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Bieżący rok obchodzimy jako Rok Języka Polskiego. Ogłosiły
to najwyższe czynniki – uroczystą uchwałę podjął w grudniu ubiegłego
roku Senat Rzeczypospolitej. Powołano Komitet Honorowy Obchodów
Roku Języka Polskiego, którego zadaniem jest sprawowanie
„patronatu nad przedsięwzięciami składającymi się na Rok”, a nawet
opracowano logo Roku Języka Polskiego (projekt: Marek Dzienkiewicz).

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że język polski jest
podstawowym składnikiem naszej narodowej tożsamości. Inni widzą
język jako „dobro kultury narodowej”, jeszcze inni jako „dobro
najbardziej powszechne i najważniejsze dla nas wszystkich”. Prawie
każdy pamięta słynne zdanie Mikołaja Reja o Polakach i gęsiach,
choć już interpretacja cytatu bywa zróżnicowana. Część zapamiętała
ze szkoły, że Polacy „nie gęsi” (znaczy: nie są gęsiami), część,
że Polacy „nie gęsi a swój język mają” (znaczy: nie mówią po
gęsiemu ale po swojemu).

Interpretacje są zresztą naszą narodową specjalnością. Interpre-
tujemy nie tylko poezję, ale i przepisy prawne, że o interpretowaniu
historii nie wspomnę. Przysłowie mówi o Polakach, że są narodem
indywidualistów - mają swoje zdanie, na każdym kroku lubią się
różnić a często i kłócić. Pół biedy, jeśli kłócą się o literaturę.

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa – zamarzyło się kiedyś

Słowackiemu. Nie wiadomo, co dokładnie chciał przez to powiedzieć
(interpretacja!), ale z grubsza biorąc - chodziło mu o przekazywanie
i odbieranie jakichś komunikatów.

Dzisiaj wszyscy chcielibyśmy swobodnie porozumiewać się
z ludźmi i ze światem. Tymczasem specjaliści z odpowiedniej dziedziny
(niektórzy, bo i tu możliwe są różne interpretacje) zapowiadają,
że w przeciągu najbliższych stu lat język polski zaniknie. Powodem
miałyby być z jednej strony potrzeby współczesnej komunikacji,
z drugiej zaś panująca w naszym kraju silna moda psucia języka
ojczystego. Psucie zawdzięczamy pono rozwojowi cywilizacji oraz
tym wszystkim, którzy języka używają.

W mojej interpretacji, współczesna mowa znaków chyba nie jest
bardzo niebezpieczna, bo przecież rysunek (ikonka) przedstawiający
dom nadal oznacza pojęcie (i słowo) dom a rysunek krowy oznacza
pojęcie (i słowo) krowa.

Gorsze rokowania dotyczą mowy żywej - rozumienia (interpretacji)
już nie tylko wiersza czy zdania ale nawet pojedynczych wyrazów.
Nie przypadkiem to politycy ogłosili Rok Języka Polskiego. Uczynili
to najpewniej z poczucia winy. Z poczucia winy uchwałę Senatu
podchwyciły media, uczelnie i szkoły. Wszyscy narzekają na zubożenie
języka polskiego i wszyscy zapewniają, że robią co tylko w ich mocy,
aby zjawisku upadku przeciwdziałać. Jednak mimo owych uchwał
i honorowych komitetów, walka o „narodowe dobro” odbywa się
w sposób typowo polski – kampania, akcja i szarża na wprost.

Wszystkich powinien zawstydzić papież Benedykt XVI. Starając
się przemawiać  w naszym ojczystym języku chciał do nas powiedzieć:
postarajcie się, to trudne ale możliwe.

Marian P. Rawinis
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B  E  N  E  D  Y  K  T       X  V  I

„Nie zapomnę pobytu w słynnym Sanktuarium
Maryjnym na Jasnej Górze” – powiedział papież
Benedykt XVI podczas pierwszej audiencji
generalnej po powrocie z pielgrzymki do Polski.

My też zapewne nie zapomnimy tej znaczącej,
choć krótkiej, wizyty Ojca Świętego w naszym
mieście.

Nie zapomnimy także zapewne wszystkich innych
etapów papieskiej pielgrzymki. Wszystkie były
ważne, ale pobyt Benedykta XVI i modlitwa  na terenie
dawnego obozu KL Auschwitz-Birkenau przejdzie do
historii.

Fot. Zbogniew Burda

Fot. Zbogniew Burda
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wielkiego poety Jerzego Lieberta. Ich miejsce zajmowali
ci, którzy przybyli tu z zewnątrz i wiązali się z podja-
snogórskim grodem na dobre i złe – takim jest casus
Tadeusza Gierymskiego. Często spotkać można twórców,
których związek z Częstochową może mieć charakter
czasowy, a mimo to bardzo znaczący. W Częstochowie
debiutował Tadeusz Różewicz, a związki Częstochowy
z jego rodzinnym Radomskiem są bardzo silne. Jan
Stanisław Lipiński, urodzony w Krośnie i tam pochowany,
podczas swego pobytu w Kłobucku był współtwórcą
Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej.
Czy można to pominąć? Inny jest casus Zygmunta
Krasińskiego, gdzie zaistniał proces swoistej „adopcji”
twórcy przez lokalną społeczność. Ocena jak autorzy
„Słownika” wybrnęli z przedstawionych powyżej
dylematów, pozostanie prawem i przywilejem odbiorcy.

Na koniec słów kilka o autorach „Słownika”.
Władysław Edward Piekarski (ur. 1948) poeta, prozaik,
wydawca, redaktor periodyków „Galeria” i „MiniGaleria”.
Zbigniew Stańczyk (ur. 1959) pracownik Działu
Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Publicznej
w Częstochowie, bibliograf redagujący „Bibliografię
Regionu Częstochowskiego”. Na pomysł stworzenia
„Słownika”  wpadli niezależnie od siebie – pierwszy
podczas prac redakcyjnych nad Antologią Poezji
Częstochowy i okolic, drugi podczas prac nad biblio-
grafią regionalną. Postanowili połączyć swe wysiłki
– stwierdzając że połączenie spojrzenia „od wewnątrz”
człowieka od lat czynnie uczestniczącego w życiu
literackim Częstochowy, ze spojrzeniem „z zewnątrz”
bibliografia, w chłodny, beznamiętny sposób reje-
strującego piśmiennictwo - może dać dobry efekt, mający
postać opracowania w miarę obiektywnego. Temu
obiektywizmowi służyć ma sposób prezentowania
twórców – unikający recenzowania, przyjmujący
do wiadomości fakt, że literatura może być sztuką,
ale też zjawiskiem socjologicznym.                     (ZS)

Przewodnik po literaturze
częstochowskiej

169  autorów

„Słownik biobibliograficzny twórców literatury
związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą)”
autorstwa Władysława E. Piekarskiego i Zbigniewa
Stańczyka to publikacja mająca w założeniu stanowić
pomoc dla studentów i pracowników nauki, nauczycieli
języka polskiego, uczniów szkół średnich, miłośników
literatury. W układzie alfabetycznym przedstawiono
169 biogramów twórców, budowanych w następujący
sposób – nota biograficzna autora, informacje biblio-
graficzne o jego twórczości, na koniec bibliografia
wybranych pozycji na jego temat. Chronologicznie
słownik obejmuje lat prawie 600 – od Jana Długosza
po 20-letnią obecnie poetkę Agatę Wrońską. Kryte-
rium doboru oparto o zasadę – minimum jedna wydana
książka. Od tej zasady są nieliczne odstępstwa,
warunkowane poziomem twórczości niektórych autorów,
nie posiadających w dorobku samoistnej publikacji.

Autorzy starali się uniknąć wartościowania
prezentowanej twórczości. Ich zamiarem było
przedstawienie życia literackiego regionu w formie
możliwie obiektywnej, z jego plusami i minusami.
Nota biograficzna z zasady poprzestaje na podaniu
„suchych” faktów na temat twórcy, bibliograficzna
część biogramu w założeniu autorów ma być maksymalnie
obszerna, choć z niezależnych od autorów przyczyn
nie dało się uniknąć formuły „wybór”. Obok pisarzy
wybitnych są także ci, dla których literatura jest formą
hobby, rozrywki, zabawy, a nawet terapii. Należy
nadmienić, że ze względu na pionierski charakter
opracowania autorom nie udało się zapełnić wszystkich
luk. Autorzy w momencie składania swej pracy do
druku, musieli rozstrzygnąć dylemat – czy tworzyć
dzieło doskonałe w treści i formie, czy też wydać już
teraz publikację niesłychanie potrzebną. Pamiętajmy,
że od wydania „Historii literatury ziemi częstochowskiej”
Józefa Mikołajtisa minęło 20 lat.

„Słownik” nie poprzestaje na prezentacji twórczości
literackiej w jej klasycznej formie.  Autorzy podjęli
próbę przedstawienia historii badań literackich
w Częstochowie a także bardzo trudne zadanie przedsta-
wienia publicystyki literackiej, wychodząc z założenia,
że nie jest ich zadaniem wytyczanie granicy między
publicystyką a literaturą.

Bardzo trudnym zagadnieniem był problem wskazania
tych, którzy mogą być uznani za twórców związanych
z Częstochową i okolicami. Autorzy musieli stosować
różnorodne kryteria doboru – miejsce urodzenia to
wyznacznik wbrew pozorom bardzo nieprecyzyjny.
Wielu urodzonych w Częstochowie emigrowało do
większych ośrodków i więź ich z rodzinnym miastem
niejednokrotnie zanikała. Takim był na przykład casus

DNI KSIĄŻKI



6aleje III V-VI 2006

DNI KSIĄŻKI

Dni Książki w Częstochowie

Regionalne Dni Książki w Częstochowie -
zorganizowane już po raz trzeci przez Bibliotekę
Publiczną im. dra. Władysława Biegańskiego
i Miejską Galerię Sztuki – już po raz trzeci cieszyły
się wielkim powodzeniem.

Prezydent miasta, Tadeusz Wrona, skierował
do bibliotekarzy specjalny list gratulacyjny z okazji
przypadających w maju Dnia Bibliotekarza
i Tygodnia Bibliotek.

Oficjalne otwarcie trzydniowego cyklu imprez przez dyrektora
Biblioteki Ewę Derdę i dyrektora Galerii, Czesława Tarczyńskiego.
Nad całością czuwał naczelnik Wydziału Kultury UM, Ireneusz
Kozera (po lewej).

Promocja „Słownika...” zgromadziła liczne grono czytelników. Spotkanie z redaktorami „Słownika...” - Zbigniewem Stańczykiem
i Władysławem E. Piekarskim - prowadził Andrzej Kalinin (po prawej)
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DNI KSIĄŻKI

Metody pracy nad dawną książką zawsze wzbudzają zaintere-
sowanie młodzieży – w tym roku był to pokaz pisania gęsim
piórem

Przyszli artyści i autorzy dali pokaz pracy na stosunkowo
łatwo dostępnym materiale

Sztukę malarską przybliżali młodym artystom zawodowi
plastycy – na fot. Czesław Tarczyński

Małgorzata Sobala i Zofia Dobosz  z Pracowni Introligatorskiej
Biblioteki Publicznej prezentowały rzadką dziś i trudną sztukę
oprawiania książek

Wieczór wspomnień o wielkiej poetce z Częstochowy, Ludmile
Marjańskiej

Wystawa elementarzy
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Zbisław Janikowski

LEKTURY, CZYTADŁA

Książka towarzyszyła mi od najmłodszych lat.
Jeszcze w czasach okupacji niemieckiej, gdy polskość
była zakazana, gdy po polsku wydawano wyłącznie
propagandową, proniemiecką, „gadzinową” prasę,
Mama sobie tylko znanymi sposobami zdobywała
moje pierwsze, jeszcze przedwojenne książeczki.

Był zbiór wierszyków w twardej, niebiesko -
granatowej oprawie, a w nim  „A, a, a, kotki dwa…”
i  „Idzie niebo ciemna nocą/ ma w fartuszku milion
gwiazd…”  Słuchałem, bo uczciwie mówiąc czytać wtedy
nie umiałem i na słuchanie byłem skazany, ale też nie
pamiętam, abym rozsmakowywał się w tej lekturze.

Czym innym były „Przygody Koziołka Matołka”.
Ta prawie komiksowa opowieść o słynnej pacanowskiej
kozie działała na wyobraźnię. Cudowne rysunki
Mariana Walentynowicza, niezrównane rymy Kornela
Makuszyńskiego rozpalały wyobraźnię. Jak dziś
pamiętam  jakże sugestywny zjazd Koziołka po
wielokolorowej tęczy do Chin, lądowanie przed
pałacem w kształcie wielkiego porcelanowego
czajnika, podróż w skrzyni z herbatą niesionej przez
chińskich kulisów… Czego tam nie było: rak
przyczepiony do koziego ogona, kowal Koza kujący
kozy w kozim Pacanowie i to najbardziej tajemnicze,
niezrozumiałe, polskie granice, polski żołnierz…

Dziesiątki razy przeglądałem też leżące na stosie
przedwojenne numery „Morza” i „Morza i Kolonii”,
a było w nich co oglądać. Niesamowicie groźni
Murzyni z ogromnymi kółkami w nosach i uszach,
półnagie Murzynki, kulisi taszczący wielkie bele
bawełny, plantacje bananów, armie wszystkich państw
świata, morskie kolosy: lotniskowce, pancerniki…
Oprawione już przeze mnie są dalej w domu, a w nich
wyraźne ślady mojej wczesnej działalności: strony
pobazgrane kredkami, dorysowane kapelusze, naddarte
kartki.

To były prawdziwe męskie lektury a nie jakieś (już
późniejsze) „Na jagody” czy  inny „Plastusiowy
pamiętnik” lub zupełnie dziewczyńskie różne „Anie…”.

Krótko po wojnie zetknąłem się po raz pierwszy
z literaturą zagraniczną. Mój kuzyn a zarazem chrzestny,
Ziemowit Mikołajtis, studiujący w czeskiej Pradze
slawistykę, przywiózł mi w prezencie czeską baśń
o „Dluchym, Szerochym i Bystrowzrochym”. Rysunki
trzech mutantów były fajne, czeski tekst nimi poparty
też w miarę czytelny, a mimo to książeczka nie znalazła
mego uznania, a opinia kolegów była druzgocąca,
dyskwalifikowała dzieło. W tych czasach omawianie

każdego wydarzenia na publicznym, podwórkowym
forum było normalne, a tu „Dluchy” nie przeszło.

Wtedy opanowałem już  na tyle umiejętność
czytania (trzeba powiedzieć powolną, a to z powodu
nie skorygowanej w porę wady wzroku), że samodzielnie
brałem się za nie zawsze dziecinne lektury. Połknąłem,
nim zapad ła nad nimi zmowa zapomnienia,
„Dywizjon 303” Fiedlera, „Żądło Genowefy” i „L jak
Lucy”  Meissnera i inne batalistyczne opowieści
z powojennej biblioteczki Ojca. Czytałem też chyba
już zupełnie zapomnianą powieść Macieja Słomczyńskiego
(późniejszego Joe Alexa i autora przekładu „Ulissesa”)
„Lądujemy 6-tego czerwca” – a było w niej wszystko:
inwazja, szpiegostwo a nawet dość ostra erotyka. Do
dziś mam wydaną bezpośrednio po wojnie, a zapo-
mnianą na 50 lat i odkrytą ponownie kilka lat temu,
autobiografię Władysława Szpilmana,  zatytułowaną
„Śmierć miasta”.

A potem już się potoczyło. Często wystawałem
przed wystawami księgarni, do dziś pamiętam ich
wygląd, wystawiane tytuły, autorów… Schemat takiej
wystawy był prosty i przejrzysty. Bezpośrednio przy
szybie leżały nowości, pozycje „chodzące”, dalej klasyka,
na końcu a właściwie na honorowym miejscu stały
w równym długim szeregu ważne dzieła: ogromny
czerwono oprawny „Kapitał”; niepozorna w szarej
okładce „Historia WKP(b)”, granatowe, złocone
grzbiety (tak dobry metr z hakiem) Lenina, podobny
ale czarny Stalin, brązowy, już mniej wystawny, Marks
i Engels. Po bokach wystawy stały inne propagandowe
cudeńka, broszury, w odpowiednim czasie obowiązkowo
„Kalendarz Robotniczy”. Trzeba przyznać, że ten
ostatni kosztujący symboliczne grosze, sprzedawał się
doskonale: obfitował w potrzebne w szkole informacje,
„aktualne życiorysy”, przepisy kulinarne, porady
domowe, ogrodnicze, a nawet doskonałe felietony
rozrywkowe Wiecha, dowcipy rysunkowe. Bóg jeden
wie, co jeszcze zawierała  ta propagandowa komuni-
styczna agitka. Ale przyznaję,  tylko tam znalazłem
potwierdzenie - za kalendarzem słowiańskim -
że Zbisława przypada na 17 listopada.

Na „mojej” wystawie (przy szybie) kusiły kolorowe
okładki Londona, Courwooda „Ostatni Mohikanin”
Coopera, naszego Makuszyńskiego „Szatan z 7 klasy”
i  „Wyprawa pod psem”, a dla dorosłych Dickensy,
Manny i inne, obojętne  ideowo lub odpowiednio
umotywowane, klasyki.

Czytaliśmy dużo, podwórko nie było w stanie zająć
całego wolnego czasu, deszcze też padały, a czasami
trafiał się „szlaban” na podwórkowe uciechy i coś trzeba
było robić. Ponadto książka była popularnym prezentem
gwiazdkowo-mikołajowym i imieninowym. Książki
przyznawano  jako nagrody szkolne za dobre wyniki
w nauce. Okraszała je zawsze pompatyczna dedykacja,
zamaszysty podpis kierowniczki szkoły, pani Ludwiki

SENTYMENTY
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Dziubowej (tak, tak w szkole wystarczał kierownik,
ale jaki - drżyjcie narody!) i oczywiście wielka, okrągła
pieczęć. Nagrody nie rajcowały, już wtedy  nie bawiły
„Pinokio” Collodiego, „Serce” Amicisa albo „Książę
i żebrak” Twaina, ale niektórym się udawało - dostawali
„Chłopców z Placu Broni” Molnara albo jakieś
zamorskie podróżnicze przygody  czy choćby pogar-
dzanego dziś „Czapajewa”.

Moja podstawówka przypadała na najciemniejszy
stalinowski okres. Byłem w piątej lub szóstej  klasie,
gdy w naszej budzie (tak zresztą, jak i w innych) miała
miejsce weryfikacja biblioteki, czyli stalinowska
„czystka”. Z biblioteki usuwano stare, przedwojenne
(niejednokrotnie cudem ocalone) już nieideowe,
zdezaktualizowane lektury. Wysortowane nieprawo-
myślne książki odwoziliśmy do składnicy makulatury.
Pokraczny, rachityczny, wyładowany z czubem wózek,
pchaliśmy przez bezdroża dopiero co wytyczonej
„arterii” (obecnie Aleja Jana Pawła II), pod mostem
„kacapskim” zbieraliśmy rozsypany ładunek,
by wreszcie dotrzeć na Kawią do punktu skupu.
Uzyskane grosze w sposób wychowawczy zasiliły
klasowe konto Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO).
Nie wiem, jak to się stało, ale kilka pamiątek z tej
wyprawy mam do dziś. Wspaniałe (pierwsze) wydanie
„Księcia Józefa Poniatowskiego” Aszkenazego, szkolne
wydanie (z przypisami) „Marii” Krasińskiego i coś
tam jeszcze. Kogo w tamtych czasach miał obchodzić
jakiś tam szlachciański romans, dzieje jakiegoś tam księcia
choćby był to sam Pepi – bohater narodowy.

Wśród zdobycznych skarbów znalazły się nieocenionej
wówczas wartości (dla mnie i moich rówieśników),
mocno już zaczytane  i podniszczone dzieła Karola
Maya. Z dnia na dzień stałem się właścicielem kilku
tomów. Oprawione w charakterystyczne, twarde, czarne
lub granatowe okładki z płóciennymi grzbietami
i narożnikami, z wklejoną w grzbiet tasiemką zakładki.
W stanie niemal kompletnego rozkładu z rozsypującymi
się kartami nie były ozdobą domowej biblioteczki, ale…

Ale czego w tych książkach nie było. Powszechnie
znany jest czerwonoskóry gentelman Winnetou i jego
brat krwi Old Shatterhand oraz ich przygody na
amerykańskich preriach  lub w Górach Skalistych,
szlachetni indiańscy wojownicy Apaczów i źli
Siouxowie albo Komancze. Kto z Was miał okazję
poznać innych bohaterów Karola Maya - pozytywnego
Effendiego  i jego wiernego przyjaciela, którym był
przebiegły, podstępny, odważny Hadżi Haleff ben
Osara ibn  Hadżi…(pełna litania imion zajmowała ze
dwie linijki),  przewodnika po pustyniach i bezdrożach
Cesarstwa Ottomańskiego. Ci dwaj i masa najciem-
niejszych typów zapełniali stronnice takich cudownych
opowieści jak „W wąwozach Bałkanów”, „Przez dziki
Kurdystan”, „W kraju pomarańczy” czy „W krainie
Mahdiego”. Walczyli i wygrywali z każdym złem

w obronie każdego pokrzywdzonego. Przygody, jakie
przeżywali, były niczym w porównaniu z opowieściami
o łbach oskalpowanych przez złych Indian. Z tą
dwójką pływałem po Nilu do pierwszej (a może trzeciej
katarakty), wpadałem w zasadzki, unikałem pułapek
i  lochów tureckich więzień, okrutnych katów ścinających
zakrzywionymi szablami głowy, walczyłem z dzikimi
derwiszami, wysysałem jad kobry po ukąszeni, by
w chwilę później uniknąć ciosu zatrutego sztyletu,
przetrzymywałem burze piaskowe, ujeżdżałem arabskie
ogiery w tajemniczej krainie Skipetarów, galopowałem
na wielbłądzie… Chuck Norris, żeby temu podołać,
musiałby wstawać zanim położy się spać.

Ksiązki te krążyły między nami, zawsze trzeba je
było przeczytać „na jutro”, jakże często przy latarce
pod kołdrą.  Ryzyko czytania na lekcji, pod ławką
było zbyt duże, a ewentualna strata książki zbyt wielka.
Każdą czytało się kilkakrotnie, za każdym razem były
w gorszym stanie, ubywało kartek, stawały się coraz
mniejszymi, owiniętymi w gazetę i związanymi sznurkiem
paczkami, jako że czasy były ekologiczne a reklamówek
jeszcze nie wynaleziono.

Oczywiście, oprócz tych półlegalnych, podziemnych
były, lektury obowiązkowe: „Placówka” Prusa albo
„Nasza szkapa” Konopnickiej czy wreszcie „Łysek
z pokładu Idy” Morcinka. Zwróćcie uwagę na przewagę
spraw końskich, ale też koń był ważną składową częścią
ówczesnej rzeczywistości, a jego ciężki los wzbudzał
współczucie, równe jak dla upieczonej Anielki lub
uwiedzionej Ulany. Konie były wszechobecne na ulicach
miast, po wsiach było ich chyba tyle co ludzi.
A w książkach jeździli na nich podróżnicy, walczyli
rycerze, konie ciągnęły chłopskie furki i królewski
karety. Nie zsiadali z koni bohaterowie trylogii
Sienkiewicza, muszkieterowie Dumasa, myśliwi
polujący na bezkresnych preriach albo sawannach,
uwodzicielscy panicze i Amazonki, romansowano
w saniach pędzących kuligiem, wytworne towarzystwo
jeździło powozami na wyścigi. Nawet szalony
Gałczyński (choć to późniejsze lektury) zaprzęgał
zaczarowanego konia do zaczarowanej dorożki.

W ósmej klasie (wówczas pierwszej licealnej)
czytaliśmy „Pamiętnik więźnia” samego Feliksa
Dzierżyńskiego (nie powiem - ciekawy ze względu
na więzienną tematykę, ideologii nie pamiętam), oraz
jakiś „Nr 16 produkuje” i inne „Jasne łany”

Lektury szkolne były zawsze uczniowską zmorą.
Wypożyczane przeważnie w bibliotece szkolnej,
rzadziej w publicznej, miejskiej. Zawsze był problem
z ich zwrotem, szkoła egzekwowała je w miarę szybko
i sprawnie ale biblioteka miejska miewała z tym kłopoty,
miesiącami oczekiwała, monitowała, straszyła, nakładała
kary. Chociaż działania te były może mało skuteczne,
jednak konsekwencja w ich prowadzeniu zostawiała
ślad, szacunek dla książki i jej wartości. Powagi,
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podobnie jak staranna oprawa, dodawała dodatkowo
papierowa okładka z wypisanym na grzbiecie numerem
katalogowym. Nikt nie ośmielał się wyrwać z wypo-
życzonej ksiązki potrzebnych mu stron.

W latach 50. rynek księgarski zalały tanie, masowe
wydania  sięgające i stu tysięcy nakładu. Żółty,
najniższej klasy papier, marny druk, tandetna
tekturowa okładka - lektury szkolne, książki dla dzieci,
bezpieczne ideologicznie klasyki, jakieś przykłady
z rosyjskiego w cenie niedzielnego wydania popularnego
tygodnika „Przyjaciółka” - leżą pewnie jeszcze
w niejednej piwnicy.

Maj, uznany powszechnie za czas i nieustające
święto książki, obfitował w starannie przygotowywane
imprezy. W Alejach w co najmniej dwie niedziele
odbywały się wielkie uliczne kiermasze. Przychodziły
tłumy, całe miasto było obecne.  Wystrojone świą-
tecznie rodziny, zakochane pary tu wyznaczały sobie
spotkania, samotni koneserzy krążyli między stoiskami
w poszukiwaniu czegoś specyficznego. Na ziemi walały
się niezliczone papierki  przegranych losów książkowej
loterii, ze sprzedawczyń pot lal się strumieniami, głośniki

skrzeczały komunikatami, najczęściej o zagubionych
w tłumie dzieciach, w przerwach między komunikatami
muzyka potęgowała chaos i hałas. Prywatna inicjatywa
łokciami torowała sobie drogę: lodziarze, sprzedawcy
balonów, saturatornicy sprzedający wodę z sokiem,
popularną „gruźliczankę” z dwukołowych wózków -
saturatorów podłączonych do ulicznych hydrantów.
Zakup książek przyjmowano za obowiązek i punkt
honoru, taszczono całe stosy od książeczek dla maluchów,
przez zwykłe czytadła, przeróżne poradniki kuchenno
- gospodarcze, broszury dla hodowców królików, dla
pszczelarzy i wędkarzy, atlasy grzybów, wydawnictwa
popularno-naukowe, aż po słowniki, a nawet leksykony
i encyklopedie.

Z czasem kiermasze wywędrowały z Alei do parku,
na Promenadę, potem ograniczyły się do ulicznych
stoisk przy księgarniach, by wreszcie oddać pole ulicznym
„łóżkowym” sprzedawcom, którzy ostatnio też odeszli…

Uważny obserwator zauważył powolnie dokonujące
się zmiany książki: pojawiały się lakierowane kolorowe
ładnie graficznie opracowane okładki, obwoluty
reklamujące zawartość tomu, informacje o nagrodach.

SENTYMENTY
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Wydawcy wypuszczali na rynek pierwsze serie
wydawnicze: od „dużej literatury” PIW-u, przez
czytelnikowską  światową NIKE i krajowe „Głowy
Wawelskie” po najtańsze, klejone i w miękkich
okładkach  różne tematycznie serie „Iskier”.
Oczywiście, wszyscy wydawali kryminały, mogę
podejrzewać, że głównie ze względów komercyjnych.
Największymi sukcesami mógł pochwalić się „Ruch”,
stojący poza głównym wydawniczym i księgarskim
nurtem (mimo własnego wydawnictwa „Książka
i Wiedza”)  ale mający na swym koncie jeden
z największych sukcesów wydawniczych PRL-u.
Seria z „Tygrysem”, opatrzona żółtym logo z otwartą
paszczą  tygrysa, składała się  z małych, cienkich
broszurek o tematyce minionej wojny, w stutysięcznych
nakładach.  Kosztowało to cudo 5 zł, tyle co paczka
„ekstra mocnych”: ciekawa zawartość, dobrzy autorzy,
doskonała cena i kieszonkowy format sprzyjały
popularności. A że popularność była, świadczą obecne
aukcyjne ceny zachowanych „tygrysów”.

Po „kontrolowanej” epoce stalinowskiej, w czasie
politycznej „odwilży” nastała powódź wydawnicza.
Księgarskie witryny wypełnił Hemingway, Steinbeck,
Faulkner i inni wielcy pisarze amerykańscy w dosko-
nałych przekładach Bronisława Zielińskiego, francuscy
intelektualiści z Sartrem na czele i młodą, super modną
Saganką z jej „Witaj smutku”. Na półki wrócił Remarq,
obok znalazł się Saint - Exupery, nieokrojony
„Cichy Don” Szołochowa. Wyobraźnie zapełniała
szwedzka dziewczyna, która „Tańczyła jedno lato”
zdublowana (od razu!) przez filmową oglądaną
w naszych kinach Marinę Vlady.

Nasi nie okazali się gorsi, jeszcze przed rokiem
1956 ukazał się „Zły” Tyrmanda. Wybuchła  cała
nasza wielka literatura z Andrzejewskim, Dygatem,
Konwickim, Hłaską. Powrócił do kraju Wańkowicz,
którego „Smętki”, amerykańskie epopeje Królika
i zmagania pod Monte Cassino, wsparte gawędami
w telewizji, biły rekordy popularności.

Mimo ciągłego braku papieru, 2 - 3 letniego cyklu
produkcyjnego, każda z tych pozycji ukazywała się
w 20- i 30-tysięcznym nakładzie i znikała błyskawicznie.

W poszukiwaniu przegapionej pozycji jeździło się
do Blachowni, Kłobucka lub Poraja, angażowało
znajome ekspedientki, różne  Halinki, Haneczki,
Marysieńki, by odłożyły pod ladę nowości, po które
przychodziło się po pierwszym dniu nowego miesiąca.

Generalnie, książki kupowano w księgarniach
„Domu Książki”. Jak wszystko w kraju gospodarki
planowej, rozmieszczone były one planowo po całym
mieście. Poza Alejami, gdzie w sposób naturalny

usadowiły się najlepsze, reprezentacyjne, miało swoją
księgarnię Tysiąclecie przy Alei Zawadzkiego (dziś
Armii Krajowej), Raków w Alei Pokoju, Stradom przy
rondzie na ul. 1 Maja, zaś w dzielnicy podjasnogórskiej
oprócz „Domu Książki”, były księgarnie „Św. Jacka”
i „Ars Christiany” oraz księgarnia Pallotynów.

Rozprowadzaniu książki nieźle służył zorganizowany
ruch kolporterski. Z księgarni kolporterskiej w III Alei
(pod parkiem, gdzie dziś „Wólczanka”) kolporterzy
taszczyli kilkunastokilogramowe paki do swoich
zakładów pracy, gdzie prawie zawsze znajdowały
nabywców. Szef księgarni, Czesław Mann, dobrze
znał gusty i zwyczaje swoich współpracowników.
Sprawiedliwie dzielił różne nieosiągalne „Ulissesy”
i  „Trędowate”,  kryminały, książki kucharskie,
encyklopedie, atlasy samochodowe…

„Dom Książki” prowadził też antykwariat.
Mieścił się w  Alei pod numerem 27 (wcześniej koło
wiaduktu kolejowego). Królował w nim Jerzy Badora,
który nie tylko znał się na swym rzemiośle ale i sam
był znany. W latach 80.  w jego antykwariacie pojawiły
się w znacznej ilości reprinty. Pięknie wydane,
starannie oprawione, w ograniczonych, najwyżej
kilkutysięcznych nakładach, ręcznie numerowane,
stanowiły łakomy bibliofilski kąsek. Krajowa Agencja
Wydawnicza w Krakowie i  Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe z Warszawy  wypełniły kulturową lukę po
zniszczeniach wojennych. Pan Jerzy zadbał o często-
chowian, sprowadzając te odzyskane z przeszłości
„perełki”. Jego antykwariat przez lata był nieformalnym
miejscem spotkań ludzi „książkowo zakręconych”.

Ostatnim wielkim książkowym „festiwalem”
okazał się początek lat 80. Stało się to za sprawą
niezliczonych „podziemnych” wydań. W podziemnym
obiegu czytelniczym znalazło się wszystko, co przez
lata było zapomniane, ukrywane. Drukowano, powie-
lano, handlowano, ludzie kupowali, część czytała ale
byli i tacy co brali bo wypadało, bo była moda…
A gdy wszystko stało się dostępne, osiągalne, zainte-
resowanie opadło…

Księgarnie na ogół świecą pustkami, nie wytrzymują
konkurencji z salonami wydawniczymi, antykwariaty
ukryte głęboko w bramach, pełne są lektur i podręczników
szkolnych,  po wielkich książkowych imprezach
zachował się rachityczny majowy kiermasz starej
książki w parku Staszica i kilku „bukinistów” na rynku
na Zawodziu, gdzie między prawie makulaturą, za
1 polski złoty można czasem kupić coś ciekawego…

Zbisław  Janikowski
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Andrzej Grądman

FESTIWAL „GAUDE MATER”

Tradycyjnie już, potężnym hymnem „Gaude Mater Polonia”,
w wykonaniu połączonych chórów pod kierownictwem
Przemysława Jeziorowskiego, zainaugurowany został
w Bazylice Jasnogórskiej XVI Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Częstochowski festiwal zdobył sobie w okresie minionych
15 lat ugruntowaną pozycję o znaczeniu światowym. I oto znów,
w dniach od 1 do 6 maja, gościliśmy w naszym mieście ponad
800 wykonawców z 9 krajów świata.

Odmiennie od dotychczasowych, tegoroczny festiwal
podporządkowany został programowo wyłącznie muzyce religii
chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu. Programem objęto aż 16
pozycji koncertowych, prezentowanych w częstochowskich
kościołach, świątyni wielce gościnnych ewangelików oraz
w salach naszej filharmonii. Towarzyszyło temu seminarium
naukowe organizowane przez nieustannie wszechobecną
Wiesławę Krodkiewską z Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
„Człowiek – Wiara – Kultura” oraz wystawy malarstwa i spektakl
teatralny.

Nie uda mi się niestety zrelacjonować i skomentować
wszystkich pozycji programowych i wykonań pochodzących
od artystów przybyłych z Wielkiej Brytanii, Grecji, Rosji,
Ukrainy, Armenii, Estonii, Bułgarii i z naszego kraju. Słuchałem
z konieczności tylko niektórych wykonań, począwszy od okresu
bizantyjskiego i muzyki ormiańskiej, aż do muzyki polskiej
szczodrze prezentowanej na festiwalu. Moje bowiem możliwości
tzw. marszobiegów z upływem lat i z wiekiem okazały się
zawodne w stosunku do średnio trzech propozycji festiwalowych
każdego popołudnia i wieczoru.

Skupiam się więc na dwóch potężnych klamrach muzycznych,
spinających tegoroczny festiwal - z okazji jego inauguracji
oraz wielkiego finału.

Inauguracją było oratorium dla uczczenia 350 lecia Ślubów
Króla Jana Kazimierza. Dzieło to stworzył kompozytor
Mieczysław Sołtys i po raz pierwszy wykonane zostało w 1895
roku we Lwowie, gdzie wcześniej – jak historia nas uczy –
król Jan Kazimierz złożył śluby Królowej Korony Polskiej
z Jasnej Góry, po powrocie do Polski w okresie szwedzkiego
potopu.

Trochę ze wstydem ujawnić należy, że oratorium w całej
swej potędze i okazałości doczekało się polskiego prawykonania
dopiero .... 1 maja 2006 roku w Częstochowie. Niech więc
rekompensatą za to zaniedbanie będzie świadomość, z którą
zostało tu przygotowane i wykonane w Bazylice Jasnogórskiej.

MUZYKA

Fot. Zbogniew Burda
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Olbrzymi muzyczny zestaw wykonawców złożony
został doraźnie z artystów ukraińskich i polskich: solistów
wokalnych w osobach Marianny Łaby – sopran (Ukraina),
Justyny Ilnickiej – sopran (Polska), Kornela Sjateckija –
tenor (Ukraina), Jacka Ozimowskiego – bas (Polska),
Marcina Wolaka – baryton (Polska), Zbigniewa Grygielskiego
– baryton (Polska). Grupę instrumentalną stanowiły:
Kapela „Trembita” (Ukraina), „Capella Cracoviensis” (Polska),
Orkiestra Kameralna „ Wirtuozi Lwowa” (Ukraina), Olena
Matseluch – organy (Ukraina) oraz orkiestra Wojskowa
Zachodniej Grupy Operacyjnej z Ukrainy. Nad całością
wykonania pieczę z dyrygenckiego podium sprawował Jurij
Łuciw z Ukrainy.

Podziwiać można było doskonałe zgranie i wykonanie
tego wielkiego dzieła, z tekstami Seweryny Duchińskiej,
bezbłędnie prezentowanymi przez solistów i połączony
chór ukraińsko-polski. Narrator Zbigniew Chrzanowski
pięknie przekazał tekst ślubów króla Jana Kazimierza
słowami, które dostrzec także można na spiżowej tablicy
wmurowanej trwale w ścianę Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.

Finał Festiwalu – to równie monumentalna Wielka Msza
f-moll Antona Brucknera. Żadna z trzech mszy tego
austriackiego kompozytora tworzącego w XIX wieku nie
jest dostatecznie znana nawet zaawansowanym słuchaczom
muzyki. Lukę tę postanowił wypełnić Jerzy Swoboda, który
wraz z orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej,
Chórem Fiulharmonii Śląskiej z Katowic oraz solistami

MUZYKA

Mileną Ognyanovą Georgievą – sopran (Bułgaria), Ewą
Marciniec – alt, Adamem Zdunikowskim – tenor i Wojciechem
Gierlachem  - bas Mszę tę wykonał.

Do cennych ciekawostek festiwalu można zaliczyć,
że znów – choć z niemałym trudem ekipy technicznej –
udoskonalono efekt brzmieniowy w ten sposób, że zespół
ulokowany został pod chórem bazyliki, na tle głównych
drzwi wejściowych a publiczność usadowiona „pod włos”
czyli plecami do prezbiterium. Pisałem już na ten temat
i raz jeszcze powtarzam, że starzy mistrzowie budowy świątyń
nie znali podstaw teoretycznych akustyki lecz wiedzieli,
że muzyka ma płynąć z chóru w stronę ołtarza a nie
odwrotnie. Dziś potwierdza to w pełni układ akustyczny
naszej bazyliki na Jasnej Górze, tak pięknie wspomagający
muzykę właśnie w tym, pozornie odwróconym układzie.

Wracając zaś do koncertu finałowego i Brucknera – było
to wykonanie w pełni godne okoliczności. Świetnie i w sposób
wyrównany brzmiała orkiestra a wraz z nią doskonale
dysponowany chór ze Śląska. Na oczekiwanym poziomie
zaprezentowane zostały solowe partie wokalne.

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja. Nigdzie i żadnym
słowem nie wspomniano, że koncertem fionałowym –
Wielką Mszą f-moll A. Brucknera dyrygent Jerzy Swoboda
ukoronował swe kierownictwo artystyczne Filharmonii
Częstochowskiej przez minionych 8 lat działalności.
My, słuchacze, o tym pamiętamy i serdecznie dziękujemy.

 Andrzej Grądman

Fot. Zbogniew Burda

Fot. Zbogniew Burda
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TRWAJ JAZZIE

Już po raz piąty częstochowscy fani mogli w ciągu
trzech dni Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, wysłuchać
i oklaskiwać znakomitych wykonawców i gości. Za ich
przyczyną mogliśmy przenieść się do Nowego Orleanu,
amerykańskiej kolebki jazzu w delcie rzeki Mississipi.
Cofając się w czasie i spacerując barwnymi ulicami tego
miasta, wśród roześmianego i rozbawionego tłumu,
mogliśmy napotkać na swojej drodze zespoły grające
wprost na ulicy lub też z platformy ciężarówki. Gdy
zamknęliśmy oczy, mogliśmy usłyszeć jak z każdej ulicy
dobiegały do naszych uszu inne dźwięki. A w najzabaw-
niejszym momencie spotkania się takich dwóch kapel,
dochodziło do swoistych „pojedynków” muzycznych, na
najlepszego trębacza czy też perkusistę, co było nagradzane
salwami śmiechu i braw. Bo jazz to rodzaj muzyki powstały
w środowisku Murzynów amerykańskich, pracujących
niewolniczo od świtu do zmroku na plantacjach bawełny
w południowych stanach USA. Sama nazwa, określająca

ten kierunek muzyczny, pojawiła się dopiero około 1915 r.
jako oznaczenie żywiołowej i rytmicznej interpretacji. Jazz
stanowi syntezę i przetwarzanie elementów popularnej muzyki
euroamerykańskiej, w skład której wchodzą tańce i murzyń-
skie pieśni śpiewane przy pracy oraz ballady w formie bluesa.

Powróćmy jednak z Nowego Orleanu do Częstochowy.
Powstanie Festiwalu zawdzięczamy małej grupie entuzjastów.
Mam tu na myśli członków kapeli jazzowej „Five O’Clock
Orchestra”, która po ponad dwudziestoletniej przerwie
wznowiła działalność muzyczną i koncertową, mocno
wpisując się w życie kulturalne miasta i kraju. W tym miejscu
należy wspomnieć, że to właśnie z ich inicjatywy plac koło
filharmonii nosi imię Louisa Armstronga (1900-1971).
Muzycy po tak długiej przerwie w koncertowaniu, odnieśli
znakomity sukces dwukrotnie zdobywając w Iławie
prestiżową nagrodę „Złotej Tarki”. Ta nagroda przyniosła
grupie wielki sukces i uznanie, czego dowodem jest to,
że każdy ich koncert gromadzi zawsze pełną salę,
rozkochanych w jazzie słuchaczy.

Trzydniowy festiwal, podczas którego – zarówno
w czasie koncertów jak też wieczornego jam session –
zaprezentowana została muzyka tak bliska wszystkim
pokoleniom jazzu, był również okazją do prezentacji wspa-
niałych kapel jazzowych, które mogły popisać się swoimi
umiejętnościami. Bo trzy dni festiwalu, to trzy wspaniałe
koncerty.

Piątkowy wieczór a zarazem pierwszy dzień festiwalu,
odbywał się w cieniu znakomitej wystawy fotograficznej
nie mniej znakomitego mistrza obiektywu, Marka Karewicza.
Autor ekspozycji „This Is Jazz” pokazał ponad 100 foto-
gramów, które wzbudziły nie ukrywane zainteresowanie.
Nie była to jedyna atrakcja wieczoru. Henryk Miśkiewicz,
grający na saksofonie altowym razem Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Częstochowskiej, zaprezentował kompozycję
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, dając przy tej okazji popis
swojego kunsztu i wirtuozerii.

Koncert „Tria Siergieja” w drugi dzień festiwalowego
muzykowania, zgromadził niemałą grupę fanów jego muzyki.
A trzeba tutaj uchylić kapelusza przed talentem Siergieja
Wowkotruba i jego wrażliwości muzycznej. Swoją grą
na skrzypcach oczarował piękniejszą część publiczności
to tego stopnia, że po występie był wprost przez nią
„rozchwytywany”. Żywiołowo i z werwą zagrała również
kapela z Tarnowa „Leliwa Jazz Band” w składzie: Stanisław
Stańczyk – trąbka, Józef Partyka – puzon, Kazimierz Partyka
– saksofon altowy i tenorowy, Kazimierz Król – klarnet,
Roman Starzec – kontrabas, Roman Bartnicki – perkusja
i Edward Wnęk – banjo. Muzycy zaprezentowali znane
i cenione standardy jazzowe i ich nowe interpretacje.
Widać było, że solennie się napracowali i napocili,  nie
zeszli ze sceny bez bisów i długich oklasków. Po krótkim
odpoczynku, wzięli jeszcze udział w wieczornym jam session,
podczas którego popisywali się swoimi umiejętnościami.

Na finał, jakby na sam deser w niedzielę, wystąpiła
gwiazda festiwalu. Gromkim śpiewem „Sto lat” i brawami
na stojąco częstochowscy wielbiciele jazzu powitali na
scenie Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza fetując tym samym
imieniny artysty, jak również przyznaną mu nagrodę –
Swingującego Kruka. Już od trzech lat festiwalowa kapituła,
przyznaje osobowościom muzycznym, statuetkę HonorowegoJan Kudyk z Jazz Band Ball Orchestra
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Swingującego Kruka. W tym roku zasłużył na nią właśnie
Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Odbierając ją z rąk Prezy-
denta Częstochowy, Tadeusza Wrony, nie krył ogromnego
wzruszenia. „Dziękuję za uznanie. W Częstochowie byłem
po raz ostatni na początku lat 60” – powiedział ściszonym
głosem muzyk.  Urodzony w 1928 r. muzyczne szlify
zdobywał w orkiestrze Kazimierza Turewicza, jak również
we własnych zespołach. W 1949 r. przeniósł się do Łodzi
i rozpoczął naukę na Wydziale Operatorskim PWSTiF.
Razem z przyjaciółmi założył w latach 50. zespół jazzowy
„Melomani”. W połowie lat 60. Jerzy Matuszkiewicz
zrezygnował z koncertów na rzecz kompozycji. Z pod jego
ręki wyszła muzyka do blisko 200 filmów i seriali takich
jak „Stawka większa niż życie” czy  „Czterdziestolatek”.
Ale to nie wszystko. Od organizatorów festiwalu dowie-
działem się, że „Duduś”, aby nie zawieść publiczności
i wystąpić podczas niedzielnego koncertu, przełożył
termin czekającej go operacji serca. Z jego strony był to
wspaniały gest. Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi
towarzyszyła oczywiście „Five O’Clock Orchestra” w składzie:
Tadeusz Erhard Orgielewski – kornet, Marek Michalak –
puzon (gościnnie), Janusz Sołtysik – klarnet, saksofon
sopranowy, Wojciech Kamiński – fortepian, Andrzej
Nowicki – banjo, Eugeniusz „Kerry” Marszałek – kontrabas,
Andrzej Wardęga – perkusja, Paula Kwietniewska – vocal
(gościnnie). Jak zwykle niezastąpiony w swych barwnych

jazzowych opowieściach był lider zespołu Tadeusz Erhard-
Orgielewski. Jazzmani raz po raz dawali upust swoim fantazjom
muzycznym, spontanicznie wykonując efektowne solówki.

Finału dopełnił znany krakowski zespól jazzowy „Jazz
Band Ball Orchestra”, który swą grą spowodował, że słu-
chacze bardzo niechętnie godzili się z perspektywą rozstania
z tak znakomitymi muzykami i świetną aranżacją
muzyczną. Również i oni nie mogli zejść ze sceny nie
bisując wielokrotnie. Jan Kudyk, grający na trąbce w tym
zespole, wychodząc jakby naprzeciw słuchaczom, wykonał
na zakończenie utwór Louisa Armstronga „Wonderfull
Words”. Jego ciepły, barwny i niski głos, zdobył uznanie
i został nagrodzony brawami. Koncertom towarzyszyło
olbrzymie zdjęcie legendy jazzu, zmarłego w ubiegłym roku
Henryka Majewskiego, który ze swoją nieodłączną trąbką,
z góry przyglądał się poczynaniom przyjaciół. Na ziemi
natomiast nad koncertami czuwali Beata Młynarczyk
i Tadeusz Erhard-Orgielewski.

Umilkły dźwięki muzyki i pogasły światła sceny.
Mówimy festiwalowi – do zobaczenia za rok. Należy mieć
tylko nadzieję, że VI –th Hot Jazz Spring, jak i jego kolejne
edycje, na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez kulturalnych
Częstochowy i będą wzbogacone o coraz to nowych artystów.
Częstochowa zasługuje na ten festiwal. Dlaczego? Bo ma
wspaniałych muzyków pod nazwą „Five O’Clock Orchestra”.
Trwaj jazzie, jesteś piękny.

Tekst i zdjęcia: ZBIGNIEW BURDA

Leliwa Jazz Band podczas wieczornego jam session
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Miejskie dworki, miejskie lwy

Stare domy, kamieniczki – to nie tylko godni szacunku
świadkowie historii. One tworzą atmosferę miejsca dziś,
teraz. Są składnikami powszedniości, niezauważanymi
nawet na co dzień, ale niezbędnymi, aby miejską przestrzeń
napełnić spokojnym zachwytem, wyciszeniem, harmonią
i różnorodnością życia. To antidotum na nudę blokowisk
i tandetę pseudonowoczesnego blichtru. Przykro obserwować,
jak są traktowane tam, gdzie powinny być przedmiotem
ogromnej troski i pieczołowitości jako najpiękniejsza oprawa
jasnogórskiego sanktuarium, w bliskim jego sąsiedztwie. Czy
władze miasta znajdą wreszcie sposób, aby nie dopuścić  do
dalszej degradacji budynków na skutek pozostawienia ich
niszczącemu działaniu upływającego czasu – albo bezmyślnych
przeróbek? Takie ingerencje, nieliczące się z charakterem
obiektów i miejsca, pozbawiają je autentyzmu i niszczą
niepowtarzalny klimat, ów genius loci właśnie.

Z biegiem czasu jestem zmuszony konstatować coraz
nowe ubytki w tej substancji. Niektóre ze zmian można by
jeszcze odwrócić – jak choćby odtworzyć brukowane kocimi
łbami rynsztoki na ulicy Wieluńskiej, zniszczone kiedyś
bezmyślną decyzją, podobnie jak na ulicy 3 Maja.

Do następnych degradujących zmian powinno się nie dopuścić.
Nie dopuszczać do przebudowy zabytkowych kamieniczek
przy okazji niezbędnych kapitalnych remontów.  Inne
ingerencje, choć technicznie na szczęście dość łatwe do
usunięcia –  także wprowadzają zgrzyt swą agresywną obec-
nością. Na przykład gdy połowę elewacji jednej z kamieniczek
na ulicy Wieluńskiej zasłania jaskrawa reklama.

Jeszcze sporo jest do uratowania. Byle tylko podjąć
odpowiednie prace. Wiele zostało we wspomnieniach. Ku
przestrodze – i przy okazji rewaloryzacji III Alei NMP –
warto wspomnieć obiekty, których już nie ma. O kamieniczce
narożnej, wyburzonej po wybudowaniu Hotelu „Patria”,
pisałem poprzednio. Również o innej sympatycznej budowli,
którą zniszczyły same właścicielki. Na skutek swych usilnych
starań siostry zmartwychwstanki uzyskały po roku 1970
zgodę na wyburzenie parterowego domu z podcieniem
kolumnowym. W wyniku ówczesnej niemądrej decyzji
mamy obecnie wątpliwą przyjemność oglądania brzydko –
nijakiego ogrodzenia zamiast uroczego staropolskiego
dworku. A przecież, gdyby wykazano trochę więcej szacunku
dla dziedzictwa –  nowe skrzydło gmachu  można było tak
zaprojektować, aby dworek pozostał i był ozdobą III Alei.
Jest on na liście innych cennych obiektów zniszczonych
w Częstochowie w II połowie XX wieku, jak zabytkowy
dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, a także zabytkowy
budynek dawnego szpitala w II Alei NMP czy kamienica
w I Alei. Na naszych oczach do ruiny jest doprowadzany
gmach drukarni Kohna i Oderfelda.

Dom przy III Alei NMP 58/60 (nieistniejący)
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Ale zostały jeszcze inne interesujące zakątki. Choćby
na ulicy Kordeckiego, posesja 12A. Jedna z nielicznych
już w Częstochowie drewnianych galeryjek zachowała się
tutaj w podwórku. Dom mieszkalny, zabudowania gospo-
darcze, komórki – tworzą malowniczy, urozmaicony
zespół, jak w starym miasteczku. Wzbogaca go leżący
na murku przy schodach lew. (To druga w Częstochowie
rzeźba lwa w miejskim plenerze - obok tej,  autorstwa
Baltazara Proszowskiego, z podwórka przy ulicy Siedmiu
Kamienic). Niestety od ulicy solidny parterowy dom jest
od dłuższego czasu opuszczony i doprowadzony do
opłakanego stanu. Powyrywane fragmenty ścian zewnętrznych
i wewnętrznych mogły początkowo nawet robić wrażenie
przygotowań do kapitalnego remontu, przebudowy.  W takim
stanie pozostało jednak wszystko do dziś.

Bardzo ładny dworek, z piękną bramą - ulica św.
Kazimierza 11- dawniej był własnością Jasnej Góry, od
kilkunastu lat należy do Wyższego Seminarium Duchownego.
Wymaga szybko podjęcia prac remontowych, pod nadzorem
konserwatora. Nie wolno dopuścić do jego zniszczenia,
na przykład do zamiany drewnianej bramy na nową.

Władysław Ratusiński

Brama przy  ul. św. Kazimierza 11

Lew przy schodach, ul. Kordeckiego 12A



18aleje III V-VI 2006

PLASTYKA

Okno na mistrza –
Włodzimierza Karankiewicza

Twórczość malarska Włodzimierza Karankiewicza została
po wielu latach ponownie zaprezentowana w Miejskiej Galerii
Sztuki w Częstochowie. Autor zatytułował swój pokaz „Okno
na mistrza”. Artysta w tej tytułowej dedykacji składa hołd swojemu
nauczycielowi, wspaniałemu malarzowi Janowi Szancenbachowi,
długoletniemu profesorowi i rektorowi Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W jednej z wypowiedzi w książce „175 lat nauczania
malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych” profesor mówi: „ studenci buntują się przeciw
studiom z natury i chcieliby – niektórzy z nich – dostać do ręki
video czy inne błyskotliwe urządzenie, które pozwoliłoby może
zrealizować coś odmiennego (...) Powoli ich przekonujemy.
Konieczne jest zdobycie podstaw i przyswojenie pewnych reguł.
Nauczenie się studiowania, analitycznego spojrzenia na naturę
i wyciągnięcie z tego wniosków jest kanonem nauczania. Nie
budzi mego zaufania malarz, który nie umie rysować postaci ludzkiej”.

Włodzimierz Karankiewicz jest jednym z tych, którzy twór-
czo w swojej indywidualnej kreacji prowadzą odwieczny dialog

ze swoim mistrzem, naturą, pierwotnymi wartościami zapisanymi
w kanonach sztuki malarskiej. W tej postawie a także w wielu
realizacjach - nauczyciela malarstwa w Instytucie Plastyki
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – widać chęć
sumowania i syntezowania osiągnięć polskiego koloryzmu. Artystyczny
przekaz oparty o zdecydowane rozstrzygnięcia kolorystyczne
i kompozycyjne a zarazem syntetyczne w kierunku zgeometry-
zowania, pewność widzenia natury świata, mówi o dekoracyjnych
preferencjach jego malarstwa. Karankiewicz podobnie jak Mehoffer,
Frycz, Szancenbach czy Joniak realizuje swoje widzenie
form przeżytej rzeczywistości jakby posługiwał się i bawił kolo-
rowymi liczmanami plam. Okno dla Karankiewicza jest również
oknem dla sceny kompozycyjnej, na którym głównym aktorem
jest natura upostaciowana w abstrakcyjny kolor. Kolor nasycony
walorowo, pełny i świecący.

W twórczości artysty zaznacza się również pewna doza
wykorzystania wartości konstrukcyjnych koloru. Piętrowość,
a zarazem pasmowość wielu kompozycji świadczy o bardzo
świadomym formistycznym podskórnym aspekcie jego malarstwa.

Obrazy – okna Włodzimierza Karankiewicza mają bardzo inte-
resującą wewnętrzną przestrzeń o architektonicznym charakterze.
Przestrzeń z zakodowanym czasem oraz formami – znakami.

                                                            Marian Panek

Włodzimierz Karankiewicz, "Okno dla Szancenbacha", 2000 / 2001
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Tadeusz Kantor, rysunek z cyklu "Ludzie wyjedzeni przez piasek", 1967

Henryk Waniek, "Stół dla szesnastu rycerzy", 1993

Kolekcja „Zachęty”
Pierwsza wystawa

W Muzeum Częstochowskim  została zaprezentowana
Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej Zachęty w Częstocho-
wie. W ratuszu  wystawiono dzieła 18 artystów, m.in.: Tadeusza
Kantora,, Grzegorza Stachańczyka, Edwarda Dwurnika, Wojciecha
Ćwiertniewicza, Henryka Wańka, Wojciecha Prażmowskiego,
Romana Łaciaka, Janusza Knorowskiego, Piotra Wachowskiego.

Obrazy malarskie, rysunki, fotografie, plakaty – w sumie 44
obiekty - składają się na pierwszy obszar kolekcji. Częstochowski
zbiór jest jedynym poza wojewódzkimi w skali całego kraju.

Częstochowska „Zachęta” została zarejestrowana jako sto-
warzyszenie w czerwcu ubiegłego roku. W grudniu komisja zakupów
(Piotr Głowacki, Jarosław Kweclich, Jacek Łydźba, Marian
Panek, Szymon Parafiniak, Wojciech Tuleja, Jacek Werbanowski)
dokonała pierwszych wyborów. Każda osoba z komisji mogła
wybrać i zaproponować w celu utworzenia kolekcji dwa dzieła do
zakupów - jeden z artystów obligatoryjnie pochodzi z Częstochowy
i jest twórczo związany z regionem częstochowskim; drugi
reprezentuje sztukę polską w sposób niezaprzeczalny i oryginalny.

Kolekcję będzie tworzyć kilka obszarów prezentujących
najważniejsze tendencje w sztuce rodzimej i światowej.
Powstawanie takich regionalnych kolekcji nadzoruje Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie.                                          M. Panek
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Tomasz Sętowski

NIEDOKOŃCZONY  OBRAZ

Straciłem mnóstwo czasu pytając różnych ludzi
o drogę. Chciałem tam dotrzeć za wszelką cenę.
Najdziwniejsze było to, że nie bardzo wiedziałem
gdzie mam się udać, po co i dlaczego?

Instynkt nakazywał mi jednak błądzić dalej,
bo wierzyłem, że spotka mnie coś fascynującego,
coś, czego jeszcze nie przeżyłem. Pragnienie było tak
wielkie, że byłem gotów przebrnąć przez wszystkie
niedogodności, ryzykując tym, że być może podróż
stanie się niebezpieczna. Ale owo niebezpieczeństwo
kusiło mnie najbardziej. Niepewność zdarzeń, których
będę świadkiem, podniecała mnie.

Wszystkich napotkanych na swojej drodze ludzi
pytałem bezskutecznie. Pytania mogły wydawać się
podejrzane, ponieważ sam nie bardzo wiedziałem,
o co pytam. Niestety, nikt nie umiał mi odpowiedzieć
i co więcej, nikt mnie nie rozumiał, tak jakbym zwracał
się do nich w obcym języku. Wszyscy wzruszali
ramionami i kręcili przecząco głową.

Miałem dużo czasu, więc dalej widziałem sens, być
może daremnych poszukiwań. Potrzebowałem tylko
jakiegoś śladu, podpowiedzi czy wskazówki, aby
odnaleźć właściwy kierunek.

Moje nastroje zmieniały się, czasem przychodziło
coraz większe zwątpienie. Próby poukładania moich
rozmyślań w logiczną całość, były prawie niemożliwe,
coraz bardziej czułem się zagubiony i bezradny. Położyłem
się strudzony na ziemi, licząc że może ktoś się mną
zajmie, zainteresuje, a może coś zaproponuje. Jednak
wszyscy przechodzili obojętnie. Próbując zwrócić na
siebie uwagę, udawałem człowieka o łagodnym,
optymistycznym usposobieniu, który jest życzliwy
ludziom i zwierzętom. Jednak wyników nie było.

Byłem już mocno zmartwiony brakiem zrozumienia.
Doszukiwałem się przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
Pomyślałem, że może mój ubiór jest nieodpowiedni
i odstrasza ludzi ode mnie. Ale czy strój może mieć
jakieś większe znaczenie, pytałem sam siebie. Posta-
nowiłem dalej szukać swojej drogi, udając się przed
siebie. Kręta dróżka, która prowadziła w mglistą
otchłań, sugerowała, że ktoś musiał tędy chodzić i być
może jest to ten właściwy ślad moich poszukiwań.

Trochę się obawiałem, bo nie było w pobliżu żywej
duszy i dopiero teraz poczułem się tak naprawdę
samotny i zagubiony. Z obawą, że coś może mi się
przydarzyć, postanowiłem iść dalej. Ciekawość była
wielka, gotów byłem wystawić swoją odwagę na próbę.
Towarzyszył temu nastrój niepewności, żeby nie
powiedzieć - grozy. Było mi chłodno. Zacząłem biec.
Pokonując łapczywie teren zauważyłem, że stąpam
po bardzo dziwnej nawierzchni, składającej się z drobnych
elementów wykonanych ludzką ręką. Rekwizyty te były
bardzo drobne i gęsto ułożone tak, że stanowiły twardy
grunt. Dostrzegłem jakieś części przypominające
mechanizmy z zegarów. Nie chciałem się nad tym
zastanawiać, bo czułem, że za chwilę odkryję coś
więcej, ciekawość była silniejsza od strachu.

Przebiegając pomiędzy gęstwiną drzew myślałem,
aby jak najszybciej wydostać się na otwartą przestrzeń.
Depresyjny, mroczny klimat nasilał się. Tempo wzrosło,
nogi niosły mnie i nie czułem zmęczenia. Światło
w oddali napawało optymizmem. Kierowałem się
przed siebie, słysząc jakieś bliżej nieokreślone odgłosy.
Przybliżałem się do światła, które kojarzyło mi się
z wyjściem z labiryntu. Wciąż jednak odległość była
trudna do określenia, tak jakbym biegł w miejscu. Nie
mogłem tego pojąć. Próba przyspieszenia okazała się
niemożliwa. Wtem obok mnie przebiegły dwa dziwne
zwierzęta. Wyglądało to na wyścig. W ogóle nie zwróciły
na mnie uwagi, tak jakby mnie tam nie było, a przecież
przebiegły tak blisko, że nieomal zderzyły się ze mną.
Z ulgą odetchnąłem, gdy nie zatrzymały się i nie okazały
zainteresowania moją osobą. Przebiegły zbyt szybko,
abym mógł zapamiętać ich wygląd i jakoś je nazwać.
Zauważyłem tylko, że były mieszanką różnych ras
zwierzęcych. Miałem przeczucie, że były to zwierzęta
rozumne, które posiadały cechy i odruchy ludzkie.
Zmierzały w tym samym kierunku, więc może tak jak
ja biegły w nieznane. A może są to mieszkańcy tej
nieodkrytej przeze mnie krainy?

Próbowałem uwolnić się od natłoku myśli i koncen-
trowałem się na jak najszybszym pokonaniu przestrzeni
dzielącej mnie od skraju lasu. Trudno było nazwać to
nawet lasem. Drzewa były tutaj czymś na podobieństwo
skamielin, z których wyrastał gąszcz roślin. Obecność
w tym nierealnym otoczeniu, uświadamiała mi, że nie
należę do tego świata. Nieoswojony z tymi dziwactwami
otaczającego mnie pejzażu, biegłem nie oglądając się
za siebie. Wszystko działo się coraz szybciej i trudno
było to ogarnąć umysłem. Chciałem wydostać się stąd.
Droga, którą pokonywałem w tak szybkim tempie,
kończyła się.
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Kiedy stanąłem na skraju lasu, oniemiałem. To, co
zobaczyłem, zachwyciło mnie tak mocno, że stałem
jak wryty, nie mogąc nasycić się wspaniałym widokiem.
Ujrzałem wielki statek u podnóża spowity mgłą. Jego
konstrukcja przechodziła w ogromne miasto, które
ginęło częściowo w chmurach. Statek-miasto zdumiewał
swoją monumentalnością. Mnóstwo baszt, wież, schodów
rozchodzących się w różnych kierunkach, stanowiło
swoisty labirynt architektoniczny. Wokół fruwały ptaki,
które na tle tego gigantycznego obiektu wydawały się
mikroskopijne. Widok ten napawał mnie optymizmem,
nieodpartym pragnieniem zobaczenia tego z bliska.
Uspokojony, udałem się w kierunku statku-miasta.

Szedłem jak w hipnozie, nie mogąc oderwać od
niego oczu. Wokół nie było nic, tylko rozległy piaszczysty
teren. Idąc, usłyszałem dźwięk. Powtórzył się kilka
razy. Za każdym razem brzmiał coraz głośniej i stawał
się bardziej uciążliwy. Kiedy stał się nie do wytrzy-
mania, obudziłem się.

Chciałem szybko powrócić do świata snu, ciekawy
zakończenia, ale było to nieosiągalne.

Dzwonek dzwonił. Ja patrzyłem na płótno oparte
na sztaludze. Trwało to dosyć długo. Żałowałem snu,
który został przerwany.

Obraz, nad którym pracowałem czekał cierpliwie
na skończenie. Teraz wiem, co na nim umieszczę
i nie mogę się doczekać zakończenia.
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Jakub M. Rawinis

WALENTYNKI

Rzadko zdarza się, by znakomita aktorka obchodziła
jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej sztuką,
w której gra bohaterkę obchodzącą właśnie urodziny.
Jest to jednak możliwe w Teatrze im. Adama Mickiewicza,
który 25 marca wystawił sztukę „Walentynki” Iwana
Wyrypajewa. Walentynę, postać centralną tej „tragifarsy
w dwóch aktach”, zagrała jubilatka Czesława Monczka.
W dodatku była jednocześnie asystentem reżysera.

Dobrze, że teatry w Polsce od czasu do czasu
zauważają twórczość zza wschodniej granicy, która
przecież nie jest powszechnie znana w naszym kraju
– zwłaszcza, jeśli chodzi o młodszych autorów. Jeżeli
ktoś nie wie – Wyrypajew to jeden z najsłynniejszych
(obok Nikołaja Kolady, autora m.in. „Merylin Mongoł”)
dramaturgów rosyjskich młodego pokolenia, orbitujący
między Irkuckiem, Moskwą, Magadanem, Kamczatką
i Władywostokiem i mający już na koncie oskarżenie
o demoralizację (chociaż akurat nie za „Walentynki”,
a za „Sny”). Inscenizacją jego utworu zajął się Szczepan
Szczykno, reżyser wystawiający dotąd między innymi
w Warszawie, Opolu, Łodzi, Wrocławiu czy Gdańsku,
a w Częstochowie znany z „Żalów Matki Boskiej pod
Krzyżem”.

„Walentynki” są inspirowane dramatem Michaiła
Roszczyna „Walentyn i Walentyna” z lat siedemdzie-
siątych i stanowią jakby ciąg dalszy. Jest to opowieść
o trójkącie miłosnym i o tym, co zeń wynikło po czter-
dziestu latach (w 2012 roku), gdy Walentyn (Adam
Hutyra) od dwudziestu lat nie żyje. Akcja rozgrywa

się w Moskwie. Obie kobiety, kochanka Walentyna
i żona Katia (Cecylia Putro), żyją w jednym mieszkaniu,
a w ich wzajemnych stosunkach przywiązanie miesza
się z nienawiścią. Choć zaczyna się od pozornie
niewinnej wizyty, jaką w pokoju Walentyny składa
Katia z okazji jej urodzin – rychło przekonujemy się,
że emocje między bohaterami kłębią się niczym u
Czechowa, a urodziny bohaterki jednocześnie stanowią
rocznicę śmierci Walentyna. Nie brak strzelby, która
oczywiście musi w pewnej chwili wypalić.

Nie udało mi się niestety dotrzeć do oryginalnego
tekstu i nie wiem, czy i w jakim zakresie reżyser dokonał
zmian. Wbrew zapowiedziom prasowym nie bardzo
odczułem w sztuce zmiany obyczajowości rosyjskiej
przez lata, ale też i nie jest tak, by z treści zniknęły
wszelkie rosyjskie realia. Pojawiają się one, ale też
niezbyt nachalnie, pierwszeństwo ma psychologia. Na
początku sztuki nad Walentyną unosi się na przykład
niebieski balonik, prawidłowo kojarzony przez
wszystkich, którzy znają Bułata Okudżawę, a po jakimś
czasie przenosi się nad Katię. W innym momencie
wspomina się o znanym  basenie na miejscu dawnej
cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie (notabene
– dziś już odbudowanej).

„Walentynki” to opowieść o przeszłości i o radzeniu
sobie z nią. Nie bez przyczyny w programie spektaklu
znalazły się słowa Kory Al-Muzaniego „ (…) Czas
jako taki nie istnieje. Są tylko dwie rzeczy: miłość
i miłość”. Różne płaszczyzny czasowe swobodnie
nakładają się, przenikają i oddziałują na siebie.
Obserwujemy na przemian dzień dzisiejszy, retrospekcje
(w programie nazwane dość kulawo „flashbackami
minionych dni”, co przywodzi – nie wiem, czy
zamierzone – skojarzenia z pewną kroniką staroruską),
sny. Występuje sześcioro aktorów, gdyż każda postać

Fot. Piotr Dłubak

Fot. Piotr Dłubak
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pojawia się podwójnie – w młodości i później. Co
więcej, wskutek owego przenikania się planów
czasowych, postać może rozmawiać na przemian
z młodszą lub starszą hipostazą rozmówcy. A całe
przedstawienie zaczyna się zaskakująco od pouczenia,
jakiego 40-letni Walentyn udziela sobie samemu, tylko
młodszemu o 22 lata (Nikodem Kasprowicz). W dodatku
na widowni, i dopiero potem wchodzą na scenę.

Nie ulega wątpliwości, że z sześciorga aktorów tak
naprawdę liczą się Walentyna i Katia. Sztuka jest
w gruncie rzeczy wielkim pojedynkiem między dwiema
kobietami, kochającymi niegdyś jednego mężczyznę,
i obie aktorki w tych rolach sprawdzają się znakomicie.

Walentyna jest bardziej subtelna i liryczna, ale lepiej
nie wyprowadzać ją z równowagi, szczególnie, jeśli
ma w ręku wspomnianą strzelbę, nabitą przed laty
przez Walentyna; Katia zaś szorstka w watowanym
bezrękawniku. Cecylia Putro doskonale wykorzystuje
ochrypły głos. Na temat Hutyry można powiedzieć
to, co zwykle – że reprezentuje wysoki poziom i równie
dobrze gra mężczyznę czyjegoś życia, co gatunek
typowo rosyjski – zapijaczonego inteligenta. Młodsi
aktorzy (prócz Kasprowicza także Aleksandra Fronczak
– młoda Walentyna i Iwona Chołuj – młoda Katia)
mniej rzucają się w oczy, ale w gruncie rzeczy nie
takie jest ich zadanie. Zresztą, gdy się zestawi

Fot. Piotr Dłubak

Cecylia Putro w roli Kati
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Kasprowicza z Hutyrą, łatwo można uwierzyć, że to
ten sam facet, tylko młodszy.

Scenografia składa się z kilku mebli z lat 70. –
fotel, stolik, szafka, na niej zaś książki, które Walentyn
w pewnym momencie zrzuca w napadzie pijackiego
szału. Muzykę skomponowali i wykonali (na akorde-
onach) Piotr Nikoli i Łukasz Jaworski. Obaj przez
większość spektaklu stoją w głębi sceny. W finale
sztuki sen Walentyny ujęty jest w kakofoniczną klamrę,
która ma podkreślać jego odrealnienie. Jeden z aktorów,
grający na trąbce, wyłania się nagle spod szafy.

Przez ostatnie kilka miesięcy wieści z naszego
teatru  – artystyczne i inne – nie napawały optymi-
zmem. Tym bardziej cieszy, że instytucja ta mimo
wszystko zdolna jest wystawić całkiem dobry spektakl,
dość awangardowy w treści, ale nie przekombinowany.

Panią Czesławę Monczkę na zakończenie uhonorowano
lampką wina. Wiadomo, że z okazji trzydziestolecia,
ale sama rola Walentyny już by na to zasługiwała. To
był istny tryumf jubilatki.

Teatr im. A. Mickiewicza: Iwan Wyrypajew – Walentynki.
Premiera 25 marca 2006 r.
Przekład z ros. – Andrzej Bubień
Reżyseria – Szczepan Szczykno
Scenografia – Agnieszka Zawadowska/Krzysztof Benedek
Kostiumy – Wanda Kowalska
Kompozycja, aranżacja muzyki i jej wykonanie –
Piotr Nikoli, Łukasz Jaworski
Obsada: Czesława Monczka, Cecylia Putro, Iwona Chołuj,
Aleksandra Fronczak, Adam Hutyra, Nikodem Kasprowicz

Fot. Piotr Dłubak
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TU STWARZAM SWÓJ ŚWIAT

z aktorką Czesławą Monczką
rozmawia Marian P. Rawinis

Niedawno stwierdziła Pani, że życie teatralne tak się Pani
układało, że właściwie gra Pani nie to, co by chciała.
Marzyła Pani o wielkich sztukach, o klasycznym repertuarze...

Tak się ostatnio składa, że repertuar jest taki, jaki jest. Ale
może nie dotyczy to tylko mnie, może dotyczy to w ogóle
aktorów mojego pokolenia. Przed laty słyszałam wypo-
wiedź Zofii Rysiówny, że nie bardzo się godzi na taki
teatr, w którym nie ma dobrej literatury, w którym nie ma
klasyki, w którym nie dba się o słowo, nie dba się o warsztat
aktorski. Ja myślę, że tak się dzieje dzisiaj w teatrze.
Wydarzeniem jest wielkim, że się gdzieś wystawia klasykę.
O tym wszyscy mówią, wszyscy się tym interesują. Mam
teorię na ten temat. Pierwsza rzecz to pieniądze. Pieniądze,
bo brak pieniędzy nie pozwala na wielkie  przedsięwzięcia
w teatrze, te pociągają za sobą  ogromne nakłady.

A może to też sprawa mody? I młodych reżyserów, którzy
wolą wystawiać dawne sztuki w nowy sposób?

Młodzi reżyserzy odcinają się od klasyków takich jak
Molier czy Szekspir, ale także i od współczesnych klasyków,
autorów takich jak Mrożek i Witkacy. A jeszcze jest inny
powód. Myślę, że teatr, tak jak cały nasz kraj, znajduje się
w tej chwili w specyficznym momencie, szuka swojej formuły,
możliwości dotarcia do takiego widza jakiego mamy. To
znaczy dotarcia do człowieka, który żyje w trudnym okresie
gospodarczym. Dla nas wszystkich jest to trudny czas,
emocjonalnie, finansowo, intelektualnie. Te rzeczy nie
omijają przecież teatru. To są takie poszukiwania. I ten
czas po prostu trzeba przejść.

To może długo potrwać. Gdy się przegląda repertuary,
to niekoniecznie świadczą one o  poszukiwaniach.

Mówiłam przed premierą „Walentynek”, że zdecydowanie
wolałabym, żeby to była klasyka, to moje jubileuszowe przed-
stawienie. Ale „Walentynki” to jedno z najważniejszych
przedstawień w całym moim trzydziestoleciu.

Aż tak?

Tak. Na mój własny użytek. Na to, jak się pracowało,
co ja przy tym przedstawieniu nauczyłam się, co sobie
przypomniałam. To przedstawienie dla mnie jest niezwykle
ważne, bo ja wiem, jedno z pięciu-dziesięciu najważniejszych
przedstawień, patrząc na przestrzeni  trzydziestolecia.

Ważnym momentem w moim życiu było spotkanie
z Krystianem Lupą. To była  niezwykle istotna praca,
niezwykle ważna dla mnie i taka, do której często się
odwołuję. Wracam, przypominając sobie jak się
pracowało, jakimi metodami się szukało, jak się
docierało do swojego wnętrza, i jak robił to Krystian.
Potem już nigdy nie miałam możliwości pracy z Krystianem,
ale to są takie kamienie milowe, które pozostają. To jest
trudno zważyć i zmierzyć ale mam takie uczucie po dziś
dzień, kiedy mogę sobie pewne rzeczy przeanalizować,
takie uczucie jakbym pokonywała jakąś przestrzeń... To
wcale nie musi być tak, że te kamienie milowe to musi
być nazwisko z pierwszej dziesiątki. Bardzo ważna było
dla mnie rola Lady Anny w Ryszardzie III Szekspira
i reżyser Mieczysław Daszewski - choć może wtedy
byłam za młoda, żeby pewne rzeczy ocenić, oceniałam
go jako pedagoga, reżysera. To piekielnie trudna rola, trzeba
w sobie dużo pokonać. Czasem jest to wielkie nazwisko,
czasem inne, jak dla mnie Daszewski. Oceniam go
bardzo wysoko.

A Bogdan Michalik, legenda częstochowskiej sceny?
Robiony przez niego teatr na początku lat 80, do dzisiaj
stanowi dla wielu punkt odniesienia.

U Michalika grałam w jednym przedstawieniu. W „Operze
za trzy grosze”, która też na pewno jest bardzo ważna,
a jednocześnie ma dla nie ogromne znaczenie jeśli idzie
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o pracę zespołową. Bo na ogół myśli się głównie o swojej
roli. A tamto przedstawienie było  tak wspaniale grane
zespołowo, przez wszystkich kolegów, uczciwie do
końca. Było piekielnie trudne, piekielnie trudne muzycznie,
a jednak  wszystko udało się uzyskać, dało się utrzymać
nie tylko na premierze, a w ogóle.

Występowała Pani w podobnych, trudnych spektaklach -
„Kolęda Nocka”, „Pastorałka”. Czy praca przy nich była
w jakiś sposób zbliżone? Kiedy gra się zespołowo
a kiedy gra się na lidera? I ile zależy od reżysera?

Od reżysera w bardzo dużej mierze. Ale zawsze
zespołową pracę narzuca już sam materiał. Taką ogromną
zespołową pracę, jaką tu wykonywaliśmy, była „Historyja
o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”. To było
rzeczywiście trudne, zbiorowe sceny wymagające ogromnej
współpracy,  uczciwości, koleżeństwa i uczciwości wobec
siebie – to są rzeczy niezwykle trudne.  Człowiek gra
w zespole i ani na moment nie można się z tego wyłączyć.
Próby są meczące, wymagające wiele wysiłku, pilności,
trudno się pracuje na ten efekt i bardzo długo. To jest
żmudna robota, bardzo łatwo w tej sytuacji o zmęczenie
i o niezadowolenie. W sumie my wszyscy jesteśmy przecież
solistami. Jak nam przychodzi grać zespołowo, różnie
z tym bywa. Żartuję czasem, że z chórzysty zawsze może
wyrosnąć dobry solista, z zespołu solistów zrobić chór
jest bardzo trudno. To jest bardzo specyficzna praca.
Jeżeli w tym wszystkim utrzymuje się atmosfera
koleżeństwa, świadomość, że gramy wszyscy w jednej
sprawie, wszyscy dla siebie stanowimy jeden organizm,
to jest wtedy fantastyczna robota.

Rozumiem, że bywa też inaczej...

Niestety tak. Niestety to się zdarza. Współpracy się nie da
zaprogramować ani wymusić na aktorach żadnym
zarządzeniem ani żadnym wymaganiem czy postanowie-
niami. Na to musi być określona grupa ludzi, musi być to
coś, co nazywamy zespołem. Nie zawsze się da, czasem
to niemożliwe.

A jak jest wtedy, gdy aktor musi się podporządkować?
Chodzi, myśli, kombinuje, a dostaje zupełnie co innego
do zagrania...

Często żartuję, że mam ogromną potrzebę niezależności
a jednocześnie wybrałam zawód, o którym tylko mówi
się, że jest wolnym zawodem. Jest to zawód, który
wymaga ode mnie ciągłego podporządkowania się.

Właśnie. Stale jacyś ludzie mówią, jak siedzieć, jak
chodzić. Jest informacja: będziemy grali to i to, od razu
ludzie zaczynają kombinować, kto co będzie grał...
I nadchodzi moment, gdy dyrekcja informuje czy wiesza

na tablicy ogłoszeń, kto co będzie grał. I rozczarowanie.
Bo sobie wyobrażał, że będzie grał no może niekoniecznie
główną rolę ale wyrazistą, ważną, a teraz się okazuje,
że coś bardzo małego.

Albo wcale.

Aktorzy lubią powtarzać, jak to chodzą z rolą, jak nad nią
pracują. A wcześniejszy lęk emocjonalny? Co się dzieje,
gdy aktor przymierza się do jakiejś roli, chodzi, myśli, co
będzie robił i jak. A potem okazuje się, że tego robić nie
może. Więc co? Praca już wykonana idzie w powietrze?

Nie, nie. Oczywiście, mogę mówić tylko za siebie. Na
pewno tak jest, że się liczy na tę konkretną rolę. To też
sprawa wieku, wiadomo że jest określony przedział ról.
Ja z czasem nauczyłam się metody na te bóle rozczarowań.
Staram się nie myśleć o tym, nie stresować się. Zaczynam
się interesować sztuką w momencie, kiedy jest na tablicy
ogłoszeń, kiedy wiadomo, kto co. Zwykle tak się dzieje,
że zanim ukaże się na tablicy, to aktorzy którzy grają  role
pierwszoplanowe już o tym wiedza, bo dyrekcja przecież
rozmawia. Wiem, że jeśli ze mną nie rozmawiała, to znaczy,
że to mnie nie dotyczy. Natomiast nie mam potrzeby, żeby
sobie z góry wyobrażać, jak moja rola będzie wyglądać.
Po pierwszym spotkaniu z reżyserem, kiedy reżyser
opowiada, jak i co chce uzyskać, to dopiero od tego
momentu zaczyna się myślenie o roli. Uwielbiam pierwszą
próbę czytaną, kiedy sztukę czyta się po raz pierwszy
i kiedy po raz pierwszy zaczynamy rozmawiać.W
„Walentynkach” tak dokładnie było. Sztuki nie znałam,
chciałam żeby była przeczytana po raz pierwszy na próbie.
Z czasem oczywiście już granych sztuk jest coraz więcej
i coraz trudniej jest o tę szczególną przyjemność
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pierwszego czytania. Gdy byłam młodą aktorką nie
miałam tego typu problemów. Tak się szczęśliwie  składało,
że w każdym z teatrów byłam jedyną młodą dziewczyną,
potem młodą kobietą. I w gruncie rzeczy wiedziałam
z góry, jak będę obsadzana. Jeśli się angażowałam do
teatru, to dyrektor mówił: będzie grane to i to, będziesz
grała to i to, jeśli przyjdziesz do mojego teatru to wystawię
tę sztukę. Jeżeli człowiek miał odwagę, to mógł zapytać,
z którmi z kolegów i koleżanek. Albo nie wypadało zapytać.
W tamtym czasie, kiedy człowiek jest najbardziej podatny
na emocje i jest najmniej odporny,  takie emocje były mi
oszczędzone. Dopiero potem zaczął się ten czas, kiedy
się wchodzi w taki wiek aktorski, że trzeba sobie wypra-
cować metodę na siebie samego.

Dobrze pamiętam Panią jako Mefistofelesa w „Fauście”,
chyba z 10 lat temu. Czy ta - męska rola - to jakieś
szczególne  doświadczenie?

Na pewno. Bo też i reżyser pracujący bardzo niebanalnymi
metodami. Niebanalne metody to są dla mnie takie, gdzie
reżyser jest tak bardzo skupiony na aktorze, że stwarza
atmosferę  sięgania do najgłębszych pokładów człowieka.
Człowiek czuje się tak bezpiecznie przy reżyserze, wśród
kolegów z którymi się gra, że nie ma się oporów w sobie,
lęku przed tym, że ja to mogę zrobić źle. Właściwie
pryskają jakiekolwiek bariery zawodowe, otwarty jest na
propozycje reżysera i sam w sobie uruchamia różne
możliwości. I tak też Marczewski pracuje.

Odbywa się pierwsze spotkanie z reżyserem, który mówi,
jaki ma pomysł na przedstawienie. Czy zawsze podchodzi
Pani z pełnym zaufaniem do reżyserskich wizji?

Nie zdarzyła mi się nigdy taka sytuacja, żebym po pierwszej
próbie miała uczucie, że ja się nie zgadzam, że mi się to nie
podoba. Pewnie, że może się zdarzyć, że spodziewałam się
czegoś trochę innego. Ale zawsze jest ciekawość i musi
być absolutnie zaufanie do reżysera. Bo to jest bardzo żmudny
i trudny proces, zdarzają się różne sytuacje, zwątpienia,
niedomówienia, nieporozumienia, czasem dochodzi do
kłótni. Ale jeżeli to wszystko jest na temat, możemy się
spierać, możemy mieć różne punkty widzenia. Mnie się
nigdy nie zdarzyła sytuacja: masz wykonać tak i tak.
Zwykle siadamy, gadamy. Nawet jeżeli nie jestem do końca
przekonana o czymś, to i tak to robię. Nie dlatego, że muszę,
tylko zastanawiam się w tym momencie, że może to ja nie
mam racji. W takim razie od tego są próby. To spróbujmy,
zobaczmy. I zdarzało mi się wielokrotnie, że musiałam
przyznać rację reżyserowi.

Na przykład?

Zdarzyło się tak w „Walentynkach”, kiedy wydawało
mi się, że coś nie tak, że to nie do zrozumienia, że brak

konsekwencji w roli. Ale przychodził moment, w którym
okazywało się, że to reżyser miał rację i trzeba było moje
poprzednie myślenie nagiąć do tej sytuacji  Pewnie,
że bywali tacy reżyserzy, którzy mieli gotowy plan niemal
rozrysowanych sytuacji: tu idziesz tak, tu idziesz tak,
często w ogromnych przedstawieniach  jakiś szkic jest
zresztą niezbędny. Ale właściwie robi się to wszystko
metodą dyskusji. Ja jestem dociekliwa, reżyserzy maja
mnie momentami dosyć. Czasem się irytuję, że to chyba
nie tak, moja uwaga wywołuje uwagi reżysera. Ale to są
normalne relacje, jak w rozmowach, w przyjaźni, jak w życiu.

Nie wszyscy reżyserzy informują o szczegółach planowanej
inscenizacji. Część pomysłów rodzi się w pracy.

Najważniejsze jest, jak się to tworzy na żywo, na bieżąco.
Jak aktorka musi być otwarta na propozycje reżysera, tak
samo reżyser musi być otwarty ma propozycje aktorki.
Tylko wtedy może powstać wielka rola. Taka rola to nie
jest sukces tylko mój albo sukces tylko reżysera, choć tak
naprawdę nie wiem, czy po połowie, po 50 procent,
każdy z nas daje swój wysiłek i energię. Może raz tak, raz
inaczej. Aktor sam może zrobić tylko solistyczną scenę.

Zdarza, że coś się nie udaje? Nie dlatego, że  koncepcja
reżysera była nie najlepsza. Dlatego, że aktor nie sprostał.

Te role się szczególnie pamięta. Bo jakby nie mówić, coś
się nie udało. Najprościej byłoby powiedzieć, że to sztuka
byle jaka czy reżyser sobie nie dał rady. Nie mam chyba
w życiu czegoś takiego, że się wstydziłam brać udział
w jakiejś sztuce.  Ale dwóch ról nie zgarałam. Za dyrekcji
Talara próbowałam w 2 sztukach i w tych dwóch sztukach
nie zagrałam. Pracowałam nad Matką w „Balladynie”
i próbowałam w „Locie nad kukułczym gniazdem”.
W „Balladynie” wiem, dlaczego nie zagrałam, Hanuszkiewicz
mi to tłumaczył. Brakło też czasu, być może gdyby
Hanuszkiewicz miał czas, być może jednak grałabym.
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Natomiast dlaczego nie dałam sobie rady w „Locie...”  nie
wiem do tej pory. I nigdy nie miałam okazji, żeby o tym
porozmawiać. Mam nadzieję, że to się kiedyś zdarzy, bo to
dla mnie jest bardzo ważna rzecz. Bo dlaczego nie dostałam
takiej roli jest dla mnie wnioskiem na przyszłość.
Hanuszkiewicz tłumaczył, czemu nie mogę sobie dać rady
i dla mnie to było jakby jasne. Tylko że dopiero po latach
dotarło to do mnie, przy okazji zupełnie innego spektaklu.
Zrobiłam podstawowy, szkolny błąd w podejściu do tej roli
i nie było takiej możliwości, żebym wtedy dała sobie radę.
Bo ja z góry źle myślałam o tej roli. Mój podstawowy błąd
polegał na tym, że nie mogłam sobie dać rady z plebejskością
Matki, to było dla mnie trudne. Hanuszkiewicz mówił:
dajesz sobie radę z drugą częścią, kiedy ona jest już innym
człowiekiem, po wyrzuceniu przez Balladynę, a z tą
pierwszą częścią nie. Ja mówię, nawet użyłam tych
argumentów: jak mogę nie dać sobie rady z plebejskością,
kiedy sama jestem ze wsi, w jakimś sensie przynajmniej.
On tłumaczył, że to nie ma znaczenia. Ja zamiast nastawić
swoje myślenie na to, że to jest prosta wiejska kobieta,
która ma takie a nie inne ambicje i takie wrażenia,   myślałam
przede wszystkim, że to przecież  jest Słowacki. A jak to
jest Słowacki, to Słowacki niesie ze sobą inną poetykę, inny
klimat, to w ogóle nie te rejony. I najprawdopodobniej tak
mi się to zakodowało, ta elegancja Słowackiego, ta
eteryczność, że nie umiałam się przestawić, że oprócz
górnolotnej poezji jest tam prostota i nawet prostactwo.
Wtedy nie mogłam sobie z tym poradzić.

Jest Pani wykonawczynią, nie chcę powiedzieć recytatorką,
poezji, i to od dawna. Pewnie od czasów szkolnych  jeszcze.
Historie poetyckie, które się dzieją w teatrze albo obok
teatru to spory kawałek Pani artystycznego życia.

To prawda. Tak się zaczęło. Urodziłam się między Kielcami
a Radomiem. Byłam kielczanką, radomianką, teraz jestem
częstochowianką. Wychowywałam się w Skarżysku.
A potem jak poszłam na Uniwersytet Jagielloński, to
natychmiast - w październiku zaczęły się studia (filologia
rosyjska) - w grudniu dostałam się do studia aktorskiego
przy Teatrze STU.

Dzisiejsze czasy „poszukujące” nie pozwalają części
aktorów grać wystarczająco dużo, powodują, że niektórzy
aktorzy gdzieś tam się zapadają, inni szukają aktywności
na innych polach. Ale w powszechnej opinii aktor to człowiek
wybitny pod każdym względem i nie musi myśleć, skąd
brać pieniądze na chleb. Czy są zadanie, które musi Pani
wykonywać, niekoniecznie z chęci artystycznej ale bytowej.
Musi Pani dorabiać?

O tak, zdecydowanie. Naprawdę duże pieniądze zarabia
bardzo mało aktorów. Tak było zawsze w teatrze, że starsi

aktorzy grają mniej. Tylko, że w dawnych czasach było
tak, że pensja aktora i to wszystko co za tym idzie, wyna-
grodzenia za przedstawienia rosły z czasem, z wiekiem.
A kto był w moim wieku, grał mniej, miał pensję i jeżeli
już grywał, to za inne pieniądze niż człowiek, który
dopiero rozpoczynał. Czas zmienił to bardzo. Nie wiem,
czy tylko w naszym teatrze czy w ogóle, ale w pewnym
momencie okazało się, że my mamy identyczne wyna-
grodzenia. Oczywiście, młodsi koledzy grają więcej, bo
takie są tematy i sztuki. Więc zostaje się na pensji, za którą
mistrzostwem świata jest przeżycie.

I co może aktor?

Niewiele. To jest taki czas, że niewiele można, bo po prostu
nikt nie ma pieniędzy na kulturę. Nie tylko władze, ludzie
też nie mają. Kiedyś robiło się programy dla szkół – czy to
poetyckie czy w ramach edukacji teatralnej. Dzisiaj dzieci
nie zapłacą w szkole, rodzice nie dadzą, bo nie mają. Jest
bardzo trudno. Dlatego dla mnie liczy się każda praca.
Zdarzało się, pracowałam w browarze przy przygotowy-
waniu transportu piwa „Kmicic”, za marne grosze. Nie
jestem w sytuacji w której mogę powiedzieć, że  nie mam
siły na inną pracę. Jeżeli mogę, to ja po prostu to robię. Nie
ma się nad czym zastanawiać. Można mówić szumnie
o ideałach i sztuce, ale trzeba przeżyć.

Ale w domu czyta Pani poezje?

Tak, dla przyjemności. Kiedyś uczułam się poezji dla własnej
przyjemności i w gruncie rzeczy robię to do tej pory.
Jeżeli mi się coś podoba. Czytając, wracając pamięcią,
przypominając sobie, nie myślę, czy to będzie przydatne
czy nie będzie przydatne. Mnie to po prostu sprawia
przyjemność. Sama jestem ciekawa, jeżeli pamiętam jakiś
wiersz, tekst, który zrobił na mnie wrażenie kiedy
miałam 18 czy 20 lat, jak to odbiorę dzisiaj. Czytam  po
raz kolejny „Noce i dnie”, teraz biorę się za „Lalkę”.
Pamiętam wiersze Broniewskiego, jego liryki zrobiły na
mnie wielkie wrażenie, wracam do Achmatowej. Wiem
dziś więcej,  znajduję rzeczy, których wtedy gdy miałam
18 lat, nie dostrzegałam. To ogromna przyjemność. Bardzo
lubię Tadeusza Nowaka, odkryłam go na I czy II roku
studiów.

Czyta też Pani po rosyjsku?

Czytuję. Ale mam mały kontakt. Przy okazji „Walentynek”
było to dla mnie też wyzwanie. Ciągle do czegoś tam
zaglądałam, szukałam. Myślę, że w rozmowie dałabym
sobie radę. Kontakt mam mały, właściwie ciągle sobie
obiecuję nadrobić.
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W repertuarach nie ma za wiele rosyjskiej literatury.
„Wujaszek Wania” jest jednak w teatrze nieśmiertelny.

Ale Czechow jakoś tak obok mnie przeszedł... Marzyłam
też, żeby zagrać w literaturze hiszpańskiej, jakieś Calderony,
to jest takie głębokie w emocjach... Nigdy mi się nie
udało. Za to grałam we współczesnej literaturze rosyjskiej.
I grałam za to takie sztuki jak „Sułkowski”. Nie pamiętam,
żeby ktoś to kiedyś wystawił...

Widziałem w Teatrze Telewizji, z Markiem Kondratem.
Bardzo dobre przedstawienia. Mówiła Pani o marzeniu
zagrania w dużej sztuce, kostiumowej. Z punktu widzenia
kobiety to chyba jakaś dodatkowa atrakcja, żeby wystąpić
w kostiumie, a nie chodzić w płaszczu po same kostki, jak to
się zdarza przy współczesnych inscenizacjach.

Teatr zawsze się będzie kojarzył z kostiumem, ze sceno-
grafią. Myślę, ze młode osoby wychowane na serialach,
na teatrze z prostą dekoracją - jakieś tam listwy, podłoga
i proszę grajmy – mogą nic nie wiedzieć o kostiumie. Dla
nas teatr zapadł w świadomości z kostiumami i scenografią.
Na podstawie tego, co człowiek widział, tak sobie
wyobrażał dawną epokę. Jeśli się oglądało sztukę albo
film kostiumowy, to miało się pojęcie o epoce.
I myślę, że teatr powinien też taką rolę spełniać. A sam
kostium? Jest to przyjemność ogromna i wielka rzecz.
I jest jeszcze coś takiego – w tej chwili mogłoby się
wydawać, że nie  ma takiej potrzeby – jak umiejętność
noszenia kostiumu przez aktora czy aktorkę. To wielka
sztuka, nie jest tak, że zakładamy kostium i już. Kostium
narzuca określoną formę zachowania i ruchu.

Pomaga w pracy czy ją utrudnia?

Pomaga i utrudnia. Bo tak jak  w powiedzeniu, że
w którym to pokoleniu frak dobrze leży? Bardzo podobnie
jest z kostiumem aktorskim. Trzeba umieć go nosić. Jak
w innym powiedzeniu: księżniczki się nie gra, księżniczką się jest.

Oj, miałbym zastrzeżenia do zachowania  koronowanych
głów w przedstawieniu „Odyseja 2”...

Bez względu na epokę etykieta w pewnych kręgach
obowiązuje. I bez względu na to, jak sympatycznie,
serdecznie, komunikatywnie pan prezydent będzie się
zachowywał na spotkaniu z wyborcami, to jednak na
spotkaniu z głowami państw pewne rytuały i pewna
etykieta są ustalone. To samo dotyczy postaci, które się
na scenie gra. Jest coś takiego jak ruch w kostiumie.
W kostiumie ruch nie jest ani nieprawdziwy ani sztuczny,
on jest inny Jak aktor uczy się padania, walki na szpady,
tak powinien uczyć się noszenia kostiumu. Mam nadzieję,
że w dobrych, starych szkołach aktorskich jeszcze tego
uczą.

Gdzie Panią można zobaczyć poza teatrem?

W tej chwili nic takiego nie robię... Usiłuję zmobilizować
kolegów do jakiejś pracy. Teraz się zrobiło tak, że pierwsze
pytanie jakie pada jest: kto to kupi, i wszystkim nam się
trochę odechciewa pracy tylko dla pracy. Dawniej nie
zastanawialiśmy się nad tym. Ale było więcej możliwości.
Były domu kultury, więcej ludzi nastawionych na kulturę
i zawsze gdzieś można było coś zrobić. Nie pracowałam
ostatnio, bo mój stały akompaniator poszedł do Piwnicy
pod Baranami... Zbieram się do przygotowania czegoś
z kim innym. Co do jednego miejsca wiem na pewno,
w Białym Borku na mnie czekają. Ale ten czas ostatnio...
Ciągle jest sprawa: będziemy coś robić czy nie będziemy.
Potem te próby „Walentynek”, inne rzeczy trzeba było
odłożyć na plan dalszy, potem się trzeba było odsunąć,
wyciszyć, jakby od nowa się naładować. W tej chwili
jestem zwarta i gotowa, żeby coś zacząć robić. I gadamy
z kolegami. Miało być „Poskromienie złośnicy”, nie
będzie. Ale myślę, że w sytuacji jaka jest w teatrze, decyzja
pani dyrektor jest słuszna. Ale żal, że się nic nie robi. Jak
z kolegami rozmawiam, to mówią: po co robić w czerwcu,
potem przyjdzie nowa dyrekcja...

Czy w Częstochowie ma Pani swoje ulubione miejsca,
może lokale?

Uważam się już za czestochowiankę. Ale nie znalazłam
tutaj takich miejsc, w których bym bywała. Pewnie nie
szukałam. Mimo to mam bardzo dużo znajomych, może
nawet przyjaciół, ale w gruncie rzeczy nie szukałam
środowiska dla siebie. Ja bardzo lubię ludzi, lubię
przebywać w ich towarzystwie, ale też lubię być sama.
Może dlatego, że tyle czasu  spędzam w teatrze, to lubię
pobyć sama. Lubię rozmawiać ale i lubię po przedstawieniu
wyciszyć się, odpocząć sama.

To chyba dość nietypowe.

Po premierze, takiej gdzie się pracuje w skupieniu w zespole,
bardzo długo jest tak, że my siebie potrzebujemy, szukamy,
dzwonimy. Wytwarza się często taki szczególny rodzaj
bliskości. Jak się wejdzie do bufetu w teatrze, jak się widzi
ludzi siedzących grupkami, to od razu widać, która grupa
pracuje przy danym przedstawieniu. Wytwarzają się jakby
inne porozumienia, inne klimaty. I tak się buduje zespól.
Trudną rzeczą  jest dobić do tego grona. To zaufanie
i szczególny rodzaj serdeczności, bliskości, który w dużych
skupiskach ludzi nie jest możliwy. A w Częstochowie nie
znam chyba miejsca, gdzie człowiek chętnie by poszedł
wiedząc, że tam spotka określonych ludzi. Gdybym
wiedziała, że jest taki lokal, gdzie przychodzą muzycy
czy poeci... Nie ma.  Zaczęłam się zastanawiać nad tym,
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że dawniej częściej człowiek się z człowiekiem spotykał,
rozmawiał, dziś wystarczy telefon. Wiele razy wybierałam
się, zapraszana, do pani Ludmiły Marjańskiej. Nigdy nie
pojechałam, tak się składało. Tak jak zawsze brakowało
mi czasu usiąść i porozmawiać z Grześkiem Ułamkiem.
Po bardzo długim niewidzeniu, zobaczyłam nagle na ulicy
Cześka Łęka. Ale on się spieszył, ja się spieszyłam.
Pomyślałam: pewnie niedługo się spotkamy. Nie spotkaliśmy
już nigdy. I tak życie z czasem uczy, że powinno się iść,
zobaczyć, spotkać z człowiekiem, bo inne spotkanie może
już nigdy nie nastąpi.

Pani znajomi wywodzą się z różnych środowisk...

To są sąsiedzi i inni ludzie. Zdaję sobie sprawę, że prawdo-
podobnie to ja jestem ciekawa dla innych i może po części
dlatego ludzie do mnie lgną. Jeśli jednak taka znajomość
przetrwa, po zaspokojeniu ciekawości, jest mi miło, że mnie
akceptują dla mnie samej. Druga sprawa, że i ja jestem
ciekawa takich ludzi, chętna do rozmowy. Nie polega to na
tym, że w jakiś sposób to potem wykorzystuję w zawodzie.
Rozmawiam z ludźmi, wyciągam wnioski. Myślę, że to
istotna przyczyna, dla której znalazłam się w tym zawodzie.
Budowanie postaci, takie wręcz układnie z kawałeczków.
Zawód aktora jest żmudny i nudny, i wcale nieciekawy
na tym etapie pracy. To nie jest tak, że są fajerwerki
a zwieńczeniem tego jest, że wychodzimy, kłaniamy się,
są kwiaty i brawa. Jest to bardzo żmudna robota, jak
w każdym zawodzie, ta podstawa nie jest atrakcyjna,
widzimy tylko efekt. Wszyscy twórcy to mają. Bardzo
cenię ludzi prostych we wzajemnych relacjach, szczerych,
otwartych. To mnie urzeka. Lubię się czuć bezpiecznie
w kontaktach z ludźmi. Nie dlatego, że ktoś czegoś ode
mnie oczekuje, że ktoś mną manipuluje, intryguje. Łatwo
wchodzę w kontakty z innymi. Nawet jak idę do sklepu,
to muszę mieć na to dużo czasu, na przestrzeni od Domu
Aktora do sklepu ze wszystkimi w dzielnicy się rozmawia.
Wszyscy wiedzą, że mam dwóch synów, psa i koty, ja wiem
która pani jest na co chora i tak dalej. Nie mogę powiedzieć,
że się spieszę, nie mogę odkładać spotkania, rozmowy. Być
może to się wiąże z tym, że tu się czuję bezpiecznie. Wiem,
że nie będzie tak, że ktoś wykorzysta moje słowa, wiem,
że ten ktoś nie wyciąga ode mnie jakiejś informacji, żeby
to gdzieś potem wykorzystać.

Jak spędza Pani wolny czas?

Bardzo lubię robótki ręczne. I szydełkuję, i robię na
drutach. Praca pochłania bardzo dużo czasu. W gruncie
rzeczy, mało mam go dla siebie i dla moich synów.
Ale lubię zajęcia domowe. Mnie sprawia przyjemność
gotowanie, pieczenie, zajmowanie się domem. Mam
ogromny ból, że nie mam działki a tylko taras, na którym

coś tam sadzę, sieję. Od lat usiłuję zagospodarować
kawałeczek ziemi przy Domu Aktora, wieczna walka
z ziemią. Marek Perepeczko mówił, że mam talent do
robienia rzeczy niepotrzebnych. Powinnam mieć domek
z ogródkiem.

To wszyscy powinni mieć.

Ja nie mam nawet własnego mieszkania. Rozmawiałam
w Urzędzie Miasta. W ogóle nie ma żadnych szans, żebym
mogła dostać mieszkanie. Przegapiłam taki moment,
po latach się o tym dowiedziałam, że w dawnych,
socjalnych czasach, była taka możliwość. Teraz muszę
zaakceptować to, co jest. Tak więc tu stwarzam swój świat.

Dziękuję za rozmowę.

Fotografie Piotr Dłubak
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Teatr w Częstochowie (II)

Waldemar Tyras

Występy zespołów aktorskich
w Częstochowie
w latach 1908-1926

Po likwidacji w 1908 r. Teatru Miejscowego (Aleja
NMP nr 19) i przystosowaniu sali tej placówki do
wyświetlania filmów, Częstochowa - będąca po
Warszawie, Łodzi i Sosnowcu największym miastem
w Królestwie Polskim - przez ponad 20 lat nie posiadała
budynku teatralnego z prawdziwego zdarzenia.

W liczącym już wtedy ok. 70 tysięcy mieszkańców
mieście zaczynają powstawać pierwsze kina zwane
wtedy kinematografami lub kino-teatrami. Ich właściciele
szybko dochodzą do wniosku, że ożywienie bezdźwiękowych,
często nudnawych filmów występami artystycznymi
może znakomicie zwiększyć frekwencję. Angażują
więc wędrowne zespoły aktorskie. Kierownikom tych
zespołów zlecają wystawianie po projekcjach filmowych
małych form scenicznych - najczęściej jednoaktówek
i humoresek. Występy tych „teatrzyków przykinowych”
w pewnym stopniu rekompensowały brak stałego teatru
w Częstochowie tym bardziej, że czasem dawały one
również pełnospektaklowe przedstawienia sztuk.

W powstałym po likwidacji Teatru Miejscowego
kinematografie „Paryskim” od połowy listopada 1912
r. do marca 1913 r. występował m.in. zasługujący na
uwagę zespół aktorski pod kierownictwem Józefa
Puchniewskiego (1850-1925). Oprócz wystawiania
małych form scenicznych stanowiących dodatek
do seansów filmowych, zrealizował on kilka pełno-
spektaklowych przedstawień teatralnych, a m.in.
komedię kontuszową J. 1. Kraszewskiego, „Miód
kasztelański”, wodewil S.Turskiego, „Krakowskie
zuchy” oraz „Warszawiankę” S. Wyspiańskiego.

Podobny charakter miały występy aktorskie
w  otwartym w listopadzie 1909 r. kino-teatrze „Odeon”
Aleja NMP nr 43 . Od września 1910 r. do listopada
1913 r. zespół aktorski pod kierownictwem Władysława
Kisielewskiego wystawiał tu przeciętnie w ciągu miesiąca
5 lub 6 jednoaktówek, takich, jak: „Ona. ma coś”

TEATR

B. Truskiera, „Małżeństwo z reklamy” L.Falla, „Osoba
o której się nie mówi” A. Abramowicza czy „Wiosenne
porządki” R. Ruszkowskiego.

Z istniejących w Częstochowie przed pierwszą
wojną światową kino-teatrów wymienić trzeba jeszcze
„Kometę” (Aleja NMP nr 38), „Corso” (Aleja NMP
nr 27) i „Frascati” (Aleja NMP nr 12). W „Komecie”
(która wkrótce zmieniła nazwę na „Urania”) oprócz
jednoaktówek wystawiano na benefisy aktorskie sztuki
pełnosnektaklowe. M.in. w lutym 1914 r. na benefis
Czesławy Siekierzyńskiej przedstawiono „Skiz”
G. Zapolskiej. W otwartym w czerwcu 1914 r. kino-
teatrze „Corso” oprócz projekcji filmowych aż do
sierpnia 1914 r. odbywały się występy zespołu ope-
retkowego pod dyr. Bolesława Mareckiego. Na krótko
przed wybuchem wojny zjechał do Częstochowy
zespół operetki łódzkiej pod dyr. Antoniego Millera
i dał kilka przedstawień w sali „Frascati”.

Wybuch pierwszej wojny światowej na kilka miesięcy
przerwał działalność kino-teatrów (jedynie „Urania”
nie wznowiła działalności). Już bowiem w grudniu
1914 r. z letargu wojennego obudził się kino-teatr
„Paryski”. Do ciekawszych wydarzeń w tej placówce
należą występy (1916 r.) tzw. teatru „Bi-ba-bo” pod
kier. aktora warszawskiego Teatru Polskiego - Karola
Wojciechowskiego. Przez 4 miesiące „Bi-ba-bowcy”
bawili spragnioną żywego słowa publiczność kinową
programami rewiowymi, jednoaktowymi komedyjkami
i krotochwilami.

Stosunkowo najwięcej występów odnotować trzeba
w tym okresie w „Corso” i „Frascati”. W pierwszej
z wymienionych placówek najciekawiej zapisały się
występy zespołu operetkowo-dramatycznego pod kier.
A. Millera. W okresie od października 1914 r.
do czerwca 1915 r. wystawił on na scenie „Corso” 2
opery, ponad 30 operetek i ponad 20 sztuk teatralnych.
W następnym roku „Corso” przestało istnieć, a do jego
odnowionej sali przeprowadziło się - ze swych dotych-
czasowych szczupłych pomieszczeń - kino „Odeon”.
Ale jeszcze w czasie istnienia „Corso” powstała dla
niego konkurencja w postaci teatrzyku „Apollo”.
Mianowicie dawną salę „Frascati” w odnowionym,
drewnianym budynku w ogrodzie Wolbergów (dość
ładna scena, 414 miejsc siedzących, 10 lóż, galeria)
przekształcono w letni teatrzyk p.n. „Apollo”. Zakładano,
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że  występy będą się tu odbywały w miesiącach  letnich.
I tak też w miesiącach letnich gościły tu kabarety
artystyczne i zespoły operetkowe. M.in. w końcu
czerwca 1917 r. w „Apollo” występował kabaret
artystyczno-literacki z Warszawy p.n. „Czarny kot”.

Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, ogólne zubożenie ludności, drożyzna
i stosunkowo wysokie podatki od widowisk kine-
matograficznych - to były czynniki, które wpływały
niekorzystnie na działalność kino-teatrów. W latach
1919 -1927 w Częstochowie było kilka kino-teatrów.
Niektóre z nich wraz ze zmianą właściciela zmieniały
nazwy. Inne ulegały likwidacji, jak np. kino-teatr
„Paryski” (ok. 1923 r. budynek przy Alei NMP nr 19
kupiła Komunalna Kasa Oszczędności). Ale były
i takie, których działalność zasługuje na szczególną
uwagę. Należał do nich dawny teatrzyk „Apollo”
w ogrodzie Wolbergów, przekształcony w 1921 r.
w teatr „Nowości”. Miał on być prowincjonalnym
odpowiednikiem takich warszawskich kabaretów
artystycznych jak: „Qui pro quo” czy „Czarny kot”.
Program każdego z występów zaangażowanego tu
zespołu pod kier. Franciszka Stróżewskiego składał
się z trzech części: jednoaktowej komedyjki, działu
koncertowego (monologi, śpiew, taniec) i jednoaktowej
operetki. Występy cieszyły się dużym powodzeniem.

Powstawały też w tych latach nowe kino-teatry.
Np. w 1920 r. otwarty został w dawnym lokalu „Odeonu”
(Aleja NMP nr 43) kino-teatr „Nowy”. Przez kilka lat
wyświetlano tu w zasadzie tylko filmy. W 1926 r.
właściciel tej placówki - Edward Dietrich zaangażował
na występy z programem rewiowym zespół pod kier.
Jana Otrembskiego. Od l września do 15 października
tego roku J.Otrembski wystawił w kino-teatrze „Nowym”
15 programów rewiowych (tańce, śpiewy, monologi,
skecze). Niektóre z nich, jak np. „Spotkamy się w II
Alei”, czy „Uj to częstochowskie lato” stanowiły
transpozycję miejscowych stosunków i przypadły
publiczności do gustu.

Wkrótce miało się okazać, że Jan Otrembski przyjechał
ze skompletowanym przez siebie zespołem aktorskim
i skrystalizowaną już myślą założenia stałego teatru
w swym rodzinnym mieście - Częstochowie.

Waldemar Tyras

TEATR

Dominika Radkowska
o nowej  sztuce Łukasza Wylężałka

Im dalej  w las…

25 lat temu różniło ich niewiele. Miejsce, czas
i akcja były wspólne. Podobne fascynacje sztuką,
filmem, twórcze plany. Ale był nieprzyjazny czas,
myśli nie mogły biec swobodnie. Miały mieć ustalone
tory, żeby ich właściciel mógł być bezpieczny.

Minął długi czas. Jeden o drugim nic nie słyszał
przez wiele lat. Na pytanie Olgi: - Kto to jest? -
Ernest odpowiada – Nikt. I przyznaje, że – owszem –
był. Jacek kiedyś był dla niego jak guru.

Teraz nie wiadomo, czy w ogóle będą umieli ze
sobą rozmawiać. Podejmują próbę spotkania. Ernest
od lat żyje w rodzinnym kraju, obecnie tkwi w odludnej
wiosce, zamieszkałej przez grupę drwali. Jacek
przyjeżdżając z zagranicy, z trudem trafia do niego,
korzystając ze wskazówek Izy.

Przed 25 laty Jacek miał dziewczynę – Zorkę. Iza jest
córką Zorki i…Ernesta. Spotkanie obu mężczyzn
wyjaśnia okoliczności tego faktu, choć Jacek o wszystkim
wie. Twierdzi, że nie przyjechał po to, żeby czegoś się
dowiedzieć. I w istocie, również o nim dowiadujemy się
czegoś zaskakującego.

Obaj główni bohaterowie mają tę samą potrzebę
„wyspowiadania się”, wytłumaczenia jeden przed drugim
z minionego czasu. Zawada nawet domaga się kary cielesnej
i przyjmuje ją ze stoickim spokojem w przekonaniu,
że chociaż taka mu się należy.

Historię narodzin Izy usłyszy również jedyna kobieta
w wiosce – bliska Zawadzie Olga Świst (Kamilla Baar).
Rozumie go, słucha, podziwia, choć też żartuje z niego.

Łukasz Wylężałek – reżyser, scenarzysta, autor
wielu spektakli Teatru Telewizji, filmów fabularnych
i dokumentalnych – jako główny wątek swojej kolejnej
telewizyjnej sztuki –  „Zorka” – obrał wzajemne
relacje dwóch, kiedyś nierozłącznych, dziś - od dawna
nie widzących się, mężczyzn.

Taki model sytuacyjny postaci pojawił się już
wcześniej w „Duecie” – spektaklu Teatru TV z 1995
roku. (Tam jednak miał obudowę sensacyjną).
Bohaterowie ze wspólnej rzeczywistości w miarę
upływu czasu przemieszczają się do kontrastujących
ze sobą środowisk, miejsc, żeby po latach spotkać się
– celowo bądź przypadkowo i przyglądać się nawza-
jem swoim przemianom.

Grając teraźniejszością, autor rozgrywa stopniowo
historię z przeszłości. Widz składa ją sobie stopniowo
z faktów wspominanych w rozmowach, z zachowań
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bohaterów, z własnych przypomnień tamtego czasu.
Nie oglądamy na ekranie żadnych scen sprzed lat,
wszystko to sobie wyobrażamy.

Spektakle i filmy Łukasza Wylężałka to ciekawie
skonstruowane historie z zaskakującymi zwrotami
akcji i puentą. Reżyser i, w większości przypadków,
scenarzysta w jednej osobie, potrafi zainteresować
widza różnymi środowiskami. Czasem jest to społeczność
małego miasteczka („Autostrada”, Teatr TV, 2002)
i jej nadzieje na lepsze życie w związku z budową
autostrady, albo retrospektywa życia jednostkowego
bohatera żyjącego w takiej społeczności („Darmozjad
polski”, film fab., 1997) – tu atmosfera trąci myszką,
postacie są niedzisiejsze, historia przesunięta w czasie.
Czasem na wskroś współczesne, miejskie życie wśród
biurowców, lśniących samochodów, interesów –
zestawione z biedą kloszarda („Duet” Teatr TV 1995),
czy w podobnym otoczeniu przedstawione sylwetki
kobiet w różnym wieku, o różnym statusie społecznym
i majątkowym – powiązanych wzajemnymi zależno-
ściami („Prezent”, Teatr TV, 2004). Również z życia
mieszczańskiego – znudzone małżeństwo, i próba
ratowania go przez podstępny wybieg („Łamigłówka”,
Teatr TV, 1999). Bywa też, że jest to wieś z galerią
różnych typów chłopów i bab („Chłop i baba” serial
wiejski wg Stanisława Szelca, 2000, 2001; „Muchy”
A. Stasiuka, Teatr TV, 2000). Albo las „w Sokolich

Górach pod Częstochową”, a w nim drużyna
zrezygnowanych drwali. W takim miejscu spotykają
się główni bohaterowie „Zorki”, a my – widzowie –
jesteśmy świadkami odnalezienia klucza do rozmowy
o wydarzeniach sprzed lat.

Ważna jest treść, motywy postępowania postaci,
które nas intrygują przez to, że odnajdujemy w nich
coś znajomego, albo przeciwnie poznajemy jakąś nie
odkrytą dotąd formę egzystencji. Jak zawsze u Wylężałka
– całość doprawiona absurdalnym humorem, rzeczywistość
skłaniająca się w stronę groteski, widziana w nieco
krzywym zwierciadle.

W „Zorce” autor kreśli szereg portretów przegranych
ludzi, zwłaszcza mężczyzn („Tu nie ma kobiet.
Wszystkie kobiety od nas uciekły.”). Te portrety są
jednocześnie smutne i zabawne. Niejednokrotnie, kiedy
jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, pozostaje nam już
tylko śmiech. Im - alkohol „na krechę”, kiepskie
papierosy, bzdurzenie w barze. A że znaleźli słuchacza,
dla którego ich historie są egzotyczne, mają okazję
do zaprezentowania swoich frustracji.

Mocny Krzysztofa Stelmaszczyka jest mężczyzną
zachowującym się powściągliwie, dostojnie. To „gość
z klasą”. Słucha cierpliwie wywodów mieszkańców
Sokolich Gór, poznając ich dziwne zwyczaje i poglądy.
O sobie rozmawia tylko z nielicznymi.

W spektaklu „zagrały” obrazy Jacka Pałuchy
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Zawada sprawia wrażenie jakby nie dążył do
niczego, nie buntuje się, nie próbuje zmienić swojej
egzystencji. Jednak relacjonuje i analizuje przeszłość
– swoją decyzję w konfrontacji z decyzją przyjaciela.
Nie padają oskarżenia z żadnej ze stron. Każdy
z mężczyzn potrzebuje jedynie oczyszczenia ze znanych
sobie win.

Więź między dorosłą wiekiem córką, a być może
nie całkiem dorosłym mentalnie ojcem jest dla widza
bodźcem do pewnej dozy wzruszenia. Postać Zawady
w tej relacji ujmuje swą nieporadnością, zakłopotaniem.

Rola Zawady wzbudza dużą sympatię. Jest przeko-
nujący, przejmujący jako nie do końca zdeklarowany
ojciec, który jednak postanawia wziąć na swe barki
odpowiedzialność i  –  jako lojalny obywatel, a także
przyznający się do błędu kumpel. Inteligent zdegra-
dowany do roli podrzędnego pracownika fizycznego,
w dodatku zesłanego na odludzie. Takie usytuowanie
społeczne postaci przywodzi na myśl inną rolę
Zamachowskiego, mianowicie nauczyciela z filmu
Andrzeja Jakimowskiego „Zmruż oczy” (2002).
W obu przypadkach zastanawiamy się: co ten człowiek
robi w tym miejscu? I dochodzimy do życiowego
wniosku – że taka jest nasza rzeczywistość. Tak wybrał,
bo nie mógł jej znieść, albo – tak trafił, bo nie miał
innego wyjścia.

Oryginalnie wypada dialog dwóch przyjaciół,
w którym Mocny zgaduje, jakimi słowami rozmawiał
z Zawadą ubek przesłuchujący go, kiedy ten dwukrotnie
trafiał do więzienia. Toczą się jednocześnie dwa dialogi
– odgrywany ubeka z Zawadą i aktualny Mocnego
z Zawadą.

Zaciekawia i wielokrotnie zaskakuje scena układania
się Mocnego do snu. Magurę, który się tu pojawia,
w ciągu rozmowy można podejrzewać o kilka różnych
tożsamości. W dalszych scenach dowiadujemy się
o przyczynach takiego zachowania. Są one błyskotliwie
przez autora napisane i takoż zinterpretowane przez
Krzysztofa Stelmaszczyka, Arkadiusza Jakubika
i Sławomira Orzechowskiego.

Brak kobiet w swoim otoczeniu komentuje drwal
Magura w efektownie zagranym, nieco dwuznacznym
monologu na temat rąbania. Widać, że jest zrozpaczony,
pyta o sens życia w zaistniałych okolicznościach.
Kieruje swoje wątpliwości do jegomościa, o którym
można sądzić, że jego problemy nie dotyczą – przyjechał
z bogatego kraju, dobrze wygląda, ciekawie opowiada.
A jednak…nikt nie jest idealny.

Również Zawierucha (Sławomir Orzechowski)
dotkliwie odczuwa ten brak. Z nostalgią tłumaczy
przybyszowi dlaczego białogłowy uciekły z wioski
i jak było zanim to nastąpiło.

Groteskowości i urody dodają spektaklowi fragmenty
monologu drwala (Andrzej Iwiński) będącego najwy-
raźniej znawcą muzyki klasycznej i snującego na jej
temat własne niezbite tezy. Przysłuchuje  się im drugi
drwal (Paweł Fesołowicz, znany również z innych
obrazów Wylężałka – „Balangi” i „Darmozjada
polskiego” wymownie odtwarzający prostych mądrali,
czy wiejskich głupków). Tego typu zabiegi są chętnie
stosowane przez reżysera. Ubarwiają przedstawioną
rzeczywistość i dodają jej dynamizmu. A Andrzej
Iwiński jest mistrzem takich perełek. Podobny
charakter ma rola komentatora wydarzeń w sztuce
„Łamigłówka” (razem z Adamem Hutyrą). Za bardziej
rozbudowaną, acz drugoplanową rolę wuja Ziutka
w „Darmozjadzie polskim” aktor dostał nagrodę
na FPFF w Gdyni w 1997 roku.

Mocno kontrastuje z leśną scenerią obraz spotkania
Jacka z Izą (Roma Gąsiorowska) i jej chłopakiem
(Marcin Bosak) w lokalu. Te fragmenty przypominają
współczesny serial, ale, jako odrobina kontrastu,
dobrze działają na całość.

Osoba, która ma wskazać miejsce pobytu Ernesta
i udostępnić starego Fiata 125 p to Hryńko – stary
malarz, mający pracownię w polnej stodole. Trochę
jak w legendzie czy micie, bohater zostaje wysłany
do niego po wskazówki. Rolę malarza odtwarza
Jerzy Trela – jest jednocześnie wiejskim mędrcem,
a w miarę rozwoju akcji także rozjemcą sporów. Jest
początkowo nieufny wobec przybysza, potem
towarzyszy mu jednak w rozmowach z drwalami. Jego
dzieła to barwne obrazy Jacka Pałuchy.

Trzeba dodać, że o wizję scenograficzną zadbał
również sam reżyser. Jest to więc spektakl w sporej
mierze autorski (scenariusz, reżyseria, dialogi,
scenografia). Wyobraźnia autora stworzyła go jako
całość, a względy – nie wiadomo, czy bardziej
praktyczne, czy też lokalnie patriotyczne, ulokowały
miejsca akcji w Częstochowie i okolicach.

Spektakl obejrzeli widzowie częstochowscy na
przedpremierowym pokazie w OKF 24 kwietnia, a 30
kwietnia wyemitowała go Telewizja Polska. Jeśli
okazja obejrzenia się powtórzy, warto z niej skorzystać.

Dominika Radkowska
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Paweł  Witanowski

Tytan

Ja jestem Prometeuszem
Co wykradł boski ogień
Miłości

Bezsilny
Przykuty do skały
Zniewolony kajdanami
Czekam

Ty jesteś sępem
Zjawiasz się każdego dnia
Wyrywasz mi wątrobę
Choć może
Nie wiesz o tym

Nie popełnia się
Dwa razy tych samych
Błędów
Niektóre jednak są słodkie
Nie złorzeczę Kaukazowi
Sam nie zniszczę swojego więzienia

Przegnałem Heraklesa
Gdy przyszedł mnie uwolnić
Czekam

Robaczek

Podniosłem z ziemi małego robaczka
By znalazł ochronę w mych dłoniach
Posadziłem go sobie na ramieniu
By mógł odpocząć
     Wyszeptać owadzią prawdę istnienia

A on się chwilkę pokręcił
Wyczyścił skrzydełka
I odleciał...
Nie potrzebował opieki...

Pytania

To jest takie dziwne uczucie
Gdy znajduję pytanie
Jakby część mnie, co głęboko siedzi
Znikła
               odpadła
                            odleciała

Pozostaje cieplutka pustka
Taka trochę przyjemna
Lecz wypełnia ją pokraczna wredność
Co gryzie
                co szarpie
                                co pali

Chyba nawet ona ważniejsza...
No tak, ale środek boli
Cóż więc szkodzi mi poszukać wody?
Niech wypełni
                        niech zatopi
                                            ugasi złudzeniem

Dwoje zakochanych

Spotkali się przypadkiem
I zaskoczyli nawzajem
Zaskoczyli też siebie samych
On zrozumiał, że kocha
Ona też to wiedziała

A z boku stał kosz na śmieci
Wystawał z niego jakiś papier
I smród się unosił nieznośny

Spotkali się ponownie
Ale to nie był zupełny przypadek
Rozmawiać zaczęli o wszystkim
Gdy ona słuchała, on mówił
Gdy on słuchał, mówiła ona

A z boku stał kosz na śmieci
Wystawał z niego nadgnity owoc
I smród przywabiał owady

Spotkali się po raz nie wiadomo który
I czas przestawał się liczyć
Coś się nareszcie ruszyło
On ją zaczął przytulać
Ona go zaczęła całować

A z boku stał kosz na śmieci
Wystawała z niego stłuczona butelka
I smród odbierał oddech

Spotkali się już po raz ostatni
Oboje jakby zgaszeni
Kosz nagle zaczął przeszkadzać
Ona krzyczała na niego
On się na nią zamachnął

A z boku stał kosz na śmieci
Wystawało z niego piękne uczucie
I smród mógłby zabić wrażliwą osobę
Kosz w końcu został zauważony
Choć jemu to było obojętne

Paweł Witanowski – tegoroczny mutarzysta LO
im. C. Norwida w Częstochowie. Planuje studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek fizyka).
Interesuje się filozofią i psychologią. Pierwszy wiersz
pt. „Karawan” opublikował w pokonkursowym tomiku
XIII Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Plateranki”.
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POEZJA

SENNE WIZJE

Debiutancki  tomik  poezj i  Marc ina  Zegad ły
„Monotonne rewolucje” recenzowałem w nr 51 „Alei”
w ub. roku w tekście „Przyszli nowi”, gdzie zastanawiałem
się, jaki będzie następny krok poety. Chwaliłem go wówczas
za dynamiczny język, zdrowy nerw i egzystencjalną
złość. Drugi tomik, wydany niedawno w wyd. „Zielona
Sowa” w serii „nowa poezja polska” pt. „nawyki ciał spiących”
pokazuje nowe oblicze młodego twórcy (rocznik 1977),
bardziej oniryczne, przemyślane, dopracowane. Zegadło
zmienił nieco styl i zaczął pisać podobnie do swojego
kolegi – Tomasza Jamrozińskiego („Stenogramy”). Dojrzał,
sklasyczniał, nie używa wulgaryzmów, nie interesuje się
gazetową współczesnością, podryfował w krainy snu.

Tomik jest dobrze skonstruowany, zamyka się w cyklach
budzeń, śnień, ciężkich sennych wizji, pogrążonych
w oparach nierealnego świata, widzianego przez szarą mgiełkę
migotań, wydłużonych cieni, nawrotów skojarzeń. W greckiej
mitologii sen jest bratem śmierci, dlatego też elementy
martwoty, obumierania, rozkładu są obecne w opisach
surrealnych wizji złożonych z zastygłych gestów, statycznych
fotografii, gdzie ludzie przypominają manekiny, wnętrza –
atrapy lub teatralne rekwizytornie, przykurzone warsztaty
lalkarskie. Wszystko to może kojarzyć się z klimatem
obrazów De Chirico, R.Magritte’a czy Carlo Carry.

(...) znów będę zasypiać na martwych gałązkach (...)
(...) ciało musi być ciepłym grobem (...)
(...) posypie się rude confetti bezwładnego mięsa (...)
(...) na piętrach odnajdujemy ciała w przekwitłych kokonach (...)
(...) tam umiera się w koronach cierpkich jak kremato-
rium (...)
(...) lukrowana trumienka pasowałaby  do sinego światła
(...) usta - opuszczone kryjówki larw. teraz otwarte jak
ikona/ lalek z tworzyw sztucznych i strachu. (...)
(...) ta sama pełnia/wiesza pajęczyny ciężkie jak martwe
zwięrzeta (...)
(...) tutaj każde słowo potrąca imiona z których dawno/
wypuszczono krew (...)

Zmienia się również nastawienie podmiotu do świata
zewnętrznego. Zamiast buty i intensywnego przeżywania
mamy emocjonalny chłód, uczuciową neutralność, jakby
poetyckie „ja” znieczulone błąkało się w stanie hipnozy po
menadrach wspomnień. Sprawia to wrażenie cichej melan-
cholii,  jakby intymny świat był zagrożony przez inwazję
brutalnych bodźców z zewnątrz, a rozpaczliwym celem
była desperacka ochrona wewętrznego uniwersum przed
zagładą. Między wersami czai się dziwne przeczucie, że i tak
to nastąpi, stąd może przygnębienie.

 (...) więcej w nas/smutnych zwierząt niż jasnych roślin (...)

Frazeologia - zamiast potocznej jest niczym sterowana przez
popsuty komputer, wieloskojarzeniowe myślotoki są cięte

w niespodziewanych miejscach i klejone potem przypadkowo.
Zabieg to  zamierzony i świadomy, doskonale pasuje do
poetyki snu, sprawia wrażenie zacierania świadomości czasu
i przestrzeni. Miłośnicy poezji znajdą tu wiele błyskotli-
wych poetyckich fraz dotyczacych np. miasta:

(...) dłubać w ziemi w nadziei/że istnieje jakiś inny poziom
i niby pod powierzchnią miasta/ kołysze się ogród (...)
(...) wrócimy i przezimujemy w mieście/jak w ogromnym
nieczynnym muzeum. nieruchomo/wewnątrz białego
nasypu dzielnicy (...)
(...) zgaszone miasto nabite na/klasztorną wieżę. to cała
tajemnica. bez żadnych epidemii/hiszpanek (...)
(...) już niewiele znaczą wymyślone konfekcje/miasta
szemrają jak spuchniete ule śpiące mrowiska/zachodów (...)

Miasto jest obecne jako więzienie duszy, klatka, z której
trudno uciec, duszna przestrzeń prowokująca omamy i sny.
Miejsce dręczące podświadomość swoim wszechobecnym,
uciążliwym osaczeniem.

Niewątpliwie jest to dobra poezja wymagająca od
czytelnika wysiłku, kilkukrotnego wczytania się w tekst.
Ewolucja Zegadły jest wyraźna a jego nowe oblicze to
sympatyczna niespodzianka. Tym bardziej, że te wiersze
różnią się kulturą pisania od tych pisanych w Częstochowie.
Nowoczesna poezja narracyjna świadczy o poetyckim
smaku twórcy i myślę, że go szybko nie straci.

 (...) można wybierać spośród mgieł sunących jak szpaler
zmyślonych/papieży. tutaj sen otwiera się jak złamane koło.
jeżeli/ktoś ocalał ostatni zeppelin zabierze go o zmierzchu.
(...)

S. Burszewski

Marcin Zegadło,”Nawyki ciał spiących”, wyd. Zielona Sowa,
Kraków 2006.



37aleje III V-VI 2006

PROZA

Debiut

PATRYCJA ŚCIEBIOR

O N I

Byłam piękna i doskonale o tym wiedziałam.
Chłopcy z mojej klasy zachwycali się moją urodą na
każdej przerwie. Zawsze otaczał mnie tłum adoratorów.
Łączyłam w sobie nie tylko piękno, byłam także mądra,
ceniona. Miałam wszystko. Pochodziłam z bardzo
bogatej rodziny, gdzie ojciec pracował jako inżynier
a matka była właścicielką poważnej firmy.

Zwykle teraz - w opowiadaniach - główny bohater
stwierdza, że jest mimo wszystko nieszczęśliwy.
Ja jednak nie mogę tego powiedzieć o sobie. Byłam
kochana i zawsze otaczała mnie atmosfera miłości,
troski i ciepła. Może życie było bajką.

Agata była dziewczyną chorującą na zanik mięśni.
Choroba strasznie ją wyniszczyła i zmusiła do jeżdżenia
na wózku inwalidzkim. Zawsze, gdy na nią spojrzałam,
przypominało mi się jedno zdanie z książki do historii:
„Spartanie wrzucali w przepaść dzieci ułomne, chore,
słabe”. Wszyscy moi koledzy dobrze wiedzieli, jaki
mam stosunek do osób niepełnosprawnych. Otwarcie
mówiłam, że powinno się je powystrzelać, ponieważ
jest to lepsze dla nich, bo się męczą, i dla nas, gdyż
ich nie widzimy. Moja mama często powtarzała,
że powinnam dziękować Bogu za zdrowie, ale ja zawsze
miałam do Niego pretensje, że stworzył takie istoty,
które swoim widokiem przerażały i nawet największe
uczucie szczęścia przy nich bladło.

Uczęszczałam na zajęcia koła teatralnego, ponieważ
miałam talent. Potrafiłam zagrać każdą rolę. Na zajęcia
chodziła też wolontariuszka z ośrodka, gdzie przebywały
osoby niepełnosprawne. To właśnie ta dziewczyna
wpadła na pomysł przygotowania w ośrodku balu
karnawałowego. Wszyscy zapali się do tego pomysłu.
Oprócz mnie. Od razu powiedziałam, że na mnie nie
mogą liczyć. Ale moja nauczycielka nie dała za wygraną.
Powiedziała, że muszę być na tym balu, ponieważ
wystawimy na nim sztukę, w której gram główną rolę.

    Głównej roli nie mogłam oddać nikomu. „Dobrze, zagrać
mogę, ale w przygotowaniach nie pomogę” – powiedziałam.

Tak też zrobiłam. Widziałam, jak moi koledzy
dekorują salę, przynoszą jedzenie, dmuchają balony.
Patrzyłam, jak dobrze się przy tym bawią i myślałam,
że są po prostu głupi, bo robią to wszystko dla
potworów, nie dla ludzi. Te ich całe starania były dla
mnie po prostu śmieszne.

W końcu nadszedł ten koszmarny dzień. Poszłam
na bal z myślą, że zaraz po odegraniu swej roli wrócę
do domu i położę się spać.

Tak się jednak nie stało. Kiedy tylko zeszłam ze
sceny, jeszcze w pięknej, długiej, białej sukni, zostałam
zaproszona do tańca przez jednego z wolontariuszy.
Potem tańczyłam z innymi – wolontariuszami i ich
podopiecznymi. Kiedy wśród nich przebywałam
poczułam się jakoś dziwnie. Dopiero po jakimś czasie
zrozumiałam, że ci ludzie tak naprawdę niczym się
ode mnie nie różnią. Tak samo jak ja śmieją się, bawia,
kochają i pragną być kochani. Są szczerzy i niewinni,
potrzebują drugiego człowieka, jego zrozumienia
i przyjaźni. Potrafią być wierni, często są o wiele
lepszymi ludźmi niż ci, których mijamy na ulicy,
bo nie potrafią być zakłamani i perfidni. Na balu
zobaczyłam w nich ludzi i zrozumiałam, jak bardzo
się myliłam. Pożałowałam swoich myśli i słów. Długo
sobie nie mogłam wybaczyć tych krzywd, które im
wyrządziłam moim zachowaniem.

Przeprosiłam Agatę.
Od czasu tamtego balu mam bardzo dużo kolegów

i znajomych, którzy są niepełnosprawni.
Nigdy jednak nie wstąpiłam do wolontariatu.

Patrycja Ściebior – tegoroczna maturzystka LO im.
M. Kopernika w Częstochowie. Zamierza studiować
na Uniwersytecie Wrocławskim. Lubi muzykę i teatr.
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Janusz Piernikarski

Batalion Leśny

Słuchowisko
na podstawie wspomnień starego sierżanta
(nie mylić ze starszym sierżantem) ze służby
w 18. Samodzielnym Batalionie Leśnym

Odcinek 243 „Kangur”

Narrator: W siedzibie Batalionu Leśnego nastał piękny
wiosenny dzień. Nikt nie zdawał sobie sprawy,
że organizacja „Synowie Binturonga” bardzo interesuje
się Kapitanem i jego oddziałem. Na wartowni z widokiem
na brzeg Cisawki pełnił właśnie służbę samotny żołnierz.
Fałszywe pogwizdywanie jakiejś melodii.
Wartownik: Boże mój, Boże, ale mi się nudzi na tej
służbie wartowniczej. Następnym razem wezmę sobie
książkę (ziewa). Zaraz! Co to jest?! Ja cię kręcę! To
przecież… Nie, to niemożliwe! Muszę powiadomić
kapitana!
Narrator: Tymczasem w pokoju sztabowym Kapitan,
Porucznik i Sierżant, niczego nie przeczuwając,
przygotowywali się do lekkiego posiłku.
Sierżant: Panie kapitanie, warty wystawione, obserwacja
radarowa okej.
Kapitan: Doskonale, sierżancie. Niech pan poleje,
panie poruczniku.
Odgłos nalewania płynu z butelki.
Porucznik: Jak pan sądzi, panie kapitanie, skąd tym
razem nadejdzie nieprzyjaciel?
Kapitan: Mnie obchodzi głównie, kim ten nieprzyjaciel
miałby być. Nie lubię walczyć z ludźmi, o których
nic nie wiem.
Wartownik: Panie kapitanie! Panie kapitanie!
Sierżant: Czego tu?
Wartownik: Panie kapitanie! Kangur!
Porucznik: Co takiego?!
Wartownik: Widziałem kangura!
Kapitan: Niby gdzie?
Wartownik: Tam, nad rzeką. Szedł z jakimś facetem.
A może to facet szedł z kangurem, nie widziałem
dokładnie.
Sierżant: Ot i wartownik! Znowu się piło na służbie?
Wartownik: Jestem trzeźwy jak niemowlę!
Porucznik: Dlaczego się mówi „trzeźwy jak niemowlę”?
Kapitan: Bo jak ktoś jest nowo narodzony, to jeszcze
nie zdążył sobie łyknąć. Ale wydaje mi się, że nasz
wartownik zdążył.
Wartownik: Nic nie piłem i przysięgam, że on tam
był! We dwóch szli, facet i kangur. A właściwie to

facet szedł, a kangur skakał.
Kapitan: Chodźmy to sprawdzić.
Brzęk szklanki.
Narrator: Kapitan, Porucznik i Sierżant poszli wraz
z wartownikiem do pomieszczenia, którego okno
wychodziło nad rzekę. Stąd rozpościerał się widok
na część terenu, po której jeszcze przed chwilą miał
wędrować kangur.
Kapitan: No i gdzie, wartownik, widziałeś tego kangura?
Wartownik: Tam, za oknem. Szedł z facetem wzdłuż
brzegu.
Sierżant: Przecież tu nikogo nie ma!
Wartownik: To ja i mówię, że szli! Pewnie już poszli.
Porucznik: Dobrze, żołnierzu. Idź się zrelaksować.
Zamknięcie drzwi.
Kapitan: Biedny chłopak. Oszalał na widok zielonej
trawy. Wiosna, panie… eee… poruczniku.
Porucznik: Niepokoi mnie ta sprawa z kangurem. Po
co ktoś miałby podprowadzać kangura pod naszą
kwaterę?
Sierżant: To chyba protest. Można w ramach protestu
przyprowadzić kozę, to można i kangura. Przynajmniej
tak mi się, tępemu zupakowi, wydaje.
Kapitan: Kangur. Kangur. To słowo ma intrygujące
brzmienie. Jakby ktoś uderzył młotkiem w drzwi
samochodu.
Porucznik: Może wartownik się pomylił? Może to
nie kangur, tylko langur?
Sierżant: A co to langur?
Porucznik: Taka antylopa. Od kangura różni się
tylko literą na początku, no i oba żrą trawę, więc
o pomyłkę nietrudno.
Kapitan: Załóżmy więc, że ktoś przyprowadził
kangura. Po co?
Porucznik: Żebyśmy myśleli, że to kangur. Chodzi
o szeroko rozumianą dezorientację.
Kapitan: I jeszcze ten facet razem z kangurem. Żeby
nie było wątpliwości, że to nie jest przypadkowe.
Sierżant: Na mój rozum, to ten kangur i facet tylko
czekają, żebyśmy zaczęli deliberować, a tymczasem
oni się włamią. Dobiorą się do naszych tajemnic
wojskowych i co?
Kapitan: Sugeruje pan, że kangur to nieprzyjaciel?
Sierżant: Nie wykluczam.
Porucznik: No to ładnie będziemy wyglądać w aktach.
„Uczestnik kampanii przeciw kangurowi” albo „Poległ
na polu chwały w walce z kangurem” – rodzina nie
spojrzy na mnie do końca moich dni.
Kapitan: To mnie zastanawia. To mnie cały czas
zastanawia. Jaką wartość taktyczną może mieć kangur?
Sierżant: One nieźle boksują.
Porucznik: Hmmmgnnnnrrrgnhhhhh…
Porucznik: Zresztą nie mamy podstaw, żeby strzelać

PROZA
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Kapitan: Poruczniku, co się panu stało?
Porucznik: Właśnie wyobraziłem sobie szarżę tysiąca
kangurów na naszą kryjówkę.
Kapitan: Brrr… Rzeczywiście, przerażająca myśl.
Wszystko zboksowane i skopane.
Sierżant: Ale czym my się właściwie przejmujemy?
Czy w ogóle ktokolwiek poza wartownikiem widział
kangura? A wiadomo, że młodzież to znani konfabulasi.
Porucznik: Racja. Chodźmy się napić.
Otwarcie drzwi.
Kapitan: Panowie, czekajcie, chyba coś się poruszyło
w trzcinie.
Sierżant: Pewnie chrząszcz.
Porucznik: Nie, zaraz… to jest… Matko Bosko, kangur!!!
Sierżant: O Jezu!
Kapitan: Spokojnie, bez paniki! Sytuacja jest pod
kontrolą!
Sierżant: Ale drań skika! Chciałbym mieć takie łapska.
Porucznik: Oczywiście. Sprawdzają się nawet
w warunkach bojowych, na przykład jak trzeba
pokonać przeszkodę terenową.
Sierżant: I jest z nim facet, tak jak mówił wartownik.
Kapitan: Ciężka sprawa. Ten facet nie ma na sobie
żadnego munduru. Gdybym chciał go oceniać po
wyglądzie, uznałbym go za zbłąkanego wędrowca.
Porucznik: Z tym, że nie wszyscy zbłąkani wędrowcy
chodzą z kangurami. To naprawdę podejrzane.
Sierżant: Zatrzymali się na wprost naszego okna.
Kapitan: Patrzą na nas?
Porucznik: Facet nie, tylko kangur. Strasznie się
rozgląda i rusza uszami.
Sierżant: A może to człowiek zmieniony w kangura?
Kapitan: Co pan, sierżancie, w bajki wierzy?
Porucznik: To nie jest niemożliwe. Wystarczy
przetransplantować kangurowi ludzki mózg i po krzyku.
Kapitan: Wykluczone. Czaszka kangura jest mniejsza
od ludzkiej. Gdzie by się to pomieściło?
Porucznik: Może… w brzuchu?
Kapitan: Nonsens! Zresztą gdyby miał człowieczy
mózg, nie mógłby skakać jak kangur. To się wyklucza.
Sierżant: A może on ma dwa mózgi: ludzki w brzuchu
i kangurzy w głowie?
Kapitan: Co za idiotyczny pomysł! To prawdopodobie
zwyczajny kangur, tylko wytresowany.
Porucznik: Jestem innego zdania. Widział pan, jak
on szedł za facetem? Jakby chciał, a nie jakby musiał.
Sierżant: Czekajcie! On coś żre!
Porucznik: Faktycznie! Ale cwany! Zamiast schylać
pysk do trawy, zrywa ją łapami! Jak człowiek, słowo
honoru!
Kapitan: Może coś w tym jest, tam z tym mózgiem.
Szkoda, że nie jest pan weterynarzem, poruczniku.
Sierżant: Tylko… czy on naprawdę powinien jeść trawę?

Kapitan: To można sprawdzić. (otwiera drzwi) Hej,
żołnierz!
Szeregowy: Tak jest, panie kapitanie!
Kapitan: Polecicie w tej chwili do biblioteki i znajdziecie
coś na temat odżywiania kangurów. Tylko piorunem!
Od tego zależy los naszej jednostki!
Szeregowy: Osobiście wiem, że kangury są roślino-
żerne. Ale skoro to tak istotne dla losów Batalionu
Leśnego, poszukam dokładniejszych informacji!
Trzaśnięcie drzwiami.
Porucznik: Rozniesie się plotka. Żołnierze zaczną
mówić, że trzymamy w salonie oficerskim kangura
i nie wiemy, co z nim robić.
Sierżant: Spójrzcie na faceta. On chyba rozmawia
z kangurem.
Kapitan: A ten mu odpowiada?
Sierżant: Nie. Chyba nie.
Porucznik: No to chociaż tyle dobrze.
Kapitan: Jakieś propozycje?
Porucznik: Powinniśmy wysłać kogoś, żeby założył
im podsłuch.
Sierżant: Nie uda się. Przecież siedzą na w miarę
otwartej przestrzeni. Gdyby nawet facet nie dojrzał
naszego człowieka, to kangur go zwęszy. Dziwne są
te zwierzęce zmysły.
Kapitan: I co wtedy?
Porucznik: Zostanie ostrzeżony. Ucieknie i niczego
się nie dowiemy albo zmieni taktykę. Może też podjąć
walkę, a przecież nie wiemy, jak są uzbrojeni.
Sierżant: O kangurze wiemy: przednie i tylne łapy.
Problem jest tylko z facetem. Może mieć nawet
granaty – i wtedy ciężka sprawa.
Porucznik: Weźmy ich w okrążenie. Na przewagę
liczebną nie ma rady.
Kapitan: Mamy tu dwudziestu, słownie dwudziestu
ludzi. Żeby okrążyć faceta, należałoby zwolnić
posterunki po drugiej stronie budynku. A skąd
wiadomo, że w pobliżu nie kręcą się inni?
Sierżant: Drugi kangur z drugiej strony budynku?
Porucznik: Wypluj to pan! Wszystko, tylko nie drugi
kangur!
Kapitan: Poza tym nawet gdyby okrążyć, to kangur
wyboksuje sobie drogę ucieczki.
Sierżant: Zastrzelić kangura i już.
Porucznik: To nie jest najlepszy pomysł. Faceta może
opanować szał po śmierci przyjaciela i powyrzyna
wszystkich. Znałem takie przypadki.
Kapitan: Załóżmy, że zastrzelilibyśmy kangura, a facet
mimo to by uciekł. I co wtedy? Poszedłby na skargę
do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i za parę
godzin mielibyśmy na karku komandosów.
Sierżant: No tak. Snajperzy, naloty dywanowe, pociski
kumulacyjne, „kosiarki stokrotek”… Będą nas zbierać
ze ścian.
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do kangura. Gdyby tak zaatakował kogoś albo chociaż
wszedł w szkodę… A tu nic, i bądź człowieku mądry.
Otwierają się drzwi.
Szeregowy: Panie kapitanie, oto „Kangurologia dla
początkujących”. W bibliotece mieli więcej, ale
wszystko było po aborygeńsku.
Kapitan: Bóg zapłać, żołnierzu. A co to takiego?
Szeregowy: A to… ja sam sobie pożyczyłem książkę.
Taka lektura dla rozrywki.
Porucznik (czyta): „Stały w leśnej ciętej przesiece
na zboczonym zboczu pagórka, ciężkie i potężne jak
prehistoryczne gady…” Dobrze, żołnierz. Czytajcie,
bo w naszym wojsku ciężko z czytaniem. Odmaszerować.
Trzaśnięcie drzwi.
Kapitan: Przyjrzujmy się temu kangurowi, bo w tej
książce są rozmaite gatunku. Drzewny to nie jest, skalny
chyba też nie… O,  jest! Kangur rudy! Macropus jakiś tam…
Porucznik: Rzeczywiście, identyczny jak na zdjęciu!
Kapitan: Samiec, sądząc z wymiaru. Gdybym to ja
szedł na przeszpiegi z kangurem, wybrałbym samicę.
Ze względu na torbę.
Sierżant: Czym się toto żywi?
Kapitan: Trawą. Wszystko się zgadza. I galopuje 50
na godzinę.
Porucznik: To nie ma sensu go płoszyć. Jeśli zacznie
uciekać, nikt z naszych ludzi go nie dogoni.
Kapitan: Będziemy więc ścigać go helikopterem.
Sierżant: Nie będziemy, bo dopiero wczoraj oddałem
helikopter do serwisu.
Kapitan: No tak, byłbym zapomniał. Czekajcie!
Położył się!
Porucznik: Kto? Kangur czy facet?
Kapitan: Kangur, kangur. Facet siedział już wcześniej.
Sierżant: Ale się skubany opiera na łokciach! Zupełnie
jak człowiek!
Porucznik: Ciekawe, czy wie, że go widzimy.
Sierżant: Nie wygląda. Siedzą sobie we dwóch, jakby
rozmawiali.
Kapitan: Panowie! A może to tylko taka zmyłka? My
tu patrzymy na faceta z kangurem, którzy właściwie
nic ciekawego nie robią…
Sierżant: A tymczasem 999 innych kangurów
podchodzi pod naszą kwaterę z drugiej strony.
Porucznik: Boże! Niech mnie pan nie straszy,
sierżancie!
Kapitan: Wyjął kanapki.
Porucznik: Co?
Kapitan: Facet wyjął kanapki. Właśnie odpakowywuje
z papieru.
Sierżant: Pewnie ma tam nadajnik.
Porucznik: Nie, panowie! On to zaczął jeść! A kangur
położył się i zadowolony!

Kapitan: Ta sytuacja zdecydowanie mi śmierdzi.
Oddać strzał ostrzegawczy w kierunku tych dwóch!
Sierżant (przez krótkofalówkę): Chopcy! Nastraszyć
mi ten kangur nad rzeką!
Odgłos przypominający przeskok łańcucha rowerowego,
a po nim jakby uderzenie sprężyny.
Kapitan: Co to było?
Sierżant: Strzał ostrzegawczy.
Kapitan: Czemu taki dziwny?
Sierżant: Bo to kakapulta.
Porucznik: Jak to? Ta stara katapulta na trzecim
poziomie? Przecież to okaz muzealny!
Sierżant: Cóż, kiedy możemy oszczędzać amunicję,
używamy kakapulty.
Porucznik: Chyba katapulty?
Kapitan: Ciekawe. I czym my właściwie z niej strzelamy?
Sierżant: Trzy dni temu wystrzeliliśmy kocioł
z pomidorową, przedwczoraj kocioł z gulaszem,
a wczoraj kucharza.
Kapitan: A dzisiaj?
Sierżant: To chyba był po prostu duży kamień.
Kapitan: Ktoś zauważył, co się z tym stało?
Porucznik: Plusnęło do wody vis á vis tych dwóch.
Kapitan: A oni?
Porucznik: Nic. Dalej sobie siedzą.
Sierżant: No nie! Kangur wziął jedną kanapkę
i właśnie ją wcina!
Kapitan: Niemożliwe!
Porucznik: Nie rozumiecie, że to wojna psycholo-
giczna? Oni chcą, żebyśmy się zamęczyli domysłami!
Kapitan: Wiemy przynajmniej, że kanapka nie jest
z szynką. W tej książce nie ma ani słowa o mięsożernych
kangurach.
Sierżant: Może mieć ludzki mózg w brzuchu, to może
i być mięsożerny. Nigdy nie wiadomo.
Kapitan: Ja jednak stawiam na sałatę i rzodkiewkę.
Porucznik: Poczekajcie panowie. Facet wyjmuje coś
z torby… Butelka! Dał kangurowi butelkę, a tamten
pije!
Kapitan: To już wygląda groźnie. Ogłosić alarm!!!
Ogólny rwetes.

Narrator: Gdy już Batalion Leśny został zmobilizowany
i przygotowany do krwawej obrony przeciwko tysiącu
kangurów, okazało się, że zarówno facet, jak i kangur
oddalili się w zarośla. Ale czy to koniec problemów
z kangurem? Czy kangur rzeczywiście ma w brzuchu
ludzki mózg? Czy tajemniczy facet karmiący go
kanapkami jest tylko zbłąkanym wędrowcem, czy
niebezpiecznym szpiegiem? O tym przekonacie się
za tydzień.

PROZA
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Pragnij   tego,   by   długie   było
wędrowanie

Z lekcji, której Konstandinos Kawafis udziela
bohaterowi wiersza rozpoczynającego swoją podróż
do Itaki, korzysta także częstochowski lekarz, fotograf
i globtroter. Podróżowanie jest dla obu celem samym
w sobie, bowiem najgłębsze poznanie i wyłuskiwanie
najpiękniejszych obrazów odbywa się właśnie w drodze.
Dlatego też Muskalski nadał swojej Podróży formę
otwartą: czasu ciągłego nieograniczonego żadnym
konkretnym miejscem oraz tematyką rozdziałów
o nieograniczonej pojemności: krajobraz, zwierzęta,
ludzie, architektura. Album ten jest zatem jednym
z wielu możliwych wyborów, propozycją chwili,
impresją... Dopełnienia czy opowiedzenia zasugero-
wanych w nim tylko historii należy szukać na wystawach
i fotograficznych stronach internetowych Krzysztofa
Muskalskiego.

Podróż krajoznawczą rozpoczynają pastelo-
we nadmorskie zmierzchy w Miami Beach na Flory-
dzie i na Borneo w Malezji, a kończą intensywnie
czerwono-pomarańczowe zachody, ponownie na Flo-
rydzie. Koronkową delikatność zimowego pejzażu
prezentują krynickie i zakopiańskie graficzne nocne
martwe natury. Z nimi mocno skontrastowane są –

najliczniej reprezentowane - przesycone kolorami
i siłą amerykańskie fotografie, uzupełniane niejako
pokrewnymi tematycznie czy nastrojowo fotografiami
z całego nieomal świata. Zapoznany Wielki Kanion
Kolorado w Arizonie na zdjęciach Muskalskiego
nabiera indywidualnego charakteru. Intensywne światło
rozbłękitnia i maluje fioletami potężne skalne ściany,
rzucając równocześnie na przeciwległe mocne cienie.
Nienaturalność ogromu choć na chwilę zostaje oswojona
(podobnie kanion rzeki Blyde w RPA). Widziana
z góry rzeka Kolorado jest delikatną nitką wśród
fioletowych skał. Można ją porównać z  przełomem
Dunajca na innej fotografii. Biegnąc środkiem doliny
rzeka zdaje się być cichą strugą, której przejrzyste
wody stapiają się z podłożem, jakby oddawały kanionowi
całą swoją siłę, choć to najbardziej mylący pozór.
Innym razem rzeka przyjmuje niebo w swoją głębię.
Płynie wówczas podwójnym rytmem wody i chmur.
Fotografie Doliny Monumentów pozwalają zrewidować
utrwalone spojrzenia. Różnorodne odcienie rudych
skał. Szeroka pozioma podstawa, spiczaste lub
pogrupowane pionowo skalne bloki. Horyzontalność
osadza je mocno w krajobrazie, wertykalność ułatwia
odejście od rzeczywistości ku nieobjętej przestrzeni
nieba. Wyeksponowane skały ogromnieją na tle uskoków
i przepaści lub w zestawieniu z biegnącą środkiem
drogą. Na stepie, u podnóża monumentu, samochód,
który dla wyobraźni obciążonej westernami, jest
cytatem, a nie rzeczywistością. Ogrom, stałość i nie-
zmienność wobec ludzkiej małości. Czerwony Kanion
w stanie Nevada wycinkowo ukazany w przekroju,
co daje możność zanurzenia się w wielowarstwową
strukturę ziemi, wody i nieba. Płynące błękity obejmują
delikatnie stabilną czerwień zbocza. Zachodzące na
siebie – niczym teatralne kurtyny – brązowe, brunatne,
szare i granatowe bloki skalne. W tym otoczeniu tylko
niebo wydaje się rzeczywiste. Zadziwiające formy
Kanionu Bryce. Labirynt ostro zakończonych, rozpalonych
do czerwoności, skał. Samotne drzewo zatrzymało się
u podnóża nie mając odwagi zapuścić się w ten skalny
labirynt. Góry ukazane od strony łagodnego stoku
przypominają miniaturowe zamki, wieżyczki i galerie
wycięte w czerwonej, a niekiedy białej skale. Bajkowy
świat do wzięcia w posiadanie przez wyobraźnię od
zaraz (podobnie australijskie Góry Błękitne). Ciemne
gładkie wody Jeziora Powell w stanie Utah gubią się
wśród gładkich, piaskowo ciepłych, bloków skalnych.
Przy brzegach gęsta biała piana obrysowuje delikatnie
skały. Piana intensywnieje do zatrważających rozmiarów
u wybrzeży Bali i Nowej Zelandii. Każda z prezento-
wanych fotografii zawiera element następnej, otwiera
przestrzeń dla nowych interpretacji.

Pojedynczym ptakom i zwierzętom Muskalski
oddaje należną im chwilę zadumy. Krowa gasi całodzienne
pragnienie w spokojnej wieczornej rzeczce. Pelikan
„wypływa” z nocnej wody. Żyrafa i małpa

Fot. Janusz Mielczarek
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pozują do zdjęcia z nonszalancją świadczącą o wrodzonym
profesjonalizmie. Niecodziennego portretu doczekały
się dwa nosorożce: końcowy fragment pierwszego
i początkowy drugiego niezwykle zrytmizowały ociężałą
szarą masę. Humor kryje się na zdjęciu psa o imieniu
Whisky. Portrety zbiorowe noszą znamię fresku: stado
fok wygrzewających się na skałach Alaski czy male-
zyjskie krokodyle w porze południowej sjesty.

Także ludzi nie pozbawia Muskalski przypisanego
im w czasie miejsca. Stąd wtopienie (jak na zdjęciach
z Vanuatu ludzi wplecionych w pędy drzew) czy
przynajmniej harmonia z otaczającą ich przestrzenią
(śpiący ryksiarz, pekiński staruszek, nowozelandzki
jeździec na plaży). Fotograf nie unika prezentacji
przedstawień przygotowanych dla turystów – są wszak
stałą częścią pejzażu miasta (cejloński tancerz
w rytualnym zawirowanym stroju i masce, oleodrukowy
akordeonista z litewskich Pikieliszek). Życie wszystkim
udostępnione.

W ujęciach Muskalskiego zabytki architektoniczne
i budowle zazwyczaj wyprowadzone zostały poza
krajobraz. Pozbawione tła i punktów odniesień,
istnieją samodzielnie, często tylko we fragmencie
(pierwszoplanowa rzeźba przed operą w Melbourne)

lub detalu (wachlarzowato ułożone dachówki opery
w Sydney, zwieńczenia jednej ze świątyń w Bangkoku),
zazwyczaj gdy całość jest znana i można się do
powszechnej pamięci odwołać. Dla tych najbardziej
znanych fotograf szukał ram, które nadałyby im
świeżą formę, jak ukazanie jasnogórskiej wieży
w granitowym odbiciu czy poprzez żeliwne arabeskowe
kraty lub wpisanie wigierskiego klasztoru kamedułów
w drewniane okiennice dodające budowli i tak już
znacznej patyny. Muskalskiego fascynuje w budowlach
rytm. Rytm kolumn w świątyniach różnych wyznań.
Rytm kapiteli. Rytm wąskich kamieniczek kubańskich
i jeleniogórskich. Te ostatnie, odbite w wypukłym lustrze
samochodowej szyby, tańczą niczym ilustracja w dziecięcej
książeczce. Rytm balijskich rzeźb i malezyjskich
świątynnych lamp. Rytm czerwonych dachów
w Egerze. Wszechpowracający rytm.

Prezentowane w albumie zdjęcia są zbiorem
pojedynczych zachwytów nad wszystkim.

Beata Anna Symołon

Krzysztof Muskalski Czas podróży. Fotografie, wybór zdjęć:
K. Muskalski i J. Mielczarek, Garmond Częstochowa 2005

FOTOGRAFIA
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Krzysztof Muskalski  – doktor nauk
medycznych, okulista, od ponad 20 lat związany
z ośrodkami okulistycznymi Częstochowy oraz
Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Oczu
Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu.
Prowadzi aktywną działalność naukową; autor
ponad 50 prac naukowych, uczestnik licznych
sympozjów i kongresów w kraju i zagranicą.
Członek wielu towarzystw okulistycznych,
m.in. American Academy of Ophthalmology
(USA). Od kilkunastu lat zajmuje się aplikacją
soczewek kontaktowych, współpracując z Johnson
& Johnson Vision Care - Poland.

Obok okulistyki jego pasją są podróże oraz
fotografia artystyczna. Twierdzi, że okulistyka
i fotografia są sobie bliskie, gdyż oko i aparat
fotograficzny mają wiele analogii w swej budowie

i funkcjonowaniu. W ramach wypraw trampin-
gowych Częstochowskiego Klubu Globtroterów
PTTK oraz wyjazdów zawodowych odwiedził
wiele zakątków Europy, Ameryki, Afryki, Azji
Australii i Oceanii. Plony swoich wypraw
prezentował w licznych artykułach, spotkaniach,
audycjach radiowych i telewizyjnych  oraz na
wystawach fotograficznych (m.in. w Muzeum
Azji i Pacyfiku w Warszawie) i konkursach
fotograficznych. Współpracuje z czasopismami
„Częstochowska Gazeta Lekarska” oraz
„Poznaj Świat”. Członek Oddziału Jurajskiego
Fotoklubu RP, wyróżniony w 2002 i 2003 r.
W XXIV Międzynarodowym Konkursie Fo-
tograficznym im. J. Sunderlanda w Nowym Targu
został uhonorowany brązowym medalem (2004).
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ARIA

Henryk Bardijewski (ur.1932), pomimo że pochodzi
z Częstochowy, jest mało kojarzony z naszym miastem,
sam autor też niechętnie się do niego przyznaje. Ten
uznany dramatopisarz, prozaik, autor słuchowisk
i sztuk telewizyjnych wydał kolejną książkę – zbiór
komedii pt. „Aria na tysiąc głosów” (seria „Polska
Dramaturgia Współczesna” w wyd. Ezop), w której
jak pisze Wojciech Natanson: „(...) Uśmiech nie służy
tylko do rozbawienia, dąży przede wszystkim do
rozbudzenia emocji i refleksji.” Rzecz jest napisana
bardzo dobrze, utrzymana w mrożkowskim klimacie
groteski i ironii, a sam autor być może kiedyś
znajdzie się w Galerii Zasłużonych Częstochowiaków.
Warto by było...

BUNKRY

Józef Andrzej Bossowski, autor specjalizujący się
pracach popularno – naukowych o historii materialnej
regionu śląsko – częstochowskiego (głównie o kolejnictwie),
wydał nietypowy przewodnik pt. „Bunkry z roku 1939
w Częstochowie” (wyd. Bud - Stal-Test, Lwówek Śląski
2006). Miłośnicy dawnych militariów i tajemnic II
wojny światowej mogą się udać z książeczką w trasę
„betonowych warowni”, trochę już zapomnianych
i słabo oznakowanych, może tym bardziej pasjonujących.
Autor sugeruje utworzenie w Częstochowie nowego
szlaku turystycznego, który by poszerzył ofertę atrakcji
pozajasnogórskich dla przyjezdnych. Niewiele potrzeba:
kilka znaków, wiadro farby, uprzątnięcie terenu wokół
dziesięciu budowli. W książce można znaleźć kilka
fotografii, dokumentów, ciekawostek z kampanii
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wrześniowej oraz dokładne odniesienia względem
map. Szkoda tylko, że autor nie zamieścił mapki
z naniesionym szlakiem i obiektami, bo przecież nie
każdy podróżuje z GPS - em. Trasa dla podróżujących
samochodem liczy ok. 40 km, dla rowerzystów ok.
20 km. W przygotowaniu część dalsza – „Bunkry
wokół Częstochowy”. Skąd u nas ta mała linia Maginota?
Nie wszyscy już pamiętają, że Częstochowa była przed
wojną  miastem granicznym...

CZKAFKA

Ukazał się 6 numer ostatniego działającego
częstochowskiego zina komiksowego w wersji papie-
rowej „Czkafki”. Jest nieco chudszy i tańszy (3,50),
ale ma za to kolorową okładkę. W środku miejscowi
rysownicy: Maciu, Gino, June, Kozi oraz gościnnie
Tajny Ziom z Warszawy. Historie ostre i pikantne, dla
wrażliwych „inaczej”.

POETYCKI INTERNET

No i mamy pierwszą poetycką stronę internetową
w Częstochowie. Zrobił ją osobiście Rafał „Jeżyk”
Kasprzak, autor dwóch tomików: „Ostry dyżur”
i „Sennik Syzyfa”. Na stronie można zobaczyć kilka
fotek, wybór wierszy, opowiadań, recenzji i na
koniec wpis do księgi gości. Witrynka jest ładnie
wykonana, ascetyczność i ciemna kolorystyka pasują
do posępnego klimatu wierszy „Jeżyka”, a wirtualnych
odwiedzin przez pierwsze tygodnie było ponad 500,
także spoza Polski. Pomysłowy poeta poszukuje też
przez internet sponsora swojego nowego tomiku pt.
”Raport”, gotowego właściwie do druku. Czy sieć
będzie trampoliną dla twórców lokalnych do wybicia
się dalej, wyżej? Pewnie tak, więc czekamy na nowe
strony. Na początek: www.rjk.art.pl.                 (SB)

KRYMINALNA CZĘSTOCHOWA
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Suplement w sprawie historii
literatury regionalnej

Władysław E. Piekarski

MITY I ... PRZEINACZENIA

Z zainteresowaniem i nadzieją zabrałem się za
lekturę rozmowy Mariana Panka z Tadeusze Gierymskim
wydrukowanej w „Aleje 3”. Znam jednego i drugiego
trochę... Doczytałem do miejsca, w którym jest zdanie:
„Z Janem Lipińskim, którego już nie ma w Częstochowie,
zorganizowaliśmy konfrontacje poetyckie i konkurs
poetycki im. H. Poświatowskiej”...

W innym miejscu Tadeusz Gierymski w przedsłowiu
towarzyszącemu wydanym przez OPK Gaude Mater
w Częstochowie almanachowi „Czarno-białe rysunki”
pisze: W 1972 r. Jan Lipiński (zamieszkały wówczas
w Kłobucku) założył Grupę Literacką im. Wł. Sebyły,
która organizowała pierwsze Konfrontacje Poetyckie
o charakterze regionalnym. Rok później miały one już
zasięg ogólnopolski. W roku 1979 towarzyszący im
konkurs poetycki zostaje nazwany imieniem Haliny
Poświatowskiej. Z okazji Konfrontacji zaczęto wydawać
zespołowe almanachy miejscowych twórców i arkusze
autorskie. Jeszcze gdzie indziej czytam: Grupa Literacka
im. Władysława Sebyły powstała w listopadzie 1972
roku. Patronat nad nią przyjął Wydział Kultury Urzędu
Powiatowego w Kłobucku. Ponieważ posiadano
w swoim dorobku wiele publikacji (m.in: Tygodnik
Kulturalny, Zielony Sztandar, Kamena, Prometej,
Nadodrze, Student, Głos Młodzieży, Nasz Klub)
poczyniono starania o bardziej ambitne zadokumen-
towanie swego istnienia. W skład  grupy początkowo
wchodzili: Longin Kowasz, Jan Lipiński, Maksymilian
Sieradzki oraz Leszek Wierzchowski. W międzyczasie
uzupełnili jej skład Jan Musiałek i Adam Wojtala. Ubył
Leszek Wierzchowski. Na spotkania zapraszano
wybitnych krytyków jak i poetów. Gościli w Kłobucku
m.in.: Jacek Kajtoch, Tadeusz Mocarski, Tadeusz
Śliwiak, Tadeusz Bochenek, Czesław Ślązak, Alfred
Ligocki. W międzyczasie nawiązano łączność i ścisły
potem kontakt z Klubem Nauczycielskim w Częstochowie,
który reprezentują tacy poeci jak Krystyna Biskup,
Tadeusz Gierymski, Janusz Szmida. Weszli oni w skład
Grupy. W klubie tym gościli także m.in. Edward Zyman
i Alfred Ligocki, który przygotował recenzję celem
wydania almanachu grupy. Systematycznie ukazywały
się wzmianki w prasie o poczynaniach Grupy. „Nad
Wartą”, „Życiu Literackim”, „Kamena”, „Podglądy”,
„Wieczór”, „Życie Częstochowy”, „Trybuna Robotnicza”.

W almanachu „Młody Śląsk Literacki”, który nakładem
Wydawnictwa „Śląsk” ukaże się w przyszłym roku
wykorzystane zostaną wiersze Tadeusza Gierymskiego
i Jana Lipińskiego. Jak wieść niesie jeden z członków
Grupy winien niebawem (1976 r.) zaprezentować się
indywidualnym tomikiem nakładem Wydawnictwa
„Śląsk”. Jedno z nazwisk winno także znaleźć się
w almanachu laureatów ogólnopolskich Jarmarków
Poezji o Laur Prometeja. Numer lipcowy „Prometeja”
przyniesie wiersze Grupy.....” - Tekst ten znaleziony
w postaci niepodpisanego maszynopisu w Almanachu
Grupy im. Sebyły - jest to prawdopodobnie tekst
napisany przez Jan Lipińskiego, który nie mógł się
przebić z niektórymi informacjami do prasy.

To prawdopodobnie legło u podstaw jego decyzji
o powrocie do Krosna i tak się stało na początku 1980
roku. Zresztą sama postać Jana Lipińskiego wydaje
się być warta w tym momencie przypomnienia. Urodzony
w 1940 roku w Krośnie n/Wisłą. Z zawodu technik
elektroradiologii. Wiele lat pracował w Kłobucku
w Zespole Opieki Zdrowotnej. W latach 1972-1974
przewodniczył grupie poetyckiej im. Władysława Sebyły.
Współorganizator Ogólnopolskich Konfrontacji
Poetyckich Częstochowa-Kłobuck, które potem staną
się Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Haliny
Poświatowskiej i towarzyszących mu Konfrontacji jej
imienia (najstarszy, najbardziej masowy i najbardziej
prestiżowy ogólnopolski konkurs poetycki). Pisał
wiersze, fraszki i aforyzmy. Publikował m.in.
w „Tygodniku Kulturalnym”, „Karuzeli”, „Kamenie”,
„Prometeju”, „Studencie”, „Sigmie”, „Nadodrzu”,
„Zielonym Sztandarze”, ”Nowym Medyku”, „Służbie
Zdrowia”, „Nad Wartą”, „Trybunie Robotniczej” oraz
w almanachu „Młody Śląsk Literacki”, „Spektrum”.
Po powrocie do  Krosna  publikuje wiersze, aforyzmy,
fraszki. Po wydanym w Częstochowie „U progu:
[wiersze]”, w Krośnie ukazują się jego: „Drobiny”
[arkusz poetycki] (1983), „Wchodzę w twoje jarzmo”
[wiersze] (1983), w Rzeszowie „Obręcze ognia: ”
[poezje] (1986), Mam ten gest: [aforyzmy] 1996  czy
w Krakowie „Wszystko dla idei!” (1989). Prócz tego
w edycjach zbiorowych takich jak Almanach Łódzkiej
Grupy Unii Polskich Pisarzy Medyków, Analogi
„Fraszki polskie”, w Analogi „Księga aforystyki polskiej
XXI wieku: potęga myśli” ukazywały się jego wiersze
i aforyzmy i fraszki. Był członkiem ZLP, a także członkiem
Unii Polskich Pisarzy Medyków. Zmarł w 2003 roku.

Jego śmierć przeszła w Częstochowie niezauważona,
a podczas Konfrontacji nawet nie wspomniano o tym,
że odszedł ten, dzięki, któremu owe Konfrontację
zaistniały. Być może, dlatego, że mit twórcy konfrontacji
zawłaszczył sobie ktoś inny niż on. Dzisiaj, jak mi wiadomo
żyją jeszcze członkowie Grupy Poetyckiej im. Wł. Sebyły
i niektóre fakty są do sprawdzenia.
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Jeden z znanych mi członków tej grupy powiedział,
że w tamtym czasie dobrze było dopisywać do listy
zasłużonych „zasłużonych z klucza”, a takim w tamtych
latach był Tadeusz Gierymski. Tadeusz Gierymski jest
dziś zasłużonym z racji wieku. Jeśli ktoś uważnie czytał
informacje o Grupie Poetyckiej im. Wł. Sebyły to
zauważy, że nie pada tam wśród członków grupy
nazwisko Gierymski i to jest grzech tworzenia mitu
lub przeinaczenia...

Gdzie indziej czytamy Na początku roku 1972
w Kłobucku zaczyna działać GRUPA LITERACKA IM.
Wł. SEBYŁY. Prezesem grupy został Jan Lipiński.
Pierwszym oficjalnym wystąpieniem był wieczór
poetycki poświęcony patronowi grupy. Przeprowadzono
także konkurs na utwór literacki poświęcony
Władysławowi Sebyle. Grupa organizowała wieczory
w Lipiu, Kłobucku, Częstochowie, Wręczycy. Wspólnie
z Klubem Nauczycielskim w Częstochowie była
inicjatorem Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich
organizowanych w Kłobucku. Później Grupa związała
się z czasopismem „Nad Warta”. Zatem można stwierdzić,
że współorganizatoratorem był Klub Nauczycielski,
a nie Tadeusz Gierymski. Grupie Literackiej im.
Wł. Sebyły prezesował w tym czasie Jan Lipiński,
a Klubowi Nauczycielskiemu Tadeusz Biskup.

Zasługą Tadeusza Gierymskiego w Konfrontacjach
jest jego długoletni udział w pracach jury konkursu
jako jej etatowego sekretarza. Z drugiej strony coroczne
Konfrontacje Poetyckie urosły do ważnego wydarzenia
w życiu kulturalnym miasta, tym bardziej, że im
towarzyszył Ogólnopolski Konkurs Poetycki, od 1979
r. nazwany imieniem Haliny Poświatowskiej. Od tej
pory rok rocznie ściągają do Częstochowy młodzi
twórcy z całego kraju. Zaproszeni są też starsi, uznani
pisarze, krytycy, artyści. Z okazji Konfrontacji teksty
literackie wydawane bywają wspólnie, w postaci
almanachów - przeczytałem w innym opracowaniu.

I tak Konfrontacje, które w zamiarze miał promować
poetycką Częstochowę wraz z okolicą stały się
Konfrontacjami, które są „pokazówką” dla całego
kraju i coraz bardziej marginalny jest udział twórców
z regionu w Konfrontacjach, nie mówiąc o tym,
że nie znajduje zrozumienia wprowadzenie kategorii
regionalnej (dla twórców z Ziemi Częstochowskiej)
w Konkursie Poetyckim im. H. Poświatowskiej.

I tak mity przenikają się z przeinaczeniami.

Władysław E. Piekarski

S p r o s t o w a n i e

W poprzednim numerze wkradły się do moich
tekstów przykre błędy. Po pierwsze – pomyłkowo
przypisałem autorstwo pomnika Władysława
Biegańskiego przed dworcem kolejowym Jerzemu
Kędziorze - gdy tymczasem autorem jest Szymon
Wypych. Obu Kolegów bardzo przepraszam. Przy okazji
przypomnę – o czym już pisałem - że ich współpraca
dała świetne rezultaty w katedrze częstochowskiej.
Mam tu na myśli pomnik Jana Pawła II.

Inne błędy należą do gatunku tych, które kiedyś
przypisywano tak zwanemu „chochlikowi drukarskiemu”.
Pod zdjęciem przedstawiającym pomnik kardynała
Stefana Wyszyńskiego napisano, że jest to pomnik kard.
Stanisława Wyszyńskiego, mimo iż  parę wierszy
niżej, w tekście, imię podane jest prawidłowo. Podpis
pod drugim zdjęciem:  „Pomnik Józefa Piłsidskiego”
(!). Błąd jest również w podpisie rysunku przestawia-
jącego  narożną kamienicę (w tekście z cyklu Genius
loci) – zamiast  I Aleja powinno być: II Aleja NMP.

                                                      W. Ratusiński

CZYTANIE Z KSIĘGI                    Fot. Andrzej Banachowicz
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50  LAT

20 kwietnia przeszedł na zasłużoną emeryturę
Bogdan Hennig, zastępca dyrektora Biblioteki
Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Często-
chowie. W czasie uroczystości pożegnania łzy
rozrzewnienia i podziwu lały się gęsto. Prezydent
miasta, Tadeusz Wrona, wręczył laureatowi (50 lat!)
list pożegnalny i nagrodę pieniężną. Wyrazy po-
dziękowania składali dyrektor biblioteki Ewa Derda,
naczelnik Wydziału Kultury UM Ireneusz Kozera,
inspektor tego wydziału Anna Jędrecka (kwiaty!) oraz
kierownicy działów biblioteki.

  Bogdan Hennig obowiązki zastępcy dyrektora
Biblioteki Publicznej pełnił przez ostatnich piętnaście
lat.  Wcześniej był instruktorem a także kierownikiem
Działu Instrukcyjnego. Pracę zawodową rozpoczął
w roku 1956 – od stanowiska młodszego bibliotekarza
w Wypożyczalni Głównej. Przeszedł wszystkie szczeble
służby bibliotecznej aż do stanowiska starszego kustosza.
W trakcie wieloletniej pracy zdobył uznanie i szacunek
wszystkich, z którymi przyszło mu pracować. Od czyn-
ników oficjalnych otrzymał m.in. odznakę Zasłużony
Działacz Kultury, srebrną odznakę Za zasługi dla
województwa częstochowskiego a także Srebrny
Krzyż Zasługi.

Bogdan Hennig obiecał podzielić się swoimi
wspomnieniami z ostatniego półwiecza historii Biblioteki
Publicznej w Częstochowie. Zamieścimy je w najbliższym
numerze naszego pisma.

TEATR  OD  NOWA  KIEROWANY

Witamy nowych dyrektorów! Od połowy roku Teatr im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie będzie prowadzony
przez nowe kierownictwo. Funkcję dyrektora ma objąć
1 lipca Robert Dorosławski – absolwent filologii polskiej
częstochowskiej WSP,  znany z organizacji licznych  imprez
i działań o charakterze teatralnym na terenie naszego miasta;
w latach 1995-2002  kierownik literacki TiAM  a w okresie
2002-2003 zastępca dyrektora Marka Perepeczki.

Zastępcą dyrektora ds. artystycznych ma być  Piotr
Machalica, aktor doskonale wszystkim znany
z licznych ról teatralnych i filmowych.

Obu Panom życzymy wielkich sukcesów w pracy
– ku ich i naszemu zadowoleniu.

RATUSZ
Mamy ratusz! Po wielu latach zastanawiania się,

projektowania zmian i wreszcie remontu – liczący 180
lat ratusz miejski jest jak nowy. Wygląda przepięknie!
Widok odnowionego zabytku w samym centrum
Częstochowy wzbudza dumę w miejscowych i zacie-
kawienie przyjezdnych.
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SKARBY CZĘSTOCHOWY

Przy okazji święta książki zjechali się do Często-
chowy bibliotekarze z całej Polski. Byli to absolwenci
nieistniejącego już - a wielce sławnego - Rocznego
Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie Poznańskim.
Słuchacze XVI RSB  odwiedzili Bibliotekę Publiczną
im. dra Wł. Biegańskiego  oraz Bibliotekę Jasnogórską.

Zwiedzili też m.in. nową wielką ekspozycję
w Bastionie Św. Rocha, wystawę  „Bogurodzica –
Splendor Rzeczpospolitej Obojga Narodów”.

POTĘGA WYOBRAŹNI

W marcu br. w sali głównej Centrum Sztuki Współczesnej
„Solvay” w Krakowie można było zapoznać się z pracami
sześciorga częstochowskich artystów, które złożyły
się na „eksportową” wystawę zatytułowaną „Potęga
wyobraźni”. Okazja nie została zmarnowana. Przede
wszystkim dlatego, że poza Jerzym Dudą-Graczem,
pozostali artyści choć znani, nie są zadomowieni
w pamięci plastycznej krakowian, a dzięki publikacjom
prasowym czy książkowym (Tomasz Sętowski, Jacek
Pałucha) intrygują. Odkryciem dla wielu były
otwierające wystawę obrazy Sabiny Lonty, o sym-
biotycznym wręcz połączeniu ekspresji żywiołów
i konkretu, wyważone w duchu starych holenderskich
mistrzów martwe natury Mariana Michalika i -
wypełniające przestrzeń środka sali wystawowej –
rzeźby Jerzego Kędziory.

Publiczność odwiedzająca solvayowskie wystawy
jest specyficzna. Pojawia się grupami, pulsacyjnie,
lecz jest rzeczywiście zainteresowana sztuką. I to jej
reakcja przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowa-
nia innymi częstochowskimi twórcami w środowisku
krakowskich galerników.

      (B. A. Symołon)

Mamy w naszym
mieście jedną z najcen-
niejszych bibl iotek
w Polsce – tak w kształcie
arc h i t e k t o n i c z n y m
(barok), jak przede
wszystkim ze względu
na zgromadzone zbiory.
Biblioteka Jasnogórska
samych tylko starodruków
liczy 13 tysięcy. Tzw.
Stara biblioteka w nie-
zmienionym kształcie
(n iedawno p ięknie
o d r e s t a u r o w a n y m )
istnieje od 1739 roku.
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INNA PERSPEKTYWA

W Zakładzie Karnym w Herbach miała niedawno
miejsce wystawa, na której swoje prace plastyczne –
rysunki, grafiki, fantazje -prezentował częstochowianin
Władysław Janelt, czasowo tam przebywający.

Klub Muzyczny ASK

W Częstochowie przybywa interesujących lokali,
których oferta daleko wykracza poza schemat piwnego
pubu. O klubie ASK (al. NMP 61) mówi Krzysztof
Kwapisiewicz

Od kiedy istnieje Klub ASK?

Od kwietnia 2005 roku.

Klub ma w nazwie przymiotnik „jazzowy”, czy
faktycznie jest klubem jazzowym?

Nie i dlatego aktualnie używam przymiotnika
„muzyczny”. Nie skupiam się jedynie na jazzie, ale
także na innych gatunkach muzycznych. Można bowiem
aktualnie u nas usłyszeć bluesa, reggae, folk, poezję
śpiewaną, ballady rosyjskie czy chór rewelersów.

Jakie ma Pan plany jeśli chodzi o działalność
Klubu i do kogo jest skierowana oferta?

Plany stopniowo nabierają coraz szerszych kręgów,
bo rozpocząłem od koncertów jazzowych, ale w styczniu
tego roku koncertem legendarnego Piotra Bakala
zainagurowałem wieczory z poezją śpiewaną.

Aktualnie oprócz prezentowania wymienionych
powyżej gatunków muzycznych organizuję spotkania
z ciekawymi ludźmi - w maju odbyło się spotkanie
z Wojciechem Mannem, w czerwcu ma być spotkanie
z Grzegorzem Miecugowem, jesienią planuję spotkanie
z Piotrem Kaczkowskim i Markiem Niedźwieckim;
wernisaże wystaw wybitnych postaci świata sztuki -
w marcu odbył się wernisaż prac wybitnego fotografika
Marka Karewicza - ale i studentów Akademii im. Jana
Długosza. Współpracuję też z Akademią Muzyczną
w Katowicach, której zdolni studenci i absolwenci
zdobywają w Klubie koncertowe szlify. Oferta mojego
Klubu skierowana do wszystkich, którym bliska jest
wysoka kultura i którzy odczuwają potrzebę identyfikacji
z miejscem tą kulturę prezentującym. Chciałbym,
by ASK stał się miejscem magicznym.

 Rozm. Joanna Grochowska

    GOŚCIE ZE ŚWIATA

Krystyna Prońko – dwukrotnie bisowała po pięknym
recitalu w Klubie ASK. W niezapomnianych przebojach
(m.in. Deszcz w Cisnej, Modlitwa o miłość prawdziwą)
Artystce towarzyszyli Paweł Serafiński (organy Hammonda)
i Kuba Stankiewicz (saksofon). Było co oklaskiwać!
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„Jura”, 1993, technika mieszana na papierze, z cyklu „Jurajskie miasta”

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza), 
kierunek: wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki  artystycznej zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. R. Osadczego. 
W 1996 r. otrzymała stypendium naukowe Rządu Belgii i odbyła półroczne studia w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych      
w Antwerpii, pogłębiając wiedzę z zakresu litografii w pracowni prof. Ingrid Ledent.

Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki, pracuje na stanowisku profesora w Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie w Pracowni Litografii. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Plastyki.

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą; bierze udział 
w warsztatach graficznych i plenerach plastycznych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Za swoją twórczość otrzymała nagrody, m.in.:
I nagroda w dziedzinie grafiki na IV Ogólnopolskim Biennale Sztuki „Ecce Homo” w Katowicach (
I nagroda na VII Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2004” w Warszawie  (

1993)
2004)
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