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Jubileusze obchodzimy hucznie. I słusznie, ponieważ należy
świętować rocznice wydarzeń ważnych w życiu naszym, naszych
najbliższych oraz rocznice istotne dla miasta i kraju. W tym roku
świętowaliśmy m.in. 650. rocznicę lokacji miasta, co pozwoliło pokazać
się Częstochowie nawet w samym Krakowie. Takie święta, to okazja
do przypomnienia, skąd jesteśmy, okazja odwołania się do tradycji,
pochwalenia się dorobkiem. Oczywiście, odwołujemy się tylko do tych
zdarzeń, które uznajemy za świetlane i wzniosłe. Oraz wygodne,
ponieważ jubileusze wiążą się z wygłaszaniem przemówień i kreślenia
planów na przyszłość.
Nie zdążyliśmy napisać w bieżącym numerze naszego dwumiesięcznika
o innym ważnym wydarzeniu końca tego lata w mieście - Światowym
Kongresie Częstochowian, gdzie wiele mówiono o potrzebie utrwalania
tradycji i utrzymywania związków z miejscem urodzenia, ze swoją małą
ojczyzną.
Podczas rocznicowych uroczystości pan prezydent wystąpił w stroju,
z grubsza biorąc, szlacheckim, wyraźnie wskazując na źródła, z jakich
powinniśmy czerpać. Bardziej pasowałby mu wprawdzie strój dawnych
mieszczan, ale niech tam, przecież wszyscy najchętniej odwołujemy
się do tradycji szlacheckiej, rycerskiej. Zresztą, łączenie tradycji
ze współczesnością bywa trudne. Poszliśmy posłuchać hejnału granego
z ratusza podczas inauguracji Dni Częstochowy. Niestety, bardzo
niewiele słyszeliśmy, ponieważ odgrywany w południe hejnał został
skutecznie zagłuszony - przez ruch uliczny oraz dzwony św. Jakuba.
W Krakowie hejnał słychać lepiej, bo grany jest z ratuszowej wieży
dużo wyższej od naszej. No i każdy zna hejnał krakowski, więc nawet
jeśli nie usłyszy, to potrafi sobie zanucić. Częstochowski hejnał jest na razie
mało popularny, ale z czasem i on będzie naszą tutejszą ważną tradycją.
Wielka promocja 650. rocznicy lokacji miasta sugeruje, że właśnie
od tej daty należy liczyć nasze tradycje. A przecież Częstochowa powstała
znacznie wcześniej – w znanym dokumencie biskupa krakowskiego
Iwona figuruje pod rokiem 1220. Istnieliśmy, tutaj nad Wartą, dobre
tysiąc lat wcześniej, o czym świadczą resztki osady kultury łużyckiej
przy al. Pokoju. Niewiele o niej wiemy, choć zapewne miała swoją
nazwę, swoją historię i lokalne tradycje. Ktoś zbudował pierwszy dom
na ziemi dziś naszej, a wówczas na swojej rodzinnej i najbliższej.
Istnieli tu, żyli, kochali, pracowali, marzyli. Należeli do miejscowej,
naszej, częstochowskiej przeszłości. Kiedyś uważaliśmy ich za
bezpośrednich, pra-słowiańskich przodków. Dziś są tylko naszymi
poprzednikami. Odeszli, wymarli albo zostali przepędzeni przez
naszych słowiańskich praojców. Można czasem usłyszeć głosy, że to
jest cmentarz i dawni gospodarze tej ziemi nie powinni leżeć w takim
nieposzanowaniu. Jest w tym sporo racji. Żyli tu, myśleli, czuli,
wierzyli w coś i na pewno nie spodziewali się, że kiedyś ich kości będą
się poniewierać pod rodzinnym niebem. Dla nas - muzeum, dla nich ojczyzna i cmentarz.
Byli tu. Istnieli. Obchodzili swoje święta, snuli plany na przyszłość.
Kiedy dziś obchodzimy jubileusze, nie pamiętamy tych, co nas
poprzedzali. Nie czujemy przeszłości, nie dostrzegamy związków.
A dusze ich wszystkich błąkają się po Częstochowie każdego dnia,
każdej nocy...
Marian P. Rawinis
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nad wejściem, obok herbu Wrocławia. (Takie wzbogacenie
Sukiennic zdarza się raz na pięćdziesiąt lat; poprzedniczką
Częstochowy była Warszawa). Trzech pociągnęło nitkę jak
dziadek rzepkę – nitka się chyba urwała, bo wstęga w częstochowskich biało-niebiesko-żółtych barwach na miejscu
pozostała (wkradły się do mojej relacji, jak widać, rymy
częstochowskie, ale nic w tym dziwnego).
Prosto i naturalnie zabrzmiały słowa życzeń i błogosławieństwa
przeora, wypowiedziane na prośbę prowadzącego uroczystość.
Przecież paulini od wieków są związani tak z Częstochową,
jak i z Krakowem (Skałka). Nie były to jedyne akcenty
jasnogórskie tego dnia. Wcześniej, na estradzie pod ratuszową
wieżą, koncertował oktet dęty z Jasnej Góry. Także w programie
dziadowskich ballad (Jacek Hałas) znalazły się pieśni związane
z Jasną Górą. Obok tej z gatunku “dusza z ciała uleciała,
na zielonej łące stała”, wyrażającej ufność w potęgę wstawiennictwa Matki Bożej - była pieśń śpiewana niegdyś na Jasnej
Górze “Ślicznaś, pięknaś i przyjemna” - zachowana obecnie
bodaj tylko w pielgrzymce łowickiej. I była także współczesna
ballada o uratowaniu Jana Pawła II z zamachu.
Częstochowa - artystyczna i urzędowa – zawładnęła
krakowskim Rynkiem w środę, 23 sierpnia, od południa do późnego
wieczora. Okazją stało się 650-lecie lokacji przez Kazimierza
Wielkiego. (Na marginesie – zagadka: co oznacza nazwa na
reklamie firmy przy trasie krakowskiej, w Olkuszu: ul. K. K.
Wielkiego?)
Scena częstochowska, prowadzona przez Marka Ślosarskiego,
zgromadziła to, co się w kulturalnej Częstochowie dzieje
najlepszego – w szerokim, reprezentatywnym wyborze.
Najpierw były występy ludowe (Zespół Pieśni i Tańca
“Częstochowa”), współbrzmiące z charakterem głównej imprezy

650. rocznica lokacji Częstochowy

“Na krakowskim Rynku
grają na bębenku...”
(od Waszego specjalnego wysłannika)
Ależ te dziewice wyją! - powiedziała z wyraźną dezaprobatą
do swojego małżonka pani w średnim wieku na Rynku w Krakowie,
pośród straganów ludowego rękodzieła, słysząc dziewczęce
śpiewy wzmocnione przez głośniki. Jak potępione – skwapliwie
przyznał jej rację małżonek.
Podobne groźne eschatologiczne akcenty zabrzmiały nieco
później, wraz z umoralniającymi przestrogami oraz - jakże
aktualnymi i dziś - napomnieniami, w długich balladach
dziada - lirnika.
A tłumek wokół sceny zgęstniał, gdy dziewczyny
z “Kalokagathos” zaczęły śpiewać. Mimo deszczu, który co
chwila powodował prysznice spadające z zadaszenia. Słuchacze
byli wyraźnie poruszeni tym śpiewem. Wśród nich – para
Japończyków. On – biegał z aparatem fotograficznym i bił
brawo. Ona – we wzorzystym kimonie, pod białym parasolem
długo stała w deszczu. Na twarzy malowało się wzruszenie.
Także wzruszenie, radość i dumę widać było na twarzy
prezydenta Częstochowy. Tadeusz Wrona, wraz z prezydentem
Krakowa Jackiem Majchrowskim i jasnogórskim podprzeorem
o. Sebastianem Mateckim, odsłaniał umieszczony na ścianie
Sukiennic herb Częstochowy, który znalazł się tam wśród
innych herbów miast, na miejscu bardzo eksponowanym,

Fot. Arkadiusz Grząś
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- trwającego w tych dniach na Rynku w Krakowie jubileuszowego
kiermaszu cepeliowskiego. Muzyczna Częstochowa pokazała
swoje bogactwo i różnorodność. Była Five o’Clock Orchestra
– mistrzowie jazzu tradycyjnego (tym razem bez Tadka
Orgielewskiego). Były – już przy pełnym słońcu popołudnia
i zmierzchu wieczornym – zespoły Lidii Pospieszalskiej,
Marcina Pospieszalskiego i Janusza Yaniny-Iwańskiego.
To niektórzy z uczestników tego bardzo interesującego
i ważnego przedsięwzięcia. Trochę szkoda, że nie ściągnęło
więcej publiczności. Ludzie podchodzili, postali, posłuchali
i odchodzili, zajęci oglądaniem straganów. Przychodzili nowi,
tworząc grupę pod sceną. Zresztą, na kiermaszu też nie było aż
takich tłumów. Może gdyby rzecz odbywała się w sobotę lub
niedzielę i gdyby pogoda chwilami nie odstraszała - inaczej
by to wyglądało. W każdym razie początek został zrobiony
wspaniale. Dla częstochowskich artystów to świetna okazja do
zaprezentowania się. Jeden z solistów opowiadał prezydentowi
z przejęciem, jak podeszła do niego wybitna skrzypaczka Kaja
Danczowska, chwaląc jego występ. A może przede wszystkim
ważne było dla samych uczestników, że mogli się spotkać
w innym niż na co dzień otoczeniu, w tak pięknej scenerii
starego Krakowa, zobaczyć się nawzajem, usłyszeć. Ważne są
takie spotkania, mobilizują do pracy. Nie powinny być tylko
od wielkiego dzwonu. Jubileusz 650-lecia lokacji Częstochowy
to dobry impuls! Teraz trzeba iść dalej. Krakowskie spotkania
częstochowskich artystów warto by organizować co roku!
I - częstochowskie spotkania artystów krakowskich.
Impreza miała ciąg dalszy w samym dniu rocznicy, 24 sierpnia,
przed częstochowskim ratuszem. W południe rozległy się hejnały
z ratuszowej wieży w wykonaniu krakowskiego hejnalisty.
W udanym festynie popołudniowym mogli Czytelnicy wziąć
udział sami. A kto nie był – sam sobie winien. Mógł też Czytelnik
dostać przy tej okazji autograf króla Kazimierza Wielkiego
(Marek Ślosarski) oraz prezydenta (rockandrollowego – według
określenia Agaty Młynarskiej) Tadeusza Wrony – we własnej
osobie i w kontuszu. Autografy rozdawali również prowadzący:
Agata Młynarska i Irek Bieleninik – na udostępnianych bezpłatnie
okolicznościowych wydawnictwach Urzędu Miasta.
Dodam tylko kilka uwag. Przykro, iż ładny koncert muzyki
XVI wieku w wykonaniu znakomitego Zespołu Muzyki Dawnej
“Camerata Cracovia” przeszedł prawie niezauważony.
Organizatorzy włożyli w przygotowanie całej imprezy wiele
pracy i pomysłowości. Jednak w tym przypadku najwyraźniej
zawiodły ich zdolności przewidywania ludzkich zachowań.
Lepiej było dać ten koncert o nieco późniejszej porze, gdy ludzi
zeszło się więcej. Warto było w pobliżu sceny ustawić ławy lub
choćby krzesełka, zaś nagłośnienie skierować także w stronę
wielkiej kolejki do miejsca, w którym wydawano gorący
posiłek. Nie widziałbym w tym nic niestosownego, gdyby
publiczność słuchała muzyki jedząc wspaniały i bardzo pożywny
żur częstochowski, którym za darmo raczono wszystkich
chętnych. Ugotowany w olbrzymim kotle, zabielany śmietaną
i tartym chrzanem, żur z dużymi kawałkami boczku i kiełbasy
z Aleksandrii, podawany z chlebem od Musiorskiego, zasługiwał
zresztą na najwyższe pochwały. Godny był zachwytów
wygłaszanych z estrady przez Bieleninika (Krzysztof Górski
z Teatrem Kulinarnym z Gryfina).
Natomiast zabawy rycersko – plebejskie mogły te pół
godziny poczekać. Nie tylko odciągnęły skutecznie publiczność
od muzyki, ale głos prowadzącego konkurował z pięknym śpiewem
i dźwiękiem instrumentów. Tworząc tak silne i równocześnie
działające dwa inne ośrodki zainteresowania – kulturze wysokiej
nie dano praktycznie żadnych szans.
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Zabrakło rycerzy na koniach. Szkoda, że jedynym zwierzęciem
w “średniowiecznej osadzie” (to zresztą określenie mocno
na wyrost) było sympatyczne koźlę. Nie mogę jednak pojąć,
czemu w wolnej Polsce dobrze śpiewająca wojskowa grupa
wokalna przybrała sobie niezbyt apetyczną, staropolską nazwę
“Łajno” (?!!). Sorry: “Łajnot” (“Why not?”)...
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
wystąpił z niezwykle efektownym widowiskiem – składanką
pieśni i tańców z różnych epok, w historycznych kostiumach.
Widowisko uzupełniono udokumentowaną opowieścią o dziejach
Częstochowy.
Publiczność słuchała, oglądała, ustawiała się w długich
kolejkach po żur, wydawnictwa i autografy. Wszystko odbywało
się kulturalnie - jeśli nie liczyć kilkorga podochoconych
piwem nastolatków, okazujących swoją niezależność. Miło było
obserwować na placu spontaniczne tańce malutkich dzieci
w czasie wojskowego występu.
Uzupełnieniem był pokaz tańców średniowiecznych (Bractwo
Żelaznego Wilka) – szkoda, że przy muzyce z nagrania, a nie
z towarzyszeniem kapeli. Imprezę zakończył występ
tancerzy żonglujących – a w finale wręcz zionących – ogniem.
Mimo towarzyszącej tym popisom głośnej muzyki współczesnej
– miałem chwilami wrażenie, że jestem wśród murów
Carcassonne.
W częstochowskim programie brakowało zespołu pani
Lamch – Łaniewskiej. “Kalokagathos” to piękna sprawa. Sam
repertuar, świetnie dobrany, ma tu wielkie znaczenie. Pieśni
średniowiecznych pielgrzymów do Compostelli, pełne tajemnicy
i wewnętrznego żaru, tak odbiegające od tego, co możemy
zwykle słyszeć w naszych kościołach. W pełnym blasku
zabrzmiały w czasie niedawnego kameralnego koncertu
w przestrzeni sakralnej kościółka w III Alei.
“Ave Maria, gratia plena,
Dominus Tecum, Virgo serenna.”
Władysław Ratusiński
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Na „Gwałtu, co się dzieje?” w reżyserii Gietzky’ego
w Teatrze Powszechnym lud wali drzwiami i oknami.
W tym Fredrowskim przedstawieniu widać jednak dążenie
reżysera ku współczesności. A mnie i panu Piotrowi
Machalicy zależałoby na bardzo dobrze zrealizowanym
widowisku klasycznym. Na dramacie kostiumowym.
Gietzky zna nasze oczekiwania, my wiemy, jakie są jego
ciągoty artystyczne, i sądzę, że kompromis zostanie
osiągnięty. Bardziej będzie to dramat o ludziach niż
o formie; Pan Gabriel chciałby szukać w komedii Gogola
rzeczy, które są ukryte w tekście, nie takie oczywiste,
i żeby ta cała sytuacja - dosyć absurdalna przecież
- wydawania córki za mąż, nabrała jakiegoś głębszego
charakteru. Zobaczymy, na ile uda się mu te nitki znaleźć
między postaciami i jak je powiąże na scenie.

NOWE I STARE NADZIEJE
z Robertem Dorosławskim
rozmawia Marian P. Rawinis

Proszę powiedzieć, jak to było z Pana decyzją objęcia
dyrekcji teatru? Zadzwonił do Pana z propozycją
prezydent miasta, a Pan miał jakiś problem z odpowiedzią?
Czy decyzja była łatwa, bo wynikała z Pana doświadczeń
teatralnych i z dobrego rozpoznaniu środowiska?
Nie, nie była łatwa. Po pierwsze dlatego, że byłem
zaskoczony. Idąc na spotkanie z prezydentem Tadeuszem
Wroną myślałem, że rozmowy będą dotyczyć działalności
agencji artystycznej, w której pracowałem, ułożenia spraw,
żeby nie być konkurencyjnym dla niektórych działań
teatralnych w mieście. Będąc trzy lata poza tym teatrem,
naprawdę nie kładłem się każdej nocy spać z nadzieją,
że być może jutro do teatru powrócę. Miałem inną pracę,
która dawała mi trochę satysfakcji i radości, i nie myślałem
tego zajęcia zmieniać. Kiedy padła propozycja objęcia
funkcji dyrektora, nie podjąłem decyzji od razu. W agencji
pracowało się wyśmienicie i szkoda mi było komfortu
pracy. Tego, że człowiek jest panem swojego czasu,
że właściwie nie odpowiada za losy ludzkie… Wiedziałem,
czym pachnie praca w teatrze, pracowałem tutaj przez
dziewięć lat i wiedziałem, co tracę i na co się zamieniam.
Znajomość specyfiki naszego teatru z jednej strony
ułatwia działanie, bo nie trzeba się uczyć od początku
pewnych rzeczy, z drugiej jednak świadomość problemów,
z jakimi przyjdzie się borykać, z pewnością decyzji nie
ułatwiała. Dlaczego się zgodziłem? Powiem zupełnie
uczciwie, z ręką na sercu: nie wiem. Nie chciałbym, żeby
to zabrzmiało nieskromnie, nie będę tutaj używał słów
o misji, ratowaniu czy nieratowaniu teatru. Nasz teatr nie
wymaga jakiegoś rozpaczliwego ratowania, absolutnie.
Artystycznie w ostatnim okresie wcale tak nie kulał, jak
dało się gdzieniegdzie przeczytać czy usłyszeć. Finansowo
też jakoś straszliwie nie podupadł. Pewnie, że tutaj się
nie przelewało i nie przelewa, ale sytuacja jest do opanowania.
Moją decyzję w dużym stopniu uzależniałem od tego, czy
uda mi się znaleźć takiego dyrektora artystycznego, który
będzie dyrektorem dobrym na teatr w tym mieście, i który
zostanie zaakceptowany przez prezydenta. Udało się, mam
taką nadzieję. To nie jest tak, że ja Piotra Machalicę
wyciągnąłem z kapelusza, czy wcześniej się z nim
namawiałem na tego typu rzeczy. Chyba ze cztery dni

Fot. Piotr Dłubak

Rozpoczął się nowy sezon w Teatrze im. Adama
Mickiewicza – pod Pana kierownictwem. Widzieliśmy
już na Scenie Kameralnej „Jabłko” Verna Thiessena
w interesującej reżyserii Tomasza Dutkiewicza. W recitalu
zaprezentował się Piotr Machalica, nowy szef artystyczny
teatru. Co zobaczymy na otwarcie dużej sceny?
Na 4 listopada planujemy premierę ze znacznie większym
niż „Jabłko” rozmachem inscenizacyjnym. Będzie nią
„Ożenek” Gogola w reżyserii Gabriela Gietzky’ego.
Szukaliśmy na początek klasyki polskiej, ale sztandarowe
pozycje klasyczne zostały tu zrealizowane w nieodległym
czasie. Bo i „Zemsta”, i „Śluby panieńskie”, i „Damy
i huzary” Fredry, i „Moralność pani Dulskiej” Zapolskiej,
którą rozpoczynał swoją kadencję Marek Perepeczko.
Zdecydowaliśmy się więc na klasykę rosyjską. Sztukę,
która nie była grana od wielu lat w tym teatrze. Gabriel
Gietzky jest młodym reżyserem, ale już doświadczonym.
Zaczynał jako asystent Krystiana Lupy w Starym Teatrze,
realizował w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w Teatrze
Powszechnym w Warszawie. Zależy nam na takich
twórcach, którzy rzeczywiście pracują z aktorami.
Są może mniej inscenizatorami, szamanami teatralnymi,
którzy tłumem i światłem potrafią zbudować pewien
klimat, ale którzy potrafią dotrzeć do psychiki aktora
i trochę w tej psychice pogmerać.
Pomysł reżysera „Ożenku” jest oparty na klasycznej
formie czy na współczesnej? Pierwsze duże przedstawienie
pod nową dyrekcją to rodzaj testu. Jeśli sprawdzi się
reżyser, aktorzy, inscenizacja, od razu otwiera się pewien
kredyt zaufania u publiczności.

aleje III
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To się dopiero okaże. Moja sytuacja w poprzednim
okresie była specyficzna, bo bez względu na zajmowane
stanowisko – kierownika do spraw literackich, promocyjnych
czy zastępcę dyrektora – mój kontakt z ówczesnymi
dyrektorami teatru, z Henrykiem Talarem i Markiem
Perepeczką, był szczególny. W dużym stopniu dopuszczany
byłem do zarządzania teatrem. Nawet w większym, niż
by to wynikało z mojej funkcji, z moich kompetencji czy
z mojego zakresu obowiązków. Jeden i drugi dyrektor
obdarzyli mnie zaufaniem i wiele spraw podejmowaliśmy
wspólnie. Natomiast, jeśli chodzi o specyfikę umocnienia
władzy w teatrze... W sytuacji, gdzie dyrektor jest jednocześnie dyrektorem naczelnym i artystycznym, jego władza
pozornie jest większa. Ale tak naprawdę wszystko zależy
od ludzi. Znam teatry w Polsce, gdzie podział tych funkcji
jest zły, dochodzi do spięć - dyrektor naczelny odpowiada
za budżet, a bez budżetu nie wskóra nic dyrektor
artystyczny. Czasami wizja artystyczna, zderzona
z ponurą rzeczywistością, zgrzyta. Jeżeli występuje
porozumienie, to nie jest najgorzej. Ja pojmuję to na
zasadzie współdziałania. Bo chociaż częstochowski
statut określa jasno zależność służbową zastępcy dyrektora
do spraw artystycznych od dyrektora naczelnego, to dla
mnie teatr to przede wszystkim działalność artystyczna.
I chociaż funkcja dyrektora artystycznego prestiżowo
może jest mniejsza, to w moim rozumieniu jest ona
przynajmniej równorzędna. Swoją pracę staram się układać
tak, aby stworzyć optymalne warunki dla dyrektora
artystycznego. Żeby on mógł spokojnie pracować na sukces
swój, ale i nasz, i mój pośrednio, czyli żeby dużo się
działo dobrych rzeczy: premier, akcji impresaryjnych,
edukacyjnych, działań okołoteatralnych – im więcej, tym lepiej.

układałem sobie w myślach drabinkę osób, do których
mógłbym zadzwonić i z którymi mógłbym się umówić
na rozmowy. Nie ukrywałem nigdy, że Piotr Machalica
znajdował się na szczycie tej drabinki. Po pierwszej
rozmowie on jeszcze się nie zgodził, ale ja już wiedziałem,
że to jest dobra kandydatura. A drugi powód jest taki,
że teatr zostawia na człowieku ślad na całe życie. Mam
42 lata, a teatrem zajmuję się od momentu, kiedy skończyłem
18 lat. Wtedy po raz pierwszy wylądowałem w klubie
fabrycznym „Ceby”, gdzie po pół roku pracy, byłem wtedy
studentem, zostałem zaangażowany jako instruktor teatralny
na pełnym etacie. Potem już tak się toczyło – pracowałem
albo jako instruktor teatralny, albo wykładowca WSP,
głównie zajmując się analizą dramatu, wiedzą o teatrze,
albo pisząc o teatrze, a później osiadłem w teatrze zawodowym.
Po drodze jeszcze prowadziłem warsztaty, zakładałem
własne formacje sceniczne, reżyserowałem koncerty.
I gdybym teraz powiedział, że teatr mnie nie interesuje,
że mnie nie obchodzi, że mnie nie zajmuje, że go traktuję
tylko jako źródło utrzymania, to utraciłbym sens całego
swojego dorosłego, zawodowego życia. Propozycja od
prezydenta była więc kusząca. Dlaczego nie zmierzyć się
z takim wyzwaniem? Pracując tutaj - i za czasów Henryka
Talara, i za czasów Marka Perepeczki - mogłem być tylko
pomysłodawcą pewnych projektów, a od dyrektorów
zależało, na ile one i które wejdą w życie. Zobaczymy,
może uda się zrobić coś po swojemu.
Dla Pana ten teatr nie jest miejscem nieznanym. Nowa
jest natomiast sytuacja wynikająca z funkcji. Czy są rzeczy
w strukturze, w organizacji, które były wprowadzone przez
poprzednie dyrekcje, a które teraz Pan chciałby zmienić?
I pytam jeszcze o potencjalne zmiany w zespole.

Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że przede
wszystkim nie chciałby Pan „zepsuć dorobku”. Miał Pan
na myśli dorobek artystyczny teatru? Czy zarządzający
finansami – pan prezydent, gmina – postawili jakieś
warunki brzegowe?

Cały czas się przyglądam strukturze organizacyjnej
teatru, natomiast jeśli chodzi o zespół artystyczny, to
ustaliliśmy z panem Piotrem, że podlega on jemu i dyrektor
artystyczny ma go modulować, kształtować, budować,
zmieniać – być może. Jeżeli nastąpią jakieś zmiany, to po
sezonie, kiedy dyrektor wszystkich pozna i oceni. Natomiast,
niewiele zmieniło się w strukturze organizacyjnej teatru
przez trzy lata kadencji pani Katarzyny Deszcz, poza - na
mój gust - pewnym rozrostem funkcji administracyjnych.
Był taki okres, kiedy w teatrze funkcjonowało kilku
zastępców dyrektora. To się wyjaśniło regulacją nowego
statutu, który przyjęła Rada Miasta, i który określa jasno,
że w teatrze jest dyrektor naczelny i zastępca dyrektora
naczelnego do spraw artystycznych. I koniec. Nie ma
namnożenia zastępców dyrektora i funkcji kierowniczych.
Sytuacja zatem nie wygląda źle, zwłaszcza, że kilka umów
z pracownikami, to umowy na czas określony.

Nie. Sytuacja wygląda, jak wygląda, czyli jest dotacja
roczna, przyznawana przez Radę Miasta, w której trzeba
się zmieścić i w której trudno się zmieścić. Ona oczywiście
jest większa z roku na rok, co cieszy, natomiast w prawie
wszystkich teatrach które znam, to wygląda podobnie dotacja pokrywa koszta osobowe, nie zawsze w całości,
a na działalność artystyczną, eksploatację i utrzymanie
budynków, trzeba zarobić. A więc trzeba zarobić sporo
i z reguły bez mecenasów to się nie udaje. Mam nadzieję,
że miasto potrzebuje teatru. Myślę, że następuje zwrot ku
teatrowi. Pewnie, możemy mówić, że ku lżejszym
formom, ale sądzę, że to jest przejściowe i formy nieco
poważniejsze też mogą ludzi przyciągać. Problemem jest
wypracowywanie własnych środków pozabudżetowych,
żeby przy tej dotacji – w 2006 roku wynosi ona 2,8 mln
zł - się zmieścić i nie popaść w straszne zadłużenie, żeby
nie utracić płynności finansowej i być firmą wiarygodną.
Bo, proszę pamiętać - oprócz instytucji artystycznej – jest
to normalna firma, która zatrudnia 80 osób, ma obiekty,
które trzeba remontować, prowadzi działalność i własną
politykę marketingowo-biznesowo-finansową. Stąd
problemy i czasami międzyludzkie konflikty, które – w
miarę możliwości – trzeba łagodzić.

Czy zmiana statutu teatru i zmiana na najwyższym
w teatrze stanowisku spowodowały wzmocnienie pozycji
dyrektora naczelnego? Bo mieliśmy do czynienia,
w ostatnim okresie dyrekcji pani Katarzyny Deszcz,
z silnymi ruchami oddolnymi, z którymi ona chyba nie
bardzo umiała sobie radzić.
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Mówimy o tych wszystkich formach poza sceną w teatrze?

Z punktu widzenia potencjalnego widza można odnieść
wrażenie, że konflikty przebiegały na linii repertuarowej,
czyli na czymś, co teoretycznie jest nie do pogodzenia,
tzn. na potrzebie i ambicjach artystycznych z jednej strony,
a możliwościami technicznymi i koniecznością zarabiania
z drugiej. Pytając o postawione Panu przez tzw. organ
prowadzący warunki brzegowe, pytam również o Pańską
swobodę w kwestii repertuarowej. Domyślam się, w jaką
stronę przebiegały rozmowy: róbcie takie przedstawienia,
żeby ludzie chodzili do teatru w Częstochowie i żeby teatr
mógł swoje przedstawienia pokazywać także gdzie indziej.

Albo okołoteatralnych. Uważam, że Salon Poezji,
zapoczątkowany przez Katarzynę Deszcz, i dziecięcy
salonik poezji, są znakomitą formą promocji teatru,
przyciągania ludzi, którzy niekoniecznie pojawiają się na
każdej naszej premierze. Podobnie jak czytanie dramatów
w „Utopii”. Lekcje teatralne, wszelkie formuły edukacyjne
- raz, że dają możliwość zaangażowania aktorów w te
przedsięwzięcia; dwa, że promują teatr nie tylko podczas
realizacji przedstawień. Chcielibyśmy, żeby takich działań
było jak najwięcej w ciągu całego sezonu.

W każdej sytuacji, gdy w mieście funkcjonuje jeden
teatr instytucjonalny, jest on oczkiem w głowie i władz miasta,
i społeczności. I wszystkim nam zależy, żeby to była jakaś
wizytówka miasta. Nie postawiono nam, na szczęście,
żadnych wytycznych repertuarowych. Piotr Machalica
dostarczył prezydentowi zarys programu najbliższego
sezonu i ten plan został przyjęty. Wiadomą rzeczą jest,
że repertuar teatru musi być repertuarem różnorodnym,
próby, jak niegdyś bywało, budowania teatru autorskiego,
teatru monokonwencjonalnego, zwykle kończą się fiaskiem
finansowym i frekwencyjnym. I wiadomo, że to nie jest
prywatna instytucja komercyjna, która ma tylko i wyłącznie
zarabiać pieniądze. Trzeba rozróżnić te funkcje: teatr jest
dotowany z pieniędzy podatników, z naszych, z moich też,
z pana pieniędzy, z ludzi tutaj mieszkających. Jest to zbyt
kosztowna zabawka, aby można było się nią bawić
prywatnie, na takiej zasadzie, że albo będziemy realizować
wyłącznie swoje ambicje artystyczne albo traktujemy to
jako przedsiębiorstwo do zarabiania pieniędzy poprzez taki,
a nie inny repertuar. Cała filozofia, która nie jest zresztą
wielką filozofią, polega na wyważeniu tych rzeczy. Niestety,
tak już bywa w obecnie w teatrach w Polsce, że nie realizuje
się 16 czy 20 premier w sezonie, jak to bywało w okresie
międzywojennym, tylko sześć, góra siedem. I w tych
kilku premierach znaleźć się musi i bajka dla najmłodszych,
i szkolna lektura, i sztuka klasyczna, i współczesna. Farsa
bądź komedia, ale i spektakl ambitniejszy, dotykający
poważnych problemów. Dla niektórych ten repertuar
wydawać się może niewystarczający. Dlatego własny
repertuar trzeba wzbogacać impresariatem, wymianami
z innymi teatrami, aby oferta była jak najszersza. Najlepiej
obrazuje to nasza propozycja dla najmłodszych. Realizacja
scenicznej bajki należy do droższych, stąd teatr stać na jedną
taką w sezonie. Zwykle premierę umieszcza się na początku
grudnia, gdyż w okresie mikołajkowym na taki repertuar
jest największe zapotrzebowanie. I dlatego, zagrawszy
dwadzieścia, trzydzieści bajek do nowego roku, mamy już
praktycznie zgrany tytuł. A przecież chcemy z najmłodszą
widownią utrzymywać kontakt przez cały sezon. Dlatego
ratujemy się między innymi przeglądem „Dziecięca kraina
wrażliwości”, w którym pokazujemy kilkanaście różnorodnych tytułów. Innym problemem jest angażowanie
aktorów grających rzadziej, nie będących w obsadach
aktualnych sztuk....

aleje III

Część zewnętrzna, impresaryjna, to jest interesująca
propozycja dla widza, ale i pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Żeby się nie mówiło: „O, znowu przyjeżdżają
ludzie z Warszawy, przyjeżdżają zarobić”. Powtarzają się
takie opinie za kolejnych dyrektorów.
Tutaj trzeba rozróżnić kilka aspektów. Czym inny jest
impresariat polegający na wymianie repertuarowej
z zaprzyjaźnionymi teatrami, czym innym polegający
na kupowaniu spektakli. Ten pierwszy jest oczywiście
korzystniejszy, bo np. teatr z Bielska gra u nas, my gramy
w Bielsku. Aktorzy są zadowoleni, publiczność też, gdyż
wzbogacamy w ten sposób teatralną ofertę. Sęk w tym,
że nie wszystkie teatry są skłonne taką wymianę z nami
podjąć. Albo ze względu na możliwości techniczne, albo
koszty wyjazdowej prezentacji. Nie możemy na przykład
wymieniać się z teatrami lalkowymi, gdyż mają one
zazwyczaj zbyt małe sceny, na których nie możemy
osadzić przedstawień naszego dramatycznego teatru.
Podobnie jest ze scenami stołecznymi, prestiżowymi,
w obsadach których aż roi się od aktorskich gwiazd.
I wtedy, jeżeli chcemy wybrane przedstawienia pokazać
częstochowskiej publiczności, pozostaje nam tylko ich zakup.
Mówimy o kupieniu, które polega na tym, że robimy
u nas cudzą inscenizację, czy o kupieniu w całości?
Kupujemy w całości. Spektakle sprowadzane bezpośrednio
z renomowanych teatrów gwarantują poziom artystyczny.
Pewnie, że są to przedsięwzięcia szczególne, dosyć drogie
i jako takie mają charakter nieco odświętny. Ale powiedzmy
prawdę, taka działalność musi mieć dla naszego teatru
charakter przynajmniej trochę zarobkowy. Sprowadzanie
bowiem rzeczy z zewnątrz, by do interesu dokładać, mija
się z celem.
Mamy, powiedzmy, premierę w Teatrze Syrena jakiegoś
przedstawienia i potem dany reżyser robi zupełnie
podobną inscenizację w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie.
Taką formę też Pan dopuszcza?
Tak. Mówię o sobie; nie wiem, jak Piotr Machalica,
bo to on będzie decydował w tych względach. Natomiast
nie uważam, by tego typu działania były szczególnie
szkodliwe. Jeżeli teatr nie ma nadwyżek finansowych,
realizuje mało premier i chce uniknąć wpadek artystycznych,
trudno się dziwić, że czasem sięga po twórcę sprawdzonego

8

IX-X 2006

TEATR
w danym repertuarze. To powszechnie stosowana praktyka.
Dobry reżyser, pracując z innymi aktorami, za każdym
razem stworzy inne przedstawienie. Zresztą w Częstochowie
sporo mieliśmy takich przypadków. W większości udanych.
Adam Hanuszkiewicz zrealizował tutaj „Balladynę”, która
została bardzo wysoko oceniona przez krytykę i publiczność,
prawie jak ta w Narodowym, Adam Kilian dostał Złotą
Maskę za scenografię do „Bestii i Pięknej”, którą
wcześniej zrealizował w Warszawie, podobnie było
z Katarzyną Deszcz i jej Gombrowiczowską „Iwoną,
księżniczką Burgunda”. Teraz jesteśmy już po premierze
„Jabłka”, które Tomasz Dutkiewicz „przetrenował”
już w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Po premierze,
w moim odczuciu, niezwykle udanej. Czym innym jeszcze
jest doangażowywanie do swojego zespołu aktorskiego
tzw. potencjalnych gwiazd.

serialową czy filmową, aktorów, dla których rola, którą
tu otrzymują, jest rolą ważną, to takich problemów nie
ma. Bo jeżeli włożą pewien wysiłek w pracę nad rolą, to
potem zależy im, żeby tę rolę pokazywać, żeby to nie
była praca jednorazowa. Tym kluczem będziemy operować
przy ściąganiu ewentualnie jakichś nazwisk.
Rozumiem, że repertuar, który zaproponuje Piotr
Machalica, to jest jego pomysł autorski? Przedstawił go
Panu, przedstawił panu prezydentowi. Proszę powiedzieć,
co jest – skrótem – w tych projektach Machalicy?
Na jakie elementy w repertuarze Pan liczy?
Tak. Liczę, że każda z tych produkcji, bo przy
6 premierach rocznie, załóżmy, musi być w jakiś sposób
istotna. Oczywiście, takie są marzenia, troszkę może
idealistyczne, bo nie znam kadencji dyrekcyjnej, w czasie
której nie zdarzały się tzw. wpadki artystyczne. One się
prawie zawsze zdarzają. Na co innego liczymy, co innego
później wynika z praktyki scenicznej, ale dobrze byłoby,
aby każda z premier miała inną funkcję. Każda z tych
premier jest niezwykle ważna. Na przykład „Jabłko”,
którym zaczęliśmy sezon: jeżeli okaże się, że ludzie
przyjdą na przedstawienie, to będzie dla nas niebywałym
sukcesem, że mogliśmy zacząć nie od farsy, a mimo to
przyciągnąć publiczność. „Ożenek” to z kolei duża scena,
prawie inauguracja sezonu, i liczymy nań bardzo.
W marcu będziemy obchodzić jubileusz teatru. Już to
kiedyś mówiłem, pan Wiesław Paszkowski się ze mną
nie zgodził, ale cały czas podtrzymuję, że początki
teatru w Częstochowie to początki stałego zespołu,
założonego przez Jana Otrębskiego w 1926 roku. Wcześniej
można mówić o życiu teatralnym w tym mieście: różne
sale, w różnych miejscach. Ale teatr to nie budynek,
to przede wszystkim ludzie. Obchodziliśmy jubileusz
75-lecia „Ślubami panieńskimi” za czasów Marka
Perepeczki, teraz mija 80 lat i w marcu chcielibyśmy
obchodzić rocznicę stałego zespołu teatralnego
w Częstochowie „Kramem z piosenkami” w reżyserii
Laco Adamika. Duże wyzwanie – wielkie muzyczne
i choreograficzne widowisko, w związku z czym i środki
zaangażowane w to też muszą być odpowiednie. Po drodze
jeszcze pragniemy zrealizować farsę Marka Rębacza
„Ciemno” z udziałem Romana Kłosowskiego i Krzysztofa
Kiersznowskiego. Premierę przygotowywać będziemy
w koprodukcji z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze,
a zatem kolejna nowość, gdyż nasz teatr takiej współpracy
jeszcze nie podejmował. Jeżeli starczy pieniędzy, chcemy
wznowić „Kopciuszka” na Mikołaja i podjąć się pracy
nad prapremierową realizacją sztuki Łukasza Wylężałka
„Alibi” w reżyserii autora. Już po marcowym jubileuszu
przymierzymy się najprawdopodobniej do „Gąski”
Kolady lub „Stworzeń scenicznych” April de Angelis.
W tej materii o reżyserii rozmawiamy z Grzegorzem
Warchołem. A jeszcze później „Mały Książę” lub „Alicja
w krainie czarów”, nowa bajka i „Zaproszenie na egzekucję”
Nabokova w reżyserii Kariny Piwowarskiej. I jak pan
widzi, w miarę precyzyjne plany mamy do końca 2007 roku.

O to też chciałem zapytać: czy możemy liczyć na
gościnne występy znanych aktorów w przedstawieniach
granych w Częstochowie?
W tym także nie widzę nic złego. Był taki moment,
kiedy tę praktykę, na dużą skalę, wprowadził Henryk
Talar. Pojawił się wtedy lekki ferment w zespole aktorskim.
Jeżeli sprowadza się kogoś z Warszawy, z Krakowa czy
z Poznania do jakiejś roli, którą mógłby zagrać aktor miejscowy,
to jakby odbiera mu się tę rolę. Rozumiem kolegów aktorów,
że mogą mieć pretensje do dyrekcji, ale z drugiej strony
sądzę, że to już zostało przerobione i że wszyscy się
nauczyliśmy nieco innego myślenia w tym względzie.
Po pierwsze, nie o to chodzi, żeby udowodnić aktorowi
stąd, że on gra gorzej niż aktor warszawski albo że nie
udźwignąłby tej roli. Tu chodzi głównie o chwyt marketingowy, o to, by mieć nazwisko na afiszu. Ludzie do teatru
chodzą również na nazwiska, takie przedstawienia łatwiej
sprzedać. I w Częstochowie, i w Polsce. Oczywiście ważne
jest, aby wybrać taką osobę, która da nam nie tylko
nazwisko, ale która jeszcze pociągnie rolę. Pamiętamy,
jak było chociażby z „Moralnością pani Dulskiej”.
Emilia Krakowska zagrała tutaj prawie rolę życia, właśnie
w naszym teatrze. Myślę, że takie nazwiska będą się
pojawiać. Pomysł z Piotrem Machalicą jako dyrektorem
artystycznym i moje oczekiwania są takie, żeby on również
tymi kontaktami służył, nie tylko sam zagrał na naszej
scenie, bo myślę, że wcześniej czy później zagra.
Liczymy na to, że zagra zarówno Piotr Machalica,
jak również gościnnie, na jego prośbę, zechcą wystąpić
rozmaici inni ludzie.
Tutaj są dwa problemy. Pierwszy jest natury finansowej.
Gwiazda ściągnięta do spektaklu nie może pożreć całego
budżetu i wpływów z przedstawienia. I druga sprawa –
sprawa koordynacji. Ważne jest, aby tak dobierać ludzi,
aby później mogli grać w naszych spektaklach. Żeby to
nie była tylko premiera, popremierowy spektakl i potem
nagle aktor jest na tyle zajęty, że nie ma czasu jechać do
Częstochowy. Jeżeli wybiera się aktorów, dla których praca
w teatrze jest pracą ważną, poza jakąś tam popularnością
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ze sobą współpracowali i tam, gdzie można, by środki
łączyć, próbować robić rzeczy wspólnie. To się już odbywało
i myślę, że może się odbywać w dalszym ciągu.
I najważniejsze, cieszmy się z sukcesów innych. Im
więcej udanych imprez w mieście, bez względu kto jest
głównym organizatorem, tym lepiej. Nie tylko dla miasta
i potencjalnej publiczności, lepiej dla nas – wszystkich
instytucji.

W naszym piśmie publikujemy historię scen
częstochowskich. Dr Waldemar Tyras pisze, że w okresie
międzywojennym nasz teatr występował w wielu
mi e j s c o w o ś c i a c h re g i o n u , z d o b y w a j ą c s o b i e
popularność. Wiem, że dzisiaj jest na to za mało
środków, ale pomysły z wychodzeniem poza główny
budynek, to jest pewna propozycja.
Tak, występowano w okolicznych miejscowościach
i po wojnie, bardzo silnie akcentując scenę objazdową.
To się o tyle stało trudne, że nasze przedstawienia wyjazdowe
nie są najtańsze. A sceny – w Myszkowie, w Kłobucku,
w Zawierciu – znajdują się we władaniu domów kultury,
których po prostu nie stać, aby nasze przedstawienia tam
przyjmować. I teraz, albo jedziemy tam i dokładamy
do interesu, co oczywiście nie ma sensu, albo oni dokładają,
co im się nie opłaca. Natomiast myślimy o formach
nietypowych, trochę okolicznościowych, tak jak
„Piaskownica”, którą chcemy utrzymać na afiszu przez
cały następny sezon i pokazywać jeszcze szerzej, tak jak
i spektakl, który być może nam się uda zrealizować z Jarkiem
Woszczyną, typowo estradowy, plenerowy. Często bywa
tak, że okolicznościowe imprezy jak Dni Lublińca, Dni
Myszkowa, Dni Janowa, Święto Pstrąga, Lato Filmowe,
mają swoje specjalne budżety i ich organizatorzy szukają
artystycznych imprez towarzyszących po Polsce, a mogliby
znaleźć tutaj. Ba, marzy się nam szersza działalność
teatru w okresie wakacyjnym. Z tym, że strudzony pątnik
czy mieszkaniec Częstochowy w letni upał raczej nie ustawi
się w kolejce po bilet. Natomiast, jeżeli coś będzie się
działo w mieście, na Starym Rynku, w altanie jasnogórskiej,
w innym punkcie – jest jakaś szansa. Na to trzeba znaleźć
szczególnego sponsora, może właściciela kawiarni.
Trochę graliśmy w wakacje i w tym roku. To nie jest tak,
że cały teatr jest w tym czasie nieczynny i dwa miesiące
zespół nic nie robi. Trochę nam się udaje jeździć i chcemy
tę aktywność z roku na rok rozszerzać. Tylko trzeba mieć
odpowiednią formułę, bo nie da się zagrać „Walentynek”
czy „Jabłka” w konwencji kawiarnianej. To musi być
przedstawienie specjalnie w tym celu zrobione. Zupełnie
inną sprawą jest współpraca z instytucjami kultury
w mieście. Nie tylko przy organizowaniu imprez okolicznościowych: Święta Niepodległości, Dni Częstochowy.
Przy świętach szczególnych magistrat niejako wymusza
na nas współdziałanie. A ja mówię tutaj o współpracy
codziennej, próbie realizowania zadań wspólnymi siłami.
Zwłaszcza, że wtedy propozycja może stać się ciekawszą,
a i wydatki się rozkładają. Rozmawialiśmy już na ten
temat z dyrekcją filharmonii i „Gaude Mater”. Mnie się
marzy taka rzecz – a ta chęć jest również z drugiej strony
- aby dyrektorzy instytucji kultury w mieście nie patrzyli
na siebie z ukosa. Nie mówię, że tak patrzą, ale niektóre
nasze formy są konkurencyjne dla publiczności, zderzają
się w terminach itd. Tego się nie uniknie, bo czasami pewne
realizacje wymagają wyprzedzającego planowania, wiążą
się z planami twórców, dyrygentów, reżyserów. Czasami
tak się zdarzy, że jednego dnia będziemy mieli nadmiar
propozycji, a innego dnia posuchę, ale tam, gdzie można
to skoordynować, należy to czynić. Ale ważne jest, abyśmy
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Oj, to będzie pięknie! Klasyka nie musi być akademią.
Do dziś pamiętam Mickiewicza, Słowackiego, a szczególnie
Norwida, którego robił Hanuszkiewicz w Teatrze
Narodowym. A to już ponad 30 lat! Henryk Machalica
też tam występował.
Piotr Machalica marzy o Norwidzie, bo on sam strasznie
kocha tę poezję i pięknie ją zresztą mówi. Mam nadzieję,
że go namówimy któregoś dnia, aby w Salonie Poetyckim
taki norwidowski salon urządzić. Natomiast tego typu
współdziałania są bardzo cenne. Pani Beata Młynarczyk
mówiła, że Filharmonia ma swoje cykle muzyczne, które
mogłyby być lepsze w połączeniu z literaturą. Teraz
filharmonicy chcą zrobić koncert puzonów, dętych
instrumentów. I byłoby pięknie, gdyby udało się znaleźć
formułę literacką do tego przedsięwzięcia, aby próbować
nadać temu kształt, nie mówię jakiegoś wielkiego,
rozpasanego widowiska, ale kształt wieczoru pod hasłem
„słowo i muzyka”. I niech się ten wieczór odbędzie - jeden
w filharmonii, a drugi w teatrze. Zauważyliśmy ostatnio,
również w Polsce, że rzeczy refleksyjne zaczynają
wracać do łask u publiczności. Salony poetyckie, które
są realizowane już przez szereg teatrów w Polsce,
wieczory kameralne połączone z poezją i muzyką.
Krystyna Janda wymyśliła w swoim Teatrze Polonia
wspólne śpiewanie piosenek. Jest gwiazda, która aranżuje
swoje śpiewanie – raz jest to spotkanie z Magdą Umer,
raz z Michałem Bajorem – jest minirecital, ale później
teksty rozdane śpiewa się wspólnie. Tam się nie można
dostać, tam bilety są kupowane z miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Tego rodzaju formy - a to
refleksyjne, a to integrujące publiczność - okazują się
strzałami w dziesiątkę. Dlaczego sprawdzonych formuł
nie próbować przenosić na grunt częstochowski? Pewnie,
że niektórzy mówią: „Ach, dlatego ludzie przychodzą na
Salon Poetycki, że bilety są po 5 zł”. Nie, to nie na tym
polega. Byłem na dwóch salonach i widziałem nadkomplety
w foyer. Na czytaniu dramatu w „Utopii” - pewnie,
że niektórzy tylko piją piwo - jest prawie 100 osób. To
znaczy, że tego rodzaju rzeczy są cenne i zadanie teatru
w dzisiejszych czasach jest już nieco szersze, niż bywało
dawniej. Teatry już nie mogą się tylko koncentrować na
produkcji i realizacji przedstawień teatralnych. Trzeba
szukać nowych sposobów, nowych miejsc, nowych
rzeczy, nowych propozycji.
Zatem jest to nawiązanie nie tylko do dobrych czasów
sprzed lat 30-40, a nawet sprzed lat 400. Teatr nie tylko
w teatrze - np. „The Globe” - ale obok, na rynku, i gdzie
indziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Pomniki - bis
Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień muszę wyraźnie
podkreślić: chodzi o pomniki, a nie o osoby na tych pomnikach
przedstawione.
Częstochowa nie ma do pomników zbyt wiele szczęścia.
Pisałem o tym w obszerniejszym opracowaniu na łamach “Alej 3”.
Obecnie nie tylko się z tych poglądów nie wycofuję, ale nadaję
im formę wręcz prowokacyjną. A to dlatego, że bliski się staje czas
wznoszenia następnego pomnika, więc warto być szczególnie
wyczulonym, aby potem nie wybrzydzać i nie marudzić.
Jestem przeciwny naruszaniu autorskich praw, nie tylko tam,
gdzie to wynika z odpowiednich ustaw. Jestem za zachowywaniem
tego, co jest czyimś dziełem, a składa się na bogaty kształt miasta.
Ale zaiste, nie żałowałbym bardzo, gdyby ktoś wpadł na pomysł,
aby jakiś nieudany pomnik przetopić. Tyle, że takie postępowanie
w przypadku pomników zwykle ma miejsce jedynie wtedy, gdy po
zasadniczych przemianach politycznych aktualnie rządzącym – lub
dochodzącym do głosu przeważającym siłom społecznym – postać
uhonorowana pomnikiem z jakichś względów nie odpowiada.
Tak postąpiono z oczywistych powodów z carem Aleksandrem
II spod Jasnej Góry, z którego potężnego granitowego cokołu mamy
teraz parę rzeczy w katedrze. Podobny los spotkał radzieckiego
żołnierza z Placu Biegańskiego, który zamiast z tytułową wdzięcznością
kojarzył się bardziej z podporządkowaniem obcej potędze. A może
trafił do jakiejś Kozłówki - jako rzeźba był niczego sobie. Sit transit
gloria mundi!
Skoro więc nie można liczyć na taką korektę, przeprowadzoną
ze względów czysto artystycznych i tak uszczęśliwieni pomnikiem
ludzie – częstochowianie i przybysze są już nań skazani na czas
nieokreślony – tym większa odpowiedzialność inicjatorów, fundatorów,
artystów i wszystkich, od których zależy treść i forma pomnikowego
dzieła. Tym bardziej, gdy dotyczy to takich pomnikowych postaci,
po których można się spodziewać, że zachowają się we wdzięcznej
pamięci pokoleń, niezależnie od wszelkich ewentualnych przyszłych
przemian. Nie powinno się pomnikowym przekazem fałszować
obrazu tych ludzi w świadomości potomnych.

Rys. Władysław Ratusiński. Figura
Matki Boskiej na placu przed Szczytem
Jasnej Góry w miejscu pomnika cara
Aleksandra II (Pomnik ten odsłonięto
w 1889 r, zdemontowano w 1917 r.)

aleje III

11

IX-X 2006

GENIUS LOCI
a nieczytelne – w większości także z bliska – rozrzeźbienia są
zupełnie niezrozumiałe bez autorskich wyjaśnień. Mają przedstawiać
efekty esbeckiej rewizji u Księdza (!). W dodatku – błyszcząca
płyta polerowanego granitu i murek z granitowej kostki. A był
tu już przez rok mocno działający, surowy, szlachetny i prosty
pomnik tegoż autora: krzyż – skała z nazwiskiem księdza
Jerzego Popiełuszki. Mogło tak pozostać.
I jeszcze spod Jasnej Góry. Tym razem chodzi o prawdziwe
dzieło: pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego autorstwa
profesora Jana Kucza z warszawskiej ASP. Według pierwotnego
zamysłu autora pomnik miał być usytuowany w innym miejscu
jasnogórskich błoni, na murawie. Paulini uparli się jednak i ustawili
go przed wejściem, na czarnej grobowej płycie z wazonem.
W dodatku – otoczyli kolczastym łańcuchem. Po pewnym czasie
łańcuch zniknął. Może został ukradziony? Jeśli tak – byłby to
rzadki przypadek pozytywnego działania złodziei. Długo był
spokój. Aż tu ostatnio – niestety! - łańcuch przywrócono.
Nowy pomnik, tym razem miejski, o którym wspomniałem
na początku - to Jan Paweł II na Placu Daszyńskiego. Podobnie
jak w przypadku kardynała Wyszyńskiego, wybrano projekt Jana
Kucza. Nie jestem do owego projektu specjalnie przekonany.
Wolałbym inne zmaterializowanie idei profesora Zbigniewa
Piłkowskiego: Papieża – pielgrzyma. Najlepiej byłoby to osiągnąć
w dobrej grupowej rzeźbie ulicznej. W tę stronę kierowało się
zresztą chyba myślenie Piłkowskiego przed konkursem. Są przecież
takie ładne zdjęcia Papieża idącego z pielgrzymami.. Nie – przed,
nie – na czele, ale razem. Na przykład – na Polach Marsowych
w Paryżu, „ręka w rękę i zgodnym krokiem z przedstawicielami
młodych ludzi wszystkich kontynentów”2 . Albo – przejście
przez bramę III Tysiąclecia, w czasie rzymskich Światowych
Dni Młodzieży w Tor Vergata., 20 sierpnia 2000 roku. Szkoda,
że się tego nie wykorzysta.
Planowany pomnik zawiera myśl głęboką. Krzyż ma się stać
bramą – jak u Norwida. Tyle że w projektowanej formie kojarzyć
się też może z krzyżem zwalonym. Na pewno konieczne jest
czytelne wyakcentowanie owej symbolicznej drogi, do wejścia
na którą zachęca gestem Papież.
Częstochowa ma już bardzo dobry, wręcz znakomity pomnik
Jana Pawła II – ale we wnętrzu, w archikatedrze. Jego autorami
są Jerzy Kędziora i Szymon Wypych. Budowa pomnika na Placu
Daszyńskiego – to zadanie bardzo odpowiedzialne. Tak poważna
ingerencja w zabytkową przestrzeń placu wymaga dogłębnego
przemyślenia. O wiele prościej byłoby ze wspomnianą
już uliczną rzeźbą grupową, która z samego założenia włącza
się w pejzaż ulicy. Bardziej by też oddawała ludzką bliskość,
tak pociągającą w osobowości Jana Pawła II. Zaś duchowość
lepiej – choć trudniej – wyrazić przez mistrzowskie ukazanie
twarzy Papieża niż przez ustawianie go na piedestale.
W ogóle to bardzo dobra tendencja – rzeźby pomnikowe
naturalnej wielkości, bez cokołów, obecne w życiu miasta. Warto
by iść krok dalej: postawić także na naszych ulicach Pomniki
Zwykłych Ludzi.

Już pisałem, co myślę o pomniku Jana Pawła II na wałach
Jasnej Góry. Artysty nie winię – zrobił, co mu kazano. Fundator
przecież chwalił się publicznie, iż rzeźbiarz właściwie nie miał
wiele do roboty, bo on wszystko mu wskazał. Ów fundator kierował
się zapewne najszlachetniejszymi pobudkami. Podobnie jak
władze zakonne. A efekt, jaki jest – każdy widzi. Góra spiżu,
sztywny kolos, w stylu całkiem nie Jana Pawłowym. A tu już –
procesje, morze zniczy. A tu już – przemawia własnym (czyli
Jana Pawła II) głosem. Cóż – zostanie. I będzie świadczył
o naszym – naszych współczesnych – braku wyczucia. Tym
bardziej, gdy się weźmie pod uwagę, że ów pomnik postawiono
za życia Papieża!
Sienkiewicza w III Alei przetopić się nie da. Materiał nie ten.
Sporo materiału zebrałoby się natomiast z nowej jasnogórskiej
inwestycji: stacji różańcowych wokół placu przed szczytem.
Szczególnie z dzieł najnowszych – części II, bolesnej i IV, chwalebnej.
Miała być pewnie barokowa ekspresja. A wyszedł jakiś dziwaczny
balet i nie-wiadomo-co. W dodatku niektórym nasuwają się
skojarzenia z wyobrażeniami rodem z religii Dalekiego Wschodu.
Mogłoby to być ciekawe, ale wątpię, czy takie było zamierzenie
gospodarzy. A wszystko dzieje się na brzydkich, za to lśniących,
pudłach cokołów (może chociaż by coś je porosło?). I przy
brukowanej betonową (!) kostką ścieżce. Ktoś określił te rzeźby
jako styl licheński.
Pomnik z Placu Pamięci Narodowej być może straci teraz
jedną ze swych podstawowych funkcji, po wybudowaniu skateparku
na Promenadzie. Ale przecież nikt nie będzie zainteresowany
przetwarzaniem tego monumentu. Są inne wydatki.
Niezbyt szczęśliwie wypadł także pomnik Księdza Jerzego.
Gdy autor pokazywał szkice, wyjaśniał koncepcję, jej symbolikę,
można się było czegoś spodziewać. Artysta ma tak wyrobioną
markę, że mała kontrowersja wokół jednej realizacji zaszkodzić
mu nie może, a tylko ubarwi jego dossier. 1 Wszak „Balzac”
Rodina też zrazu nie wzbudził powszechnego zachwytu. Więc
powiem, co myślę. (Oglądam pomnik z różnych stron, gdy tamtędy
przechodzę, choćby w drodze na Jasną Górę). Wyszło coś między
manekinem z pracowni krawieckiej cioci Ameli a Elizą Orzeszkową
w długiej sukni. Figura miała pewnie wyrażać męczeństwo
i chwałę. Jednak przekształcenie postaci w tak uproszczoną formę
cylindryczną powoduje, że myśli się raczej o jakimś totemie,

Władysław Ratusiński

Jan Paweł II z młodzieżą (Paryż)

1
Najnowsze osiągnięcie Jerzego Kędziory – to ekspozycja rzeźb
balansujących nad ulicą Piotrkowską w Łodzi, w czasie Festiwalu Dialogu
Czterech Kultur. Przy tej okazji w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”
z 25 sierpnia 2006 r. ukazał się spory, ilustrowany zdjęciem jednej z rzeźb,
artykuł o tym przedsięwzięciu, z informacją o artyście. Napisano tam m. in.:
„Przed wejściem do jasnogórskich parków w Częstochowie stoi pomnik
Jerzego Popiełuszki jego dłuta – tradycyjny, jeden z najlepszych.”
2
Adam Bujak i Arturo Mari „Pokolenie JP II”, Biały Kruk; zdjęcie
reprodukowane w „ Niedzieli” z 8 maja 2006 r.

Rys. Władysław Ratusiński
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jeszcze jedną dodatkową nogą, symbolicznym biblijnym
atrybutem mówiącym: „Pociągną cię tam gdzie nie chcesz”.
Para w seksualnym akcie namalowana jest w konwencji
„komiksowej”, syntetycznie, w uproszczeniu i płasko. Umierający
starzec został natomiast modelowany światłocieniowo.
W kompozycji zderzają się różne komunikaty i style malarskie.
Są to świadome gry autorki z różnymi konwencjami
malarskimi. Prace z cyklu „Memento mori” niosą w sobie
również średniowieczne przesłanie, określające życie jako
marne przemijanie a świat doczesny jako źródło grzechu.
Leszczyńska teatralizuje swoje kompozycje tworząc
kulisowe przestrzenie. Istotnie bardziej eksponuje treści poza
malarskie. Natomiast samo malarstwo traktuje trochę jako
nośnik do rozbudowania narracji. W jednym z obrazów z tego
cyklu przedstawia zespolonych kochanków jako nagrobny,
cmentarny pomnik – pomalowany w deseń naśladujący prawdziwy
marmur. Malarka w ten sposób stylistycznie nawiązuje
do swojego wcześniejszego obrazu pt. „Demon depresji”.
W cyklu „Przeistaczanie” artystka ponownie ujawnia swoje
literackie skłonności w nasycaniu różnorodnymi treściami
obrazu i przedstawiania świata jako areny symbolicznych
zdarzeń. Pokazuje również, że nieobca jest jej gra z różnymi
konwencjami malarskimi. Tym razem kokon stał się
symbolicznym obiektem przeistaczania się. Przeistaczania
się jako odwiecznego procesu, który przebiega i dzieje się
ciągle. Wszystko przepoczwarza się we wszystko. Zrzucając
kokon zdarzeń wyłaniamy się z niego jak z naczynia – łona
rzeczywistości. Stajemy się ludźmi barwnymi, wyposażonymi
w psychikę o różnorodnych twarzach. Tak można określić
meritum tego zbioru kompozycji. Proces przeistaczania się
powtarza się jak w rytualnym tańcu. Kokon rodzi postać,
a postać formę falliczną, natomiast ta forma przekazuje swoją
energię tworząc następny kokon. Wszystko płynie – czas to
zabieg przeistaczania się na nowo naszej rzeczywistości
pełnej zapładniających treści. Takie przesłanie zawiera
w sobie malarstwo Altei Leszczyńskiej zainteresowanej przede
wszystkim literackimi związkami malarstwa z twórczością
Judith Butler, Michela Foucaulta, Simone de Beauvoir.
Literackość tego malarstwa jest niezaprzeczalna, oryginalna
jest zabawa konwencjami malarskimi i teatralnymi scenicznymi
elementami kompozycyjnymi.

Malarstwo pełne treści
Malarstwo Altei Leszczyńskiej frapuje i zaskakuje
swoimi różnorodnymi treściami. Po wcześniejszych bardzo
osobistych malarskich cyklach poruszających np. tematykę
„feministycznych marionetek”, równości płci a zarazem jej
barier, androgynii, dwoistości natury ludzkiej, które artystka
zaprezentowała na kilku poprzednich indywidualnych pokazach
– postanowiła spotkać się z publicznością zainteresowaną jej
twórczością na kolejnej wystawie pt. „Ulotność” w ramach
programu wystaw organizowanych przez Regionalne
Towarzystwo „Zachęta” Sztuk Pięknych w Częstochowie
w piwnicach Galerii Sztuki i Wina „Margaux”.
Tym razem Altea Leszczyńska zaprezentuje trzy nowe
cykle malarskie: „Przemijanie”, „Memento mori” i „Przeistaczanie”.
Tytuł całości „Ulotność”, wprowadzający uogólniające treści
i znaczenia, zarazem próbuje być pewnym komentarzem dla
użytej symboliki w poszczególnych kompozycjach malarskich
przez ich autorkę. Warto wiec określić i przybliżyć tę symbolikę.
Obrazy z cyklu „Przemijanie” przedstawiają młodą nagą
kobietę, która leży bądź siedzi i uczestniczy w seansie –
spotkaniu z własną starością. Postać ta jest czymś zaniepokojona,
patrzy jakby do wewnątrz. Na jednym z obrazów wskazuje
palcem na nieistniejącą w kompozycji malarskiej rzeczywistość.
Drugą postacią tego dramatycznego spotkania jest również
naga kobieta, ale stara, schorowana, o pokręconych przez czas
kończynach. Młoda zmysłowa piękność wpisana jest w czerwone
kulisowe tło, natomiast stare odchodzące w niebyt ciało trwa
jeszcze na czarnych płaszczyznach, bądź wyłania się z demonicznego ogarniającego całość postaci cienia. Cień w malarstwie
Leszczyńskiej spełnia role symbolicznego znaku – nieodzownej
znaczeniowej formy dla realnego bytu i dopełnia ten byt
dodatkowymi malarskimi i poza malarskimi treściami.
„Przemijanie” to cykl opowiadający o upływie czasu, nietrwałości
rzeczy ziemskich, młodości i starości, nietrwałości uczuć,
przechodzenia ze szczęścia w nieszczęście. Altea Leszczyńska
mówi w swych malarskich przedstawieniach o kruchości życia,
przemijaniu urody i piękna ciała ludzkiego. Prawa natury
dotyczą wszystkich, a w obrazach tego cyklu objawiają się
w świadomym zastosowaniu przez artystkę elementów
turpistycznych, w podkreślanej celowo brzydocie starości.
W jednej z kompozycji stara kobieta wskazuje na siebie i młodą
osobę – mówiąc w ten sposób – to jestem również ja.
Przestrzeń czasu napina się, dramat przemijalności życia
uzewnętrznia.
Tematyka śmierci i przemijalności świata w malarstwie
Leszczyńskiej jest prawie stale obecna i niczym średniowieczny
danse macabre w swych różnorodnych figurach i figuracjach
kompozycyjnych artystka pokazuje następne dramatyczne taneczne
pas. Młoda naga kobieta to bez wątpienia sama malarka.
Można wiec powiedzieć, że obrazy z tego cyklu stanowią pełne
inscenizowanej teatralności podwójne autoportrety.
Cykl „Memento mori” składający się z podobnych do siebie
przedstawień malarskich – obrazuje parę młodych ludzkich
postaci, kobietę i mężczyznę, kopulujących – odbywających
stosunek seksualny przed obecnym na obrazie starym
człowiekiem z laską. Starzec jest jakby już jedną nogą po
drugiej stronie życia. Laska według Leszczyńskiej jest
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Altea Leszczyńska, wystawa "Ulotność" Piwnice Margaux, IX-X 2006
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Piechurów („Street 08”). Nogi przechodniów i wśród
nich maszerującego gołębia. Zapamiętałem to zdjęcie
trochę dlatego, że akurat następnego dnia gołąb Gruch,
rekonwalescent po złamaniu skrzydła, wybrał wolność,
otwierając sobie klatkę i ulatując ciężko w nieznanym
kierunku. Ćwiczył skrzydła długo. Może da sobie radę.
Ale nie tylko dlatego - i nie tylko to jedno zdjęcie –
zapamiętałem. Widać w tym pomysł, dowcip, bystrą
obserwację. Oddzielną kategorię stanowią portrety szczególnie ludzi starszych. Pełne wyrazu twarze rzeźbione
przez czas - jak twarz gaździnki z drzeworytu Pawła
Stellera - są dobrym pretekstem do tworzenia fotografii
łączących zamyślenie z efektem. Oby czasem nie
zbyt łatwym.
*
Częstochowa może budzić całkiem świeże i interesujące
skojarzenia. W ratuszowej wieży pokazali to studenci
Akademii im. Jana Długosza pod kierunkiem Jacka
Łydżby.
Warto odnotować jeszcze jedną wystawę: przygotowany
przez Teresę Kaczor, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta i fotografika Zbigniewa Burdę,
z jego inicjatywy, pokaz fotografii z pielgrzymki
Benedykta XVI na Jasną Górę. Autorami prac są częstochowscy fotograficy, reporterzy, a poświęcili tę wystawę
pamięci swego kolegi, Jana Kuklińskiego. Druga część
ekspozycji – to dokumentacja fotograficzna VI Światowych
Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku, z udziałem
Jana Pawła II. Całość została umieszczona na ogrodzeniu
parków, po obu stronach Alejki Sienkiewicza. Otwarcia
dokonali, wraz z autorami, arcybiskup Nowak, prezydent
Wrona i o. Golonka, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, kiedy wielkie pielgrzymki piesze zdążają
tędy na Jasną Górę.
Warto – za przykładem choćby Krakowa i Warszawy
– organizować takie plenerowe wystawy. Przynajmniej
na coś się przyda niezbyt ładne parkowe ogrodzenie.
A wystawowa publiczność – w sezonie pielgrzymkowym
– będzie rekordowa. Można by tylko formaty pokazywanych prac powiększyć, dostosować do wielkości
przęseł siatki. Ekspozycja może też rozciągać się
na jasnogórskie mury. Tak się dzieje teraz, gdy cykl
oświetlonych kompozycji fotograficzno-tekstowych
tworzy na wałach pod ołtarzem okolicznościowy
akcent, związany z pięćdziesięcioleciem Ślubów
Jasnogórskich Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Słabe nadzieje i gwiazdki z nieba
W Miejskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę
„Nadzieje plastyczne Częstochowy”1 . Gdyby według
niej oceniać te nadzieje - to perspektywa raczej kiepska.
Nie żeby w ogóle nie było tu interesujących prac. Ale
po pierwsze - taki tytuł zobowiązuje do szerszego,
ambitniejszego i bardziej reprezentatywnego przeglądu.
A po drugie - powieszono też prace, na podstawie których
o nadziejach raczej trudno mówić. Oczywiście, wszystko
się może zdarzyć - i dzisiejszy autor słabej pracy może
w przyszłości zabłysnąć geniuszem. Bo tu chodzi
z założenia o młodych twórców: o ułatwienie im
debiutu, skonfrontowanie z rówieśnikami, umożliwienie
im obejrzenia swojej pracy w kontekście wystawowej
sali. No, ale ten tytuł! Od razu skłania do krytycyzmu,
większego niż gdyby to była zwyczajna wystawa.
A zapowiadało się tak pięknie! Pomysł był z Urzędu2 .
To dowód, że i urzędnicy miewają dobre pomysły.
Najpierw wielka wystawa „Artyści Częstochowy XX
wieku” na przełomie tysiącleci. I jej uzupełnienie,
wychylone w przyszłość: właśnie „Nadzieje plastyczne
Częstochowy”. Odzew był wtedy znaczny, a efekt
zaskakująco dobry. Więc rzecz kontynuowano. I myślę,
że jednak warto nie zarzucać pomysłu. Wytrwałość
może się opłacać. Sensowność takich pokoleniowych
konfrontacji, w których kryterium udziału stanowi
metryka, organizowanych „odgórnie” - niech weryfikują
sami młodzi artyści, do których tylko trzeba dotrzeć
zawczasu z informacją. A może iść w stronę wspólnych
manifestacji pokolenia? Jeśli zainteresowani w ogóle
będą odczuwać pokoleniową łączność i potrzebę
jej uzewnętrzniania. Zaś kilka osób uczestniczących
w tym roku warto zapamiętać, aby śledzić rozwój ich
twórczości.
Dwie indywidualne wystawy młodych twórców są
dopełnieniem wspomnianej wyżej ekspozycji. Jedna “Nieziemskie materie” Magdaleny Skirzewskiej to jej
praca dyplomowa u Krystyny Szwajkowskiej w Akademii
im. Jana Długosza. Trochę to Krystyna-bis, tyle że zamiast
ziemskich skał osadowych - wapieni (z amonitami)
mamy do czynienia z kosmicznymi skałami, pochodzącymi
z meteorytów. Wpływ mistrzyni wyraźny, choć
oczywiście daje się zauważyć coś z indywidualnego
podejścia. Warsztat graficzny (litografia) opanowany.
Wszelkie dane do dalszego rozwoju twórczego.
Drugi autor, Dariusz Cierpiał, pokazał czarno-białe
fotografie („Ulica”). Wcale nie tak często się zdarza,
żeby artysta lubił - i umiał - mówić o swojej sztuce.
A mówił, że będzie usatysfakcjonowany, jeśli widz
zapamięta jedno jego zdjęcie. Więc zapamiętałem.
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Obecnie funkcjonuje też inna nazwa oficjalna: II Ogólnopolskie
Prezentacje Twórczości Młodych “Nadzieje”, Częstochowa 2006.
2
Całe przedsięwzięcie z inicjatywy naczelnika Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, Ireneusza Kozery.
1
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Nikt raczej nie popularyzuje “zdrowej” sztuki
nazistowskiej. Jakieś próby jej popularyzacji spotkałyby
się z oburzeniem. Natomiast jakże podobna, nawet pod
względem formy, zaangażowana sztuka stalinowska
bywa traktowana inaczej. Obserwuje się skłonność
do patrzenia na nią z uśmiechem, przymrużeniem oka.
I bynajmniej nie z tym uśmiechem, który jest formą
obrony, manifestacją niezależności, zdrową reakcją na
nonsens, absurd wtłaczany przemocą. Chodzi raczej
o rodzaj pobłażliwości. To poniekąd zrozumiałe. Trudno
dziś pojąć, jak można było niektóre brednie traktować
poważnie. A jednak...
Nie ma potrzeby i sensu robienia takich wystaw,
jeśli nie przyczyniają się one do poważnego opracowania
zjawiska zniewolenia sztuki przez systemy totalitarne,
oddania się artystów na służbę tych systemów. Ekspozycje
jako tylko specyficzne smaczki, a może przejawy swoistej
mody i czynniki tę modę kształtujące mogą przynosić
więcej szkody niż pożytku. Tym bardziej, że już
oglądaliśmy niedawno w Muzeum Częstochowskim
polski socrealizm ze zbiorów w Kozłówce. Co prawda
wśród pokazanych wtedy knotów przynajmniej było
parę niezłych obrazów, których autorzy, dostosowując
się do panujących tendencji, usiłowali jednak nie robić
ze sztuki narzędzia nachalnej i prymitywnej propagandy
politycznej. Co ciekawe, wystawa miała entuzjastyczne
recenzje prasowe. Proponowano nawet nawiązanie
z Kozłówką stałej współpracy. Nie powinno się rozbudzać
takich sentymentów, hołdować takim tęsknotom
za przeszłością. Byłoby to też w jakimś stopniu
wprowadzenie w błąd mniej zorientowanej publiczności
(skoro w galerii wisi i w dodatku widać, co jest na
obrazie – to pewnie dobra sztuka).
Częstochowa nie musi się stawać stolicą socrealizmu!

Władysław Ratusiński

Upiory w Miejskiej Galerii
W podziemiach – czytaj: magazynach – Miejskiej
Galerii Sztuki pojawił się ostatnio upiór. Nie jest to
upiór dzienny1 . To upiór artystyczny. A właściwie upiory
– bo niejeden tu straszy.
Straszą - dawno, wydawałoby się, zapomniane monumentalne kompozycje malarskie, na których stłoczeni
za stołem, niby podczas Ostatniej Wieczerzy, robotnicy
i chłopi w napięciu słuchają słów Wodza Rewolucji.
Albo – tenże wódz przechadza się samotnie nad brzegiem
morza. Zaś Generalissimus, Słoneczko, Najwybitniejszy
Językoznawca, pozuje do portretu z towarzyszem
Tomaszem. Skupioną uwagą artysty uhonorowani są
też prości ludzie. W tej konwencji mdlącego słonecznego
koloryzmu i urzędowego optymizmu podobizny młodych
ludzi uczących się, robotników przemysłowych
i kołchoźników przy pracy i świętowaniu – odbiera
się dziś jako propagandową farsę, niewiele mającą
wspólnego z realizmem. Usiłują również artyści
przekazać grozę i tragedie wojny – ale wychodzi z tego
kiepski, naiwny banał.
Znany kolekcjoner Piotr Dmochowski przywiózł
skupowane przez siebie w Paryżu dzieła radzieckich
twórców z czasów realizmu socjalistycznego. I galeria
ma zamiar to wystawić.
Nie wiem, czy owe dużych formatów obrazy pokazują
ogólny, przeciętny poziom tej produkcji, czy może były
uważane za szczególne osiągnięcia. W wielu przypadkach
wprost rażą nieudolnością. Może to i lepiej. Byłoby gorzej,
gdyby jad ideologii skrywała piękna forma zewnętrzna.
Proszę się nie znęcać nad rosyjskimi malarzami!
Sztuka rosyjska jest w Częstochowie tak rzadko
pokazywana, że wystawowa publiczność może jej
wcale nie znać. Parę lat temu w Muzeum Częstochowskim
mieliśmy okazję podziwiać dzieła najwybitniejszych
jej przedstawicieli. Tym bardziej proszę nie psuć smaku.
Z pewnością warto by też pomyśleć o pokazywaniu
rosyjskiej sztuki współczesnej. Na pewno ma sens
przechowywanie propagandowych przykładów realizmu
socjalistycznego – na świadectwo epoce. Zapewne ma
również sens czasami ich pokazywanie – ku przestrodze
- ale musiałoby to być odpowiednio przygotowane,
w całym kontekście historycznym. A może przewrotnie
zaplanowano włączenie tej ekspozycji do Triennale
Sacrum – które w tym roku ma za temat zło?
Zaś do podziemia Galerii powinni zajrzeć ci ludzie
kultury, którzy sądzą, że wszystkie nieszczęścia w sztuce
były spowodowane jej odchodzeniem od funkcji
przedstawiania. A są takie osoby i dziś, wyznające
i głoszące podobny pogląd. Jak każde uproszczenie –
może on być chwytliwy.

aleje III

1

Tak w PRL nazywano efekt całodniowej pracy pralni.

Studium Scenografii
PODYPLOMOWE STUDIUM SCENOGRAFII
TEATRALNEJ, FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
powołano w Akademii Im. J. Długosza.
Nauka będzie trwać pięć semestrów. Zajęcia
poprowadzą m.in. dyr. częstochowskiego teatru
Robert Dorosławski, dyr. kieleckiego teatru Piotr
Szczerski, reż. filmowy Łukasz Wylężałek, niemiecki
reż. teatralny Wojciech Kopciński, scenograf Marian
Panek, prof. Włodzimierz Kulej, prof. Janusz Pacuda,
ad. Jolanta Winiszewska, artysta plastyk Szymon
Parafiniak, prodziekan wydziłu WWA, fotografik
Jerzy Piwowarski.
Informacje o warunkach przyjęcia można uzyskać
w Instytucie Plastyki AJD (ul. Dąbrowskiego).
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Wyraźne rozróżnienie między istotą samego dobra
a kulturą tkwi w Mickiewiczowskiej konstatacji,
że trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę.
Dowolne natomiast żonglowanie pojęciami ma miejsce
w wypowiedzi ks. Waldemara Sondki, dla którego
wszystko może być wszystkim. Co tak naprawdę
zacierać musi jakikolwiek sens i wartości. Dla niego
wręcz „kultura chrześcijańska obejmuje wszystko to,
co wyraża prawdę ewangelii. Bez względu na to, czy
twórca świadomie powołuje się na biblijną inspirację.”2
W cytowanym artykule znajdujemy kuriozalne przykłady
zatracenia racjonalności i czytelności wypowiedzi
i artefaktów. Wszystkie streścić można do przytoczonego
w nim przepastnie karkołomnego tytułu sztuki „Jeśli
kochasz – zabij”.
Warto zwrócić też uwagę na znaczenie kontekstu
kulturowego, tak dzieła jak czynu. O ile w przypadku
działań ludzkich może być mowa o relatywizującym
(wybielającym lub oczerniającym) charakterze sytuacji
kulturowej, o tyle ikonologia staje się w pełni odczytana,
kiedy znamy kulturowe wzory i kody miejsca (i czasu)
powstania dzieła. William Blake3 mówił, że „sztuka,
by była etyczna, musi znać anegdotę.” Wynika z tego,
iż przesłanie poza estetyczne (ideowe) sztuki zamyka
się w kręgu podobnie uformowanych cywilizacyjnie
obszarów.
Niepewność przesłanek implikujących sztuce
odgrywanie czynnej roli w świecie aksjologii czujemy,
kiedy uświadamiamy sobie maksymalistyczną wręcz
powściągliwość ewangelii, jak w zwrocie „królestwo
moje nie jest z tego świata”. Wzbiera natomiast pokora
i rezerwa wobec ewentualnych środków jakie mielibyśmy
my i sztuka przedsiębrać, by bronić się przed złem,
kiedy Bóg i Mistrz Dobra przykazywał także, by nie
wyrywać kąkolu spośród zboża, co znaczyło bowiem,
że sąd nad dobrymi i złymi nastąpi dopiero w czasach
ostatecznych.
Zarówno dobro jak i sztuka są abstrakcją, dopóki
nie następuje proces konkretyzacji, inaczej personalnego
i jednostkowego odniesienia i uosobienia, to jest
indywidualizacji. Przy czym charakter intuicji etycznej
(sumienie) rozpoznającej zło od dobra postrzegamy
i rozumiemy jako rodzaj interpersonalnego prawa
obecnego u wszystkich jako imperatyw. A pamiętać
trzeba, że zasadniczo mówimy o sztuce najczęściej
rozumiejąc ją w kategoriach estetyki (piękna).
Trudno znaleźć poza Jerzym Nowosielskim
artystę tak prostodusznie wierzącego, że „malowana
rzeczywistość podlega uświęceniu przez piękno”4 . Tym
bardziej dzisiaj, kiedy sztuka przedarła się przez wszelkie
granice konwenansu i innych samo ograniczających

VI Triennale Sztuki "Sacrum"

Piotr Głowacki

Sztuka poza dobrem i złem
Czy sztuka spełnia jakiegoś rodzaju posłannictwo
etyczne? – takie pytanie nasuwa tytuł dużej imprezy
artystycznej. Chodzi o hasło Triennale Sztuki Sacrum
„Sztuka wobec zła”. Choć jest on wieloznaczny, to jednak
daje także możliwość rozumienia sztuki jako oręża
w rzeczywistej i zakładanej walce między dobrem
a złem. A co najistotniejsze może być interpretowany,
jako przypisanie wynikowi działań artystycznych
jednoznacznie pozytywnej wartości. Dodatkowo
implikuje sztuce aktywność (tu moralną) i swojego
rodzaju wymiar osobowy.
Spróbujemy przyjrzeć się roli dzieł w pojmowanym
(powszechnie) dualistycznie i dialektycznie świecie.
Wyjaśnić, jak się zdaje, trzeba pewną sprzeczność, która
wkradła się w przytoczony tytuł. Posłużono się w nim
zawężonym do dzieł rozumieniem sztuki, bo jak się
zdaje tak jest ona popularnie kojarzona.
Dobro służy rozwojowi, daje satysfakcję
wewnętrzną, buduje człowieczeństwo. Zło natomiast jest
destrukcyjne, wypaczające i powoduje odczłowieczenie
pisze biskup Tadeusz Pieronek1 . Podzielam, w naturalny
sposób, w pełni to przekonanie. Podobnie jak i przeświadczenie biskupa o tym, że życie ma sens wówczas gdy
korzysta się z niego idąc drogami dobra, doskonaląc
swoje człowieczeństwo, walcząc ze złem.
Wszystko to, co mówi duchowny, przynajmniej
zwyczajowo jest oczywiste, póki poruszamy się w obrębie
li tylko sfery etycznych działań ludzkich. Co innego
wydarza się, gdy zestawiamy na jednym poziomie
wytwory kultury wizualnej i etykę. Możemy podejrzewać,
że dochodzi w ten sposób do nie do końca oczywistej
operacji mentalnej, polegającej na nałożeniu się znaczenia
pojęć sztuki i kultury. I dodatkowo zawężeniu ich
rozumienia. Sztuka należy w całości do kultury.
Jednak kultura jest o wiele szerszym pojęciem. Na tyle
szerokim, że mieści w sobie również stanowiska
opozycyjne, zwalczające, a nawet wykluczające się.
Podobnie jak ma to miejsce w zastosowanym tu
zabiegu wobec sztuki, tak też termin kultura odbierany
jest zazwyczaj w ograniczających go parametrach
semantycznych jako nacechowany pozytywnym
i jednoznacznym ładunkiem treściowym i emocjonalnym.
aleje III
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nawyków myślowych, a wydaje się, że upadły też wszystkie
paradygmaty. Iście naiwnie zatem brzmią wyznania typu
- „sztuka służy przerabianiu zła w dobro”.5
Stanowisko, które jest mi osobiście najbardziej bliskie
w omawianym kontekście i jednocześnie zakładające
biegunową czystość sztuki od wszelkich pozaartystycznych
zagadnień, wyraża „koncepcja autonomii dzieła sztuki”
jako „wyjątkowego obiektu dostarczającego bezinteresownych, z niczym nieporównywalnych przeżyć”6 .
A nawet idąc dalej można stwierdzić jak Ad Rainhardt:
„Sztuka - jako sztuka nie może zdobywać świata bez
zatraty swej duszy”, co Grzegorz Dziamski7 tłumaczy,
że sztuka „nie może odpowiadać na żadne pochodzące
spoza sztuki oczekiwania czy zapotrzebowania, jeśli
chce pozostać sztuką.” Co z kolei bardzo bliskie jest
przekonaniu Oscara Wilde’a, który pisał „sztuka może
się udoskonalić tylko sama przez się, a nie pod wpływem
jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Nie wolno jej
sądzić z punktu widzenia jej podobieństwa do świata
widzialnego. Jest ona raczej zasłoną niż zwierciadłem.”8
Przekonywać nie trzeba, że sztukę spośród innych
form manifestacji ludzkiej inteligencji i kulturalnej
aktywności wyróżnia szczególny charakter złożonej
struktury wizualnej, ale i myślowej, zawsze pozwalającej
czytać dzieło na wiele sposobów. A próby wprzęgnięcia
jej w służbę wyraźnie określonych haseł i motywów
światopoglądowych nigdy nie kończą się powodzeniem.
Chyba, że z dala od skupisk namiętnie teoretyzujących
intelektualistów, tutaj u nas w Częstochowie, wciąż
trwają niczym nie zmącone i nie zakłócane „wielkie
narracje”...

Janusz Mielczarek

FOTO W CAFFE
Wystawa czwórki młodych członków Jurajskiego
Oddziału Fotoklubu Rzeczypospolitej stała się wydarzeniem
prezentowanym poza profesjonalnymi galeriami, w obecności
bardzo licznej – także większości młodzieżowej –
wernisażowej publiczności. Miało to miejsce w gościnnej
Caffe Rue de Foche w Częstochowie. A warto przypomnieć,
że to już druga w tym miejscu kameralna wystawa
fotografujących pochodzących z tej samej grupy
twórczej. W roku ubiegłym oglądaliśmy prace także
członków Fotoklubu RP będących „na fotograficznym
dorobku”.
Dla każdej z wystawiających osób udział w tej
ekspozycji był debiutem wystawienniczym. Autorzy
i autorki sami wynegocjowali z szefostwem kawiarni
termin, wyselekcjonowali prace i doprowadzili dzieło
do szczęśliwego finału, zaskakując dobrym poziomem
artystycznym wystawy.
Osobą najbardziej zaangażowaną w przedsięwzięcie
był Dariusz Cierpiał, który odpowiedzialnie podołał
ciężarowi synchronizacji działań organizacyjnych. Ma
on także interesujący – choć fotografuje dopiero od
trzech lat – dorobek twórczy. Przy realizacji często bardzo
odważnych pomysłów fotograficznych nie boi się ryzyka.
Jak sam o sobie mówi – poszukując prawdy nie cofa
się przed pokazywaniem „prawdy niewygodnej”. Na
spotkania klubowe trafił na początku roku 2005.
Dłużej uczestniczy w życiu klubowym Małgorzata
Kozakowska, pokazująca na wystawie wyłącznie martwe
natury, z bardzo ciekawą fotografią suchego liścia
przywartego do starego żelastwa, od którego zaraził
się rdzą. A trzeba go było w jakimś kącie wypatrzeć
i sfotografować. Swoje martwe natury tak bardzo
cyzeluje i dopieszcza, że kilka osób na wystawie trudno
było przekonać, iż nie są to zreprodukowane obrazy
malarskie.
Najkrócej przebywa w tym gronie Paulina Dziubińska,
będąca tegoroczną maturzystką Liceum im. M. Kopernika
w Częstochowie. Swoje pierwsze prace pokazała nam
na początku roku, gdy rozstrzygaliśmy temat „miękko”.
Spodobały się, otrzymały dobre oceny. Później,
co miesiąc starała się nas czymś zaskoczyć. To jej się
udawało. Dlatego już w trakcie przygotowań zaproponowaliśmy jej udział w wystawie.
Karol Parkitny jest ważną częścią tego kwartetu,
przede wszystkim ze względu na charakter poszukiwacza,
odkrywcy. Edukuje się fotograficznie poszukując
związków we wzajemnej relacji przedmiotów z różnych
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względów – także czasowych – mu bliskich. Tym
zapracował sobie w przekroju roku ubiegłego roku
na tytuł Fotograf Roku 2005.
Poza zaprezentowanym do oceny publiczności
efektem ekspozycyjnym czwórki fotografujących,
urokiem każdej z wymienionych tu osób są ich
charaktery nie poddające się tandetnej codzienności,
z jej bełkotem i wrzaskiem. Ideą ich, zmierzającą do
doskonalenia wiedzy warsztatowej, jest zgłębianie
sekretów tradycyjnej fotografii, kosztowanie szlachetnych
technik tworzonych pośród ciemniowych czarów-marów.
Pozwolę sobie jeszcze zacytować urywek mojego
tekstu z katalogu wystawy, opracowanego po koleżeńsku
przez Dawida Nabiałka, sponsorowanego przez CARA
w Częstochowie, piekarnię „Jędryka” i firmę „Optikom-Bis”,
a wydanego - z troską i po starej znajomości - przez artystę
fotografika Jerzego Piątka i jego „Fine-Grain” w Kielcach:
Nie uprzedzając ich (chodzi o czwórkę autorów – JM)
dalszych życiowych losów mam nadzieję, że kontakt
z fotografią już obdarzył każdą z tych osób zamiłowaniem
do sztuki. Wierzę, że będą pielęgnować w sobie tę piękną
i magiczną chorobę, z którą może nie zawsze jest łatwiej
żyć, ale która tylko nielicznych naznacza swoim stygmatem”.

1. Małgorzata Kozakowska - bez tytułu
2. Karol Parkitny - Nr 3
3. Paulina Dziubińska - Vast Abyss
4. Dariusz Cierpiał - Elevator story - 2nd floor

1.

2.
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W latach 1945-1949 (nie licząc krótkiego,
przypadkowego kierownictwa B. Kożuchowskiego)
dyrektorem teatru był Tadeusz Krotke. W tym czasie
teatr urósł do rangi najważniejszej placówki kulturalnej
w mieście. Oprócz organizowania przedstawień na
dwóch scenach, w sezonie 1947/48 zapoczątkowano
wyjazdy z przedstawieniami w teren, głownie do
pobliskich miejscowości. W repertuarze dominowały
pozycje z klasyki polskiej i obcej (m.in. „Kordian”
J. Słowackiego, „Ich czworo” i „Żabusia” Gabrieli
Zapolskiej, „Śluby panieńskie” i „Zemsta” Aleksdandra
Fredry, „Pigmalion” G. B. Shawa, „Poskromienie złośnicy”
Williama Szekspira, „Chory z urojenia” Moliera,
„Rewizor” Mikołaja Gogola).
We wrześniu 1949 r. teatr został upaństwowiony,
a nowym dyrektorem Państwowych Teatrów w Częstochowie został Eugeniusz Poreda. Nastąpił dalszy rozwój
wyjazdów z przedstawieniami w teren (określany
mianem Teatru Powszechnego). Zwiększono zespół
artystyczny do 61 aktorek i aktorów. W nawale
wystawianych utworów (w 1950 r. aż 27 premier),
wśród których nie brakowało oczywiście faworyzowanych
w tych latach tzw. „produkcyjniaków” („Cement”
J . Wi r s k i e g o , „ Z a ł o g a ” Z . S k o w r o ń s k i e g o
i J. Słotwińskiego) zapominano o postulacie
wysokiego poziomu artystycznego. Zaznaczył się
spadek frekwencji. Starano się ten stan sztucznie
ratować bezpłatnymi „wycieczkami” do teatru dla
załóg fabrycznych.
W lipcu 1951 r. dyrekcję Państwowymi Teatrami
w Częstochowie (wspomniana Scena Wielka, Kameralna
i tzw. Teatr Powszechny) objął Edmund Kron i sprawował
tę funkcję do 1962 r. Stanął on przed trudnym zadaniem
zdobycia zaufania widza i wzrostu frekwencji. Udało
mu się to dzięki rozumnej polityce repertuarowej
uwzględniającej szeroki wachlarz form teatralnych od
dramatu i tragedii po komedie i farsy i oczywiście
wysoki poziom artystyczny samych przedstawień
(m.in. z obcych: „Ożenek” N. Gogola, „Dziewczyna
z dzbankiem” Lope de Vegi, „Grzesznicy bez winy”
A. Ostrowskiego, „Sen nocy letniej” W. Szekspira,
„Sługa dwóch panów” C. Goldoniego, „Tramwaj
zwany pożądaniem” T. Williamsa, „Czarownice
z Salem” A. Millera i z polskich: „Wodewil warszawski”
Z. Gozdawy i W. Stępnia, „Fircyk w zalotach”
F. Zabłockiego, „Śluby panieńskie” A. Fredry,
„Balladyna” J. Słowackiego, „Lato w Nohant”
J. Iwaszkiewicza, „Aszantka” W. Perzyńskiego).

Teatr w Częstochowie (IV)

Waldemar Tyras

Teatr w latach 1945 – 1970

Polskie życie kulturalne w okupowanej przez
hitlerowców Częstochowie w czasach II wojny światowej
nie stanowiło wyłącznie przysłowiowej białej plamy.
Żarzyło się ono w formach konspiracyjnych. Należały
do nich tzw. Wieczory recytacji. Organizowali je
w prywatnych mieszkaniach związani z miastem
aktorzy oraz tacy, których losy wojenne zagnały
do Częstochowy.
To właśnie oni i ludzie związani ze sceną tuż po
wypędzeniu Niemców z Częstochowy, rozpoczęli
odbudowę zdewastowanych wnętrz gmachu teatralnego.
Należeli do nich: Kazimierz Brodzikowski, Roman
Cirin, Eugeniusz Dobrowolski, Lucjan Dytrych, Lidia
Korwin, Tadeusz Krotke (kierujący tymi pracami),
Artur Kwiatkowski, Janina Łukowska, Mieczysław
Mieczyński, Bolesław Orliński, Edmund Płoński,
Krystyna i Zdzisław Salaburscy, Ferdynand Sarnowski,
Stanisław Stanisławski, Helena Tańska, a także pierwsi
wówczas członkowie zespołu technicznego: Alfred
Bodziachowski, Kazimierz Knap i Edward Duch.
Na oczyszczonej z gruzów scenie już 17 lutego
1945 r. wystawiono program rewiowy zatytułowany
„Parada teatralna”, składający się z recytacji, arii
operowych, występu baletu i orkiestry. Dla widzów
było to wielkie przeżycie. Podobno – mimo, że był to
spektakl radosny – nie brakowało na widowni łez
wzruszenia. W następnych miesiącach odbyło się jeszcze
kilka spektakli, a m.in. wystawiono utwór dramatyczny
Stefana Żeromskiego pt. „Uciekła mi przepióreczka”.
Pierwszy sezon teatralny w Teatrach Miejskich
w Częstochowie (nazwa w liczbie mnogiej związana
była z dwiema scenami w gmachu teatralnym: Wielką
i Kameralną) rozpoczęto 13 października 1945 r.
prapremierą sztuki K. Wroczyńskiego pt. „Nie zginęła”
w reżyserii Artura Kwiatkowskiego i scenografii
Władysława Wagnera. W tym też czasie bawił
w Częstochowie gościnnie teatr krakowski z Ludwikiem
Solskim, który wystąpił w roli Ciaputkiewicza
w „Grubych rybach” Michała Bałuckiego.
aleje III
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Do największych osiągnięć artystycznych tego
okresu zaliczyć trzeba polską prapremierę „Maskarady”
M. Lermontowa w inscenizacji i reżyserii E. Krona i
J. Maślińskiego oraz w scenografii W. Wagnera
(29 kwiecień 1954 r.). Wzrastające sukcesy postawiły
teatr częstochowski w rzędzie najlepszych scen
prowincjonalnych kraju. Decyzją Ministra Kultury
i Sztuki z 13 listopada 1956 r. teatrowi częstochowskiemu nadane zostało imię Adama Mickiewicza.
Oficjalna uroczystość nadania nazwy: Teatr im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie odbyła się 30 marca
1957 r. i związana była z wystawieniem „Konfederatów
barskich” A. Mickiewicza. Ważnym wydarzeniem
tego okresu było także wybudowanie z inicjatywy
dyr. E. Krona i oddanie do użytku (1958) pierwszego
w kraju Domu Aktora.
Głośnym w całej Polsce stał się kolejny okres
dyrekcji Teatrem im. A. Mickiewicza sprawowanej
przez Augusta Kowalczyka w latach 1962-1966, znany
pod nazwą „częstochowskiego eksperymentu teatralnego”.
Zadecydował o tym program repertuarowy polegający
na eksponowaniu współczesnej dramaturgii polskiej.
Np. w sezonie 1962-1963 na 12 premier wystawiono
9 sztuk współczesnych polskich, w tym aż 6 prapremier
i debiutów (m.in. „Dzień oczyszczenia” i „Garść
piasku” J. Przeździeckiego, „Przygodę z młodością”
i „Kanadę” J. Kurczaba, „Ktoś nowy” M. Domańskiego,
„Psalmy” M.Z. Bordowicza, „Post u ludożerców”
J. Gorczyckiej).
W 1963 r. teatr częstochowski w telewizyjnym
festiwalu Śląskiej Wiosny Teatralnej zajął pierwsze
miejsce przedstawieniem „Kanady” J. Kurczaba,
a w rok potem zdobył pierwszą nagrodę za spektakl
„Medei” J. Parandowskiego w ramach I Ogólnopolskiego
Telewizyjnego Festiwalu Teatralnego.
Niestety, już w sezonie 1964/65 obserwuje się
malejącą frekwencję. Ani jedna sztuka nie osiągnęła
40 przedstawień, chociaż w poprzednich sezonach
średnio grano jedną sztukę na 50 spektaklach.
W siedzibie teatru odbyło się tylko 217 przedstawień,
które oglądało 93 469 osób, a w terenie na 235
przedstawieniach było 127 720 widzów. Tak więc
wyjazdy z przedstawieniami do pobliskich miejscowości
ratowały teatr przed kłopotami finansowymi, a ciekawy
eksperyment repertuarowy dyr. A. Kowalczyka nie
sprawdzał się w mieście prowincjonalnym posiadającym
tylko jeden teatr.

aleje III

Stąd też już sezon teatralny 1966/67 rozpoczął się
pod nową dyrekcją i nowym kierownictwem artystycznym
Andrzeja Uramowicza. Zgodnie z oczekiwaniami
przyszedł czas na stabilizację artystyczną w proporcjach
odpowiadającym potrzebom widza, a więc urozmaicony
repertuar obejmujący klasykę i współczesne sztuki
polskie i obce. Publiczność mogła więc oglądać
w kolejnych sezonach zarówno sztuki W. Szekspira
(„Hamlet”), B. Brechta („Opera za trzy grosze”),
S. Wyspiańskiego („Wesele”), A. Fredry („Gwałtu,
co się dzieje”), jak i A. Christie („Pułapka na myszy”),
S. Mrożka („Tango”), J. Szaniawskiego („Dwa
teatry”), A. Sztejna („Bunt w Kronsztadzie”).
Sezon 1969/70 rozpoczęty inscenizacją „Chłopów”
W. Reymonta – poza normalną działalnością
artystyczną – upłynął pod znakiem przygotowań
do jubileuszu setnej rocznicy powstania pierwszego
teatru w Częstochowie oraz 25-lecia działalności
teatru po drugiej wojnie światowej.
Główne uroczystości z tym związane odbyły się
w listopadzie 1970 r. Wzięli w nich udział przedstawiciele
władz wojewódzkich i miejskich. Ministerstwo Kultury
i Sztuki reprezentowała Lidia Kuchtówna, a Zarząd
Główny Związku Zawodowego Pracowników Kultury
i Sztuki – jego przewodniczący Mariusz Dmochowski.
Zebranych powitał dyrektor teatru Andrzej Uramowicz.
Dzieje teatru i jego funkcje społeczne omówił ówczesny
poseł Stanisław Jędras. Goście zwiedzili wystawę
obrazującą stuletnią historię częstochowskiej sceny.
Wielu zasłużonych pracowników teatru zostało
odznaczonych.
Wieczorem odbył się gościnny występ warszawskiego
Teatru Polskiego z przedstawieniem „Ballady o tamtych
dniach” S. Grodzieńskiej i J. Jurandota. Natomiast
Teatr im. A. Mickiewicza wystawił „Turonia”
S. Żeromskiego. W recenzji z tego przedstawienie
(„Gazeta Częstochowska” 17-23 XI 1970) napisałem:
„Teatr im. A. Mickiewicza świętuje podwójny jubileusz:
setną rocznicę powstania stałej sceny w Częstochowie
oraz 25-lecie powojennej działalności teatralnej. Ten
drugi okres początkuje i wieńczy twórczość Stefana
Żeromskiego. Dramat „Uciekła mi przepióreczka”
był pierwszą sztuką wystawioną na scenie odbudowanego ze zniszczeń teatru w marcu 1945 r. Przestawienie
„Turonia” godnie akcentuje i zamyka ćwierćwiecze”.
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W poprzednim numerze “Alej3” rozpoczęliśmy
cykl poświęcony częstochowskim świątyniom.
Teksty, zdjęcia, rysunki to próba przedstawienia
tych obiektów, ich historii i współczesności,
ich roli w życiu miasta. Tak bogaty temat
z konieczności musi być potraktowany
w sposób bardzo skrótowy.
Najpierw zajęliśmy się kościółkiem
Najświętszego Imienia Maryi. Kościół ten
i klasztor zbudowały siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Życia Maryi (Congregatio Vitae
Mariae), zwane popularnie mariawitkami.
Przełożoną, której staraniem tę budowę
prowadzono, była siostra Paulina Jellec.
Siostry przebywały w Częstochowie od roku
1786 ( z dwuletnią przerwą od 1826 r.).
Po kasacie klasztoru w 1864 r., w ramach
represji po Powstaniu Styczniowym, część
budynków klasztornych przeznaczono na
męskie progimnazjum rządowe, a następnie,
od roku 1885 - gimnazjum filologiczne.
Związek kościółka ze szkolnictwem –
zapoczątkowany za czasów sióstr (szkoła
dla dziewcząt) trwał w różnej formie (był
to kościół szkolny) i trwa do dziś. Także
duszpasterstwo inteligencji ma tu dłuższą
tradycję. Jak podano w rysie historycznym
umieszczonym przed wejściem do świątyni
– już po roku 1905 rektor kościoła stale
organizował w Wielkim Poście rekolekcje
dla inteligencji (oddzielne serie dla
mężczyzn i kobiet) oraz dla nauczycieli.
Od 1919 r. na tych rekolekcjach miewał
konferencje rezydujący w Częstochowie
biskup pomocniczy diecezji kujawskiej
ks. dr Władysław Krynicki. W latach
międzywojennych gromadziła się tu młodzież
gimnazjalna i miejscowa inteligencja.
Wspomniana uprzednio rola kościółka
w II połowie XX wieku i obecnie – jest więc
twórczą kontynuacją tej tradycji.
Teraz przedstawiamy pokrótce kościół
św. Zygmunta.
Władysław Ratusiński

Św. Zygmunt
Pierwsza wzmianka o parafii częstochowskiej
występuje w wykazie świętopietrza z lat 1325-1327.
Kościół parafialny p.w. Najświętszej Bożej Rodzicielki
znajdował się na wzgórzu, później zwanym jasnogórskim,
u stóp którego istniała wieś Częstochowa. W mieście
natomiast, położonym nad Wartą (prawa miejskie
przed 1377), był kościół filialny p.w. św. Zygmunta
wzniesiony ok. połowy XIV w. Kiedy świątynię
na Górze przekazano oo. paulinom, sprowadzonym
w 1382 r. z Węgier, parafię przeniesiono do tego
drugiego kościoła. Jak on wówczas wyglądał nie
możemy dokładnie określić. Wiele przemawia za tym,
że już wtedy było prezbiterium (zachowane w bryle
obecnej świątyni) o dwóch przęsłach, na zewnątrz
oszkarpowane, zamknięte od wschodu, tak jak dziś,
ścianą prostą. Na początku XV w. powstała zapewne
nawa główna o dwóch przęsłach, której rozmiary dają
się wyśledzić w fundamentach zachowanego korpusu
nawowego i wieża w części zachodniej. W tym chyba
kształcie kościół p.w. św. Zygmunta w 1474 r. przekazali
oo. paulinom specjalnymi aktami król Kazimierz
Jagiellończyk i biskup krakowski Jan Rzeszowski.
Zakonnicy sprawowali więc odtąd przez prawie 400
lat (do 1864 r.) zarząd nad parafią miejską. Oni też
w tym czasie podejmowali dalsze prace budowlane,
wznosząc przede wszystkim klasztor i rozbudowując
kościół.
Przy tym ostatnim w 1642 r. prowincjał paulinów
o. Andrzej Gołdonowski wzniósł od północy kaplicę
św. Anny i w 1640-47 zakrystię, a w r. 1661 od południa
Grzegorz Otfinowski, szlachcic, właściciel posiadłości
w pobliżu Częstochowy, dobudował centralną kaplicę
św. Grzegorza. Obie stały naprzeciw siebie tuż przy
prezbiterium.
Wygląd kościoła z około połowy XVII w. pokazują
sztychy J. Bensheimera i J. A. Gorczyna, przedstawiające
oblężenie klasztoru jasnogórskiego przez Szwedów
w 1655 r.
Często powtarzające się pożary i zniszczenia
wojenne sprawiały, że kościół był wielokrotnie
naprawiany i remontowany. Stopniowo też zmieniał
swój pierwotny wygląd. Tak było zwłaszcza w XVII
i XVIII w. Na przykład po pożarze w 1752 r. cieśla
Franciszek Krupiński odbudował górne partie
drewnianej wieży. Kolejna odbudowa miała miejsce

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Marianowi
Wojcieszakowi za udostępnienie wnętrz kościoła
i plebanii (dawnego klasztoru) oraz zabytków
ruchomych, a także za życzliwą pomoc przy
wykonywaniu zdjęć interesujących nas obiektów.
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po zniszczeniu kościoła w 1783 r. Wówczas jednonawowy
dotąd kościół z dwoma kaplicami po bokach postanowiono przekształcić w trzynawową bazylikę oraz
wznieść dwuwieżową fasadę. Zakrojone na szeroką
skalę prace trwały dość długo i ukończone zostały w XIX w.
Ślady wielokrotnych powiększeń i przekształceń
znalazły odbicie m. in. w rzucie poziomym kościoła,
charakteryzującym się łatwo zauważalnymi nieregularnościami. Widoczne to jest m.in. w przypadku naw bocznych.
Kiedy bowiem budowano je, włączono do nich dwie
istniejące wcześniej od strony prezbiterium, różne
rozmiarami, kaplice. Poza tym te stosunkowo szerokie
nawy nakryto nie jak zazwyczaj dachami pulpitowymi
(jednospadowymi), lecz dwuspadowymi. Sprawiało to,
jak później zobaczymy, wiele kłopotów z utrzymaniem
świątyni w należytym stanie. Dodajmy też, że nawy
boczne w elewacji frontowej i jedna z nich od strony

wschodniej, mają oddzielne szczyty o częściowo falistym
wykroju.
W 1864 r. władze carskie zmusiły paulinów do
opuszczenia kościoła, który dwa lata później przejęła
diecezja.
Z przekazów źródłowych połowy lat pięćdziesiątych
XIX w. dowiadujemy się, że znajdował się on wówczas
w stanie „... wykazującym nieodzowną potrzebę
dokończenia reperacji...”. Wynika z tego, że jakieś
wcześniej zaczęte prace remontowe nie były
kontynuowane. Mówiło się też o potrzebie
„...odbudowania nowej dzwonnicy w miejsce
zniszczonej w roku 1828 przy (...) regulacji miasta”.
Dzwonnica ta, początkowo drewniana, stała na
fundamentach baszty miejskiej, odkrytych w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Prawa strona Nowego Rynku. Pośrodku dawna kaplica cmentarna, jako że cały rynek był do połowy XIX w. cmentarzem, który
przeniesiono najpierw za dzisiejszą Katedrę, a potem na Kule. (Pocztówka z kolekcji autorskiej Zbigniewa Biernackiego)
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Stan mocno zaniedbanego kościoła utrzymywał się
w ciągu kilku następnych lat. W roku 1862 dokładniej
opisano zakres niezbędnych prac, jakie trzeba było
wykonać. Stwierdzono mianowicie, że z powodu bardzo
wielkiego zniszczenia świątyni ma ona „... ulec
kompletnemu przeformowaniu, tak że tylko dawne
mury i sklepienia pozostaną, reszta zaś, to jest
posadzka, wiązanie dachowe, pokrycie, ornamentacja
zewnętrzna mają być na nowo zrobione...”. Mówiło
się też o zmianie dachów naw bocznych na jednospadowe,
aby zapobiec zamakaniu ścian nawy głównej.
W związku z tym była myśl podwyższenia nawy
głównej i umieszczenia w jej ścianach bocznych
otworów okiennych.
Powołano wreszcie Komitet restauracji kościoła,
który wysuwał dalsze pomysły przekształcania zabytku,
np. przez przedłużenie naw „do Nowego Rynku”.
Wreszcie zrodziła się myśl budowy nowego kościoła.
Z przygotowanego na początku lat dziewięćdziesiątych
projektu przez architekta Karola Kozłowskiego
wynika, że miała to być duża, jednowieżowa świątynia
neogotycka, wzniesiona na miejscu istniejącego
zespołu kościelno-klasztornego. Koncepcja ta nie
doszła jednak do skutku, dzięki czemu zabytek
o najstarszej metryce w mieście, po przeprowadzeniu
gruntownego remontu, przetrwał do dziś.
Klasztor, podobnie jak kościół, powstawał etapami.
Obecnie jest trójskrzydłowy z wewnętrznym, prostokątnym
wirydarzem, zamkniętym od wschodu murem.
Widoczny na sztychu Gorczyna po południowej
stronie kościoła budynek to rozbudowywane kilkakrotnie
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skrzydło zachodnie, które - jak wynika z prowadzonych
w nim prac budowlanych w 1949 r. - kryje elementy
gotyckie, czyli sięga czasów najstarszych. Pozostałe
części budynku wznoszono w XVII i XVIII w. W XVII
stuleciu dzieło rozbudowy podjął wspomniany już
o. Andrzej Gołdonowski. Natomiast w 1728 r. skrzydło
południowe wzniósł zasłużony dla paulinów mecenas
sztuki i kultury o. Konstanty Moszyński, za co
w następnym roku definitorium1 złożyło mu specjalne
podziękowanie. Kolejna budowa miała miejsce w latach
1767 - 1771, a w XIX i XX w. przeprowadzano wielokrotne
przebudowy. Częściowo wyburzono też skrzydło
północne, które obecnie jest najkrótsze. Łączy się ono
z kościołem na wysokości piętra krytym gankiem
wspartym na dwóch arkadach.
Klasztor w efekcie licznych przekształceń nie
posiada obecnie cech stylowych. Jedynie niektóre
wnętrza wyróżniają się charakterystycznymi dla dawnego
budownictwa sklepieniami krzyżowymi i kolebkowymi.
Wcześniej wspomnieliśmy też o niezbadanych
do końca pozostałościach gotyckich elementów,
odnalezionych w skrzydle zachodnim.
Natomiast kościół, nie licząc gotyckiego prezbiterium,
jest barokowy. Taki wyraz stylowy zawdzięcza przede
wszystkim dwuwieżowej fasadzie. Zbudowana ona
jednak została bardzo późno, kiedy barok w bardziej
liczących się ośrodkach artystycznych kraju był
stylem dawno przebrzmiałym.
O wartości zabytkowej zespołu, poza samą
architekturą, stanowią dzieła sztuki tworzące jego
wyposażenie. Częściowo powstały one w XVII, a głównie
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w XVIII i XIX w. Do obiektów najnowszych,
dwudziestowiecznych, należy m. in. obraz św. Stanisława
Kostki w ołtarzu bocznym, namalowany przez artystę
wileńskiego Ludomira Ślendzińskiego w 1961 r.
O wspomniane wyposażenie w głównej mierze
zabiegali ojcowie paulini, pod zarządem których
parafia pozostawała przez stulecia. Niektóre jednak
obiekty znalazły się w świątyni za sprawą mecenasów
świeckich. Należał do nich m. in. Antoni Bilski
h. Jelita, związany z Częstochową, który w 1787 r.
fundował stiukowe ołtarze boczne, ozdobione rzeźbami
i obrazami, częściowo wykonanymi w późniejszym
czasie przez artystów częstochowskich Mateusza
Mączyńskiego i Bolesława Rutkowskiego.
Rzeźby innego częstochowskiego artysty –
Ferdynanda Staszewskiego - znajdują się zaś
w neobarokowym ołtarzu głównym z 1874 r.,
wykonanym przez Jakuba Borawskiego z Warszawy.
Fundatora ołtarzy bocznych A. Bilskiego i jego
żonę upamiętnia stiukowy nagrobek, nadwieszony na
filarze w nawie głównej, naprzeciw ambony, datowany
na koniec XVIII w.
Najstarszym obrazem w kościele jest skrzydło
tryptyku z ok. 1460 – 1480 z przedstawieniem
św. Barbary i św. biskupa, zapewne Wojciecha lub
Stanisława. Do starszych należy też przedstawienie
Matki Boskiej Pocieszenia, być może z pocz. XVI w.,
malowane na desce, kilkakrotnie przemalowywane.
Złotnictwo reprezentują manierystyczne i barokowe
kielichy, monstrancje i relikwiarze. Wśród nich jest
manierystyczny relikwiarz w kształcie krzyża,
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przypuszczalnie fundowany przez o. Andrzeja
Gołdonowskiego, wyróżniający się bogatą dekoracją,
na którą składają się motywy figuralne i roślinne.
Specyficznym rodzajem złotnictwa w środowisku
częstochowskim były srebrne plakietki wotywne
zawieszane przy czcią otaczanych wizerunkach.
Z tego typu nabytkami, datowanymi na wiek XIX,
spotykamy się również w kościele św. Zygmunta.
Zdobią one ołtarzyk przenośny z kopią oblicza Matki
Boskiej Częstochowskiej i tablicę z emblematem
Pięciu Ran Chrystusa oraz czterema adorującymi
aniołami. Na plebanii zachowały się dwa portrety paulinów
z XVII w., przypisywane pracowni jasnogórskiej.
Wokół kościoła i po jego stronie zachodniej do
1825 r. znajdował się cmentarz grzebalny, przeniesiony
później na teren przy ul. Ogrodowej. Na cmentarzu
stała kaplica p. w. św. Krzyża, znana z dawnych
widoków tej części miasta oraz drewniana dzwonnica,
o remoncie której wielokrotnie wspominają źródła
dziewiętnastowieczne.
Aleksander Jaśkiewicz
Literatura:
1.Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI. cz. 1 Miasto
Częstochowa, cz. 1 Stare i Nowe Miasto, Częstochówka
i przedmieścia, oprac. Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska,
Warszawa 1995;
2. Jerzy Żmudziński, Budownictwo i sztuka w Częstochowie
do połowy XVII w. (w:) Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru
Jasnogórskiego, t. 1, Częstochowa 2002, ss. 279 – 298;
3. Aleksander Jaśkiewicz, Kultura i sztuka (w:) Dzieje miasta
i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 2, Częstochowa 2005, ss. 393 – 492;
4. Wypisy archiwalne autora
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Parafia św. Zygmunta była przez stulecia bardzo rozległa,
obejmowała całą Częstochowę i okoliczne wsie. Funkcje jej
proboszczów sprawowali w ciągu czterech wieków paulini.
Zainteresowanych historią kościoła, parafii, a także tutejszego
paulińskiego konwentu odsyłam do monografii „Częstochowa.
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego”2
Historykom zostawiając omawianie owych bogatych
i nieraz burzliwych dziejów, chciałbym tu tylko rzucić kilka
uwag, myśli i wspomnień.
Kościół św. Zygmunta, przez swoje usytuowanie na
początku I Alei Najświętszej Maryi Panny, wita pielgrzymów
wchodzących od tej strony miasta – zwłaszcza pielgrzymkę
warszawską. Kiedyś 14 sierpnia falujące morze głów w błękitnych
chusteczkach przypływało ulicą Mirowską. To pątnicy z Warszawy
i Kalisza. Później, w latach osiemdziesiątych, pielgrzymka
warszawska się rozrosła, stawała się ogólnopolska i międzynarodowa, dała też początek nowym wielkim pielgrzymkom.
W latach naznaczonych stanem wojennym były one oazą
wolności. Wielotysięczne, rozśpiewane, roztańczone szeregi
pielgrzymie zdają się nie mieć końca. I tak dzieje się w sierpniu
każdego roku.
Tu, przed kościół św. Zygmunta, wychodził warszawskim
pielgrzymom na spotkanie kardynał Stefan Wyszyński z biskupem
częstochowskim – i witał każdą grupę, idąc z nią Alejami część
drogi, jaka pozostała do Jasnej Góry.
Przed kościołem św. Zygmunta zawsze jest budowany
ołtarz na procesję Bożego Ciała. Tutaj też odbyło się wielkie
spotkanie Jana Pawła II z diecezją częstochowską w czasie
jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Pojawiła się
również tradycja nowa: w Niedzielę Palmową tutaj święcone
są – i wybierane najpiękniejsze - palmy, a młodzież z arcybiskupem
rusza procesją do niedalekiej archikatedry, by świętować
Światowy Dzień Młodzieży.
Dawniej teren przed kościołem św. Zygmunta był cmentarzem.
Związek tego kościoła z cmentarzem został zachowany –
parafia zarządza cmentarzem Kule. Stąd, ulicą Warszawską,
wychodziła na cmentarz procesja żałobna w uroczystość
Wszystkich Świętych.
Powstały na miejscu dawnego cmentarza Nowy Rynek
był niezwykle malowniczym, pełnym życia placem targowym
– jak o tym świadczą zachowane fotografie. Miejsce to stało
się później Placem Daszyńskiego, a w czasach PRL Placem
Nowotki. Daleko mu jednak teraz do tamtego rynku z początku
XX w., choć kamieniczki wokół przetrwały w większości
w niezmienionej formie.
Kościół św. Zygmunta sąsiaduje ze Starym Rynkiem,
należy do Starego Miasta, z jego historią, także tą XIX i XXwieczną, związaną z dziejami częstochowskich Żydów. Jeden
z epizodów wspólnej historii przywołał w liście do uczestników
II Światowego Kogresu Częstochowian przewodniczący The
World Society of Czestochowa Jews and Their Descendants
(Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków)
Zygmunt Rolat z Nowego Jorku. Przed Powstaniem
Styczniowym na naszym Starym Mieście odbyła się
patriotyczna demonstracja mieszkańców. Prowadzili ją ramię
w ramię proboszcz z kościoła św. Zygmunta i rabin z synagogi
na ulicy Mirowskiej. Żydzi i Polacy szli wspólnie. Wspólnie
też cierpieli za swoją odwagę, gdy w odwecie uderzyło wojsko
carskie, spaliło wiele żydowskich domów, podpaliło Stare Miasto.
Padły liczne ofiary spośród polskiej i żydowskiej ludności.

Kościół św. Zygmunta
Kiedyś okolony murem i drzewami – dziś wyrasta wprost
z ulicznego chodnika. Wśród zgiełku ruchliwych ulic, spowity
oparami spalin święty Zygmunt otwiera trakt Alej Najświętszej
Maryi Panny. Gdy się zaś patrzy z wałów Jasnej Góry –
zamyka perspektywę tej pięknej ulicy - wraz z przedwojennym
kominem elektrowni.
święta igła
odważnie zszywa niebo po zachodniej stronie
po przeciwnej
księżyc pesymista
przysiadł na tulei komina
i pyta
cóż mnie jeszcze może oświecić
w mroku 1

SPIS ILUSTRACJI - Fot. Zbigniew Burda
1. Widok na prezbiterium, najstarszą część kościoła, ok. poł. XIV w.
2. Pocztówka przedstawiająca Nowy Rynek (Plac I. Daszyńskiego). Liczba
furmanek i koni świadczy o rozwiniętym handlu i zamożności miasta.
(Pocztówka z kolekcji autorskiej Zbigniewa Biernackiego)
3. Fasada, po 1783 (fot. Eliza Kopcińska)
4. Wnętrze kościoła – widok na prezbiterium (ok. poł. XIV, XVII i
XVIII w.); ołtarz główny 1874, ołtarze boczne 1787
5. Kropielniczka, XVII w.
6. Ołtarzyk srebrny, ok. poł. XVII w., ozdobiony plakietkami
wotywnymi XVIII, XIX w.
7, 8. Skrzydła tryptyku gotyckiego, ok. 1460-1480, św. biskup
Wojciech (?), św. Barbara
9. Epitafium Reginy i Zygmunta Głowackich , 4 ćw. XVII w.
10. Tablica z emblematami 5 ran Chrystusa, XVII, XVIII w.
11. Pierwsze spotkanie papieża Jana Pawła II z Częstochową,
przed kościołem św. Zygmunta, czerwiec 1979 (fot. Tadeusz Wrona)
12. Monstrancja, 4 ćw. XVII w., 1721
13. Figurka św. Zygmunta (szczegół monstrancji), 1721
14. Relikwiarz, 2 ćw. XVII w.
15. Obraz św. Antoniego Padewskiego w ołtarzu bocznym, malował
Bolesław Rutkowski (przed 1939), sukienka srebrna 2 ćw. XVIII w.
16. Nagrobek Bilskich, koniec XVIII w.
17. Piec kaflowy, koniec XIX w. (klasztor)
18. Drzwi do zakrystii, intarsja, 1787 – wyk. Ignacy Klaryński,
stolarz krakowski
19. Sklepienie korytarza klasztornego
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We wczesnych latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku
w kościele św. Zygmunta zlikwidowano utrzymaną w ciemnych
tonacjach polichromię autorstwa pp. Ostrowskich, która
nadawała wnętrzu charakter powagi. Odtąd dominuje biel
ścian, na tle której wyodrębniają się barokowe ołtarze.
Zachowano ambonę, co godne jest podkreślenia – bowiem
gdy po soborowej reformie ambona traciła swoją liturgiczną
funkcję i znaczenie – w niejednym kościele została
usunięta, bez względu na wartości zabytkowe i artystyczne,
zamiast służyć np. wyeksponowaniu księgi Ewangelii.
Z amboną koresponduje nagrobek Bilskich po przeciwnej
stronie nawy głównej. Zachowało się też zabytkowe
epitafium na zewnątrz kościoła. Powinno się je poddać
konserwacji, aby nie został zatarty wzruszający napis –
prośba o modlitwę w intencji Adama Głowackiego z żoną
Reginą i synem Zygmuntem, którzy „wszisci tu się krzcili,
tu żyli, tu Najświętszej Pannie Godzynki fundowali”. Nie
tylko czynniki atmosferyczne zostawiają na tablicy swój
niszczący ślad. Można również zaobserwować efekt
bezmyślności najwyraźniej anonimowego świadka naszej
epoki, który ostrym narzędziem wyrył magiczne litery TW.
Po zniszczeniach, pożarach, przebudowach przetrwały
fragmenty gotyckiego XIV - wiecznego kościoła, jednak
świadomość tego nie dociera zapewne do większości
nawiedzających kościół, przygłuszona w dodatku blaskiem
bijącym od nowych posadzek granitowych, polerowanych na
wysoki połysk. Zastąpiono nimi, niestety, posadzkę dawną,
chyba dziewiętnastowieczną.
Warto by odsłonić, pokazać wątek murów prezbiterium –
najstarszej części kościoła - a także nawy głównej. Bardzo
ciekawe byłoby też wyjaśnienie, czy zachodnie skrzydło dawnego
klasztoru (dzisiejszej plebanii) jest – jak wiele na to wskazuje
– budynkiem gotyckim z późnego średniowiecza.
W Częstochowie jeszcze nie tak dawno mało było witraży.
Teraz sytuacja się zmieniła, ale te zmiany nie zawsze następują
z korzyścią dla tak upiększonych wnętrz. Darujemy sobie na
razie negatywne przykłady. Tak się bowiem składa, że kolejny
kościół przez nas odwiedzany mogę z całym przekonaniem
dać za wzór.
W kościółku p. w. Najświętszego Imienia Maryi zwraca
uwagę – mocny w wyrazie witraż św. Michała Archanioła
autorstwa Stanisława Pospieszalskiego. Ryzykowne
przedsięwzięcie – wtłoczenie tak potężnej kompozycji
w kameralne i skupione wnętrze – dało jednak efekt
znakomity, przede wszystkim dzięki randze dzieła.
W kościele św. Zygmunta zadanie również było trudne
– choć z innego powodu. Dość małe okienka nie pozwalały
na rozwinięcie kompozycji w większej skali. Trzeba też
było uwzględnić zabytkowy charakter wnętrza. Przyjęty
zaś program ikonograficzny określał konieczność pokazania
czytelnych postaci. Twórcy: autor projektu, Lech Okołów
z Warszawy oraz współpracujący z nim Andrzej Skalski,
świetnie się z tego wywiązali. Powstały witraże wyraziście
charakteryzujące postaci wybranych polskich świętych.
Przyciągają wzrok przemyślaną prostotą i radosnym
kolorytem. Przy historycznych nawiązaniach są
współczesne. Dobrze włączają się w zabytkowe wnętrze,
stanowiąc przy tym samodzielnie oddziałujące dzieła.
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Od wielu lat specjalnym charakterem, pewną jednorodnością i konsekwencją poszukiwania właściwej artystycznej
formy odznaczały się Bożonarodzeniowe szopki i ołtarze
Grobu Pańskiego, co wyróżniało ten kościół wśród innych
kościołów Częstochowy, gdzie nieraz owe tradycyjne
kompozycje są traktowane bez należytej troski o ich wartość
artystyczną. Można by więc w tej dziedzinie mówić nawet
o „stylu św. Zygmunta”.
Na uwagę zasługuje to, iż kościół św. Zygmunta stał się
jednym z pierwszych w Częstochowie miejsc wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu (obecnie takich miejsc
jest więcej). Do tego celu najpierw urządzono specjalną
kaplicę w krypcie, a później wystawienie Sanctissimum
przeniesiono do ołtarza głównego, w czasie gdy nie są
odprawiane msze święte. Wstępują tu ludzie na chwilę cichej
modlitwy na drodze powszedniego dnia.
Specjalnym kultem otaczany jest najwidoczniej patron
spraw trudnych i beznadziejnych, św. Juda Tadeusz. Stoi tu
duża jego figura, a obok niej umieszczono skrzyneczkę na
modlitewne intencje i prośby.
Wśród osób, które szczególnie sobie upodobały ten
kościół była i ciocia mojej mamy, Amelia Klaklik, siostra
artysty malarza Mariana i nauczycielki Heleny – krawcowa,
swego czasu właścicielka pracowni krawieckiej (por. „Aleje
3” nr 29, wrzesień – październik 2000 ). W jej przypadku
niemałe znaczenie miała zapewne także komunikacja
dogodniejsza niż do parafialnej katedry. Póki zdrowie
pozwalało, uczestniczyła codziennie w porannej mszy św.
Charakterystyczna, korpulentna postać o szlachetnym
profilu, w dużym kapeluszu, z parasolką, zajmowała miejsce
przy wyjściu z zakrystii. Znała tutejszych księży, wśród nich
– biskupa sufragana częstochowskiego Stanisława Czajkę,
znanego z odważnych wystąpień w czasach komunistycznych.
Bywało również, że właśnie do kościoła św. Zygmunta
chodziłem z rodzicami i dziadkiem na wieczorną mszę
niedzielną, którą latem odprawiano po godzinie 21.
Tyle o kościele św. Zygmunta. z pozycji przechodnia
wstępującego tu czasem po drodze. Można by jeszcze pisać
o tym, co dla parafii istotne: o wspólnocie, jej przeżywaniu
i przejawach, o liturgii, o pracy charytatywnej i kulturalnej. Ale
to już zostawmy naszemu katolickiemu tygodnikowi „Niedziela”.

Władysław Ratusiński
Elżbieta Cichla – Czarniawska w wierszu „Cytat”
Tom I, Częstochowa 2002
Janusz Zbudniewek „Parafia św. Zygmunta”
Jerzy Żmudziński „Budownictwo i sztuka w Częstochowie
do połowy XVII wieku”,„Budownictwo i sztuka
w Częstochowie od połowy XVII wieku do 1795 roku”,
tom II, Częstochowa 2005
Jerzy Rajman „Rozwój miasta do połowy XVII wieku”
Jan Związek „Instytucje kościelne przed Powstaniem
Styczniowym”, „Kościół częstochowski na przełomie
wieków” (tu również informacje na temat kościoła
Najświętszego Imienia Maryi)
1
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podobne do tego, co robi mój przyjaciel Andrzej Stasiuk, który
urodził się na Grochowie w Warszawie, a wyjechał sobie w Beskid
za Gorlice, pod słowacką granicę i tam robi swoje. Kiedyś robiłem
jego sztukę pt. „Muchy”. Spotkaliśmy się u niego w górach
i zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że człowiek ma potrzebę
ucieczki z takiego natłoku w prostotę.

Umilkłem. Podglądam i podsłuchuję
Z reżyserem Łukaszem Wylężałkiem
rozmawia Dominika Radkowska

Jak należy rozumieć określenie Ciebie jako artysty endemicznego?
Często pracujesz w okolicach naszego miasta, ale efekty Twojej
pracy oglądają ludzie w całej Polsce i sądzę, że nie tylko.

(Fotografie Piotr Dłubak)

Ja sobie tak żartobliwie określiłem siebie jako twórcę
endemicznego. Okaz endemiczny to jest coś, co występuje w jednym
miejscu na całej kuli ziemskiej i gdzie indziej się tego nie znajdzie.
To, co robię (być może to jest megalomańskie z mojej strony) jest
w moim przekonaniu jednorazowe, niepowtarzalne, bardzo osobiste,
autorskie. Nie wzoruję się na nikim, wzoruję się na sobie. Dlatego
również nie uważam siebie za typowego reżysera, to znaczy człowieka do wynajęcia, który mógłby coś wyreżyserować. Był taki
czas, że dawałem się namówić na robienie cudzych tekstów. Od
pewnego momentu zaprzestałem. W najbliższym czasie telewizja
ma wyemitować jeszcze jedną taką sztukę. To był zbieg
okoliczności – jest to spektakl Teatru Telewizji według Jana
Strękowskiego. To działacz opozycyjny, który napisał sztukę
i namówiono mnie, żebym ją zrealizował – i zrobiłem to, ale
w drodze wyjątku. A od pewnego czasu postanowiłem wystawiać
tylko i wyłącznie moje teksty, robić do nich scenografie, pisać do
nich muzykę. Stworzyłem sobie jednoosobowy team realizatorski,
bo z racji tego, że uważam się za taki okaz endemiczny, wymierający,
pod ochroną – to muszę się chronić. Jedyna moja ochrona to
warunek, że rzecz musi być w całości moja – od początku do końca.

Jako reżyser i scenarzysta wnikliwie portretujesz rozmaite
środowiska. Wieś, małe miasteczko, metropolia – postacie mieszkańców
tych miejsc odbijają się w Twoich filmach, spektaklach - zaobserwowane
z właściwym Tobie sarkazmem. Jak narodziła się ta umiejętność
bycia obserwatorem? Co ukształtowało Twoje spojrzenie na świat?
Nie wiem, gdzie się narodziła… Pochodzę z takiego świata –
jakby zawieszonego pomiędzy czymś większym (ponieważ przez
pewien czas mieszkałem w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie,
we Wrocławiu – to było to większe) i czymś mniejszym, takim jak
Olsztyn pod Częstochową, gdzie obecnie mieszkam. I w trakcie
podróży między czymś większym a czymś mniejszym zwykle
spotyka się różnych ludzi. Myślę, że to spowodowało moje zainteresowanie i taki, nie inny, ogląd świata. Patrzenie z perspektywy
ludzi w drodze między jednym a drugim punktem, między czymś
jak miasto: duże skupisko ludzi, a czymś, co jest raczej jakąś samotnią.
Wychowywałeś się na podwórku częstochowskim?
Aleje 20 w Częstochowie. Tam się urodziłem i wychowywałem
do 1960 roku. Wtedy przeprowadziliśmy się do domu i zacząłem
chodzić do szkoły podstawowej – również w Częstochowie.

Sztuka „Dzikuska”, o której mówiłeś, miała być pokazywana
w czerwcu w telewizji, ale trwały wtedy Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej i zamiast sztuki pojawiła się transmisja meczu.
Czy są plany pokazania jej w innym terminie?

A teraz na samotnię wybrałeś Olsztyn…

Ona miała być emitowana na początku roku, tylko zmiany,
które zaczęły następować w telewizji, powodowały przesuwanie
kolejnych terminów, a w czerwcu akurat to był przypadek,
że termin zbiegł się z Mistrzostwami. Będzie prawdopodobnie
we wrześniu, w październiku – chyba tak.

Olsztyn jest przypadkiem. W momencie, kiedy miałem dosyć
dużych miast, jak Warszawa i Łódź, z którymi byłem związany
zawodowo, bo to tam się coś kręci, chciałem gdzieś uciec.
Uciekłem do Olsztyna, a Olsztyn okazał się też sporym, jak na moje
potrzeby, miasteczkiem, nawet nie wiem, czy nie za dużym. Było to
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Przez ostatnie lata wyreżyserowałeś wiele różnorodnych
spektakli Teatru Telewizji i seriali, o ile wiem, nie powstał jednak
żaden film fabularny od czasu „O dwóch takich, co nic nie ukradli”
w 1998 roku. Czym to jest spowodowane?

Spektakl w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
„Lot nad kukułczym gniazdem”- był Twoim bardzo udanym,
interesującym debiutem scenicznym, nagrodzonym Złotą Maską.
Nie dążysz teraz do realizacji powstających na scenie?

Powodem jest właśnie fakt, o którym mówiłem – ja w swój
prywatny, bardzo osobisty sposób opisuję to, co widzę – a ten opis
nie zawsze zgadza się ze sposobem widzenia decydentów, mających
wyłożyć pieniądze na zrobienie właśnie takiej opowieści, którą ja
im proponuję. Tak się złożyło, że jedynym miejscem, gdzie miałem
stosunkowo dużą swobodę przez ostatnie parę lat, był Teatr Telewizji
i dlatego tam postanowiłem realizować te swoje wszystkie pomysły,
które nie są stricte teatralnymi pomysłami, czasami nawet bardziej
są to filmiki niż Teatry Telewizji. To było widać i w „Prezencie”,
i w „Zorce”, i w wielu innych przedsięwzięciach, które popełniłem
od momentu zakończenia „O dwóch takich…”. „O dwóch takich,
co nic nie ukradli” to był też film taki trochę „z boku”. Nie wiem,
czy on w ogóle był od tamtego czasu gdziekolwiek emitowany, być
może pokazywała go TV Polonia. To jest film, który za wcześnie
powstał. Miał zupełnie inny sposób narracji, inaczej opowiadał
niż to, co było wtedy w modzie i obowiązywało – dlatego wtedy
pozostał nie wyeksponowany, jest trochę pomijanym filmem.
Teraz przychodzi moment, że chciałbym zrobić film. Mam teraz
taką osłonę, że już nie jestem tym pierwszym chłopcem do bicia,
tak, jak to było do momentu „O dwóch takich …”, gdzie byłem
naczelnym „workiem treningowym”. Teraz na szczęście powstało
to całe kino niezależne, offowe, które praktycznie wyrosło
(oczywiście nikt się do tego nie musi przyznawać, również krytycy
nie muszą tego zauważać) z takich filmów jak „Balanga”,
„Darmozjad polski”, „O dwóch takich …” – z produkcji, jak
na tamte czasy, bardzo niezależnych. I w tej chwili oni już są tym
„workiem treningowym”, ja jestem weteranem ruchu, no, może jeszcze ktoś
mi tam przyłoży jakiegoś kopniaka, ale to już będzie taki dyskretny
kopniak, mało bolesny. Obecnie mam pomysł na film, który
również zamierzam nakręcić w Częstochowie i okolicach. Jest to
na razie na etapie zgody Telewizji Polskiej. Są plany, żeby to powstało
nawet w tym roku, bardzo późną jesienią albo wiosną przyszłego
roku. To kameralna historia, nazywa się „Szczęście”, opowiada
o tym, jak czterech bezrobotnych przez przypadek wygrywa na loterii
straszną fortunę. Nie będę opowiadał, co się z nimi potem dzieje.

Miałem również inne propozycje z teatru częstochowskiego.
Moim warunkiem było zrobienie mojego tekstu. Znam do pewnego
stopnia zespół tego teatru i, mówiąc brutalnie, żebyśmy się nawzajem
nie skompromitowali, to znaczy ja ich i oni mnie, musiałbym napisać
tekst, w którym ja bym sobie dał radę z nimi, a oni ze mną.
W międzyczasie powstawały różne inne rzeczy, toteż odkładałem,
odkładałem pomysł na realizowanie w częstochowskim teatrze.
Również z innych względów: ponieważ ja nie lubię rozpychać się
łokciami, nie mam potrzeby, żeby coś robić za wszelką cenę. Być
może teraz nadarzy się jakaś okazja, żeby coś powstało, bo jest jakiś
pomysł, ale czy on dojdzie do skutku – nie mam pojęcia, bo nie
wiem, jaki będzie obecny profil teatru, nie wiem, czego będzie chciał
Piotr Machalica od tego teatru, nie wiem, czego będą chcieli ludzie,
którzy tu przychodzą. Tu przez ostatnie kilka lat tak się wszystko
wymieszało. Teatr, który robiliśmy z Heniem Talarem, był zupełnie
inny od tego za dyrektorowania Marka Perepeczki, później jeszcze
bardziej się zmienił. Więc ja obecnie znam go bardzo pobieżnie.
Byłem na kilku premierach, ale nie potrafię dokładnie powiedzieć,
jaki ten teatr ma profil i czy w jego ramach to, co ja mógłbym
ewentualnie zaproponować, w ogóle by się zmieściło. Ale istnieje
taka propozycja. To tekst, który miałem realizować jako kolejny
spektakl Teatru Telewizji. Być może, zanim zdążę go zrobić
w telewizji, powstanie jako spektakl teatralny.
Kiedyś rozmawiałem z Robertem Dorosławskim z naszego
teatru na temat zrobienia małej sztuki na małej scenie. Powiedziałem
mu, że mam taki pomysł na trzyosobową sztukę, że nie piszę się
na robienie dużych spektakli na dużą scenę, ponieważ nie mam siły
na wielką inscenizację, mam jakieś swoje inne plany. A kiedy się
z nim spotkałem i zacząłem opowiadać historię, a on w połowie
mojej opowieści powiedział: słuchaj, miały być trzy osoby, a ja już
naliczyłem dwanaście – to trzeba wystawić na dużej scenie. Więc
mówię – nie, stop, słusznie, że mi przypomniałeś, rozpędziłem się –
jak zredukuję to do trzech, to przyjdę i ci to pokażę. Udało mi się
potem przekształcić tekst w sztukę trzyosobową, którą mogę zrobić
bez wielkich nakładów finansowych, bez jakichś machin oblężniczych
i tak dalej, gdzie czas mogę poświęcić na rozmowę, a nie na
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Widzę, ale to się nigdy nie sprawdza później w realizacji,
dlatego, że wtedy, kiedy ich widzę, to nie wiem, kiedy będę to robił.
A jak nie wiem kiedy, to nie wiem, czy oni będą mieli czas, kiedy
dojdzie do realizacji. Nie przywiązuję się więc zbytnio do jakichś
konkretnych postaci, bo czasami to wypala, czasami nie wypala.
Przy ostatnich dwóch realizacjach robionych w Częstochowie tak
się złożyło, że w pięćdziesięciu procentach ta obsada, która w efekcie
została zaangażowana, zgadzała się z tym, co sobie myślałem
wcześniej. W „Prezencie” wiedziałem, że będzie to Maja Ostaszewska
i Marysia Peszek. Resztę osób wybrałem na zasadzie, że były to
najlepsze propozycje z możliwych w tamtym czasie do zaangażowania.
To samo było w „Zorce”, gdzie po iluś tam latach postanowiliśmy
ze Zbyszkiem Zamachowskim znowu coś wspólnie zrobić.
Wiedziałem, że Zbyszek zagra na pewno, on też chciał to zrobić
i tak ustawiał swoje terminy, żeby w tym wystąpić. Resztę osób
znowu wybierałem z najlepszych kandydatur, które w tym
momencie miały czas, żeby wziąć udział w tym przedstawieniu.

użeranie się z tym wszystkim, co jest techniką, a nie czystą
przyjemnością spotkania się z aktorem i poszukania czegoś w tekście.
Ten tekst był początkowo napisany dla Teatru TV i mam go tam
również realizować. A przy okazji wynikiem tej rozmowy z Robertem
było dojście do wniosku, że wersja trzyosobowa jest lepsza –
również do realizacji w telewizji i ten projekt telewizyjny też został
zmodyfikowany. A wcześniej wydawało mi się, że tamta bogatsza
wersja jest tak genialna, że nic – tylko ją robić. Wszystko to są
zbiegi okoliczności. Kiedyś nie dopuszczałem myśli, że ktoś może
mieć rację, wydawało mi się, że jestem nieomylny. Od pewnego
momentu zacząłem przemyśliwać sobie to, co mówią do mnie inni.
I albo z tego wyciągam wnioski, albo nie wyciągam.
Praca z ekipą w okolicach Częstochowy – to z wygody, chęci
promocji, przywiązania?
Ja zredukowałem moją grupę produkcyjną - artystyczną i tę
wykonawczą generalnie do takiej jednoosobowej orkiestry. Nawet
w momencie, kiedy biorę kogoś do pomocy scenograficznej czy
muzycznej, to muszę sobie zagwarantować decydujące zdanie
i bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak to będzie wyglądało czy
jak to będzie brzmiało. Dlatego nie wszyscy są gotowi na taką
współpracę, żeby się komuś tak bardzo wtrącać jak ja zamierzam
się wtrącać. Tak się złożyło, że te ostatnie realizacje robiłem
w Częstochowie, a to z racji pewnego wygodnictwa. I przy
„Prezencie” i przy „Zorce” obwołałem się scenografem. To było
związane również z niskimi budżetami obu przedsięwzięć. Nie było
mnie stać na to, żeby zaproponować komuś poważnemu robotę,
bo tam wchodziły w grę jakieś śmieszne kwoty w sensie możliwości
inscenizacyjnych, nie mówiąc już o wynagrodzeniu dla potencjalnego
twórcy. W związku z tym, chcąc nie chcąc, sam to musiałem
przejąć. A robiłem to w Częstochowie z wygodnictwa, ponieważ,
odkąd mieszkam we „wsi” Olsztyn, nie chce mi się już specjalnie
„szlajać się” gdzieś po hotelach. Mam swoje łóżko, mogę u siebie
się przespać, to po co mam jechać gdzieś na koniec świata. Tym
bardziej, że rzeczy, które opisuję, te same realia, które znajdę gdzie
indziej, znajdę również w pobliżu mojego miejsca zamieszkania.
Po co gdzie indziej szukać, skoro tutaj je mam.

Pracują z Tobą ludzie, z którymi wzajemnie się „sprawdziliście”
w pracy, ale też nie boisz się angażować twórców wchodzących
do zawodu. Mam tu na myśli aktorów, ale też operatorów, autorów
muzyki . Nie masz obaw związanych z taką, pewnego rodzaju,
niewiadomą?
Nie, ja nigdy nie miałem takiej obawy, dlatego, że kiedy zaczynałem
robić film „Balanga”, to postanowiłem zaangażować dwóch
amatorów, mam tutaj na myśli Jacka Pałuchę – artystę malarza
częstochowskiego i Pawła Fesołowicza, który właściwie jest
naturszczykiem. Wystąpił u mnie później w „Darmozjadzie
polskim”, w „Zorce”, dostał też propozycję u Lecha Majewskiego
w „Wojaczku” w niewielkiej roli. „Balanga” była moim debiutem
i wtedy odważyłem się na taki właśnie eksperyment, że wziąłem
ludzi, którzy nie byli kompletnie związani z filmem, ani nie mieli
takiego pomysłu na życie, żeby zostać aktorami. Nie wiem, może to
się sprawdziło. A później, kiedy sięgałem po debiutujących, albo
mało „zgranych” aktorów, to zawsze kierowałem się, szczerze
powiedziawszy, intuicją. Nie zastanawiałem się nad tym, czy to,
że wystąpią, otworzy im jakąś drogę, czy będą później gwiazdorami,
czy nie. Z wieloma z nich potem już nie miałem nic wspólnego,
nawet nie wiem, co się dalej z nimi działo. Na przykład w spektaklu
„Prezent” wystąpiła Matylda Paszczenko, aktorka Teatru

Czy pisząc scenariusze widzisz konkretne sylwetki aktorskie
w tworzonych rolach?
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Wśród aktorek, dla których zagranie u Ciebie dopisało się
do początku szczęśliwej passy zawodowej, są również Anna
Samusionek i Kamilla Baar.

im. S. Jaracza w Łodzi. Okazało się, że tuż po tym zrobiła, jak na
miarę tego kraju, powiedzmy, teatralną karierę, została zauważona,
gra w teatrach warszawskich i tak dalej. Jaki ja miałem na to wpływ
i czy ktoś sugerował się tym, że akurat u mnie wystąpiła – pojęcia
nie mam, nie wiem. Pewnie ktoś, oglądając, zanotował w swoim
kajeciku, że warto w nią inwestować. Podobnie było w przypadku
Dominiki Kluźniak i Patrycji Durskiej. To były wtedy mało znane
aktorki, a teraz, dzięki temu, że grają w serialach, zrobiły jakąś karierę,
są bardziej zauważalne. Czy miałem jakiś wpływ na to, że dostały
obsadę w tamtych serialach – pojęcia bladego nie mam. A jeżeli
u mnie się sprawdziły, to było to działanie intuicyjne. Po jakimś
spotkaniu doszedłem do wniosku, że warto jest tym osobom na tym
etapie pomóc, bo zanim ktoś odważy się je zaangażować, mogą się
niechcący zestarzeć i będzie za późno, żeby startować. Również
tym się kierowałem. Ludzie się dowiedzieli o tym, że jestem taką
instytucją, która nie boi się ryzykować. W tym roku zadzwonił do
mnie Krzysztof Globisz, który jest prorektorem krakowskiej PWST
i zaprosił mnie do Łodzi na Festiwal Szkół Teatralnych, mówiąc:
młodzież chce, żebyś ich zobaczył. Młodzi ludzie, którzy zamierzają
uprawiać zawód aktora, oglądający te Teatry TV, wiedzą, że jest
taki facet i że, być może, jeśli się ujawnią, że są, to mnie się uda coś
z nimi zrobić. To samo się powtarzało przy operatorach. U mnie
debiutował Bartek Prokopowicz, który później zrobił oszałamiającą
karierę po filmie „Dług” Krzysztofa Krauzego, czy też po zeszłorocznym filmie „Komornik” Feliksa Falka, który został nagrodzony
Złotymi Lwami i nagrodą za zdjęcia na Festiwalu w Gdyni. W momencie,
kiedy go angażowałem, miał dwadzieścia pięć lat. Dlaczego go
zaangażowałem – pojechałem do szkoły filmowej i zapytałem
montażystki, z którą kiedyś montowałem: kto tu jest zdolny
z chłopaków? Ona mi powiedziała: jest dwóch. Ja mówię: a który
jest lepszy? Ona: ten jest lepszy. Więc się do niego zgłosiłem i okazało
się, że to był Bartek. Szukałem debiutanta, dlatego, że mieliśmy tak
mało pieniędzy, że, jak sądzę, żaden operator z doświadczeniem,
który chce kasy, by się nie zgodził, a poza tym musiałbym go prosić
na kolanach. Dla Bartka było to jakieś wyzwanie, co mu się opłaciło.

Ania wcześniej występowała w „Rozmaitościach”. Tutaj też
coś robiliśmy, to był również przypadek. Zaangażował ją
do częstochowskiego teatru dyrektor Talar. On też uporczywie
namawiał mnie do zrobienia „Lotu nad kukułczym gniazdem”.
Ja nie czułem się reżyserem teatralnym i umykałem przed tym. On
się uparł i pod presją tych namów uległem i wtedy z zespołu, którym
dysponował teatr częstochowski, trzeba było skompletować obsadę.
Wpadliśmy na taki szalony pomysł, żeby siostrę Ratched, kojarzącą
się po filmie Formana z pewnym konkretnym typem, obsadzić
inaczej i zaproponowaliśmy tę rolę Annie Samusionek. W wielu
sytuacjach pewne decyzje były wypadkową jakichś zbiegów
okoliczności. Często szczęśliwych zbiegów okoliczności, ale czasami
również nieszczęśliwych. Większość zespołu zaangażowanego
do „Lotu nad kukułczym gniazdem” zagrała w „Darmozjadzie
polskim”, bo w trakcie pracy nad spektaklem, która bardzo
długo trwała, bo wielokrotnie przerywaliśmy współpracę, kłóciliśmy
się z dyrektorem Talarem, wracaliśmy później do siebie. To trwało
prawie rok. Tak się przyzwyczaiłem do tych ludzi, tak ich poznałem,
że doszedłem do wniosku, że warto jest ich zaangażować w momencie,
kiedy dostałem możliwość robienia chyba pierwszej polskiej produkcji
offowej, bo „Darmozjad polski” powstawał niby w telewizji, ale
poza tzw. telewizyjnym układem i był realizowany w Częstochowie.
Czy etap pisania scenariusza jest dla Ciebie tym najbardziej
twórczym momentem? Lubisz pisać?
Specjalnie nie mam wyboru, bo jeżeli nawet chciałbym
zrealizować coś, co mi się podoba w Teatrze TV, to zanim ten tekst
do mnie dotrze, wiadomo, że już wcześniej został przez kogoś
zarezerwowany. Ja się i tak do niego nie dopcham. I to spowodowało,
że zacząłem pisać własne rzeczy. A druga sprawa jest taka,
że w pewnym momencie polskie teksty były zupełnie pomijane, nie
było ich. Strasznie się zapatrzyliśmy w jakieś angielskie farsy i tego
typu historie. A ja zawsze uważałem, że jak my nie opiszemy tego
świata, w którym żyjemy, to nikt tego za nas nie zrobi. Nawet
z punktu widzenia w pewnym sensie kronikarskiego. Zadałem sobie
taki trud, że skoro inni nie, to może ja. Czy to jest najprzyjemniejszy

Nie wiedziałeś wtedy, że Bartek pochodzi z Częstochowy?
Nie, o tym dowiedziałem się później. Urodził się w Częstochowie,
a później jego rodzina mieszkała w Łodzi. Ja wtedy o tym nie
wiedziałem, że był taki zbieg okoliczności, że akurat ten człowiek
również miał jakiś związek z Częstochową.
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w swoim komputerze, mam na myśli własną głowę. Później to, co
się dzieje z tym materiałem, bronię na tyle, na ile mam siłę przed
ingerencją kolaudantow, czy ludzi, którzy mi w życzliwy sposób
podpowiadają, co by zrobili, gdyby byli na moim miejscu. Wtedy
zawsze trochę muszę ulec, bo inaczej oni wszyscy poczuliby się
niepotrzebni. Więc daje im szansę na to, żeby poczuli się ważni.
Mnie i tak w głowie zawsze zostaje ten pierwszy mój ogląd. Z reguły
tak się składało, że te wszystkie materiały, które zostały zmontowane,
nawet, jeśli zostały w pewien sposób przerobione, nie wpłynęło
to tak znacząco na ich jakość, żebym miał się nie podpisać pod tym,
co zrobiłem. Praca w zespole jest jednak pewną wypadkową. Aktor
nie zagra nigdy dokładnie tak, jak ja sobie to wyobrażam, ani dźwięk
nigdy taki nie będzie, ani operator nie jest w stanie dokładnie
wykonać tego, co ja mu zaproponuję. Do tego, do nikogo się nie
przywiązuję i staram się, jak mogę najczęściej, wymieniać ekipę,
wymieniać współpracowników, żebyśmy nie powtarzali rzeczy,
o których już wiemy. W „Prezencie” był za kamerą Adam Sikora,
w „ Zorce” Marek Traskowski. Ta ekipa jest wymienna – oni
w międzyczasie robią jakieś inne rzeczy, zbierają doświadczenia.
Mieliśmy na przykład spotkać się z Prokopowiczem – to Bartek
miał kręcić „Zorkę” i tak się złożyło, że po pół roku rozmów na ten
temat, nakręcił to nie Bartek, tylko Traskowski. Nie było w tym ani
winy mojej, ani Bartka, że się nie spotkaliśmy, tylko terminy
uniemożliwiły nam współpracę. Tak się dzieje, dlatego po jakimś
czasie uodporniłem się na przywiązywanie do czegokolwiek – do
aktorów, do tekstów (jeżeli na dany moment mam teksty, to mam
ich pięć). I nie ma takiej potrzeby, że jeżeli coś napisałem, muszę to
natychmiast zrealizować, bo w przeciwnym razie będę nieszczęśliwy.
Ten film o bezrobotnych milionerach – jego pierwszą wersję
przeczytał Mateusz Pośpieszalski dwa lata temu. Właściwie mu
ją opowiedziałem. A dopiero niedawno dałem mu tę skończoną
wersję napisaną. Trwało to ponad dwa lata, trzy lata praktycznie.
Gdybym wtedy się upierał, żeby natychmiast to robić, pewnie ten
pomysł nie byłby wart realizacji. A w tej chwili mam przekonanie,
że jeżeli przez trzy lata w dalszym ciągu mnie to obchodzi, to coś
w tym musi być, co się nie zestarzało, co w tych bardzo specyficznych
warunkach polskich ma jakiś element uniwersalności. To jest związane
z tym, że po iluś latach nauczyłem się pokory, cierpliwości. Czasem
mnie coś tam wścieka, ale już nie w tym stopniu, co kiedyś. Stąd się
biorą te obserwacje, o które pytałaś – z tego, że umilkłem. Zacząłem
bardziej podsłuchiwać. Z takiego podsłuchiwania powstały dialogi

etap? W pierwszej fazie tak – kiedy człowiek nie zastanawia się nad
tym, że musi to później zrealizować. A kiedy czyta to powtórnie
i zaczyna się zastanawiać: Boże, czterdziestu aktorów – nie da rady;
Boże, tyle zdarzeń, tyle scen, tyle pościgów, sytuacji – skąd
weźmiemy na to pieniądze? I tu następuje wykreślanie, tak, żeby to
w jakiś sposób uprościć realizacyjnie, żeby, idąc do potencjalnego
producenta, poprosić go o milion złotych, a nie o pięćdziesiąt
milionów, bo wiadomo, że takich pieniędzy nikt nikomu nie da
w tej chwili. A ja rzadko idę na jakieś kompromisy, więc to długo
trwa, zanim się dopcham i przekonam ludzi do mojej wizji. W wielu
przypadkach tak się dzieje, że świetne teksty, które się sprawdziły
gdzieś tam, nawet w teatrach warszawskich, kiedy dochodzi
do realizacji, eliminowana jest obsada pierwotna, dzięki której
te spektakle zaistniały i zamieniana jest na obsadę bardziej
komercyjną, po to tylko, żeby się sprzedała. Dlaczego? Dlatego,
że pieniądze na tego typu przedsięwzięcia dają banki. A dla pana,
czy pani z banku fajnie jest sobie pogadać z kimś, kto jest na
pierwszych stronach gazet, niż z jakimś nieznanym (być może
bardzo zdolnym, ale nieznanym) aktorem. A tak – to przynajmniej
sobie zrobi fotkę z młodym Stuhrem, albo z kimś innym. U mnie
młody Stuhr grał wtedy, kiedy jeszcze nie był młodym Stuhrem.
To uważam za moje osiągnięcie. Teraz nie gra, bo jest zbyt znany.
Co w procesie twórczym i produkcyjnym jest dla Ciebie
najtrudniejsze i najbardziej nieprzyjemne?
Przy samej realizacji już się przyzwyczaiłem do pokonywania
pewnych niedogodności. Że to wymaga czasu, że jest bardzo
mozolne – wpisałem sobie to w koszt uprawiania zawodu.
Natomiast najgorszą rzeczą jest moment, w którym odważam się
już po zmontowaniu materiału pierwszy raz sobie samemu,
ewentualnie montażyście, albo komuś zaprzyjaźnionemu puścić to,
co zrobiłem. Jeszcze nikogo nie ma, jeszcze nie pokazałem tego
ani kolaudantom, którzy to będą przyjmować, ani potencjalnemu
widzowi, tylko sam gaszę światło w montażowni i teraz od początku
do końca oglądam, co usmażyłem. Jaki to ma smak i w ogóle czy
z tego pierwotnego pomysłu, który miałem, cokolwiek pozostało,
czy wszystko zostało przewrócone do góry nogami. I to jest taki
najbardziej dla mnie stresujący moment, ale stresujący w sposób
przyjemny, bo w końcu mam świadomość, że jestem pierwszy
i mogę jeszcze wszystko zmienić, przekopać. Tę wersję zapamiętuję
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z nim współpracował. Ostatnio współpracowałem z Mateuszem
Pośpieszalskim. Robiliśmy kilka rzeczy pod rząd i on wiedział,
że ja będę tak mocno ingerował w sam sposób nagrania tego
dźwięku. Muzyka była nagrywana u niego w studio, grał Mateusz,
jego synowie – Łukasz i Marek, i inni muzycy. Większość
instrumentów obsługiwał Mateusz, a ja spełniałem rolę dyrygenta,
a później montowałem tę muzykę wspólnie z Mateuszem.
Powstawała bardzo konkretna muzyka, gdzie ja wiedziałem:
w tej sekundzie musi być tak i tak, bo wtedy to i to się zdarzy
i muszę mieć taki i taki sygnał. Ja wiedziałem o tym – Mateusz
nie miał pojęcia, że tak to będzie wyglądało, więc musiał mi
uwierzyć na słowo, że się nie pomylimy. Dlatego śmiał się,
że to ja powinienem podpisać się pod tą muzyką.

do „Prezentu”. To był spektakl o siedmiu kobietach. Na spotkaniu
podczas zeszłorocznego Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą, po
obejrzeniu spektaklu bardzo dużo osób zadało mi pytania dotyczące
ich życia i zorientowałem się, że nie mogę im udzielać rad, bo nie
jestem psychoterapeutą. Przyznałem się wtedy tym kobietom (bo
publiczność w sali w stu procentach składała się z pań), że ja po
prostu te rozmowy podsłuchałem. Skleiłem z tego tekst, nie mogę
im udzielać rad, bo to jest fikcja. A jeżeli ta fikcja nałożyła się na ich
losy, to znaczy, że we właściwych miejscach podsłuchiwałem. Nic
więcej. Opisywanie rzeczywistości w większości wypadków mi się
sprawdziło. Owszem, czasami człowiek musi dla własnej higieny
wypowiedzieć jakieś własne zdanie, może nie najmądrzejsze,
ale takie od siebie, z własnych trzewi. To już mi się zdarza bardzo
rzadko. Raczej w tej chwili podglądam i podsłuchuję, w jaki sposób
życie upływa innym, a nie – w jaki sposób ja trawię w sobie idee.

Tak samo jest z postaciami, że wiesz od początku, jak mają być
zbudowane?

Swoje wymagania wobec współtwórców wyrażasz precyzyjnie,
działając na wyobraźnię. Przychodzi Ci to łatwo, czy jest wynikiem
długiej, żmudnej pracy nad kształtem ról, obrazów, muzyki?

Obsadzanie ról trwa długo. To nie jest tak, że jednego dnia
dzwonimy, drugiego dnia kręcimy. Od momentu obsadzania mija
rok, półtora roku, różnie. Scenariusz tego filmu o bezrobotnych,
który potencjalnie mam robić w najbliższym czasie w Częstochowie,
od roku rozsyłam różnym aktorom i zbieram ich opinie. Dostał go
i Tadeusz Huk, i Krzysztof Stelmaszczyk i wiele osób, z którymi się
w międzyczasie spotkałem i opowiadały mi swoje wrażenia, mimo,
że ja nie mówiłem, którą rolę przewiduję dla kogo. Oni sami
dokonywali wyboru. Ja wtedy się zastanawiałem, czemu ktoś się
obsadza w jakiejś roli, może teraz złośliwie zaproponuję mu inną.
Zobaczymy, co powie, jak nie będzie grał tego pana, tylko tamtego
pana. Precyzyjne przekazanie sugestii aktorowi wygląda tak, że kiedy
już znajdziemy się na planie to, szczerze mówiąc, nie bardzo jest
o czym rozmawiać, bo wszystko zostało już powiedziane bardzo
szczegółowo i dokładnie i nawet pod wpływem rozmów pewne
dialogi, pewne sytuacje zostały pozmieniane, bo ktoś wpadł
na lepszy pomysł, albo zauważył coś, co było przeze mnie ledwo
naszkicowane, a co warto jest podkreślić. To, że aktorzy grają
w określony sposób jest wynikiem bardzo długich rozmów.
W ostatnim spektaklu większość aktorów już wcześniej u mnie
grała. Do tych, którzy ze mną grali, mam zawsze jedną prośbę:
żeby zapomnieli o tym, co zrobiliśmy do tej pory. Tamto się nie
liczy, robimy coś od początku.

Kiedy przychodzi mi zrealizować spektakl, muszę mieć
wcześniej wszystkie elementy. Muszę mieć również na przykład
muzykę, po to, żebym mógł ją puścić przynajmniej w zarysie
operatorowi, żeby wiedział, w jakim to będzie rytmie; aktorowi,
żeby mniej więcej wiedział, dlaczego każę mu mówić coś głośno,
szybko, wolno, z większą czy mniejszą ekspresją. Muzyka jest
nośnikiem kompletnie pozakulturowym. Czy to będzie Japończyk,
który gra Chopina, czy Chopin, który je śledzia po japońsku, to
muzyka jest sygnałem, na którego tonację mol czy dur przeważnie
wszystkie plemiona żyjące na kuli ziemskiej reagują w podobny
sposób. Jeżeli żądam od muzyka, żeby mi napisał muzykę, a nie
pokazuję mu obrazu, gotowego spektaklu, po co ma tę muzykę
napisać, muszę mu opowiedzieć, chcąc nie chcąc, muszę mu zanucić,
powiedzieć jego językiem, jaka to ma być tonacja. Nie mogę
mu opowiadać, że będę to filmował takim i takim obiektywem, czy,
że to będą zbliżenia, albo ogólne plany, bo to mu nic nie powie.
Muszę mu dać znak, który w jego wyobraźni uruchamia jego
system myślenia. Rozmawiając z muzykami bardzo często
wymuszam na nich moją wersję dźwięku, instrumentację, jaką
ja chciałbym mieć. Oczywiście, nie jest to warunek sine qua non,
że jeżeli ktoś nie zagra tego, co ja sobie wydukam, to nie będę
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A filmy dokumentalne? Nie kusi Cię ich kręcenie?

Wyreżyserowałeś kilka seriali. Jak odnosisz się do specyfiki
takiej pracy?

Był taki moment, kiedy je robiłem. Teraz pewnie by mnie
z powrotem skusiło, bo wraca taki dokument, który mnie obchodzi.
Wcześniej domeną dokumentu polskiego było epatowanie widza
jakimiś potwornymi nieszczęściami, strasznymi dramatami.
Trochę to przypominało wyścig na wystawach fotograficznych
World Press Photo, gdzie, jak ktoś nie pokazał człowieka z urwaną
nogą, to zdjęcie było niefajne. A mnie to w ogóle nie obchodziło,
bo to było tak prosto zrobić, że wydawało mi się, że nie ma sensu
tego robić. Jeżeli robiono film o narkomanach, to nie o tym, co tak
naprawdę, tylko o pewnej powierzchowności, czyli o efekcie tego,
że ktoś jest upodlony. W filmie o Śląsku pokazywano degradację,
szukając przyczyn tej degradacji w alkoholizmie i tak dalej. Mnie
się wydawało, że nie tam tego trzeba szukać. A z kolei tematy,
które ja proponowałem wtedy, były za mało atrakcyjne. Ja w inny
sposób na te rzeczy spoglądałem. Być może dlatego, że obejrzałem
to wszystko w dużo lepszym wykonaniu podczas studiów w Łodzi.
Pokazywano nam zaległe etiudy, żeby nas zapoznać, jako
potencjalnych filmowców, z tym co już wcześniej ludzie nakręcili.
Oglądałem chociażby film Piwowskiego na temat alkoholizmu
„Korkociąg” z lat siedemdziesiątych, pokazujący rzeczywistość
któregoś z ośrodków odwykowych, chyba w Parzymiechach.
To był naprawdę wstrząsający film, tam były pokazane wszystkie
fazy choroby alkoholowej aż do agonii, na tle szarej Polski.
Już mi się takich filmów nie chciało kręcić jeszcze raz, bo po co?
A teraz być może wraca do łask taki dokument, z którego wyrosła
polska szkoła dokumentu, tu mam na myśli na przykład filmy
Kazimierza Karabasza, przez którą my jako kinematografia
zostaliśmy dostrzeżeni na świecie. Dzięki temu, że potrafiliśmy
zrobić w dokumencie to, czego nie potrafiliśmy zrobić w fabule
z tamtego okresu. Czyli, że dokumentami wyprzedziliśmy
czeskie kino. Opowiedzieliśmy to, co później opowiadał Forman,
Menzel. W nieświadomy sposób trochę wcześniej, zanim oni
na to wpadli w fabule. Teraz spojrzenie dokumentalistów się
zmieniło. Mój były producent, który robił ze mną na początku
mojej kariery filmy paradokumentalne o Wojtku Prażmowskim,
o Pośpieszalskich, o Muńku Staszczyku - Ireneusz Dobrowolski,
dostał w tym roku za swój film „Portrecista” na Krakowskim
Festiwalu Filmowym „Srebrnego Lajkonika”. To był film o fotografie,
który podczas wojny fotografował w Oświęcimiu więźniów.
To jest właśnie rodzaj dokumentu, który i mnie obchodzi. Jednak
teraz jestem skoncentrowany na planach, o których wspomniałem
wcześniej: chcę skończyć dobrą sztukę teatralną, która będzie mnie
obchodziła, będzie się nadawała do wystawienia w teatrze
częstochowskim i do sfilmowania w Teatrze TV, to pierwsza rzecz.
Druga rzecz: otwierają się pewne możliwości – przywracany jest
do łask film telewizyjny w ramach Telewizji Polskiej. Mam taki
scenariusz, o którym wspominałem i to jest rzecz, o której myślę.
A film stricte kinowy mnie mało interesuje, bo nie mam
teraz takiego tematu. Na szczęście odradza się w ludziach
i w instytucjach chęć reaktywowania studyjnych kin, które były
kiedyś. Ludzie zaczynają na coś takiego przychodzić. Ale Polski
Instytut Filmowy w tej chwili jest na etapie początku lat siedemdziesiątych, musi przejść te wszystkie fazy. To, co oni proponują,
to pełna izolacja od świata, pod pozorami współudziału w życiu
światowym. Najlepszym dowodem jest całe kino offowe, powstałe
niezależnie, idące kompletnie osobnym nurtem. W tej chwili
połowa filmów na Festiwalu w Gdyni to filmy wyprodukowane
niezależnie. Trzeba brać pod uwagę, że te filmy mogą cierpieć
na pewne choroby spowodowane brakami finansowymi czy też
jeszcze małym stopniem profesjonalizmu ekip realizatorskich
(ale grają tam też dobrzy aktorzy i są za kamerami dobrzy
operatorzy). Samo to środowisko zrozumiało, że ci profesjonalni
reżyserzy nie mają nic nikomu do opowiedzenia, co udowodnili
już wielokrotnie – że idą w jakimś abstrakcyjnym kierunku
pod prąd tego, co się dzieje na świecie.

Po tamtych serialach od dłuższego czasu odmawiałem
jakiejkolwiek współpracy z kimkolwiek, będąc zajętym pisaniem
swoich historii. I chyba niepotrzebnie uległem znowu namowom
w zeszłym roku. Zrobiłem tylko próbne odcinki serialu, a był to dla
mnie taki szokujący powrót do czegoś, od czego uwolniłem się około
2000 roku. Czyli od takiej bezmyślnej roboty, która mnie niczego nie
daje. Wiadomą rzeczą jest, że obecna telewizja opiera się na serialach.
Być może zmiany następujące w telewizji uwolnią pewne moce
produkcyjne na powstawanie pojedynczych filmów. Kiedyś
w telewizji było to rzeczą normalną, a przez ostatnie kilka lat zeszło
na bardzo daleki plan, a to miejsce zajęły seriale. Już nawet aktorzy
mają tych seriali dosyć. W „Zorce” grał Marcin Bosak, który na własną
prośbę wyeliminował się z serialu „M – jak miłość”, też już nie miał
siły. Nie chcę się wypowiadać na temat jakości tych seriali.
Wiadomo, że lud pracujący miast i wsi ma teraz decydujący głos
i on był przykrywką po to, żeby można było wybierać taki repertuar.
Mam nadzieję, że wróci jeszcze do łask pojedynczy film telewizyjny,
mądrzejszy i bardziej artystyczny, a seriale niewątpliwie w dalszym
ciągu będą królować. Jeśli miałbym robić serial, bo i takie propozycje
do mnie docierają, to robiłbym coś, co miałoby bardzo określoną ilość
odcinków, pięć – dziesięć, co byłoby zamkniętą całością, gdzie
mógłbym powiedzieć aktorowi pierwszego dnia zdjęciowego,
do czego zmierzamy. A nie tak, jak jest to w takim serialu-tasiemcu,
gdzie nie wiadomo, czy ktoś umrze, czy nie umrze, kiedy umrze i czy,
w zależności od tego, że ma intratną propozycję, trzeba go będzie
na chwilę z serialu wyeliminować, żeby za chwilę wrócił. Tak to się
dzieje przy tej obecnej produkcji serialowej.
Czy zdarzyło Ci się realizować teledysk?
Kiedyś, lat temu sto…Dla Muńka Staszczyka robiłem coś
w ramach rekompensaty za to, że za darmo zagrał muzykę
w „Balandze”. To tylko tak w ramach układu barterowego. Na
poważnie nigdy tego robiłem, chociaż była propozycja od Janusza
Iwańskiego, jak zaczął grać z Manaam’em, żebym zrobił teledysk,
ale na szczęście nie doszło do tego, bo to jest poza mną.
Niespecjalnie mnie to interesowało, żeby robić teledyski.
Jedynym moim kontaktem filmowo-muzycznym było sfilmowanie
koncertu „Big Cyca” w TV Wrocław. Krzysztof Skiba zagrał
rolę policjanta w „O dwóch takich, co nic nie ukradli” i wykonał
z zespołem w filmie piosenkę p.t.: „Shazza”. Wcześniej robiłem
z Maćkiem Maleńczukiem koncert dla 2 programu TP p.t. „Nikt
znikąd”. To była płyta Homo Twistu w 1996 roku, początki
Maćka Maleńczuka, który już przestał wtedy grać do czapki
na ulicy i założył zespół. To był mój drugi kontakt filmowy
z muzyką. A później, robiąc „Muchy”, zapytałem Andrzeja
Stasiuka, jak widzi muzyka. Stasiuk zaproponował Mikołaja
Trzaskę. To było chyba tuż po rozejściu się członków zespołu
„Miłość”. Ten zespół też miałem kiedyś filmować, ale nie filmowałem.
Założył go Tymon Tymański z Leszkiem Możdżerem, z jeszcze
żyjącym wtedy Olterem, Mikołajem Trzaską i Maciejem Sikałą.
Tymański na basie, Olter na bębnach, Możdżer na pianinie,
Trzaska i Sikała na saksofonach. Podobał nam się zespół
„Miłość”. To był tak zwany yass. To był chyba 1995 rok.
W efekcie nie doszło do tej produkcji. Wiele lat później
wykorzystał to Smarzowski w filmie „Wesele”, gdzie Tymański
robił mu muzykę. Tymański założył zespół „Kury”, napisał
parę obraźliwych piosenek o różnych rzeczach: o kibolach,
o Solidarności. Ja próbowałem piosenki Tymańskiego umieścić
w ścieżce muzycznej „O dwóch takich, co nic nie ukradli”,
ale wtedy mi nie pozwolono. Było to za bardzo obrazoburcze
dla tamtej władzy. A potem dopiero Trzaska napisał muzykę
do spektaklu „Muchy”.

aleje III

Bardzo dziękuje za rozmowę.

36

IX-X 2006

PROZA
z dwoma towarzyszkami odkrywa na ciemnym strychu
sekretne przejście, wiodące w mroczny, wilgotny i zawiły
labirynt, na który, oprócz wąskich korytarzy, składają się
głównie wysokie, monumentalne sale, oblepione
mnóstwem pajęczyn. W pewnym momencie bohaterowie
zabrnęli w jakiś skalny występ, znajdujący się na dużej
wysokości, bez możliwości odwrotu. Narasta aura
niebezpieczeństwa. Wszystko wydaje się być stracone
i jest stracone. W pewnym momencie jedna z kobiet mówi:
To koniec. Jeśli nie pomoże nam prawdziwy, żywy
człowiek, zginiemy.

Tomasz Szewczyk

PIDŻAMA STORY
(fragmenty)
11.05.05

21.05.05

Spore, rozległe pomieszczenie, coś w rodzaju mrocznej,
przedszkolnej świetlicy. Na całej powierzchni znajduje
się ogromna makieta miasta, strukturą przypominająca
nowojorski Manhattan. Zagwozdka tkwi w tym, że przez
cały czas następują wahania skali. Spacerując między
tekturowymi blokami raz natykam się na grupkę ludzi
przed jakimś jak najbardziej rzeczywistym barem, a za
chwilę grupka ta okazuje się być dziećmi, pochłoniętymi
zabawą klockami. Oświetlenie w pomieszczeniu jest
raczej nikłe; za chwilę znów okazuje się być po prostu
wieczornym nimbem ulicznych lamp. W rogu tej dużej
sali brzęczy telewizor, gromadzi się przed nim grupka
przedszkolaków, nad wyraz poważnych. Macham mocno
rękami i odrywam się od ziemi, szybuję między blokami,
z dużym trudem, bo trzeba się sporo nagimnastykować,
ale jednak udaje mi się utrzymywać w powietrzu. Raz
od ziemi dzielą mnie centymetry (makieta), raz metry
(miasto). Przysiadam w końcu na telewizorze, jak gołąb.
Obraz zaczyna śnieżyć, trochę się peszę, skoro tyle par oczu
jest w niego wlepionych. Sfruwam obok, obraz śnieży dalej:
musiałem niestety coś trwale uszkodzić w odbiorze.
Zatrzymuję się ogromnym samochodem z plandeką
na skrzyżowaniu II Alei z Kilińskiego. Stoję na głównym
deptaku. Jestem bez koszulki; na czwartym czy na trzecim
piętrze kamienicy nad „Orbisem” zauważam Paulinę
Pospieszalską z matką. Stoją na balkonie, przypatrując
się i szepcąc sobie coś do ucha. Staram się prezentować
jak najbardziej mężnie i zaradnie; prawdopodobnie
z samochodem jest coś nie tak, dlatego stanąłem akurat
tutaj. Jest ciepło. Tylną plandekę załadowaną mam
zabawkami. W momencie, kiedy grzebię pod maską
samochodu, przyplątuje się skądś mała dziewczynka
i wybiera sobie spośród mojego ładunku lalkę Barbie
i dziecięcy wózek. Pozwalam jej z nim odjechać, bez żalu.

Piszę. Wychodzi mi to bardzo łatwo, kolejne, idealnie
zbudowane zdania wprost wchodzą na siebie, płynąc
ciurkiem, jakbym już na początku trafił nitką w igielne
ucho, a dalej już tylko przewlekał. Tekst kończę zdaniem:
proszę sobie wyobrazić!
22.05.05
Seria spotkań autorskich. Przenosimy się do mniejszej
sali, wkrótce wiersze ma zacząć czytać Dagmara Sumara
W dwóch rzędach ustawione kościelne ławki, mało ludzi,
schodzą się bardzo leniwie. Jesteśmy zmęczeni, rozkładamy
się na jednej z ławek razem z Marysią Tengowską Z jednej
strony leżę ja, podkurczone nogi, z drugiej ona; dbamy
o to, ażeby nawzajem sobie nie przeszkadzać i nie kopać
się. Przysypiamy. Za nami siedzi Dagmara. Do występu
przygotowuje się jakiś człowiek w szerokich, opuszczonych
w kroku spodniach, wygląda raczej na słabo rozgarniętego.
Są jakieś problemy; prowadzący, który stoi obok niego,
zadaje pytanie widowni, czy ktoś nie ma czasem pełnego
programu imprezy ze szczegółowymi omówieniami
promowanych książek, aby autor mógł się zapoznać. Ktoś
podaje im skrócony rozkład zawierający jedynie tytuły
książek, który to zahukany chłopak skwapliwie kseruje
w maszynie, znajdującej się na środku sceny. Dzwoni Marcin
Zegadło i pyta, dlaczego nie byłem wczoraj na projekcji
powszechnie znanego, kultowego filmu o amerykańskim
poecie. Mówi, że nawet jego Wiola się przekonała;
zaczyna o nim opowiadać. Akcja dzieje się w jakimś
pojeździe międzygwiezdnym, bohaterami są szczupłe
i wiotkie, niebieskie istoty. Słuchając przez telefon
Marcina spaceruję i znajduję się nagle w jakiejś kawiarni;
jej sceneria przypomina szwedzkie filmy porno z lat
siedemdziesiątych. Jest tutaj parę stojaków z erotycznymi
pocztówkami; na większości z nich są zdjęcia tej samej
blond kobiety, wokół jej postaci rozproszone pojedyncze
angielskie słowa (love, kiss, fuck). Przy stojakach kombinuje
jakaś brunetka. Okazuje się, że podmienia niektóre pocztówki.
Podchodzę zobaczyć, na jakie. Kartki są niemalże
identyczne, jednak angielskie słowa układają się
w skomplikowane i bardzo zawiłe, jeśli chodzi o składnię,
wyznania miłosne. Przy stojaku obok dostrzegam półnagą

18.05.05
Jestem jedynie obserwatorem. Oglądam film. Kolejna
część jakiejś przygodowej sagi, z wyrazistym i sympatycznym
bohaterem na wzór Indiany Jonesa. Z krótkiej, początkowej
migawki dowiaduję się, że w poprzednich filmach zjeździł
kawał świata, przeżył mnóstwo spektakularnych przygód
i nieraz otarł się o najwymyślniejszą śmierć. Tym razem
jednak akcja rozgrywa się w jego posiadłości; dużym
domu, gdzieś na zalesionych przedmieściach. Wraz
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Wieś. Podwórko przy zwykłym, szarym domu. Dużo
gratów. Mały robocik, wykonujący przeróżne drobne
czynności; niewielka, skomplikowana konstrukcja w stylu
retro, coś jak srebrny ekspres do kawy. Rozkłada się sam
na mniejsze części – rzucam nim, ląduje w piaskownicy,
znów się w coś tam przepoczwarza i zaczyna pobierać
próbki jakichś substancji małą pipetką na wysięgniczku.
Babcia rzuca mu jedzenie, jakąś papę, myśli, że tak właśnie
roboty okazują, że są głodne. Ogólnie rzecz biorąc, robocik
jest jednym z kaprysów małej dziewczynki, mieszkającej
w domu. Przyjechaliśmy tutaj z mamą po psa, bo dziewczynce
się już znudził i chciała oddać go firmie produkującej kulki
na poręcze w klatkach schodowych. Jednak jest już
za późno, psa nie ma. Szukałem potem tej firmy,
w pewnej kamienicy, mieszczącej mnóstwo identycznych
przedsiębiorstewek. Szyldy zmieniały się tylko kolorami.

blondynkę z tych pocztówek, która zdenerwowana
wybiera podłożone fałszywki. Podchodzę do niej i zaczynam
ją całować; cała jest jak wilgotna, gorąca wagina. Przenosimy
się w ciemny kąt, wokół mnóstwo plażowego piasku,
blondynka prosi, żeby podłożyć śpiwory i koce. W miłosnym
uniesieniu przeszkadza mi noga, która boleśnie zaplątuje
się w gruby materiał i nie pozwala skupić na pieszczotach.
23.05.05
II Aleja, zatłoczone okolice ryneczku, późny,
niepokojący zmierzch. We wnęce z witryną jednego
ze sklepów zostawiam magnetofon z głośną muzyką
jakiegoś awangardowego zespołu – mocno udziwniony
rock ze sprzężeniami gitary, wokalistka o raz to krzykliwym,
raz melancholijnym głosie. Spaceruję w tę i we w tę,
obserwuję reakcje ludzi, czerpię z tego cichą, podskórną
satysfakcję. W pewnym momencie przy wnęce ustawiają
się dwie starsze kobiety i mężczyzna, uliczni sprzedawcy.
Podchodzę szybko, aby zabrać magnetofon. Obok niego
zdążyli rozłożyć zwitek grubych i sztywnych łodyg
bez kwiatów oraz niewielki krzyż z Jezusem, srebrny
i zaśniedziały. Podnosząc magnetofon, zupełnie niechcący
zahaczam o figurkę, która spada z krzyża. Uliczny
sprzedawca się boczy. Odpowiadam spokojnie: ja mu nic
nie zrobiłem. Nie wiem czemu, ale kusi mnie, aby zabrać
te rozłożone badyle; jedna z kobiet prześwietla mnie
jakby i odgadując zamiar, chowa je wszystkie przede mną.
Wracam do domu przez rynek przy Wałach Dwernickiego;
dom mieści się na zakurzonym podwórku, w miejscu
Business Centrum. Dochodząc, słyszę głośną muzykę.
Zaczynam zastanawiać się, czy to nie z mojego mieszkania,
że to może budzik tak gra albo telefon głośno dzwoni;
jestem zaniepokojony i przyspieszam kroku. Furtka na
podwórko jest bardzo zniszczona, przewraca się ciężko,
chwieje razem z drucianą siatką raz w jedną, raz w drugą
stronę; trudno przekręcić klucz w zardzewiałym zamku.
Muzyka jest tutaj już bardzo głośna; w budynku naprzeciw
mnie, na wysokości drugiego piętra widzę pootwierane
wszystkie okna i Natalię w środku. Krzyczę do niej
długo, pytam, czy śpi. Ona na to, że nie, że sufit maluje
i musi mieć głośno.

22.08.05
Wyjrzałem przez okno. Słońce ledwie co prześwitywało
przez poranne mgły nad trawnikami, ledwie było je
widać zza gęstych koron drzew. Zapisałem zdanie „Słońce
w gęstych (zatarte słowo) jest jeszcze czymś innym”.
Po czym wstałem z ławki i udałem się na spacer po dzielnicy.
Z prawej strony robotnicy, zawzięcie walący młotkami
w cegły, stawiają budynki na środkach ulic. Uwagę
przyciąga dziewczyna, w kremowej, zwiewnej sukience
z marszczonego tiulu, z obnażonymi ramionami, o smukłej
szyi i lekko kręconych blond włosach, sięgających do ust.
Widzę nikły uśmiech, jest raczej zadowolona. Pomaga
kłaść cegły na zaprawie. Czy wygląda jak z komunistycznej
propagandy? Pomyślałem i zapisałem o niej zdanie:
„(zatarte słowa)”. Dzielnica zdawała się nie mieć końca.
Wciąż te same i te same ulice, ciągnące się seriami bez
opamiętania. Wracam do swojej ławki, gdzie zostawiłem
parę rzeczy. Klimat okoliczności przypomina mi wiersze
Pasewicza. A przynajmniej tak zanotowałem, zerkając na
zieleniejące podwórka: „klimat jak u Pasewicza”. Idąc,
dojrzałem przy ławce robotnika, jakby gmerającego,
jakby przekładającego sobie papierosy z mojej paczki
do swojej. W tym momencie pomyślałem, że możliwości
jest kilka: albo on rzeczywiście to robi, ja podchodzę jak
gdyby nigdy nic, on mnie zauważa, peszy się i szybko
ulatnia, albo on rzeczywiście to robi, ja podchodzę szybko
i stanowczym ruchem odbieram mu swoje papierosy oraz
dosztukowuję sobie z jego paczki równowartość tego,
co wcześniej zdążyli podebrać inni robotnicy, albo był
to tylko miraż, wydawało mi się, jestem przewrażliwiony,
a robotnik palił swoje papierosy, siedząc na studzience
kanalizacyjnej. Albo też i robotnika nie było przy ławce
wcale. Są jeszcze jakieś inne, bardziej niuansowe
ewentualności, które, wraz z poprzednimi, zdawały się
zachodzić równocześnie.

26.06.05
Chodzimy z Agatką Polok i Mateuszem Szkopem
po mieście. Późne, ruchliwe popołudnie, nawet bardzo,
ruch przeniesiony żywcem z Manhattanu. Zaglądamy
do różnych miejsc, m.in. na basen przy Sienkiewiczu,
z którego spuszczono wodę i zaadoptowano na potrzeby
dworcowej hali – „od razu” starej i opuszczonej. Polok
chce wracać do domu, w pewnym momencie odpływa
w niewidocznym na tych poziomach zgiełku.
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SZEFOWA: No wiesz. Zamoczyć, zdmuchnąć,
sprzątnąć, zagutaperkować. Pozbawić życia, uśmiercić,
zamordować. Zabić ciosem siekiery, uderzeniem,
strzałem z rewolweru. Najlepiej jeszcze dzisiaj. Tylko
ani pary z gęby! I przyjdź po zapłatę najwcześniej za
tydzień.
TOFIK: Moja rozumie. Ten Śnieżka już jest nieżyjąca.

Baśnie wszpólnej Europy
Janusz Piernikarski

Starszy referent Śnieżka
i siedmiu Eskimosów

Scena 3
Scena 1

Nad kanałem. Śnieżka wraca z pracy – biały półpłaszcz,
torebka.
ŚNIEŻKA: Popołudnie w sam raz na pieszy powrót,
na razie samotny. Powiewa wietrzyk, szumi woda
w kanale. Szkoda, że minęła pora kwitnienia czereśni,
byłoby jeszcze lepiej.
Pojawia się Tofik.
TOFIK: Twoja jest Śnieżka?
ŚNIEŻKA: Nie rozumiem pytania…
Tofik wyciąga nóż i rzuca się na Śnieżkę. Wpadają
do kanału. Śnieżka próbuje walczyć, ale zabójca
obezwładnia ją.
TOFIK: Jak ona mówił? Zabić z siekierą, zagutaperkować
bez litości? Jakoś tak… A co mi tam.
Przygotowuje się do zadania ciosu. Wbiegają trzej
Eskimosi.
HANS: Ej, człowieku! Ryby nam straszysz!
Zabijają Tofika harpunami.
ŚPIĄCY ALBATROS: Szybko, wyciągnijmy kobitkę.
Potrzebuje pomocy.
FOCZY ZĄB: Ej, chłopaki!
Wbiega kolejnych czterech Eskimosów.
HANS: Cała przemoczona. Flaszkę!
Biały Gąsior podaje mu butelkę, którą Hans podaje Śnieżce.
ŚNIEŻKA: Co to jest?
HANS: Czysta pingwinówka. Nieźle rozgrzewa.
ŚNIEŻKA: Myślałam, że na Grenlandii nie ma
pingwinów.
HANS: Nie ma. Importujemy pingwinówkę, chociaż jest
strasznie droga: dwie i pół tony kryla za litr. Za to dużo
lepsza niż jakaś berbelucha na tranie.
ŚPIĄCY ALBATROS: Eskimosi zamieszkują całą
Arktykę, a nie tylko Grenlandię, jak to się wam wydaje.
ŚNIEŻKA: Co robicie tak daleko na południe?
HANS: Szukamy łowisk. Wszystkie najlepsze pozabierali.
BIAŁY GĄSIOR: Przychodzi Czukczycha do lekarza...
FOCZY ZĄB: Przestałbyś. Wszystkie twoje kawały mają
taką brodę, że hej.
HANS: Pozwól, że przedstawię moje plemię. Od lewej:
Śpiący Albatros – kończył politechnikę w Qaqortok.
Foczy Ząb – wybitny rybak, powiadają, że wyczuwa
ławicę węchem. Szybki Niedźwiedź – opowiada głupie
i nieśmieszne kawały. Biały Gąsior – technik. Naprawia

Biuro. Przy biurku st. referent Śnieżka. Przy bliższym
biurku Sekretarz.
SEKRETARZ: W naszym urzędzie starszy referent
Krystyna Śnieżka to po prostu wzór pracownicy. Wszystko
robi w terminie, nie zadaje niepotrzebnych pytań, parzy
prawdziwą kawę, a do tego jest uprzejma w stosunku do
interesantów.
Wchodzi Petent.
PETENT: Dzień dobry. Nazywam się Różycki.
Chciałbym zostawić podanie w pewnej sprawie.
ŚNIEŻKA: Proszę bardzo. (odbiera podanie).
Rozpatrzymy je w ciągu pięciu dni.
PETENT: Tak szybko? Niemożliwe! W zeszłym roku
musiałem czekać tydzień!
ŚNIEŻKA: Przeprowadzamy reorganizację, by uczynić
ten urząd bardziej przyjaznym.
PETENT: Jak na razie macie znakomite efekty. Bardzo
pani dziękuję (idzie tyłem do wyjścia). Pięć dni, tak?
ŚNIEŻKA: Zgadza się. Do widzenia panu.
SEKRETARZ: Wszyscy pracownicy też lubią starszą
referent Śnieżkę. A właściwie należałoby powiedzieć –
prawie wszyscy. Szefowa działu administracyjnego jej
nie znosi.
Scena 2
Łazienka w biurze. Wchodzi szefowa działu administracyjnego i zwraca się do szafki z lustrem.
SZEFOWA: Lustereczko, powiedz, prawda, kto teraz
dostanie podwyżkę?
LUSTRO: Niewątpliwie starszy referent Śnieżka.
SZEFOWA: Co? Dlaczego nie ja?!
LUSTRO: Nie wiem, jestem od przekazywania
informacji, a nie od analizy.
SZEFOWA: To bezczelność… (wyjmuje telefon
komórkowy) Tofik, zaraz do mnie!
Wchodzi Tofik: łysy, z czarną brodą, skórzana kurtka.
TOFIK: Twoja chce czego?
SZEFOWA: Znasz może niejaką Śnieżkę?
TOFIK: Moja zna. I co?
SZEFOWA: Masz ją zamoczyć.
TOFIK (rozgląda się naokoło): W kiblu?
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ŚNIEŻKA: Dziękuję, zostanę w igloo i nadrobię
zaległości prasowe.
Eskimosi biorą harpuny spod ściany i wychodzą.
Śnieżka siada w fotelu.
ŚNIEŻKA: Nie najgorzej mieszkać z Eskimosami.
Wprawdzie zimno, ale żyć jest prościej, a wcale nie
prymitywnie. Nie martwię się skarbowym, wygłupami
w parlamencie, a sprzedawca w spożywczym nie może
być chamski, bo zostanie nadziany na harpun. Nie będę
mogła żyć stale w taki sposób, kiedyś się to skończy.
Ale na razie nie jest źle.

łodzie i sprzęt łowiecki. Søren – miastowy, z Qaanaaq,
studiował, ale nie skończył. Oraz Nunayut, który ciągle
się uczy waszego języka.
NUNAYUT: Dom zbudować chcieć ja!
ŚNIEŻKA: A ciebie jak zwą, wodzu plemienia?
HANS: Hans, syn Enigmy.
SZYBKI NIEDŹWIEDŹ: Doszliśmy do wniosku,
że w plemieniu brak kobiet. Czy chciałabyś do nas dołączyć?
ŚNIEŻKA: Może… A gdzie znajduje się wasze
terytorium?
FOCZY ZĄB: Ostatnio koczujemy w podziemiach
fabryki lodówek im. Dzierżyńskiego. Tam stoi nasze
igloo, a ryba też wodzi się niedaleko.
ŚNIEŻKA: Jeśli wrócę do domu, szefowa działu
administracyjnego może nasłać innego zbira – bo nie
wątpię, że to jej sprawka – a u was mogę zostać przynajmniej
przez jakiś czas, póki nie zrobi się bezpieczniej.
SØREN: Przeto ruszajmy.

Scena 5
Gabinet szefowej działu administracyjnego.
SZEFOWA: To niewyobrażalne! Nie dostałam podwyżki!
Kierownik powiedział, że otrzymała ją Śnieżka! Jak to
możliwe? Przecież nie żyje. Tofik ją zamoczył.
Podchodzi do ściany, z której zdejmuje jelenia na
rykowisku. Ukazuje się lustro.
SZEFOWA: Dobrze zrobiłam, że przeniosłam lustro do
gabinetu. Ktoś mógłby mnie podejrzewać. Lustereczko,
tego, ty mi powiedz, proszjaciebie, czemu Śnieżka nie
została sprzątnięta i co w związku z tym z podwyżką?
LUSTRO: Na podwyżkach się nie znam, ale Śnieżka
jest formalnie na chorobowym i pewnie dlatego mogła
dostać podwyżkę, choć od półtora tygodnia nie przychodzi.
SZEFOWA: To gdzie teraz jest?
LUSTRO: Mieszka u kilku Eskimosów w podziemiach
fabryki lodówek.
SZEFOWA: Robi za gosposię, tak? Postaram się,
by eliminacja tym razem była skuteczna…
Wyjmuje telefon.

Scena 4
Po tygodniu. Igloo Eskimosów: kilka materaców, jeden
fotel. Foczy Ząb i Szybki Niedźwiedź naprawiają kajak
ustawiony do góry dnem na drewnianych kozłach.
Śnieżka miesza łyżką w kotle nad ogniskiem. Søren
rzeźbi z kła morsa telefon komórkowy. Śpiący Albatros
czyta książkę. Nunayut zamiata. Pozostali leżą.
HANS: Wreszcie mamy kogoś, kto wie, do czego służy
kuchnia!
SZYBKI NIEDŹWIEDŹ: Zbrzydły mi surowe ryby!
Czas na odmianę.
ŚNIEŻKA: Jak wam się podobał dżem szprotkowy?
SØREN: Mocna strawa, zaprawdć ci powiadam!
BIAŁY GĄSIOR: A to znacie? Rodzina siedzi w igloo....
ŚPIĄCY ALBATROS: Daj spokój. Każdy kawał
opowiadałeś po dziesięć razy, a do tego wszystkie są
nie tylko nieprzyzwoite, ale jeszcze słabe!
ŚNIEŻKA: Panowie, przestańcie się kłócić!
HANS: Oto, co znaczy obecność kobiety w plemieniu!
Bez ciebie dawno byśmy się powyrzynali w ramach
wymiany poglądów.
SZYBKI NIEDŹWIEDŹ: To nazywasz wymianą
poglądów? Bywałem na zebraniach Wszecheskimoskiej
Partii Komunistycznej w Anadyrze – tam się dopiero
żarli! Czukotka przeciw Alasce, Alaska przeciw
Grenlandii, a wszyscy razem przeciw tym z Ziemi
Baffina. U nas jeszcze nie jest tak źle!
FOCZY ZĄB: Ale gdyby nie Śnieżka, toby już tak było!
SØREN: Prawdziwie in aletheia, tak oto wpływa ona
na naszą egzystencję!
HANS: Chodźmy uzupełnić zapasy. Śnieżka, idziesz
na polowanie?
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Scena 6
Przed igloo. Śnieżka siedzi w fotelu przy stoliku i czyta
książkę. Przychodzi Karel.
KAREL: Dzień dobry pani!
ŚNIEŻKA: Dzień dobry. Pan do kogo?
KAREL: Tak sobie przechodziłem. Poczęstuje się pani
truskawkami?
ŚNIEŻKA: Nie wiedziałam, że można jeszcze dostać
truskawki. Proszę bardzo.
Znika w domu i wraca z salaterką. Karel napełnia ją
truskawkami.
ŚNIEŻKA (kosztując owoców): Bardzo dobre. Skąd pan
je bierze?
KAREL: Domowa hodowla. A dżem jest jeszcze
lepszy.
ŚNIEŻKA: Jestem panu bardzo zobowiązana. Pozwoli
pan, że go poczęstuję leczo ze śledzi. (stawia talerz
na stole). Smacznego!
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następstwo tronu, żadnej roboty imać się nie musiał!
DARIUSZ: Miła Śnieżko, mniemam, że nie przeszkadza
ci ta wieść o mej edukacji.
ŚNIEŻKA: Nie, dlaczego miałaby? Nie wszystko, co
istotne w człowieku, można zdobyć drogą nauki…
DARIUSZ: Czy będziesz zatem moja? Wszakże
z pomocą doktora uratowałem ci życie…
DOKTOR: Z moją pomocą?
DARIUSZ: Operowaliśmy razem, jak towarzysze
broni. Doktor zoperował cię, korzystając z mej walnej
pomocy. Trzymałem tacę z narzędziami.
DOKTOR: Tak, trzymał pan.
DARIUSZ: W każdym razie byłem w tym samym
pomieszczeniu.
DOKTOR: To już bliższe prawdy.
DARIUSZ: No więc jak, droga Śnieżko? Czy porzucisz
biuro i pojedziesz ze mną do Persepolis?
ŚNIEŻKA: Wybacz, królu, lecz doktor bardziej mi
odpowiada. Potrafi upomnieć się o swoje sprawy i jest
profesjonalistą.
DOKTOR: A do tego nie piję i nie biorę.
HANS: Zrobione, doktorze! Przyjmujemy cię do
plemienia! Po ostatnich wypadkach lepiej, byśmy mieli
między sobą lekarza.
Wręcza Doktorowi harpun. Eskimosi wiwatują.
DOKTOR: Jestem zaszczycony…
SZYBKI NIEDŹWIEDŹ: Zaraz wyciosamy panu
z kości zestaw narzędzi chirurgicznych!
FOCZY ZĄB: A teraz do kajaków! Przenosimy się
w okolicę przetwórni ryb, na nowe łowisko.
SØREN: Azaliż w drodze zawińmy takoż do pubu
jakowegoś, by uczcić tę okoliczność należycie!
BIAŁY GĄSIOR: A to znacie? Idzie Eskimos, Czukcza
i Indianin…
Nagle wchodzi Szefowa działu administracyjnego.
Pod pachą trzyma bombę.
SZEFOWA: Taki piękny happy end! Cha, cha, cha!
Znów muszę wszystko robić sama!
HANS (macha harpunem): Nie skrzywdzisz jej więcej,
szkodliwa, zła babo!
SZEFOWA: Doprawdy? Zaraz rzucę bombę. Gdy
będzie po wszystkim, pozabieram wam paszporty,
by uznano was za nielegalnych emigrantów, zaś doktorowi
włożę do kieszeni kopertę dolarów…
FOCZY ZĄB: To nie może się tak skończyć! Wielka
Naturo, przywróć porządek!
Do sali wpada ogromny mors i przygniata Szefową.
MORS: Poza Dariuszem III, którego marny koniec jest
powszechnie znany, wszyscy, co dożyli tego momentu,
żyli długo i szczęśliwie.

KAREL: Dékuji, nápodobné!
ŚNIEŻKA: Jest pan Czechem?
KAREL: Zgadza się! A to wcale nie truskawki, tylko
trus kavky! Cha, cha, cha! Teraz idę szukać Eskimosów…
ŚNIEŻKA (łapiąc się za brzuch): O Boże… Pomocy!
Upada. Wchodzi Hans.
HANS: Ty przeklęty Czechosłowaku! Nas przyszedłeś
szukać?
Karel ucieka przed nim, ale naprzeciw niego wyskakuje
Nunayut.
NUNAYUT: Dom zbudować chcieć ja! (okłada go kijem)
HANS: Z nią się dzieje coś złego! Pomocy!
Scena 7
Szpital miejski. Śnieżka leży w łóżku, a u jej wezgłowia
Dariusz – mężczyzna w garniturze, o twarzy owiniętej
zawojem.
ŚNIEŻKA: Czy to ty, Mitrydatesie, królu pontyjski?
DARIUSZ: Nie, to ja, Dariusz III Kommandos, król perski.
ŚNIEŻKA: Dariusz III jaki? Mniejsza o to. Gdzie jestem?
DARIUSZ: Jak widać, w szpitalu.
Wchodzi Doktor.
DOKTOR: Jak się pani czuje?
ŚNIEŻKA: Dziękuję, już o wiele lepiej.
DOKTOR: To było ciężkie zatrucie, ale udało się.
Gdyby pani przyjaciele nie wezwali w porę pomocy, nie
wiadomo, jak by się skończyło. A właściwie wiadomo.
DARIUSZ: To ja byłem kierowcą pierwszego samochodu,
który się zatrzymał. Przywiozłem cię do szpitala, a gdy
jechałem, oszołomiła mnie twa uroda.
ŚNIEŻKA: Ja o twojej nie mogę się niestety wypowiedzieć,
bo masz szmatę na twarzy.
DARIUSZ: Czy wyszedłszy ze szpitala, zechcesz być
moja? Jestem w końcu królem perskim…
Wchodzą Eskimosi.
HANS: Czekajcie, to w tej sali.
ŚNIEŻKA: Hans! Panowie!
ŚPIĄCY ALBATROS: Miło cię widzieć w dobrym
zdrowiu.
NUNAYUT: Dom zbudować chcieć ja!
SZYBKI NIEDŹWIEDŹ: Przynieśliśmy ci tort krewetkowy.
SØREN: Dariuszu, stary bycze! Cóý czynisz ty w onym
grodzie?
HANS: Znasz tego pana?
SØREN: A jakoż! Ileże poznałem go, na wymianie
studenckiej w Persepolis będąc!
ŚNIEŻKA: Co studiowałeś, królu perski?
DARIUSZ: Medycynę. Dzięki temu widziałem, jak
bardzo potrzebujesz pomocy.
SØREN: Łeż to nikczemna! Niczego ci on nie
studiował, jeno bez ustanku zażywał wino, kurzył opium
a dziewcząt cudzoziemskich podrywał! Mając przecie
aleje III
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A. walczy z taką werbalizacją, bo uważa, że skoro chce
się ze mną spotkać, to już nie musi mówić, że chce.
To jego zdaniem wynika samo z siebie.
A przecież komunikujemy się za pomocą języka,
w którym są setki słów na opisanie naszych emocji i uczuć.
Dlatego warto korzystać z „rady” sentencji „nigdy nie
przegap okazji, żeby powiedzieć komuś, że go kochasz”
i po prostu tego słowa używać. Nie wstydzę się tego,
bo w ten sposób walczę ze stereotypami zachowań, które
były modne za czasów moich dziadków.
Dziś z każdej gazety dowiadujesz się, że mężczyzna
po to daje ci numer telefonu, byś do niego zadzwoniła;
że nieśmiałość mężczyzn sięga tak głęboko, że koniecznie
należy ich ośmielać proponując niekoniecznie spacer...
Nie twierdzę, że popieram te kulturowe zmiany od
a do z, bo zdecydowanie nie, ale te sztywne przedwojenne
karby też nie są moimi ulubionymi...
Idąc za sentencją nie szarżuję słowem „kocham”,
używam go bardzo oszczędnie, choć przecież jest takim
samym „komunikatem” jak „ogień jest gorący, a lód jest
zimny, czy ładną mamy dziś pogodę”. Myślę, że nie warto
by powszedniało, było nadużywane, poddało się mimowolnej
deprecjacji. Myślę, że warto go ostrożnie dawkować.
Poza tym dla mnie miłość ma jednak element racjonalny,
czyli jest w pełni świadomym wyborem ograniczenia
własnej wolności na rzecz osoby kochanej, wybierania
ścieżek porozumiewania się bez ran, wzajemnego
zrozumienia i tolerancji. Miłość ślepa, egoistyczna,
zaborcza jest mi obca. To uczucie uważam za najważniejsze,
ale nie za podstawę do licytacji i targów.
Dziś prześladuje mnie uczucie straty uciekającego
czasu. Gdy byłam młoda, mogłam czekać, dziś na czekanie
po prostu nie mam czasu. Staję przed wyborem, albo
korzystam z sytuacji, albo ona się już nie zdarzy.
Jest to dość bolesna, za to precyzyjnie określona
alternatywa.
Trudno będąc dojrzałym w niekończoność marzyć
o młodzieńczych ideałach. Opcje się zmieniają i właściwie
albo się podporządkujesz losowi, albo możesz zostać
samotnym na własne żądanie.
Wybieram zatem eksperymenty, nie robię sobie
wyrzutów i nie mam do siebie pretensji, jeśli coś nie jest
zgodne z oczekiwaniami. Carpe diem. I tyle.
W każdym z nas jest marzenie o tej jedynej, spełnionej
miłości, która nie omija nas (mnie, ciebie) jako wybrańców
losu. Rzeczywistość, która skrzeczy, jak niezwykle słusznie
zauważał Wyspiański, niestety szybciej niż byśmy chcieli
uświadamia nam, że to nieprawda. Ale pragnienie miłości,
marzenia o niej, jej przeczucie zostaje w nas na zawsze.
I borykamy się z tym oczekiwaniem, nieodwzajemnionym
spełnieniem lub jej brakiem. I w zależności od naszej
kondycji psychicznej albo popadamy w frustrację, albo
małpujemy udając wieczne szczęście, albo podążamy
drogą statecznego pogodzenia się z losem.

Anna Chowska

LUBIĘ...
Lubię poznawać nowych ludzi, pociąga mnie ich
tajemniczość, odmienność, głębia charakterologiczna, bo
lubię pokonywać labirynty ich osobowości. Lubię bronić
swoich przekonań, bo uważam, że stanowią niezbędne
moralne wiano oraz samopotwierdzanie się, wywodzące
się wprost z kompleksu małej wartości, który czasem mam
za sobą, a czasem nadal mnie prześladuje.
Bronię zatem swojego terytorium osobistego mówiąc,
że nie wpadnę np. w spiralę zaborczości, bo sama mam
bardzo głęboko zakodowane poczucie własnej wolności.
Nigdy nikt z mojego otoczenia nie był przeze mnie
„skonfiskowany”. Myślę raczej, że wszystkim pozostawiam zbyt wiele swobody i że raczej tu tkwi problem.
Właśnie A. zrobił ze mnie przedmiot do zabaw
seksualnych, a ja początkowo niezadowolona,
usiłowałam bronić naszej maleńkiej wspólnoty, lecz
niestety bezskutecznie. Długie rozmowy, próby
wyjaśniania, do czego potrzebne jest mi telefoniczne
dzień dobry, dlaczego nie zamierzam przemykać się
pod dywanem, nie dały rezultatów. Musiałam pogodzić
się z faktem, że jeśli chce się z nim spotykać –
a chcę – to muszę przyjąć jego warunki. No bo jeśli
nie ma co do tego porozumienia, to wygrywa jedna
strona, albo druga, ale nie ma związku. Spasowałam
zatem w swoich i tak minimalnych wymaganiach,
dotyczących głównie formy kontaktów, ale nie ukrywam,
trochę mnie to kosztowało. No i spotykam się z nim
nadal, mam to co chcę, czyli dużo namiętności, a na
resztę jest opuszczona zasłona. Na szczęście mamy
o czym mówić, bo to ciekawy świata, inteligentny facet.
Choć niekoniecznie nie ma rezultatów, bo on zaczyna
odkrywać uroki słów „tęsknię za tobą”, „już tylko 4 tygodnie
do naszego spotkania”, co niedawno graniczyło z apage
satanas. Wczoraj z największym osłupieniem odebrałam
takiego e-maila. Nie ukrywam, było mi bardzo miło,
bo sprowadzona do przedmiotowej postaci, musiałam
w sobie zamrozić ciągoty do takiego może i pustego,
ale jakże potrzebnego „gadania”. A. ma podejście iście
filozoficzne do życia i gdyby nie silna fizyczność, to stałby
się absolutnym ascetą, żyjącym w świecie korzonków
i bez kobiet. Uważam, powtarzałam mu to zawsze, że na
szczęście składamy się z dwóch postaci, duchowej
i fizycznej, ale największa radość polega na harmonijnym
ich łączeniu.
Ja nauczyłam się mówić o uczuciach, bo tak jak
kiedyś przeczytałam, skąd dziecko, rodzice, mąż, partner
ma wiedzieć o naszych do nich uczuciach?
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Chociaż do zimy pozostało jeszcze sporo czasu, to chciałbym
pokazać ponad pięćdziesięcioletnie fotki (z roku 1951),
przedstawiające narciarskich zapaleńców z tamtych lat.
Na archaicznych sprzętach – głównie z powojennego demobilu
- i w takichże strojach szczęśliwcy dumnie szczerzą się do
obiektywu kamery 6x9. Są to uczestnicy biegu narciarskiego
na 5 km, którego start i meta znajdowały się u stóp Złotej
Góry na Zawodziu, a biegło się w kierunku Mirowa i z powrotem.
Sporo można by napisać o późniejszych losach tych
chłopaków. Krótko o dwóch kolegach z mojej klasy
w Liceum im. H. Sienkiewicza. Ten padający ostatnim
tchnieniem na metę chudzielec z numerem 13, o rozwichrzonej
czuprynie, to Kazik Braun, syn doktora Juliusza Brauna,
pierwszego rektora pierwszej częstochowskiej uczelni,
Wyższej Szkoły Administracyjno–Handlowej – więzionego
w okresie stalinowskim. Kazika po studiach pochłonął teatr.
Reżyserował wiele ważnych spektakli na polskich scenach.
Przez lata współpracował z Otto Axerem w Teatrze
Współczesnym w Warszawie, dyrektorował m.in. Teatrowi
Współczesnemu we Wrocławiu. Od kilkunastu lat przekazuje
swoje teatralne marzenia pasjonatom Clio w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Drugi kolega, widoczny na fotce zbiorowej piąty od prawej,
a pierwszy w rzędzie narciarskim i jedyny na zdjęciu z gołą
głową, to dzisiaj dr Jacek Bieszczanin, który po studiach
medycznych powrócił do rodzinnej Częstochowy. Wówczas,
jako 13-14 latek pasjonujący się sportem (potem uprawiający
go czynnie), organizował na placu szkolnym i w domu rodziców
dla grupek kolegów „olimpiady”, które dla mnie były
pierwszym spotkaniem z namiastką sportowego współzawodnictwa, a czymś niezwykłym pozostały do dzisiaj.

Janusz Mielczarek
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i wiszące na ścianach dyplomy za udział, a często
i zwycięstwo we współzawodnictwie.
W takim właśnie punkcie w III Alei, od frontu,
pod siedzibą WKR-u, bywałem dosyć częstym
gościem. Środek pomieszczenia zajmował niski
kwadratowy stół, na którym w pozornie potwornym
bałaganie leżały szydła, śpilorki, młotki, dratwa,
stały blaszane puszki po konserwach pełne drewnianych
kołków, a może szpilek, różnych gwoździków, blasze
(żabek) służących do wzmocnienia czubków butów
i obcasów (z takich świeżo przybitych blaszek krzesało
się wspaniale iskry). W kącie pomieszczenia stał żelazny
piecyk, na którym grzano klej i pomadę do nadawania
butom eleganckiego wyglądu, wręcz przywracano
niegdysiejszy blask.
Wokół stołu oświetlonego nisko zawieszoną
lampą, na niskich wyplatanych pasami ze skóry
taboretach, siedzieli szewcy. Szef wstawał, przyjmował
robotę, zapisywał sobie tylko znanymi znakami
nazwisko i zakres prac, terminy, po czym rzucał
buciory na ogromną hałdę czekającą na przerób.
Z rachitycznej szafy wyjmował płat skóry, wyginał
ją demonstrując zalety, następnie mierzył, kombinował,
obrysowywał zelówki, by jak najoszczędniej gospodarować
cennym surowcem. Często buciska wymagały szczególnej
troski, przyszywano i kołkowano kolejne warstwy,
raszplowano wystające kołki i nierówności, barwiono
odpowiednimi pomadami, aż stary, schodzony but
odzyskiwał młodzieńczą świeżość i pierwotny fason.
Nawet zewnętrzne pęknięcia i rozprucia umieli
przepięknie wycerować niegdysiejsi mistrzowie
kopyta. Nie ma się co dziwić, że po tygodniu ciężkiej
pracy folgowali sobie, czego skutkiem jest znane do
dziś powiedzonko o „szewskim poniedziałku”.
W małym prywatnym zakładzie przy Dąbrowskiego,
którego specjalnością były naprawy i obstalunkowe
damski buty, po sobotnim fajrancie grono wtajemniczonych
panów zabawiało się całonocnym kartograjstwem
i tylko ilość pustych butelek po jakże wtedy modnym
„starowinie” stojących rano na progu, świadczyła
o udanej lub nie zabawie. Do dziś pamiętam niemal
herbowe zawołanie właściciela, pana Ludwika,
używane przemiennie a sławne na całej ulicy: „i w te
fleczki” lub „i w trefleczki”.
Równie ważnymi „świadczącymi usługi dla
ludności” rzemieślnikami byli krawcy. Gotowizny
się nie kupowało, nie wypadało; do dobrego tonu
należało mieć garnitur od jednego z powszechnie
znanych częstochowskich mistrzów igły: Woldana,
Otoli, Rosłana, o innych nie wspomnę choć na pewno
ich nie brakowało, wtedy (mając najwyżej kilkanaście
lat) nie przywiązywałem do tego wagi, dziś nie wiem,
kogo jeszcze można spytać.

Zbisław Janikowski

FACHOWCY
Fachowcy nieodłącznie kojarzą się z kabaretowymi
postaciami Pana Majstra (Jan Kobuszewski) i jego
ucznia. Jednak nie zawsze było tak jak w kabarecie,
w życiu codziennym funkcjonowało wielu fachowców
a nauka zawodu stanowiła jedną z wielu form
przygotowania do życia. Warsztaty rzemieślnicze były
codziennością, produkowały, naprawiały, łatały.
Jednym z ważniejszych rzemieślników „świadczących
usługi dla ludności” był szewc. Do szewca prowadzali
mnie ze dwa razy, aby obstalować buciki na miarę
i całe szczęście, że tylko tyle. Mistrz obrysowywał
stopę „Pana Kawalera”, mierzył wysokość, tęgość
podbicia, dobierał kolor i gatunek skóry; potem
chodziło się „spasować” albo „zamierzyć”, by wreszcie
odebrać wykonane cudo, które gniotło, piło, obcierało
i Bóg wie jaką jeszcze krzywdę wyrządzało dziecięcym
stopom. Jakąż ulgę po tych katuszach sprawiały pierwsze
państwowe „pepegi” a potem trampki, pionierki,
zimowe narciarki.
Narciarki - szczyt marzeń i szczyt mody - sięgające
lekko za kostkę, kwadratowe czubki, klapka
zakrywając sznurowanie spinana paskiem z klamerką,
podwójna, a może potrójnej grubości zelówka, obcas
z wyżłobieniem na sprężynowy zacisk od „kandahara”
(jako że but służył nie tylko do zadawania szpanu, ale
i do chodzenia, a nawet uprawiania jazdy na nartach).
Wykonany z jakiejś odpadowej skóry pił wodę tak,
że po powrocie do domu można go było wykręcać.
Niewiele pomagało impregnowanie mieszaninami
tłuszczu, buty traciły kolor i blask, o fasonie nie
wspominając, ale były.
Jesienią i w czasie wiosennych roztopów
w powszechnym użyciu były kalosze. Czarne,
lśniące, wbijane na siłę na buciki, teoretycznie
zapewniały bezpieczeństwo, można było brodzić po
kałużach lub błotnej brei, dopóki nie nabrały wody
wierzchem. Na to skuteczna (ale nie bardzo) była
domowa reprymenda, skutkowała zazwyczaj do
następnego razu. Wszystkie te zaradcze środki, cała
profilaktyka na niewiele się przydawała, but się
rozłaził i jedynym ratunkiem była wizyta u szewca,
wysłużone kamasze oddawano do reperacji.
Spółdzielcze punkty usługowe (prywatną inicjatywę
prawie zupełnie zlikwidowano) nie musiały martwić
się o klientelę, było jej w bród, a terminy naprawy
były zawsze odległe i nie zawsze dotrzymywane.
Splendoru zakładom dodawały złocone szyldy
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pod stół, grzebał w worku ze ścinkami, wreszcie
znajdował na oparciu krzesełka stojącego przy
maszynie do szycia.
Druga i trzecia miara nie różniła się od pierwszej,
obliczona była raczej na efekt, na dodanie powagi
całemu przedsięwzięciu. Wreszcie odbiór: prawie
zawsze było krzywo, ciągnęło się, guziki nie pasowały,
rękawy „trza” było równać, spodnie jeszcze nie
wróciły od spodniarza – następny termin, a wreszcie
sukces - dzieło było gotowe.
Jednym z ostatnich mistrzów był Andrzej, modny
i wzięty w kręgach męskich modnisiów. Garnitur
zwany „gangiem” wykonany przez niego wręcz
nobilitował. Marynarka jednorzędówka na trzy
guziki, z obowiązkowymi w tym czasie (druga połowa
lat sześćdziesiątych) wąskimi klapkami, z dziurką
w klapie (butonierce) na wpięcie kwiatka (czerwony
goździk). Spodnie z kieszonką „zegarkówką” w pasie,
obcisłe, zwężane ku dołowi. Całość okazała, choć nie
wolna od wad, zdobiła niejednego amanta. Do dziś
w rodzinnych albumach można obejrzeć wiele zdjęć
ślubnych z dziełami Andrzeja.
A co dopiero mówić o paniach, które dawały
do szycia bluzki, sukienki, spódnice, płaszcze, kostiumy,
jesionki, pelisy. Specjalistek (od sknocenia wyrobu)
nie brakowało, panie w poszukiwaniu doskonałości

Prowadzano mnie więc do krawca, do szycia, do
miary, po latach oceniam, że nie było to moje ulubione
zajęcie. Warsztaty mistrzów mieściły się najczęściej
w mieszkaniach, do pokoju-pracowni docierały
kuchenne zapachy, wywołujące na przemian uczucie
dzikiego głodu lub zgoła obrzydzenia. Najokazalszym
sprzętem była przepastna trzydrzwiowa szafa z ogromnym
„tremem” z belgijskiego kryształu w drzwiach
środkowych, w której mistrz przechowywał półprodukty
przygotowywane do miary lub wykończenia. W rogu
stała toaletka z równie okazałym lustrem, wszak klient
musiał się dobrze obejrzeć w nowo uszytym ubraniu.
Zanim jednak do tego doszło, trzeba było przebrnąć
przez męki miary, gdy mistrz mierzył, zapisywał,
przykucał, zginało się rękę w łokciu, zginało kolano.
Wszystko to, nim doszło do kolejnych przymiarek,
o ile do nich doszło, bo na ogół terminów nie dotrzymywano). Mistrz rozpoczynał swój taniec, przyklękał,
wirował, dokładał sztywniki, watowane poduszki
w ramiona, kreślił tajemne znaki na plecach i brzuchu
kawałkiem krawieckiego mydełka, fastrygował, wpinał
szpilki, uciągał, a czasem nawet przyprasowywał
ogromnym krawieckim żelazkiem. W oku cyklonu
znajdowała się cała pracownia, gdy mistrz poszukiwał
gotowego do przymiarki rękawa, który właśnie „diabeł
ogonem nakrył”, znikał w przepastnej szafie, zaglądał

Spółdzielnia Szewców i Cholewkarzy - stanowisko wykańczalni, 1971 rok
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wędrowały po całym mieście, wymieniały doświadczenia
i opinie. W ciężkim krawiectwie brylowali mężczyźni,
natomiast konfekcja lekka i przeróbki były domeną
przeróżnych pań Zoś, Janeczek i innych. Czasami
bywałem w takim przybytku w charakterze osoby
towarzyszącej, kazali mi grzecznie siedzieć w kącie,
mogłem co najwyżej ćwiczyć wyobraźnię wpatrując
się beznadziejnie na porozkładane płachty papieru
z wykreśloną plątaniną kreskowanych, przerywanych,
kropkowanych liniami wykrojów. Dodatkowo co chwila
padała komenda – odwróć się.
W III Alei (tu, gdzie dziś apteka) w małym parterowym
domku-dworku mieścił się krawiecki zakład
bieliźniarski. Zatrudnione tam kobiety szyły na miarę
męskie koszule, zmieniały przetarte kołnierzyki, na
które wycinały potrzebny kawałek materiału z długiej
poły na plecach, przerabiały raz już przerobione męskie
koszule na dziecięce, produkowały też bieliznę
pościelową, zdobiąc ją przepięknymi koronkowymi
wstawkami i aplikacjami. W powojennych ciężki czasach
łatanie i przerabianie nikogo nie dziwiło, nawet przetarte
prześcieradło poddawano rewitalizacji, rozcięte przez
środek zszywano ponownie zdrowymi, mocnymi
bokami; to że w nocy trochę uwierało było niczym
w porównaniu z tysiącem łat w schyłkowym prześcieradlanym żywocie.
Potem zwaliła się na nas gotowa konfekcja, z początku
nieśmiało: płaszcze, kurtki, koszule, do których
dołączony był z myślą o wymianie zapasowy kołnierzyk,
pierwsze garnitury, garsonki. Słabnący opór stawiali
nieliczni fachowcy, zachowujący takie umiejętności
jak odszycie wspaniałej damskiej szuby, męskiego
podbitego futrem zimowego palta z obowiązkowym
lśniącym futrzanym kołnierzem (najlepiej z kanadyjskiej
wydry).
W jednym z akademików Politechniki (DS. 1),
długie lata funkcjonowało w piwnicach małe centrum
usługowe, którego sercem była tętniąca życiem
pracownia krawiecka. Załogę stanowili szef, pan
Bator, i jego pomocnik (zawsze uśmiechnięty, skulony
przy maszynie stojącej pod oknem, od której odrywał
wzrok na małą chwilkę, gdy za oknem rozlegał się
stukot damskich obcasów) pan Janek. Przez żaden
dziekanat nie przewinęło się tylu studentów, ilu bywało
w tej spodniarskiej świątyni. Tu szyło się nowe i łatało
stare, skracało, zwężało lub poszerzało nogawki,
likwidowało mankiety, wszystko zgodnie z obowiązującą
modą. Pan Bator z centymetrem przewieszonym przez
szyję, ogryzkiem kopiowego ołówka za uchem, z pasją
i humorem celebrował cały obrzęd, mierzył, notował,
uzgadniał jakże ważne szczegóły, radził, opornych
przekonywał i zawsze miał rację.
Spodnie zawsze „leżały”, zawsze pasowały (co nie było
łatwe, bo obowiązywała moda na obcisłe, dopasowane),
były „jak trza”, nie ma się zatem co dziwić, że sława pana
Batora rosła i waliło do niego całe miasto.
aleje III

Każdy ze znanych mi krawców, szyjąc spodnie,
opowiadał starą jak świat anegdotę o kliencie użalającym
się na okropny ból głowy, któremu lekarze w celach
zdrowotnych zalecili częściową amputację. Krawiec
biorąc miarę spytał, którą nogawkę zrobić odpowiednio
szerszą, bo o przy niewłaściwym ułożeniu mogą wystąpić
bardzo silne bóle głowy. Kilka lat temu spotkałem go
na rynku Zawodzie. Mocno starszy pan sprzedawał
jakieś kwiatki i sadzonki z własnego ogródka.
Uśmiechnięty jak dawniej, rozpoznał we mnie klienta
z przed lat, zdziwił się, że to już tyle czasu upłynęło,
wypytywał o znajomych – nie zapomnij pan pozdrowić
małżonkę – nie zapomniałem.
Podobną funkcję, wielce użyteczną i ważną w czasach,
gdy w Częstochowie nie było, ani gazu ani centralnego
ogrzewania, pełnili zduni. Wykonywany zawód
przekazywano z ojca na syna; ba, powstawały całe
rodzinne klany wyspecjalizowane w fachu. Do takich
niezastąpionych należeli Wieczorkowie. Sam senior
przychodził „na robotę” do nas do domu, ale zdumienie
moje sięgnęło szczytu, gdy zobaczyłem go jak w naszej
klasie majstrował przy bardzo dymiącym piecu.
Naprawa pieca była sztuką z gatunku sztuk tajemnych.
Pan Wieczorek podchodził do niej też w sposób iście
mistyczny. Zaczynał od długiego opukiwania pieca,
aby znaleźć właściwe miejsce. Następnie wyskubywał
fugę, delikatnie wyjmował odpowiednie kafle, sprawdzał
czy „ciągnie”, czy jest właściwy „cug”, by wreszcie
z czeluści pieca wygarnąć całe wiadra czarnej smolistej
sadzy. Gdy wszystko było już wyczyszczone, drożne,
przystępował do wyklejania paleniska i kanałów
świeżą gliną, wymiany wypalonych rusztów i drzwiczek,
wklejania wcześniej wyjętych kafli, by skończyć pięknym
fugowaniem, i zacieraniem białą kredową zaprawą.
Bardzo dobrze utkwił w mej pamięci remont pieca
kuchennego, może dlatego, że w tym dniu nie było
normalnego maminego obiadu. W kuchni panowała
przysłowiowa Sodoma i Gomora. Wszędzie leżały
nowiutkie cegły szamotowe, kafle, stały kubły z wyrobioną
gliną, żelazne drzwiczki, czarne żelazne pudło
piekarnika, żeliwne płyty, fajerki. Po kilku godzinach
ten apokaliptyczny obraz zmienił się ponownie
w piękny, lśniący świeżością piec kuchenny. W dobie,
gdy nie było telewizji, komputerów i innych najnowszych
rozrywek, cały ten proceder stawał się urzekającym
widowiskiem, szczególnie gdy przytrafił się w czasie
nudnawych lekcji szkolnych.
Z pieca kominami wiodła najprostsza droga na dach
– królestwo kominiarzy. W dzisiejszych czasach kominiarz
kojarzy się najczęściej z facetem, który w okresie świąt
dzwoni do naszych drzwi i bełkotliwym głosem składa
„Szaaanownemu, epp, Państwu, naajleepsze żżyczenia
szczęęśliwego Noweeeego Ro – che-ku!”.
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Wtedy kominiarz też przychodził w najmniej
odpowiedniej porze przygotowywania obiadu lub
w czasie domowego święta – wielkiego prania, albo
zaraz po gruntownym sprzątaniu czy myciu okien.
Każda taka wizyta przekształcała się w mały kataklizm
- z wywietrzników, piecowych „szybrów” sypały się
tłuste sadze, brudząc wszystko w niemiłosierny
sposób. Pamiętam, jak w sąsiedztwie sadze równą
warstwą pokryły wystawionego (był taki zwyczaj)
przed wyprowadzeniem z domu i pochówkiem
nieboszczyka.
Mój kominiarz chodził w zwykłym „cajgowym”
czarnym ubraniu, na głowie miał czarny berecik ze
sterczącą antenką, a nie jakiś cylinder, przez ramię
przewieszone miał liny, sznury, stalowe ostre szczotki,
kuliste obciążniki, ponadto taszczył małą ręczną drabinkę.
Wszystko było czarne, umorusane, tak jak właściciel
tego kramu. Ulubionym kominiarskim zajęciem było
głaskanie brudnymi łapskami małych dziewczynek po
buzi, co dziś okrzyczanoby jako zapędy pedofilskie,
a więc zasługujące na karę śmierci.
Niezawodnym znakiem, że kominiarz rozpoczął
na dachu swoje działania, było dudnienie i chrobotanie
w ścianach, przez które przebiegały kominy, dym
wydobywający się z pieca, a zjawiskom tym towarzyszył
iście piekielny swąd i zapach spalenizny. Dodatkową
atrakcją były zrzucane z dachu, a wydobyte z komina,
gniazda kawek oraz - w okresie lęgowym - jajka i pisklęta.
Wtedy też rozpętywała się powietrzna awantura,
bo zlatywały się wszystkie okoliczne ptaszyska
czyniąc wrzask i niesamowity hałas.
Jednak największe moje zdumienie budziła wizyta
kominiarza w piwnicach, ten spryciula wiedział, gdzie
są ukryte drzwiczki, z których wybierał od czasu do
czasu całe kubły sadzy.
Mimo całej widowiskowości kominiarskich działań,
fach ten jakoś żadnego z moich kolegów nie interesował,
w przeciwieństwie do jakże atrakcyjnego (choćby
z powodu złotego hełmu) zawodu strażaka.

pierwszymi recenzentami. Artysta składał równo trzy
czy cztery arkusiki czarnego papieru, następnie
zwykłymi nożyczkami wycinał profil portretowanego,
starannie odwzorowując charakterystyczne szczegóły.
Mężczyźni zachowywali trzymanego w zębach papierosa,
panie strojne kapelusze lub fantazyjne loki, małe
dziewczynki ogromne, zdobiące ich główki motyle
kokard. Tak wypracowany wizerunek naklejał artysta
delikatnie na biały kartonik, który sportretowany po
uiszczeniu honorarium zabierał ze sobą. Dziś w starych
rodzinnych szpargałach udaje się czasami odnaleźć
wizerunek cioci Lodzi bądź wujka Ziutka. Obecnie
niektórzy cwaniacy przeszukują pudła ze starymi
pocztówkami i zdjęciami na różnych giełdach staroci
w poszukiwaniu wizerunku przodka, którym (choć to
obca krew) można się z dumą pochwalić.
W obu naszych parkach rojno było od ulicznych
fotografów, którzy upamiętniali nas na niedzielnych
spacerach z ukochaną lub kochanym wujostwem,
czy z rozwrzeszczanymi dzieciakami szwagra, ale
o fotografach opowiem innym razem.

W mej pamięci pozostali również jakże fascynujący
uliczni artyści, grajkowie, fotografowie, a także
żebraczki i żebracy. Przy wejściu do parku Staszica
rozstawiał swoje stanowisko przedziwny artysta
rękodzielnik, którego warsztat pracy ograniczał się
do nożyczek, czarnego papieru i równo przyciętych
białych kartoników. Obok ustawiał drewniany stelaż,
na którym prezentował swoje dzieła, czarne sylwetki
główek portretowanych klientów. Zawsze otoczony
był tłumkiem ciekawskich, którzy byli równocześnie
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od wielu lat prowadzi badania nad dziejami Częstochowy i regionu w XIX
i XX wieku; ma w swym dorobku dwie książki oraz kilkadziesiąt artykułów
naukowych i popularnonaukowych. Niezwykle aktywnie uczestniczy
w społeczno-kulturalnym życiu Częstochowy, działając w różnych
stowarzyszeniach. Za pracę pedagogiczną i działalność społeczną otrzymał
wiele nagród i odznaczeń (m.in. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,
Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi). W plebiscycie czytelników
„Gazety Wyborczej” otrzymał tytuł „Twórcy roku 2005”, a Jego publikacja
pt. „Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny” stała się
„Wydarzeniem Kulturalnym roku 2005”.

NAGRODY PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY
DLA ARTYSTÓW I TWÓRCÓW
28 sierpnia Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona wręczył
doroczne nagrody dla artystów i twórców kultury za rok 2006. Otrzymali je:

Eugeniusz Brańka. Organista, chórmistrz, kompozytor i pedagog.
W latach 1945-1952 studiował na Wydziale Wokalnym Wyższej Szkoły
Muzycznej w Krakowie, a następnie na Wydziale Instrumentalnym w klasie
organów. W latach 1952-1998 był głównym organistą i chórmistrzem na
Jasnej Górze, organizując koncerty i przygotowując oprawę muzyczną
najważniejszych wydarzeń w Sanktuarium. Ma w swym dorobku liczne
koncerty organowe w miastach całej Polski. Skomponował wiele utworów
chóralnych, świeckich i kościelnych (szczególnie maryjnych), a także utworów
organowych. Prowadził szeroką działalność pedagogiczną, m.in. w Wyższej
Szkole Pedagogicznej, Diecezjalnym Studium Organistowskim, w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Częstochowie Współpracował
również z Filharmonią Częstochowską i Teatrem im. Adama Mickiewicza.

Karolina Ściegienny. W latach 1945-50 studiowała rzeźbę w ASP
w Krakowie; w trakcie studiów realizowała specjalizację pedagogiczną
(obejmującą wszystkie kierunki), studiowała także w pracowniach malarstwa,
grafiki, scenografii i rysunku. W swym artystycznym dorobku posiada
płaskorzeźby, rzeźby, portrety, pejzaże. Szczególne miejsce w jej twórczości
zajmuje medalierstwo portretowe oraz witraże. Dzieła artystki można
oglądać m.in. w częstochowskim Muzeum Archidiecezjalnym, w zbiorach
oo. Franciszkanów w Krakowie, w częstochowskim Pałacu Ślubów.
Uhonorowana została m.in. Nagrodą Ministra (w 1975 r.), Złotym Krzyżem
Zasługi (w 1980 r.). Artystka należy do Stowarzyszenia „Witraż 2000”
z siedzibą w Paryżu. Od lat aktywnie uczestniczy w częstochowskim
życiu kulturalnym.

Katarzyna Deszcz. Ukończyła studia na Wydziale Reżyserii Dramatu
PWST w Krakowie i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego;
reżyser, realizatorka warsztatów dramatopisarskich oraz międzynarodowych
projektów teatralnych; współzałożycielka Stowarzyszenia Teatr Mandala.
W latach 2003-2006 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, reżyserując jednocześnie
na Częstochowskiej Scenie spektakle i inicjując wartościowe działania
okołoteatralne. Jest laureatką “Złotej Maski” w kategorii reżyserii. Przed
objęciem stanowiska dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza zrealizowała
w Częstochowie plenerową inscenizację pt. „Rzecz o Franciszku” i spektakl
„Panna Julia” Augusta Strindberga.

Maciej Zagórski. Pianista, absolwent Akademii Muzycznej
w Warszawie; w czasie studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury
i Sztuki; kształcił się w Wiedniu; brał także udział w kursach mistrzowskich
prowadzonych przez pedagogów moskiewskiego Konserwatorium im.
Piotra Czajkowskiego. Jest laureatem krajowych konkursów pianistycznych.
Występował m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej i z orkiestrą Simfonia
Varsovia. Na artystycznym koncie odnotował liczne recitale, trasy koncertowe
w kraju i za granicą (m.in. w Austrii, Japonii, Niemczech, USA), nagrania
radiowe i telewizyjne oraz nagranie płyty CD z utworami J.S. Bacha.
Od wielu lat prowadzi społeczną działalność na rzecz środowiska
muzycznego Częstochowy.

O. Nikodem Kilnar. Prezes działającego od 1999 r. Stowarzyszenia
“Kapela Jasnogórska”, promującego muzykę pochodzącą ze zbiorów
jasnogórskiego klasztoru. Stowarzyszenie popularyzuje bogaty dorobek
kompozytorów i muzyków związanych z Jasną Górą. Jest organizatorem
sesji muzykologicznych oraz koncertów reaktywowanej po latach Kapeli
Jasnogórskiej. Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia jest
opracowywanie zachowanych w klasztornym archiwum źródeł muzycznych
oraz przygotowywanie ich do wykonania, nagrania i publikacji. Niezwykle
cenną, realizowaną przez Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”, serią
wydawniczą, jest seria pod nazwą „Jasnogórska Muzyka Dawna”.

Henryka Zasempa-Kozera. Pianistka, pedagog, pracę zawodową
rozpoczęła jako akompaniatorka orkiestry symfonicznej i nauczyciel
fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie. Obecnie jest
kierownikiem sekcji fortepianu. W latach 1968-1973 była członkiem
kwartetu „Amabile”, z którym zdobyła wiele nagród, na artystycznym koncie
odnotowując również nagrania dla radia i telewizji. Znaczące sukcesy
artystyczne osiągała nie tylko jako koncertująca pianistka, ale także jako
znakomity, ceniony pedagog (jej uczniami byli m.in. Maciej Zagórski, Joanna
Szczepanik-Lang, Marek Walarowski, Maria Banaszkiewicz). Jest prezesem
częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
W 2006 roku obchodzi jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej i pedagogicznej.

Jacek Łydżba. Grafik, malarz, autor projektów okładek, ilustracji
książkowych, plakatów. W 1994 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem
na Wydziale Grafiki w warszawskiej ASP.W 1999 r. był nominowany
do „Paszportu Polityki”. W 2002 r. otrzymał tytuł doktora i rozpoczął pracę
na stanowisku adiunkta w częstochowskiej WSP. Wykłada w pracowni
projektowania graficznego. W 2004 r. został zastępcą dyrektora Instytutu
Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ma w swym
dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą.
Jest współzałożycielem i członkiem Regionalnego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych w Częstochowie. Od lat angażuje się w realizację ważnych
dla miasta przedsięwzięć kulturalnych.
Marian Piotr Rawinis. Pisarz, autor 25 różnorodnych gatunkowo
i tematycznie powieści: sensacyjnych, obyczajowych, historycznych,
szesnastotomowego cyklu pt. „Saga rodu z Lipowej”, opowiadań i innych
form literackich oraz słuchowisk radiowych. Redaktor i wydawca
pierwszego na rynku częstochowskim słownika biograficznego „Kto jest
kim w Częstochowie”; Dziennikarz, w latach 80. publikował w prasie
opozycyjnej, później kierował „Dziennikiem Częstochowskim 24 Godziny”,
był także korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie jest
redaktorem naczelnym częstochowskiego dwumiesięcznika kulturalnego
„Aleje 3”. W 2005 roku za książkę pt. „Martwa natura z księżycem” nagrodzony
został w ogólnopolskim konkursie na współczesną powieść kryminalną.
Juliusz Sętowski. Doktor nauk humanistycznych, historyk, biograf;
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Laureaci Nagród Prezydenta Częstochowy podczas galii w Filharmonii
Częstochowskiej. Od lewej: Karolina Ściegienny, o. Nikodem Kilnar, Juliusz
Sętowski, (prezydent Tadeusz Wrona), Marian P. Rawinis, Katarzyna Deszcz,
Henryka Zasempa Kozera, Eugeniusz Brańka, Maciej Zagórski. Na naszej fot.
nie ma Jacka Łydżby (właśnie urlopował).

Prezydent wręczył także wyróżnienia Mecenas Sztuki 2006. Otrzymali je:
Huta Stali Częstochowa oraz Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze
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PAPIEŻ W OBIEKTYWIE

MEDALE 650-LECIA

W niespełna cztery miesiące po pamiętnej wizycie w naszym
mieście papieża Benedykta XVI, częstochowianie otrzymali
dokumentalny zapis pielgrzymki Ojca Świętego w postaci
albumu fotograficznego. Zaprojektowany przez Szymona
Parafiniaka z zegarmistrzowską dokładnością, ukazuje pracę
jedenastu fotoreporterów, którzy z wielką radością przyjęli
propozycję prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony podczas
czerwcowego wernisażu papieskiej wystawy, aby ekspozycję
przenieść na kartki albumu. W projekcie wzięli udział znani
częstochowscy fotograficy: Grzegorz Skowronek, Adam
Markowski, Sebastian Adamus, Grzegorz Misiak - fororeporterzy
„Gazety Wyborczej” oraz fotograficy niezależni: Marek
Jezierski, Piotr Kras i najmłodszy z całej grupy, ale obiecujący
Kamil Kożuch. Nie zabrakło również Jakuba Morkowskiego,
który opuścił już Częstochowę, Krzysztofa Świerkota jasnogórskiego fotografa i piszącego te słowa. Album wzbogacono
też o kilka zdjęć legendarnego fotografa papieskiego Arturo
Mari. Odntować należy także amutny fakt nagłego odejścia
jednego z naszych kolegów, Janka Kuklińskiego, zmarego
17 lipca, krótko po wernisażu.
(Z.Burda)

Obywatele szczególnie zasłużeni dla Częstochowy otrzymali
z rąk prezydenta Tadeusza Wrony medale wybite dla
upamiętnienia 650. rocznicy lokacji naszego miasta przez
króla Kazimierza Wielkiego. Byli wśród nich samorządowcy,
ludzie nauki, kultury oraz przedstawiciele duchowieństwa.
Na medalach, zaprojektowanych przez prof. Jerzego
Filipa Sztukę, znajduje się napis „650-lecie Samorządności,
Akt Lokacyjny Kazimierza Wielkiego 1356-2006”. Na rewersie
zaś - wizerunek ratusza i napis: „Renowacja Ratusza Miejskiego”.
Uroczystości poprzedziło odegranie hejnałów mariackiego
i częstochowskiego z wieży ratusza, dające sygnał do obchodów
Dni Częstochowy.

IDĄ MŁODZI
W Filii nr 8 Biblioteki Publicznej (ul. Księżycowa)
swoje prace z cyklu „Malarstwo i rysunek” zaprezentowała
Mariola Dworaczyk, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły
Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego.

KU SZTUCE NAJNOWSZEJ
Regionalne Stowarzyszenie Sztuk Pięknych w Częstochowie
przystępuje do prac nad Triennale Sztuki Najnowszej. Pierwszą
edycję, która będzie miała miejsce w budynku dawnej Konduktorowni oraz w zaprzyjaźnionych galeriach Częstochowy,
zaplanowano na okres od maja do lipca 2008 roku. Szefem Triennale
został wybrany krytyk sztuki, artysta plastyk Marian Panek.
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SZTUKA WOBEC ZŁA

80 LAT „NIEDZIELi”

„Sztuka wobec zła” to hasło VI Triennale sztuki „Sacrum”,
najważniejszej imprezy plastycznej w Częstochowie. Ze 116
prac 48 autorów, które wybrano w czasie wstępnej kwalifikacji,
jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 61 prac 29
autorów.
22 września wręczone zostały nagrody i wyróżnienia
dla zwycięzców Triennale. Otrzymali je:
I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Beata Ewa Białecka (zestaw obrazów: Pieśni niewinności,
2005, Atu, 2006, Jedź ostrożnie, 2006, Porwanie Europy, 2006)
II Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy Magdalena Karłowicz Iwanicka (Tknięcie, 2004)
III Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, Paweł
Warchoł (zestaw rysunków z cyklu Skargi Hioba (1-4), 2006)
Przyznano także wyróżnienia honorowe: Dimitris
Gratsias (Turbulent Times, 2004, Denunciation, 2005),
Wojciech Kubiak (Zenon z założonymi rekami (H.I.O.B. 1),
2005, Zenon (H.I.O.B), 2003/04), Tomasz Przysucha (rzeźby:
Hiob, 2006, Pielgrzym, 1996/2005, Bez tytułu, 2005),
Grzegorz Witek (rzeźby Fakty, 2005, Dialog, 2003),
Grzegorz Wnęk (obrazy :Hiob I, 2005/06, Hiob II, 2005/06).

W ratuszu miejskim odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – największej tego typu
gazety w Polsce oraz jubileusz 25-lecia „Niedzieli” pod
redakcją ks. inf. Ireneusza Skubisia.
Jubileuszom towarzyszył wernisaż wystawy „Jan Paweł II
z «Niedzielą»” oraz projekcja filmu poświęconego historii
tygodnika przygotowanego przez studio telewizyjne „Niedzieli”.
Tygodnik powołał do życia w 1926 roku bp Teodor Kubina.
Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Stanisław Gałązka.
W okresie II wojny światowej tygodnik się nie ukazywał,
powrócił w 1945 roku, ale kilka lat później został zawiszony
przez władze komunistyczne (1953). Działalność wydawniczą
wznowiono w 1981 roku, redaktorem naczelnym został wówczas
ks. inf. Ireneusz Skubiś.
W ciągu minionych lat „Niedziela” znacznie się rozwinęła. Dziś
zatrudnia 180 osób, korzysta z pomocy 1000 wolontariuszy,
a ukazuje się w 22 edycjach - w tym w dwóch w USA oraz w Kanadzie.

KONKURS LITERACKI
Filia Nr 1 i Filia Nr 9 Biblioteki Publicznej im. dra Władysława
Biegańskiego w Częstochowie ogłaszają Międzyszkolny
Konkurs Literacki „Z Częstochową w tle”.
Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań literackich oraz
poszukiwanie i promowanie młodych, utalentowanych prozaików.
Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu organizatorzy zapraszają młodzież
częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie -w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2006 r. - samodzielnie
napisanego, nigdzie niepublikowanego i nienagradzanego
w innych konkursach opowiadania - z motywami częstochowskimi.
Temat opowiadania jest dowolny, ale musi ono zawierać
czytelne elementy związane z Częstochową.
3. Objętość prac nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu
(ok. 9 000 znaków). Prace powinny być oznaczone godłem
(pseudonimem literackim), zapisane na dyskietce i wydrukowane.
W kopertach oznaczonych tym samym godłem autorzy
powinni umieścić następujące informacje: Tytuł pracy, imię
i nazwisko autora, rok urodzenia, adres zamieszkania,
telefon, nazwa i adres szkoły oraz klasa.
4. Prace konkursowe należy składać w Bibliotece Publicznej
im. dra Wł. Biegańskiego - w Filii Nr 1 (Al. Niepodległości 11,
tel. 3636444) lub w Filii Nr 9 (ul Nowowiejskiego 15, tel. 3606114).
5. Oceny prac i przyznania nagród dokona jury. Finał
konkursu odbędzie się w styczniu 2007 r.
6. Nagrody: Zwycięska praca zostanie opublikowana
w Dwumiesięczniku Kulturalnym Częstochowy „Aleje3”.
Ponadto dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane
są atrakcyjne nagrody książkowe.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy
konkursu.

Prezydent Częstochowy wręczył ks. Ireneuszowi Skubisiowi medal
wybity z okazji 650-lecia lokacji Częstochowy

OŚRODEK DOKUMENTACJI
Przy Muzeum Częstochowskim powstał Ośrodek Dokumentacji
Dziejów Częstochowy. Dyrektorem tej placówki kulturalnej będzie
historyk Juliusz Sętowski. Ośrodek ma stać się instytucją otwartą
dla osób chcących skorzystać z wiedzy o przeszłości miasta.
Powstanie tu Archiwum Fotografii (gromadzące zbiory także
w wersji zdigitalizowanej), Archiwum Historii Mówionej
(relacje świadków ważnych wydarzeń historycznych),
Archiwum Biograficzne (tworzące kartotekę biograficzną miasta
Częstochowy), Biblioteka Tematyczna (gromadząca książki,
czasopisma i inne formy wydawnicze dotyczące dziejów miasta),
Archiwum Filmowe.
Ośrodek podejmie także działalność wydawniczą, planowane
jest m.in. stworzenie Rocznika Historycznego Miasta Częstochowy,
udział w realizacji projektu „Encyklopedia Częstochowy” oraz
w opracowaniu Słownika Biograficznego miasta. W przyszłym
wyjdzie wydawnictwo poświecenie dokonaniom doktora
Władysława Biegańskiego, w następnym - udziałowi
częstochowian w walkach o niepodległość kraju.
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Urodził się w 1955. Od 1990 roku pracuje w Zakładzie Malarstwa
i Rysunku Instytutu Plastyki w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, obecnie na stanowisku profesora uczelnianego.
WYSTAWY INDYWIDUALNE:
1990 - Wystawa indywidualna towarzysząca XV Festiwalowi
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
1991 - Galeria TEST, Warszawa
1991 - Wystawa indywidualna z okazji Światowego Zjazdu
Młodzieży, Częstochowa
1992 - BWA, Częstochowa
1992 - Galeria GOJOWY, Krefeld, Niemcy
1993 - Galeria Związku Artystów Niemieckich HAGENRING,
Hagen, Niemcy
1994 - Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER, Częstochowa
1995 - Wystawa Malarstwa PWSSP, Wrocław
1995 - Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa
1995 - Galeria w Pałacu Zielińskich, Kielce
1996 - Galeria Władysława Hasiora, Zakopane
1997 - Muzeum im. T. Kulisiewicza, Kalisz
1998 - Miejska Galeria Sztuki - EXTRAVAGANCE, Sosnowiec
1999 - Biuro Wystaw Artystycznych, Piotrków Trybunalski
2000 - Filharmonia, Częstochowa
2000 - Galeria HAGENRING, Hagen, Niemcy
2003 - Galeria GOJOWY, Rheurdt, Niemcy
WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE:
1986 - Wystawa Pokonkursowa BIELSKA JESIEŃ '86, BWA
Bielsko Biała
1986 - SALON IM. L. WYCZÓŁKOWSKIEGO, BWA Bydgoszcz
1986 - XIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,
BWA Szczecin
1987 - SALON ZIMOWY, BWA Radom
1988 - Rodzinny Dom, Wystawa Sztuki Współczesnej,
Kościół św. Wojciecha, Częstochowa
1988 - Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław
1988 - ARSENAŁ Hala Gwardii, Galeria Brama, Warszawa
1989 - Wystawa Laureatów Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego, Sztokholm, Bratysława
1989 - RED - WHITE, Warszawa, Amsterdam
1989 - Internationale Prasentation Zeitgenossischer Kunst,
Stuttgart, Niemcy
1990 - ART NÜRNBERG 5, Norymbergia, Niemcy
1990 - Międzynarodowe Targi Sztuki, Monachium, Niemcy
1991 - Wystawa Malarstwa Młodych Polskich Artystów,
Bloemendaal, Galeria Dijkstra, Holandia
1991 - Wystawa 12 ARTYSTÓW Z CZĘSTOCHOWY,
Muzeum Archidiecezji, Warszawa
1991 - MICRO-ART, Galeria ZPAP, Warszawa
1992 - SACRUM I, Saint-Gaultier, Francja
1993 - ART Polonais Contemporain, Lourdes, Francja
1993 - NOWE POKOLENIE, Galeria Władysława Hasiora,
Zakopane
1993 - Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Muzeum
w Hagen, Niemcy
1993 - SZTUKA MIEJSCEM ODNALEZIENIA SIĘ, SIAC, Kraków
1994 - BIBLIA WE WSPÓŁCZESNYM MALARSTWI
POLSKIM, Muzeum Narodowe, Gdańsk
1997 - TRANSLACJE '97 Międzynarodowa Wystawa Sztuki,
BWA Piotrków Trybunalski
2004 - 25 LAT INSTYTUTU PLASTYKI WSP, Galeria Miejska,
Częstochowa
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
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1985 - Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa
im. R. Pomorskiego, BWA Katowice
1987 - III Nagroda i Stypendium MKiSZ w Konkursie Malarstwa
im. J. Spychalskiego, BWA Poznań
1988 - Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego, BWA Szczecin
1991 - Nagroda Główna Ministra Kultury i Sztuki na I Triennale
Sztuki SACRUM, BWA Częstochowa
1993 - Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie
kultury za całokształt twórczości
1997 - Wyróżnienie w II JESIENNYM SALONIE PLASTYKI,
IX-X 2006 BWA Ostrów Świętokrzyski
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