalne władze
zezwalając na rozbudowę lokalu. Kawiarniane życie
„Teatralnej” tętniło od rana do wieczora. Pierwsi bywalcy
przychodzili na wiedeńskie śniadanka (jajka w szklance,
chrupiące bułeczki z masełkiem, biała kawusia – informacja
dla młodych) i poranna prasówkę. Na wieszaku wisiały
wpięte w drewniane uchwyty - stelaże codzienne gazety,
chętnie czytane przez porannych gości, przeważnie
sędziów i adwokatów z pobliskich, znajdujących się przy
Racławickiej, sądów. Stolik przy oknie okupował
niezmiennie, otoczony  gronem znajomych Pan
Rotmistrz, autentyczny przedwojenny kawalerzysta.
Około południa pojawiały się na porcję codziennych
plotek „panie z towarzystwa”, a po południu lokal
wypełniał się licznymi parami i grupami bywalców
przychodzącymi pogadać, a czasem tylko pokazać się.
Do dobrego tonu należało pokazanie się, choćby na chwilę,
choćby na stojąco przy stoliku, gdzie siedziało znajome
towarzystwo. Ostatnia wieczorna fala gości zjawiała się
około dziewiątej, po wieczornym spektaklu w teatrze,
a teatr grał niemal codziennie.

Po południu przy pianinie stojącym w przejściu
między dużą i małą salą zasiadał Pan Sokołowski,
akompaniator, który zanim zdradził Częstochowę
przenosząc się do stolicy, swą grą popularnych muzycznych
tematów umilał i tak miłe spędzanie wolnego czasu.

Wiosną otwierano przykawiarniany ogródek, znany
w całym mieście jako „gaj”. Do „gaju” wchodziło się
przez kawiarnię i trudno było znaleźć porę dnia, żeby
wszystkie stoliki nie były zajęte. Między krzewami bzu
i jaśminu przy małych ogródkowych stoliczkach siedziało
się niczym w parku, aż niespodziewanie nadchodziła
jesień, plucha, ogródek zapadał w sen zimowy, który
trwał do następnej wiosny. Nikomu nie przeszkadzało,
że podawana „po turecku” kawa była kiepska, a z Turcją
nie miała nic wspólnego, bo innej kawy nigdzie nie było.
Ciastka za to były wspaniałe - dopóki wypiekano je
na miejscu. Mimo że nigdy nie byłem ich smakoszem,
dobrze pamiętam doskonałe napoleonki (kremówki),
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przemyślnie skonstruowane grzybki, wuzetki, stefanki.
Z napojów dominowała woda sodowa, podawana
w syfonach, które wyczyniały przedziwne harce,
rozpryskując wydobywającą się z nich wodę po
wszystkich zgromadzonych przy stoliku,  lub kapiąc
w sposób niekontrolowany aż do ostatka, podtapiając
siedzących. Syfony wydawały też liczne odgłosy,
od cichego świstu przez długotrwałe bulgoty, aż po łoskot
wodospadu. Drugim podstawowym napojem była
słodka, sztucznie barwiona oranżada w jakże modnym
dziś kolorze oranż.

Przy wejściu na główną sale była obowiązkowa
szatnia a dalej ogromny bufet, gdzie w szklanych
gablotach chroniono przed kawiarnianym dymem
wyroby cukiernicze. Na szklanych półkach stały butelki
z rożnymi trunkami, wśród których od czasu do czasu
pojawiała się nawet brendy. W rogu sali, nie zawsze
bezwonna ale zawsze płatna, toaleta.

Kawiarniana moda kwitła przez kilka sezonów,
popularny w pewnym okresie był nawet kawiarniany
szlak: „Teatralna” – „Petek” – „Kryształowa”. Najdłużej
działał - pod zmienioną nazwą - sprywatyzowany
„Petek”, ale i on zniknął w końcu z mapy częstochowskich

lokali. A było tam rojno i gwarno. Już od wejścia witał
gości Pan Henryk, szatniarz i cerber oraz inkasent toalety.
Sala przypominała z grubsza potwornie zadymioną
poczekalnię dworcową,  ale trzeba przyznać, że przed
każdymi świętami tak jak w domu zdejmowano
do prania, a następnie wieszano czyste wykrochmalone
firany. Od rana do wieczora trudno było o wolny stolik,
a nawet wolne krzesło. Wysiadywało się tu godzinami,
spędzając czas na dyskusjach, plotkach i grze w domino,
które za skromną opłatą wypożyczał Pan Henryk, lub
grze w zapałki, które znajdowały się bez dodatkowych
opłat w każdej kieszeni. Tu czasami pojawiało się piwo
i to nie byle jakie, bo „Żywiec”.

Najkrócej działała i najmniej wyrazistą była
„Kryształowa”, mimo że staranie urządzona, z ładnym
wystrojem, nie zapisała się specjalnie w pamięci. Inne
częstochowskie kawiarnie nie były tak popularne, i choć
miały swoją klientelę, swoich bywalców, jednak
wyraźnie odstawały od czołówki.

Zupełnie inna atmosfera panowała w studenckich
„Filutku” i „Kiksie”. Tam chodziło się na „ubawy”,
tam grały w każdą sobotę i niedzielę  zespoły muzyczne,
tam piło się wino marki „wino” lub nielegalnie
przyniesioną wódeczkę, a w okresie snobistycznej mody
na francuszczyznę – niczym u popularnej wtedy
„Saganki” – krajowe, aperitify. Stamtąd wracało się nad
ranem, często przy wschodzącym porannym słońcu,
ścieżką przedeptaną przez wielkie pole kapusty, gdzie
dziś obiekty Politechniki i Akademii.

Ale to jeszcze nie koniec rozrywek i atrakcji. W  mieście
pojawiły się liczne kluby, z których najpopularniejsza
i najznamienitsza była „Studnia” na Jaskrowskiej.

W sali, jak na owe czasy wspaniale urządzonej przez
właściciela „Wodociągi”, pod wirującymi lustrzanymi
kulami, odbijającymi rzucone z reflektorów światło,
trwały całonocne upojne zabawy, co ułatwiał doskonale
zaopatrzony bar. Tam odbywały się niezrównane „bale
gałganiarzy” i zwykłe niedzielne „fajfy”. Stamtąd
wędrowało się przez całe nocne miasto, bo własne nogi
były tańsze niż taksówki. Gdy droga wypadała przez
Krótką, a rozbawieni rozrywkowicze mieli jeszcze ocho-
tę na „rozchodniaczka”, pukano w znajome okno
piwnicznej meliny i za kwotę nieznacznie przekraczającą
oficjalną cenę, nabywało się to, o co chodziło.

Odwiedzało się również częstochowskie knajpy
noszące dumne miano „restauracji” lub „lokali”. Wszystkie,
niezależnie od położenia, miały swoich bywalców,
wszystkie prosperowały doskonale, wszystkie oferowały
potrawy przyrządzane według obowiązującej jednolitej
receptury. Kto wtedy nie jadł „ostrygi po polsku”?
Ale to już zupełnie inna bajka.

 Zbisław JanikowskiPaństwo Janikowscy na balu gałganiarzy w Studni, ok. 1970
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z poetką i dziennikarką Anną Łazuką-Witek
rozmawia Wojciech Kopciński

ANNA ŁAZUKA-WITEK

POSZUKIWANIA

Czego tu szukasz, mała dziewczynko z kokardką?
Twoja bajka dzieciństwa straciła oparcie i wątek.
Po londyńskim bruku stąpa niepewnie
                                             bez dalszego ciągu,
                                    przywołując byłe niebyłe.

Czego tu szukasz, zabłąkana melodio młodości?
Może pamięta cię jeszcze bulwar nad Wisłą
                                        i kazimierzowski rynek.
Czy potrafią cię jeszcze zanucić odległe wspomnienia
                                                   planów na życie?

Czego tu szukasz, bólu pamięci?
Błądzisz po znanych lekturach i listach
                          na tropie zdradzonych słów.
Czekasz na dopełnienie niezamkniętej
                                      historii wspomnień.

Dlaczego wróciła pani do Polski?

Bo moje miejsce jest w Ojczyźnie. Mój mąż,
Zbigniew, po oddaniu przez prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego symbolu władzy prezydentowi
Lechowi Wałęsie, postanowił również cały swój
potencjał wiedzy i doświadczenia zawodowego
skumulować w wolnej Polsce. Jego decyzja była
decyzją stricte polityczną, bo był on emigrantem
politycznym od chwili przyjazdu do Anglii z armią
generała Andersa.

Jak długo mieszkała pani w Londynie?

Czternaście lat. Wyjechałam w 1978  na fali
panującego wtedy zniechęcenia. Nie była to jakaś
w pełni świadoma decyzja polityczna, niemniej
pracowałam jako redaktor w Wydawnictwie Lubelskim
i przeżywałam wszystkie rozterki, jakie młody intelektualista
w Polsce przeżywać musiał.

W Londynie pracowała pani przez dziesięć lat
w Katolickim Ośrodku Wydawniczym Veritas.

Tak, i jestem z tego bardzo dumna. Miałam tam
zaszczyt pracować ze wspaniałymi ludźmi. Jednym z nich
był nieżyjący już pan Wojciech Dłużewski, który był
sercem tego Ośrodka, oraz kontynuujący tę misję
redaktor naczelny prof. Zdzisław Wałaszewski wraz
z dyrektorem Tomaszem Wachowiakiem. Z wielkim
zaangażowaniem Veritas starał się o zachowanie świadectw
historii Polski w nieskalanym przez cenzurę kształcie.
Ośrodek wydaje publikacje książkowe, głównie o tematyce
historycznej i religijnej, jak również tygodnik „Gazetę
Niedzielną”. Veritas do dziś dnia skupia wokół siebie nie tylko
intelektualistów polskich z Zachodu, ale również był
bazą polskiej opozycji, jak też środowiska KUL-owskiego.

Pracowała pani także w „Dzienniku Polskim”, jedynej
poza Polską polskiej gazecie codziennej w Europie.

Tak. Cały czas współpracowałam z polską prasą
emigracyjną, między innymi pisałam też do nieistniejących
już dzisiaj „Orła Białego” i „Wychowania Ojczystego”
o wydarzeniach kulturalnych, szczególnie  krytyki teatralne,
oraz o polityce. Byłam razem z Ryszardem Czarneckim
organizatorką londyńskiego oddziału ZCHN-u i jego
prezesem, przyjmując takich gości, jak prof. Wieslaw
Chrzanowski, Antoni Macierewicz, Jerzy Kropiwnicki,
Michał Kamiński, Marek Jurek.

Przez wiele lat była pani sekretarzem generalnym
Polskiej Macierzy Szkolnej na Obczyźnie.

W Anglii prawnie jest uznana wielokulturowość i dlatego
polskie dzieci tam mieszkające nie wynaradawiają się.
Starania Macierzy doprowadziły do tego, że polska
młodzież może polski język traktować na równi z innymi
przedmiotami i otrzymać z niego stopień na angielskim
świadectwie maturalnym. Dzięki temu młodzi Polacy
mają doping do uczenia się języka polskiego. Macierz
wydawała i wydaje własne podręczniki: o Wilnie, o Lwowie
i o drugiej wojnie światowej, by polska młodzież poznała
historię swojej Ojczyzny bez wszechobecnych zafałszowań,
pokutujących często do dziś w podręcznikach

.
Założyła pani razem z Anną Marią Grabanią

Teatr Małych Form.

Był to teatr, który miał za zadanie promowanie
twórczości emigracyjnej, był on bardziej literacki,
oparty na scenariuszach autorskich, niż widowiskowy.
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Między innymi  zrobiłyśmy prapremierę mało znanej
w Polsce pisarki pani Beaty Obertyńskiej „Anioł w knajpie”
oraz „Balladę o chorym księżycu”, wieczór poezji
emigracyjnej itp. Włączyłam się też w pracę tak potrzebnego
na emigracji Teatru dla Dzieci i Młodzieży „Syrena”.

Jak w polskiej rzeczywistości znalazł się wybitny
znawca sztuki Pani mąż, który pomógł tak wielu
Polakom?

Przeżył w Polsce rozgoryczenie polityczne
i niestety nie zrealizował swojego celu, którym było
przełożenie jego wiedzy i doświadczenia, jakie
nabył w Anglii, na polskie warunki, jeżeli chodzi
o konserwację, ale dzięki Bogu kadra, którą wyszkolił
w branży renowacji antyków, sprawdza się bardzo
dobrze, a jego sklep w słynnej na całym świecie ulicy
antyków Kings Road o nazwie „House of Mirrors”
funkcjonuje do dzisiaj.

Widziałem list polecający konsula Janusza
Kochanowskiego na Pani drogę do Polski. Czy
ułatwił on Pani start po powrocie do Ojczyzny?

W moich czasach emigracyjnych, w okresie
urzędowania ambasadora Tadeusza de Viriona, który
miał olbrzymie zasługi w przełamywaniu wrogości,
nieufności i niechęci emigracji politycznej do polskich
placówek dyplomatycznych, można było już mówić
o wspólnych działaniach tych dotychczas dwóch
odrębnych światów. Pokłosiem tego była współpraca,
a w konsekwencji przyjazny dla mnie gest rekomendacji,
z której zresztą nie musiałam korzystać. Raczej
o wymiarze symbolu niż pomocy.

Czy utrzymuje Pani nadal kontakty z polskim
Londynem?

Jak najbardziej, stale jestem zainteresowana,
co tam słychać nowego. Moje więzy z Veritasem,
Macierzą Polską i  Związkiem Artystów Scen Polskich
na Obczyźnie nie osłabły.

Jak się Pani odnajduje w Polsce?

Miałam to szczęście spotkać ludzi budujących
własny teatr, z Panem na czele, zaangażować się
w powstanie i rozwój Teatru Legion oraz kontynuować
promowanie nieznanej jak dotychczas i niesłusznie
marginalizowanej w Polsce twórczości emigracyjnej,
bo jest ona nadal wprowadzana na polską scenę bardzo
sporadycznie i w skansenowym, cepeliowskim
wydaniu. Budujemy wspólnie bardzo świadomy
profil repertuarowy w oparciu o własne scenariusze
i adaptacje autorskie. Nie powielamy repertuaru scen
zawodowych przeżywających zapaść. Nasz teatr jest
osadzony w repertuarze patriotycznym i narodowym.
Po siedmiu prapremierach Teatru Legion – między
innymi zaprezentowanie twórczości pani Beaty
Obertyńskiej na Zamku w Kórniku, wystawienie tam
monodramu o 20-letniej walce hrabiego Władysława
Zamoyskiego o Morskie Oko, pana misterium
„Leiden” w Katedrze w Opolu – mogę powiedzieć
z całą świadomością, że wreszcie dobiłam do portu
i odnalazłam swoje miejsce, a wszystko co robiłam
do tej pory było do tego przygotowaniem.

 Jako częstochowianin, chociaż mieszkający poza
Polską, muszę Panią zapytać o współpracę z  liczną
częstochowską grupą legionowców.

Jest ona niezawodna i wspaniale realizuje wizje
naszego teatru.  Mamy wspólny język i wrażliwość
teatralną zarówno ze scenografem Marianem Pankiem,
jak i z naszym opiekunem duchowym i aktorem
z Salezjańskiego Ośrodka Wychowania i Animacji,
księdzem Klaudiuszem Soboniem oraz, a może nade
wszystko, z niezwykle utalentowaną wspaniałą
częstochowską młodzieżą. I to ona pozwala nam
na kontynuowanie naszej pracy, przekazywanie własnych
doświadczeń i planów z nadzieją, że rozwinie dalej
naszą teatralną prawdę i wzbogaci ją własną
młodzieńczą świeżością.

Fot. Eliza Kopcińska
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ESEJ

Dawid Okularczyk

Z kulturą – nie żartuj!

Interwencja  z  dołów  ludowych
do  Jaśnie  Wielmożnej  Pani  Kultury

Dlaczego taki tytuł? Otóż jest to parafraza rozsądnego
postulatu, który ujrzałem kiedyś na murach fabryki: „Z prądem
– nie żartuj!”. Niby wszyscy o tym wiedzą, a jednak
żenująco trzeba to wciąż i wciąż przypominać. Wydaje
się, że w Częstochowie żartuje się trochę z tego rodzaju
„prądem” jakim jest kultura. W czym to się objawia?
W pójściu na łatwiznę potocznego rozumienia tej dziedziny
jako - przede wszystkim - sztuki. Za tym „estetycznym
zawłaszczeniem” (Kultura = Sztuka) wciąż czai się, tak
miły przecież różnym misjonarzom, tzw. „kulturalny człowiek”:
kto nie uczestniczy w narzuconych misteriach kina, teatru,
literatury, muzyki oraz sztuk plastycznych  – jest „dzikusem
bez kultury”, albo bardziej na czasie: „robotnikiem”,
„menelem”, „wieśniakiem”, „sprzątaczką” (może wkrótce
szczęśliwie dojdziemy do „komunisty”?).

Kulturalny dekret. Kto takim żartem administruje?
Właśnie u nas – instytucje kulturalne. I to jest też nielichy
żart! Myślę, że Częstochowę stać na więcej. Co to znaczy?
Ano to, żeby na kulturę spojrzeć jako na problem dotyczących
wszystkich (w tym przypadku - lokalnym). Jeżeli jednak
chce się obstawać przy takim „artystycznym regionie”,
to przyzwoitość nakazywałaby jasną deklarację, iż mówimy
tylko o kulturze artystycznej (ew. szerzej – estetycznej).
Z kolei pewna samoświadomość takiej decyzji również
wymaga eksplikacji  (dlaczego sztuka?). Chyba, że ma to
być swego rodzaju umacnianie ideologii, wiary – z tym się
nie dyskutuje przecież. Ale jeżeli nie, to trzeba podjąć pewien
wysiłek społeczny i teoretyczny. I teraz, gdy powrócimy
do kłopotów ze sztuką, to trzeba zdać sobie sprawę, że jest
to rzeczywiście Problem (kultury i – w kulturze). W tym
miejscu można tylko zasygnalizować te rozmiary. Tak więc
oczywiście nie można zaprzeczyć, że intuicja Sztuka = Kultura
jest jakoś społecznie adekwatna, że nie jest to tylko kwestia
dowolności. Trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. Nie chodzi
o naiwną autonomię sztuki, tylko o jej relacje w całej
świadomości i praktyce społecznej. Czy można ze swadą
mówić jeszcze normatywnie o sztuce, kiedy esencjonalne
definicje zostały w poważnym stopniu nadszarpnięte?
Co zrobić z demokratyzacją sztuki? Czy publiczne
oddawanie moczu na mur w specyficzny sposób i z pewną
intencją jest już sztuką? Czy więc sztuka nie łączy się
z innymi obszarami kultury symbolicznej przez coś,
co nazywamy stylem? Czy sztuka to tylko kompensacyjna
i bezpieczna transgresja czy też działalność prawdziwie
rewolucyjna i wyzwalająca? Dlaczego można było (?)

usłyszeć czasem, że sztuka to „religia kultury”? Czy sztuka
może być poznawczą syntezą danej sytuacji historycznej?
Jakie światopoglądy sztuka komunikuje np. w Częstochowie?
Gdzie właściwie sztuka się dziś kończy i dlaczego? Albo
np. czy możemy bezpiecznie mówić o autorze po pracach
Barthesa, Foucaulta, Derridy? Czy ze spokojem możemy
mówić o powieści, po tym jak Leopold Buczkowski
wymierzył swoimi „opusami – dokumentami” solidnego
kopniaka mieszczańskim romansidłom?

Ten chaotyczny zestaw krytycznych pytań w istocie jest
już banalny, ale jak widać niektórzy zaspali i z wysokości,
kulturalnie narzucają nam - poza sporem i dialogiem –
1. rozumienie Kultury, 2. rozumienie Sztuki. Naprawdę,
trochę pokory. Zresztą, gdyby nawet dojść tylko do tych
estetycznych pytań i prób odpowiedzi (bo przecież zawsze
się jakoś odpowiada), to oczywiście – pojawiają się kolejne.
Tym razem dotyczą one już ogólnie kultury (kultur) –
zróżnicowanej i złożonej. Mówi się nawet (na mieście?
w urzędzie? w Gaude Mater?), że Kultura to pewna oświece-
niowa opowieść i że dziś powinno się raczej używać zwrotu:
Postkultura... No właśnie, trzeba nad tym dyskutować.
U nas tego na forum publicznym brak, jest za to obfite
i ambiwalentne obstawanie przy jakimś takim XIX-wiecznym
pojęciu. Brakuje globalnego i nowoczesnego podejścia.
Brakuje refleksji o tutejszej obyczajowości, refleksji
o antropologii miasta, albo właśnie – ogólnoteoretycznej
publicznej działalności, która by w pełniejszy i mniej
arogancki sposób wprowadzała do rozumiejącej partycypacji
w kulturze. Jak to się może objawiać praktycznie? Np. tak,
aby Dni Kultury Chrześcijańskiej nie były jakąś przypadkową
agregacją dzieł sztuki (ale jeżeli już – to impreza ta
powinna nazywać się wtedy: Dni Sztuki Chrześcijańskiej,
co nie zwalnia od potrzeby zastanawiania się i dyskutowania),
tylko by ten kulturowy fakt również jakoś steoretyzować:
czym jest, albo czym ma być, albo czym była kiedyś
kultura chrześcijańska? Należy połączyć teorię z praktyką.
W Częstochowie jest przecież niewykorzystywane zaplecze
naukowe – przede wszystkim pedagogiczne czy też
estetyczne, ale na pewno znajdą się też miejscowi antro-
pologowie, socjologowie, kulturoznawcy, teoretycy
literatury, teatru czy filmu. I te obszary trzeba właśnie
uruchomić w otwartej (ogólnodostępnej) debacie, choćby
- w przypadku takich imprez jak rzeczone Dni - poprzez
organizowanie publicznych wykładów i dyskusji z udziałem
teoretyków, praktyków i publiczności (vide: Katowice).
Inaczej wszystko to będzie miało posmak tylko trywialnej
rozrywki, która gdzieś tam „pocichu” ma umacniać
oficjalny światopogląd. Z drugiej strony ten ewnentualny
wysiłek nie powinien mieć charakteru pospolitego ruszenia.
Przydałby się na przykład stały teoretyczny cykl w „ Alejach 3”.
I w cale nie musi to być cykl ogólno - teoretyczny, ale
również - by tak rzec - „częstochowsko - teoretyczny ”
(badawczy?).
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Knot

Marcin Paruzel dał się poznać w pierwszej książce
„Upadek cywilizacji wschodniej Europy” jako fantasta
snujący alternatywne wersje historii, złośliwy krytyk
współczesności, wielbiciel narodu rosyjskiego.  Niestety,
druga jego książka pt. „Adolf, Józef, Maryja”, którą
wydał wespół z Cezarym Krasickim – redaktorem pism
erotycznych (m. in. ”Hustler” ) -  jest bardzo, bardzo
słaba. W zasadzie nie wiadomo, po co ją wydał i dla
kogo. Miał być zamierzony skandal, co sugeruje zestaw
postaci na okładce, a wyszła klapa. Nie wiem, w jakim
celu kolega Marcin umieścił artykuły odpadkowe z jakichś
gazet, niby dramaty obrażające ludzi kultury (m.in.
K. Ludwickiego, M. Świetlickiego, A. Stasiuka i in.).
Ani to śmieszne, ani zabawne. Jedynie dwa opowiadania
na końcu książki jakoś się bronią: „Człowiek śniegu” –
sentymentalna podróż w czasy realnego socjalizmu
na kresy Związku Radzieckiego (kto pamięta co to było?)
i „Wspomnienie” – fragment heroicznego cyklu SF
o górnikach w kopalni szpatu, rozgrywającego się
w rytmie telenoweli brazylijskiej  na statku kosmicznym
„Stanisław Lem”. Nijak jednak nie pasują do reszty,
bo opowiadania Krasickiego to nudnawe historie w stylu
„chłopaki,  dziewczyny i ich sprawy” z tematem dyżurnym
„łóżko”. Paruzel do Krasickiego pasuje jak pięść do nosa
i w sumie wyszło wydawnicze nieporozumienie. Szkoda
rozmieniania się na drobne. Może następna książeczka
z serii „Czytaj Burz Buduj” będzie miała więcej sensu,
czego Paruzelowi szczerze życzę. (sb)

To i owo dla dzieci

Klub Poetycki „Złota Jesień” obchodził niedawno
pięciolecie swojej działalności, które uświetnił
wydaniem antologii wierszy dla dzieci „Rymowane to
i owo”. Autorki (w liczbie 10 oraz  jeden autor) pragnąc
włączyć się aktywnie do akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” przekazały cały nakład nieodpłatnie
do bibliotek placówek szkolnych na terenie powiatu
częstochowskiego, tak aby ich wiersze trafiły do wszystkich
dzieci. Inicjatywa godna pochwały, a i wierszyki
całkiem przyzwoite, różne w formie i treści, od klasyków
w rodzaju „Żaba i bocian”, „O komarze co z dębu spadł”
czy „Dziewczynka z zapałkami”, po współczesne:
„Huta”, „Sygnalizacja”, „Żart geometryczny”. Książka
ładnie wydana, z kolorowymi ilustracjami, może być
także pomocą dydaktyczną, tym bardziej, że znajdują
się tam także wiersze promujące patriotyzm lokalny
(„Jura Krakowsko – Częstochowska”). To już druga
antologia poetów ze „Złotej Jesieni”, którzy wydają
również indywidualne tomiki. Klub działający przy OPK
„Gaude Mater”, założony przez  M. Falkowską,
L. Głowacką i I. Biełuńską zrzesza twórców – amatorów
w wieku emerytalnym, dla których taka działalność jest
formą aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
miasta. W czasach, kiedy uniwersytety trzeciego wieku
cieszą się dużą popularnością, takie inicjatywy nie
powinny dziwić, a młodzi poeci, którzy się na boku
podśmiewają ze starszych poetek, powinni mieć na
uwadze, że kiedyś będą takie kluby zakładać. (sb)
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Rok  1655

Mając na uwadze uroczyste obchody 350 – lecia
oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów, warto
wspomnieć o „Pamiętniku Oblężenia Częstochowy
1655 r.” ks. Augustyna Kordeckiego, wznowionym
według łacińskiego oryginału „Nova Gigantomachia
–1655” przez Dom Wydawniczy „Ostoja” w serii
„Biblioteka Wszechpolaka”. Pamiętnik, wraz z załączoną
korespondencją przeora klasztoru, odtwarza dokładnie
przebieg bitwy, negocjacje, manewry obu stron, oraz
pozwala zrozumieć znaczenie dla ówczesnych Victorii
Jasnogórskiej. Należy pamiętać, że cały kraj znajdował
się pod okupacją szwedzką, a wybitny czeski pedagog
ks. Jan Amos Komensky przygotowywał już projekt
rozbioru Rzeczypospolitej. Zryw narodowo – religijny
spowodowany zwycięstwem nad najeźdźcą pozwolił
Polakom i innym narodom w granicach Rzeczypospolitej
jeszcze ponad 100 lat egzystować w niepodległym
państwie, a Jasna Góra stała się takim symbolem obrony
polskości dla potomnych jak Legiony Dąbrowskiego,
Grunwald, Westerplatte, Cud nad Wisłą. Książka
pokazuje też, jaką degrengoladą było przesiąknięte
życie publiczne w I RP, a także jak powstawała
ksenofobia i nietolerancja w naszym kraju. Cuda  należy
włożyć między bajki (Polacy mieli dużo szczęścia),
ale cudem była moralna odnowa poddanych Jana
Kazimierza i głęboka wiara w Boską pomoc, jak również
w gniew Boży, jako kara za grzech innowierstwa

Dla  teologów

Przemycanie treści filozoficznych do literatury
w sposób, który nie zrazi czytelnika do lektury, to trudne
zadanie. Świetnie z tym poradzili sobie np. Leszek
Kołakowski czy J. Gaardner w „Świecie Zofii”.
Żyjemy w czasach zdecydowanie niefilozoficznych,
przesiąkniętych pragmatyzmem, a jedyne konflikty
światopoglądowe, jakie docierają do przeciętnego
człowieka, to spór między scjentyzmem a religią, kulturą
Zachodu a Islamem, socjalizmem a globalizmem –
czyli problemy dotyczące dużych grup społecznych,
a mniej jednostek i ich ego. Ks. Stanisław Barszczak
– duszpasterz środowisk twórczych z Olsztyna koło
Częstochowy podjął ten trudny temat z mizernym
skutkiem. Jego zbiór opowiadań i dramatów pt.
„Zabliźniona rana” wydany przez WOM, jest tak
hermetyczny i nafaszerowany cytatami z historii
filozofii, że od czytania może rozboleć głowa, nie
mówiąc o przebrnięciu przez labirynt skomplikowanych
wywodów i dyskusji na akademickim poziomie.
Od prozy oczekuje się, aby była w miarę strawna

i prywaty. Ponoć sam król zakasał rękawy i wraz
z dworzanami kopał fundamenty pod budowę Baszty
Królewskiej... Książkę warto znać, chociaż dziś
do neutralnych Szwedów nic nie mamy, a oni sami
nie pamiętają, jakoby kiedyś prowadzili jakieś wojny.
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i przejrzysta. Tego niestety nie można powiedzieć
o książce ks. Stanisława. Podejrzewam, że chciał również
tam wtrącić kilka swoich przemyśleń teologicznych,
ale w natłoku zapożyczeń z dzieł klasyków, gdzieś
one giną. Wstęp i posłowie niczego nie tłumaczą, więc nie
wiadomo, jaka jest główna myśl dzieła, do czego zmierza
autor, który nie stawia tez i pytań. Co jest tematem
książki? Szeroko pojęta wiara? Dużą trudnością jest
nadmierna erudycja historyczna piszącego i mania
skakania po epokach i krajach. Gil i Koliber cytujący
Kanta i Hegla w Gujanie Francuskiej to jak dla mnie,
zbyt egzotyczna mieszanka. Swoimi bohaterami wybiera
np. papieża Benedykta XIV (czasy saskie), rodzinę
Ionesco (jak oni trafili na Jasną Górę?), proletariuszy
z ogarniętego rewolucją Kijowa itp. Ich życiorysy jako
temat fabuły mogłyby się sprawdzić, gdyby nie były
tylko pretekstem do wkładania w ich usta cytatów
z Arystofanesa czy Zoli. Trochę ta technika przypomina
praktyki postmodernistyczne, trochę „Rozmowy
zmarłych” biskupa Krasickiego. Jednak literatura od
czasów Oświecenia nieco się rozwinęła, więc mamy
prawo oczekiwać od prozy czegoś więcej niż wykładu.
Być może książka zainteresuje studentów teologii, ale
zdecydowanie odradzam ją przeciętnemu czytelnikowi,
bo może stracić ochotę na czytanie czegokolwiek, nie
mówiąc o tym, że nadmiar wątpliwości eschatologicznych
może zachwiać fundamentem jego wiary (o ile jest
wierzący). Sporo zastrzeżeń mam też do zapisu
dramatów, bo z tekstem scenicznym mają niewiele
wspólnego - bardziej przypominają opowiadania.
Wolałbym przeczytać kilka mniej pompatycznych
i osobistych tekstów tego autora, niż „obszerne parafrazy
z Krasińkiego”, „dialogi przejęte z Maeterlincka”,
„obszerne parafrazy tekstów S. Undset” itp., bo te
mogę sobie poczytać w oryginale. Ksiądz Barszczak,
rzucając czytelnikowi pod nos stos zasłon z lamusa
historii, zasłania swoje poglądy, wprowadza zamęt
myślowy, „ściemnia” przekaz. Autor wydał również
eseje filozoficzne „Szermierz Boga” i ostatnio studium
myśli ks. J. Tischnera  „Chabry  Wolności”.        (SB)

Historia  i  kulinaria

Podejrzewam, że książka „Steinhagenowie. Historia
ze smakiem” szczególnie ucieszyła dziennikarkę lokalnego
dodatku „Gazety Wyborczej” – Dorotę Steinhagen,
której protoplastów dzieje z sentymentem opisała
warszawianka Eliza Steinhagen. Rodzina ciekawa
i z bogatą tradycją, wywodząca się od westfalskiej
szlachty, w Królestwie Polskim zagościła w latach
trzydziestych XIX wieku. Zaczynając od zarządzania
majątkami posiadaczy ziemskich, z czasem dorobiła
się fortuny – w okresie międzywojennym posiadała już
7 tys. hektarów w majątkach Lipie, Małusy Wielkie,
Cielętniki, Koszelewo i Złotolasy, a Adolf Steinhagen
piastował stanowisko prezesa Związku Ziemian powiatu
częstochowskiego. Gałąź przemysłowa rodu założyła
w latach 30. ub. wieku największy w Polsce kartel
papierniczy „Steinhagen i Saenger S.A.” obejmujący
zakłady w Myszkowie, Pabianicach i Włocławku oraz
fabryki silników dla przemysłu lotniczego i samocho-
dowego „Steinhagen i Stransky S.A.”. Kres świetności
rodziny położył hitlerowski okupant, który za odmowę
podpisania volkslisty zarekwirował zakłady przemysłowe
na potrzeby Rzeszy, zaś majątek ziemski władze
komunistyczne znacjonalizowały w 1945 roku. Autorka
opisując barwne dzieje rodu podczas licznych zawieruch
historycznych, przytacza dużo ciekawostek i plotek
(np. o Witkacym i Paderewskim) oraz podaje przepisy
kulinarne ze starych notatek babć. Akcentem często-
chowskim w książce jest informacja o grobowcu,
który znajduje się właśnie w naszym mieście.

„Adolf, Józef i Maryja”, M. Paruzel, C. Krasicki, wyd. Unternet,
Częstochowa 2004.

„Rymowane to i owo”, Klub Poetycki „Złota Jesień”,
Częstochowa 2005.

„Steinhagenowie. Historia ze smakiem”, M. E. Steinhagen,
Świat Książki, Warszawa 2005.

„Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1665r.”, ks. A. Kordecki,
Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2004.

„Zabliźniona rana. Dramaty i opowiadania”, ks. S. Barszczak,
WOM, Częstochowa 2004.
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Duszpasterz  artystów

Nowym duszpasterzem środowisk artystycznych
po zmarłym tragicznie ubiegłego lata ks. Grzegorzu
Ułamku został ks. Piotr Zaborski (ur. 1971). Ks. Piotr
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Często-
chowie, potem studiował komunikację społeczną
na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.
Przez dwa lata pracował w Tygodniku Katolickim
„Niedziela”, ze swoim poprzednikiem w seminarium
wydawał kwartalnik „Nikodem”. Pełni też funkcję
dyrektora do spraw programowych Radia Fiat. Jego
„parafialną” siedzibą jest dom przy ul. Ogrodowej 22/24,
gdzie chętnie spotyka się z ludźmi, którzy chcą
porozmawiać.  (sb)

Bank  Serc

W listopadzie 2005 r. w Muzeum Wyobraźni
Tomasza Sętowskiego, pod auspicjami Polskiego
Centrum Mediacji - Oddział w Częstochowie, Regio-
nalnego Towarzystwa Sztuk Pięknych i Klubu
Przyjaciół Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom Księcia”,
odbyła się aukcja „Bank serc”, na rzecz dzieci
ze środowisk zagrożonych. Imprezę, z godnym
największego podziwu i szacunku zaangażowa-
niem, zorganizowała Prezes częstochowskiego

Oddziału PCM, Małgorzata Winiarek-Karpowicz.
Wśród ofiarowanych przez artystów, sportowców
i ludzi dobrej woli  eksponatów, były m.in. prace
W. Jakubowskiego, W. Łuczaka, T. Sętowskiego,
B. Stodulnego, B. Wójcickiego; album Wojciecha
Prażmowskiego z dedykacją, książki z dedykacjami:
„Leksykon: ostatni naiwni Kabaretu Starszych Panów”
M. i G. Wasowskich  i „42 rozmowy” P. Kaczkow-
skiego; płyty CD Stanisława Soyki i Janusza „Yaniny”
Iwańskiego z dedykacjami; koszulki, piłki, plakaty
z autografami sportowców; statuetka XXVIII Memo-
riału M. Czernego; różaniec z drewna różanego
poświęcony przez Jana Pawła II. Honorowym
gościem aukcji była znana aktorka Emilia Krakowska,
która czarująco, ale konsekwentnie i osobiście licytowała
swój złoty pierścionek ze szmaragdami, opowiadając
uprzednio jego historię. Dzięki determinacji artystki,
pierścionek został sprzedany za 4.500 zł. Hojność
uczestników sprawiła, że zebrano sumę 20.060 zł,
w całości przekazaną na rzecz Świetlicy Socjotera-
peutycznej „Dom Księcia”.

Ta charytatywna impreza, dyktowana sercem
i w całości zorganizowana przez ludzi dobrej woli,
pokazała wrażliwość częstochowskiego społeczeń-
stwa, zdolnego poświęcić nie tylko swój cenny czas,
ale przede wszystkim pieniądze na rzecz dzieci
potrzebujących pomocy. To piękny i szlachetny gest.
Dziękujemy!

J. Grochowska
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Dyrektor  filharmonii

Naczelnym dyrektorem Filharmonii Częstochowskiej
została Beata Młynarczyk – teoretyk muzyki i pedagog,
prezes Towarzystwa Muzycznego, autorka m.in. cykli
programów umuzykalniających. Nowej Pani Dyrektor
życzymy samych sukcesów.

Leszek Ferdynand Hadrian, odszedł ze stanowiska
i powrócił do Lublina.

Czytają!

Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego w Często-
chowie wzbogaciła się w minionym roku o 8414 książek.
Niestety, wobec marnej kondycji finansowej BP, tzw.
wskaźnik zakupu nowych pozycji okazał się bardzo
mizerny. Wynosi 3,4 na 100 mieszkańców, co sytuuje
Częstochowę w dolnej części tabeli bibliotek polskich.
Wskaźnik ten bardzo znacząco odbiega od wskaźnika
w krajach UE (w większości wynosi on ok. 30, w Danii
nawet 39). Może w tym roku będzie lepiej?

Częstochowska sieć bibliotek publicznych (centrala
i filie) zarejestrowała w ub. roku prawie 59.134
stałych czytelników. Dominują wśród nich ludzi młodzi,
ponad połowa nie ukończyła jeszcze 25 lat. Aż 52,8 %
czytelników to uczniowie i studenci, co jest interesują-
ce jeśli weźmiemy pod uwagę, że w mieście funkcjo-
nują przecież także biblioteki szkolne i uczelniane.

Czytelnicy odwiedzili biblioteki publiczne blisko
pół miliona razy (480.337), wypożyczając do domu
blisko 1 mln książek i czasopism (999.418). Ponadto
zanotowano ponad 100 tys. odwiedzin w czytelniach
(107.626), które udostępniły 425.597 jednostek zbiorów
(czasopism, książek i tzw. zbiorów specjalnych).Habakuk!

Grupa „Habakuk” wydała w grudniu piątą płytę
pt. „4 life”, poprzedzoną singlem „Życia rytm”.
W nagraniach udział wzięli także muzycy nie grający
na co dzień reggae: m.in. Muniek Staszczyk, Janusz
„Yanina” Iwański, DJ Haem. Płyta jest bardzo równa,
nowoczesna, a teksty lidera Wojtka „Brody” Turbiarza
zapowiadają kilka przebojów na najbliższy sezon.
W kolejce do nagrania płyty stoi też zespół „69”, który
pod koniec roku wygrał Grand Prix i I nagrodę
w głogowskim Mayday Rock Festiwal 2005. Nagrodą
może pochwalić się też „Trio Siergieja”, które otrzy-
mało wyróżnienie za Debiut w Jazzie Tradycyjnym
od Fundacji Debiutu Autorskiego działającego przy
Ministerstwie Kultury. Częstochowa – Nowy Orlean
– bliźniacze miasta?   (sb)
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Zachęta

Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Częstochowie przystąpiło do statutowej działalności,
polegającej m.in. na zainicjowaniu kolekcji współczesnego
malarstwa. Dzięki pomocy finansowej Ministerstwa
Kultury pierwszych kilkanaście prac już zakupiono.

Jesienne perturbacje personalne w „Zachęcie”
zakończono wyborem na funkcje wiceprezesów Jacka
Łydżby i Szymona Parafiniaka. Najcięższe obowiązki
nadal dźwiga na swych ramionach prezes Piotr Głowacki
(na zdjęciu poniżej - jeszcze bez orderów).

Sumo

Nową książkę wydał nasz stały współpracownik,
Sławomir Burszewski. Burszewski jak to Burszewski
– opowiada, kpi, żartuje i rysuje komiksy.

Kryminał po naszemu

Redaktor niniejszego pisma, Marian Piotr Rawinis
zdobył laury. W ogólnopolskim konkursie na współ-
czesną powieść kryminalną, zorganizowanym przez
Wyd. Rzeczpospolita otrzymał jedną z dwóch głównych
nagród (7,5 tys. zł). Akcja  książki pt. „Martwa natura
z księżycem”, którą niedługo zobaczymy na pókach
księgarskich, rozgrywa się w Częstochowie.

Jak poinformował Urząd Miasta, gotowa jest już
dokumentacja techniczna, według której będzie
remontowana dawna Konduktorownia – przyszła
siedziba „Zachęty”.  Prezydent Częstochowy, Tadeusz
Wrona, zapowiedział oficjalnie, że prace zakończą się
do grudnia 2006 r.

Złotolecie

50 lat twórczości obchodził w grudniu Tadeusz
Gierymski. Impreza w sali Teatru zgromadziła liczne
grono przyjaciół Laureata. Prezydent T. Wrona wręczył
kopertę, obecni wiele wyrazów sympatii. Sto lat!

50 lat nieprzerwanej działalności świętował też
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, najstarszy
tego typu w Polsce. Gratulujemy!
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Częstochowianin, rocznik... przedwojenny. Fotografik, 
dziennikarz, literat, humanista o skrzywieniu 
technicznym. Praktyk niekonwencjonalnej medycyny, 
co posiadł z konieczności i dzięki czemu - jak twierdzi      
i co widać - jest dzisiaj w kondycji o niebo lepszej niż 
trzydzieści lat temu. W jego życiorysie twórczym od 
dawna fotografia przeplata się z pisaniem. Z działań 
literackich najbardziej ceni sobie trzecią nagrodę     
w konkursie Wydawnictwa „Iskry” na debiut książkowy  
(zbiór opowiadań wydany później przez KAW w Łodzi), 
a za najpopularniejsze swoje fotografie uważa impresje 
związane z Jerzym Dudą-Graczem, kilkakrotnie 
nagradzane i wyróżniane. Autor wystaw indywidual-
nych, w których jest również miejsce na prezentacje 
osób z częstochowskiego środowiska kulturalnego. 
Pomysłodawca i komisarz salonów martwej natury      
w fotografii  zorganizowanych w latach 2003 i 2005 oraz 
animator działań skupiającego już od pięciu lat grono 
fotografujących Jurajskiego Oddziału Fotoklubu 
Rzeczypospolitej. Posiadł ważną naukę niedziwienia 
się niczemu (chodzi o negatywy), realista 
optymistyczny, najszczęśliwszy dziadek czteroletniej 
Wiktorii   Anny.
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