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Nagrody za działalność artystyczną, za twórczość, przyznaje się
często z nadejściem wiosny. Sprzyja temu możliwość podsumowania
minionego roku i sprzyja budzenie się świata po uciążliwej i często
długiej zimie. Z początkiem wiosny rozstrzyga się rozliczne konkursy,
a instytucje, stowarzyszenia i organizacje wręczają nagrody
i wyróżnienia. Tak jest np. z najbardziej prestiżowymi nagrodami
w dziedzinie filmu i aktorstwa – Oscarami czy z nagrodami, dla których
okazją jest Międzynarodowy Dzień Teatru.

Takie imprezy cieszą się wielkim zainteresowaniem szerokiej
publiczności, co jest w pełni zrozumiałe. Odbywają się  oczywiście
w odpowiedniej oprawie - rozmaite gremia, akademie i stowarzyszenia
najpierw przyznają nominacje, potem zaś wręczają różne statuetki,
figury, rzeźby i tytuły. Laureaci kłaniają się, udzielają wywiadów,
opowiadają o tym, jak doszli do danej nagrody, dziękują współpra-
cownikom i rodzinom, tj. wszystkim, którzy pomogli osiągnąć to,
co zostało osiągnięte. Uroczyste gale, na których się wręcza, to także
okazja do tego, żeby współpracownicy, rodziny a przede wszystkim
widzowie i odbiorcy podziękowali zdobywcom nagród. Przy okazjach
wręczeniowych padają i dane statystyczne, podnoszące samopoczucie
i wzmacniające dumę – zdobyliśmy tyle to a tyle Nagród Nobla, Osca-
rów, Cezarów, Złotych Palm, Złotych Niedźwiedzi czy Złotych Masek.

Oczywiście, świat nie jest doskonały. Ważne nagrody często trafiają
do ludzi naprawdę zasłużonych, ale bywają i pomyłki. Prestiżowe
wyróżnienia otrzymują ci, którzy nie zasłużyli się niczym
szczególnym, czasem nawet wprost przeciwnie – okazuje się
to i podczas ceremonii wręczania Oscarów, i podczas ogłaszania
lauratów Nagrody Nobla. Mówi się wtedy o niezasłużenie pominiętych.

Mamy w Polsce wielu laureatów rozmaitych ważnych nagród.
Mamy też pominiętych. Ale w jednym, konkretnym wypadku, wcale
się nie dziwimy.

Zdarzył się nam bowiem twórca wybitny, który w swojej
działalności – w bardzo wielu dziedzinach - wzniósł się na takie
wyżyny, że zawsze pozostawał poza jakąkolwiek konkurencją. Ktoś,
kogo musiały ominąć wszystkie te Oscary i Złote Maski. Szacownym
gremiom konkursowym nie przyszło nawet do głowy, że mogłyby
nagrodzić kogoś, kto zawsze był tak wysoko, wysoko ponad
najwybitniejszymi. Za naszej pamięci na całym świecie nie znaliśmy
nikogo, kto choćby w części zbliżył się do takiej wielkości.

Ktoś tak absolutnie niezwykły, że choć kochamy go i czcimy
wszyscy, czasem trudno nam uwierzyć, że ktoś taki narodzić się
mógł w skromnym, polskim plemieniu.

Wybitny aktor. Przez wiele lat obecny na scenie, grający trudne
role przed liczną i bardzo zróżnicowaną publicznością na wszystkich
kontynentach. Wzruszał, bawił, uczył. Człowiek  absolutnie
wszędzie rozpoznawalny, wszędzie znany, wszędzie słuchany
i to niezależnie od tego, czy mówił tekstem cudzym czy własnym.
Zachwycający wszystkich słowem, gestem, uśmiechem.

Wybitny intelektualista. Wybitny reżyser. Wybitny polityk.
Wybitny pisarz. Wybitny  dramaturg. Wybitny nauczyciel. Wybitny
poeta. Wybitny Polak.

Był Wielki.
Jest Święty.
Papież Jan Paweł II.

  Marian P. Rawinis
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Ks. Józef Dzwonek

Rapsod żałobny na wieść o śmierci Papieża Jana Pawła II

Anioł Śmierci wkroczył
W progi Pałacu Apostolskiego
Z Księgą Apokalipsy
Którą otwarł majestatycznie
Przed namiestnikiem Chrystusa
Na ziemi
I odczytał uroczyście
Prorocze słowa:
„Uniósł mnie w zachwyceniu
Na górę wielką i wyniosłą
I ukazał mi Miasto Święte – jeruzalem
Zstępujące z nieba od Boga
Mające chwałę Boga”
I zamknął księgę
Ma znak wypełnienia się czasu
Wyznaczonego dla sługi Bożego
Jana Pawła II
A słowa wewnętrznego natchnienia
Wyraźnie mówiły do serca:
Swój urząd wiernie wypełniłeś
Przekroczyłeś
Pró ludzkich nadziei
A teraz stajesz twarzą w twarz
Przed naszym Bogiem
Żródłem miłości i dobra
Miłosierdzia i pokoju
Raduj się z wizji uszczęśliwiającej
Patrz w blask odwiecznej Prawdy
Veritatis Splendor

Ciężar i boleść własnego krzyża
Włączyły Cię w ofiarę Chrystusa
W imię którego żyłeś
Służyłeś
Nauczałeś
Błogosławiłeś
Tworząc trwałe zręby wiary
Na skale ludzkiego sumienia
We wszystkim Bogu zaufałeś
Tak jak sam wyznałeś
W słynnym zawołaniu Totus Tuus!
Bóg naznaczył Cię charyzmą
Ducha Świętego
Darem Języków
Darem przekonywania
I rozpoznawania duchów
Darem przebaczania

I miłowania ludzi
Byłeś Pielgrzymem na ziemi
Niosącym jarzmo misyjnej posługi
Dla całego świata
Pan na Ciebie spojrzał
I Ciebie powołał na apostolski tron
Bo Ty krzyża się nie lękałeś
Choć upadałeś
In Via Dolorosa
I klękałeś z modlitwą na ustach
Ante Misterium Iniquitatis

Na koniec ukazałeś swoje cierpienie
Całemu światu
W pełnym wymiarze
We własnej osobie
Jako mąż boleści
Umierający i konający
Nie zszedłeś z drogi zawierzenia
Do końca wytrwałeś
Z krzyżem na ramionach
Bo umiłowałeś
Do końca Ewangelię Boga

Byłeś człowiekiem Nowej Ewangelizacji
Żywym świadectwem
Katechizmu Kościoła
Dla zagubionego świata
Tego świata! A Bóg bogaty w miłosierdzie
Na znak Przymierza
Wezwał Cię do królestwa swego
W uroczystość święta Miłosierdzia Bożego
Janie Pawle II
Wzywamy Cię do posługi
W Bożym Kościele
Do orędownictwa za nami
W niebie
Bo bez Ciebie
Trudno będzie żyć na ziemi
Ty byłeś latarnią morską
Dla rozbitków błądzących
A dla nas pielgrzymujących
Ludzi Przednim Światłem
Co nadzieję budzi
W drodze do nieba

2 kwietnia 2005 r., sobota godz. 21,37
 Wigilia Miłosierdzia Bożego
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Polska po śmierci Jana Pawła II

Henryk Czarniawski

ASCEZA  NA  CO  DZIEŃ
O tym, czym było dla Polaków powołanie na tron papieski

Rodaka - Jana Pawła II, nie trzeba przypominać. Ta niezwykła,
wyjątkowa sytuacja skłania do nieustannych refleksji na temat:
Jakie wnioski wypływają z nauczania Ojca Świętego dla
poszczególnych jednostek i zbiorowości? Czy po kolejnych
Jego wizytach stawaliśmy się lepsi? Refleksje te ożyły po
niedawnej śmierci tego wybitnego Człowieka i Polaka.  Jaka
jest treść tych refleksji?  Bardzo bogata, różnorodna, wielowątkowa.
Szczególnie uderzające są dwie prognozy. Pierwsza - po śmierci
Ojca Świętego Polska będzie inna, lepsza.  Druga - nic się
radykalnie nie zmieni, po chwilowych uniesieniach i wzlotach
wrócimy do poprzednich wad, niesnasek, konfliktów.

Zapewne bez Papieża-Polaka będziemy nieco inni. Czy jednak
stanie się cud  zbiorowego nawrócenia i natychmiastowego
odejścia od nękających nas utrapień, wzajemnej nienawiści,
agresji, a przynajmniej obojętności i niechęci?

W wielu przypadkach miały miejsce głębokie, niemal
cudowne przemiany wewnętrzne  jednostek, decydujących się
pod wpływem sugestii Papieża na zerwanie z dawnym, niemo-
ralnym stylem życia.  Czy decyzje te w każdym przypadku
doczekały się konsekwentnego wcielenia w życie? Zgodnie ze
słowami samego Chrystusa, nie powinniśmy ciągle liczyć na
nowe cuda, lecz swoimi czynami wypełniać objawioną wolę
Boga.  Znane jest  powiedzenie: „Bóg nie odmawia łaski
czyniącym to, co do nich należy”. Zatem  - jaka Polska jest
i będzie zależy głównie od tego, jacy są i będą poszczególni
Polacy. Nie przypadkiem pierwsza encyklika Ojca Świętego
nosi tytuł „Zbawiciel człowieka”, nie zaś - ludzi czy ludzkości.

W licznych dyskusjach, organizowanych po śmierci Jana
Pawła II oraz artykułach prasowych nie dostrzegłem wyraźnych
prób przetransponowywania treści Jego nauk na konkretne,
systematyczne zachowania poszczególnych jednostek w przy-
szłości. Dekalog, cała nauka Kościoła oraz Papieża wskazują
na idealne wzorce osobowości człowieka, stanowiące swego
rodzaju drogowskazy. Nie uwzględniają i nie mogą uwzględ-
niać sytuacji i okoliczności, w których konkretny człowiek będzie
usiłował wcielać je w życie. „Nie zabijaj”, „Nie cudzołóż”,
„Pamiętaj o swoich chrześcijańskich korzeniach”, „Nie zabiegaj
o dobro własne kosztem innych”, „Nie ma solidarności bez
miłości” itd. Można tego w skupieniu wysłuchiwać i akceptować,
można euforycznie oklaskiwać, można składać  słowne lub
pisemne deklaracje na temat swoich przyszłych, pożądanych
zachowań. To wszystko jednak nie wystarczy. Stanowi jedynie
początek drogi  prowadzącej do stawania się lepszym. Jej istota
nie tkwi w deklaracjach i dobrych chęciach, lecz w celowym,
konsekwentnym, wytrwałym samodoskonaleniu, to jest pozby-
waniu się w ciągu całego życia własnych wad i kształtowaniu
pozytywnych, względnie trwałych postaw i zachowań. Jest to
obowiązek nas wszystkich w myśl ewangelicznej zasady „Bądźcie
doskonałymi jak Ojciec wasz jest doskonały”. Zdaniem
św. Franciszka Salezego „doskonałość polega na ciągłej walce
z niedoskonałościami”. Znamienne pod tym względem i piękne

są słowa Jana XXIII: „Jesteśmy na ziemi nie po to, by być
kustoszami muzeum, lecz aby uprawiać kwitnący ogród życia”.
Antoni Kępiński wyraża przekonanie, że „każdy człowiek jest
(...) niezwykle bogatą i różnorodną konstrukcją, której budowa
nigdy się nie kończy, trwa od chwili poczęcia aż do śmierci”.
A Jan Paweł II  w „Liście do artystów” napisał: „Zadaniem
każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek
ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”.

Gdy Jan Paweł II mówi o miłości, zachęca przez to do
czynienia dobra  Do czynienia dobra wobec Boga, wobec
bliźnich i siebie samego. („Kochać znaczy czynić dobro”,
Lew Tołstoj). Oznacza to najpierw nieczynienie zła, to jest
likwidowanie w sobie wszelkich jego zalążków i przejawów
(np. nienawiści, agresji) i kształtowanie cech przeciwnych -
pozytywnych (szacunku, życzliwości, miłości). Gdy przypomina
o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury, pragnie, aby każdy
z nas aktualnie poczuł się chrześcijaninem i zrewidował swój
stosunek do norm moralnych Kościoła. Jeśli sumienie wskazuje
komuś na zachowania niezgodne z normą miłości bliźniego
(np. zabieganie o własne dobro z krzywdą innych), natychmiast
musi przystąpić do energicznego zwalczania tej wady.

Ale, jak konkretnie powinno się postępować w tej kwestii?
Nie wiadomo, dlaczego tak mało mówi się o tym publicznie.
Chodzi tu po prostu o samowychowanie czyli ćwiczenie się
w czynieniu dobra, określane mianem ascezy, niesłusznie
kojarzonej wyłącznie z biczującym się mnichem.  Innego
skutecznego sposobu na tej drodze nie ma. Jeśli więc zależy mi
bardzo na zmianie wrogiej, nienawistnej postawy wobec kogoś,
najpierw muszę stwierdzić, że jest ona faktem (samoocena
wstępna), niezgodnym z akceptowanym przeze mnie wzorcem,
który chcę osiągnąć (idealizacja, np. wskazania Ojca Świętego).
Podejmując mocną decyzję pod tym względem powinienem
przewidzieć przyszłe sytuacje i okoliczności, w których się znajdę
w najbliższym czasie (prognoza) oraz zaplanować swoje
konkretne, pożądane zachowania (program - np. mimo, że mój
adwersarz odniesie się do mnie nietaktownie, ja nie odpłacę
mu tym samym). Na tym kończy się pierwszy, wstępny,
analityczny etap samowychowania i zaczynają się konkretne
czynności. Stanowią one, oczywiście, istotę pracy nad sobą.
Pod koniec każdego dnia muszę znaleźć czas, aby dokonać
kontroli planowanych zachowań (samoocena etapowa). Jeśli
nie udało mi się ich wykonać, lub wykonałem je w stopniu
niewystarczającym, postanawiam zrealizować je w dniu
następnym, i tak dalej, aż do momentu, gdy w samoocenie
końcowej stwierdzę, że do mojego adwersarza ani razu nie
odniosłem się wrogo. Teraz kolej na przyjrzenie się następnej
mojej poważniejszej wadzie i wytrwałe jej zwalczanie. W ten
sposób spokojnie, lecz konsekwentnie powinienem postępować
przez całe życie

Tak rozumiane etapy czy fazy samowychowania przywodzą
na myśl katechizmowy rachunek sumienia i mocne postano-
wienie poprawy.

Jeśli każdy Polak i każda Polka serio przystąpi do pracy
samowychowawczej, zwalczając swoje wady i starając się
wcielać w życie wzorce idealne, tak ewidentnie, choć ogólnie,
sugerowane przez Ojca Świętego, będzie można mieć nadzieję,
że Jego nauczanie i przykład nie pójdą na marne, a Polska
stanie się nie tylko wiwatująca i deklarująca miłość wobec
Niego, ale praktykująca tę miłość na co dzień w postaci
czynionego dobra.
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POMNIKI

CZĘSTOCHOWSKIE POMNIKI

Przybywa Częstochowie pomników. Nie tak dawne
to czasy, gdy całe miejskie bogactwo w tej dziedzinie
stanowił Moniuszko w Parku Trzeciego Maja. No
i dwa pomniki wdzięczności Armii Czerwonej. Jeden,
postawiony zaraz po wojnie, z  betonowym czołgiem
i trzema postaciami: żołnierzem - wyzwolicielem
i witającymi go przedstawicielami ludu pracującego
- robotników i chłopów. A drugi – przed kościołem
św. Zygmunta, na Placu Daszyńskiego (wówczas –
Marcelego Nowotki), w formie dużego obelisku
i postaci żołnierza.  Ten pierwszy zastąpiono w latach
siedemdziesiątych umieszczoną na bardzo wysokim
cokole dynamiczną rzeźbą  Mariana Koniecznego,
przedstawiającą radzieckiego żołnierza  z gałązką
oliwną w jednej, wzniesionej ręce i pepeszą w drugiej.
Dominował ów monument w centralnym punkcie
miasta, na szlaku pielgrzymkowym. Obecnie został
jeden taki pomnik – w kwaterze żołnierzy radzieckich
na cmentarzu Kule. Nie są zapomniani - także
w modlitwie – zaś co roku, 16 stycznia, prezydent
miasta zapala tam znicz.

Stare cmentarze to miejsca wielu pomników.
Pomniki nagrobne są niejednokrotnie dziełami o dużej
wartości historycznej i artystycznej. Dla ratowania
zabytkowych nagrobków organizuje się od lat kwestę
w dniu Wszystkich Świętych. Na Kulach oraz na
najstarszym czynnym w Polsce cmentarzu św. Rocha
są groby wojenne: z1863 roku, z I wojny światowej,
z roku 1920, z II wojny i okupacji. Jest wiele grobów
ludzi zasłużonych, wybitnych, o interesujących
życiorysach.1  Zdarza się również, że przez postawienie
symbolicznych pomników już nie rodzina, ale cała
społeczność czci pamięć także tych zmarłych, którzy
na wymienionych cmentarzach nie spoczywają.

Przedmiotem jednak niniejszego eseju są pomniki
w mieście żywych. Częstochowskie pomnikowe
wspomnienia sięgają wieku XIX. W 1889 na błoniach
jasnogórskich stanął okazały pomnik cara Aleksandra II,
na pamiątkę dokonanego przez niego uwłaszczenia
chłopów w 1862 roku. Kojarzył się jednak ów car
przede wszystkim z prześladowaniami ludności polskiej
okresu po powstaniu styczniowym, a  jego obecność
przed jasnogórskim sanktuarium stanowiła przygnę-
biający znak narodowej niewoli. Skoro więc tylko
stało się to możliwe, monument rozebrano (w 1917
roku). Jest tu teraz na kolumnie figura Matki Bożej -

charakterystyczny i bardzo sympatyczny element ja-
snogórskiego krajobrazu, punkt orientacyjny dla piel-
grzymów, dla zagubionych w tłumie,  jedno z trady-
cyjnych miejsc umówionych spotkań w czasie wiel-
kich jasnogórskich uroczystości.

Natomiast na wałach Jasnej Góry, na południowo-
wschodnim bastionie, wzniesiono w 1859 roku pomnik
o. Augustyna Kordeckiego. Było to ważne wydarzenie
religijne i patriotyczne. Figura odlana z brązu, dzieło
Henryka Stattlera, stoi na postumencie wykonanym
według projektu Józefa Orłowskiego. Pomnik zasługuje
na szczególną uwagę. Niezbyt duży, ładnie wkom-
ponowany w otoczenie, zrósł się z tym miejscem.
Postać zakonnika z krzyżem ma głowę wzniesioną
w natchnieniu, otoczona drzewami, rysuje się na tle
nieba; jest dobrze widoczna z placu, gdzie gromadzą
się setki tysięcy pielgrzymów uczestniczących w uroczy-
stych nabożeństwach.

Pomnikiem szczególnego rodzaju jest symboliczny
Grób Nieznanego Żołnierza w Alejce Sienkiewicza.
Najpierw była to tablica z napisem „Nieznanemu
Żołnierzowi Polskiemu poległemu za Ojczyznę 1914-
1920”, odsłonięta w 1925 roku. Tablica ta – co warto
podkreślić - przetrwała dość długo w czasach PRL.
Zastąpiono ją kompozycją zaprojektowaną przez
Włodzimierza Ściegiennego, a złożoną z dwóch
niedużych stylizowanych orłów, których głowy
skierowane były odwrotnie niż w godle państwowym,
w lewo – a więc od Jasnej Góry. Główny zaś akcent
stanowiła forma jak gdyby liścia, z utkwionymi w nim
kulami. W latach osiemdziesiątych Grób spontanicznie
uzupe łniono  dużym brzozowym krzyżem.

Pomnik o. Augustyna Kordeckiego                Fot. W. Ratusiński
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Zaś w całej Alejce Sienkiewicza układano potężne
krzyże z kwiatów i płonących zniczy. Kolejną formę
częstochowski Grób Nieznanego Żołnierza przybrał
już w wolnej Polsce, z inicjatywy pierwszych wybranych
w demokratycznych wyborach władz samorządowych.
Autorami zrealizowanego projektu są  wybitni
rzeźbiarze z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
Adam Myjak i Antoni Janusz Pastwa. Rzecz jest
oszczędna, prosta. Nie podoba mi się jednak sposób
zagospodarowania najbliższego otoczenia, przestrzeni

wykrojonej z parku.

Nie budzi zachwytu siedzący Sienkiewicz przed
Liceum jego imienia. Były nawet, po pierwszych wolnych
wyborach samorządowych  pomysły przemieszczenia
go na zaplecze  szkoły. Zrezygnowano z tego, zapewne
ze względu na osobę Patrona. A może szkoda.
Niektórym zaś  posąg  kojarzy ł  s ię  pewnie
z  D z i e r żyń s k i m  - bywał obrzucany czerwoną
farbą. Najlepiej zaś wygląda, gdy wiosną uczniowie
rozsiadają pisarzowi na kolanach i otwartej księdze,
pozując do grupowych pamiątkowych zdjęć.

Przy ulicy Sobieskiego, naprzeciw budynku
starostwa, służącego niegdyś za siedzibę władz
województwa częstochowskiego, postawiono Pomnik
Poległym w Obronie Ojczyzny. Plac Pamięci Narodowej
powstał na miejscu dawnych ogrodów, gdzie rosły

okazy cennych gatunków drzew. Próbowano je
przesadzić do parku, ale uschły. Sam pomnik, autorstwa
profesora Wincentego Kućmy, ma wyrażać bohaterstwo
i tragedię czasów wojny. Jest w założeniu skromniejszy
niż warszawska realizacja tegoż autora. Spiżowa postać
rannego osuwa się na ziemię, podtrzymuje go
współtowarzysz broni. Inne, mniejsze figury żołnierzy,
o twarzach bez wyrazu wznoszą się, wstępują  na tle
wykładanych granitowymi płytami wyniosłych brył.
Na jednej z  nich rozpościera skrzydła do lotu orzeł.
W ostatnich latach pomnik uzupełniono nowymi
napisami, poszerzającymi  dedykację o ofiary sowieckiego
totalitaryzmu. Plac przed pomnikiem jest nadal miejscem
oficjalnych uroczystości. Zaś kamienne pochylnie znalazły
specyficzne zastosowanie. Można obserwować amatorów
wykorzystujących je jako tor jazdy na rolkach.

Jeszcze jednym wojennym pomnikiem do niedawna
był autentyczny radziecki czołg, ustawiony na placu
przy ulicy 16 Stycznia (obecnie Kiedrzyńska) w Dzielnicy
Tysiąclecia.

Pomnik Henryka Sienkiewicza                      Fot. W. Ratusiński

Pomnik Poległym w obronie Ojczyzny                 Fot. Z. Burda
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Już przed II wojną światową stał w Częstochowie,
przed szkołą przy ulicy Krakowskiej, pomnik Józefa
Piłudskiego, autorstwa Stefana Policińskiego,
zniszczony w czasie okupacji. Po wojnie, gdy ulica
Piłsudskiego stała się ulicą Świerczewskiego, nie można
było pomnika odbudować. Dopiero kiedy sytuacja
polityczna się zmieniła, idea uczczenia Marszałka
odżyła. Bardzo aktywnie na rzecz tej sprawy działał
artysta malarz Aleksander Markowski. Przygotowany
przez profesora Stanisława Słoninę z Warszawy
gipsowy model pomnika w skali 1:1 stał  w holu Biura
Wystaw Artystycznych. Dłuższy czas  spierano się
o lokalizację, profesor zdążył zrealizować bardzo
podobny pomnik w innym mieście. Wreszcie decyzja
zapadła i pomnik uroczyście odsłonięto na Placu
Biegańskiego. W moim odczuciu jednak, owa figura
w rozwianym na kształt dzwonu płaszczu, zbyt mała
w odniesieniu do placu i całego otoczenia, a w dodatku
postawiona na  banalnym cokole, nie przedstawia się
najbardziej interesująco i nie wytrzymuje porównania
z warszawskim pomnikiem Komendanta.

Natomiast inny pomnik wzniesiony w Częstocho-
wie śmiało można zestawiać z warszawskim, pod
względem poziomu artystycznego, głębi i siły wyra-
zu. Mam na myśli pomnik kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Warszawski – przed kościołem wizytek na
Krakowskim Przedmieściu – jest dziełem młodego
studenta, obecnie znanego rzeźbiarza, Andrzeja Re-
nesa. Pomnik, pełen powagi, skupienia, przedstawia
siedzącego Prymasa w stroju liturgicznym, w mitrze.
Prymas charakterystycznym gestem podparł głowę
ręką, rozmyśla; twarz i cała postać o świetnie oddanym
podobieństwie, tak zewnętrznym - co przy tego
rodzaju dziełach jest  także rzeczą bardzo istotną - jak
i psychiki, ducha, wnętrza. Częstochowski pomnik
Kardynała wzniesiony został u wejścia na Jasną Górę.
Ustawiono go, niestety, inaczej niż pierwotnie planował
autor, profesor Jan Kucz (także z Warszawy).Na skutek
takiego ustawienia w sąsiedztwie Bramy Lubomirskich,
na czarnej płycie-cokole, postać  oglądana od tyłu robi
wrażenie jakiejś nieokreślonej kopy. Ponadto, dla
pewności, zapobiegliwi paulini otoczyli całość
kolczastym łańcuchem. A dodany przez pielgrzymów
nagrobkowy wazon  zakłóca powagę dzieła. Rzeźba
Kucza to  bez wątpienia dzieło wybitne. Ubrany
w kapę, która nadaje mu pozór nazbyt tęgiej postury,
Prymas klęczy przed bramami sanktuarium, ma potęgę
skały. Monumentalna postać dobrze wyraża moc,
a równocześnie pokorę Prymasa. I tutaj uderza podo-
bieństwo twarzy. Ci, którzy go pamiętają, nie mają
przykrego wrażenia – tak częstego w przypadku
pomników Papieża – że to jakiś całkiem inny człowiek,
tylko przybrany w odpowiednie szaty. O wiele piękniej
jednak wyglądałaby ta potężna rzeźba bezpośrednio
na murawie,tak jak ją przedstawiało zdjęcie w okolicz-
nościowym druku z okazji poświęcenia pomnika.

Pomnik Józefa Piłsidskiego                                   Fot. Z. Burda

Pomnik Kardynała Stanisława Wyszyńskiego       Fot. Z. Burda
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Dobra, ekspresyjna rzeźba głowy Władysława
Biegańskiego, autorstwa Zdzisława Cierniaka,
umieszczona w holu Biblioteki Publicznej, zasługi-
wałaby na lepsze wyeksponowanie. Trzeba jeszcze
wspomnieć bardziej kameralne pomniki,  popiersia
czy, jak się to nazywało, „biusty” – Stanisława
Staszica i Kazimierza Pułaskiego w Parku Staszica,
Władysława Biegańskiego przed dworcem kolejowym
(Jerzy Kędziora), Romualda Traugutta przed Liceum
czy  wreszcie – nieistniejący już na skwerze przy Alei
Pokoju, naprzeciw byłego kina „Relax” -  Bolesława
Bieruta. Skwer ten nosi obecnie imię Orląt Lwowskich,
powstanie tu pomnik im poświęcony.

Są też tablice pamiątkowe, niektóre z portretami
zasłużonych osób: malarki Wandy Wereszczyńskiej
przy ulicy Dąbrowskiego (Jerzy F. Sztuka), malarza,
rzeźbiarza i pedagoga Stanisława Łyszczarza przy
ul. Jasnogórskiej (Jerzy Kędziora) oraz poetki Haliny
Poświatowskiej, przy ul. Siedmiu Kamienic (Jerzy
F. Sztuka) oraz Jana Pawła II - Honorowego Obywatela
Częstochowy -  w Urzędzie Miasta, na budynku Kurii
Metropolitalnej - na pamiątkę pierwszej wizyty
Papieża w domu biskupów częstochowskich oraz na
kościele św. Zygmunta, upamiętniająca spotkanie
Papieża z diecezją częstochowską, które odbyło się
przed tym kościołem w 1979 roku. Profesor Zbigniew
Piłkowski jest  autorem  m. in. tablicy ufundowanej
przez Rzemiosło na 600-lecie Jasnej Góry oraz tablicy
poświęconej ofiarom Urzędu Bezpieczeństwa. Po tym,
jak została skradziona,  zastąpiono ją  inną, tymczasową.

Jest jeszcze w naszym mieście sporo innych
tablic, na zewnątrz, na ścianach budynków oraz we
wnętrzach. Przywołują ludzi i wydarzenia. Niejedna
odnosi się do czasów wojny, ofiar  zbrodni niemieckich
i sowieckich, wybitnych postaci i organizacji polskiego
ruchu oporu oraz innych bohaterów historii. Wszystkie
zasługują na oddzielne omówienie. Niektóre, oprócz
pamiątkowej, edukacyjnej - mają wartość artystyczną.
Na przykład na gmachu Filharmonii – powstałym
przez przebudowę zrujnowanej w czasie wojny synagogi
- duża, okazała tablica w języku hebrajskim i polskim
upamiętnia częstochowskich Żydów. Po niszczycielskim
wybryku wandali  zabezpieczono ją przeźroczystą
osłoną. W paru miejscach - jak budynek Liceum
Sienkiewicza, kościółek Imienia Maryi, kościoły
św. Jakuba, św. Zygmunta, archikatedra -  stopniowo
tworzy się zespoły  tablic. Na Jasnej Górze, która cała
jest pomnikiem kultury i historii, znajdują się
wspaniałe przykłady takich świadectw przeszłości, jak
kaplice grobowe, nagrobki, barokowe epitafia z czarnego
dębnickiego marmuru. Czasy współczesne dodały

tu tablice pamiątkowe ludzi i wydarzeń - w Sali
Rycerskiej, w przybudówce Kaplicy Matki Bożej,
przed wejściem do kaplicy. W pobliżu Skarbca na
wałach memorialną kompozycją rzeźbiarską uczczono
sybiraków, zaś zabytkową dzwonnicę przekształcono
w Kaplicę Pamięci Narodu.

Biegając co dzień ulicami nie zauważamy miejsc
pamięci, nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile ich jest.
Wiele jednak postaci i ważnych wydarzeń nie upamięt-
niono w ten sposób. Brakuje też Pomników Zwykłych
Ludzi – przechodniów częstochowskich ulic minionych
lat. Zresztą, na dobrą sprawę, każde miejsce w mieście
można traktować jako miejsce pamięci – o historii dalszej
i bliższej, o ludziach, którzy tędy przeszli.

Najnowszym częstochowskim nabytkiem jest
wzniesiony z inicjatywy częstochowskiej „Solidarno-
ści” pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, przy początku
ulicy jego imienia, u stóp Jasnej Góry. Autor, Jerzy
Kędziora, wyjaśniał na łamach „Alei 3” szczegółowo
swój projekt, jego zamierzoną symbolikę, Postać o
spokojnej twarzy, z dobrze uchwyconym podobień-
stwem, ukształtowana jest w uproszczoną cylin-
dryczną formę,  rozrzeźbiona niezbyt czytelnie w dol-
nej partii, z zaznaczonymi jakby tylko, skrępowany-
mi rękami, widocznymi  z tyłu rzeźby. Całości prze-

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki                            Fot. Z. Burda
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Pomnik Papieża Jana Pawła II                               Fot. Z. Burda

strzennego założenia dopełnia piękna kosodrzewina
i - nie wiadomo po co tu  położona - płyta polerowanego
granitu oraz murek z małych kostek granitowych,
denerwujący przejaw jakiejś mody (podobnym
„wzbogacono” przy okazji konserwacji najbliższe otoczenie
Bramy Lubomirskich).  Przez rok, przed powstaniem
figury, funkcję pomnika pełnił krzyż – skała z nazwiskiem,
położony u wejścia w Alejkę Sienkiewicza. Było to
bardzo wymowne nawiązanie do układanych w czasie
stanu wojennego i bezpośrednio po nim krzyży
z kwiatów i zniczy – jak i do Grobu Nieznanego
Żołnierza w tejże Alei oraz grobowca Księdza Jerzego
na Żoliborzu. Także pod względem formy, jak
i usytuowania, wkomponowania w miejsce - ów  wykuty
w bryle granitu krzyż był niezwykle udanym,  mocno
działającym pomnikiem.

W najbliższym otoczeniu Jasnej Góry, od strony
zachodniej, przed Domem Pielgrzyma,  postawiono
pomnik rodziców Karola Wojtyły (rzeźbił Józef Marek,
odlew wykonał Marian Boruta). Pełen spokoju, ciepła,
powagi i staroświeckiego wdzięku przedstawia
państwa Wojtyłów – trochę tak, jakby wyszli do
kościoła w świąteczny dzień, a trochę - jak gdyby
pozowali do zdjęcia. Pani Emilia w długiej sukni,
wiernie odtworzonej. Pamiętam, kiedy o. Golonka
zaprowadził mnie do  krakowskiej pracowni gdzie
powstawało dzieło – rzeźbiarz pokazywał nam au-
tentyczne koronki, którymi się posłużył. Pan Karol-
senior  w wojskowym mundurze, w nieco sztywnej,
oficjalnej pozie, stoi wyprostowany trzymając czapkę
na dłoni. Obie postaci na niewysokim ceglanym
cokole, choć przeniesione w inny świat, nie tracą
bliskości z powszednim życiem.

Odrębnym zagadnieniem i  specyficznym
pomnikowym rodzajem są pomniki papieża Jana
Pawła II. Pojawiły się w wielu miejscowościach jeszcze
za życia Ojca Św. – co mogło budzić poważne
wątpliwości  ze względu na przeważający w naszej
kulturze, przynajmniej w czasach nam bliższych,
zwyczaj nie stawiania pomników osobom żyjącym.
Nie mówię tu o rzeźbach, które są wybitnymi dziełami
sztuki i upamiętniają konkretne wydarzenia – jak słynna
rzeźba profesora Jerzego Jarnuszkiewicza na dziedzińcu
KUL-u, przedstawiająca znaną scenę uścisku Papieża
i Prymasa. Mam natomiast na myśli obstawianie
pomnikami kiepskimi często, nieraz nawet seryjnej
produkcji, przeróżnych polskich miejscowości.
Jakby osobę tak pełną życia chciano koniecznie
zamknąć w pomnikowym spiżu.

Najdłużej chyba broniła się przed tą pomnikomanią
archidiecezja krakowska. Ale i ona wreszcie skapitu-
lowała. Sam Jan Paweł II najwidoczniej machnął ręką,
traktując te pomniki jako przejaw dobrej woli i
życzliwości. Choć z całą pewnością można sądzić, że milsze
mu były inicjatywy charytatywne, kulturalne, naukowe,
czerpiące inspiracje z jego nauczania. I takie też
sposoby uczczenia Papieża powinny dominować
teraz, kiedy już, niestety, nastał czas odpowiedni
do stawiania pomników. Polscy biskupi próbowali
skierować myślenie chętnych w stronę podobnych
przedsięwzięć. Nie odrzucili przy tym pomnika jako
takiego, określili jednak jasno warunki, które powinien
spełniać. A tymczasem niektórzy rzeźbiarze wyspe-
cjalizowali się w pomnikach Papieża. Zaś dla potrzeb
zamawiających, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy,
podobno  oferowane są już produkty seryjne.

W Częstochowie dosyć się pośpieszono. Na wałach
Jasnej Góry od ładnych paru lat (1999r.) wznosi się
potężna postać Jana Pawła II. Pomnik powstał dzięki
hojności amerykańskiego Polonusa, który – jak sam
opowiadał przez radio – pragnął sfinansować jakieś
dobre dzieło w Polsce. Dowiedział się, że akurat
przyjechał do Stanów przeor jasnogórski zamierzający
budować Papieżowi pomnik. Fundator uznał to za
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znak z nieba – i pomnik jest. Powstał dokładnie
według życzenia ofiarodawcy, który znalazł nawet
odpowiednie zdjęcie, tak iż rzeźbiarz (Władysław
Dudek z Krakowa) „właściwie nie miał wiele do
roboty”(!) – cytuję tu wypowiedź fundatora na falach
Radia Jasna Góra. Jaki jest efekt – każdy widzi.

Na ciężkim cokole wielka postać, gest sztuczny.
Powierzchowność Jana Pawła II, sposób zachowania
– odzwierciedlające bogactwo psychiki, energię,
mądrość, dobroć, głębię duchową – wszystko to
przyciągało do niego, tworzyło więź. Trudno powiedzieć,
by w tej realizacji udało się wyrazić to coś nieuchwytnego,
co emanowało z postaci Papieża - a nawet choćby
próbowano to wyrazić. W przeciwieństwie do pomnika
Kordeckiego – nie ma też mowy o dobrym wkom-
ponowaniu  w architekturę Jasnej Góry.

Obecnie planuje się w Częstochowie wzniesienie
nowego – tym razem miejskiego - pomnika Jana Pawła
II, na Placu Daszyńskiego. Skoro już mamy jeden
pomnik, a właściwie nawet dwa – bo przecież od lat
wewnątrz katedry bardzo dobra rzeźba Jerzego
Kędziory i Szymona Wypycha upamiętnia pielgrzymkę
Papieża – to nowa taka realizacja może mieć sens tylko
wtedy, gdy będzie to  rzecz naprawdę wybitna. Idea
pomnika Pielgrzyma na początku Alei Najświętszej
Maryi Panny powinna się zmaterializować jako dzieło
wielkie. I nie chodzi bynajmniej o rozmiary. Chodzi
natomiast o przekonujące wyrażenie tego, kim Jan
Paweł był - i jest , czego dokonał, co myślał, co mówił.

Warto zwrócić uwagę na dość modne ostatnio
ukazywanie postaci zarówno ludzi wybitnych jak

i całkiem zwyczajnych – naturalnej wielkości,
świetnie oddające  wygląd zewnętrzny i charakter
osoby. Są i w Polsce dobre tego przykłady: Piotr
Skrzynecki na Rynku w  Krakowie (autorzy:
Krystyna Borkowska – Niemojewska i Łukasz
Niemojewski), Julian Tuwim w Łodzi (Wojciech
Gryniewicz), Stary Marych w Poznaniu ( Robert
Sobociński). Zamysł profesora Piłkowskiego, by tworzyć
pomnik grupowy – Papieża idącego wraz z Pielgrzymami
-w takiej konwencji mógłby znaleźć dobre urzeczy-
wistnienie. Pasuje tu stwierdzenie Andrzeja Osęki
z rozważań o mieście: „Mniej patetycznych posągów
na wysokich cokołach, a więcej rzeźb będących
przedłużeniem życia zwykłych ludzi.”1  Zaś utrwalonych
na zdjęciach epizodów, do których można by sięgnąć,
znalazłoby się niemało, choćby z pieszych wędrówek

Papieża, z jego pielgrzymek po świecie – albo na przykład
symboliczne przejście Jana Pawła II z przedstawicielami
młodzieży różnych ras przez bramę trzeciego tysiąc-
lecia podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie.
Jedno z takich zdjęć, przedstawiające Papieża idące-
go razem z młodymi, zamieściła niedawno “Niedziela”.

To wszystko, jeżeli przyjmiemy, że wymagane jest
realistyczne ukazanie postaci. Można też innymi
środkami artystycznymi  znaleźć najodpowiedniejszy
sposób wyrażenia tego, co w nauce Jana Pawła II
szczególnie istotne. Aby pomnik skłaniał do myślenia.
I trzeba pamiętać, by – co nie najmniej ważne –
dobrze go włączyć w historyczną przestrzeń placu.
Nie może to być przytłaczający, obcy kolos, którego
pierwowzoru trudno się będzie domyślić bez przeczytania
podpisu – i który przekaże przyszłości zafałszowany
obraz osoby tak bliskiej pokoleniom JPII.

Jeśli nie będzie godnego projektu – lepiej poczekać
z realizacją aż taki projekt powstanie (może poszukać
jeszcze innych rzeźbiarzy) – aniżeli działać w pośpiechu.
Tu akurat pośpiech nie jest wskazany.

Skoro mówimy tyle o pomnikach – nie można
pominąć jeszcze jednego ich rodzaju. Są to pomniki
przyrody. Mało ich w Częstochowie. Ostatnio oficjalna
lista nieco się powiększyła. Trudno przecenić rolę
starych, potężnych drzew pod względem ekologicznym
i krajobrazowym. Nie zastąpią ich sadzone małe
drzewka. A już najgłupsze co można zrobić – to
„odsłaniać” zabytki przez wycinanie drzew, (np.
pomysły dotyczące otoczenia kościoła św. Jakuba).
Dążenie do odsłaniania nie ogranicza się zresztą do
zabytków. Tak odsłonięty właśnie obiekt rozbudowanej
szkoły ss. zmartwychwstanek w III Alei Najświętszej
Maryi Panny, żadne arcydzieło architektury,
bynajmniej na tym nie zyskał. Nie jest też  ta tendencja,
jak się okazuje, naszą częstochowską specjalnością.
W Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu „planują
wycięcie drzew, żeby ‘odsłonić zabytki’.Tymczasem
na całym świecie przy projektowaniu miast, a zwłaszcza
deptaków, drzewa uważa się dziś za niezbędne; dają
cień, dają życie”2 .

Władysław Ratusiński

1. Ich krótkie biogramy zebrał dr Juliusz Sętowski w “Przewodniku bio
graficznym po cmentarzu Kule w Częstochowie”. Ta publikacja przyniosła
autorowi sukces wydawniczy, tytuł Twórcy Roku oraz Wydarzenia Kultu-
ralnego Roku 2005.
2. Andrzej Osęka - Deptaki życia, „Wprost” nr 49, 11 grudnia 2005, str.71
3. tamże
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Sztuka życia i przeżywania
z reżyserem Dariuszem Gajewskim
rozmawia Dominika Radkowska

Co jest dla Ciebie najbardziej komfortową sytuacją:
budowanie całych historii od zalążka, znajdowanie dla
nich środowiska i reżyserowanie, czyli wszystko w Twoich
rękach; skorzystanie ze stworzonej przez kogoś historii
i jej własne zinterpretowanie; napisanie scenariusza dla
innego reżysera?

Marzę o sytuacji, kiedy ktoś przynosi mi gotowy,
napisany scenariusz, świetnie skonstruowany dramatur-
gicznie, z błyskotliwymi dialogami i olśniewającymi
postaciami. To byłaby najbardziej komfortowa sytuacja,
bo ja sam nie bardzo lubię pisanie. Trwa bardzo długo
i jest po prostu bardzo długą i uporczywą dłubaniną. Dlatego
rzadko piszę sam. Kiedy pisanie nie jest ślęczeniem tylko
rozmową staje się dużo ciekawsze.

Wiele Twoich filmów dokumentalnych traktuje o muzyce
i muzykach, zwłaszcza reprezentujących zanikającą
polską kulturę ludową. Czy to temat jakoś szczególnie
Cię zajmujący, czy po prostu powstały jako cykl
o wspólnym temacie?

Muzyka jest bardzo istotną częścią mojego życia.
Mojemu przyjacielowi i współscenarzyście tego cyklu,
Remkowi Hanajowi, zawdzięczam odkrycie fenomenalnej
polskiej tradycji muzycznej. Mieliśmy jedną z najcie-
kawszych na świecie muzyk i zapomnieliśmy ją prawie
zupełnie. Filmowanie jest fantastycznym narzędziem do
poznawania świata. To była wspaniała podróż w krainę
polskiej muzyki. Namawiam do zainteresowania się, jakie
piosenki śpiewali nasi pradziadkowie, to jest naprawdę
coś ważnego.

 „Warszawa”, „Alarm”, „Piaskownica”- jedno miasto,
jedno mieszkanie, jeden fragment plaży. Każde z tych
miejsc akcji ujęte w wielu punktach widzenia, różnorodnie
acz spójnie - to świat wywołujący w widzu uczucia,
skojarzenia. Klimat filmu stwarza w dużej mierze
scenografia, naturalna, bądź zbudowana.W jakim stopniu
interesuje Cię strona scenograficzna filmu, teatru - sam
widzisz go plastycznie, czy oczekujesz propozycji od
scenografa?

Od każdego współpracownika oczekuję współpracy.
Lubię, kiedy filmy powstają w zderzeniu z ludźmi,
to jest bardzo istotna część mojego nastawienia do
reżyserowania. Mam prawo do arbitralnych decyzji,

ale staram się go używać tak rzadko, jak to możliwe.
Przestrzeń jest dla mnie prawie tak samo ważna jak
aktorzy. Staram się, żeby przestrzeń też „grała” rolę
w moich historiach, żeby miała swoje życie. To jeden
z podstawowych celów przy konstruowaniu filmu.
Definiowanie „genius loci” każdej historii to bardzo ciekawy,
a zarazem zbyt rzadko brany pod uwagę aspekt  narracji.

A autor zdjęć? Częściej on wysłuchuje Twoich sugestii,
czy Ty jego?

Na pewno rezerwuję dla siebie definiowanie celów.
Często ustawiam kadr. Bardzo lubię operatorów, którzy
mają podobny plastyczny gust, dlatego najczęściej
filmuję z Wojtkiem Szepelem.

Celowo nie zaczęłam rozmowy od pytań o „Warszawę”,
bo film ten wywołał już tak wiele sprzecznych emocji.
Czy zmęczyło Cię to i czy ten wielki szum już ucichł?

Awantura o „Warszawę” naprawdę bardzo mnie
ucieszyła. Jeśli film jest nijaki, to nikomu nie chce się
o nim dyskutować. Ten film w założeniu był przeciwko
naszym filmowym i życiowym stereotypom, więc te
sprzeczne emocje były w niego wpisane.

Wiemy jak film był zarówno nagradzany i krytykowany
w Polsce oraz, że dostał nagrodę na międzynarodowym
festiwalu filmowych debiutów w Rosji. Czy wszedł do
kin w krajach Europy Zachodniej?

„Warszawa” wygrała też festiwal w Houston i dostała
dużo mniejszych nagród na festiwalach. Była pokazywana
na wszystkich kontynentach na kilkuset pokazach. Nie była
w normalnej pozafestiwalowej dystrybucji za granicą,
może dlatego, że bardzo szybko została sprzedana do
międzynarodowej dystrybucji telewizyjnej, a może
dlatego, że jest to film zdecydowanie art-house’owy.

Słowo „sto-lica” w języku polskim sugeruje (to nie
naukowa geneza słowa, ale własne skojarzenie), że główne
miasta mają wiele oblicz. Zilustrowałeś to splatając
z sobą w filmie wiele wątków: liryczny, sensacyjny,
dramatyczny, komediowy. A określiłeś kiedyś: „za każdym
rogiem inna poetyka, atmosfera”. Życie codzienne jest
dla Ciebie inspirujące?

Życie jest najważniejszą inspiracją. „Warszawa” jest
filmem o moim własnym zderzeniu z tym miastem.
Warszawa jest dla mnie bardzo szczególnym miejscem.
Zderzyłem się z tym miastem tak, jak zderzają się
bohaterowie mojego filmu. Jak skończyłem „filmówkę”
to wyszedłem z torbą z Dworca Centralnego i naprzeciwko
mnie była jakaś dziwna, pusta przestrzeń. Oczywiście
znałem ją wcześniej, ale teraz przyjechałem do tego
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miasta, żeby  w nim zamieszkać, żeby znaleźć swoje miejsce
w życiu. Nie miałem dokąd pójść, nie miałem gdzie spać,
nie miałem w zasadzie żadnego oparcia. Wchodziłem
w Warszawę od zera. To jest fascynujące, fantastyczne
miasto, które cały czas odrasta, cały czas siebie szuka.
Jest taką metaforą poszukiwania własnego kształtu,
odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”

Pierwszy kierunek, jaki studiowałeś przed reżyserią
to prawo. Podjąłeś te studia z zainteresowania? Bo przecież
już w dzieciństwie wiedziałeś, że chcesz robić filmy.

Co tu kryć, do studiowania prawa zmusili mnie
rodzice. Potem jeszcze studiowałem trochę na WSP
w Częstochowie filologię polską, ale zawsze chciałem
robić filmy i całe szczęście, że mi się to udało, bo byłbym
bardzo nieszczęśliwym i sfrustrowanym facetem.

Niedawno widzowie obejrzeli w TVP sztukę Michała
Walczaka w Twojej reżyserii p.t.: ”Piaskownica”.
Zdecydowałeś się rozbić sytuacje między parą bohaterów
na sytuacje między trzema parami. Z jednej strony
zabieg ten dobitniej podkreśla fakt, że gra damsko-męska
toczy się niezależnie od wieku i bez względu na osoby,
z drugiej jednak przekierowuje uwagę z komunikowanych
przez bohaterów treści na ich zmiany wizualne. Dlaczego
uznałeś, że tak będzie lepiej?

Bo stawka tej niepotrzebnej gry rośnie wraz z naszym
wiekiem. Kiedy się ma 20 lat i świat jest jedną wielką
możliwością, przegrana w miłości ma niewielkie konse-
kwencje. Kiedy będziemy mieć lat 60 - taka przegrana będzie
ostateczna. Ludzie najczęściej grają ze sobą całe życie,
zamiast się kochać, chociaż ta gra jest przeciwko nim samym.

Traktując temat bardziej uniwersalnie można w tekście
„Piaskownicy” dostrzec alegorię stosunków międzyludzkich
w ogóle, nie tylko między kobietą i mężczyzną. Można by to

wyrazić w ten sposób: „Nie przeszkadzaj mi, chcę być
niezależny”, ale jednocześnie „Nie odchodź, jesteś mi
potrzebny”. Czy widzisz tu taki uniwersalny egoizm?

Raczej uniwersalny strach przed sobą samym.
Większość tak zwanej ludzkości nieustannie próbuje
zakrzyczeć swój własny głos i być kimś zupełnie innym niż
jest. Jako ludzkość nauczyliśmy się robić fantastyczne
samochody, które się nie psują i zupełnie oduczyliśmy się
sztuki życia i przeżywania. W wyniku tego coraz bardziej
nieszczęśliwi ludzie mają coraz lepsze samochody. To bardzo
dziwne i nie wiem, dlaczego ludzie tak bardzo się boją siebie.
Ten strach uniemożliwia bardzo wielu z nich przeżycie swojego
własnego życia według własnego planu.

Czy Twoja wyobraźnia chętnie lokuje się na scenie
„żywego” teatru? Masz coś takiego w planach?

Zrobiłem kilka „żywych” spektakli i to bardzo
fascynujące doświadczenia. Szukam tekstu, z którym
chciałoby mi się wrócić do teatru. Moje filmy wyrastają
z doświadczeń teatralnych. „Alarm” był najpierw sztuką
„Skórzana maska”, którą zrobiłem w Teatrze Dramatycznym
w Warszawie. W ramach przygotowań do filmu „Warszawa”
zrobiłem taki mały spektakl w Teatrze Małym w Warszawie
i to było najważniejsze doświadczenie przed realizacją filmu,
coś w rodzaju próby generalnej. Projekty filmowe prawie
nigdy nie konfrontują się z publicznością przed realizacją.
W wypadku „Warszawy” ta konfrontacja dała mi odwagę
do zrobienia takiego filmu.

Na jakim etapie są przygotowania do realizacji filmu
„Lekcje Pana Kuki”? Czy można potwierdzić informację
o udziale w filmie Isabelle Adjani?

Nie wiem skąd się wzięła ta plotka. W tej chwili trwają
rozmowy z inną, równie fascynującą aktorką. Tyle mogę
w tej chwili o tym powiedzieć. Planujemy zdjęcia na

Filmografia Dariusza Gajewskiego:

filmy dokumentalne:
1994 - „Nie bój, nie bój”
1996 - „Utwór na chłopca i lampę”
1998 - „Franciszek muzykant”
1999 - „Anatol lubi podróże”, „Stara muzyka”,„Konwój”
2000 - „Tu jest wszystko”

filmy fabularne:
2002 - „AlaRm“
2003 - „Warszawa“

Spektakle:
1999 - „Skórzana maska” Helmuta Kraussera, Teatr

Dramatyczny, Warszawa
2000 - „Warszawa” - inscenizacja scenariusza

w ramach cyklu KINOTEATR, Teatr Mały, Warszawa
2005 - „Piaskownica” Michała Walczaka, Teatr Telewizji

Niektóre nagrody:
- Grand Prix Festiwalu Debiutów w Koszalinie za film

„AlaRm”, 2002
- Złote Lwy XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabu-

larnych w Gdyni; nagroda za reżyserię; nagroda za
scenariusz (z Mateuszem Bednarkiewiczem); nagroda
Stowarzyszenia Filmowców Polskich za „twórcze przed-
stawienie współczesności” - za film „Warszawa”, 2003

- nagroda specjalna jury Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Bałtyckie Debiuty” w Swietłogorsku (2005),
Platynowa Nagroda REMI w kategorii film kinowy na 38.
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Houston (2005)
- za film „Warszawa”,

- Nagroda im. Andrzeja Munka (przyznawana przez
PWSFTViT) za lata 2003-2004

- Maszkaron - Tarnowska Nagroda Filmowa
- Złota Kaczka ufundowana przez radio RMF i portal

Interia dla obiecującego reżysera
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lipiec tego roku. Temat książki Radka Knappa w chwili
obecnej dotyczy wielu z nas o wiele bardziej, niż  w momencie
jej napisania, ponieważ coraz więcej jest ludzi wyjeżdżających
zarobkowo  za granicę. To kolejny, po szukaniu szczęścia
w wielkim mieście, wątek życia naszych znajomych,
rodziny, nas samych.

Zatem jest wielce prawdopodobne, iż film ten będzie
widzów obchodził jeszcze bardziej niż Twoje poprzednie
obrazy. Czy kierowałeś się tym spostrzeżeniem przy
wyborze materiału na scenariusz kolejnego filmu?

Najważniejsze, że to nie tylko zabawna, ale też
mądra książka. Poza tym zajmująca i świetnie napisana.
Ta historia opowiada o pierwszym wyjeździe głównego
bohatera na Zachód. To jest bardzo mocne przeżycie dla
bardzo wielu Polaków. Jesteśmy bardzo wrośnięci w polską
rzeczywistość i nie mamy zbyt wielu kulturowych
wzorców jak oswoić „innego”,”obcego”. Dość niechętnie
zajmujemy się samodzielnym myśleniem. Wolimy byle
jakie gotowe recepty. Posługujemy się też mnóstwem

stereotypów, które tylko nas blokują i są irracjonalne. „Inni”
też mają takie gotowe „recepty” dotyczące nas, Polaków,
które są zupełnie nieprawdziwe i idiotyczne. O tym
będzie ten film. O przekraczaniu granic stereotypów.

Scenariusz będzie (lub już jest) napisany wspólnie przez
Ciebie i Radka Knappa. Akcja rozgrywa się w większości
w Wiedniu. Czy autor - mieszkający w tym mieście od wielu
lat będzie miał też wpływ na wybór plenerów i wnętrz
do realizacji filmu?

Radek jest bardzo zajętym człowiekiem, ale mam nadzieję,
że znajdzie trochę czasu, żeby włączyć się w realizację
tego filmu. Pierwszym zachodnim miastem, w jakim by-
łem, był Wiedeń. Tam przeżyłem moje spotkanie z Zachodem
i może dlatego tak łatwo jest mi wyobrazić sobie ten film.

W ostatnich latach jesteś chyba najczęściej nominowanym
i nagradzanym polskim reżyserem. Życzę równie udanego
dalszego tworzenia i bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dominika Radkowska

Fot.  Piotr DłubakDariusz Gajewski na planie filmu „Darmozjad polski” Łukasza Wylężałka
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Beksiński stale obecny

Od 21 lutego istnieje na kulturalnej
mapie Częstochowy nowy wyraźny punkt
– Muzeum Zdzisława Beksińskiego

Muzeum, nowoczesne w formie, otwarto w Miejskiej
Galerii Sztuki w 1. rocznicę tragicznej śmierci wybitnego
polskiego malarza.  Są tu prezentowane dzieła Zdzisława
Beksińskiego powstałe głównie w okresie ostatnich
dwudziestu lat pracy artysty, a pochodzące z paryskiej
kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich – 50 obrazów
oraz grafiki, rysunki i fotografie.

 Pierwsza wystawa prac Zdzisława Beksińskiegoo
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie miała
miejsce w 1994 roku, następna – złożona z obrazów
wypożyczonych z Muzeum Historycznego w Sanoku
– w roku 2003 cieszyła się wielkim uznaniem publiczności.
Stąd był już tylko krok do powstania w naszym mieście
stałej ekspozycji dzieł artysty.

„Każdemu kolekcjonerowi marzy się móc pokazać
szerokiej publiczności swoje zbiory. (...) A ponieważ
współpracowałem ze Zdzisławem Beksińskim przez

wiele lat, toteż jego dzieł uzbierało się tyle, że można
było z nich zrobić małe muzeum. Tak więc skwapliwie
podchwyciłem sugestię pana prezydenta Tadeusza
Wrony (...) Do projektu tego równie przychylnie
ustosunkował się dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki,
pan Czesław Tarczyński. Wspólnie zdecydowaliśmy
więc, że miasto Częstochowa dołoży starań, by prze-
kształcić część budynku miejskiej galerii tak, by można
było tam pokazywać w sposób permanentny 50 obrazów
Beksińskiego oraz 100 jego rysunków pochodzących
z mojej kolekcji” – opowiadał Piotr Dmochowski.

Fot.  Zbigniew Burda

Fot.  Zbigniew Burda
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Aleje NMP

Przy okazji podejmowanej rewaloryzacji III Alei Najświętszej
Maryi Panny znów zwracam uwagę na wartość tego niezwykłego
założenia. Prosty trakt prowadzi ku Jasnej Górze, której wyniosła,
strzelista, szlachetna w formie wieża przybliża się oczom
wędrowca, okolona drzewami. Niestety, przeznaczony do realizacji
projekt zakłóci charakter Alei. Celem spowolnienia ruchu mają
być wprowadzone elementy tu obce – zakola, placyki. Jest to
tym bardziej nieuzasadnione, że planuje się całkowicie wycofać
stąd ruch kołowy za parę lat. Po cóż więc te dodatki?

Miałem okazję rozmawiać o tym z historykami sztuki,
architektami,  artystami – od starszego do najmłodszego pokolenia.
Zdanie jest jedno. Niektórzy nawet uważają, że  realizacja
projektu w takiej formie będzie oznaczać zniszczenie Alei.

Można jeszcze temu zapobiec przez wprowadzenie odpowiednich
zmian. Przecież  na spowolnienie ruchu jest całkiem inny, prostszy
i tańszy sposób, który byłby zgodny  z wszelkimi wytycznymi
konserwatorskimi. Po prostu – zróżnicowanie nawierzchni pasa
jezdnego.  W kilku miejscach, np. na początku, w środku
i na końcu III Alei wystarczy dać fragmenty nawierzchni
z OTOCZAKÓW – czyli KOCICH ŁBÓW. Na czymś takim
trudno się rozpędzić. Przy tym byłoby to nawiązanie do
nawierzchni historycznej, obecnej tu przed laty. A do „salonu
Częstochowy”, jakim ma być III Aleja pasowałoby to jak
najbardziej. Dawałem już przykłady zachowania kocich łbów
w najbardziej reprezentacyjnych miejscach, choćby na rynku
w Luneburgu, z kamienicami i ratuszem, zabytkami wysokiej
klasy. Podobnie – droga pod górę zamkową, do katedry i rezy-
dencji kardynała w Nitrze, nazwanej przez Jana Pawła II
„Betlejem Słowian”.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten piękny - i bezpiecz-
niejszy niż zakola - sposób osiągnąć wymagane zmniejszenie
prędkości tych samochodów, które będą III Aleją jeździć.
A równocześnie Alei nie popsuć, ale przywołać jej dawny
wyraz. Bardzo to ważna sprawa.

Zaś na fontanny, zdroje, rzeźby jest wystarczająco dużo
miejsca w ciągu Alei, a przede wszystkim w dwóch enklawach
zieleni, które powinny istnieć w bezpośrednim kontakcie z Aleją:
przed Liceum Sienkiewicza i  w sąsiedztwie pawilonów Cepelii.

Kocie łby przydałyby się także przy Ratuszu, może zwłaszcza
między budynkiem głównym a tzw. odwachem. Tak właśnie przed
Magistratem było na początku XX wieku.

Przy okazji zastanawiania się nad współczesnym kształtem
Alej warto sięgać po stare fotografie i pocztówki.1  Na
zdjęciach z początku XX wieku widać też i takie domy,
których już nie ma. Niektóre z nich były tu jeszcze nie tak
dawno. Zostały zburzone w czasach PRL. Tak się stało w III Alei
z ładnym, przypominającym dworek domkiem – własnością
ss. zmartwychwstanek. Siostry, rozbudowując swoją siedzibę,
tak bardzo zabiegały u ówczesnych władz o jego wyburzenie,
że zgodę dostały. Jest tu teraz nieciekawe ogrodzenie. Szkoda.
Podobny wyrok miasto wydało na kamieniczkę w pobliżu parku
– gdzie obecnie, w dole, jest ogródek letniej kawiarenki –
piwiarni. Komu mogła przeszkadzać ta ładna kamieniczka?
Chyba zasłaniała widok na świeżo wówczas wybudowany,
wątpliwej urody Hotel Patria.

Na piętrze mieścił się Sąd Biskupi. A na parterze była
jadłodajnia. Prowadzące ją siostry zakonne dbały o czystość
pomieszczeń, o świeżość i obfitość smacznych dań. Myślały
o ubogich. Charakterystyczny widok – na stołach stały wazy
z pożywną, gorącą zupą i talerze z chlebem, dostępne dla każdego
bez ograniczeń. Ale nie było tu wcale atmosfery darmowej
garkuchni. W okienku chętni kupowali drugie dania, pomagając
w ten sposób zapewnić posiłek dla tych, których nie było na
niego stać.

Jakże potrzebne to miejsce – tu właśnie, po drodze na Jasną
Górę. Jak by się przydało i dzisiaj, gdy w sąsiedztwie Jasnej
Góry brakuje takich miejsc, gdzie niezamożny pielgrzym mógłby
smacznie, zdrowo i niedrogo się posilić. Czy władze miasta nie
mogłyby wystąpić z takimi inicjatywami przy okazji rewaloryzacji

1. Na przykład - „Częstochowa na dawnej pocztówce”, z kolekcji
autorskiej Zbigniewa S. Biernackiego, Częstochowa 2000

III Aleja NMP                                                 Rys. W. Ratusiński

I Aleja NMP                                                   Rys. W. Ratusiński
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zniszczono. Odtworzenie pierwotnej formy wykuszu – jak
i całej elewacji –nie zmieni nic w konstrukcji, nie powiększy
też zbytnio kosztów.

Powinno się także pomyśleć o odbudowie, odtworzeniu
od podstaw pewnego obiektu w II Alei. To budynek dawnego
Szpitala Miejskiego Najświętszej Marii Panny  - wzniesiony
w latach 1835 – 1838, według projektu Henryka Marconiego.
Zburzony w 1969 roku. Kiedyś przy ścianie była tam też piękna
kapliczka.  Wolny teren przed wejściem do „Merkurego” – to
miejsce pozostałe po wyburzeniu zabytkowej kamieniczki.
Byłoby wspaniale, gdyby nowi właściciele domu handlowego
- przy okazji zapowiadanych zmian i remontów - odbudowali
ją i wykorzystali do celów reprezentacyjno -handlowych. Ale
musiałby im ktoś taki pomysł podsunąć – z wielkim pożytkiem
dla miasta. Dodatkowo uzupełniłoby to historyczną linię
zabudowy Alei, która tu została przerwana.

Klasztorna

Z Jasnej Góry schodzi się ku Rynkowi Wieluńskiemu ulicą
Klasztorną. Przybyło tu parę rzeczy – takich ni w pięć ni
w dziesięć. Ale urok starego miasteczka dalej działa na
pielgrzyma. Nad Rynkiem ceglana bryła kościoła św. Krzyża
miedzianym dachem i zielonym światełkiem na skromnej
sygnaturce rozmawia z jasnogórską wieżą.

Władysław Ratusiński

Alej? Byłaby to też zachęta dla pielgrzymów, aby nawiedzenie
Jasnej Góry łączyli z odwiedzeniem miasta. A na tym przecież
gospodarzom Częstochowy powinno zależeć.

W II Alei rozpoczęto remont zabytkowej kamienicy pod
numerem 24. Warto, aby był to wzór dla innych. A więc –
zachować i odrestaurować zabytkowe elementy wnętrz: posadzki,
piece kaflowe, schody, ozdobną stolarkę, drewniane okna
skrzynkowe- a także  sklepowe witryny drewniane, dostosowane
do charakteru kamienicy (jedna taka witryna została, w sklepie
parasolnika). A skoro ma być (co bardzo dobrze) odtworzony
wykusz – to koniecznie w formie pierwotnej, z końca XIX
wieku, widocznej na starych fotografiach. A nie z lat sześćdzie-
siątych XX wieku, gdy już był zniekształcony, zanim go w ogóle

Szpital NMP, II Aleja NMP                            Rys. W. Ratusiński

Ulica Klasztorna                                                                                                                                                             Rys. W. Ratusiński
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Joe Cox w Częstochowie

Czy nowa legenda o bohaterskiej dziewczynie
może być tylko dobrze wyreżyserowaną zabawną
mistyfikacją. Czy naprawdę chodziło o to, by
zareklamować nowy produkt tajemniczej firmy X.
W zaproszeniu na spotkanie w nowym art sklepie
zwanym po prostu „kopalnią” czytamy: „Josephine
z Coxville - … jej ojciec - górnik z kopalni diamentów
- … obrabowany i zamordowany. Aby utrzymać
rodzinę Josephine przebrała się za chłopaka i pracowała
w kopalni… Pewnego dnia z niej nie wróciła… Zostało
po niej tylko ubranie podpisane Joe Cox… - (w 1977
roku znaleźliśmy je)”

Czy Joe Cox jest produktem, który zadowoli
wszystkich - na pewno nie. Joe Cox jest skierowany
do indywidualistów i jest produktem dla indywidu-
alistów. 27 stycznia 2006 roku wieczorem odbyła się
prezentacja dżinsowej kolekcji mody. W starej
fabrycznej hali dawnych zakładów włókienniczych
„Stradom” w tzw. art sklepie przy ulicy 1 Maja. Wnętrze
„kopalni” jest pofabryczną ekspresyjną przestrzenią,
którą zrealizowali tajemniczy, nie określeni z nazwiska
projektanci z USA. Realizatorzy wpadli na prosty ale
ciekawy architektonicznie pomysł i wzmocnili wyraz
chaosu tego postindustrialnego wnętrza selektywnym
układem barierek i  metalowych przegród i instalacji.

Można powiedzieć, że w tym environment zainstalowano
rozczłonkowaną, rozrzeźbioną różnorodnymi rytmami
na pozór niefunkcjonalną przestrzeń. Przestrzeń ta
przyjęła ponad pięćset osób, gości oraz uczestników
tego artystycznego wydarzenia, którego program przewidywał
pokaz mody pret-a-porter Joe Cox ze znakomitym
podtekstem - siedem sposobów, aby zginąć. Potem
muzyczny set didżeja SORBEE, w międzyczasie chill
out-poncz time, oraz krótka kontemplacja z Pati czyli
wystawę fotogramów Patrycji Sosnowskiej. Główną
atrakcją wieczoru miał być występ zespołu Ye She
Antoniego Gralaka, który faktycznie doskonale wpisał
się w całość tego przedsięwzięcia artystycznego.
Lider zespołu oraz muzycy, którzy mu towarzyszyli,
kapitalnie wczuli się w konwencję wieczoru w „kopalni”,
wybierając odpowiednie utwory ze swego repertuaru.
Multimedialna projekcja Doroty Jabłońskiej podbijała
i rozwijała wizualnie muzyczne tematy. Projektantem
kolekcji Joe Cox i głównym pomysłodawcą art sklepu
„kopalnia” jest tajemnicza projektantka, która swoje
pierwsze kroki w dziedzinie mody stawiała w USA.
Wystąpiła w czasie pokazu na krótką chwilę pod pseu-
donimem DWITCH. Ucharakteryzowana i przebrana
nie do poznania osoba została zdekonspirowana,
a okazała się nią Jola Dymowicz. Jej dżinsy, kurtki,
płaszcze i inne okrycia w olbrzymim wyborze z dużą
choreograficzną i pantomimiczną ekspresją zaprezentował
zespół profesjonalnych modelek i modeli z Opola. Didżej
SORBEE znakomicie poprowadził set muzyczny wraz
ze swoimi kompanami. Melanżowa, force jazzowa,
klubowa i fankowa muza dobrze bawiła przy degustacji
wina reńskiego opatrzonego również etykietą Joe
Coxa. Pamiątkowy katalog z erotycznie rozbarwionymi
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czerwieniami zdjęciami Patrycji Sosnowskiej realizo-
wanych we wnętrzu „kopalni” również zainteresował
licznie przybyłą publiczność zainstalowaną w prymitywnej,
acz wysmakowanej w swej surowości przestrzeni

podzielonej skosami barierek, podestu, wybiegu dla
pokazu mody czy podwieszonymi nad nim olbrzymimi
przemysłowymi lampami w zorganizowanym
dwuszeregu. Konstrukcje otwartych szatni dla robotników,
ze specyficznymi stalowymi wieszakami na ubranie,
instalacja z kilkunastu starych fabrycznych zegarów,
różnego rodzaju półki i przegródki narzędziowe,
skrzynie, duże walcowate beczki na przędzę baweł-
nianą czy na surową bawełnę - sąsiadowały lub były
wypełnione ubraniami dżinsowymi marki Joe Cox.
Ciągle wzrastający tłum różnorodnie ubranych mło-
dych i starszych zaproszonych gości dopełniał i nadawał
przestrzeni „kopalni” żywej, ciągle przemieszczającej
się, ruchomej, rozrastającej się, ekspresyjnej tkanki -
wspólnej kreacji. Bez tej ludzkiej, dynamicznej obecności
przestrzeń ta mogłaby przypominać którąś z wielu
instalacji prezentowanych na Biennale Wenecji, Sao
Paulo czy Dokumenta w Casel. Reżyserem całości
tego spektaklu, bardzo twórczo łączącego różne
dziedziny sztuki, był Szymon Parafiniak, debiutujący
udanie w tej roli.

  Tekst i fotografie Marian Panek
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Project or… sztuki użytkowej

Częstochowskie Muzeum wraz z Regionalnym
Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przygotowało
interesującą wystawę sztuki użytkowej, której scenariusz
napisał - i zaprosił do współpracy innych artystów -
Szymon Parafiniak. Powstała nietuzinkowa ekspozycja,
zaaranżowana ze znakomitym rezultatem i wyczuciem
architektury wnętrza pawilonu muzealnego w podja-
snogórskim parku przez Franciszka Kłaka. Na dwóch
kondygnacjach prezentują się: Stanisław Charaziak
(meble), Anna Durlik (opakowania, mapy turystyczne),
Szymon Gruca (strony internetowe, prezentacje
multimedialne), Dorota Jabłońska (projektowanie
graficzne, wideoklipy), Franciszek Kłak (aranżacje
przestrzeni wystawienniczych), Jarosław Koziara
(projektowanie graficzne, plakat, scenografia teatralna),
Jacek Łydżba (plakat, projektowanie książki), Marzena
Mysłek (grafika użytkowa, katalogi, kalendarze),

Szymon Parafiniak (projektowanie graficzne, plakat,
albumy i katalogi), Semafor (znaki firmowe i produktowi,
identyfikacja wizualna), Patrycja Sosnowska (fotografia
użytkowa i kreacyjna), Małgorzata Winiarek - Karpowicz
( biżuteria, dekoracja wnętrz, projektowanie ubrań).
Wystawa robi wrażenie – jest bogata w różnorodne
odniesienia do sztuki użytkowej. Katalog Project
ora… doskonale przybliża zagadnienia związane
z myśleniem o nowej przestrzeni w której żyje
człowiek współczesny. Przestrzeni swojego ciała,
najbliższego otoczenia, sali wykładowej czy wysta-
wienniczej, ulicy, a także przestrzeni multimedialnej
i internetowej. Świetny plakat do wystawy zapro-
jektował Jarosław Koziara. Plakat, który może być
zwielokrotniany, multiplikowany. Plakat ten widać
na ulicach Częstochowy. Wystawę warto zapamiętać,
jest bowiem wydarzeniem na skalę ogólnopolską.
Częstochowską ekspozycją interesują się inne galerie
w Polsce: BWA w Olsztynie, Cieszyński Zamek Sztuki
i Przedsiębiorczości oraz Instytut Wzornictwa
Przemysłowego.                                                              (MP)

Fot. Leszek Pilichowski
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Dobre malarstwo
w Piwnicach Maragaux

Wystawa prof. Leona Macieja i młodej adeptki
sztuki Katarzyny Maciej,  jego córki, odbyła się pod
auspicjami częstochowskiej Zachęty w Piwnicach
Maragaux w lutym i marcu tego roku. Do Galerii Sztuki
i Wina na wernisaż wystawy jak zwykle przybyło wiele
znanych postaci z częstochowskiego środowiska
artystycznego. Rodzinnej atmosferze stworzonej przez
właściciela galerii, Mariusza Sochę, towarzyszył duch
dobrej sztuki zaprezentowanej przez doświadczonego
artystę pedagoga i młodą malarkę. Oboje są absolwentami
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiowali na
Wydziale Malarstwa tej uczelni.

Leon Maciej pokazał cykle prac pt. „Gniazda” oraz
„Ptaki”. Obrazy te o specyficznej tonalnej kolorystyce
– zdominowane przez kontrasty walorowe wnętrza
formy kompozycji i jego otoczenia – pokazują dynamizm
i ekspresję malarską znanego nie tylko w naszym
mieście twórcy. Prace te są również wyrazem ciągłych
poszukiwań syntetycznej i symbolicznej formy
obrazowania. Profesor Maciej w słowie otwierającym
wystawę powiedział o swojej postawie wobec tradycji
malarskiej, własnych dokonaniach artystycznych,
swoim języku malarskim. W sposób anegdotyczny
opowiadał jak stał się twórcą własnego oryginalnego
„kulfona” w sztuce malowania. Szkoda, że na tej
wystawie nie pojawiły się, pojedynczo już znane

z wystaw zbiorowych - Symbolony, czyli reliefowo
rozrzeźbione, dwustronnie malowane duże trzymetrowe
kompozycje odnoszące się do przeżyć religijnych artysty.

Obrazy Katarzyny Maciej zaskoczyły mnie
malarskim rozmachem, ekspresją koloru, swobodnym,
różnorodnym i syntetycznym myśleniem w kompozycji.
Urodą tych obrazów jest otwartość i śmiałość zestawień
kolorystycznych. Głównym walorem ich jest klimat
oraz wyczuwalna egzotyczna tematyka, której inspiracją
są południowe Włochy. Artystka przebywała tam
blisko dwa lata, studiując sztukę dawną i współczesną;
ucząc się myślenia wielkich mistrzów renesansu
i baroku – Rafaela czy Caravagia. Koloryt jej prac
jest nasycony, choć skontrastowany walorowo
przełamanymi bielami, różami czy złocistymi ugrami.
Obrazy przedstawiają rozgrzane słońcem plaże, ogrody,
martwe natury, barwne egzotyczne kwiaty, senne
fantazje czy inne pejzażowe kompozycje. Myślę,
że trzeba oczekiwać na dalsze dobre prace oraz większe
- jeżeli chodzi o ilość prezentowanych obrazów
- malarskie wystawy Katarzyny Maciej.

Obrazy obojga artystów można oglądać w większym
zbiorze w ich prywatnej galerii przy ulicy Kołobrzeskiej,
gdzie mają także gościnną pracownię i chętnie spotykają
się z bywalcami i koneserami sztuki przy dobrej
kawie czy herbacie.

Marian Panek

Fot.  Marian Panek

Katarzyna Maciej -  „Ogród I” (olej na płótnie)
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Chleb i wino
Z Mariuszem Sochą
rozmawia Marian Panek

Chleb i wino podniesione do rangi religijnego
symbolu, zajmują szczególne miejsce w naszej
tradycji. Ich codzienne znaczenie też jest niezwykłe,
bo traktowane są w Europie od zarania jako
podstawowe produkty spożywcze. I chleb, i wino
w przyrodzie nie występują, są wynikiem pracy
człowieka i tylko człowiekowi służą. Podobnie
jak i sztuka towarzyszą ludzkości od początku.

Proszę powiedzieć, dlaczego i kiedy powstał pomysł
realizacji „Galerii Sztuki i Wina”– przedsięwzięcia
biznesowo - artystycznego, łączącego w sobie pieniądze,
sztukę i wino?

Sam pomysł narodził się spontanicznie. Uważam
że wino ma bardzo dużo wspólnego ze sztuką. Na pewno
zrobienie dobrego wina to sztuka. Jest wiele win, które
można nazwać wytworem sztuki winiarskiej. Poza tym
wielcy malarze, zdarzało się, projektowali etykiety do
win. Między innymi jest takie wino Moutain Rodschild,
dla którego etykiety projektowali Picasso, Kandinski
– choć nie tylko oni. Pomysł narodził się wtedy, gdy
znaleźliśmy to miejsce. Miejsce jest naprawdę urocze
i głupio byłoby tu robić np. dyskotekę. Do tych wnętrz
o ponad czterystuletniej historii sztuka bardzo dobrze
pasuje. Pierwszym naszym zamysłem było stworzenie
tu również pracowni artystycznej gdzie za szybą można
byłoby zobaczyć jak powstają dzieła malarskie czy złotnicze.

Mówił Pan o artystach projektujących etykiety do win.
Wiem, że studenci Instytutu Plastyki mają na zajęciach
z projektowania graficznego takie zadanie. Czy te etykiety
będą mogły się znaleźć później na prawdziwych
gatunkowych winach?

Myślę, że tak. Pojawią się na prawdziwych winach,
na razie u nas. Myślę, że należałoby tutaj zainteresować
producentów, eksporterów, dystrybutorów wina. Jest np.
niemiecki producent wina pan Bouche, który zrobił
na cześć wejścia Polski do Unii Europejskiej specjalną
etykietę, wykorzystując dzieła polskiej malarki.

Dostarcza Pan wino na różnego rodzaju przyjęcia,
bankiety, uroczystości, wernisaże i premiery teatralne.
Można byłoby jakiś gatunek wina i jego butelki ozdabiać
najlepszymi projektami. Byłaby to ciekawa promocja
młodej sztuki.

Tak, była taka sytuacja na jednym z wernisaży.
Piotr Mroczek, artysta plastyk poczęstował swoich
gości winem na którym były reprodukcje jego prac.
Zrobiło to duże wrażenie wśród publiczności. Etykietę
można z wina zdejmować, natomiast nie powinno się
ściągać kontretykiety zawierającej wszelkie informacje
o właściwościach wina.

Działacie Państwo w tych piwnicach już ponad rok.
Jakie imprezy były waszym - i artystów - sukcesem?

Jeśli chodzi o mnie, to bardzo emocjonalnie podchodzę
do każdego wydarzenia, które się u nas odbywa. Bardzo
ważną była dla nas wystawa rozpoczynająca naszą
działalność. Ekspozycja obrazów Darka Pali zgromadziła
ciekawą publiczność. Inną ważną wystawą była
pośmiertna prezentacja prac malarskich Jacka Cichonia.
Nasze doświadczenia są niewielkie – uczymy się ciągle
sztuki, organizowania imprez na wysokim poziomie.
W Piwnicach Maragaux odbyło się szereg koncertów,
każdy przynosił nowe doświadczenia. Odbyła się tutaj
też wigilia dla zaprzyjaźnionych twórców i artystów.
Chcemy kontynuować ten obyczaj spotykania się
przed świętami Bożego Narodzenia, dzielenia się
opłatkiem i składania sobie życzeń. Wtedy też poznaliśmy
księdza Piotra Zaborskiego, duszpasterza środowisk
twórczych. Było to dla nas wielkie przeżycie, kiedy
wspólnie śpiewaliśmy kolędy i dobrze się bawiliśmy.
Zrodził się też taki pomysł, by raz w miesiącu organizować
tutaj spotkania artystyczne w szerszym gronie, być
może dostępne też dla ludzi z zewnątrz. Pomysł
dopiero się rodzi, konsultuję go z twórcami, którzy
tutaj bywają. Być może to będzie tak, że co miesiąc
inny artysta będzie zapraszał swoich gości o różnych,
także nie artystycznych profesjach, by ich zaprezen-
tować. W rozmowie, w dyskusji, we wspólnej zabawie
moglibyśmy się poznawać. Być może na tej zasadzie
będziemy obchodzić jubileusze. Wiele osób czuje się
tu świetnie. Stało się już tradycją, że po każdej
premierze aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie przychodzą tutaj, bawią się, rozmawiają
o sztuce. Z tych rozmów widać, jak przeżywają swoje
kreacje aktorskie, czy były udane czy nie. Są to burzliwe
dyskusje na wiele tematów związanych z teatrem
i nie tylko. Ciągną się do późnej nocy.

Współpracuje Pan również z częstochowską
Zachętą. Czy nasza regionalna Zachęta wnosi coś
interesującego w życie piwnic Maragaux ?

Jak najbardziej. Myślę, że sam program tego
stowarzyszenia jest interesujący – jest to duży plus
dla naszego miasta. Dla mnie Zachęta wniosła bardzo
dużo – poznałem na różnych spotkaniach wielu nowych
ludzi. Nawiązałem ciekawe kontakty. Dzięki Zachęcie to
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miejsce zapełniło się sztuką. Ja wielu rzeczy dopiero się
uczę i potrzebuję osób, które mi pomogą, wskażą
jakich artystów wybierać, które prace są dobre, jak je
prezentować, by utrzymać wysoki poziom galerii.
Współpraca z Zachętą pozwala utrzymać również
kalendarz wystaw. Obecnie prezentujemy twórczość
prof. Leona Macieja i jego córki Katarzyny.

Chciałbym Panu zadać pytanie dość osobiste.
Dlaczego zrezygnował Pan z uprawiania zawodu lekarza?
Czy praktyka lekarska już Pana nie pasjonuje?

Może nie aż tak, że nie pasjonuje. Pasjonuje mnie
nadal. Dużo czytam literatury fachowej. Nie mogłem
jednak w tym zawodzie robić tego, co naprawdę
chciałbym robić w medycynie. Przynajmniej jest tak
do tej pory. Zajmowałem się też marketingiem,
sprzedażą urządzeń medycznych. Zadecydowała
proza życia. Postanowiłem czerpać przyjemność
z innej pracy. Bardzo chciałem robić to, co lubię, czyli
spotykać się z ciekawymi, interesującymi ludźmi.
Ta przyjemność to nie tylko pieniądze. Więc
pomyślałem, że wino które jest moją pasją, moim
hobby – to jest to coś, co mógłbym robić tak naprawdę

i być może to moje zainteresowanie zacznie kiedyś
przynosić dochody. Trochę się śmieję, że to jest
inwestycja, która jeżeli nie wyjdzie – to wszystko
kiedyś wypiję. Wiele na tym nie stracę. Stąd na początku
pomysł dobrego sklepu z winami z wykwalifikowaną
obsługą. Kiedy pojawiły się te piwnice i możliwość
ich wynajęcia pomysł połączenia galerii i winiarni stał
się faktem. W naszym kraju wiele osób nie zna się na
winie i nie zna się na sztuce. Ja próbuję odwrócić tę
kartę. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że to wino
jest dobre, które nam smakuje, a sztuka, która nam się
podoba. Choć jest to tylko uproszczenie.

Wino jest tajemnicze jak sztuka, ma swoje korzenie
i tradycje. Te tajemnice wina bardzo wszystkich
interesują. Czy jeździ Pan na targi wina?

Staram się uczestniczyć we wszystkich targach
winiarskich w  Polsce, bywam również u znajomych
za granicą. Uczestniczę czasem w wycieczkach
enologicznych. Zwiedzamy różne winnice, poznajemy
zasady czy warunki produkcji wina. Możemy te wina
smakować. Poznajemy ludzi, którzy od wieków
rodzinnie są związani z winem, dla których jest to
tradycja, przywiązanie. Są to ludzie podobni do
naszych rolników, tylko zamiast ziemniaków sadzą
winorośl. Hodują winogrona jednak lepiej niż nasi
ziemniaki. Trudno jest sprzedać złe wino, z ziemniakami
jest inaczej. Dużo się dzieje na takich targach czy
winiarskich spotkaniach. Zaskakujące jest to, że powin-
niśmy zdegustować czasami kilkuset win. Wiadomo,
że degustacja to małe ilości wina do wypicia, ale
zwielokrotnione mogą swoje zrobić. Są to specyficzne
imprezy i panuje tam miła atmosfera. Jeden ze
znawców wina piszący książki i podręczniki o nim,
pan Parker, dzieli ludzi na takich, co próbują i wypluwają,
i na takich, którzy je wypijają. On sam należy do tych
drugich - uważając, że wino przy produkcji wymaga
zbyt wielu zabiegów i ważnych procedur, by je
wypluwać - bo po prostu szkoda.

Jak brzmi to główne zdanie, które przyświeca
działalności Piwnicy Maragaux?

Chcemy przekazać jedną ważną rzecz. U nas
w kraju jest zwyczaj walczenia z alkoholizmem. Jest
to walka na papierze i trochę niezrozumiała. Jest walką
urzędniczo - dziwną. Dlatego staramy się propagować
coś, co jest prawdą, że chleb, wino i sztuka towarzyszą
człowiekowi od początku, od zarania dziejów. To nie
jest wytwór złych ludzi, ale są to produkty, które
z człowiekiem powstały i zanikną wtedy, kiedy
zaniknie i człowiek.

Mariusz Socha                                             Fot.  Marian Panek
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BEZ SKÓRY - malarskie dywagacje
o literaturze, androgeniczności, demonach
oraz chorobach Altei Leszczyńskiej

Altea Leszczyńska nosi imię greckiej bogini, która zabiła
swojego syna karząc go za zamordowanie jej własnego
brata. Mroczne imię bohaterki mitu a zarazem autorki wystawy
malarskiej bliskie jest tematom poszczególnych obrazów
zaprezentowanych w pubie Oslo. Wystawa została starannie
przygotowana a obrazy tak wyeksponowane, że właściwie
przechodzimy pewnego rodzaju symboliczną lekcję anatomii.
Każda z tych przedstawiających kompozycji malarskich
miała również odautorski komentarz, wyjaśniający treść
i powód jej namalowania.

Altea Leszczyńska jest tłumaczką, zna kilka języków obcych.
Przygotowuje pracę doktorską na temat wątków androgenicznych
w średniowiecznej literaturze angielskiej (po angielsku). Pisze
również opowiadania. Maluje od niedawna. Porusza w swych
obrazach różne bolesne treści  dotyczące tajemniczych cech
człowieka. Mówi w nich o dwoistości natury ludzkiej, zarówno
fizycznej, jak i psychicznej.

Wiele postaci na obrazach pozbawionych jest skóry czy jej
fragmentów. Jak sama autorka stwierdziła – to teorie Michela
Foucoulta i Judith Butler skłaniają ją do takiego widzenia.
Inspiruje się twórczością literacką i malarską, dialogizuje
z Boticellim, Michałem Aniołem, Degasem, Matissem. Według
niej „ciało odarte ze skóry przestaje być fizyczne, pociągające
i łączy sferę zewnętrzną z wewnętrzną. Szukam tego, co męskie
w kobiecie i odwrotnie. Frapują mnie skrajne emocje”.

Altea Leszczyńska w malarstwie na pierwszym miejscu
stawia wymyśloną przez siebie dramatyczność przedstawienia.
Aktorzy tego malarskiego spektaklu – pozbawieni zwykle
okrycia, nadzy i bez skóry - pozbawieni są również prawa
do zewnętrznego i wewnętrznego piękna. Leszczyńska
w komentarzu do obrazów stwierdza, że sztuka nie jest po to,
by koić nasze zmysły, lecz wręcz odwrotnie - musi stanowić
„wyższy rodzaj przykrości”.                                      (MP)

„W szponach bezsenności”, olej na płótnie

XVIII Plener Miejski

Góra Świątyni Pana
XVIII Plener Miejski w Częstochowie był poświęcony

Jasnej Górze, w związku z 350-leciem jej obrony. Od sierpnia
2005 do marca 2006 odbywały się co jakiś czas spotkania,
wykłady, zwiedzanie jasnogórskich miejsc, także tych na co
dzień niedostępnych. Duchowość, sztuka, historia i współcze-
sność Jasnej Góry i zakonu paulinów – to główne tematy tych
spotkań prowadzonych przez historyków sztuki: o. dr Jana
Golonkę, kuratora zbiorów sztuki na Jasnej Górze i  o. Jana
Stanisława Rudzińskiego oraz przez o. Nikodema Kilnara
(jasnogórska muzyka dawna), o. Stanisława Tomonia, dyrektora
Biura Prasowego i o. Stanisława Banasiuka. Odwiedziliśmy
również cerkiew Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej z pro-
boszczem parafii prawosławnej, ks. Mirosławem Drabiukiem.

O zainteresowaniu środowiska XVIII Plenerem Miejskim,
jego tematem, świadczy to, że 54 osoby zdecydowały się
w nim uczestniczyć. W wystawie poplenerowej, wraz z  uczest-
nikami pleneru należącymi do Okręgu Częstochowskiego ZPAP,
biorą udział  zaproszeni goście, artyści z Częstochowy, Poznania,
Łodzi, Lublina, Krakowa oraz Skokie, Ill. (USA).

Ekspozycja ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz
malarstwa jest tu również grafika, rysunek, fotografia, rzeźba,
tkanina, obiekt. W przygotowaniu aranżacji dążyłem do tego,
aby wystawa nie była tylko sposobem pokazania zestawów prac
poszczególnych autorów. Chodziło o takie zorganizowanie
przestrzeni, by została w niej zawarta jednocząca myśl. Dlatego
postanowiłem zbudować całą wystawę  wokół  obiektu
„Czytanie z księgi” profesora Andrzeja Banachowicza z ASP
w Poznaniu. Drugim punktem ogniskującym, choć usytuowanym
z boku, w głębi sali, miała się stać kopia jasnogórskiej Ikony.
Pomysł  został zrealizowany przy twórczej współpracy Jacka
Sztuki. Układ  wspomnianego obiektu został powtórzony i niejako
rozszerzony w ustawieniu czarnych pustych płaszczyzn ekranów.
Kontynuację rytmów znalazł w dominującym, unoszącym
się  płomienistym obrazie Wernera Lubosa,   widocznym
w prześwicie, ponad owym  ołtarzowym stołem  z księgą.  Zaś
abstrakcyjne rysunki Andrzeja Desperaka z cyklu „Przestrzeń
mroczna – przestrzeń świetlista” nawiązały dialog z umiesz-
czonymi po przeciwnej stronie centralnej strefy fotografiami
„W stronę światła” Jerzego Piwowarskiego.

Realizacja koncepcji stała się możliwa dzięki życzliwości
dyrektora Galerii, Czesława Tarczyńskiego i dzięki  pomocy
Tomasza A. Mana z zespołem Galerii oraz Marii Ogłazy, Cecylii
Szerszeń, Barbary Szyc i Barbary Major.

Wystawie towarzyszą nowe nagrania dawnej muzyki
jasnogórskiej.

Tegoroczny Plener  rozwijam w większe przedsięwzięcie,
łączące rozważania na temat symboliki góry, gór w Biblii –
oraz Jasnej Góry. Pierwsza część wystawowego dyptyku,
w Miejskiej Galerii Sztuki, trwa od 21 marca do 14 kwietnia.
Do otwarcia wprowadziłem element misterium:  w ciemności
zapalona jasnogórska świeca, podawana z rąk do rąk,
powędrowała przez całą salę do kopii Cudownego Obrazu.

A później rozległy się słowa Psalmu 48 i Księgi Izajasza:
„Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie/ radością jest całej
ziemi” „Góra świątyni Pana/ stanie mocno na wierzchu gór/
i wystrzeli ponad pagórki./ Wszystkie narody do niej popłyną,/
mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na górę Pana...”
„ Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,/ nie będą
się już więcej zaprawiać do wojny./ Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pana.”              Władysław Ratusiński
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SAMOOBRONA

Los malarza nigdy nie był lekki, choć błyskotliwe kariery
niektórych artystów zdają się temu przeczyć. Są to niestety
tylko wyjątki, a pozostała rzesza plastyków ma problemy
z działalnością. Starym, wypróbowanym sposobem na trudny
los jest samopomoc w ramach korporacji twórczych. Na naszych
oczach powstają spontanicznie, nieformalne, nigdzie nie
zarejestrowane grupy, które chcą działać, pokazywać się,
wspólnie promować, ponieważ ciężko im przebić się w pojedynkę.

„Rue de Foch” - lokal przy przystanku, skąd odjeżdża
większość autobusów MPK w kierunku Blachowni.
W odnowionym, parterowym budyneczku naprzeciw
marketu „Elea” grzane piwo leje się obficie, doprawiane
miodem i przyprawami korzennymi. W jednej z sal
wystawa. Obrazy wykonane  w różnych technikach
przedstawiają miasto  w różnych odsłonach: są zamczyska
Londynu, blokowiska Warszawy, prowincjonalne uliczki
i odrapane mury, manifestacje patriotyczne przed katedrą,
parkowe alejki, słupy telegraficzne, drapacze Manhattanu
itd. Jest coś, czego  nie zobaczyłem na wystawie
poplenerowej „Jurajska jesień”, której kolejne edycje są
podobne do wszystkich poprzednich. Pewna prostota,
nawet surowość, u młodszych nieporadność, u starszych
całkiem przyzwoity poziom. W katalogu odczytuję
nazwiska: A. Słodkowska, P. Woźniak, P. Wachecki,
W. Kulesza, D. Cieślik, A. Tarczyńska, B.Stypka, E.Chudy...
Na miejscu rozmawia ze mną Iwona Kręciwilk - komisarz
wystawy i szefowa grupy prezentującej się na ścianach obok.

- Jak się nazywa wasza grupa?
- Na razie nie mamy nazwy. To nie jest takie ważne,

aczkolwiek trwa w tej sprawie plebiscyt.
- Kim są ludzie, którzy tutaj wystawiają?
- Grupa znajomych z uczelni, licealiści, wykładowcy

(R. Baranowski i E. Kozłowska są opiekunami
technicznymi), plastycy nieprofesjonalni. Bardzo różni
twórcy, których łączy jedno - są moimi znajomymi.
Na początku chciałam robić indywidualne wystawy,
ale okazało się że mam za mało prac na samodzielną
ekspozycję. Wszyscy gdzieś pracujemy i nie możemy
się całkowicie poświęcić malowaniu. Niektórzy
po ukończeniu studiów całkowicie zarzucili sztalugi.
Kilka lat temu skrzyknęliśmy się i powstała wystawa
pod roboczą nazwą „Złe towarzystwo” w budynku WSP
przy ul. Waszyngtona. Część ludzi została, doszli nowi
i zrobiliśmy w październiku ub. roku kolejną ekspozycję
pt. „Co robią kobiety” w kawiarni „Babie lato”. Tam
wystawiała wyłącznie płeć żeńska, ten lokal jest „tylko
dla kobiet”. „Pejzaż miejski” to już trzecia nasza wspólna
prezentacja, ale chętnych do udziału w niej było już
ok. 40 osób. Zakwalifikowali się tylko ci, którzy
dotrzymali ustalonych terminów.

- Czy uważasz, że piwiarnie i kawiarnie to
odpowiednie miejsca na wernisaże malarskie?

- Wystawiamy w knajpkach, bo są to miejsca otwarte
dla ludzi i dla artystów. Tutaj obejrzy te prace więcej
widzów niż w galerii. Niestety, mało jest miejsc
w Cżęstochowie odpowiednich pod względem metrażu
i oświetlenia na wystawy. Pozostają puby, kawiarnie,
sklepy i „wejściówka Wyborczej”... Brakuje też
Przeglądów Sztuki Młodych ,jakie kilka lat temu
odbywały się BWA. Te imprezy ożywiały nieco
środowisko i pokazywały, co się dzieje w głowach
cyganerii, w sferach „pozasalonowych”. W planach
mamy tez oficjalne galerie, ale tam trzeba bardzo
długo czekać na swój termin. A my nie lubimy
siedzieć bezczynnie.

-  Nie boicie się, że podochoceni piwosze zniszczą
wasze prace?

- Ryzyko wystawiania prac ponosi  właściciel
lokalu. Jeżeli ktoś zacznie rzucać lotkami w obrazy,
organizator musi za nie zapłacić.

- Po co to robicie? Dochodów z tego nie ma...
- Po pierwsze, to nasze hobby. Po drugie, to nas

mobilizuje do działania, narzucamy sobie pewną
dyscyplinę twórczą. Po trzecie, trzeba coś robić oprócz
zarabiania na chleb. Nie po to uczyliśmy się tyle lat
sztuk plastycznych, żeby teraz całkowicie o nich
zapomnieć. Poza tym w Częstochowie tworzy nie tylko
rozreklamowany Pałucha czy Sętowski, ale są tez inni,
którzy nie mają zamiaru ginąć twórczo. To taka forma
naszej samoobrony.

- Jesteś komisarzem tych wystaw?
- Tak. Uczestnicy mnie słuchają. Narzucam temat,

żeby uporządkować materiał. A technika pozostaje
dowolna: fotografia, fotografia cyfrowa, malarstwo,
grafika, plakat, rysunek. Zajmuję się organizacją
i szczegółami technicznymi. Następna wystawa może
mieć za temat przewodni format.

- Będą następne wystawy?
- Na pewno, bo zainteresowanie jest duże, większe

niż oczekiwaliśmy. Chcą z nami wystawiać także
profesjonalni twórcy. Stąd wniosek, że takie inicjatywy
są potrzebne i oczekiwane. To pojedyncze przypadki,
bo odzew ze strony związków twórczych jest żaden.
Nie zwracają uwagi na nowe twarze w środowisku. Oni
swoje, my swoje. Każdy pilnuje swojej działki.

- Plany na najbliższą przyszłość?
- Wkrótce powstanie nasza strona internetowa,

bo w dzisiejszych czasach wydawanie katalogów to już
trochę za mało. Może to nam pomoże w promocji grupy.

- Życzę sukcesów.
Rozm. S. Burszewski

Prace autorki można także oglądać na stronach: www.kreciwilk.7bit.pl
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Andrzej Grądman

Rzecz o fortepianie

Z radością i satysfakcją uczestniczyłem wśród
braci dziennikarskiej w uroczystościach przekazania
Filharmonii częstochowskiej nowego, pięknego
fortepianu koncertowego marki Steinway.

Aktu tego w imieniu fundatorów – władz komunalnych
miasta - dokonał Prezydent Tadeusz Wrona, a przyjmującą
dar była dyrekcja filharmonii w osobach Beaty
Młynarczyk i Jerzego Salwarowskiwego.

W celu wyboru zakupionego instrumentu, do
europejskiego przedstawicielstwa nowojorskiej firmy
Steinway & Sons (składnica w Hamburgu) udała się
delegacja częstochowian. Tam postawiono do ich
dyspozycji aż osiem najwyższej klasy fortepianów,
spośród których wybrali  - ich zdaniem – najwspanialszy,
dostarczony następnie specjalnym transportem z Niemiec
do Częstochowy.

A czas już był  najwyższy. Z troską pisałem przed
kilku laty o „wieku starczym” i złej już kondycji
dotychczasowego, czterdziestoletniego Steinway’a.
Jedynie wielu fachowym zabiegom i staraniom
katowickiego mistrza od naprawy i strojenia fortepianów
- Jana Grzyśki – zawdzięczać można było uzdatnianie
tego instrumentu dla potrzeb koncertowych, w coraz
bardziej pracochłonny i kosztowny sposób.

Zaproszony do wypowiedzi podczas uroczystości,
przekazałem swe wspomnienia towarzyszące zdobyciu
w końcu lat sześćdziesiątych pierwszego, służącego do
dziś Steinway’a. Mówiłem o karkołomnych wyczynach
właściwych tamtym czasom, by instrument ten zdobyć
i znaleźć na zakup pieniądze.

Obserwując dziś, z jak wielkim pietyzmem i starannością
przyjmowano nowy nabytek - czemu towarzyszyły nawet
białe rękawiczki na dłoniach, by najmniejszym śladem
nie skazić pięknego blasku i połysku na czerni fortepianu
- wysłuchałem także relacji o przygotowanym dla niego
pomieszczeniu na zapleczu estrady koncertowej,
zapewniającym wymagane parametry temperatury
i wilgotności.

I tu pamięć z dawnych lat przypomniała mi podobne
wspomnienie o wyprawie po fortepian, pochodzące
z drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Dla niezwykłości tej
eskapady pozwoliłem sobie ją zapisać.

Pracowałem wówczas w Częstochowskich Zakładach
Materiałów Ogniotrwałych. Siedzibą dyrekcji był wtedy
zakład przy ul. Kościelnej, zwany powszechnie przez
częstochowian „Helmanem” od nazwiska dawnego właściciela.

Nakazowo modna była wtedy działalność kulturalna
w zakładach pracy. Kursowało dowcipne powiedzenie
o pieśni masowej, że „nie byłaby ona masowa, gdyby
nie była musowa”. Na podobnej tedy zasadzie zlecono
zakładom ogniotrwałym założenie i prowadzenie scenki
kabaretowej. Do tego celu zaangażowano nawet reżysera
w osobie zawodowego aktora tutejszego teatru – Kazimierza
Zielińskiego. Do owej „artystycznej” działalności
zagoniono grupkę młodych ludzi spośród załogi, którym
przytomniej z oczu patrzyło. Znalazło się wśród nich

nawet kilkoro absolwentów
z krakowskiej AGH.
Trafiłem tam i ja, któremu
powierzono rolę konfe-
ransjera i akompaniatora
do piosenek, z którymi
całkiem zgrabnie radziła
sobie inżynier Irenka
Bittnerówna.

Kiedyś, podczas występu
kabareciku z jakiejś tam
galowej okazji, obecny na
uroczystości naczelny
dyrektor nadrzędnego
zakładom Zjednoczenia
z Gliwic, zwrócił uwagę
na moje zmagania się
z całkowicie rozklekotanym
pianinem. Oświadczył,
że w przejętym właśnie od
władz lokalnych zakładzie
ceramicznym na tzw.
Ziemiach Odzyskanych
znajdują się... fortepiany!
Dał pisemne polecenie
o wydaniu nam jednego

MUZYKA

Fot.  Leszek Pilichowski
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z wybranych tam instrumentów. W tym celu udałem się
w podróż do Bolesławca, na Dolny Śląsk. Urzędowali tam
komisarze obiektu fabrycznego położonego w niedalekiej,
nadgranicznej miejscowości Zebrzydowa. Był to olbrzymi
niemiecki kiedyś zakład znany powszechnie pod nazwą
Siegersdorf Werke, wytwarzający znane wyroby
fajansowe i porcelanę stołową. Podczas działań wojennych
wiosną 1945 roku zakład został doszczętnie zburzony
i dodatkowo jeszcze – podpalony. Jedyną wówczas wartość
eksploatacyjną stanowiły przynależne doń kopanie
kaolinu i innych surowców mineralnych, przydatnych
do produkcji materiałów ogniotrwałych.

Komisarz zakładu przyjął mnie gościnnie, poczęstował
nawet śniadaniem. Ociągał się jednak wyraźnie
z przejściem do sedna sprawy, czyli tematu fortepianu.
Uległ wreszcie mojej prośbie  i wraz z pracownikiem
gospodarczym dzierżącym klucze udałem się samochodem
na miejsce.

Stał tam, jeden z niewielu ocalały, duży budynek
gospodarczy, pokryty popękanym od kul dachem. Padał
deszcz. Wielkie odrzwia z pewnym trudem i skrzypieniem
zardzewiałych zawiasów udało się uchylić. Stanąłem
w progu. We wnętrzu ujrzałem rząd ustawionych
fortepianów. Ich długość wskazywała, że są to
instrumenty koncertowe, służące celom muzycznym
a nie prywatnym właścicielom.

Z opowieści tubylców wynikało, że ówczesny
niemiecki landrat zdążył przed nadejściem frontu
w 1945 r. zgromadzić te instrumenty, zwożąc je
z pobliskich miast. Zabezpieczał je w ten sposób
przed rabunkiem oraz działał w przekonaniu, że ich
dotychczasowi posiadacze wrócą ponownie na te
tereny. Od tego momentu minęło kilkanaście lat.

Widok był makabryczny. Cenne instrumenty stały
obok siebie, moczone kroplami wody przedostającej
się przez dziurawy dach. Podszedłem do pierwszego
z brzegu, długiego Bechsteina. Uchyliłem mokre
skrzydło instrumentu, z jego wnętrza wyskoczył kłąb
zardzewiałych i splątanych strun. Podniosłem klapę
klawiatury. Klawisze poddawane przez wiele lat
działaniu wilgoci stanowiły nie dający się rozdzielić
wypaczony monolit, niczym klepki w beczce. Podobnie
wyglądały pozostałe instrumenty – wszystkie znamienitych
niemieckich i wiedeńskich firm.

Oglądałem tę ruinę w świadomości tego, z jak wielkim
trudem trzeba było wypożyczać i kompletować
fortepiany od prywatnych posiadaczy, by mógł dojść
do skutku powojenny IV i V Konkurs Pianistyczny
im. F. Chopina.

A. Grądman

MUZYKA

Fot.  Leszek Pilichowski
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Teatr w Częstochowie (I)

Waldemar Tyras

Teatr Miejscowy w Częstochowie
w latach 1870 – 1908

Spacerując w Częstochowie Alejami NMP warto
popatrzeć na budynek oznaczony numerem 19, będący
obecnie siedzibą II Oddziału PKO. Tutaj bowiem
ponad 130 lat temu rozpoczął działalność Teatr
Miejscowy, pierwsza stała scena w mieście.

Z zachowanych w Archiwum Państwowym akt m.
Częstochowy dowiedzieć się można, że w tym
okazałym budynku – którego właścicielem w 1870 r.
był Teofil Zapałkiewicz – przestrzeń pierwszego
i drugiego piętra zajmowała sala teatralna. Prowadziło
do niej wejście od Alei NMP (było także drugie,
zapasowe od podwórza). Po kamiennych schodach
wchodziło się na mały korytarz – hol, a stąd już do
głównej sali. Na parterze sali teatralnej znajdowało
się 180 miejsc siedzących oraz 8 ośmioosobowych
i 9 czteroosobowych lóż. Galeria mogła pomieścić 320
osób, ale ze względu na bezpieczeństwo policja
ograniczyła tę liczbę do 120 osób.

Widownię oświetlały lampy naftowe (dopiero ok.
1906 r. założono oświetlenie elektryczne), a ogrzewano
ją przy pomocy żelaznych, węglowych piecyków.
Aktorzy byli bardziej uprzywilejowani, bowiem na scenie
stały dwa piece kaflowe. Scena była mała i niska,
a ciasnotę potęgował brak zaplecza.

Właściciel budynku traktował ten obiekt jak
przedsiębiorstwo mające przynosić dochód. Salę
Teatru Miejscowego wydzierżawiał na dłuższe lub
krótsze okresy czasu wędrującym po prowincjach
Królestwa Polskiego zespołom aktorskim. Częstochowa
nie stanowiła pod tym względem wyjątku, gdyż
i w innych miastach królestwa – poza warszawskimi
teatrami rządowymi – budynki teatralne były w rękach
prywatnych przedsiębiorców.

Spośród wielu wędrownych zespołów aktorskich
występujących na scenie Teatru Miejscowego
w pierwszych latach działalności tej placówki wymienić
trzeba m.in. zespół Mieczysława Krazuzego (1831-1917),
który w 1875 r. wystawił „Piękną Helenę” – popularną
operetkę J. Offenbacha, zespół pod kierownictwem
Józefa Teksla w roku 1876 z - graną z powodzeniem
w warszawskich teatrzykach ogródkowych - „Emigracją
chłopską” Władysława Anczyca, czy też goszczące
w roku 1888 w Częstochowie towarzystwo dramatyczne
pod dyrekcją Juliana Grabińskiego ze „Zbójcami” F. Schillera.

Stosunkowo najciekawszym okresem w działalności
Teatru Miejscowego są lata 1895 – 1896, kiedy występował
tu zespół pod kierownictwem Czesława Janowskiego
(1856-1918). W zespole tym występował m.in. – stawiający
wtedy pierwsze kroki sceniczne – znakomity aktor
Karol Adwentowicz (1871-1958). W okresie pięciu
miesięcy zgrał on tutaj około 40 ról, m.in. Leona
w „Wielkim człowieku do małych interesów” i Porucznika
w „Damach i huzarach” Aleksandra Fredry, Henryka
w „Grubych rybach” Michała Bałuckiego i Laertesa
w „Hamlecie” Williama Szekspira.

Po latach tak wspominał on ten okres: „Z jakąż
radością, po chwilowym wykolejeniu powitaliśmy
uśmiech losu w postaci proponowanego nam engagement
do teatru w Częstochowie pod dyrekcją Janowskiego.
Był to już wielki awans artystyczny. Teatr w Częstochowie
w 1895 roku uchodził za poważną placówkę... Pięć
miesięcy pracy w dobrym zespole, pod inteligentnym
i ambitnym kierownictwem, z dala od operetkowych
wyczynów, dało mi wiele dobrych, orientacyjnych
dla mego zawodu wskazówek”. (K. Adwentowicz:
Wspominki, Warszawa 1960 s. 17-20)

Dyrektor Czesław Janowski nie szczędząc pieniędzy
sprowadzał do Częstochowy na gościnne występy
znakomitych aktorów. Chciał tym sposobem pozyskać
widzów. Dzięki temu w końcu 1895 r. publiczność
częstochowska miała możność zobaczyć na scenie
Teatru Miejscowego znanego aktora i reżysera z Krakowa
– Józefa Kotarbińskiego. Wystąpił on w swych
popisowych rolach w „Mazepie” Juliusza Słowackiego
(jako Wojewoda) oraz w tragedii K. Gutzkowa pt.
„Uriel  Acosta” (rola tytułowa). W lutym 1896 r. dyr.
Janowski sprowadził na kilka występów do Częstochowy
Gabrielę Zapolską, która po powrocie z Paryża jeszcze
przez kilka lat występowała na scenach, by potem
poświęcić się wyłącznie twórczości literackiej.
W Teatrze Miejscowym zagrała m.in. rolę tytułową
w arcydziele Henryka Ibsena  - „Norze” (rola Gilberty),
a także Katarzynę Olejarek we własnej sztuce pt.
„Kaśka Kariatyda”.

Za dyrekcji Czesława Janowskiego w Teatrze
Miejscowym zorganizowano 103 przedstawienia,
w czasie których wystawiono 81 sztuk, w tym 32
pozycje autorów polskich.

Po wyjeździe Janowskiego, Częstochową – jako
dużym ośrodkiem miejskim odwiedzanym odtąd
tylko dorywczo przez zespoły aktorskie – zainteresował
się Felicjan Feliński (1855-1914) sprawujący od 1898 r.
dyrekcję  teatru w Sosnowcu. Postanowił  on
przyjechać tu ze swym zespołem na sezon zimowy
1905/1906 i organizować przedstawienia w Teatrze
Miejscowym. Reżyserem w jego zespole był Henryk
Halicki występujący również na scenie.
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Wydarzenia rewolucyjne 1905 roku, które nie
ominęły i Częstochowy, miały wpływ na – zresztą
niewielkie – złagodzenie cenzury. Tym też tłumaczyć
trzeba to, że udało mu się wystawić m.in. patriotyczną
„Obronę Częstochowy” Elżbiety Bośniackiej występującej
pod pseudonimem Juliana Moers z Poradowa oraz
– w cztery lata po moskiewskiej prapremierze – sztukę
Maksyma Gorkiego „Na dnie”, która autentycznym
obrazem z życia włóczęgów i ludzi wykolejonych
rzucała cień na rzeczywistość carskiej Rosji.

Po wyjeździe Felicjana Felińskiego, w maju 1907
roku w Częstochowie gościło towarzystwo dramatyczne
Stanisława Knake-Zawadzkiego (1859-1933) m.in.
z najnowszą komedią Włodzimierza Perzyńskiego
„Aszantką” i to w kilka miesięcy po jej lwowskiej
prapremierze, a na okres zimowy zadomowił się
w Teatrze Miejscowym zespół aktorski Czesława
Wiśniewskiego i wystawił m.in. sztukę Gabrieli
Zapolskiej „Ich czworo” oraz podobno niezbyt udaną
inscenizację „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Od pewnego czasu dyrektorzy zespołów aktorskich
goszczących w Częstochowie opuszczali miasto mniej
lub bardziej rozczarowani tutejszymi warunkami.
Wysłużona i nieodnawiana sala Teatru Miejscowego
sprawiała niezbyt korzystne wrażenie. W dodatku za
wynajem tej sali trzeba było drogo płacić i tylko pod
tym względem Teatr Miejscowy w Częstochowie mógł
się równać z komfortowymi – jak na ówczesne czasy
– teatrami w największych miastach Królestwa
Polskiego: Warszawie i Łodzi.

W połowie  1908 roku sala Teatru Miejscowego
wydzierżawiona została B. Zarzeckiemu, który
zakrzątnął się wokół odnowienia pomieszczeń
i zorganizowania w nich kinematografu. Wprawdzie
zapewniał on, że będzie użyczał gościny przyjezdnym
zespołom dramatycznym, ale faktycznie, efektownie
odnowiona sala wkrótce zaczęła służyć wyłącznie
filmowi. Odtąd też znika nazwa „Teatr Miejscowy”,
a pojawia się nazwa kino-teatr „Paryski”.

 dr Waldemar Tyras

Tzw. Kamienica Zapałkiewicza mieści dziś bank. Fotografia Jana Kuklińskiego z 2006 r. ukazuje też dość typowe dla Częstochowy
połączenie historii ze „współczesnością”

Fot.  Jan Kukliński
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Multiinstrumentalista
z aktorem Michałem Kulą
rozmawia Marian P. Rawinis

Do Częstochowy trafił  Pan z teatru w Opolu?

Angaż do Częstochowy zaproponował mi Bogdan
Michalik. On tu organizował nowy teatr, zbierał ludzi
z różnych miast, z Warszawy, Krakowa. Michalik bardzo
ciekawy teatr prowadził - teatr na bardzo dobrym poziomie,
miał dużo pomysłów. Powstało wiele ciekawych przed-
stawień – „Bal manekinów”, „Opera za trzy grosze”,
„Zmierzch” Babla. Bogdan miał też wiele wspaniałych
kontaktów - ze scenografami, z reżyserami, którzy
tu przyjeżdżali, naprawdę coś się działo. Zespół był
ciekawy – bardzo wiele różnych typów. Michalik starał
się tak dobierać aktorów, żeby ludzie się nie powtarzali.
Teatr można robić wszędzie, niekoniecznie w wielkich
miastach.

Jest Pan, można powiedzieć, multiinstrumentalistą.
Gra Pan na scenie, robi scenografie, pisze muzykę,
projektuje kostiumy. I robi Pan Teatr Gong dla dzieci.

Granie dla dzieci sprawia mi dużą frajdę.
Wymyśliłem to 10 lat temu – dydaktyczny teatr dla
dzieci. Chodzi o to, żeby dane przedstawienie miało
jakiś morał, żeby dzieci mogło czegoś nauczyć. Jest
to teatr oczywiście zminiaturyzowany, bo ja się
muszę zmieścić w sali przedszkolnej czy szkolnej.
Natomiast musi on być robiony uczciwie i dzieci
muszą mieć przynajmniej jakąś cząstkę iluzji prawdziwego
teatru. Wszystko w tym teatrze projektuję: dekoracje,
czasem komponuję muzykę, projektuję kostiumy.
To namiastka prawdziwego teatru, ale i możliwość
pokazania - dzieciom, jak można się bawić w teatr.
To są różne przedstawienia, na temat higieny, na temat
ekologii, pod kątem poznawanie herbów miast czy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiejsze czasy
są takie a nie inne. Aktorzy grają dla dzieci, bo mają
taką potrzebę, a inni wyłącznie ze względów zarobkowych.
Bo to jest też forma zarabiania pieniędzy. Różnych
zajęć się chwytamy, np. w radio. Ja w tej chwili
mam trochę szczęścia, nawiązałem dużo kontaktów
w Warszawie...

Właśnie. Ostatnio często widać Pana w filmach...

W ostatnim roku zrobiłem cztery filmy i mam inne
propozycje. „Pitbull”, wersja kinowa, później zrobiliśmy
serial, „Kryminalni”, choć ta rola już się skończyła.
Teraz gram w „Plebanii”, mam tam ciągłość, na wiosnę
mam robić prawdopodobnie film kinowy, a  może od
czerwca - to nie jest dograne w stu procentach - serial
też z Patrykiem Vegą, reżyserem „Pitbulla”.

Jedna wyraźna rola w Warszawie owocuje kolejnymi
propozycjami?

Tak to wygląda. Zrobiłem kilka filmów wcześniej.
Grałem w „Popielcu” Ryszarda Bera, u Wajdy grałem
w „Bez znieczulenia”, u Henryka Kluby grałem
w „Armii Poznań”. Niewiele z tych ról wynikało.
Teraz zrobiłem cztery  filmy i już mi coś zaczyna
się odblokowywać. W „Pitbullu” znalazłem się
w typowy sposób. Jak każdy aktor mam swoją agencję
w Warszawie, pojechałem na casting i po prostu
wygrałem. I tak się zaczęła ta moja przygoda. Wspaniale
mi się pracowało z Patrykiem Vegą, bo jest to reżyser
młodego pokolenia bardzo zdolny, bardzo mądry,
świetnie pracuje z aktorami, jest w tej swojej robocie
uczciwy, co się już coraz rzadziej zdarza u pewnych
reżyserów w sitcomach, gdzie tylko: szybko-szybko.
Patryk bardzo lubi dłubać, jest jak wielu reżyserów
teatralnych, dlatego robota u niego sprawia aktorom
wielką frajdę. Bo nie  szybko-szybko, tylko pracujemy
nad postacią, jest kilkanaście, czasem i kilkadziesiąt
dubli. A przy okazji bardzo się zaprzyjaźniliśmy.

TEATR

Fot.  Piotr Dłubak
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Niektórzy aktorzy lubią powtarzać, że mogą grać
na scenie, ale już nie w filmie lub serialu albo w reklamie.

Wybrałem ten zawód, żeby go uprawiać w pełnym tego
słowa znaczeniu. Oczywiście, kiedy byłem młodym
aktorem, też nie chciałem grać w filmach. Ale dlatego,
że wtedy na czym innym polegał teatr, było dużo zajęć,
dużo pracy, repertuar rozbudowany, były świetne role
do zagrania. Ale co 10, 20, 30 lat zmienia się sposób grania
i wszystko w teatrze się zmienia. Obecnie uważam,
że skoro jestem aktorem, to powinienem ten zawód
uprawiać wszem i wobec, uprawiać każdą dziedzinę. Grać
w komedii, dramacie, dla dzieci i w filmie. To oczywiście
zależy, z kim się pracuje i co to jest. Bo w jakimś tam
bzdecie zagrać, to nie jest łatwa decyzja dla aktora. Każdy
aktor jest łasy na popularność. No cóż, w takim mieście,
jakim jest Częstochowa, w niczym jej nie umniejszając,
czy choćby w Poznaniu, aktor robi sobie nazwisko
lokalnie. Film daje tę możliwość, że można wypłynąć
na szersze wody. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę brać
udział w filmach. Dziwię się niektórym aktorom, co się
wypowiadają, że oni by nie grali. Ale gdyby dostali się
do jakiegoś serialu i gdyby im zaproponowano duże
pieniądze, to nie wierzę, żeby zrezygnowali. Chyba że są
to jacyś dziwni fanatycy teatru czy aktorstwa. Na całym
świecie aktorzy, wybitni aktorzy, biorą udział w reklamach i im
to nie przeszkadza w robieniu dalszej kariery w teatrze czy filmie.

I jest to zawód usługowy...

Szczególnie w teatrze, jeśli się jest na etacie. Natomiast
z filmu czasem trudno jest aktorowi zrezygnować, bo np.
proponują takie wynagrodzenie, że gotowy jest zagrać
nawet w bzdecie. Myślę, że w naszych czasach  mniejsza
znaczenie ma to gdzie, trzeba grać. Natomiast zawsze jakąś
rolę odgrywają pieniądze. Gdybym miał grać do tzw.
kotleta za 120 złotych, to bym pewnie nie wyraził zgody.
Ale na przykład w graniu dla dzieci jeszcze oprócz
pieniędzy chodzi o to, żeby dzieciom coś pokazać.
Zawsze jestem trochę zestresowany przy takich szkolnych
imprezach, bo rodzice swoje, dzieci swoje, nie ma posłuchu,
balony fruwają, dzieci włażą w dekoracje. I to jest
dla aktora trudne. Aktor lubi postawić dekoracje i w momencie
kiedy się zaczyna przedstawienie, żeby być słuchanym.
A na takich festynach to jest bardzo różnie i takie zadania
są trochę niewdzięczne.  Ale później, jak przedstawienie
się kończy, to miło usłyszeć, że się podobało, dzieci
podchodzą i jest już dobrze...

Ogląda Pan nagrania filmów czy spektakli i zastanawia
się, gdzie popełnił błąd i co można było zrobić lepiej?

Nie. Ja się nad tym nie zastanawiam. Poszło, zostało
nagrane. Co tu analizować, co by było gdybym to zagrał
inaczej.

Zapewne nie wszystkie role „leżały” Panu jednakowo.

Były i takie role, w których źle się czułem. Nienawidziłem
grać w teatrze amantów, a tak na początku bywało,
że grywałem amantów – Wacław w „Zemście”, Królewicz
w „Kopciuszku”. Po prostu dostawałem białej gorączki.
Należę raczej do aktorów charakterystycznych i takie
role wydają mi się najciekawsze. Natomiast te papierowe
rólki ładnych chłopców, te tiutiu do dziewczyn, że ją
kocha i opowiada o ptaszkach i przyrodzie, to mi absolutnie
nie odpowiada. Ale przeszło, minęło. Zagrałem parę ról
amancików i już mi to nie grozi. Jest jeszcze coś takiego
jak amant charakterystyczny – jak postać Mackie Majchra,
uwielbiałem to grać.

Kilkakrotnie widziałem, jak umie Pan z łagodnego,
kulturalnego człowieka w dwie sekundy stać się
odrażającym, groźnym...

... furiatem?

... furiatem. Grywa Pan takich także w prywatnym
życiu?

Każdy człowiek działa na różnych amplitudach. Jak
ktoś mnie wkurzy, to się wścieknę. Ale czy gram w życiu?
Zawsze mi się wydawało, że potrafię rozgraniczyć
te dwie sfery: życie i teatr. Kiedy załatwiam coś w urzędzie
czy w banku, jestem miły, bo staram się być miły,
a nie dlatego że gram miłego. Załatwiam to jako ja,
Michał Kula, człowiek, aktor.

TEATR

Fot.  Piotr Dłubak
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I nie mówi Pan tekstami ze sztuki?

Raczej nie. Natomiast, muszę się przyznać, że parę razy
złapałem się na tym, że ktoś do mnie powiedział coś
w życiu, a ja zacząłem się zastanawiać, z jakiej sztuki
jest dany zwrot. To było skojarzenie z „Emigrantami”
Mrożka. Ale przecież współczesny dramaturg czerpie
z współczesnego życia, współczesnego języka..

Aktorzy rozmaicie odreagowują stresy i napięcia
związane z graniem, wcielaniem się w inne osoby.
Jakich technik relaksacyjnych Pan używa?

Nie mam specjalnej metody. Wychodzę z teatru,
przyjeżdżam o domu, idę z psem na spacer, jadę rowerem.
Wychodzę z teatru i - po prostu - życie mnie uspokaja.
Generalnie, nie męczy mnie ten zawód pod względem
psychicznym. Ja się mogę zmęczyć fizycznie, są takie
spektakle, że czuję się zmęczony, jak np. „Mayday”, gdzie
jest dużo biegania. Natomiast kończę spektakl i nie czuję
się już zmęczony. Bo jeśli się lubi to, co się robi - a ja
kocham ten zawód - to obciążenie nie przeszkadza. Czasami
jestem zmęczony nauką tekstu, np. dwa lata temu robiłem
trzy role w tym samym czasie: grałem w „Ca-stingu” gdzie
jest duża rola do odegrania, równolegle próbowałem do
„Morza Corteza” i jeszcze robiłem zastępstwo za Marka
Perepeczkę – Sriebrakowa w „Wujaszku Wani”. Ja to
musiałem w bardzo krótkim czasie opanować, siedziałem

tu nieraz od 9 do 23. Aktor niespecjalnie lubi uczyć się
tekstu, ale jak już się nauczy, to ma tę satysfakcję,
że opanował tekst i teraz jest frajda budować postać.

Ten zawód to świadomy wybór? Powołanie?

No, mogę powiedzieć, że wybrałem ten zawód z powołania.
Pochodzę z lekarskiej rodziny. Mama była lekarzem, bracia
mojej mamy byli lekarzami i marzeniem mojej mamy było,
żebym został lekarzem. Ale ze względu na niektóre przedmioty,
z których nie byłem orłem, nie odpowiadały mi takie studia.
Wybrałem aktorstwo. Bakcyla zaszczepiła mi moja profesorka
języka niemieckiego w liceum, w Będzinie. Byłem wtedy szczupły
i miałem długie włosy, zagrałem Kopernika, później zagrałem
w „Zemście” Fredry. I poczułem w sobie duszę artysty. Może
też złapałem bakcyla dzięki rodzicom. Bo mój tata występował
w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie się zetknął
z Igorem Śmiałowskim, byli kolegami. Ale tata już się wtedy
zakochał w mojej mamie, a mama powiedziała: za artystę nie
wyjdę! Ale gdy były takie akcje łączenia miasta ze wsią, oboje
moi rodzice jeździli na nie drabiniastym wozem, by przedstawiać
sztuki. Tata mówił, że jego marzeniem jest bym został artystą,
może śpiewakiem. On pochodził Sosnowca, znał się z Janem
Kiepurą, byli przyjaciółmi, mieszkali jak Paweł i Gaweł, jeden
na górze drugi na dole. Tata był zadowolony, gdy okazało się,
że chcę zostać aktorem. Będąc na studiach, gdy jakieś problemy
miałem, pokazywałem to tacie, radziłem się, tata dawał mi uwagi.
Rodzice na wszystkie moje premiery przyjeżdżali.

Fot.  Piotr Dłubak
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Michał Kula – aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenograf
i kompozytor, założyciel Teatru Gong - w latach 1984-91 i ponownie
od 1994 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie
(1978). Pracował w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu, w Teatrze
Nowym w Poznaniu (1978-80), w Teatrze im. W. Siemaszkowej
w Rzeszowie (1980-82), w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu
(1982-84 i 1991-94); stale współpracuje z krakowskim Teatrem STU,
gdzie występuje z Grupą Rafała Kmity.

Niektóre role teatralne: Tranio w „Poskromieniu złośnicy”
Szekspira (reż. W. Zeidler, 1982),  Wacław w „Zemście” Fredry
(reż. B. Michalik, 1984) i Rejent Milczek (reż. J. Ostaszkiewicz, 1993;
reż. H. Talar, 1996),  Macheath w „Operze za trzy grosze” B. Brechta
(reż. B. Michalik, 1985), Manekin męski I w „Balu manekinów”
B. Jasieńskiego (reż. B. Michalik, 1987), Haendel w „Kolacji na
cztery ręce” P. Barza (reż. T. Kijański, 1989),  Lorenzo w „Romancy”
J. Chmielnika (reż. T. Kijański, 1990), Rutyna w „Burzliwym życiu
Lejzorka..” I. Erenburga (reż., A. Osławska, 1990),  Bandyta
w „Zabawie w śmierć” M. de Ghelderode (reż. T. Kijański, 1990),
Filon w „Balladynie” J. Słowackiego (reż. A. Hamuszkiewicz, 1995),
Dale Harding w „Locie nd kukułczym gniazdem” D. Wassermana
(reż. Ł. Wylężałek, 1996), Stanley Gardner w „Mayday” R. Cooney’a
(reż. W. Pokora, 1998), Pozzo w „Czekając na Godota” S. Becketta
(reż. A. Libera, 1998), Hrabia w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza
(reż. A. Hanuszkiewicz, 1998). Poeta w „Weselu” S. Wyspiańskiego
(reż;. A. Hanuszkiewicz, 1999), XX w „Emigrantach” S. Mrożka
(reż. Zespół TiAM, 2001), Profesor w „Lekcji” E. Ionesco
(reż. W.M. Szymczak, 2001),  Kupiec w „Dwóch morgach utrapienia”
M. Rębacza (reż. J. Kobuszewski, 2003),  Dr Jazar w „Morzu Corteza” J.
Stepplinga (reż. J. Steppling, 2003), Leski w „Ca-stingu” R. Kmity
(reż. M. Sobociński, 2004) oraz Leski w Teatrze STU (reż. R. Kmita),
Opas w „Lękach porannych” S. Grochowiaka (reż. B. Michalik, 2005)

Jak się za pierwszym razem nie dostałem na studia
aktorskie do Warszawy, to pojechałem jako wolny słuchacz
na wokalistykę do Wrocławia i tam pracowałem w Teatrze
Muzycznym. Umiem śpiewać i śpiewam, ale nie jest to
dziedzina sztuki, która by mnie ciągnęła – operetka czy
opera. Byłem w Teatrze Muzycznym, bo Teatr Muzyczny
reklamował od wojska.  Dziewięć miesięcy wytrzymałem
w tym Wrocławiu i szybko uciekłem. Potem studiowałem
w Warszawie, a po szkole najpierw pracowałem w Poznaniu,
to był Teatr Nowy, u pani Izabelli Cywińskiej. Ale trzeba
było się opiekować rodzicami co się przenieśli do tych
rakotwórczych Katowic. Tak się złożyło, że Bogdan
Michalik organizował teatr w Częstochowie, zaangażował
mnie, a ja mogłem dojeżdżać do Katowic nawet między
próbami. Później rodzice odeszli, a tutaj jakoś się tak
człowiek zasiedział... Nie mówię, że będę tutaj do końca
życia. Dzisiaj są takie czasy, że trzeba samemu zadbać
o swoją twarz. Już się skończyły te czasy, ze można było
żyć tylko z teatru, tylko idealizować i żyć ideałami. Kiedyś,
gdy idealizowałem sobie ten zawód, było w porządku.
Później się czasy zmieniły, zmienił się teatr, liczy się
rynek, konkurencja. Powiedziałem teraz tekstem z „Ca-stngu”
Rafała Kmity. Bo jest prawdziwie napisany.

Jak się żyje w rodzinie aktorskiej, szczególnie, gdy mąż
i żona (Ewa Agopsowicz - Kula) pracują w tym samym
teatrze? Występuje między nimi rywalizacja?

To zależy od ludzi, od tego, jak się pary małżeńskie
dobierają. Znam takich kolegów, którym to przeszkadza,
i u których elementy rywalizacji występują. Ale ja nie
rozumiem, dlaczego ta rywalizacja jest. Przecież jedno
drugiemu roli nie zabiera.

Myślę o ewentualnej rywalizacji na tle dokonań
artystycznych.

Jesteśmy jak każde inne małżeństwo na tym świecie,
które się szanuje i ceni; tu o żadnej rywalizacji mowy nie
ma. Oczywiście, jak byłem młodym aktorem, to może
czasem  przeszkadzało, ale jesteśmy 24 lata małżeństwem,
więc myślę, że się dotarliśmy. Między nami nie ma rywalizacji,
wręcz przeciwnie, pomagamy sobie w pracy. Pomoc polega
na przykład na pytaniu tekstu.

Czy córka Państwa zamierza pójść w ślady rodziców?

Kasia jest prześliczna, ma warunki do uprawiania
takiego zawodu. Jest zdolna, brała udział w konkursach
recytatorskich od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ma
świetną dykcję i aparycję. Natomiast ona widzi, jak ciężko
harujemy w tym zawodzie i powiedziała, że aktorką nie
chce być. Gdyby jednak zdecydowała, że chce, to bym
powiedział: trudno. Ale tak w duchu nie chciałbym,
żeby ona została aktorką. Może w innym kraju, gdzie
można być aktorem jednego teatru i można z tego wyżyć.
W Niemczech aktor może pracować cały czas tylko w jednym
teatrze i jest go na wszystko stać. Dawniej żyło się ideałami.
Ja też tak żyłem: teatr, ach teatr! Upłynęło 26 lat i - za
przeproszeniem – wszystko pięknie. Nie mówię, że nie mam

pozycji, bo ja sobie wyrobiłem, że nie jestem dumny,
bo kocham ten zawód i na inny bym go nie zamienił. Tylko
jeszcze trzeba żyć. Tam się żyje, tutaj się wegetuje. Kasia
mówi, że chce studiować psychologię i myślę, że tego
dopnie. Ale ma duszę artystyczną, jeździ czasem ze mną
na castingi. Gdyby jej trafiła się jakaś rola, pewnie byłaby
przeszczęśliwa.

Pańska pozycja ostatnio wyraźnie uległa wzmocnieniu.
Wynikają z tego nowe propozycje...

Nie wiem, może to sprawa lat, że człowiek stał się
dojrzalszy aktorsko i fizycznie. To też ma znaczenie.
Spotkałem Cywińską, a ona mówi: teraz zaczynasz nabierać
warunków. U kobiety, im jest świeższa i czekoladkowa,
tym lepiej. U mężczyzny liczą się szramy, zmarszczki, wory
pod oczami. Im więcej, tym lepiej. Specjalnie szram sobie
nie robię, nie piję dzień w dzień. Ale dziś są takie czasy,
że trzeba o siebie zadbać. Gram w Częstochowie, gram
w Teatrze Stu w Krakowie, zrobiłem płytę ze swoim cv
i rozesłałem po różnych reżyserach, to dziś zwykła praktyka.
Jeśli, daj Boże, wypalą pewne propozycje... ale nie chcę
zapeszać...

Nie zapeszajmy. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  M.P. Rawinis
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„Pasja” z udziałem częstochowian
w niemieckich kościołach

 „Pasja” - wyrosła z salezjańskiej tradycji - przy
współudziale młodzieży z częstochowskiego Salezjańskiego
Ośrodka Wychowania i Animacji wraz z ks. Klaudiuszem
Soboniem - wzbogaci w kwietniu br. obchody 1200-lecia
niemieckiej gminy Altenkunstadt [Górna Frankonia].
Wśród jej twórców nie brakuje Częstochowian: autora
scenariusza i reżysera, mieszkającego w Niemczech
częstochowianina, Wojciecha Kopcińskiego, oraz
scenografa Mariana Panka.

 Otwarcie niemieckich kościołów dla Teatru Legion
i jego „Pasji” to  nie tylko baza artystycznego zaufania,
na którą zapracowały prowadzone przez kilkanaście
lat polsko-niemieckie wymiany kulturalne, ze strony
polskiej przez Wojciecha Kopcińskiego, a ze strony
niemieckiej przez burmistrzów: Altenkunstadt Georga
Vonbrunna oraz Weismainu Petera Riedela. W ich ramach
zaprezentowanych zostało w Niemczech kilkunastu
znanych polskich malarzy, rzeźbiarzy i fotografików,
wśród nich i częstochowianie: Beata Bebel-Karankiewicz,
Anita Gałkowskiej, Janusz Rafał Głowacki, Ewa Gralińska,
Grażyna Lubaszko, Agnieszka Kubczak, Eliza Kopcińskia,
Aleksander Markowski, Dariusza Pala,  Marian Panek
i Jolanta Winiszewska.  Ale to przede wszystkim
wspólnota wiary oraz przyjęcie polskiej katolickiej
młodzieży i jej głosu. Mówienie o prawdach wiary
głosem młodego pokolenia, poszukującego i znajdującego
prawdę i miłość; szukanie odpowiedzi, co dziś jest
zdradą i co dziś jest apostołowaniem – to  propozycja
Teatru Legion wspólnego z widzami przeżycia
Misterium Pasyjnego „Cierpienie”.

To bardzo dzisiejsza Pasja. Wychodząca od młodych
i skierowana też głównie do młodych. Brak jej patosu,
brak jej kostiumów z epoki, rozgrywa się tu i teraz,
bo rozgrywa się zawsze. Dziś też mamy postawy
niewiernych Tomaszów i zdradzających Judaszów.
Mamy obłudę i intrygi dzisiejszych sanhedrynów
i wężowatość Kajfaszów. Mamy też współczesnych
świętych.

 W polskiej Pasji nie mogło zabraknąć nawiązania
do osoby Jana Pawła II, w hołdzie dla którego kończy
się ona wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Nie mogło
zabraknąć doświadczeń oazowej i pielgrzymkowej

młodzieży, jej głosu. Może dlatego widoczna jest
w niej szczerość wypowiedzi i przeżycia. Ta Pasja
młodych to nawiązanie do przesłania św. Jana Bosko,
założyciela salezjanów, kapłana i wychowawcy, który
przez szeroko rozumianą kulturę, a przede wszystkim
przez muzykę i teatr docierał do serc podopiecznych.
Włączona do Pasji muzyka Lloyda Webbera z musicalu
„Jezus Chrystus Superstar” przejmująco przemawia
do dzisiejszego widza, przemawia dramatem człowieka.
Misterium Pasyjne „Cierpienie” wykracza jednak poza
te ramy w stronę Sacrum, w stronę tajemnicy.

Do Pasji dojrzewa się przez całe życie. Pasje mają
swoje tradycje. „Leiden/Cierpienie” Wojciecha
Kopcińskiego to efekt  jego dziesięcioletniej pracy
dla krakowskiej Sceny Salezjańskiej Wyższego
Seminarium Duchownego. Pierwszej wizji „Męki
Pańskiej” dokonali dla potrzeb sceny dwaj Salezjanie
(ks. Franciszek Harazim - tekst i ks. Antoni Chlondowski
- muzyka). Siedemdziesięcioletni okres wystawiania
tego przedstawienia przy wypełnionej po brzegi
widowni - nie tylko na scenie seminaryjnego teatru
w Krakowie, lecz również w wielu innych placówkach
salezjańskich - był najlepszym potwierdzeniem słuszności
jego założeń i potrzeby jego kontynuacji.

Poszukiwania nowej koncepcji wyrazu dla „Misterium
Męki Pańskiej” zaowocowały   następnie wersją „Dies Irae”
(scenariusz i scenografia Wojciech Jesionka), wyreży-
serowaną przez Wojciecha Kopcińskiego, i miało swą

Fot. Piotr Libicki
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premierę na Scenie Salezjańskiej w Krakowie. Spektakl
ten otrzymał „Brązowy Dzwon” na Międzynarodowym
Festiwalu Sacrosong’92 w Krakowie oraz Grand Prix
na krakowskim Diecezjalnym Przeglądzie Zespołów
Teatru Religijnego w 2001 roku. „Dies Irae” realizował
Wojciech Kopciński na krakowskiej Scenie Salezjańskiej
rokrocznie przez dziesięć lat. Zwieńczeniem jego pracy
dla tej sceny  był I Międzynarodowy Festiwal Widowisk
Pasyjnych „Pasja 2000”, którego był pomysłodawcą
i dyrektorem artystycznym. Dyrektorem Festiwalu był
ks. dr Jacek Ryłko, z błogosławieństwem Bożym Ks.
Franciszka Kardynała Macharskiego. Wystąpiły na nim
oprócz salezjańskiego Zespołu Teatralnego z Krakowa,
zespoły teatralne z Cieszyna, z Częstochowy, z Przemyśla,
z Miłocic, z Csiksomlyo w Rumunii, z Schonberg
w Belgii.

Ukoronowaniem tych doświadczeń Wojciecha
Kopcińskiego jest jego nowa wersja Męki Pańskiej
„Leiden/Cierpienie”. Nie chodzi tu o treści, gdyż w nich
zawarta jest niezmiennie aktualna, wieczna prawda,
lecz o sposoby i formy, w jakich prawda ta może być
pełniej wyrażona. Zrodził się oryginalny pomysł nowej
wersji Misterium Męki Pańskiej, w której ewangeliczne
i religijne treści przenikają się z dramatem współczesnego
człowieka. W dramacie tym jest Bóg, wiara, apostoło-
wanie następujących pokoleń. Odbierana jest więc jak
rekolekcje. A przekroczeniu granicy Sacrum pomaga
powaga i wystrój świątyni, w której słowa nabierają
swojej mocy i znaczenia. Niosą się z kazalnic poprzez
galerie, z naw do ołtarza i docierają do nas, do ław.
Zostają w nas, by dojrzewać i wzrastać. Bo to jest
moc słowa-misterium, słowa-tajemnicy.

Teatr Legion poniesie to słowo na niemiecką
ziemię, do Bawarii, kościołów w Strössendorfie oraz
w Burgunstadtcie, gdzie ludność pozdrawia się od
wieków niezmiennym: Grüß Got/Bądź pochwalony.

                                              Anna Łazuka-Witek

Misterium Pasyjne „Leiden/Cierpienie”
Scenariusz i reżyseria - Wojciech Kopciński
Muzyka - Lloyd Andrew Webber
Choreografia - Anna Deręgowska-Libicka
Scenografia - Marian Panek
Aranżacje muzyczne - Małgorzata Hołtra, Bettina Arnold
Prapremiera - Katedra w Opolu, 21 czerwca 2004 roku

Fot. Piotr Dłubak

Nowa premiera

Walentynki

„Walentynki” Iwana Wyrypajewa to nowa
propozycja miejskiej sceny, przygotowana
na Międzynarodowy Dzień Teatru.

Teatr im. Adama Mickiewicza reklamuje
ponadto przedstawienie jako „niepowtarzalny
spektakl z okazji jubileuszu pracy artystycznej
Czesławy Monczki”.

„Walentynki” - powstałe w oparciu o „Walentynę
i Walentego” M. Roszczina – opisują różne fazy
miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej na tle codzienności
życia w rozpadającym się Związku Radzieckim,
który staje się nową Rosją, w tej zaś zaczyna
królować – na wzór zachodni – Dzień Świętego
Walentego. Dwie kobiety, które kochały tego
samego mężczyznę (żona i kochanka), żyją teraz
w jego domu i wspominają ukochanego Walentego.

Sztukę młodego rosyjskiego dramaturga,
aktora i reżysera (ur. 1974) przygotował w naszym
teatrze Stefan Szczykno, a występują: Czesława
Monczka,  Cecylia Putro,  Iwona Cho łuj,
Adam Hutyra, Nikodem Kasprowicz i gościnnie
Aleksandra Fronczak.

Próba spektaklu

Recenzję z przedstawienia zamieścimy w następnym
numerze „Alei 3”
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Widzenie  świata
według  nauki  chasydów

Kiedy Baal Szem Tow – (hebr. Mistrz Dobrego
Imienia – twórca chasydyzmu) – miał do spełnienia
coś trudnego, np. jakieś tajemne dzieło gwoli pożytku
wszelkich stworzeń, szedł do lasu, rozpalał w pewnym
miejscu ogień i pogrążony w mistycznych medytacjach
zmawiał modlitwy – no i wszystko odbywało się zgodnie
z jego zamierzeniami. Gdy pokolenie później podobne
zadanie miał wykonać Magid z Międzyrzecza, szedł
do lasu na to samo miejsce i mówił: „Ognia co prawda
nie możemy już rozpalić, ale możemy zmówić modlitwę”
i wszystko było tak, jak sobie umyślił. Jeszcze jedno
pokolenie później to samo miał wykonać rabbi
Mojżesz Lejb z Sasowa. Poszedł do lasu i rzekł: „Nie

możemy już rozpalać ognia, nie znamy też sposobu
tajemnych medytacji ożywiających modlitwę. Znamy
jednak miejsce w lesie z tym wszystkim związane
– i to musi wystarczyć”. No i wystarczało.

Kiedy w pokoleniu następnym rabbi Izrael
z Rużyna stanął przed takim samym zadaniem, zasiadł
w swym pałacu na złotym krześle i powiedział: „Nie
możemy już rozpalać ognia, nie możemy zmawiać
modlitw, nie znamy już także owego miejsca – ale
możemy o tym wszystkim opowiedzieć”. I to jego
opowiadanie miało taka samą moc jak czyny spełnione przez
tamtych trzech. (Marc - Alain Ouaknin - „Chasydzi”).

„Wyprawa do królestwa chasydów jest przed-
sięwzięciem niełatwym. Poszukiwacz, który bez
odpowiedniego ekwipunku przedziera się przez leśne
chaszcze, i tak mniej jest odważny od człowieka
zdecydowanego na spenetrowanie chasydzkiego
świata” (J. Langer).

TRADYCJA
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Chasydyzm narodził się na Ukrainie, na terenach,
gdzie panowała wielka bieda, uciemiężenie
i stosunki przypominające średniowiecze. Wędrowni
Żydzi zamieszkiwali małe miasteczka (hebr. sztełt)
i skupiali swe życie wokół małej synagogi oraz
chederu, szkoły dla małych chłopców. Był to jednak
ruch zdolny do wlania nowych, życiodajnych soków
do świata Żydów. Rozprzestrzenił się później w szybkim
tempie na sąsiadujące tereny Polski, Rosji, Litwy,
Białorusi, Czech i Rumunii. Niemniej, ruch ten narodził
się z łona naznaczonego piętnem śmierci, otchłani
cierpień, uciemiężenia i niedoli, począwszy od okrutnych
pogromów kozackich pod wodzą Bohdana Chmielnickiego
w XVII w. aż po ciemność Szoahu XX wieku. Prawdą
jest, że chasydzi z Bracławia tańcząc i śpiewając
wchodzili do komór gazowych w Auschwitz. Udało
im się w ten sposób udowodnić, że w środku Piekła
do końca pozostali istotami ludzkimi, nie dając się
okaleczyć ani poniżać – aby nie umrzeć zanim zostaną
unicestwieni. Bo to nie Bóg umarł w Auschwitz,
to umarł człowiek. Ten świat, świat chasydów - który
w olbrzymiej większości został zgładzony przez
oszalały z nienawiści nazizm - który odrzucił w swej
doktrynie Stwórcę, tak naprawdę nie zniknął do końca.
Stało się to dzięki woli przetrwania i tej jakże silnej
więzi z Bogiem i z tradycją swoich przodków. Bo kim
jest chasyd (hebr. chasidim – bogobojny, pobożny)?
W miejsce elitaryzmu uczonych rabinów, zwolennicy
Baal Szem Towa inaczej odczytywali Torę i inne nauki
ezoteryczne w tym Kabałę Luriańską, z których
wynikało, że Boga odnajdywać należy we wszystkich
przejawach życia, ponieważ świat istnieje wewnątrz
Niego, a służyć Mu można nawet swymi codziennymi
zajęciami. Ten mistyczny panenteizm przyciągnął
do ruchu także uczonych, ale najbardziej przemówił
do rzesz zwykłych i biednych Żydów. Chasydyzm
zachęcał ludzi, aby lgnęli do Boga, zbierali rozsiane
przez Niego iskry (hebr.„tikkun”) oraz aby doświadczali
Go w radosnej ekstazie osiąganej za pomocą śpiewu,
tańca oraz modlitwy. Chasydyzm był, jest i pozostanie
mistycznym ruchem odrodzenia religijnego powstałym
w oparciu o nauki Baal Szem Towa, które zapoczątkował
na początku XVIII w. Jego prawdziwe nazwisko
brzmiało Izrael ben Eliezer (1700 – 1760), znany był
powszechnie jako Beszt (skrót od Baal Szem Towa).
Młody Izrael, przyswoił sobie tajniki wiedzy ezoterycznej,
Kabały dzięki tekstom, jakie przed śmiercią pozostawił
mu inny Baal Szem, Adam (hebr. „człowiek”). Izrael
ben Eliezer podczas snu, otrzymał od Anioła dar
wypowiadania imienia lub imion Bożych (Kabała
podaje, że Bóg ma 72 imiona). Ten dar pozwalał mu

uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy (hebr. dybuk),
zapobiegać nieszczęściu, wybawiać swych braci
w wierze od ucisku i prześladowań, gdyż jako cadyk
(hebr. cadik - rebbe święty i czysty), jest „opoką świata”
i „kanałem, którym dopływa łaska Boga”. Cadyk,
poprzez czystość swej duszy i umysłu, jest w stanie
wpływać na zmianę Boskich postanowień, gdyż jego
czystość może sięgnąć do tych sfer nieba, gdzie jeszcze
żadne postanowienie nie zostało wydane ze względu
na to, że znajduje się tu tylko Boże Miłosierdzie. Podczas
jednej z takich wędrówek spotkał Mesjasza, który
oznajmił mu, że era mesjańska nadejdzie, gdy nauki
Baal Szem Towa rozejdą się na cały świat. Chasydyzm
bowiem, nie neguje wiary w zbawienie mesjańskie.
Przyjście Mesjasza, które Żydzi wszystkich pokoleń
pragną przyśpieszyć przez modlitewne błagania, jest
przedmiotem żarliwej wiary chasydów i ich cadyków.
W tej czystości, wierze i w modlitwie, trwają aż
do śmierci, gdyż nawet po niej o cadyku mówi się jak
o żywym i o tym, że jego krystaliczna dusza wiedziona
jest przed Tron Chwały, by zasiąść w koronie na głowie
i zostać skąpany blaskiem promieni Szechiny (hebr.
„Boża Obecność”).

Za sprawą Baal Szem Towa i jego nauk, chasydyzm
dotarł również do Lelowa, miasteczka położonego
niedaleko Częstochowy, gdzie od stuleci żyła liczna
gmina żydowska wraz ze swoim cadykiem. Rebbe
Dawid Biderman (1746–1814) zwany Lelowerem,
uczeń Baal Szem Towa, był człowiekiem z którego
emanowała wielką dobroć. Ta jego wielka dobroć
i skromność, wpłynęła również na jego przydomek,
nazywano go bowiem - Królem Dawidem. Pomimo
tego, że współwyznawcy zwracali się do niego jak
do cadyka, nie wierzył, że nim jest. Często mawiał:
Nie jestem jeszcze godzien tego, by nazywać mnie
sprawiedliwym, ponieważ wciąż jeszcze kocham swoich
synów bardziej niż innych ludzi. W czasach, których
żył wyprzedzał epokę, gdyż pragnął pojednania
pomiędzy chrześcijanami a żydami. Cadyk Dawid
posiadał też moc uzdrawiania i lewitowania podczas
modlitwy. Jak głosi podanie, na zakończenie jednego
z szabatów, podczas rytualnych chasydzkich tańców
odzyskał pełnię władzy w swojej chorej nodze. Był
również miłośnikiem muzyki. Ba, podobno zachowały
się po nim jakieś utwory, które stworzył. Potrafił
przepięknie grać na fujarce. A gdy tak grywał, siadając
często na skraju lasu i obcując z przyrodą, przychodziły
do niego dzikie zwierzęta, aby słuchać tych dźwięków.
To sprawiło, że zwierzęta darzył szczególnym uczuciem
a w szczególności konie. Mawiano, że w upalne dnie
targowe, gdy chłopi po udanych targach szli do karczmy
pić gorzałkę, chodził pomiędzy końmi i poił je, gdyż
były spragnione.

TRADYCJA
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Wróćmy jednak z historycznych ścieżek do Lelowa
czasów współczesnych. Jestem w rynku, gdzie mimo
upływu tylu lat, większość domów przypomina
prowincjonalne, żydowskie miasteczko, żydowski
sztetl. Grupka mężczyzn w białych pończochach,
czarnych chałatach i okrągłych czapkach, uszytych
z trzynastu sobolich skórek zwanych sztrajmł, idąc
spiesznym krokiem żywo ze sobą o czymś rozmawia,
gorączkowo gestykulując. Jest piątkowe, późne
popołudnie i chasydzi spieszą się na grób cadyka Dawida.
W małym i ciasnym pomieszczeniu, gdzie znajduje
się ohel (hebr. mogiła) ich duchowego mistrza,
nie mieszczą się wszyscy. Dlatego też wielu z nich,
nie bacząc na mróz modli się na zewnątrz, zmieniając
się jedynie od czasu do czasu miejscami.  Muszą się
spieszyć, aby zdążyć przed rozpoczęciem szabatu,
gdyż przez cały szabat nie można wchodzić na teren
cmentarza, aby nie zostać nieczystym.  Zmierzcha się
już i chasydzi gromadzą się w swoim domu modlitwy,
który dla fotoreporterów i dziennikarzy zostaje

zamknięty aż do sobotniego wieczoru. W szabat nie
wolno Żydom wykonywać żadnej pracy, tak samo jak
osobom przebywającym pod ich dachem w tym czasie.
Tej nocy będą trwały żarliwe modły, czytanie Tory
i dysputy na temat wiary.

Sobotni wieczór nie rozpoczął się niczym szczególnym.
Grupka gapiów tłoczy się do okien domu, w którym
odbywają się ostatnie szabatowe modlitwy. Zaglądają
przez zaparowane szyby do środka, szukając jakiejś
sensacji. Czekam w małej grupie fotoreporterów,
aż pozwolą nam wejść do środka. Nie jesteśmy w jakiś
sposób zapraszani. Trzeba wyczuć ten moment.
Najbardziej zawiedzione są kobiety, które nie będą
mogły wejść do środka. Coraz więcej chasydów
pojawia się na zewnątrz budynków, co jest znakiem,
że można już wchodzić. Na środku sali ustawiono
stół zestawiony z kilkunastu innych. Siedzący przy
nim mężczyźni czytają lub rozmawiają ze sobą.
Uśmiechają się przyjaźnie. Czekają na uroczystą
kolację, którą spożyją razem ze swoim rabinem Szymonem
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z rodu Bidermanów, siódmym prawnukiem cadyka Dawida
z Lelowa. W naszej szerokości geograficznej szabat kończy
się 12 minut od momentu zachodu słońca. Wchodzi rabin,
mężczyźni wstają, zapada cisza. Rozpoczyna się ceremonia
pożegnania szabatu. Rabin Szymon siada i zapada na
chwilę w stan skupienia na rzędem liter w modlitewniku.
Uroczystość pożegnania szabatu nazywa się Hawdala
(z hebr. „oddzielenie”). Rabin odmawia błogosławieństwo
nad światłem, winem i wonnymi ziołami. Zapala hawdalowe
świece – dwie cienkie i splecione ze sobą świece,
symbolizują świętość i powszedniość, które w szabat
stanowiły jedność. Wonne zioła  umieszcza się
w specjalnie przygotowanych besaminkach - naczyniach
metalowych, wykonanych najczęściej ze srebra
i kunsztownie zdobionych. Zapach tych ziół ma ożywić
duszę i wydobyć ją ze smutku po odejściu neszama
jetera - dodatkowej szabatowej duszy. W ręku rabina
pojawia się zapalona hawdalowa świeca, unosi ją do góry
i wszyscy chasydzi skupiają się wokół drobnej postaci
Szymona. Wyciągają do płomienia swoje dłonie, jakby
pragnęli, aby ciepło świecy dosięgło ich palców. Panuje
ścisk, gdyż każdy pragnie być w tym momencie jak
najbliżej. Po modlitwie rabin zwyczajowo gasi płomień

świecy w odrobinie niewypitego do końca wina, który
wylewa na talerzyk. Chasydzi  rzucają się na ten
talerzyk, aby umoczyć swoje palce w winie i wetrzeć
go w swoje powieki, co ma zapewnić szczęście
w nadchodzącym tygodniu. Na stole pojawiają się ryby
i chałki, lekki posiłek – to znak, że już niedługo
rozpocznie się zabawa. Śpiewa się wtedy zmirot,
pieśni podobne do pieśni weselnych. Podczas tego
śpiewu chasydzi wpadają jakby w trans, poruszając się
rytmicznie w przód i w tył. Co żwawsi wchodzą nawet
na stół, aby tam odtańczyć swoją radość i miłość do Boga.

Patrzyłem na to wszystko, co działo się wokół mnie
i wydawało mi się, że jestem w jakimś innym świecie,
w którym czas nie istnieje i nie ma wpływu na rzeczy-
wistość. To było cudowne przeżycie. Była już późna
noc, gdy wróciłem  do domu. Kłębiły się w moich
myślach wspomnienia - twarze, płomień świec i te
porywające śpiewy. Może za rok znów je usłyszę.
Muszę jednak pamiętać, że nikomu nie udaje się od
razu otworzyć „drzwi do królestwa chasydów. Są one
zamknięte na łańcuch, który tworzą długie cierpienia
fizyczne i duchowe” (J. Langer)

Tekst i fotografie: Zbigniew Burda
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RESTAURACJE, BARY, KNAJPY

Były, są i - miejmy nadzieję - będą. Pamiętam je
od wczesnego dzieciństwa, niezależnie od ustroju,
od warunków społecznych; wrośnięte w miejski
organizm stanowiły  nierozłączną część miejskiego
pejzażu, element lokalnego folkloru.

Jeszcze za okupacji, w czasach gdy nie umiałem
czytać, przechodziliśmy niemal codziennie obok
knajpki pana Poniewieskiego na Dąbrowskiego
pod  4. Mały lokalik, o którym ludzie mówili różnie,
funkcjonował tak jak niemal wszystkie prywatne
firmy do 1949 roku, ale nim zniknął (a umiałem
już wtedy czytać) śledziłem z uwagą wystawiane
w witrynie tabliczki z jakże kuszącymi napisami
„dziś flaki”, „bigos”, „śledź w śmietanie”, „śledź
po japońsku”. Niestety, wtedy smakołyków tych nie
próbowałem, tego co zazwyczaj do nich się podaje
też nie. W bezpośrednim sąsiedztwie, na Kilińskiego,
po kilku schodkach wchodziło się do podobnego
przybytku pana Złośnika, dla mnie też niedostępnego.

To, że w tamtych czasach nie poznałem i  nie
pozostały w moje pamięci inne, tylko te z najbliż-
szego sąsiedztwa na dodatek widziane przez szybę,
wynika nie z lenistwa czy niechęci do rozrywek.
Decydującą przeszkodą był mój wiek i surowo
przestrzegane reżimy szkolne. Ze spacerów w Alejach
pamiętam knajpkę pana Klubsia (Klupsia?), który
zwykł był stać  w drzwiach swojego lokalu,
mieszczącego się w niskim parterowym domku po
nieparzystej stronie „trzeciej”, gdzie dziś stoi rząd
brzydkich „gomułkowskich” bloków, o których
w czasach ich powstania mówiono drugie koszary
Zawady (te na Dąbrowskiego). Dobrze pamiętam
niepokój, który ogarniał mnie, gdy z żabiej perspektywy
patrzyłem na profil ogromnego brzucha pana K,
rysujący się na tle błękitnego nieba. Pęknie czy nie
pęknie. Czy pasek zapobiegnie pęknięciu, bo spodnie
trzymały się na przypiętych guzikami czarnych
szerokich szelkach. Po panu K na długie lata
pozostało w słowniku częstochowskim  powiedzonko
określające obfitą męską sylwetkę - „ty klupsiu”,
co zresztą było najprawdziwszą prawdą – Pan Klupś
był prawdziwym „klupsiem”.

Czas przynosił zmiany, powstała uspołeczniona
gastronomia, pojawiały się nowe szyldy, nowe nazwy
a w oknach wystawowych na szkle malowane
tabliczki  Częstochowskie Zakłady Gastronomiczne,
bar lub restauracja  lokal kategorii… i oczywiście
czynne od 10 do 22. Ta zasada była bardzo konse-
kwentnie przestrzegana, kelnerki (bo te przeważały
– chłopy pracowały na budowach i w kopalniach),

wyganiały gości, zamykały i już! Zresztą po 20
zamówienie czegokolwiek poza zimnymi daniami
z bufetu typu „śledź po japońsku” lub jajko na twardo
posypane czerwoną papryką, było niemożliwe.
Zapomniałem o jeszcze jednym ważnym bufetowym
daniu – zimnych nóżkach, sino-burych okraszonych
kawałeczkami pomarańczowej marchewki, do których
podawano mocny, wykręcający gębę 10-procentowy
ocet.

Dania prawie wszędzie były takie same, przygotowane
według jednolitych receptur, opracowanych w ciszy
biurowych gabinetów, zatwierdzonych przez komisję
oceny (z obowiązkowym  udziałem przedstawiciela
związków zawodowych) i akceptowanych ostatecznie
przez dyrektora  firmy. Zresztą, co innego poza
podpisaniem mógł zrobić ten wysoki urzędnik.
Zatwierdzić lub narazić się czynnikom, trafić na
„egzekutywę” a w konsekwencji wylądować na
zielonej trawce?

Mimo jednolitych receptur dania w różnych
lokalach bywały lepsze i gorsze. Restauracje dzieliły
się przecież na kategorie I, II, III i bary, a to decydowało.
Z czasem, gdy naród żył coraz dostatniej, pojawiły
się lokale kategorii ”S” – specjalnej. To już było coś,
elegancki wystrój wnętrza, dania z karty, mrożona
wódeczka i „specjalności zakładu”! Specjalnością
bywał najczęściej schabowy z kapustą, żurek częstochowski
(konia z rzędem temu, kto wiedział, czym różni się
żurek częstochowski od kłobuckiego czy szczecińskiego).
Jednak nawet w uspołecznionej gastronomii między
zakładami tej samej kategorii występowały różnice,
najczęściej w wielkości porcji (w normie określonej
bardzo precyzyjnie) Przyczyna była prozaiczna:
złodziejstwo. Kradli wszyscy, na wszystkich
stanowiskach, tylko w jednych knajpach trochę mniej
niż w innych. Nawet babki klozetowe podkradały
papier toaletowy i proszek do szorowania, nie
mówiąc o utargu, z którego powinny się rozliczać.

W każdym z tych lokali wisiały na ścianach
przeróżne instrukcje, regulaminy a ponadto
przeciwpożarowy koc azbestowy i gaśnica a w kącie
dodatkowo stała hydronetka. W bufecie na dobrze
widocznym miejscu dyndała „książka życzeń i zażaleń”
z przytwierdzonym na sznurku kopiowym ołówkiem.
Ks iążka  mia ła  i l e ś  t am  ponumerowanych
i przesznurowanych  kart. Końcówki sznurka
związane, zaplombowane, ostemplowane bardzo
ważnymi pieczęciami, słowem - świętość. Mimo tych
zabezpieczeń wpisy znikały, a pisano często i wiele,
szczególnie po kilku głębszych. Nie na darmo
władza ludowa szerzyła oświatę, zlikwidowała
analfabetyzm - potem lud  umiał korzystać z tych
zdobyczy. Pozorne dziwactwa i utrudnienia nie
przeszkadzały knajpom, miały niemal zawsze komplety
gości, pękały w szwach, prosperowały doskonale.
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Największym powodzeniem cieszyły się w dniach
tak wielce uroczystych jak święto pracy 1 Maja. Już
od rana wytypowani dyżurni (tym mimo nieobecności
na pochodzie zaliczano udział), okupowali stoliki,
czekali na „uczestniczącą”  resztę towarzystwa.
Niejeden dyżurny jak przysłowiowy Jaś  z czytanki
szkolnej –„nie doczekał”, jednak większość wykazywała
się odpowiedzialnością, odpornością i lojalnością
wobec kolegów, przy tym posiadła wspaniałą kondycję,
wynik długotrwałego systematycznego treningu.

Rojno i gwarno było też w dniach wypłat i zaliczek.
Dla nieświadomych: zaliczki na poczet comiesięcznej
poborów wypłacano co dwa tygodnie, a dni te nazywano
„świętem Matki Boskiej płacącej”. No cóż, wychowanie
ateistyczne przekładało się na gminne obyczaje
Polski Ludowej.

Pierwsze moje knajpiane prawdziwe prawie męskie
doświadczenia wiążą się z „Klubową”, słynną
częstochowską knajpą, która chyba od zawsze mieściła
się w zabytkowym, niestety nieistniejącym już domu
na rogu Alei i Kilińskiego. Zaraz po otwarciu drzwi
wchodzących witał kwaśny zapach piwa i kłęby
papierosowego dymu, szum i gwar ni to rozmów
ni wrzasków. Na prawo od drzwi wielki bufet obity
ocynkowaną blachą, ogromne słoje z rolmopsami
i kiszonymi ogórkami, metalowa perforowana podstawka,
na której ociekały z wody świeżo umyte kufle...

Czy smakowała pierwsza wódka – zaręczam, że nie.
A później zdarzało się zaglądać tu i ówdzie, ciekawość
świata i życia zwyciężyła. Z nieżyjącym już dziś kolegą,
Januszem M., którego ojciec miał przed wojną sklep
z alkoholami w II Alei, a więc fachowcem, poznaliśmy
pradawne, dziś już zapomniane częstochowskie bary
i knajpki. Nie ryzykując wypraw na peryferie miasta
wizytowaliśmy słynne furmańskie „Ustronie” w Alei
Wolności. Furmańskie, bo w pobliżu znajdował się
„Węgloblok”, skąd właśnie furmani rozwozili węgiel
po całym mieście. Knajpa była więcej niż obskurna
ale miała przepiękną ksywkę: „literacka”, tam pijało
się litrami. Tam odbywały się zawody w piciu: na bufecie
oznaczony był  wzorzec metra (niczym w Sevres pod
Paryżem), na nim ustawiano metr szklaneczek
z wódką, wypić ten metr i to w dobrym czasie – oznaczało
mistrzostwo. Mistrz nie musiał ustać, mógł paść, i tak
był uwielbiany, a wielbiciele z szacunkiem go odnosili.

Na Wolności u zbiegu z Kopernika swych gości
przyjmowało  wcale nie takie spokojne „Zacisze”,
na Siedmiu Kamienic – bar „Parkowy”, Wieluńska
miała swój „Pokrzep się”, dzielnica ta z czasem
wzmocniła się o jakże popularnego w pewnych
sferach „Zagłobę”. Inne dzielnice też miały swoje
świątynie: Raków – „Przystanek” i bar „Pod dwójką”,
Warszawska „Myśliwską”, na Krakowskiej w pobliżu
Warty goście tłumnie odwiedzali „Wartę”, przy rynku
bar „Targowy”, na Groszu – „Częstochowianka”.

Jeśli tak można powiedzieć, bliska mi była
„Stradomka” na 1 Maja, naprzeciw wejścia do „Peltzerów”.
Znałem ją z opowiadań bywalców, z którymi spotykałem
się codziennie w pracy. Opowieści o upojnych zabawach,
„filipinkach” uatrakcyjniających męskie pijackie
zabawy, przepitych wypłatach, żonach  i dzieciach
poszukujących tam tatusiów nie były wyssane z palca,
to samo życie biednej proletariackiej dzielnicy.
Topografia tych najpodlejszych i najnędzniejszych
knajpek, potwierdzała słuszność gospodarki planowej,
pokazywała troskę władzy ludowej o szarego
człowieka, potwierdzała ustrojowe zasady sprawie-
dliwości społecznej. Pozornym dysonansem w tym
uporządkowany krajobrazie był śródmiejski „Filutek”
znajdujący się na naszej prestiżowej ulicy tuż obok
parków. Tu dokonywała się pełna integracja grup
społecznych, o co wcześniej zadbała władza zasiedlając
dzielnicę przedstawicielami poszczególnych zawodów.
Pili i spadali po równo górnicy i hutnicy, wojskowi
wszystkich stopni, inżynierowie, ekonomiści,
przedstawiciele wolnych zawodów. Wszyscy byli
artystami samoukami, głęboko zaangażowanymi
w uprawiane hobby. Prywaciarze starający się
podciągnąć w hierarchii społecznej, włączyć w główny
nurt życia, w  ogólnonarodowy ruch, doszlusowywali
sami, szukali płaszczyzny porozumienia. Ich trudną
sytuację  w chęci przypodobania się przodującym siłom
narodu poprawiała zasobność portfeli, jak i umiłowanie
narodowej tradycji.

Śródmieście posiadało jeszcze jeden kultowy
obiekt, maleńki bar na Kościuszki obok restauracji
„Jurata”, zwany stosownie do swej wielkości i pozycji
„bolszewikiem”. Ponieważ walka z pijaństwem
i alkoholizmem  (tak wtedy jak i dziś) nie przynosiła
rezultatów, władze miejskie zadbały o zdrowie
i bezpieczeństwo bywalców „bolszewika”. Chodnik
naprzeciwko wyjścia odgrodzono od tramwajowego
torowiska łańcuchami pomalowanymi (mimo braku
farb na rynku)  na biało-czerwono, dodatkowo zasadzono
żywopłot, jednak nie były to wystarczające zabezpieczenia
i przeszkody dla napitego. Wreszcie w trosce o człowieka
i jego zdrowie „bolszewika” zlikwidowano.

Bary, choć tak liczne, nie zaspokajały w pełni
zapotrzebowania społecznego. Znaczną część tych
funkcji pełniły restauracje, których systematycznie
przybywało, modernizowały się, podnosiły swój standard.

W śródmieściu na długie lata zagościły „Astoria”
i „Turystyczna” w trzeciej Alei, „Przodownik”
(w nowoczesnym osiedlu dla przodowników pracy)
na Nowowiejskiego, przechrzczony później na „Smakosza”,
by dziś stać się eleganckim ale pustym „Vikingiem”.
„Gościnna” na rogu Sobieskiego w pewnym momencie
zgodnie z ogólnopolską modą stała się „Karczmą
Słupską”, by na fali przemian zniknąć ostatecznie
z mapy miasta.  Najlepiej prosperowała jako „Gościnna”,
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bo była rzeczywiście gościnna, tłumnie odwiedzana
w dniach wypłat  przez pracowników  pobliskich
zakładów pracy - „Stradomia”, „Wełnopolu” kierowców
z PKS-u, kolejarzy i pracowników kopalnictwa rud oraz
przeróżnych budowlańców. Kto zliczy, ileż tam odbyło
się imienin, ile oblano awansów, ile opito „trzynastek”
i premii.

Koronnym daniem podawanym wszędzie był tatar,
noszący w pewnym okresie dumną nazwę „ostrygi
po polsku”. Bufety, jak przystało na państwo morskie,
oferowały najróżniejsze śledzie i śledziki (ostatnio
z kolegą zapragnęliśmy zjeść dobrego śledzika w oliwie
pod małą wódeczkę, obeszliśmy kilka nowoczesnych
lokali aż wreszcie w którymś z rzędu przyrządzono
nam łososia a la śledź). Na gorąco serwowano brizol
z pieczarkami, wiedeński sznycel cielęcy z jajkiem
(wszystko co z jajkiem musiało być wiedeńskie)
i oczywiście nieśmiertelny schabowy z kapustą. Zup
się nie jadło, były marne, zresztą po co - ani tym zakąsić
ani pod to wypić.

Numerem jeden była „Polonia” - kategoria „S”
z dancingiem. Droga do „Polonii” wiodła z „Peteku”,
skąd w kilku, przeważnie  z krótkim przystankiem
w  rybnej  („Jurata”), docieraliśmy na miejsce. Restau-
racyjną salę na dole zamykano o 22, na górze zabawa
trwała do 2, oczywiście po wykupieniu wejściówki -
bonu konsumpcyjnego odliczanego później od rachunku.
Orkiestra, parkiet. Zabawa zaczynała się od przyjęcia
zamówienia, prawie zawsze nieśmiertelnego tatara.
Na danie czekało się długo, ale wódeczka oczywiście
pojawiała się od razu, kelner kalkulował prosto - wypiją
szybciej, zamówią ponownie. Wreszcie tatar pojawiał
się na stole. Jakaś zmielona żylasta wołowina, na niej
żółtko z jajka, po bokach góra cebuli i ogórków, przewaga
tych ostatnich składników była kolosalna, czasem
dziwaczny dodatek, niewątpliwy symbol luksusu
- sardynka, przyprawy, i już tylko mieszanie, zakąszanie.
Skąd ta elegancja, karafki?  Proste: kamuflaż i oszustwo,
zamiast tak zwanej gastronomicznej w butelkach
z firmowym stemplem, do karafek nalewano własną
przyniesioną przez kelnerów, marża zamiast do kasy
firmy trafiała do kieszeni, oczywiście po uiszczeniu
stosownej doli kierownikowi, kierownik część przekazywał
wyżej. Wszyscy musieli żyć.

Gdy z braku miejsca nie udało się dostać do  „Polonii”,
a trud wyprawy został już podjęty, kierowaliśmy się
w I Aleję pod 6. do „Gastronomi” czyli „na górkę”.
Zakres usług podobny atmosfera też, ale to nie była
„Polonia”. Między tymi sztandarowymi lokalami
prosperowały na Świerczewskiego (dziś Piłsudskiego)
mniejsze „Bristol” i „Dworcowa” oraz „Europa”
na Katedralnej. Wszystkie te nazwy zbliżały nas
do wielkiego świata, który na co dzień był tak daleko.

Zabawa kończyła się o drugiej, powrót do domu
zajmowały trochę czasu, a rano o szóstej trzeba było
wstać, by na siódmą zdążyć do roboty, wszak mieliśmy
w świadomości zaszczepiony szacunek dla pracy
i poczucie obowiązku, że o świadomej dyscyplinie
nie wspomnę.

Na szczególnie kilka ciepłych słów zasługuje
„Jurata”, restauracja rybna, mieszcząca się w narożniku
domu u zbiegu Alei i Kościuszki. Oferowane potrawy
były naprawdę z „najwyższej półki”, wspaniałe smażone
pstrągi, karp i sandacz w galarecie, frykasy z  morskich
nowoczesności, niespotykany asortyment przeróżnych
śledzi. Do tego zawsze schłodzone wyroby Polskiego
Monopolu Spirytusowego w myśl zasady, że rybka
lubi pływać.

Charakterystycznym wyróżnikiem wszystkich tych
knajp i knajpek była mała wywieszka, która w jakimś
momencie pojawiła się w oknach wystawowych i nie
znikała nawet wtedy, gdy strojono je odświętnie z okazji
świąt państwowych czy którejś tam ważnej rocznicy
rewolucji. Wywieszka głosiła „zakład świadczy usługi
dla ludności”. Analizując to po latach, nie umiem
jednoznacznie powiedzieć, co oznaczała - że psów,
koni i zagranicznych gości lokal nie obsługuje? Myśl
ta nurtuje mnie do dziś i dlatego liczę na ewentualnych
czytelników, że podsuną mi jakieś rozwiązanie
i pozwolą odzyskać wewnętrzną równowagę.

Miasto się rozwijało, powstawały nowe dzielnice
a z nimi planowo, bo jakże inaczej, nowe zakłady.
„Adria”, „Kosmos”, „Współczesna” zaczynały
z powodzeniem świadczyć usługi dla ludności,
jednak tym było daleko do wymienionych wcześniej,
legendarnych. Rozwój motoryzacji przełamał kolejne
bariery, ruszono w teren - do Romanowa, gdzie
u Holego jadało się przepyszne kaczki, do Czarnego
Lasu na wspaniałą golonkę lub gicz cielęcą, której
porcja przekraczała granice wyobraźni i wystarczyła
by na jeden posiłek dla  plutonu wojska. W pobliskim
Lublińcu kusiła „Złota Podkowa”, z przystankiem po
drodze w Gnaszynie w „Joasi”, peregrynowało się
nawet  do Siewierza na gąskę u pani Kulikowej.

A potem nastała epoka gwałtownych zmian, jak
grzyby po deszczu wyrosły jakieś „a dongi”, obiady
domowe w garkuchni „u matuli”, krewetki w śmietanie
w „chłopskim jadle”, bambusy i małże w przeróżnych
„staropolskich”. Pychota! Że o piccach przeróżnych
i jakże rodzimych „big” , „mac” i „dogach” nie wspomnę.

Ogłośmy konkurs na knajpę, która wprowadzi
do swojego jadłospisu prawdziwe staropolskie zrazy
z kaszą gryczaną w sosie z prawdziwków (a nie
boczniaków czy chińskich grzybków halucynogennych),
sztukamięs z rurą golonkę z grochem i chrzanem …
Propozycje na adres redakcji.

Zbisław Janikowski
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Literatura w internecie
Młoda polska literatura, a przede wszystkim
poezja, przeprowadza się do Internetu. Dlatego,
że chce i dlatego, że czasem musi.

Centrum tego zjawiska stanowią internetowe
serwisy literackie, czyli takie miejsca w sieci, gdzie
każdy może opublikować wiersz czy prozę. Internet
przyciąga przede wszystkim poetów, bo wiersze
bardziej przystają do rzeczywistości wirtualnej. -
Sprawdza się przede wszystkim tekst krótki, czytelny
i wyrazisty. Łatwiej chyba te zalety osiągnąć w wierszu
– wyjaśnia poetka Justyna Radczyńska, która współ-
tworzy najpopularniejszy chyba dziś internetowy serwis
poetycki, czyli „Nieszufladę” (nieszulfada.pl). - Poza
tym poezja nie jest towarem, a proza tak. Nawet bardzo
uzdolniony poeta debiutant może mieć problem ze
sprzedaniem swoich utworów, podczas gdy błyskotliwy
prozaik ma o wiele większe szanse np. na wydanie
książki. Dlatego publikacje prozy są z zasady słabsze
i dlatego to poezja, a nie proza rozwija skrzydła w sieci.

Papier znika

Poeci i pisarze publikują w sieci, bo to łatwiejsze,
niż szukanie wydawcy dla książki. Papierowy nośnik
jest coraz trudniej dostępny dla początkujących
i debiutujących twórców. Zresztą nie chodzi tu tylko
o możliwość wydawania książek – pogarsza się też
z roku na rok rynek czasopism. - Sporo literackich pism
papierowych zniknęło z rynku, na przykład „Arkusz”
czy „Wiadomości Literackie” – narzeka poetka
Wioletta Grzegorzewska. - Zostało tylko kilka ważnych,
w których miesiącami trzeba czekać na publikację, więc
Internet stał się dla młodych autorów alternatywą.

Dla wielu Internet to jednak nie tylko alternatywa,
to jedyny dostępny nośnik, dzięki któremu mogą
funkcjonować jako twórcy. Po prostu – nikt nigdy nie
dałby im tej szansy z tej prostej przyczyny, że są
grafomanami. Internetowe serwisy literackie są
demokratyczne aż do bólu – zalogować się może do
nich każdy, każdy może pokazać najbardziej nawet
nieudany wiersz czy fragment prozy. - Internet to
śmietnik i najczęściej stanowi urodzajny grunt dla
wszelkiej maści grafomanii, tandety i kiczu – mówi
poeta Marcin Zegadło.

A Justyna Radczyńska przyznaje, że zabiegała o zdolnych
autorów, którzy publikowaliby w „Nieszufladzie”.
Między innymi po to, żeby zrównoważyć poziom
literacki, bo o wiersze niższego lotu  nigdy nie
musiała się starać – zwłaszcza po publikacji pisma
„Cosmopolitan” poświęconego „Nieszuladzie”,
kiedy ilość kiepskich i bardzo kiepskich wierszy
znacznie wzrosła.  Z drugiej jednak strony Radczyńska

zdecydowanie broni prawa do internetowej publikacji
nawet najmniej udanych wierszy. - Publikowanie
w serwisach wyspecjalizowanych jak „Nieszuflada”
- szczerych prób literackich na dowolnym poziomie
jest działalnością wartościową i niesie ze sobą same
korzyści edukacyjne i kulturalne – wyjaśnia.

Trafiają się też trolle

Wreszcie publikacje w literackich serwisach
internetowych pozwalają  na natychmiastową
i bezpośrednią konfrontację autora z czytelnikiem,
bo większość serwisów daje możliwość komentowania
utworów. I ta właśnie możliwość jest dla twórców
niezwykle emocjonująca. - Kiedy publikowałam
pierwsze wiersze na „Nieszufladzie”, w 2003 r.,
z wypiekami czekałam na komentarze – przyznaje
Wioletta Grzegorzewska. - Teraz się uodporniłam.
Każdy kto wkleja swój tekst na stronach literackich,
musi się liczyć z tym, że trafi na tzw. internetowego
trolla. Są to literaccy abnegaci, którzy pretendują do
miana wirtualnych krytyków i wtrącają, gdzie się da,
swoje trzy grosze. Zdarzają się także profesjonalne
i pouczające komentarze.

Niektórzy poeci świadomie rezygnują z umieszczania
wierszy tam, gdzie mogą się nad nimi znęcać internauci.
- Nie publikuję na portalach, gdzie teksty mogą być
komentowanie – mówi Marcin Zegadło, który wprawdzie
pokazuje swoje utwory w Internecie, ale albo
w wirtualnych wersjach papierowych czasopism, albo
w internetowych pismach takich, jak np. „Artpapier”.
- Cieszy się dobra opinią, trzyma odpowiedni poziom.

W kupie raźniej

Serwisy literackie pełnią jeszcze jedną funkcję –
gromadzą wokół siebie grupy poetyckie czy pisarskie. Jest
to ważne zwłaszcza dla młodych autorów, którzy dopiero
zaczynają pisać. Użytkownicy takiego serwisu często
zżywają się ze sobą, wspierają się nawzajem, czasami
nawet wypracowują wspólną poetykę, co może być zarówno
zaletą, jak i wadą. Piszący internauci tworzą odpowiedniki
dawnych grup literackich. Jednak potrzeba przynależności
po jakimś czasie mija. - Mnie kolektyw internetowy raczej już
nie już nęci. Bywam jako satelita. Czasami wkleję komentarz,
wezmę udział w dyskusji – opowiada Grzegorzewska.

Obecność młodych poetów i pisarzy w Internecie jest
już na tyle silna i oczywista, że powstała Fundacja Literatury
w Internecie, dzięki której finansowana jest „Nieszuflada”,
a do której podstawowych zadań należy popularyzacja
literatury polskiej w kraju i za granicą. Szefuje jej Justyna
Radczyńska. Fundacja ma zamiar zainicjować kilka nowych
projektów. - Myślę, że po uruchomieniu nowej „Nieszuflady”
skoncentrujemy się na zdobywaniu poważniejszych
środków na kilka błyskotliwych, naszym zdaniem,
pomysłów literackich do zrealizowania w sieci. Efekty
prac dotychczasowych tylko nam w tym pomogą – mówi
Radczyńska.
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Papier to jednak papier

Polska literatura będzie więc dalej obecna
w Internecie, ale – zadaniem naszych rozmówców –
rzeczywistość wirtualna całkiem jej nie pochłonie.

Wioletta Grzegorzewska:  - Raczej nie minęła
jeszcze era druku. Ale trzeba pamiętać, że wydawcom
nie opłaca się publikowanie tomików poetyckich,
ponieważ nie ma zainteresowania poezją współ-
czesną. Spotkałam się już z takimi uwagami: „po co
mam kupować tomik autora x, skoro większość jego
tekstów ściągnę z netu?”. Nie jestem futurologiem,
ale wydaje mi się, że w najbliższym stuleciu Internet
i nośniki papierowe będą funkcjonować równolegle.
Nie wiem, co na to powiedzą moje prawnuki.

Marcin Zegadło: - Wydaje mi się że większości
autorów zależy głównie na publikacjach papierowych.
Nie wydaje mi się możliwe zastąpienie tradycyjnych
nośników nośnikami elektronicznymi. Papier to jednak
papier. Zabraknie prądu i nie masz publikacji w sieci).

Justyna Radczyńska: - Myślę, że poważną
konkurencją dla papierowego nośnika literatury będą
dopiero naprawdę wygodne w czytaniu e-booki, ale
na ich wszechobecność i dorównanie standardom
książek papierowych przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Z roku na rok zwiększa się liczba czytelników
przyzwyczajonych do sieci, do poszukiwania w niej
informacji i lektury, do czytania z ekranu itp. Jest to
trend, który dobrze wróży literaturze w Internecie,
ale trudno stwierdzić czy zmniejszy on „spożycie”
papierowych książek i czasopism – np. dlatego, że w sieci
książki są promowane i sprzedawane, niezwykle rzadko
prezentowane w całości. Zatem można mówić raczej
o wspomaganiu rozpowszechniania książek i czasopism
niż o konkurencji czy uzupełnianiu.

Aleksander Wierny

Niektóre serwisy i portale literackie:

Nieszuflada.pl – najbardziej znany i najbardziej
ceniony serwis poetycki.
Fabrica Librorum (fabrica.civ.pl) – rozbudowany
portal literacki – poezja, proza, konkursy, czat
i inne.
Literackie.pl – projekt Fundacji Literatury
w Internecie. - Literackie.pl powstały po to żeby
promować autorów nie mających swoich stron
w Internecie pod wspólnym adresem i zmieniającą
się stroną główną, na której pojawiają się nowości
z podstron autorskich – wyjaśnia Justyna Radczyńska,
szefowa fundacji.
Poezja.org – serwis, wbrew nazwie, przeznaczony
także dla prozaików.
Litery.blox.pl – blog poświęcony polskim serwisom
i portalom literackim.

Literatura w internecie

Ludzie chcą widzieć

Telewizja Internetowa Zmiasta.pl powstała kilka
miesięcy temu. Pokazuje tylko to, co się dzieje
w Częstochowie – wydarzenia sportowe, kulturalne,
od czasu do czasu pojawiają się też informacje
ogólnomiejskie. Jej twórcą jest Michał Adamus.

Jak wpadłeś na pomysł stworzenia takiego serwisu?

W naszym mieście nie było do tej pory portalu, w którym
można by zobaczyć materiały filmowe dotyczące Częstochowy.
Mamy kilka gazet, jedno radio i telewizję kablową, którą
niestety nie wszyscy mogą odbierać. Postanowiłem wypełnić
tę lukę i tak zrodził się pomysł, aby stworzyć telewizję
w internecie, do którego dostęp ma coraz więcej ludzi.

Sprawdzałeś, czy jakieś inne miasto w Polsce ma
swoją telewizję internetową?

Są w Polsce chyba dwie takie telewizje, ale są to przed-
sięwzięcia typowo muzyczne. Nie słyszałem o takiej, która
pokazuje również wydarzenia sportowe i informacje. Ostatnio
dowiedziałem się, że w Wielkopolsce powstała jakaś telewizja
internetowa, ale jeszcze nie oglądałem ich programu.

A czy Częstochowa to wystarczająco duże miasto,
żeby mieć swoją telewizję?

Ludzie chcą wiedzieć i widzieć, co się w ich mieście
dzieje. Nie zastanawiałem się, czy Częstochowa to za duże
bądź za małe miasto na telewizję. Zawsze jest o czym mówić.
Mamy przecież w naszym mieście drużyny takie jak AZS czy
Włókniarz, to sport na najwyższym poziomie, warto przecież
zobaczyć, co po meczach mają do powiedzenia zawodnicy
tych drużyn. To samo dzieje się w kulturze. Są przecież
w Częstochowie ciekawi ludzie, którzy robią ciekawe rzeczy.

Ze swojego doświadczenia wiem, że lokalne
internetowe serwisy informacyjne, jeśli nie są
fragmentem większego, ogólnopolskiego portalu,
to raczej nie przynoszą zysków.

Powstaliśmy  w listopadzie 2005 r. więc dopiero zaczynamy.
Mam nadzieję, że będziemy mieć coraz większą liczbę
widzów i z czasem sytuacja finansowa telewizji poprawi się.

W jaki sposób zamierzasz rozwijać swoją telewizję?

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy mają masę ciekawych
pomysłów. Propozycji jest wiele, ale niestety bez sponsorów
i reklamodawców  nie wszystkie da się teraz zrealizować.
Na pewno w przyszłości chcemy  nadawać nasz program
na żywo. Musimy zaspokajać potrzeby widzów, bo tylko
dzięki nim nasza praca ma sens.                         (AW)
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POEZJA

Małgorzata Kaczmarek

Bieg

Kiedy świat powiedział:
mieć
Ludzie krzyknęli:
grać
Ruszyłem, by zwyciężyć
Za cenę życia
Nie zdążyłem
być

10.01.05.

Igła

Złotą nicią
wyszywasz
w mojej duszy
swoje Imię
a ja
wypruwam ją

Pozostaje
pusty materiał
i jeszcze
wielka igła bólu

19.01.05.

Dezerterzy

Pod skrwawionym
sztandarem przodków
zginamy kolana
na polu codzienności

Nie wytrzymując
naporu przeciwnika
zostawiamy chorągiew

dezerterujemy

20.02.05.

Małgorzata Kaczmarek - studentka II roku
germanistyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
Laureatka licznych konkursów literackich. Publikowała
w „Gazecie Radomszczańskiej”. Lubi poezje Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i ks. Jana Twardowskiego.
Słucha jazzu, muzyki klasycznej i piosenek Michała
Bajora.

Waldemar M. Gaiński

Motyw powielany

coraz częściej zdarza mi się
pisać pożegnalne wiersze
gorzkie memuary lub elegie
żegnam w nich kolegów
od kieliszka i od pióra
moich bliskich choć najdalszych
żegnam kumpli z moich ulic
i przechodniów moich miast
i sąsiadów z wszystkich domów
i dziewczyny z niespełnionych łóżek

coraz częściej zdarza mi się pisać
pożegnalne wiersze i czasami myślę
że naprawdę żegnam tylko siebie

Szóste piwo u Mariusza

gdy odchodzą wiersze
czasem nawet
bywa smutno innym wierszom
które potem się napiszą
i napiją z tej okazji
a te pierwsze wiersze
będą jeszcze żyły kilka dni
w plotkach knajpy gazet
w okolicznościowych sondach
i być może w szczerym bólu
zostawionych osowiałych zwierząt
i ostatnich kobiet

gdy odchodzą wiersze
to zyskują czytelników
w jednodniowych łamach nekrologów
w tajnych aktach dziwnych archiwistów
i już pamiętają je na zawsze
nieskuteczni wierzyciele
i legiony windykacji złudzeń

gdy odchodzą wiersze
na ich miejsce skaczą inne wiersze
lecz i o nich
kiedyś też zapomną wszyscy
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Anna Chowska

List

Po długim namyśle doszłam do wniosku, że jesteś
skrajnie wyczerpana. Niestety to widać, a mnie przykro
o tym pisać. Pewnie znów mi zarzucisz zbytnią
naturalizację, ale ja to odkryłam z pewnym wstydem
dla samej siebie.

Zapamiętałam Cię jako cudownego kompana
i duszę towarzystwa. Piękną, kokieteryjną i zawsze
uśmiechniętą. Smutki Ci się nie trzymały, na wszystko
miałaś zawsze gotową, mniej lub bardziej zaskakującą,
ale nieodmiennie dowcipną odpowiedź, a to retuszuje
do zera czujność. Dziś wiem, że była to „potęga
charakteryzacji”, jak mawia pewien mój znajomy,
czyli skrzętne ukrywanie prawdziwego, wcale nie
takiego znów rozbawionego, oblicza.

Dopiero teraz, po krótkim pobycie u Ciebie,
zauważyłam ten przejmujący smutek w Twojej twarzy.
Powiedziałam Ci, że bardzo się zmieniłaś. Miejsce
(pozornej) beztroski zajęła dojrzałość, powaga, jakby
mrok... To spotkanie ujawniło, że zapadasz się głęboko
w siebie i coraz trudniej rozjaśnić Ci twarz promiennym
uśmiechem.

Rano, gdy Cię zobaczyłam wyciszoną nocą, ale
jeszcze nie ogrzaną (podgrzaną?) dniem, zobaczyłam
wprawdzie piękną i lubianą buzię, ale jaką smutną...
Była to gorzka iluminacja. Bo skąd ten smutek
wyzierający z każdej Twojej tkanki? Czyżby brak
poczucia bezpieczeństwa? Zmęczenie? Nadmiar
zadań, które życie nam serwuje?

Miałaś i masz mi za złe, że ja mówię o swoich
smutkach. Ale ja w ten sposób się oczyszczam,
usuwam nadmiar złego powietrza. To nieprawda,
że wszystko opowiadam, bo nie o wszystkim umiem
i chcę powiedzieć.

Natomiast Ty kumulujesz w sobie, bo jak mówisz,
nie umiesz się otwierać, a przeciwnie, zamykasz
się w swej głębi. Nie chcę tu rozważać wyższości
„otwierania” nad „zamykaniem”, ale nie jest wykluczone,
że gdybyś usiadła z kimś, kogo uznałabyś za bliskiego
(nie patrząc na zegarek, że mama, kolacja, pies)
i wyrzuciła z siebie te kłębiące się myśli, emocje
i przemyślenia, to poczułabyś prawdziwe catharsis.

A Ty zamiast tego opowiadasz o lekach, które mają
cudowną ozdrowieńczą moc, tylko zapominasz, że one
zaczajają jeszcze głębszy strach i utrwalają smutek.

A Ty jesteś smutna. Zamyślona, patrząca w siebie
i jakby tam, w swoim skołatanym wnętrzu, poszukująca
rozwiązania. I z uporem dbasz o ową potęgę charakteryzacji,
która w widoczny sposób Cię męczy, ale nawet nie
próbujesz uruchomić mechanizmu, będącego wentylem
bezpieczeństwa.

Pewnie błądzę, pewnie się tylko ślizgam po temacie,
bo jest zbyt obszerny by go w całości objąć, ale nie
mogę przestać o Tobie myśleć, ponieważ się o Ciebie
boję. Choć wiem, że jesteś dzielna, że sobie poradzisz,
że po chwili refleksji siłą odruchu będziesz ciągnąć dalej.

W codziennym pędzie, nie masz czasu zwracać
uwagi na to, co działa przeciw Tobie. Lubisz
dominować i osiągać cel. Mówisz o sobie, że jesteś
bardziej mężczyzną niż kobietą. A teraz czujesz
się zmęczona i zaczynasz mieć dość tego co sama
wygenerowałaś. Masz żal do najbliższych, że wszystko
spada na Ciebie. Zastanów się, czy nie czas najwyższy
na podział ról. Dłużej nie dasz rady, zresztą po co aż
tak siebie eksploatować?

Pytasz dlaczego mąż Ci nie pomaga i chowa się
za swoją pracą? Może dlatego, że od lat czuje się
zdominowany, bo Ty i tak zrobisz (załatwisz) wszystko
lepiej? Powiedziałaś, że wprawdzie przyjmuje wszystko
z dobrodziejstwem inwentarza, ale Ci to przeszkadza,
bo czujesz się opuszczona. Ale być może On w ten
sposób konkuruje z Tobą, by zwrócić na siebie Twoją
uwagę i zostać dostrzeżonym?

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że koniecznie
powinnaś WSZYSTKO zostawić i złapać oddech,
zregenerować siły do dalszego trwania, do rozwiązywania
życiowych supełków. Zostawić zatem wszystkie obowiązki
i wyjechać nad morze, poczuć jego metafizykę,
pospacerować samotnie brzegiem, przemyśleć wszystko
od nowa, zobaczyć co naprawdę ważne, a co trochę
mniej... Zafundować sobie mały urlop, bo tylko w ten
sposób jest szansa na odprężenie, na odreagowanie,
na naładowanie akumulatorów. I wyeliminowanie tego
przeraźliwego smutku.

Łatwo radzić. Podobno dobrymi intencjami jest
piekło wybrukowane. Cisną się pod pióro same
slogany, ograne przysłowia, cytaty. Pomagają na ułamek
sekundy, ale prawdziwej ulgi nie przynoszą. Jednak
ja wierzę, że wybierzesz opcję plus i znów Twoja buzia
będzie pełna uśmiechu...
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Google

To się dzieje w każdej sekundzie, nawet teraz, kiedy
czytasz te słowa – gdzieś ktoś siedzi przy komputerze
i szuka informacji. Korzysta z google. Pyta i otrzymuje
odpowiedź. Najlepsza odpowiedź to ta, do której
prowadzi najwięcej odnośników. Ta, którą wcześniej
internauci wybierali najczęściej. To ona wyskakuje
u samej góry. Prawda jest pochodną prostej statystyki.
Innej już nie ma.

A gdyby na przykład zapytać jak William Blake:

Czy kiedykolwiek jego stopy
przez zieleń naszych pastwisk szły?
Baranek Boży czy nawiedził
tę ziemię za pradawnych dni?

Czy jego oczu blask się przedarł
przez tę na naszych wzgórzach mgłę?
Gdzież Jeruzalem jest?

Jaką odpowiedź wybraliby internauci, skoro nie
ma do niej żadnego odnośnika, nikt za nich wcześniej
nie wybrał?

Twarze

A może twarz dziecka idącego w deszczowy dzień
do szkoły? A może twarz taksówkarza, który zaparkował
tuż przy krawężniku i czeka na klienta? A może twarz
tego grubego sprzedawcy lodów? A może twarz urzędnika,
niespodziewanie miłego i pomocnego? A może twarz
telewizyjnego prezentera wiadomości? A może twarz
policjanta patrolującego czujnie ulice?

Żadna z nich. Przytłaczająca, porażająca ilość tych
twarzy pozostanie na zawsze obca, właściwie prawie
wszystkie, miliardy twarzy, na zawsze.

Niewiarygodne.

Inni

Dziura w chodniku przed domem powinna być
załatana. Zbyt głośny, pijany sąsiad uciszony
przez policjanta. Komunikacja miejska powinna być
punktualna.

Ale jeśli można oszukać urząd skarbowy rozliczając
się z podatków, albo przynajmniej maksymalnie
nagiąć przepisy, robimy to (nie biorąc pod uwagę, że te
właśnie pieniądze mogłyby posłużyć do zatkania dziury
w chodniku – a mogłyby, istnieje cień szansy). Sąsiad
byłby spokojniejszy i trzeźwiejszy, gdyby miał pracę,
ale jest bezrobotny, bo zatrudniająca go firma budowlana
zbankrutowała – miała w tym mieście zbyt mało zleceń,
lokalne władze nie mają pieniędzy na łatanie dziur
w drogach i chodnikach. Tramwaj jeszcze nie przyjechał,
bo motorniczy spóźnił się do pracy. Najpierw nie mógł
spać, bo sąsiad za ścianą się awanturował, a potem,
kiedy zdyszany biegł co sił, żeby jednak zdążyć,
potknął się i przewrócił wpadając w dziurę w chodniku.

Piekło to inni, twierdzi Sartre, ale to nas z niczego
nie rozgrzesza.

Szybkość

Samochody są coraz szybsze, połączenia internetowe
także. Rośnie prędkość dokonywania przelewów,
robienia zakupów w centrach handlowych, samoloty
też latają szybciej.

Przyspieszają nie tylko maszyny. Rekordy w biegach
krótkich i długich są bite dość regularnie, szybciej
można się rozwieść, ale także stracić ubezpieczenie,
załatwić reklamację, przełączyć kanał w telewizorze.

Szybkość wymaga lepszych źródeł energii:
elektrycznej, mentalnej, biologicznej, każdej. A jeśli
jej zabraknie, jeśli któregoś dnia rosnący dotąd pęd
zostanie zahamowany? Jeżeli ktoś wyciągnie wtyczkę?
Jeżeli zabraknie pomysłów?

Wtedy świat się skończy tak, jak chciał T.S. Eliot
– nie hukiem, ale skomleniem.

Aleksander Wierny

Zrywki
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Konkurs Literacki
im. Ludmiły Marjańskiej

Marcin Dudek (za opowiadanie) oraz Paulina Rok
(za recytacje) z LO im. J. Słowackiego zostali pierwszym
laureatami Konkursu Literackiego i Recytatorskiego
im. Ludmiły Marjańskiej.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa
poświęcona zmarłej niedawno wybitnej poetce
pochodzącej z Częstochowy.

Marcin Dudek (po prawej) odbiera nagrodę z rąk prezydenta

Portrety częstochowianek
8 marca w holu Urzędu Miasta zawisły portrety

znanych artystek, kojarzonych – mniej lub bardziej –
z Częstochową.

- poetki i pisarki Ludmiły Marjańskiej
- francuskiej aktorki Juliette Binoche
- pieśniarki Elżbiety Wojnowskiej.
„Chcemy uhonorować częstochowianki na stałe,

a nie tylko na jeden dzień” - oznajmił prezydent
Tadeusz Wrona.

Montaż portretów pod nadzorem prezydenta (po prawej)

Dalsze nagrody do Skrzyneczki

Andrzej Sadowski otrzymał wyróżnienie Ministra
Kultury i Sztuki za adaptację sceniczną opowiadania
Wiesława Dymnego „Skrzyneczka bez pudła”
w I Ogólnopolskim Konkursie na Teatralną Inscenizację
Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej, zorganizo-
wanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przy współudziale Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego i Związku Artystów
Scen Polskich. Gratulujemy!

Zorka
Nowy spektakl dla Teatru Telewizji realizował

w naszym mieście i w jego okolicach Łukasz Wylężałek.
„Zorka”, według scenariusza Wylężałka, to

opowieść o dwóch mężczyznach, którzy spotykają
się po 25 latach. Zorka to dawna narzeczona jednego
z bohaterów, który wyjechał za granicę. Urodziła jednak
dziecko jego przyjaciela.  Spotkanie po latach to...

W zdjęciach kręconych m.in. w Stajni Biały Borek
w Biskupicach koło Olsztyna, uczestniczyli: Jerzy
Trela, Zbigniewe Zamachowski. Marcin Bosak,
Krzysztof Stelmaszczyk, Roma Gąsiorowska, Sławomir
Orzechowski oraz Paweł Fesołowicz i Andrzej Iwiński.

Spektakl niedługo zobaczymy w telewizji publicznej.

Pierwsza próba fortepianu

Nasz nowy, wspaniały nabytek – fortepian
koncertowy Steinway – odezwał się po raz pierwszy
pełnym urokiem na koncercie 24 marca. Rodzicami
chrzestnymi byli: solista Hubert  Salwarowski
(Koncert fortepianowy d-moll J. Brahmsa)  oraz jego
ojciec Jerzy Salwarowski, który koncert poprowadził
z dyrygenckiego podium.
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Planetarium Częstochowskiej Akademii (takie okrągłe)

Planetarium powstanie
z martwych

W częstochowskim Planetarium zostanie zamon-
towany najnowocześniejszy w świecie cyfrowy
projektor wyświetlający obrazy nieba na kopule
planetarium (koszt 410 tys. zł). Projektor jest wprawdzie
używany i trzeba poddać go renowacji, ale według
Urzędu Miasta – „takiego sprzętu nie posiada obecnie
żaden ośrodek badawczy i planetarium w Polsce”

Z seansów będzie mogła korzystać nie tylko
społeczność Akademii im. Jana Długosza, ale także
amatorzy astronomii i turyści.

Rys. Magda Purska

Sadowski w Złotej Masce
Andrzej Sadowski otrzymał Złotą Maskę za sceno-

grafię do „Opowieści gargantuicznych”.
Wśród nominowanych do tegorocznych Złotych

Masek - nagród artystycznych przyznawanych przez
Marszałka Województwa Śląskiego -  znaleźli się także
inni twórcy częstochowskiego teatru. Teatr im. Adama
Mickiewicza otrzymał aż trzy nominacje. Poza sceno-
grafią Andrzeja Sadowskiego nominowano także:

- Marka Ślosarskiego - za rolę Alfa w „Lękach
porannych”.

- „Bajka o szczęściu” została nominowana
w kategorii - spektakl dla dzieci,

Gratulujemy Laureatowi. Gratulujemy wszystkim
nominowanym.

Nagroda ma długą tradycję  - w tym roku laury przyzna-
ne zostaną już po raz trzydziesty ósmy. Przyznawana
jest w następujących kategoriach: aktorstwo - rola
kobieca, aktorstwo – rola męska,  reżyseria,  scenografia,
muzyka, choreografia, spektakl roku, spektakl roku dla
dzieci. Przyznawana jest także nagroda specjalna.

Goście ze świata

Muzeum Poświatowskiej
Ruszają prace nad remontem domu Mygów przy

ulicy Jasnogórskiej, w którym wychowywała się
Halina Poświatowska. Jesienią powstanie tu Dom
Poezji - muzeum poświęcone pamięci wybitnej
polskiej poetki. Dom Poezeji, wyremontowany kosztem
ponad 310 tys. zł, będzie prowadzony przez Muzeum
Częstochowskie.

15  x  T. LOVE
„I hate rock’n’roll” to już piętnasty album

wywodzącego się z Częstochowy zespołu T.LOVE,
grupy należącej do ścisłej czołówki polskiej muzyki.
Na wydanej w marcu płycie jest 15 utworów; wszystkie
teksty napisał oczywiście Muniek Staszczyk.

Artur Barciś – ku zadowoleniu częstochowskiej
publiczności wyreżyserował na naszej scenie sztukę
Alana Ayckbourna „Jak się kochają w niższych sferach”.
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Z teki dociekliwego badacza regionu

Janusz Piernikarski

Nieznana fauna Częstochowy

HYDRA AKADEMICKA (Thalassophis studiosus)
Rząd: łuskonośne (Squamata)
Podrząd: węze (Serpentes)
Rodzina: węże morskie (Hydroophidae)
Wygląd: błyszcząco granatowy grzbiet, a po bokach

żółte pasy. Łuski brzuszne niewiele większe od
pozostałych. Głowa srebrzysta, z tępo zakończonym
pyskiem (stąd ludowa nazwa „bulwąż”), niewielkimi
oczami i wystającymi zębami jadowymi.

Występowanie i środowisko: gnieździ się w instalacji
wodociągowej akademików przy ul. Dekabrystów
oraz w rejonie Politechniki i Akademii. Ostatnie
doniesienia mówią o rozszerzaniu się populacji
hydry na teren uczelni niepaństwowych.

Tryb życia: dnie spędza w rurach, a po zachodzie
słońca wychodzi przez krany. Pojawia się w umywalkach
i kabinach prysznicowych. Dobrze rozwinięty zmysł
podczerwieni pozwala mu widzieć nawet przy słabym
oświetleniu. Bardzo dobrze owija się wokół różnych
przedmiotów. W razie zagrożenia wyciąga się wzdłuż
i sztywnieje, upodabniając się do długopisu. Jadowity
– jego trucizna może pozbawić życia prawie wszystko,
co jest zbliżone do jego wielkości, natomiast u studentów
wywołuje silny ból głowy. Inaczej niż większość węży,
zapada w sen letni (koniec czerwca – koniec września),
a nie zimowy. Wynika to z braku pożywienia w tym
okresie.

Pokarm: białe myszki, owady. Zdaniem niektórych
studentów V roku poluje także na dzięcioły, których
jest pod dostatkiem na poprzednich latach. Ofiarę
najpierw hipnotyzuje, potem zadaje ukąszenie wstrzykując
jad, a na koniec dla pewności dusi. 20 g mięsa
wystarcza mu na trzy dni.

Rozród: Na końcu września, wkrótce po przebudzeniu
się z letargu. Węże wychodzą wówczas z wody. Samica
wraca do wodociągów dopiero po porodzie, który spędza
owinięta u dołu rury z ciepłą wodą. Żyworodne – rodzi
się do 6 małych węży, które mierzą prawie połowę
długości matki i już są zdolne do pływania.

Ciekawostki: Studenci łapią hydry akademickie
do pustych butelek i usiłują wydestylować z jadu
preparat poprawiający pamięć w czasie sesji egzami-
nacyjnej.

PUBOZWIERZ (Sucrophagus michalskii)
Rząd: szczerbaki (Edentata)
Wygląd: podobny do mrówkojada; tak jak on

posiada długi cienki język. Bardzo ostre pazury podobne
do kocich. Zęby tylko trzonowe, pozbawione szkliwa.
Tylne nogi długie i umięśnione. Futro ew. białe. Samica
nie różni się wyglądem od samca.

Występowanie: Częstochowa, zwłaszcza Aleje
NMP oraz Aleje Kościuszki i Wolności. Czasami migrują
w inne tereny.

Środowisko: Puby i podobne lokale.
Tryb życia: Dzienno-nocny. Jest to zwierzę o niezwykle

dużych zdolnościach przystosowawczych. Unika ludzi,
przemieszczając się pod stołami, za kanapami lub po
karniszach. Porusza się także skokami, bez trudu osiągając
wysokość 2 m. W jaki sposób nie doznaje uszczerbku
przy lądowaniu – pozostaje tajemnicą. W oczekiwaniu
na żywność potrafi przebywać bardzo długo, zaczepiony
pazurami pod blatem stołu. Noc spędza w dobrze
zabezpieczonych schronieniach pomiędzy godziną
2  a 10, kiedy w pubie panuje największy spokój.
Pubozwierze są indywidualistami – chociaż w jednej
knajpce żyje kilka lub kilkanaście osobników (zależnie
od metrażu), nie tworzą stada.

Pokarm: Wbrew nazwie łacińskiej nie żywi się
wyłącznie cukrem (odkrywca, student Michalski, po
prostu przyłapał go nad cukiernicą). Jego pokarm
stanowi wszystko, co można znaleźć w pubie: pizza,
ciasta i torty, owoce (truskawki i brzoskwinie), kłącza
i liście roślin doniczkowych, papier, piwo. Często
widuje się pubozwierza ganiającego z dużą szybkością
po całej sali i zrzucającego szklanki, cukiernice
i popielniczki. Przypuszcza się, że takie biegi mają
na celu spalenie nadmiaru alkoholu. W żadnym wypadku
nie spożywa tytoniu – w papierosach interesuje go
tylko bibuła.

Rozród: Okres godowy następuje w połowie
kwietnia. Samce toczą zrytualizowane walki o samicę
oraz ścigają się po całym pubie. Skojarzona para
pozostaje razem aż do chwili osiągnięcia dojrzałości
przez młode. Ciąża trwa kilka miesiecy, po czym rodzi
się 6 młodych, które mają smoliście czarne futro,
są ślepe i nie chodzą. Z upływem czasu futro jaśnieje.
Samiec zajmuje się dostarczaniem żywności dla samicy
i młodych, które po roku stają się samodzielne,
rozpruwają kanapę i wychodzą na zewnątrz.

Ciekawostki: Pubozwierze nie mają właściwie
wrogów, z wyjątkiem węża kieszeniowego i szczurów,
których towarzystwa nie znoszą. Niektórzy właściciele
pubów z tego powodu nie pozwalają pracownikom
tępić pubozwierzy, a nawet nakazują je dokarmiać.
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Adiunkt w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Studia artystyczne na 
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Dyplom 
1976. Tworzy cykle malarskie i rysunkowe 
związane z Jurą Krakowsko-Częstochowską. 
Zrealizowała ponad dwadzieścia wystaw 
indywidualnych malarstwa i rysunku. Brała udział 
w stu kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. 
Otrzymała liczne nagrody na konkursach 
plastycznych oraz za swoją twórczość 
artystyczną. Prace w zbiorach Muzeum    
w Częstochowie i Tarnowie oraz w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Belgii, Holandii, Francji, 
Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Domeną 
jej malarstwa i rysunku są pejzaże. Główną 
atrakcją tych wyobrażeń „Jurajskich miast” jest 
rozświetlona przestrzeń krajobrazu. Ostatnia 
indywidualna wystawa jej twórczości pt. „Malarski 
ślad istnienia” jest obecnie prezentowana    
w  Filharmonii  Częstochowskiej.
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