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Czas wszystko zmienia – śpiewał kiedyś Bob Dylan. Świat wokół
nas wydaje się dziś bardzo odległy od tego, czym był, na przykład,
przed ćwierćwieczem. Dwadzieścia pięć lat temu nikomu nie
przyszłoby do głowy ustroić sklep bożonarodzeniowo już na początku
listopada. Wyjątkowość święta polegała na tym, że przychodziło ono
w grudniu, że było jedyne, że poprzedzało je długie oczekiwanie.

Boże Narodzenie miało w Polsce zawsze dodatkowe znaczenie,
ponieważ wypadało niedługo po dniu Wszystkich Świętych i  po
listopadzie, zimnym, smutnym i przygnębiającym. Czas oczekiwania
na radosną nowinę Narodzenia był czasem bardzo ważnym i bardzo
potrzebnym. „Większą mi rozkoszą podróż, niż przybycie”
- zauważył Leopold Staff.

Najtrudniejsze i najgorsze dla wszystkich były święta 1981 roku.
Naraz, jednego dnia, tysięcy ludzi zabrakło przy wigilijnych stołach.
Od tamtego grudnia mija 25 lat ale zapewne minie jeszcze niejeden
dziesiątek, zanim emocje związane ze stanem wojennym uspokoją
się, a ówczesne wydarzenia będziemy postrzegać wyłącznie jako
historię. Może nie stanie się to nigdy, ponieważ jedni będą
utrzymywać, że stan wojenny był złem a inni, że był dobrem. Jedni
powiedzą o wyborze mniejszego zła. Drudzy będą mówili o ofiarach,
krzywdach i zawiedzionych nadziejach. I o zbrodniach, jakie miały
miejsce, bo jest zbrodnią występowanie przeciw własnemu narodowi
- używanie czołgów i pałek dla uszczęśliwiania rodaków.

Można dziś usłyszeć - w imię politycznej poprawności - że dość
już o historii, a prawda, jak zwykle, leży pośrodku. Otóż, nie leży
pośrodku. Nigdy nie leży pośrodku, gdy po jednej stronie jest ofiara,
a kat po drugiej. Prawda, to do dziś niezabliźnione rany i póki choćby
w jednej duszy będzie tkwił cierń – cierpienia, strachu, bólu - sprawa
nie będzie załatwiona. Bo każda krzywda wyrządzona bliźniemu
jest policzona i zapamiętana. Wielokrotnie podkreślał to Chrystus,
wedle Antoniego Słonimskiego „pierwszy proletariusz, pierwszy
rewolucjonista”.

Czas wszystko zmienia. Goi rany, pozwala zapominać. I znowu
mieć nadzieję. 25 lat temu niewielu przewidywało, że będzie im
dane doczekać normalności. Dziś mamy każdy towar w sklepie,
policjant i urzędnik bywa uprzejmy,  niewinnego nie stawiają przed
sądem, żeby w imię ideologii skazać go na odosobnienie za kratą
lub na wyjazd na koniec świata bez prawa powrotu.

Czas wszystko zmienia. Czy warto było przeciwstawiać się
przemocy, skoro dziś milion Polaków dobrowolnie wyjechało
za granicę? Tak, warto było. Ponieważ chodziło i o to, żeby można
było wyjechać, jeśli ojczyzna nie wyżywi, nie da pracy, nie zapewni
przyszłości. Możemy mieć nadzieję, że niektórzy kiedyś powrócą,
choćby tylko na chwilę, choćby tylko po to, żeby zobaczyć się
z rodzinami i z przyjaciółmi.

Niektórzy zostali wtedy, nie wszyscy wyjeżdżają dzisiaj.
Z rozmaitych powodów. Z patriotyzmu, z niechęci do podróżowania,
z lenistwa, ze strachu. Jedni i drudzy mają prawo do pamięci.
Pamięć jest ważna, stanowi fundament życia, naszej tradycji i kultury.

Obchodzimy rozmaite halloweeny i nie dziwimy się, że w sklepach
choinki stroi się już w połowie listopada. Nadal jednak w wielu
domach święto zmarłych wypada na początku listopada, a Boże
Narodzenie pod koniec grudnia.

Prawda nie leży pośrodku.
Marian P. Rawinis
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Kongres Częstochowian

Wyjechali  z dobrej woli lub z konieczności.
Mieszkają w innych miastach, w innych krajach,
na innych kontynentach. Wykonują rozmaite zawody,
pełnią różne funkcje.

Odwiedzają Częstochowę regularnie lub bardzo
rzadko.

Z nami łączy ich pokrewieństwo, wspomnienia
i sentymenty. Z nami łączy ich miłość do miasta,
w którym zawsze są i będą najserdeczniej witani.

Nie zapomnieli, skąd się wywodzą.
Nie przestali być częstochowianami.
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Anna Purska

Młodej emigracji poświęcam

*   *   *

O miasta, molochy nieczułe.
Wasze niezrozumiałe języki, samochody płynące nad ziemią.
Szpitale nad brzegami rzek, supermarkety i stacje.
O miasta!
Wasze przelewające się tłumy, ludzkie fale.
Wasze święta, obietnice i pieśni.
Dyskoteki, rewolucje, pieniądze.
O miasta, molochy nieczułe. Las znaków głuchy i gęsty.
Ożywiona bieganina ulic.
Autostrady i obwodnice. Odległości.

Samotne kroki na ulicach.
Samotne kroki na mostach.
Samotne kroki na mostach wiszących.

Przeszli tędy, minęli i nowi przejść mają.
Znużeni. Ufający często wbrew nadziei.
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Arkadiusz Zając -  Silentium III
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Katarzyna Swiłło - Pejzaż, 2006

Taneczna idea obrazu -
od niepokoju do spokoju

Malarskie obrazy Katarzyny Swiłło są - jak sama
mówi - „intagralną częścią mnie i moją osobą
całkowicie uzasadnione. Są przesiąknięte moją
filozofią, sposobem życia, drogą, którą podążam,
a także subiektywnymi, ulotnymi aspektami mnie”.

Tematem jej prac malarskich jest pejzaż, a właściwie
idea pejzażu rozumiana jako kompozycja otwarta.
Autorka, a widać to w jej realizacjach, ceni sobie
w malarstwie emocjonalną funkcję koloru. Struktura
jej wielu obrazów wybrzmiewa z ekspresji drobnej
plamy, multiplikowanej wielokrotnie – składającej się
na całościowy otwarty ornament wyobrażonego pejzażu.

W rozmowie ze mną z całą otwartością mówi
o związkach swojego malarstwa z twórczością
Władysława Strzemińskiego, Jacksona Pollocka,
Marka Rothko. U pierwszego ceni sobie całość idei
obrazu bez wydzielania jego części czy stref, drugi

interesuje ją w swoim otwartym procesie twórczym
w specyficznym automatycznym zapisie. Natomiast
trzeci pomaga jej odczuwać tajemnicę autonomicznego
koloru i jego symbolicznego, również energetycznego
oddziaływania w przedstawieniu malarskim.

Bez wątpienia Katarzyna Swiłło uwrażliwiona jest
na energię koloru, jego świetlistość i jakość. Główną
jednak domeną jej malarstwa jest przestrzeń i rytm –
powtórzenia śladu pędzla, a właściwie zapisu pewnej
ścieżki koloru, jakby drobnych znaków, które mogą
nam się kojarzyć z dźwiękiem o określonej wartości tonu
i wybrzmienia.

Na kameralnej wystawie w Klubie „Fanaberia”
pokazała siedem interesujących obrazów o bogatym
zapleczu intelektualnych odniesień - jak i też
paradoksalnie bardzo zmysłowych i sensualnych.

Katarzyna Swiłło niedawno, w 2000 r. obroniła swój
dyplom atrystyczny w pracowni prof. Leona Macieja
w Instytucie Plastyki w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Jest również laureatką II Ogólnopolskich
Prezentacji Twórczości Młodych „Nadzieje”, które
odbyły się w tym roku w Miejskiej Galerii Sztuki.

Marian Panek
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Jakub M. Rawinis

GĘGOL

Nieprawda, że dzisiaj w naszym kraju kulturą rosyjską
mało kto się interesuje. Świadczą o tym chociażby dramaty
Mikołaja Gogola, wystawiane w Teatrze im. Adama
Mickiewicza. Dziewięć lat temu, w czasach, gdy dyrektorem
był nieodżałowany Marek Perepeczko, grali u nas „Rewizora”.
Teraz nowy dyrektor, Robert Dorosławski, zdecydował, aby
pierwszą premierą na dużej scenie został drugi ze słynnych
dramatów Gogola, „Ożenek”. Nie jest to jednak pierwsza
inscenizacja tej sztuki u nas: „Ożenek” pojawił się jeszcze
w 1952 roku, w „100-letnią rocznicę” (jak podaje afisz
z epoki) śmierci autora. Dzisiaj realizacji przedstawienia
podjął się Gabriel Gietzky, młody aktor i reżyser, mający
na koncie m.in. współpracę z głośnym Krystianem Lupą.
Nie jest to jego pierwsze podejście do Gogola, bo już cztery
lata temu wystawił „Nos” w Warszawie.

A teraz parę słów na wypadek, gdyby jednak ktoś nie
pamiętał, co za jeden ten Gogol. Autor urodzony na Ukrainie,
ale piszący w języku rosyjskim i od pewnego momentu
głównie o Rosji, który pod koniec życia przekwalifikował
się na filozofa i spalił sporo dzieł, nad którymi pracował,
miejsce w historii literatury zdobył dzięki utworom

przedstawiającym świat „małych ludzi”, śmiesznych
w nieśmieszny sposób, bardzo często urzędników. Stworzył
galerię niezwykle charakterystycznych typów w „Opowiadaniach
petersburskich” (do których należy wspomniany „Nos”),
„Rewizorze”, „Martwych duszach”…

„Ożenek”, choć wcześniejszy, należy do jego najsłynniejszych
dzieł. Jest to komedia bez typowego dla epoki szczęśliwego
zakończenia, przedstawiająca nie tyle miłość pokonującą
przeszkody, co nieporadność relacji międzyludzkich. Krótko
mówiąc – historia o facecie nazwiskiem Podkolesin, który
uznał, że powinien się ożenić, ale tak naprawdę mu się nie
chciało; samo zaś zawarcie małżeństwa niewiele się różni
od transakcji handlowej.

Podejście Gietzky’ego do inscenizacji jest ździebko
niekonsekwentne. W wywiadzie, który można przeczytać
w programie, stwierdził, że „nigdy nie przeszedł mu przez
głowę „Ożenek” w dżinsach”. Mimo to  postanowił
„uwspółcześnić ujęcie tematu”, aktualnym zaś elementem
ma być w sztuce człowiek, który od czasów Gogola się nie
zmienił. Nasuwa się pytanie: po co unowocześniać coś, co
i tak jest uniwersalne bez względu na czasy? Ale niech mu
będzie. W końcu to nie tylko kostium decyduje o jakości
przedstawienia. Że aktorzy hasają w garniturach, zaś pannę
młodą Agafię (Iwona Chołuj) widzimy z początku
w błękitnym szlafroku – to wcale nie wygląda tak źle.

Gorzej, że reżyser okrutnie pociął tekst, wyrzucając
z niego m.in. rozmowę głównego bohatera (Adam Hutyra)
ze sługą Stiepanem (Bartosz Kopeć) na początku sztuki:
Podkolesin chce się dowiedzieć, czy krawiec nie wypytywał

Fot. Piotr Dłubak
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o jego zamiar żeniaczki. Dialog ten należy do klasyki, ale
u Gietzky’ego go nie uświadczysz. Stiepan zaś, podobnie
jak służąca Duniaszka (Agnieszka Łopacka), w ogóle został
zredukowany do pomocy technicznej typu „przynieś-podaj”.
Innym większym kawałkiem tekstu Gogola, którego
w przedstawieniu nie ma, jest ten, gdy ciotka Ariona i swatka
Fiokła (Cecylia Putro i Małgorzata Marciniak), omawiając
zalotników, spierają się na temat wyższości kupca nad
szlachcicem. Nie usłyszymy też z desek naszego teatru
wielu innych, krótszych lub dłuższych fragmentów.
Zupełnie nie wiadomo, co powodowało reżyserem,
że usunął na przykład następujący dialog:

Koczkariew: Z jakich stron tyle wron, co?
Fiokła: Żadne ci wrony, sami porządni panowie.
W ramach uaktualniania, z pozostałego tekstu wyrzucone

zostały słowa „Rosja”, „rosyjski”, „ruski”. Jeden z zalotników,
marynarz Żewakin (Andrzej Iwiński), mówi, że przez 34
dni pobytu na Sycylii nie słyszał ani jednego słowa po naszemu.
Jednak reżyser jest konsekwentny jak mało kto. Podkolesin
w pewnym momencie mówi o sobie: „Radca dworu to
w końcu taki sam pułkownik jak każdy inny”. Zdanie to,
odnoszące się do tzw. tabeli rang – carskiego systemu rang
urzędniczych i wojskowych, stwarzającego swoistą kastowość
– wyjęte z kontekstu rosyjskiego jest pozbawione sensu.

Wiemy już mniej więcej, czego nie ma. A co jest? Jest
opowieść Żewakina o Sycylii i o suknie. Są i inni zalotnicy,
o których niżej. Jest Koczkariow (Waldemar Cudzik), sprytny
przyjaciel Podkolesina, zmuszający go do ożenku. Zasadnicza
linia fabuły została zachowana. Jednak reżyser wprowadził

komizm sytuacyjny, zza którego nie widać sensu. Cały
spektakl zaczyna się od krzątaniny w półmroku i na
czworakach, do wtóru głośnego bicia serca. Podkolesin leży
rozwalony w fotelu, pod narzutą, w podkoszulku i majtkach,
a za fotelem czai się Fiokła, która następnie, wraz ze Stiepanem
i Koczkariowem, będzie ubierać bohatera i jednocześnie
z nim rozmawiać. Panna na bosaka bawi się fisharmonią,
zaś Fiokła opowiada jej o zalotnikach, mocząc nogi w miednicy.
Później, w czasie prezentacji konkurentów, Agafia iska każdego
po głowie, czemu towarzyszy odgłos przypominający jakieś
mamrotanie lub jeżdżenie smykiem po strunach basowych.
W tej samej scenie Fiokła chodzi na czworakach, szukając
szkła kontaktowego, a zalotnicy wspinają się na krzesła.
Nieco wcześniej egzekutor Jajecznica (Antoni Rot), sprawdzając
majętność panny, łazi po drabinie, przestawiając ją z miejsca
na miejsce. No i jeszcze rozmowa Podkolesina z Agafią po
tym, jak Koczkariow przepędził pozostałych konkurentów:
maksymalnie sztuczna, przerysowana, na dodatek Agafia
nieustannie zapala i gasi lampkę. Zgoda, takie efekty
wywołują eksplozje śmiechu u publiczności, ale czy dają
jej szansę zastanowić się nad problemem „handlu ludźmi”,
o którym mówi Gietzky? W tym, że leżącego w fotelu
Podkolesina łapie skurcz w nodze albo że aktor Andrzej
Iwiński w bardzo zabawny sposób siada na wysokim
stołku, trudno mi było zobaczyć „nową, szerszą świadomość”.
Podobnie jak w tym, że brakuje kilku ostatnich scen.
W oryginale pan młody ucieka przez okno. Adam Hutyra
natomiast rozbiera się z powrotem do majtek i podkoszulka,
kładzie się na fotelu i znika. Na scenę wkracza Agafia, która

Fot. Piotr Dłubak



10aleje III XI-XII 2006

TEATR

powtarza: „Zniknął!” na tle muzyki rodem z horroru – i to
już wszystko. Nie słyszymy finałowej kwestii: „Gdyby
jeszcze uciekał drzwiami, to pół biedy, ale jeśli przez okno,
to i święty Boże nie pomoże!”

Ale nie wszystko jest źle. Aktorzy, wiadomo, nie
podskoczą powyżej tego, co dla nich przewiduje reżyser,
ale trzymają poziom. Adam Hutyra wydawał się skrępowany
koncepcją roli, ale i tak kilka razy zabłysnął. Cudzikowi
w roli bezczelnego Koczkariowa współczesny kostium
nawet pomógł. Dobrze wypadli zalotnicy: urzędnicza
dusza Iwan Jajecznica, lubieżny mitoman Żewakin oraz
zmanierowany Anuczkin (Sebastian Banaszczyk). Role
kobiece są jakby słabsze, ale to nie z winy aktorek.

Scenografia przypomina sklep z tekstyliami. Pośrodku
i po bokach znajdują się przeźroczyste drzwi, a pomiędzy
nimi – witryny z garniturem i suknią ślubną. Istotnym
elementem jest również wspomniana drabina na kółkach,
a także fotel Podkolesina, stojący w lewym rogu sceny.
Czasami akcja przenosi się właśnie do tego kąta, a reszta
sceny pozostaje w półmroku; przy tym za środkowymi drzwiami
od czasu do czasu coś się dzieje. Nad drzwiami widnieje
zegar, ale chyba zepsuty, bo przez cały spektakl szedł do tyłu.

Mniej zachwyca oprawa dźwiękowa. Oprócz
wspomnianego już mamrotania i bicia serca można
usłyszeć płacz dziecka (gdy Koczkariow roztacza przed
Podkolesinem wizję szczęścia rodzinnego), jakieś „ojojoj”
i inne. Zdaje mi się, że wprowadza to dodatkowy chaos.

„Ożenek” nie jest przedstawieniem bardzo złym,
ale sensu wybitnie w nim brakuje. Wydaje się, że reżyser
kierował się zasadą jak największego udziwnienia, czego
efektem jest znikoma zawartość tego, co najistotniejsze
u Gogola. Gabriel Gietzky, jak już wspomniałem, był ongi
asystentem Krystiana Lupy. Ten kontrowersyjny reżyser
ma jednak na tyle przyzwoitości, by swoim inscenizacjom
zmieniać tytuły (np. „Hamlet” przemianowany na „H.”).
Nasz reżyser pozostawił jednak najnowsze dzieło pod
tytułem oryginalnym, co może wprowadzić w błąd bardziej
konserwatywnego widza, oczekującego u lejtnanta Żewakina
epoletów, o których mówił, ale ich nie miał. Tym bardziej,
że pod względem treści jest to nie tyle Gogol, co Gęgol.

PS. Po burzliwych oklaskach na scenę wyszedł redaktor
Tadeusz Piersiak, aby wręczyć nagrodę „Złotego Koturna”
dla najsympatyczniejszego aktora częstochowskiego teatru
(według plebiscytu „Gazety Wyborczej”). Statuetkę autorstwa
Mariusza Chrząstka otrzymali Adam Hutyra (który nagrodę
odebrał), Agata Ochota-Hutyra i Iwona Chołuj. Wybór
czytelników nie dziwi – Adam Hutyra nie od dziś pełni
w częstochowskim zespole rolę zbliżoną do centra
w drużynie koszykówki i jak widzieliśmy chwilę
wcześniej, potrafi nawet słabe przedstawienie uratować
przed zupełną klęską.

Fot. Piotr Dłubak
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Widok z 1910 r. na budynek Szpitala Miejskiego Najświętszej Marii Panny przy Alei NMP, wzniesiony w latach 1835-1838 według
projektu Henryka Marconiego. Rozebrany w 1969 r. Obecnie w tym miejscu znajduje się Dom Handlowy „Merkury".
Pocztówka z kolekcji autorskiej Zbigniewa S. Biernackiego.

Władysław Ratusiński

Obrońmy II Aleję

W II Alei Najświętszej Maryi Panny stał zabytkowy
budynek, ukończony w 1838 r., autorstwa  pochodzącego
z Bolonii architekta, Henryka Marconiego. Mieścił
się tam swego czasu szpital - pod wezwaniem
św. Benedykta, a następnie Najświętszej Maryi Panny
- cieszący się bardzo dobrą opinią. Kamienica została
zburzona za czasów PRL. Wybudowano na tym
miejscu Dom Handlowy “Merkury”, który, cofnięty
od ulicy, tworzy wyrwę w jej pierzei. Starano się
zapewne chociaż w ten sposób mniej zakłócać
charakter zabytkowej Alei. Obecnie, gdy gmaszysko
ma być rozebrane, powstaje wielka szansa. Aleksander
Jaśkiewicz napisał: „Wiele niepowetowanych szkód
wyrządzono zabytkowej zabudowie Alei na skutek
wyburzeń kamienic (m. in. szpital proj. H. Marconiego)
i źle pojętej modernizacji (…). Porównanie obecnego
stanu Alei z jej ikonografią sprzed stu lat pozwala

zauważyć, jak architektura tej reprezentacyjnej arterii
utraciła wiele ze swego dawnego uroku”.1  Miasto
powinno wpłynąć na nowych właścicieli, nawiązać
z nimi współpracę, aby odtworzyć kamieniczkę
Marconiego, naprawić wielką szkodę, uzupełnić
pierzeję Alei. Możliwości realizacji są różne. Od
całkowitej odbudowy kamieniczki (co byłoby najlepsze)
i włączenia jej w nowoczesny kompleks handlowy –
do przynajmniej odtworzenia, jak się to dziś praktykuje,
samej elewacji frontowej,  jako kurtyny. Można by
osiągnąć znakomity efekt wizualny i psychologiczny.
Przez bramę odbudowanej kamienicy wchodziłoby się
do supernowoczesnego obiektu. Z pewnością byłby
to też świetny chwyt reklamowy. A Częstochowa
zyskałaby bardzo interesujące i piękne miejsce.

Najnowsza architektura daje różne możliwości
ciekawych rozwiązań. W ostateczności można by nawet,
jak to zrobił w jednej ze swych realizacji architekt
Romuald Loegler, przywrócić historyczną fasadę
w formie jej rysunku w skali 1:1, naniesionego na ścianę.

Tymczasem projekt, który właściciele pokazują
na planszy przed “Merkurym”, jest przebrzmiałą
architekturą z lat dziewięćdziesiątych, typową  i –
delikatnie mówiąc – nie najwyższego lotu. Taki obiekt
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na wiele dziesięcioleci zniszczy nie tylko jeden fragment
Alei, ale poważnie zakłóci charakter całego traktu
jasnogórskich pielgrzymów – i to w miejscu niezwykle
istotnym, bo zaraz po wyjściu z dworca.

Zdecydowanym działaniem powinno się  temu
zapobiec – i znaleźć sposób przekonania inwestorów,
że odpowiednim rozwiązaniem architektonicznym
warto uszanować niezwykle cenne założenie
urbanistyczne, Aleję Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie. Dla tego celu miasto powinno
podjąć z inwestorem współpracę, stawiać twarde
wymagania i tworzyć takie warunki, aby inwestor
był zainteresowany osiągnięciem pożądanego
dla wszystkich rezultatu.

1 Aleksander Jaśkiewicz, Kultura i sztuka  [w:]
Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego...
t. 2 , Częstochowa 2005, s. 460

Pomniki III

Niedawny Światowy Zjazd  Żydów – Częstochowian
uświadamia fakt, że pamięć  tak licznej  w Częstochowie
społeczności żydowskiej nie jest dotąd wystarczająco
obecna w życiu miasta. Jedna większa tablica,
zabezpieczona szybą przed wandalami na gmachu
Filharmonii, sprawy nie załatwia. Ponawiam
propozycję, aby wzbogacić częstochowskie ulice
Pomnikami Zwykłych Ludzi – ulicznymi rzeźbami
przedstawiającymi dawnych przechodniów.

Takie rzeźby mogłyby  być dobrą formą upamiętnienia
również tej wielkiej społeczności częstochowskich
współobywateli. Pomniki kojarzą się z uczczeniem
ludzi, których praca, czyny, osiągnięcia, zasługi,
bohaterstwo czy tragiczny los wyniosły na piedestał.
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Rys. Władysław RatusińskiOkno na Mostowej

Zaś forma rzeźb ulicznych wskazywałaby na to,
że bardziej niż o uczczenie, bardziej nawet niż
o rozpamiętywanie niewyobrażalnej tragedii, jaka
ich spotkała – chodzi o pamięć życia, o przywołanie
ludzi, którzy przed nami chodzili po tych samych
ulicach, mieli swoje problemy i radości.

Mógłby to być swego rodzaju pomnikowy
tryptyk, bowiem wśród  miejsc związanych z historią
częstochowskich Żydów są trzy, szczególnie domagające
się upamiętnienia. Na Starym Rynku, na krawędzi
chodnika, jak w Poznaniu Stary Marych, mogłaby się
zatrzymać żydowska rodzina w drodze do starej
synagogi na Nadrzecznej. Drugim miejscem ustawienia
takich rzeźb byłoby otoczenie Filharmonii. Nie wolno
nigdy zapomnieć, że Filharmonia – to przed zniszczeniem
przez hitlerowców okazała nowa synagoga na ulicy
Wilsona. Właściwie powinna być odbudowana. Ale
skoro historia tak się potoczyła, że chodzimy do niej
na koncerty i widowiska – niech by przynajmniej
ta świątecznie ubrana rodzina żydowska idąca na
modlitwę do synagogi była utrwalonym w brązie
przypomnieniem świętości miejsca.

Trzecią częścią niekonwencjonalnego pomnika
pokoleń żydów – częstochowian powinno być
miejsce, skąd wywieziono 40 tysięcy ludzi – dawna
stacja Warta. Postać samotnego Żyda stojąca  przy
odtworzonym torze kolejowym i zachowana autentyczna
nawierzchnia z kamieni brukowych, po których szli –
taki widzę kształt tego pomnika. Tu zresztą są już
różne autorskie wizje monumentu, nad którymi pracuje
Jerzy Kędziora. Jakakolwiek będzie ostateczna wersja
– trzeba bezwzględnie zachować i wydobyć – tę
nawierzchnię, autentycznego świadka ludzkiej tragedii.

Zaś najważniejszym pomnikiem i największym
świadectwem naszej pamięci powinno być pieczołowite
zachowanie uliczek w okolicach Starego Rynku.
Z jezdniami brukowanymi kocimi łbami. Z podwórkami
o szarych ścianach, po których pną się jeszcze gdzieniegdzie
drewniane schodki do charakterystycznych drewnianych
galeryjek. Niestety, przez lata nic w tym kierunku nie
zrobiono. Remonty paru kamieniczek przy samym
Starym Rynku, choć bardzo ważne, to o wiele za mało.
Wszystko niszczeje, popada w ruinę – albo straszy
nowymi budynkami, stawianymi bez żadnego wyczucia
miejsca. Straszy brak stałej pamięci, której nie zastąpią
nawet najpiękniejsze i najbardziej godne uznania
marsze, spotkania, imprezy.

I nie chodzi tu bynajmniej o smętne pogrążanie
się w przeszłości. Chodzi o ocalenie wspólnej historii
dla przyszłości. I o zachowanie tego klimatu dawnego
miasta, który wzbogaca wizerunek miasta dzisiejszego,
a nawet wręcz decyduje o ludzkim obliczu jego
współczesności.

Dotyczy to również ulic w okolicach katedry – i całej
dzielnicy podjasnogórskiej, o którą się często upominam:
z Rynkiem Wieluńskim, ulicami 7 Kamienic, św. Barbary,
św. Kazimierza, Wieluńską, św. Rocha, św. Jana...

Władysław Ratusiński
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KONDUKTOROWNIA
JAKO CENTRUM POMPIDOU

Z Piotrem Głowackim, prezesem Regionalnego
Towarzystwa Zachęta w Częstochowie,
rozmawia Anna Witek

Środowisko artystów plastyków w Częstochowie
zorganizowało się w Regionalne Towarzystwo Zachęta
w sierpniu 2004 roku. Obecnie Stowarzyszenie stara
się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Jaki główny cel przyświecał powołaniu Zachęty?

Przede wszystkim była to chęć wzięcia spraw
kultury i artystów we własne ręce. Nie chcieliśmy
przegapić momentu, w którym z kapitalną inicjatywą
zawiązywania stowarzyszeń Zachęty wystąpił ówczesny
minister kultury Waldemar Dąbrowski. Odkąd pamiętam,
zawsze w Częstochowie wszyscy artyści, których znałem,
narzekali na nicość instytucji i urzędów. Po tak
zwanym upadku komunizmu sytuacja aż tak się nie
zmieniła. Najważniejsze w tym wszystkim to próba

prowadzenia przez artystów miejsca kreacji, czyli
u nas Konduktorowni, którą nazywam także KondZachem.
Do tego zapalili się wszyscy i to najlepsi i najbardziej
znani twórcy. Nie jesteśmy grupą artystyczną. Mówimy
wieloma głosami, nie narzucamy sobie reguł
programowych, a ponadto dopuszczamy w wyjątkowych
wypadkach amatorów. To postmodernizm na całego...

Funkcja prezesa Towarzystwa to zadanie odpowiedzialne
i przed środowiskiem artystycznym Częstochowy,
i przed miastem i jego oczekiwaniami. Mimo
szerokiego spektrum Pańskiej własnej działalności,
wykształcenia i doświadczenia – jest Pan historykiem
sztuki, publicystą, inicjatorem i organizatorem
licznych wystaw i imprez artystycznych, z ośmioletnim
emigracyjnym stażem w Szwecji, gdzie Pański brat
prowadzi polsko-szwedzką wymianę kulturalną – na
jakie trudności natrafia Pan w swojej pracy?
Z jakimi przeszkodami przychodzi się  Panu
najczęściej zmierzyć?

Największą przeszkodą jest polski charakter. Co
dodatkowo w sytuacji, kiedy razem robią coś wielkie
indywidualności (sic!), tworzy ciekawy socjologicznie
element. Jednak w Polsce jakieś zmiany zaszły i wielu
artystów widzi potrzebę przełamania inercji i czekania
tylko na to, że jakiś urząd coś wymyśli (ten nigdy
nie wymyśli nic sensownego w sensie aktywności,
z wyjątkiem wspomnianego Waldemara Dąbrowskiego).
Są w towarzystwie także artyści-biznesmeni. Wierzymy,
że nam się uda. Ale pragnę, by każdy miał więcej
empatii dla mnie i całości spraw. Z tym jest trudno...
ale też nigdy w życiu nie spotkałem się z tak dużą
dawką życzliwości i ofiarnego społecznie potencjału...
Po chwilach niemalże kompletnego załamania, nagle
pojawiają się ludzie o anielskim usposobieniu.

Przywołuję pierwszy wernisaż artystów Stowarzyszenia
„Zachęta“ w 2005 roku, w Ośrodku Promocji Kultury
Gaude Mater w Częstochowie. Obecny był prezydent
miasta Częstochowy, pan Tadeusz Wrona oraz naczelnik
Wydziału Kultury, pan Ireneusz Kozera. Prezydent
publicznie ofiarował Stowarzyszeniu budynek
Konduktorowni oraz zapewnił o jego remoncie.
Konduktorownia była jedyną propozycją miasta dla
Stowarzyszenia co do miejsca działalności. Czy fakt,
że jest to obiekt zabytkowy, pod nadzorem konserwatora,
nie koliduje z jego przystosowaniem do działalności
Stowarzyszenia?

Fot. Zbigniew Burda
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Nie koliduje, ponieważ konserwator wyraził zgodę
na nowy projekt architektoniczny, który Zarząd
wypracował z panią architekt Ireną Czerwińską.

Remont Konduktorowni rozpoczął się w maju br.,
przewidywany termin oddania upływa 15 grudnia.
Wiadomo już, że nie zostanie dotrzymany. Jak
przebiega budowa,  przystosowanie budynku do
Państwa potrzeb itd. itp.?

W sierpniu 2005 roku, na otwarciu wystawy „Letnia
propozycja”, usłyszeliśmy od prezydenta Wrony pierwszy
raz zapewnienie, że Konduktorownia będzie oddana
w sierpniu 2006. Opieszale szło ogłoszenie przetargu na
remont. Stale natomiast słyszałem od rzecznika prasowego
prezydenta Ireneusza Leśnikowskiego, żebym pamiętał,
że Urząd daje milion złotych na remont Konduktorowni.
Kiedy w tym roku pytałem go o tę sumę w budżecie
miasta, odesłał mnie do J. Kapsy i powiedział, że on się
tym nie zajmuje. W maju 2006 zaczął się remont
Konduktorowni. Ale od tego czasu nic się tam nie
zmieniło poza tym, że dwóch robotników kopie stale rowy
przy fundamentach. Stale pytam Wydział Kultury
i prezydenta Wronę, co to ma znaczyć, i stale słyszę,

że wszystko będzie terminowo przekazane Zachęcie. Stale
też odsyłają do pogody i braku prądu. Jeżeli chodzi o pogo-
dę, to nie wiem, dlaczego panowie Wrona i Kozera nie widzą
efektu cieplarnianego, który w tym roku objawił się po raz
pierwszy tak wyraziście. Jeżeli chodzi o prąd, to objaw
nonszalancji i robienia sobie kpiny z Zachęty. Ale chyba
najbardziej ze zdrowego rozsądku. Jest to obrażanie
zwykłej przyzwoitości. Ale 17.X.2006 w TV Orion
Kapsa przyznał się, że Urząd podpisze z wykonawcą aneks
o przedłużeniu remontu. Na jakiej zasadzie? Nie rozumiem,
jak działa Wydział Kultury. Jego Naczelnik popisuje się
publicznie ignorancją reguł administracyjnych, stale powtarza
informację, że Zachęcie do starań o poważne dotacje
wystarczy list od Wydziału. Nie wiem, dlaczego nie chce
przeczytać regulaminu programów operacyjnych ministerstwa.
W Wydziale nie przyznano nam dotacji na wniosek złożony
w grudniu 2005 na dofinansowanie zakupów do Kolekcji
Sztuki Współczesnej, którą tworzymy  wkładając wiele
wysiłku. Naczelnik obiecywał, że taki konkurs jeszcze
w tym roku będzie rozpisany. Pytam, kiedy? Naczelnik
Wydziału mówił też, że będą odbywały się regularne
spotkania robocze z Zachętą. Pierwsze miało być
we wrześniu z nadzorem budowlanym. Nie odbyło się.

Fot. Zbigniew Burda

Budynek d. Konduktorowni - listopad 2006
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Chyba przyszedł czas na jakąś gruntowną kontrolę
zewnętrzną katastrofalnego stanu rzeczy w Konduktorowni.
Zostało niedotrzymane przyrzeczenie publiczne. Spotykamy
się z nieżyczliwością, najpierw była to Miejska Galeria
Sztuki, teraz najwyższe urzędy w mieście... Dlaczego?
Domyślam się, że chodzi już o strach przed konkurencją,
która ciężko pracuje...

Jak zaistniała sytuacja rzutuje na plany Stowarzyszenia
związane z Konduktorownią?

Zawiązaliśmy się po to, by działać. Robimy
pogadanki w zaprzyjaźnionym liceum artystycznym,
udzielamy konsultacji za darmo piszącym prace
magisterskie. Zrobiliśmy 33 imprezy. Głównie
plastyczne, ale też muzyczne i literackie. To jest
blisko 200 wykonawców i kilka tysięcy odbiorców.
Plany mamy już na 2008 rok. Będziemy je realizować.

Jakie są nastroje i reakcje środowiska? Czy i jakie
kroki zamierzacie Państwo przedsięwziąć?

W Polsce ludzie wciąż za bardzo boją się
biurokratów. Jeżeli rozmawiam z ministerstwem
lub urzędem wojewódzkim, to są najlepsi i uprzejmi
specjaliści. Sami dzwonią, jeżeli chwilowo byli
niedostępni. A w Częstochowie, niestety, mentalność
z poprzedniej epoki. To wymaga zreformowania,
urzędnicy są dla nas. Mam nadzieję, że Konduktorownię
wywalczę. Poruszę wszystko i wszystkich. Dzisiaj
będę wiedział o możliwości organizacji nawet dużych
wystaw w nowym obiekcie handlowym, gdzie
w kawiarni urządzimy Wizytówkę Zachęty, a na
całym piętrze, opuszczonym przez sklep, wystawy
i koncerty. Wszystko się uda, jeżeli biznes nam
pomoże, a są ku temu przesłanki.

Fot. Zbigniew Burda

PLASTYKA

Wnętrze d. Konduktorowni - listopad 2006
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Czy doświadczenia szwedzkie nie stawiają
Pańskiej poprzeczki nieco powyżej polskich realiów?

Z całą pewnością tak. Ale, przepraszam za
przypadkowe porównanie, wiemy, jak powstał
Sankt Petersburg. Po 17 latach przemian za mało
ludzie pracują, ale to wina kadry kierowniczej, której
się nie zmienia, bo na pewno nie da się jej zreformować.
Tu wciąż ceni się błogi spokój układu. Nie wymaga
się od menedżerów przynajmniej państwowych nic,
może powinni zdawać egzamin z IQ. Bez zerwania
z B...M...W... nic nie drgnie w sensie twórczym, żeby
było fajnie, żeby się chciało ludziom uczestniczyć
w życiu kulturalnym... Oczywiście zaangażowanie jest
poniesieniem ofiary, w Polsce nie jest to rozpowszechnione.
Bez niej nie ma satysfakcji.

Jak widzi Pan Konduktorownię w przyszłości
na mapie kulturalnej Częstochowy? Jaką rolę ma
spełniać dla miasta i dla środowiska?

Gdybym Konduktorownię rozpatrywał  tylko
lokalnie, to bym się za TO nie brał. W Częstochowie
są artyści znani naprawdę szeroko. Wojtek Prażmowski
ma dzieła w Museum of Modern Art w Nowym Jorku,
Sabina Lonty należy do międzynarodowej grupy
artystycznej legendy op-artu Victora Vasarely'ego...
Od Prażmowskiego kupiliśmy już fotografie, teraz
kolej na Sabinę. To jest kierunek, który nas interesuje.
Mamy w zbiorach Łukasza Korolkiewicza, jakie znaczące
muzeum w Polsce nie ma jego prac? Ja jestem
nieskromnym człowiekiem, być może dlatego,
że usłyszałem o globalizmie, a także dekonstrukcji
i postmodernizmie. Mamy kontakty z Niemcami,
będę tam robił dużą wystawę z artystów awangardowych
całej Polski, mam znajomych w Szwecji. Braliśmy
udział w wakacje w Festiwalu Gwiazd w Gdańsku.
Organizujemy wystawy na wsi w Biskupicach, mamy
umowę ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie. Znam   wiodących intelektualistów
z zakresu sztuk wizualnych tworzących pisma
o sztuce we Wrocławiu, Poznaniu. Wielu  z nas jest
po studiach (z nieodciętą dotychczas pępowiną)
w Krakowie, Warszawie... Sensem inicjatywy
Zachęt jest organizowanie wspólnych wystaw

podróżujących i stworzenia na bazie Zachęt Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Miasto jednak utrudnia nam
zadanie, bo bez bazy w postaci Konduktorowni
(na początek) nie damy rady. Sam jestem maniakiem
m@ila, a to przecież coś znaczy. Wystawy chcemy
robić w Kłobucku. Ale już mieliśmy dwa zebrania
przygotowawcze do Triennale Sztuki Najnowszej
w 2008, naszej wiodącej i otwartej - w całej rozciągłości
znaczenia terminu - imprezy. Poza tym będziemy się
rozbudowywać, by zaspokoić możliwości realizacji
wszelkich dyscyplin. Jeżeli miasto nas ograniczy,
to boję się o dotacje z Unii, po które sięgniemy.
Myślimy o Ukrainie, Słowacji, Chorwacji. Pytałem
o sponsoring w Fundacjach Guggenheima i Gaetsa.
Przede wszystkim myś l imy jednak o sobie
(środowisku kulturalno-artystycznym) i odbiorcach,
ale być może i turyści będą  wiedzieli, że w Częstochowie
poza Jasną Górą są też cudowni artyści.

Pańska ocena życia kulturalnego w Częstochowie.
Co udało się osiągnąć, a jakie są jeszcze wolne pola
dla kultury, gdzie i jak powinna być obecna?

Częstochowa stale się rozwija. To już jest miasto
kultury, tu są duże wydarzenia artystyczne, triennale,
biennale i festiwale. Przede wszystkim są ludzie
twórczy i oryginalni. Brak jest natomiast wsparcia
ze strony urzędu, niestety tak jak w moim przypadku
i w  kilku innych  np. Mariana Panka, Rafała Głowackiego,
istnieje zmowa milczenia. To błąd. Zachęta to naprawi
organiczną pracą u podstaw

Pańskie wizje, marzenia, życzenia, plany na dziś
może nierealne, docelowy cel własnych działań?

Konduktorownia jako Centrum Pompidou. Chcę
zmienić miasto. By nigdy nie było już więcej tak,
byśmy żyjąc w nim nie mieli gdzie się podziać.
By nie było tak, że wieczorem jest martwa cisza
prowincjonalnego pustkowia. Byśmy mieli jak coś
naturalnego piękny obiekt, żywy i żyjący wypełniającą
go ciągłą aktywnością (także towarzyską), pełny sztuk
pięknych. A osobiście chciałbym zrobić jeszcze choć
jedną, ale dużą wystawę, no i napisać doktorat...

PLASTYKA
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Janusz Mielczarek

Mniej lub bardziej
z Częstochową w kadrze

Wirtualno-obrazkowa rzeczywistość, w jakiej żyjemy,
czyni wszystko, aby nami zawładnąć, podporządkować
i – w pewnym sensie – ubezwłasnowolnić. Manipulacje na
naszej wyobraźni zdają się nie mieć granic. To oczywiście
przeraża i poraża. Katastroficzność tego wstępu byłaby
faktem, ale jak zawsze w takich przypadkach, i na szczęście,
spora grupa dwunogów odbija od stada. Pewną część
stanowią młodzi, którzy posługując się kamerami filmowymi
próbują pokazać nam własne fragmenty rzeczywistości,
by stanąć w kontrze do bajki, którą się ich nakarmić i napoić usiłuje.

Kamera video i aparat fotograficzny stały się sprzętami
podręcznymi i grzechem jest po nie nie sięgnąć. Dobrze,
gdy mogą służyć do czegoś więcej, niż tylko dokumentacja
życia najbliższych – co też ważne – ale chociażby do prób
zakosztowania magii twórczości. Ona jest kapryśna i wymagająca,
przez co wciąga okrutnie w zwodniczą zabawę i zmusza
do stawiania kroków następnych. I z tym zjawiskiem łączę część
sukcesu ilościowego i jakościowego obrazów zgłoszonych
do tegorocznego konkursu na amatorski film video „Częstochowa
w kadrze”. Do optymistycznych wniosków upoważnia mnie
czterokrotna obecność w jury imprezy, opinie autorytetów
w nich uczestniczących, rozmowy i kontakty z amatorami
filmowcami, lektura nazwisk przewijających się przez
poszczególne edycje konkursu, a także – co dla mnie
ważne – obrazy (niekoniecznie nagradzane) wciąż trwające
w zakamarkach pamięci.

Impreza ma swoją niemałą historię. Startowała w roku
1994 jako konkurs ogólnopolski, ale skromność środków nie
pozwoliła na jej kontynuację w tej formie. W 1997 r. Ośrodek
Kultury Filmowej w Częstochowie zaproponował wersję
konkursu o charakterze lokalnym, do którego wrócono w roku
2001, a dzięki patronatowi prezydenta miasta, od tamtego
czasu trwa nieprzerwanie. Plon tegorocznej edycji potwierdza,
że wybrano drogę właściwą. Obecność w jury ludzi świata
filmu, że wspomnę tylko o osobach spoza Częstochowy:
Piotra Łazarkiewicza, Tadeusza Sobolewskiego, Dariusza
Gajewskiego, Janusza Zaorskiego, Cezarego Harasimowicza,
Lecha Majewskiego, Xawerego Żuławskiego i Marka
Piwowskiego budują autorytet werdyktów. Rozmowy
i konsultacje filmowców amatorów z profesjonalistami
tej klasy tworzą nie tylko opinie o aktualnych obrazach, ale
dodają często otuchy, naprowadzają na właściwe rozwiązania
formalne, niosą nadzieję.

Niewątpliwą indywidualnością konkursu jest dwukrotny
jego laureat – Paweł Popko. Urodzony w Częstochowie,
po studiach związany z Wrocławiem, w roku 2004, poza
konkursem, zaprezentował ciekawą krótką fabułę z Czesławą
Monczką i Andrzejem Iwińskim – „Powrót”. Inne znaczące
nazwiska to: Michał Tkaczyński, Paweł Bartosik, Krzysztof
Kamiński, Artur Postrzech, rodzeństwo Górskich, małżeństwo
Kozakowskich i „młode wilki” tegorocznej edycji: M. Gaik

(licealista, siedemnastolatek – „Anonimowość” – Grand Prix),
P. Palutkiewicz i M. Jaśkiewicz (licealiści – I nagroda),
P. Urban (II nagroda). Żałuję, że nie prezentowała w tym roku
swojego filmu Joanna Stępień, która kiedyś w filmie „Trzy
kolory – czarny, niebieski, zielony” w poetycki sposób
przełożyła na język filmu swoją malarską wizję ruchu. Szkoda,
że nie było takich w klimacie dokumentów, jak w 2002 roku
wzruszająca surowym autentyzmem i dobrym filmowaniem
„Dniówka” Andrzeja Kozakowskiego, w roku 2003
filmowane niemal dzień po dniu „Marzenie do spełnienia”
Sławomira Krajsa. Warto przy okazji przypomnieć, że przez
siedem edycji imprezy przewinęło się ponad 140 filmów,
angażujących liczne grono amatorów reżyserów, operatorów
i aktorów oraz całe tabuny kibicujących im osób.

Nie powinniśmy mieć za złe autoróm niektórych
obrazów zgłoszonych do tegorocznego konkursu „Częstochowa
w kadrze”, że pominęli w swoich filmach lokalność, odwołując
się do istotnych problemów uniwersalnych. Dzięki temu
otrzymaliśmy m.in. tak przekonujące filmowe i formalnie
wypowiedzi, jak „Różowa latarnia” i „Leki”.

Dobrze więc, że młodzi twórcy zabierają głos i dopowiadają
własne zdanie do naszej „obrazkowej rzeczywistości”. Jest ich
coraz więcej - i także dzięki tej imprezie – nie produkują
taśmowo wątłych pocztówek czy jednokolorowych widziadełek,
w których komuś chcą przyłożyć, ale nie są pewni, komu i za co.

Sądzę, że niektóre tegoroczne filmy, po niezbędnych
korektach, mają szanse udatnie zaistnieć na festiwalach
ogólnopolskich i międzynarodowych, jak to się stało
z obrazami Pawła Popki i Pawła Bartosika.

Tłumy publiczności na pokazie w OKF, spontaniczne
reakcje i oklaski dla filmów, były nie tylko słodyczą sączącą
się w serca realizatorów i organizatorów, ale odpowiadały także
na pytanie o miejsce i potrzebę tej imprezy dla środowiska.

Marek Piwowski, przewodniczący jury konkursu „Częstochowa
w kadrze” w r. 2003: W takich konkursach jak częstochowski nie
poszukujemy nowego Felliniego; ma on być dla młodych ludzi
potwierdzeniem niebanalnego posługiwania się kamerą,
oglądania w inny sposób – dobrze jeśli ciekawy – miejsca,
w którym żyją oraz zabawą w kino.

Fot. Janusz Mielczarek
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Andrzej Grądman

KRZYSZTOF POŚPIECH –
Z MUZYKĄ PRZEZ ŻYCIE

Postać to wielce popularna i znana w środowisku
muzycznym kilku już pokoleń: jego wychowanków i ludzi
zbliżonych od muzyki. Czas najwyższy, by utrwalić liczące
sobie ładne …dziesiąt lat dokonania służące w bogaty
i różnorodny sposób sztuce muzycznej.

Ma prawo tytułować się częstochowianinem, choć
prawdzie trzeba oddać, że w ostatnim już, gorącym okresie
okupacji niemieckiej, jego rodzice zmuszeni byli wynieść się
„na chwilę” z naszego miasta na prowincję. Tam narodził się
mały Krzyś, co utrwalone zostało wymaganym zapisem
metrykalnym w tymczasowym miejscu schronienia się jego
rodziców i starszej siostry.

Tuż po wojnie powrócono w rodzinne strony i zamieszkano
przy ul. Stawowej w Częstochowie, miejscu o dość egzotycznej
reputacji. Ulicę tę otaczało kilka wielkich zakładów przemysłu
włókienniczego. W każdym z nich istniała i działała fabryczna
orkiestra dęta (gdzie podziały się te czasy?!)

Mały Krzyś kręcił się ciągle w pobliżu i podsłuchiwał
muzyki w czasie prób orkiestry. Zwrócił tym wreszcie na siebie
uwagę samego kapelmistrza orkiestry – Alfreda Stępniewskiego.
W ten sposób malec stał się jednym z… doboszów w tym
zespole. W następnych latach Krzysztof był już przyuczany
przez mistrza batuty do gry na waltorni. Opiekuńczy
A. Stępniewski, widząc niewątpliwe uzdolnienia muzyczne
u chłopca, zaprowadził go do Szkoły Muzycznej
w Częstochowie, gdzie kontynuował on naukę gry na tym
instrumencie. W  szkole poznał swego kolegę z tej samej klasy
– Henryka Iwaniuka, późniejszego wieloletniego pierwszego
waltornistę w zespole Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Częstochowskiej.

Jako uczniowie częstochowskiej szkoły muzycznej
stopnia podstawowego – wysłani zostali pewnego razu

na ogólnopolski przegląd organizowany w Warszawie.
Zagrali tam utwór na duet waltorni. Skutek tej prezentacji
był taki, że już następnego dnia po powrocie uczeń
Krzysztof Pośpiech wysłany został do Katowic, gdzie
zdał egzamin i przyjęty został do tamtejszego Liceum
Muzycznego. Z dyplomem tej szkoły podjął następnie
studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach,
którą z tytułem magistra sztuki ukończył na kierunku
wychowania muzycznego.

Jeszcze w latach studiów podjął pracę nauczycielską
w częstochowskiej szkole podstawowej nr 16 i szkole
nr 41, nauczając przedmiotów muzycznych: śpiewu
chóralnego i prowadząc zespoły instrumentalne.
Następnym etapem jego pracy pedagogicznej było
Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie kształcił
młodzież przez 20 lat. W działalności swej szczególnie
upodobał sobie chóralistykę. Podjął także pracę pedagoga
w Zespole Szkół Muzycznych. Prowadził również
zajęcia w ówczesnym Młodzieżowym Domu Kultury
z zespołami chóralnymi i instrumentalnymi.

W latach siedemdziesiątych Krzysztof Pośpiech
zaproszony zosta ł  przez ówczesnego dyrektora
Filharmonii Częstochowskiej, Zygmunta Hassę, do
podjęcia pracy chórmistrza z istniejącym przy tej
placówce chórem mieszanym. Zespół  ten s łuży ł
filharmonikom do wspólnej realizacji wielkich dzieł
oratoryjno-kantatowych i z biegiem czasu „zaliczone”
zostały wykonania prawie wszystkich pozycji z klasyki
instrumentalno-chóralnej. Z tego ponad 70-osobowego
zespołu chóralnego wyodrębniona została grupa
wokalistów, która pod nazwą: „Częstochowski Chór
Kameralny” podjęła działalność koncertową na terenie
kraju i w wielu ośrodkach życia muzycznego poza
granicami. Największym sukcesem Częstochowskiego
Chóru Kameralnego pod kierownictwem Krzysztofa
Pośpiecha było zajęcie pierwszego miejsca i zdobycie
Grand Prix na międzynarodowym festiwalu „Legnica
Cantat”. Do laurów  organizatorzy dodali dobrej klasy
pianino z tamtejszej wytwórni, które do dziś służy
muzykom w filharmonii.

W połowie lat osiemdziesiątych Krzysztof Pośpiech
podjął pracę nauczyciela akademickiego w Zakładzie,
a później  w Instytucie Muzyki Wyższej  Szko ły
Pedagogicznej w Częstochowie. W tamtych latach
o działalności muzycznej tej uczelni było głośno.
Działał  doskonały studencki zespół pieśni i tańca
„Polanie” prowadzony przez Bolesława Ociasa. Krzysz-
tof Pośpiech objął kierownictwa nad uczelnianymi
chórami studenckimi. Z dużego zespołu wyodrębnił
żeński chór kameralny, z którym odwiedził wszystkie
prawie kraje europejskie, odnosząc duże sukcesy
potwierdzane pochlebnymi recenzjami. Do pięknego
obyczaju należało, że przed każdym wyjazdem w świat,
przed wejściem do autokaru chórzystki żegnały swoje
miasto i kraj hymnem „Gaude Mater Polonia”.

Dziś WSP, przekształcona w Akademię im. Jana
Długosza, poszczycić się może co najwyżej pucharami
z zawodów sportowych drużyn ping-ponga. Po tamtym
pięknym, znanym w kraju i  za granicą  dorobku
muzycznym młodzieży nie pozostało ani śladu.

Krzysztof Pośpiech słusznie twierdzi, że profesja
muzyczna nie jest zawodem, lecz pozostaje misją. Stąd
zapewne pochodzi jego niespożyta energia, chęć
działania i wiele nowych, pożytecznych pomysłów
zostało wprowadzanych zarówno do pracy we  szkole
i na uczelni, jak i w życiu artystycznym.

Fot. Zbigniew Burda
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W ramach swych zajęć w Filharmonii Częstochowskiej,
wystąpił z inicjatywą organizacji corocznych spotkań
chóralnych pod nazwą „Ars Chori”. W spotkaniach tych
uczestniczyły chóry przybyłe z kraju, a także i zagraniczne.
Ciekawostką raczej dotąd nieznaną było, że każde z dorocznych
spotkań podporządkowane zostało jednemu, wiodącemu
i wspólnemu tematowi muzycznemu. Były więc kolędy
polskie i obce. Była muzyka o charakterze rozrywkowym:
negro-spirituals, gospel i blues. Była polska muzyka
współczesna – w sumie 5 spotkań z cyklu „Ars Chori”.

Z tych doświadczeń rodzi się w zamyśle Krzysztofa
Pośpiecha i powstaje piękna idea „Gaude Mater”. Chce stworzyć
w Częstochowie Festiwal Muzyki Sakralnej o znaczeniu
międzynarodowym. Prowadzi więc rozmowy na ten temat
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, na szczeblu ówczesnych
władz województwa częstochowskiego i w środowisku
kościelnym. Wszędzie spotyka się z życzliwym zainteresowaniem
i deklaracjami poparcia. Przystępuje więc do działania,
na wstępie pod patronatem Filharmonii Częstochowskiej.
Zyskuje pomoc i doskonałą, fachową współpracę artystyczną
ze strony muzykologa i duchownego w tej samej osobie –
ks. Lucjana Nowakowskiego. Wspólnie przystępują do
organizacji I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater”, przyjmują dla tego wydarzenia stały,
doroczny termin: 1-6 maja. Realizacja przynosi wielki sukces
i rozgłos, a w następnych latach festiwal „Gaude Mater”
wprowadzony zostaje do kalendarza czołowych imprez
muzycznych na terenie kraju.

Festiwal „Gaude Mater” rozpoczyna żyć własnym rytmem
organizacyjnym. Są to pierwsze lata dziewięćdziesiąte.
Następuje wtedy zmierzch zurzędniczałych i zwietrzałych
placówek kultury, opustoszałych MDK czy placówek KMPiK.
Organizatorom „Gaude Mater” powierzony zostaje lokal
pozostawiony po częstochowskim klubie prasy i książki,
mieszczący się przy ulicy Dąbrowskiego. Powołany zostaje
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. To kolejny pomysł
Krzysztofa Pośpiecha. Poza organizacją festiwalu, Ośrodek
ten ma zajmować się w codziennym życiu miasta zadaniami
spełniania i innych potrzeb kulturalnych: spotkaniami
muzycznymi, wernisażami sztuki plastycznej i fotografiki,
propagowaniem działalności poetyckiej i literackiej, spotkaniami
z ludźmi sztuki itp. Pomysłodawca zdobywa jakimś cudem
niezbędne środki pieniężne i przy ich pomocy przystępuje
do kapitalnego remontu wraz z renowacją lokalu dla potrzeb
powstałego Ośrodka. Angażuje też grono kilku współpracowników
i z satysfakcją dla jakości tego doboru można zauważyć, że większość
z nich pracuje w Ośrodku do dzisiaj, tj. od prawie 20 lat,
z pełnym zaangażowaniem wykonując swe liczne obowiązki.

Remont się kończy. Ośrodek rozpoczyna działalność
w pełnym już wymiarze programowym. I tu niespodzianka.
Dyr. Krzysztof Pośpiech składa rezygnację ze swego
stanowiska. Ośrodek przekazuje w ręce swej następczyni,
Małgorzaty Marii Nowak (notabene swej uczennicy
w Liceum im. R. Traugutta w przeszłych latach). Indagowany
o powody takiej nieoczekiwanej decyzji Krzysztof Pośpiech
oświadcza, że zrobił już swoje, a urzędnicze funkcje
dyrektorskie ani go nie bawią, ani też mu nie pasują. Czyżby
to koniec? Nic podobnego!

Fot. Zbigniew Burda
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Powołuje do życia Towarzystwo Przyjaciół „Gaude Mater”,
sprawując opiekę społeczną nad Ośrodkiem i do ostatniego
czasu prezesując tej organizacji. Przyjmuje też funkcję
wiceprezesa do spraw artystycznych w częstochowskim
Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Poza
zajęciami w WSP, wraca do pracy nauczycielskiej w Zespole
Szkół Muzycznych. Tam, oprócz nauki śpiewu chóralnego,
doprowadza do pełni życia uczniowską orkiestrę symfoniczną,
a jej dzisiejszy skład – jak twierdzi – przewyższa liczbowo
zespół częstochowskich filharmoników. Poza chóralistyką
zabiera się także do dyrygentury symfonicznej, realizując
z młodzieżą dzieła muzyczne.

Poza zajęciami szkolnymi, wraz z ks. Lucjanem
Nowakowskim realizuje wspólnie nowy pomysł. Są to
spotkania młodzieży nazywane „Gaudium et Gloria”,
pochodzące z amatorskiej twórczości i wykonawstwa
pieśni pielgrzymkowych. W stylu młodzieżowym – z gitarą.
W ramach tych spotkań odbywały się warsztaty muzyczne
na biwaku w Koniecpolu, które kończyły się finałowym koncertem
laureatów w krużgankach Klasztoru Jasnogórskiego.

Niedawno K. Pośpiech błysnął kapitalnym przygotowaniem
i wykonaniem imponującego koncertu w Filharmonii z okazji
100-lecia częstochowskiego szkolnictwa muzycznego. Na
estradzie koncertowej i w jej otoczeniu zasiadło i stanęło kilkuset
wykonawców: chórów i instrumentalistów, w osobach uczniów
i ich nauczycieli przy wspólnym pulpicie muzycznym.

To muzyczne wszędobylstwo, nie licząca się z niczym
harówka na kilku etatach i przy wielu inicjatywach – dały

o sobie niekorzystnie znać załamaniem nerwowym. Pan
Krzysztof trafił pod troskliwą opiekę lekarzy (w większości
melomanów), którzy doprowadzili jego zdrowie do porządku.
Ale ze zdrowiem lepiej już nie żartować. Tymczasem do
tego wszystkiego Krzysztof Pośpiech dodaje ciągle nowe,
zaskakujące wszystkich pomysły. Oto trwają coroczne
obchody Święta Muzyki pod znakiem Św. Cecylii przez
niego organizowane. Przypadają, zgodnie z kalendarzem,
na koniec listopadowych dni. Organizator zapędza do roboty
cały miejscowy światek muzyczny. Z tej okazji prezentuje
się zawsze sylwetkę częstochowianina posiadającego znaczący
dorobek w dziele muzyki i jej otoczeniu. Prowadzony jest
wieczór - spotkanie z jego udziałem i wszelkimi honorami.
Jest quiz muzyczny pióra naszego realizatora, w którym
startuje młodzież klas licealnych i studenteria. Całość zaś
uwieńczona zostaje koncertem zespołów chóralnych w Kaplicy
Matki Bożej na Jasnej Górze, kończącym się Apelem
Jasnogórskim. Warte zapisania jest, że wszyscy uczestniczący
w „Cecylce” wykonawcy robią to społecznie – bez honorariów.

W materiale tym starałem się opisać życiorys z muzycznej
pięciolinii jednego tylko wspaniałego częstochowianina.
Lecz poza muzyką istnieje przecież okazały dorobek innych
gałęziach sztuki, zapisany w historii kultury naszego miasta.
Warto o tym pamiętać, gdy gdzieś – z góry – usiłuje się
przylepiać nam etykietkę właściwą dla powiatowego,
odpustowego miasteczka.

Fot. Zbigniew Burda



22aleje III XI-XII 2006

Z HISTORYJKĄFOTOGRAFIA

Fot. Janusz Mielczarek

Postacie na zdjęciu są wyraźnie zadowolone
z pozowania do „Barbórkowej” fotki. Miało to miejsce
w roku 1971 – górnicy są autentyczni, a wszystkim
spieszę wyjaśnić, że scenka pochodzi z jednej
z podczęstochowskich kopalń.

Niewiele osób z młodszej generacji mieszkańców
naszego regionu wie cokolwiek o górnictwie
w pobliżu Częstochowy. Warto więc przypomnieć,
że okolice miasta były niegdyś jednym z najważniejszych
ośrodków wydobycia rud żelaza w Polsce. Rudę
stanowił syderyt ilasty, zawierający 26-35 % żelaza
i 8-15 % krzemionki, co wymagało wzbogacania,
a w eksploatowanych pokładach grubość tego surowca
wynosiła od 15 do 35 cm.

W roku 1900 w okręgu częstochowskim wydobywano
ponad 70 % rud żelaza na ziemiach polskich, stosując
wyłącznie pracę ręczną. Dopiero w roku 1912
zainstalowano pierwszą pompę parową do odwadniania
kopalni, potem pierwszy wyciąg mechaniczny,

a w roku 1932 doprowadzono do kopalń energię
elektryczną. Przeciętny okres eksploatacji kopalni
wynosił 5 lat. Tuż przed wojną w 15 czynnych
kopalniach zatrudnionych było 5,5 tys. osób. W czasie
wojny okupant eksploatował kopalnie, które
wycofując się w roku 1945, zatopił.

W okresie powojennym, do roku 1970, w rejonie
częstochowsko - kłobuckim oddano do eksploatacji
13 nowych kopalń. Łącznie w górnictwie rud żelaza
pracowało tutaj ponad 20 tys. osób. Niestety, coraz
większe wymagania przemysłu hutniczego, a także
wymuszone politycznie uzależnienie od dostaw
z ZSRR spowodowało stopniowe ograniczanie
wydobycia rud, aż do jego całkowitej likwidacji.

W połowie lat 90. zlikwidowano także w sposób
dość barbarzyński Muzeum Kopalnictwa Rud Żelaza
w Częstochowie, które miało swoją siedzibę w pawilonie
muzealnym w parku im. Staszica.

Janusz Mielczarek
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Kościół ś.ś. Andrzeja i Barbary

Wiek XVII w dziejach sztuki polskiej zapisał się
bardzo ożywioną działalnością budowlaną i artystyczną.
Powstają wówczas liczne kościoły, a stare powiększa
się i rozbudowuje, m. in. przez dostawienie centralnych
kaplic kopułowych (na Jasnej Górze kaplica Denhoffów).
Na tym polu znaczącą rolę odegrały zwłaszcza
zgromadzenia zakonne.

Jest to czas, kiedy w sztuce dochodzi do głosu
z różnym natężeniem styl barokowy.

W ośrodkach pomniejszych trwają jednak nadal
formy tradycyjne, co najwyżej nieśmiało łączone
z nowymi rozwiązaniami.

W Częstochowie główna inicjatywa ożywienia
ruchu budowlanego i artystycznego przypadła
w udziale oo. paulinom, osobiście zaś dzieło to podjął
znany pisarz teologiczny i fundator dzieł sztuki,
prowincjał o. Andrzej Gołdonowski. W latach
czterdziestych XVII w. wzniósł on na terenie miasta
i w bezpośrednim jego sąsiedztwie kilka nowych
kościołów i kaplic (nie licząc prac prowadzonych
na Jasnej Górze i przy kościele św. Zygmunta),
a mianowicie kościół śś. Andrzeja i Barbary, pierwotną
kaplicę śś. Rocha i Sebastiana oraz nieistniejący
kościół św. Jakuba. Oprócz tego w Żabińcu zbudował
kaplicę św. Marii Magdaleny.

Obiekty te, jak nie trudno zauważyć, łączą pewne
cechy wspólne. Nie wiemy jednak na ile wpływ miał
na to sam Gołdonowski, a jaką rolę w tym względzie
odegrał ówczesny murator. W każdym razie budowle
te są przykładem bardzo powściągliwego, jak na owe czasy,
korzystania z nowych wzorów architektury barokowej.

Kościół pod wezwaniem śś. Andrzeja i Barbary
wzniesiono w latach 1637 – 1642 na południe od Jasnej
Góry, na miejscu istniejącej wcześniej kaplicy drewnianej
w pobliżu źródełka, z którego woda, według podania,
miała cudownie wytrysnąć, by posłużyć do obmycia
obrazu Matki Boskiej, porzuconego tam przez rabusiów
pustoszących w 1430 r. klasztor jasnogórski.

Wraz z kościołem w tym samym czasie zbudowano
klasztor przeznaczony na nowicjat pauliński. Świątynia
pierwotnie jednonawowa o nietynkowanych ścianach
ceglanych smukłą sylwetką bryły przypominała budowle
gotyckie. Tak jak obecnie miała jedną wieżę w górnej
kondygnacji ośmioboczną, wyżej cylindryczną,
zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią, i prezbiterium
zamknięte półkoliście. W takim kształcie oglądamy
nasz kościół na sztychach z około połowy XVII w.
Po jego zachodniej stronie widoczny jest również
istniejący do dziś piętrowy klasztor, zbudowany
na planie czworoboku z wewnętrznym wirydarzem.

Z kościołem połączony jest na wysokości piętra krytym
przejściem. W bryle klasztoru charakterystycznymi
elementami są cztery narożne pozorne basztki
cylindryczne wzmacniające mury.

Gładkie ściany klasztoru, bez podzia łów
architektonicznych, oraz wspomniane basztki
sprawiają, że kojarzy się on nam z budowlami
obronnymi.

Pierwotnie elewacje klasztoru (najdłużej, bo jeszcze
do lat 70. XX w. elewacja południowa) urozmaicone
były charakterystycznymi dla sztuki renesansu
fryzem sgraffitowym o motywach gryfów i plecionki
z czasem zatynkowanym.

Pod koniec XVIII w., w miarę potrzeb rozrastającej
się liczebnie osady św. Barbary (w 1791 r. liczącej
333 mieszkańców i 65 domów) postanowiono kościół
powiększyć przez dodanie dwóch naw bocznych.
Początkowo z nawą główną łączyły się one niewielkimi
przejściami wybitymi od strony prezbiterium, później
zrobiono dwa następne przejścia – arkady przy chórze
muzycznym.

W 1747 r. za prezbiterium wzniesiono istniejącą
barokową kaplicę centralną nad źródełkiem, do której
boczny otwór wejściowy zamyka siedemnastowieczna
krata żelazna. Kopułę kaplicy wewnątrz zdobi
późnobarokowe malowidło, w XX w. mocno
przemalowane, przedstawiające cztery sceny
z dziejów obrazu: napad rabusiów na Jasną Górę
w 1430 r., zabranie obrazu Matki Boskiej z ołtarza
w kaplicy, sprofanowanie go i obmycie wodą
wypływającą w cudowny sposób ze źródełka u św.
Barbary. Dekoracja malarska, jak się przypuszcza,
powstała wkrótce po wybudowaniu kaplicy.

Klasztor wielokrotnie odnawiany i remontowany,
m. in. po najeździe szwedzkim w 1655 r., przed 1740r.
(przy okazji przebudowy) na osi elewacji frontowej
otrzymał wydatny ryzalit mieszczący wewnątrz sień,
do której prowadzi z zewnątrz otwór wejściowy
z późnogotyckim portalem, pochodzącym z ok. 1500r.
Przypuszcza się, że portal ten został przeniesiony
z rozebranych wcześniej gotyckich zabudowań
klasztoru jasnogórskiego.

Wnętrza dawnego nowicjatu są na ogół dość proste
pod względem architektonicznym, nakryte sklepieniami
krzyżowymi i kolebkowymi z lunetami. Wyróżnia się
sala dawnej biblioteki i przypuszczalnego refektarza
w skrzydle północnym. Ta pierwsza nakryta jest
sklepieniem klasztornym ozdobionym sztukateriami
i malowidłami z ok. 1740 r. W części centralnej
znajduje się scena Chrystusa nauczającego w świątyni,
a po bokach popiersia czterech ewangelistów.

W XIX w. klasztor zmieniał swą funkcję (1807
szpital), był niszczony i plądrowany, po czym w 1864 r.
nastąpiła kasata klasztoru za wspomaganie przez
paulinów Powstania Styczniowego. W dawnym

ŚWIĄTYNIE
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nowicjacie znalazł się wówczas Zakład Dobroczynny,
w części zaś magazyn wojskowy. Kościół naprawiany
tylko doraźnie, uległ znacznej dewastacji. Tak było
do 1891 r. Wtedy przy kościele utworzono nową parafię
św. Barbary i cały zespół przejęty został przez zarząd
diecezji. Rozpoczęto wówczas jego gruntowny remont.
Wnętrze klasztoru dość zasadniczo przekształcono
dostosowując do nowych potrzeb. Szeroko zakrojone
prace podjęto również w kościele. Niewielkie dotąd
przejścia łączące nawę główną z bocznymi (przy
prezbiterium), powiększono, a dwa dalsze wybito
od strony chóru muzycznego, zbudowano kaplicę
św. Michała (obecnie p.w. Najświętszego Sakramentu)
przy prezbiterium po stronie zachodniej, obniżono dachy
nad nawami bocznymi i przebudowano ich szczyty
w elewacji frontowej. Na zewnątrz w przyziemiu wieży
wykonano portal głównego wejścia. Realizacja tak wielu
prac była możliwa m. in. dzięki bezinteresownej pomocy
inż. Władysława Kozłowskiego, naczelnika III Oddziału
Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, zamieszkałego
w Częstochowie w parafii św. Zygmunta. Mówi o tym
następująca wiadomość:”... Pan Inżynier daje plany
(podkr. autora), dyspozycje, oddając się z całem
poświęceniem i zamiłowaniem gruntownej restauracji

kościoła św. Barbary – a wszystko to czyniąc honorowo”.
Kiedy z kolei wybudowano wspomniany portal zanotowano,
że inż. Kozłowski wykonał własnym kosztem “wspaniały
portyk (zamiast lichych drzwi prowadzących do kościoła)
stylowy (..) z odpowiednim gzemsem i krzyżem u góry”.

W XIX w. wyremontowano również budynek parterowy
z “pecy” (glina i słoma) stojący od frontu po północnej
stronie kościoła i klasztoru. Od 1891 r. zamieszkał w nim
organista. Dom ten wraz z zespołem kościelno – klasztornym
pokazał Władysław Szerner na rysunku w 1862 r.

W czasie intensywnie prowadzonych prac nie pominięto
wreszcie wyposażenia wnętrz.  Przerabiano i odnawiano
zniszczone ołtarze, ambonę, a w kaplicy Najświętszego
Sakramentu zbudowano nowy ołtarz. Sprawiono też
dużo nowych rzeźb i obrazów. Angażowano do tego
artystów miejscowych, obrazy malował Jan Nepomucen
Grott, a rzeźby wykonali Ferdynand Staszewski i Baltazar
Józef Proszowski. Dziełem tego pierwszego są figury
zdobiące elewację frontową kościoła.

Dużą grupę stanowią jednak obiekty zabytkowe
z XVII i XVIII w. w postaci stall, ławek, barokowych
i późnobarokowych rzeźb ołtarzowych czy wreszcie
przedmiotów kultowych ze złota  i srebra. Fundatorem
niektórych z nich, jak np. siedemnastowiecznej wczesno-
barokowej monstrancji, był o. Andrzej Gołdonowski.

Dawne malarstwo reprezentuje obraz św. Barbary
w ołtarzu głównym, przypuszczalnie dzieło paulińskiego
malarza o. Felicjana Ratyńskiego (po poł. XVII w.)
w sukience srebrnej z XVIII w.

Na koniec XVII w. datowane są natomiast cztery
duże obrazy na ścianach prezbiterium, przedstawiające
sceny z legendy o św. Barbarze, przypisane ostatnio
częstochowskiemu malarzowi cechowemu Kazimierzowi
Kędzierskiemu, przemalowane (1892) i odnowione
przez Jana Nepomucena Grotta (1902).

Do złotnictwa, poza wspomnianą już monstrancją,
należy ciekawy manierystyczno – barokowy relikwiarz
Krzyża Świętego z 1641 r. z późnogotycką stopą
(2. ćw. XV w.), również fundacji o. A. Gołdonowskiego.

Mamy też monstrancje, kielichy i krzyże dziewięt-
nastowieczne wykonane przez znane firmy i złotników
warszawskich: Norblina, Wernera i Plewkiewicza.

Oddzielną grupę stanowią tkaniny, wśród których
najliczniejsze są ornaty z XVIII i XIX w.

W budynku poklasztornym w pewnym okresie
przechowywano część zabytków stopniowo wycofywanych
z różnych kościołów diecezji. Gromadził je pierwszy
ordynariusz, biskup Teodor Kubina, z myślą o przyszłym
muzeum sztuki religijnej. Obecnie, kiedy zamysł ten jest
realizowany, znajdują się one w pomieszczeniach
Seminarium Duchownego i są udostępniane na wystawach.

Kościół i klasztor zwrócone natomiast oo. paulinom,
po z góry stu latach zostały poddane gruntownym
pracom zabezpieczającym i konserwatorskim.

Aleksander Jaśkiewicz

Fot. Zbigniew Burda

Obraz św. Barbary, po poł. XVII w.; sukienka srebrna, XVIII w.
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Władysław Ratusiński

U świętej Barbary
Owiane legendą i sławą cudowności źródełko dało

początek temu kościołowi na szlaku jasnogórskich
pielgrzymów. Tu zatrzymały się konie średniowiecznych
rabusiów uwożących Obraz z Jasnej Góry. Obraz
zrzucony z wozu rozpadł się na trzy części.  Znaleziony
przez ocalałych paulinów został obmyty wodą ze źródła,
które tu wtedy wytrysnęło.

Aleja potężnych drzew wiąże kościół i klasztor
z Jasną Górą. Kościół św. Barbary rozsiadł się  wśród
lip i kasztanowców, barokowym hełmem znacząc
miasteczkowy krajobraz. Przed kościołem nie tak
dawno jeszcze odbywały się małe targi, z konnymi
wozami pełnymi warzyw, owoców i kwiatów.

Kościół z klasztorem dopiero od niedawna powrócił
do paulinów. Przed laty  proboszczem był tu biskup
Franciszek Musiel. Niewysoki, mocnej budowy,
o szczerej twarzy i siwych, krótko strzyżonych włosach.
Mówił prosto z mostu, jasno, dobitnie. Jego kazania
w czasie procesji Bożego Ciała  albo na uroczystościach
jasnogórskich zawsze nawiązywały do aktualnych
wydarzeń i sytuacji społeczno-politycznej. Wtedy
było to potrzebne, bo nigdzie, poza kościołem, głos
wolny nie mógł się rozlegać bez krępowania. Wielkie
wrażenie robił jego głos pod szczytem Jasnej Góry,
o zmierzchu, na wieczornym nabożeństwie, gdy
apelował o modlitwę za Czechów i Słowaków przy
akompaniamencie pomruku wojskowych samolotów
lecących na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku.

Któregoś roku lat 80. przygarbiona sylwetka
biskupa wspartego na lasce towarzyszyła Obrazowi
Nawiedzenia obnoszonemu w Alejce Sienkiewicza po
miejscu budowy podziemnego przejścia pod ruchliwą
ulicą. Ów tunel utrudniłby dostęp pielgrzymom,
a arteria miała odciąć Jasną Górę od reszty miasta.
Pomagał biskup Musiel ordynariuszowi, biskupowi
Stefanowi Barele, w ówczesnej obronie Jasnej Góry.
W obronę, która zakończyła się zwycięstwem,
zaangażował się bardzo prymas Stefan Wyszyński. Jak
podają źródła, niemałą rolę odegrało  zmobilizowanie
Polonii i najwyższych czynników politycznych Stanów
Zjednoczonych przez Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

Starał się też biskup Franciszek o uporządkowanie
podjasnogórskiego handlu. Stragany z dewocjonaliami
przeniesiono na ulicę św. Barbary. Przy ulicy 7 Kamienic
powstały wtedy duże pawilony Veritas i Ars Christiana,
niepasujące do zabytkowego otoczenia.

Literatura:
B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne,

Warszawa 1958, s. 12, il. 173
A. Jaśkiewicz, Ikonografia zabytków Częstochowy i okolicy,

katalog, Muzeum Okręgowe w Częstochowie, Częstochowa 1991,
il. 71, 72, 100, 136

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI, cz. 1 Miasta
Częstochowa, cz. Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia,
oprac. Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska, Warszawa 1995

J. Żmudziński, Budownictwo i sztuka w Częstochowie do
połowy XVII w. [w:] Częstochowa, Dzieje miasta i Klasztoru
Jasnogórskiego, t. 1, Częstochowa 2002, s. 279 - 298

Wypisy archiwalne autora

SPIS ILUSTRACJI - Fot. Zbigniew Burda

1. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej  z Kaplicy nad
Źródłem, 1 poł. XVIII w.

2. Portal i drzwi do zakrystii, ok. 1643

3. Konfesjonał, w zaplecku obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, 1894

4. Ołtarz boczny św. Stanisława, 1747, XIX/XX w.

5. Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego w ołtarzu kaplicy
Najśw. Sakramentu, ok. 1892

6. Ambona, ok. poł. XVII w.

7. Malowidło na sklepieniu d. biblioteki klasztornej, ok. 1740

8. Ołtarz główny, ok. 1882 i dwa ołtarz boczne przy tęczy,
1747, XIX/XX w.

9. Malowidło zdobiące czaszę kopuły Kaplicy nad
Źródłem (uwiezienie Wizerunku), ok. 1747, XX w.

10. Rzeźba św. Barbary na narożniku Kaplicy Najśw.
Sakramentu, w charakterze XVIII w.

11. Portal główny klasztoru, ok. 1500

12. Ołtarz św. Anny, ok. poł. XVIII w.

13. Korytarz klasztorny, XVII, XVIII w.

14. Kielich, 1895

15. Chrzcielnica, XVII w.

Przeorowi konwentu paulińskiego i proboszczowi
parafii św. Barbary, O. Andrzejowi Kusterowi,
dziękujemy za wprowadzenie nas w klasztorne
progi i udostępnienie wszystkiego, co miało zostać
sfotografowane. Bratu Rafałowi zaś dziękujemy
za cierpliwe towarzyszenie, pomoc i miłe oprowadzenie
po wnętrzach klasztoru.
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Bronił częstochowskiego kapelana „Solidarności”,
proboszcza u  św. Józefa na Rakowie, ks. Zenona
Raczyńskiego, przed szykanami komunistycznych
władz. Popierał „Solidarność” w czasie stanu wojennego
i w latach późniejszych.

Wspomnienie tej wybitnej postaci częstochowskiego
Kościoła związało się z parafią św. Barbary, dokąd
biskup – proboszcz przeszedł z sąsiedniej parafii Matki
Bożej Zwycięskiej, gdzie wbrew zakazom władz
postawił pierwszy kościół, przerobiony z baraku.

W historii kościoła św. Barbary jest również
bohaterska karta męczeńska z okresu  II wojny
światowej. Ks. Teodor Popczyk, przed wojną prefekt
w szkole powszechnej i prywatnym gimnazjum sióstr
zmartwychwstanek, kapelan  braci szkolnych,
przyjaciel i opiekun biednej młodzieży, od 1942 r.
wikariusz w parafii św. Barbary - pomagał ludziom
ściganym przez policję niemiecką i ukrywającym się.
Wydawał Polakom i Żydom fałszywe metryki,
niezbędne do uzyskania kenkarty. 16 czerwca 1943 r.
został zastrzelony na plebanii przez hitlerowców.

Żywa jest wśród mnichów św. Pawła Pierwszego
Pustelnika  świadomość roli, jaką zakon odegrał
w dziejach Częstochowy oraz historycznych zaszłości
z czasów przed utworzeniem diecezji częstochowskiej.
W Częstochowie bowiem paulini mieli swój dom nie
tylko na Jasnej Górze. Mniejsze klasztory istniały również
przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary. Pauliński
rodowód mają też inne kościoły częstochowskie
(św. Jakuba, św. Rocha, św. Marii Magdaleny).

Obecnie budynki klasztorne – zarówno ten powierzony
pieczy duchowieństwa diecezjalnego (św. Zygmunt),
jak i zwrócony paulinom (św. Barbara) są starannie
utrzymywane. Proboszcz św. Barbary, a zarazem
przeor konwentu, o. Andrzej Kuster, jest dumny
z dokonań ostatnich sześciu lat. Istotnie, w klasztorze
widać gospodarską troskę. Widoczny jest  ogrom pracy,
wysiłku, nakładów. Ale jednak wydaje się, że za mało
tu  k o n s e r w a t o r s k i e g o  podejścia. I po prostu
– wyczucia. W efekcie  zaciera się charakter wnętrz,
na skutek wprowadzenia zupełnie niepotrzebnych
obcych elementów, zwiększających w dodatku
koszty remontu.

Duże wrażenie zrobił na mnie odrestaurowany
osiemnastowieczny  plafon w sali reprezentacyjnej
(bibliotece) ze sceną przedstawiającą dwunastoletniego
Jezusa w świątyni i wizerunkami czterech Ewangelistów.
Ładnie się prezentują stalle w zakonnej kaplicy.
I obraz Matki Boskiej  z Dzieciątkiem, wiszący
w klasztornym korytarzu. I biel ścian, o którą tak dba
przeor, przestrzegając nas przed jej zarysowaniem.

Rażą natomiast obcością w tych wnętrzach nowe,
błyszczące posadzki i parkiety, a szczególnie – nowe
okna o współczesnej konstrukcji, tylko zaznaczonymi

podziałami nawiązujące do dawnych. W tego rodzaju
zabytkowych obiektach powinno się  bezwzględnie
zachować – lub odtworzyć – stare okna, choć to może
mniej wygodne. Rażą również wprowadzone zupełnie
nie wiadomo po co, nielicujące z powagą i prostotą
klasztorną, marmurowe parapety.

U św. Barbary  są miejsca  wymagające pilnej
renowacji – i taki remont będzie z pewnością wkrótce
przeprowadzony. Oby tylko w zapale pracy nie
wprowadzono  znów jakichś wątpliwych upiększeń
i dodatków. Zamiast tego warto  odsłonić, odtworzyć
siedemnastowieczny fryz sgraffitto na budynku klasztoru.
(Ostatnią część tego fryzu, na południowej elewacji,
zatynkowano w latach siedemdziesiątych XX wieku).
Trzeba zachować zabytkowe – choć mało efektowne –
kraty w wejściach do kaplicy źródła. Powinno się
natomiast zmienić nawierzchnię kościelnego placu.
Betonowa kostka zupełnie tu nie pasuje.

Specyficznym klimatem urzeka zakrystia i jej
umeblowanie, drzwi z trochę koślawą drewnianą
obudową, stare okucia. Wszystko to ma swoje piękno,
nawet pod grubą warstwą olejnej farby i wymaga
pieczołowitego zachowania i fachowej konserwacji.

Wnętrze kościoła także poddawane było zabiegom
renowacyjnym. Wyłożono ściany marmurem tworząc
rodzaj boazerii. Słyszałem kiedyś, jak miejscowy paulin
w ogłoszeniach parafialnych zachwycał się, że to już
na wieki (!). Na szczęście ciepły kolor jest tak dobrany,
że nie zakłóca zbytnio wnętrza. Chociaż nie jestem
do tego całkiem przekonany –  taki swojski barok nie
potrzebuje dodatkowych ozdób.

Rażące jest natomiast to, co zrobiono z drzwiami
i kruchtą. Gdzie są dawne drzwi ze starymi zamkami?
Podobnie  jak w kościółku Imienia Maryi w III Alei NMP
– zastąpiono je drzwiami do nowobogackiej willi. U św.
Barbary jeszcze na dodatek, popsuto portal głównego
wejścia kawałkami płyt z polerowanego granitu.

Nasuwa się tu ogólniejsza refleksja. Nierzadko
widocznej trosce o dom Boży towarzyszy pewnego
rodzaju niepotrzebny blichtr zakłócający nastrój
czcigodnych murów i osłabiający autentyzm oddzia-
ływania dzieła sztuki. Gdy nie ma pieniędzy – wszystko
popada w ruinę. Ale pieniądze i gorliwość nie
wystarczą, aby cenne dziedzictwo pobożności i sztuki
minionych pokoleń zachować i przenieść w przyszłość
w stanie niezniekształconym, nie dopuścić do strat,
nieraz nieodwracalnych.

Składanka zaledwie kilku osobistych wrażeń
i wspomnień to za mało, aby oddać treść życia parafii.
A parafia św. Barbary angażuje się i w działania szczególne.
Na plebanii przyjmował kiedyś znany zielarz –
franciszkanin o. Grzegorz Sroka z Rychwałdu. Pracuje
tu duszpasterstwo anonimowych alkoholików – na Jasnej
Górze jest co roku organizowana ogólnopolska
pielgrzymka. Także od św. Barbary, patronki górników,
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zaczynają się doroczne barbórkowe górnicze
pielgrzymki na Jasną Górę. Poprzedni proboszcz,
o. Jan Zinówka, przed wstąpieniem do zakonu pracował
jako górnik.

Na ulicy św. Barbary wzięło początek niezwykle
ważne przedsięwzięcie.  Dwaj pacjenci Monaru
utworzyli  skromne schronienie dla narkomanów, zwane
„chatką”, które z czasem rozwinęło się pod kierownictwem
biskupa Antoniego Długosza w znany katolicki ośrodek
terapii  uzależnionych od narkotyków ”Betania”
we Mstowie.

Teren, który obejmuje parafia, jest miejscem
szczególnym ze względu na bliskość Jasnej Góry.
Z tego względu warto szerszym spojrzeniem ogarnąć
sprawy, które dotyczą i obchodzą nie tylko parafian.
Na niektóre z nich parafia może – lub mogłaby – mieć
wpływ. Na inne – z samej natury rzeczy – jej wpływ
jest bardzo ograniczony albo żaden. Na terenie
objętym  obecnie przez parafię pracują ważne instytucje
świeckie i kościelne: szpital, domy zakonne, domy
opieki, Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Działają  szkoły.
Dziś jest to także ośrodek akademicki –  mieszczą się
tu Wyższe Seminarium Duchowne z nowym kościołem
oraz Akademia Polonijna. Obie uczelnie są od czasu
do czasu miejscem organizowania poważnych sesji
i spotkań otwartych dla zainteresowanych,  z udziałem
wybitnych gości z zewnątrz. Ma to duże znaczenie dla
życia naukowego i kulturalnego miasta. Niezwykle
ważną instytucją kultury jest Muzeum Archidiecezjalne
mieszczące się  w budynku seminaryjnym oraz
biblioteka Seminarium.

Dość liczne są pod Jasną Górą księgarnie religijne.
Wybór oferowanych wydawnictw jest bogaty
i różnorodny. Można w nich nabyć Pismo Święte,
modlitewniki, opracowania teologiczne, a także
wydawnictwa albumowe, książki filozoficzne,
historyczne, poezje.

Działają też tu Księgarnia  “Te Deum” i Ośrodek
Tradycji Katolickiej “Maximilianum”. Nazwa dla
niezorientowanych może być myląca – bowiem w istocie
jest to ośrodek najnowszych braci odłączonych -  Bractwa
św. Piusa X, założonego przez arcybiskupa Lefebvre’a,
który zerwał łączność z Papieżem, nie mogąc się
pogodzić z nauczaniem II Soboru Watykańskiego.
I taki  też charakter ma  wiele z proponowanych  książek.

Teren parafii św. Barbary związany jest z historią
częstochowskiego malarstwa cechowego i wytwarzania
dewocjonaliów. Stragany i sklepy z dewocjonaliami
nadal tu funkcjonują, tworząc charakterystyczny
koloryt miejsca, ogólnym poziomem ich oferty
trudno się jednak zachwycać. (Dotyczy to zresztą
także sprzedawanych w tych sklepach szat i sprzętów
liturgicznych). Dobrze chociaż, że w częstochowskim
Muzeum zebrano interesujące przykłady dawnej
twórczości tego rodzaju i można je oglądać
na organizowanych od czasu do czasu  wystawach.

Przy ulicy św. Barbary mieszkali znani artyści.
Józef Mączyński, z malarskiej rodziny -  bardzo dobry
malarz realista, pejzażysta i portrecista. Dom,
w którym mieszkał, został niestety zniszczony.
Również przy ulicy św. Barbary tworzył Zygmunt
Zalejski. Człowiek skromny, cichy – w moim odczuciu
jeden z najciekawszych malarzy częstochowskich. Jego
dorobek w wielkiej części uległ zniszczeniu. Opodal
mieści się  od  paru lat studio rzeźbiarskie Małgorzaty
Hejduk – Czyrnek. Przy sąsiedniej ulicy  Kordeckiego
była pracownia malarza obrazów kościelnych Edwarda
Wrońskiego i jego syna, tworzącego w metaloplastyce.
Zaś w budynku plebanii – klasztoru mieszkał
Stanisław Pospieszalski, architekt i plastyk, ojciec
licznej i znakomitej artystycznej, muzycznej rodziny.
Trwały ślad twórczości  Stanisława Pospieszalskiego
znajduje się w niejednym z częstochowskich kościołów.

Przy ulicy św. Kazimierza stoi zabytkowy dworek
z bardzo interesującą bramą. To tak zwana „oficyna
ogrodowa” - pozostałość paulińskich ogrodów.
W dworku mieszka z rodziną tegoroczny laureat
Nagrody Prezydenta Miasta, wieloletni organista
i chórmistrz Jasnej Góry, ambasador muzycznej
Częstochowy, Eugeniusz Brańka. Często grywał
na organach swojego parafialnego kościoła.

Teren parafii św. Barbary wymaga szczególnej
pieczołowitości  w traktowaniu starej zabudowy i całego
miasteczkowego krajobrazu, który stanowi najpiękniejszą
oprawę jasnogórskiego sanktuarium. Troskę o to powinny
wykazywać władze miejskie i konserwatorskie, przy
współpracy Kościoła i oczywiście prywatnych właścicieli.
A mieszkańcy starych domów żyją biednie.

Niestety, dotąd tej troski raczej nie było widać. Oby
planowana właśnie przebudowa ulicy św. Barbary
została przeprowadzona z maksymalnym wyczuciem,
z zachowaniem istniejących autentycznych fragmentów
zabytkowej nawierzchni, a gdzie trzeba – także jej
odtworzeniem. Z całym szacunkiem dla niepowtarzalnego
klimatu miejsca.

Nawiedzenie kaplicy – źródła, zaczerpnięcie wody,
zabranie jej ze sobą do domu – bywa traktowane jako
ważne uzupełnienie pielgrzymki na Jasną Górę. Ulica
św. Barbary żyje  życiem pielgrzymów. Przydałyby
się więc dobre, tanie jadłodajnie, a może i sklepiki
z artystycznym rękodziełem. Jak dotąd, z ciekawszej
oferty handlowej można wymienić jedynie meble
z wikliny,  oferowane w  sklepie naprzeciw kościoła.

Ta napełniona barwnym tłumem aleja późną jesienią
i zimą uspokaja się. Pojedynczy przechodnie wędrują
w swoich codziennych sprawach. Czasem przemknie
klerycka sutanna albo habit zakonnicy. Wśród nagich
konarów potężnych drzew świeci jasnogórska wieża.

Władysław Ratusiński
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Teatr w Częstochowie (V)

Wiesław Paszkowski

Ostatnie trzydzieści lat

Dyrekcja Andrzeja Uramowicza z perspektywy lat
należy niewątpliwie do szczytu organizacyjnego
naszej sceny. Właściwa nazwa brzmiała Teatry
w Częstochowie i zaliczano do nich Teatr Wielki
na 700 miejsc, Teatr Kameralny i scenę objazdową.
Duży zespół aktorski i techniczny mógł obsłużyć
równocześnie trzy spektakle. Później scena miała
znakomite chwile, błyskotliwe przedstawienia,
jednak już zawsze był to jeden, słabnący stale  zespół.

Do połowy lat siedemdziesiątych formuła
artystyczna Uramowicza wypaliła się, a na dodatek
wraz z utworzeniem województwa częstochowskiego
powstały nowe lokalne władze partyjno-państwowe,
które miały „apetyt na dobry teatr”. Dlatego dyrektorem
w 1976 r. został znakomity aktor warszawski, znany
z telewizji, filmu i radia Tadeusz Bartosik. Dysponował
świetnymi warunkami, pięknym głosem, dużym
talentem i pozycją w Warszawie. Startował świetną
inscenizacją „Wojny i pokoju”, gdzie błyszczały
występujące gościnnie gwiazdy warszawskich scen.

Nad teatrem w 1979 r. zwisło jednak fatum, zaczął
przeciekać dach nad górną sceną, a kiedy zbadano przyczyny,
okazało się, że grozi katastrofa budowlana. Dach trzeba
było rozmontować, a wtedy na odkrytą scenę runęła ulewa.

Dyrektor Bartosik uważał aktorski zespół częstochowski
za nazbyt prowincjonalny i przeciętny. Starał się go
zasilić nowymi talentami, zabiegał usilnie o zatrudnienie
absolwentów szkół teatralnych i... miał z tym duże
trudności. Ściągnął reżysera Ryszarda Krzyszychę, zbudował
użyteczny zespół. Przedstawienie tragedii „Edyp królem”
stworzyli młodzi: reżyserował Wojciech Kopciński,
grał Andrzej Jurczyński, scenografię projektował
Marian Panek. (Odchodząc Jurczyński i Kopciński
zapowiadali, że jeszcze wrócą jako szefowie sceny.)
Reżyser Henryk Adamek debiutował niezbyt fortunnie
bułgarską bajką-niebajką.

Premiery i przedstawienia odbywały się gościnnie
w sali Filharmonii Częstochowskiej, Klubu „Politechnik”
czy Domu Kultury „Stradom”. Jedne były znakomite,
inne takie sobie. Na pewno na uwagę zasługiwała
inscenizacja „Pana Puntilli i jego sługi Mattiego”
Brechta ze znakomitą rolą dyrektora. Przebojem stał
się „Czas na kabaret” Jana Pietrzaka.

Było już po sierpniu 1980 r. i teatr także nie uciekał
przed trudną problematyką. Do jednego ze spektakli
gromadzono jako rekwizyty pałki i rynsztunek
zomowców (reżyserował R. Krzyszycha). Do premiery
nie doszło, bo zimowa noc stanu wojennego zmiotła
wszystko. Tadeusza Bartosika zdjęto z funkcji dyrektora,
pozostawiono mu do końca sezonu fotel kierownika
artystycznego. Rozgoryczony, zemścił się na Częstochowie,
mieście które go zlekceważyło: w farsie braci Schöntanów
„Porwanie Sabinek” zagrał jedną z ról swojego życia.
Cóż, kiedy widziało to tak niewiele osób.

Jego następcami okazali się niedawni „buntownicy”
Jurczyński i Kopciński. Zaczęli od wywieszenia na
tablicy ogłoszeń listy aktorów, z którymi nie będą
rozmawiać o przedłużeniu kontraktu. Sprowadzili
nowych aktorów, zmienili repertuar. W ciągu półtora
roku obok mniejszych form zdążyli zrealizować
monumentalne przedstawienie „Hioba” Karola Wojtyły
(scen. Wojciech Krakowski, reż. W. Kopciński),
rozbuchane i rozerotyzowane „Opowieści Lasku
Wiedeńskiego” oraz zabawne przedstawienie „Noc
w operze” z muzyką Mozarta (wszystkie reżyserował.
H. Adamek). Niezapomniany był udział Józefa Skrzeka,
ubranego w kostium z epoki, grającego na żywo utwory
Mozarta. „Terroryści” Ireneusza Iredyńskiego zrobili
prawdziwą furorę. Reżyser Henryk Adamek „porywał”
publiczność i przewoził samochodami o zasłoniętych
oknach do podziemia na dalszy ciąg zdarzeń. Na koniec
zaś, wbrew zakazom junty, częstował wszystkich
lampką wina.

Koniec przyszedł nagle. Dyrektor Jurczyński na tej
samej tablicy ogłoszeń wywiesił pismo odwołujące
kierownika artystycznego W. Kopcińskiego. Był to
dotychczas wypadek bez precedensu, bo artystyczny
był ważniejszy od dyrektora.

Jurczyński zrealizował już tylko dwa małe
przedstawienia, z których jednoaktówki Mrożka
w reżyserii Jarosława Kuszy okazały się fenomenalnie
śmieszne. Zakrojona wspaniale inscenizacja „Makbeta”
w przekładzie Macieja Słomczyńskiego nie odbyła się
nigdy, choć teatr wydał mnóstwo pieniędzy na kostiumy
zaprojektowane przez Zofię de Inez-Lewczuk.

W tym czasie dobiegła już końca modernizacja teatru.
Nową scenę otrzymał do dyspozycji nowy dyrektor
artystyczny, Bogdan Michalik. Wychował się dosłownie
w teatrze, była to scena nowohucka, w której pracował
jego wuj. Jako zawodowy aktor i reżyser był znakomicie
przygotowany do roli dyrektora. Szczęśliwym trafem
udało mu się przejąć duża część zespołu opolskiego,
skłóconego z tamtejszym dyrektorem. Przyszli wówczas
do Częstochowy Ewa i Michał Kulowie, Jerzy Smyk,
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Cecylia Putro i Tadeusz Morawski, Waldemar
Kotas. Jeszcze przed oficjalną inauguracją wystartował
uroczy spektakl dla dzieci „Pchła Szachrajka” w reż.
W. Kotasa. Oficjalne otwarcie przebudowanego teatru
połączono z premierą „Zemsty” A. Fredry. Niestety,
spektakl zupełnie nie śmieszył. Potem już jednak
nastąpiły znakomite przedstawienia wyreżyserowane
przez dyrektora. „Opera za trzy grosze” Brechta była
znakomicie grana i śpiewana. „Zmierzch” Izaaka
Babla urzekał grą zespołu, scenografią i kostiumami.
„Bal manekinów” był odkryciem. Błyszczeli na scenie
zwłaszcza mężczyźni: Jerzy Smyk, Michał Kula,
Tadeusz Morawski. Henryk Adamek błysnął po raz
ostatni realizując „Parady” J. Potockiego. Przed koń-
cem czwartego sezonu Bogdan Michalik przesłał
władzom rezygnację z pracy i stanowiska, i - choć
„ścigany” przez swego zastępcę - uleciał za ocean,
by reżyserować i uczyć w amerykańskiej szkole aktorskiej.

Jego następcą miał być profesor krakowskiej szkoły
teatralnej, niegdyś bardzo głośny inscenizator, Jan
Maciejowski. Jego nominacja wiosną 1988 r. była już
zapowiedziana. Jednak po doświadczeniach pracy
z naszym zespołem, Jan Maciejowski zrezygnował
na 2 godziny przed uroczystością.

Następnym dyrektorem został niebywały wizjoner,
Tadeusz Kijański. Zapowiedział przekształcenie sceny
w instytucję pn. Teatr Galeria Pokoju. Obiecywał przykryć
cały budynek przy ul. Kilińskiego szklanym dachem.
Nigdy nie otrzymał zgody wojewody częstochowskiego
na realizację swojej wizji. Dyrekcja ta, ledwie dwuletnia,
też nie może być zaliczona do spokojnych i nudnych.
Nasza scena gościła znakomitych aktorów, a także zespół
pantomimy wrocławskiej i teatr tańca nowoczesnego.
Częstochowianie zobaczyli „Pocałunek kobiety pająka”
Puiga, „Kolację na cztery ręce” Barza, „Zabawę
w śmierć” wg Ghelderodego. „Burzliwe życie Lejzorka
Rojtszwańca” w reżyserii Anny Osławskiej (debiutantki)
ze znakomitą rolą Tadeusza Morawskiego mogło
śmiało mierzyć się z innymi realizacjami polskimi
tego utworu.

Częstochowianie byli jednak rozczarowani
niedotrzymaniem rozbudowanych oczekiwań.
Może dość już mieli „szarlatanów”. Dlatego kolejny
dyrektor był człowiekiem sprawdzonym. Powrócił
do częstochowskiego teatru pomijany dotąd Ryszard
Krzyszycha. Dobry fachman, świetny znawca muzyki
jednak nie sprostał oczekiwaniom. Nikogo nie
interesowały ramotki w rodzaju „Obrony Częstochowy”.
Widzowie zaczęli odsuwać się od teatru.

Sytuację uratował jego następca, dyrektor Henryk
Talar. Czestochowianie znali go z występów za
dyrekcji Tadeusza Kijańskiego. Jednak sam urok
Talara i nazwisko początkowo nie zadziałały. Przyszło
mu ciężko pracować, nim rozruszał machinę teatralną
i wytworzył u nas prawdziwe upodobanie do teatru.
Z tego kapitału mieli długo jeszcze korzystać kolejni
dyrektorzy. Talar pozyskał współpracę różnych
reżyserów, ale najbardziej odcisnął się w pamięci
„showman sceny narodowej” (określenie krytyka
Konstantego Puzyny) Adam Hanuszkiewicz. Jego
zaskakujące, może nawet szokujące inscenizacje,
czasami bardzo efektowne plastycznie, podbiły
widownię. Talar do jednego ze swoich przedstawień
ściągnął nowo przybyłego do kraju z dobrowolnej
emigracji w Australii Marka Perepeczkę. Po skandalu
obyczajowym, który zakończył nagle tę dyrekcję,
właśnie potężny i dobrotliwy w wyglądzie Perepeczko
został dyrektorem.

Nowy dyrektor był początkowo zbyt pochłonięty
swoimi zajęciami aktorskimi w telewizji i filmie, aby
poświęcić się wyłącznie scenie częstochowskiej.
Nadal więc królowali przyjezdni reżyserzy. Kolejne
sztuki realizował Hanuszkiewicz. Wojciech Pokora
wyreżyserował farsę angielską, która zawojowała już
pół Polski. Krystyna Janda inscenizowała urokliwe
„Na szkle malowane” Ernesta Brylla. Wyjątkowym
wydarzeniem był przejmujący monodram „Żale
Matki Boskiej pod Krzyżem” w reżyserii Szczepana
Szczykno i wykonaniu Alicji Jabłonki. W repertuarze
tej dyrekcji farsa zaczęła stopniowo zajmować rolę
dominującą.

Konkurentką Perepeczki okazała się Katarzyna
Deszcz, realizatorka plenerowego przedstawienia
o św. Franciszku, przygotowanego z okazji Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater”. Kiedy objęła fotel dyrektorski, już nic
podobnego się jej nie udało. Była jeszcze zabawna
i nastrojowa „Skrzynka” według prozy Wiesława
Dymnego w reżyserii męża dyrektorki, Andrzeja
Sadowskiego i z jego aktorskim udziałem. Był ciekawy
„Kordian” w gościnnej reżyserii. Reszta raczej nudziła
lub denerwowała. Publiczność coraz bardziej
odchodziła od teatru. W roku 2006 czas już był
najwyższy na zmianę dyrekcji. Kierownictwo
artystyczne objął Piotr Machalica, a naczelną dyrekcję
teatru Robert Dorosławski.
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Wyimki rzeczywistości

Street - wystawa fotografii Dariusza Cierpiała

Zaprezentowane na częstochowskiej wystawie
fotografie ukazały dwa aspekty każdej właściwie
ulicy: szczelnie zabudowaną przestrzeń i ludzi
ulice przemierzających. Najpierw pojawiła się
sceneria, a potem ludzie. Lub na odwrót. Prawie
nigdy oba plany nie występują razem, zawsze
ukazane w sposób specyficzny. Ulicę i ludzi łączy
podobne ujęcie tematu: wycinkowość. Z fasady
domu na fotografiach Cierpiała pozostaje okno,
zwieńczenie dachu, rzędy kominów, przestrzeń
nieba między domem a domem.... Ludzie są
najczęściej posiadaczami twarzy, rąk, zarysowanej
sylwetki, rzadziej nóg... Cel takiego potraktowania
fotografowanej rzeczywistości wydaje się czytelny
- całość nie zawsze nadaje się do pokazania

na zdjęciu, w którym klimat jest najważniejszy.
Rzeczywistość jest nieuporządkowana, coraz
bardziej zaśmiecana reklamami i szyldami,
przed którymi nie potrafią obronić się nawet
architektoniczne zabytki. Dlatego obiektyw
Cierpiała rejestruje fragment podcieni, nie całe zaś
obarczone balastem sklepików, napisów, ruchu.
Skrzypcowe światło Bramy Floriańskiej bez
otoczenia obrazów wątpliwie zdobiących mury.
Górne piętra zrytmizowanego blokowiska, a nie
monotonną szarość długich jednolitych ścian.
Nastrojowy kąt kawiarenki, bez gwaru codzienności.
Fotograf szuka urody świata realnego, ciszy i spokoju.
Znajdując je ukazuje, tyle że całość obrazu zastępuje
jego wycinkiem. To jedna ze współczesnych cen,
którą należy zapłacić za harmonię prezentowanego
świata.

W szerszych planach Cierpiał buduje obrazy
oparte na kontraście. Ceglane mury starych kamienic
i kolorowy bilboard. Pomarszczona twarz bezzębnej
prawie staruszki na pierwszym planie i dziecięce
w tle. Różne buty założone przez dwie stojące obok

Dariusz Cierpiał - Pokolenia
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siebie panie w takich samych sukienkach. Pochylone
sylwetki ludzkie ukazane od tyłu na tle hiperrealnej
plakatowej kobiecej twarzy. Cierpiał wykorzystuje
naturalne skontrastowanie kolorów: twarz białej
damy z czerwoną różą w zębach. Skontrastowana
rzeczywistość fotografii nie niesie już poprzedniego
spokoju, lecz otwiera przestrzenie dla różnych
interpretacji.

Fotografie zostały wykonane w kontrastowej
biało-czarnej kolorystyce. Pozwoliło to wybrzmieć
światłocieniom do końca. Cienie zyskały na realności,
stając się niekiedy wręcz namacalne na chropowatych
ścianach. Słońce stało się mgielną smugą. Czarne
plamy podniebnych gołębi zatraciły tożsamość.
Życie odcisnęło swoją historię na zniszczonych
twarzach starych ludzi.

Śledzenie spojrzenia autora wystawy Street jest
intrygujące dla każdego, kto nabył krakowskiego
zwyczaju chodzenia ze wzrokiem przyklejonym
do fasad kamienic. Jest to zwyczaj, od którego
nie sposób się uwolnić, jak to podkreślał Tadeusz
Łomnicki w telewizyjnej wersji Spotkań teatralnych.

Następstwami tego zwyczaju jest i owa wycinkowość,
i rozdzielenie przestrzeni materialnej od świata
ludzi i zwierząt (tylko kilka fotografii Cierpiała
utrwaliło gołębie zakłócające spokojny błękit nieba),
wyczulenie na urodę detalu, wreszcie umiejętność
tworzenia nastrojowości i klimatu w poszatkowanej
rzeczywistości. Niemniej, między dwiema
ścianami wystawianych w Miejskiej Galerii Sztuki
fotografii odczuwało się pustkę środka: twarz –
ściana, ściana – twarz. Jakby umknęło z nich
życie, albo tylko przyczaiło się za rogiem, by
pojawić się w okolicznościach bardziej przyjaznych.

Zdjęcia prezentowane na wystawie zdominowały
harmonia i kontrast. Przed chaosem codzienności
fotograf Ulicy zdaje się zdecydowanie bronić.

B. A.  Symołon

Część prezentowanych na wystawie prac można
zobaczyć na stronie internetowej autora:
www.cierpial.cze.pl

Dariusz Cierpiał - Alter ego
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Elżbieta Hurnikowa

Mówić światłem
O zbiorze wierszy Elżbiety Cichli-Czarniawskiej

„Moja sowa śnieżna”

Lubelskie wydawnictwo Norbertinum opublikowało
w bieżącym roku nowy zbiór wierszy Elżbiety
Cichli-Czarniawskiej zatytułowany moja sowa śnieżna.
Jest to niemała niespodzianka, gdyż w roku ubiegłym
ukazał się obszerny wybór poezji tejże autorki pt. Tyle
ile cię jest, zawierający wiersze z piętnastu tomików
poetyckich powstałych w latach 1966-1993.

Już tytuł nowego zbioru - moja sowa śnieżna –
zobowiązuje do takiej lektury utworów, która uruchamia
złożone aspekty i głębokie pokłady refleksji leżące
u podłoża pisarstwa Elżbiety Cichli-Czarniawskiej.
Sowa to ptak symbolizujący mądrość, widzący
w ciemnościach, a więc dostrzegający to, co niedostępne
ludzkiemu poznaniu; białe upierzenie sowy śnieżnej
symbolikę tę niewątpliwie wzbogaca. Biel uosabiana

jest wszak z czystością i światłością, otwiera inne rodzaje
rzeczywistości, wprowadza w przestrzeń ducha.
Poezja Cichli-Czarniawskiej stawia pytania filozoficzne,
skoncentrowana jest na problematyce istnienia, dotyka
metafizyki, docieka prawd uniwersalnych, porusza
zagadnienia etyki. Toteż ważne są obrazy, motywy,
tematy konkretyzujące problematykę tej liryki, a sowa
stanowi motyw, który nie bez powodu tak mocno się
w niej zadomowił. Sowa śnieżna przewija się kilkakrotnie
w zbiorze, począwszy od drugiego utworu, aż po ostatni.
Obraz ptaka, spokojnie czyszczącego pióra na gałęzi
czystego marzenia, (s. 6), obraz pełen spokoju
i majestatu,  przeciwstawiony jest gorączce, pośpiechowi,
pragnieniom, lękowi – temu, co określa przeżycia
i  doznania w ludzkim świecie. W wierszu nagle inaczej
sowa – nadczuła sowa śnieżna - wyposażona jest
w taki rodzaj percepcji, który odsłania ukryte aspekty
widzialnego świata:

na gałęzi czystego marzenia
usiadła sowa śnieżna
i nagle
widzi inaczej (s. 24)
W wierszu –modlitwie zatytułowanym co na ziemi,

opatrzonym mottem z Żałoby z Antygoną Zdzisława
T. Łączkowskiego:

„ O Panie
weź w miłosierne ręce swoje
wszystkie ukochania na ziemi”

poetka powtarza ten obraz:
i tę moją sowę śnieżną
która z wyżyn gałęzi czystego marzenia
usiłuje dostrzec niewidzialne
przygarnij

amen  (s. 42)

Sowa zajmuje pozycję uprzywilejowaną – z wyżyn
marzenia (innego rodzaju widzenia świata, symboliki
wiążącej ją z doskonałością, czystością, wtajemniczeniem)
usiłuje dostrzec niewidzialne. Dzięki metaforyczne-
mu wyróżnieniu staje się obrazem tego, co człowieka
przerasta. Wszak usiłuje on posiąść wiedzę o świecie,
zamknięty w pancerzu odwiecznych prawd (s. 11),
wyposażony jedynie w swoją ograniczoną, narzuconą
przez naturę zdolność rozumowania i odczuwania, ale
nie jest mu dane dotrzeć do istoty rzeczy.

Próby  rozpoznania świata wyrażają się w serii
pytań, w niepewności, w wątpliwościach, jakimi
nasycone są wiersze.

gdzie jesteś trawo
gdzie jesteś roso
gdzie jesteś pulsujące życie?
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- pisze poetka w wierszu homo ogląda o północy
swój pejzaż wewnętrzny (s. 20). Stąd wynika
relatywizm, rodzi się przeświadczenie o niemożności
określenia siebie i swojego miejsca w porządku
istnienia. W tym samym wierszu czytamy:

punkt w jakim się znajduję
mógłby być wszędzie:
przede mną i za mną
na prawo i na lewo
w głębi i na wysokościach

a w wierszu co z tego wynika?:

wszystko mogło się zdarzyć
mógłbyś – wiadomo –
być albo nie być każdym
w każdej przestrzeni i czasie  (s. 28)

Świat i ludzka natura oparte są na sprzecznościach;
ujawniają to przeciwstawienia, zderzanie wartości,
znaczące dla tej poezji opozycje:

to ja – twój lęk
budzę drzemiące sumienie
uściślam wymiar człowieczeństwa

jestem kain
jestem abel
jestem dziecko umierające na białaczkę
jestem przeistoczenie  (s. 10)

Współistnienie przeciwstawieństw (dwustronne
lustro, s. 26) i ich zrównanie (wszystko zrównane:/
śpiew świerszcza i krzyk szaleńca) rodzi pytanie
o całość – ogarnianą, co ważne, sercem i rozumem
(s. 12). Czym jest życie, jaki jest jego sens – takie
pytanie prowokuje lektura wierszy. Odpowiedzi
jednoznacznej nie ma, ale za poetycką definicję można
uznać słowa z utworu zamykającego tom, stanowiącego
rodzaj podsumowania poetyckich rozważań, czy może
podstawę poetyckiego światopoglądu autorki:

moja sowa śnieżna
nie zważa na nic

wie, że życie
to
t y l e  i  w i ę c e j  (s. 76)

Poezja nie rozstrzyga wątpliwości – raczej je mnoży,
budując przeświadczenie, że dla człowieka, dla jego
kondycji psychicznej, kodeksu etycznego i obszarów
poznawczych ważne jest samo dążenie do prawdy,
dociekanie sensu wszystkiego, co nas dotyczy:

a ty z uporem tropisz
czego wytropić się nie da

zatrzaskują się za tobą
wrota chwil
a ty wciąż z pustymi rękami

niedouczku
spróbuj napisać swą autobiografię
w innym języku
choćby w esperanto milczenia  (s. 54)

W poezji Cichli-Czarniawskiej ważna jest refleksja
nad słowem, nad jego możliwościami, nad sposobami
wyrażenia własnych myśli i uczuć, przekazania wiedzy
o świecie, jak o tym mówi wiersz powyższy i inne,
np. daremna ofiara (s. 66), arytmetyka czy magia?
(s. 49) czy gra towarzyska w czasie podróży:

twój akt twórczy znajduje  w y r a z
jedynie na jałowej kartce
martwe są ziarna znaków graficznych  (s. 67)

Refleksję tę wzbogaca przede wszystkim tytułowa
sowa śnieżna, uruchamiająca wyobraźnię, wabiąca
obietnicami, karmiąca marzeniami, błądząca w migotliwym
śródsłowiu nienapisanego wiersza (śródsłowie, s. 64),
a jednocześnie gardząca kłamliwymi słowami, odróżniająca
mądrość od przemądrzałości/ dumę od pychy (s. 76).

Poezja Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, wyrażająca
absurd istnienia, pełna wątpliwości i pytań, na które
nie ma ostatecznych odpowiedzi, pozbawiona jest jednak
pesymizmu. Autorka godzi różne sprzeczności,
poszukując dlań odpowiedniego wyrazu artystycznego,
dowodzi, że na świecie wszystko tyle waży/ ile miłość
(s. 49). Dostrzega urodę świata, uznaje finezję liścia
dębu/ doskonałość skoku pasikonika – wszak piękno
zawsze upomni się o swoje (skrucha, s. 61), sławi
głęboką mądrość natury (s. 53). Żarliwe credo sowy
śnieżnej, kończące ostatni wiersz, można uznać za
zasadnicze przesłanie zawartych w zbiorze utworów:

choćby wyrwali człowiekowi język
będzie mówił światłem

jeśli kocha
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Wiesław Wyszyński

KOT W WORKU
ANIOŁA W KRETONIE
O najnowszym tomiku wierszy Tadeusza Chabrowskiego

Ukazał się oto, czternasty z kolei, tomik wierszy
Tadeusza Chabrowskiego pt. „Dusza w klatce”. Dorobek
więc wcale imponujący. Książka ukazała się w Nowym
Jorku, ale sygnowana jest przez Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater” w Częstochowie i głównym jej sponsorem
jest nasz Urząd Miasta.

Dla porządku oraz tym czytelnikom, którym autor
wydaje się być twórcą bliżej nieznanym, jako że od z górą
czterdziestu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, należy
przedstawić pokrótce jego bogatą biografię i dorobek.

Tadeusz Chabrowski urodził się 11 listopada 1934 r.
w Złotym Potoku koło Częstochowy. Studiował filozofię
i teologię w krakowskim Instytucie Św. Pawła. W 1960r.
przyjął święcenia kapłańskie w Zakonie Ojców paulinów
na Jasnej Górze. Kontynuował studia na katolickim
Uniwersytecie w Dublinie (historia Europy), Fordham
University w Nowym Jorku (socjologia) i Temple

University w Filadelfii (studia doktoranckie z filozofii
myśli współczesnej). W 1961 r. wyjechał do USA
i mieszka tam do dzisiaj. Opuścił zakon w r. 1967.

Autor dwukrotnie otrzymał prestiżową Nagrodę
Fundacji Kościelskich w Szwajcarii (1965-66). Jest
laureatem amerykańskiej nagrody World of Poetry Press
(1990), Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
(1993), Nagrody Miasta Nowy Jork w dziedzinie kultury
i wartości społecznych (2000) i wielu innych. Od lat
należy do amerykańskiego PEN Clubu.

Debiutował w r. 1960 na łamach „Tygodnika
Powszechnego”. Publikował utwory m.in. w paryskiej
„Kulturze”, londyńskiej „Oficynie Poetów i Malarzy”
i „Wiadomościach”, w nowojorskim „Przeglądzie
Polskim”, w „Więzi, „Odrze”, „Twórczości”, „Nowym
Wyrazie” i kwartalniku „Akcent”. Jego wiersze tłumaczono
na wiele języków: angielski, hiszpański, niemiecki,
węgierski, litewski.

Tadeusz Chabrowski, choćby z racji miejsca urodzenia,
jest bardzo mocno związany z Częstochową. I Częstochowa
przyjmuje zawsze serdecznie swojego „syna marnotrawnego”.
To tutaj, w roku 1994, nakładem OPK „Gaude Mater”
ukazał się tomik „Miasto nieba i ziemi”, dedykowany
właśnie Częstochowie jako miastu powrotów autora,
a  w roku 1996 tomik „Zakwitnę wieczorem” nakładem
miejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.
„Dusza w klatce” jest więc trzecią książką w dorobku
poety, która ukazuje się na rynku częstochowskim.

Książka dzieli się na dwie części i zawiera 49 tekstów
– o przeważających wątkach autotematycznych,
dotyczących sfery sakralnej i świata sztuki. Tomik zdaje
się być podróżą w transcedencję pomiędzy portami Nieba
i Ziemi. W tej nieokreślonej hiperprzestrzeni Chabrowski
stara się ułożyć ze swoją tytułową duszą. Sięga po ironię,
ale i autoironię, wiersz konceptualny, personifikacje, ale
też moralizuje.

Słusznie ks. Wacław Oszajca zauważył w posłowiu
do zbioru „Miasto nieba i ziemi” (1994), że Chabrowski
uczynił ze swego miasta, Częstochowy, swoisty kosmodrom.
To stąd teleportuje się w inne światy i zaświaty. Dlatego
pozwolę sobie przytoczyć w całości wiersz poety,
otwierający jego najnowsze dzieło. Wiersz „Trzewiki” (s. 5):

Po mieście, w którym od kilku lat nie mieszkam
chodzą moje trzewiki te same, które kupił mi ojciec,
gdy rozpoczynałem gimnazjum Henryka Sienkiewicza.
O ich opłakanym stanie świadczą sznurowadła
zasupłane w węzły, krzywo przyszyte języki,
dziura na przestrzał w lewej podeszwie
i czubki pociachane od kopania piłki.
Paradują po Alejach N.M.P. naśladując moje kroki,
kołyszą się niepewnie na obłoconych krawężnikach
jakby wypiły kufel piwa z browaru w Blachowni.
Nie dotarło do nich, że od pól wieku mieszkam
w Ameryce.
O naruszeniu porządku ulicznego w Częstochowie
doniósł mi brat  „nie wiem co począć, poradź coś”.
„A niech sobie drepczą po mieście odpisałem
kiedyś się zedrą i jak pasikoniki zeskoczą z mostu”.
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Staje się oto jasne, jak ważna dla Chabrowskiego jest
Częstochowa, jego Pierwsza Mała Ojczyzna. Stąd
właśnie wyrusza w swój metafizyczny rejs, konstatując, że

Dusza jest niezniszczalnym elementem przyrody,
łatwo ją wymieszać z ostrygami, oliwkami
i pająkami: łatwo ująć w figury geometryczne
przypominające gitarę, czworobok głowy lub jabłko...

i dalej:

Można jej wmówić Spinozę, życie pozagrobowe,
można ją przestraszyć, zepchnąć w kąt
bowiem z klatki kosmosu już nie ucieknie
(s. 8)

Rzecz zaskakująca – peregrynacje Chabrowskiego
nie są bogobojne. Nie czyni tego z duszą na ramieniu –
ma ją raczej rogatą, dlatego daje jej czasami prztyczka.
Sądzę, że Gogolowski Cziczikow nabyłby duszę poety
w ciemno.

Może to zabrzmi pradoksalnie, ale autor „Duszy
w klatce”, mimo ostentacyjnego manifestowania swej
religijności, stara się zhumanizować Boga:

Naprawdę nie pojmuję kaprysu Opatrzności,
dlaczego zostałem krawcem a nie np. ortopedą,
całe moje życie układa się na lewą stronę,
nawet gdy patrzę na gwiazdy myślę, że to guziki,
które ktoś poprzyszywał gęsto obok siebie,
żeby na pustym firmamencie nie było nudno.
(s. 21)

Jednocześnie trwa permanentny dialog Chabrowskiego-
Sacrum z Chabrowskim-Profanum. Dusza i ciało zdają
się być mocno zantagonizowane. Poeta wyznaje nawet, że

Czasami jednak chce się oddzielić od ciebie
podwójnym przecinkiem i podwójną kropką,
stożkiem umieszczonym podstawą do góry,
kątem ostrym, który może cię skaleczyć.
(s. 27)

Tę ostro zarysowaną linię demarkacyjną starają się
nieco stonować pojawiające się polskie diabły, czy anioł
w kretonie:

... rano lipa pachnie przyjemniej
niż Emanuela Kanta praktyczny rozum.
(s. 30)

Każdy bunt kiedyś słabnie, zanika lub się ustatecznia,
Z przypisanym nam przemijaniem poeta nawet nie
polemizuje, ba, raczy sobie zeń dworować, jak w wierszu
„Do grabarza ze Złotego Potoka”, w którym zawarte są
ostatnie ziemskie dyspozycje co do swojej osoby.

Kładąc mnie do trumny zostaw na nosie okulary,
przez półprzymknięte powieki,
będę próbował podglądać hałaśliwy świat...

I przestrzega w ostatnim wersie:

Pamiętaj: do trupa podchodzi się z szacunkiem.
(s. 34)

Tadeusz Chabrowski wie, że Nieuchronne jest coraz
bliżej, ale, wyposażony przez naturę w przekorę,
nie skapcanieje w ciepłych kapciach w bujanym fotelu.
Do końca prowadzić będzie swój raport oblężonej
osoby i wsłuchiwać się w swoją Symfonię losu.

Chciałbym, na zakończenie, przedstawić w całości
jeszcze jeden wiersz. Jest on bowiem wymowną ilustracją
oswajania bólu. Zgodą i zaproszeniem do rozmowy
z Bogiem poprzez poezję – „Śmierć matki” (s. 31):

Odeszła późnym wieczorem w Wielki Piątek,
zauważyłem jak dusza wywróciła
jej ciało na lewą stronę
i odfrunęła w bezkresy do gwiazd.
W mrocznym pokoju jej obecność
topniała z minuty na minutę jak śnieg,
również drobniutka mapa zmarszczek
na twarzy i siwe włosy
pieszczotliwie dotykające mereżkowanej
poduszki pod głową.

W białej szacie jak święta,
powoli zaczęła zapominać że tu była,
że dźwigające się w rannej rosie źdźbła trawy
pod oknem sama posiała.

Bóg jeden wie, gdzie wybrała nową ojczyznę,
w mgle przysłaniającej księżyc
dostrzegłem jej welon i złotą obrączkę,
którą tata wcisnął na palec.

Zachęcam do lektury „Duszy w klatce” i zapewniam,
że kota w worku Państwo nie kupią – uczynił to bowiem
autor na str. 37. Poza tym dobrze jest wiedzieć, że

krzywo przyszyty guzik do płaszcza wieczności to księżyc,
kropla potu na wąsach Boga to Pacyfik.
(s. 37)

Wiesław Wyszyński

Tadeusz Chabrowski, Dusza w klatce, Nowy Jork 2006, OPK
Gaude Mater, s. 62
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Wiesław  Wyszyński

Arytmetyka schodzi na psy

Panu Cogito dedykuję

Zwracałem się do wielu uczonych
biegłych w sztuce rachowania
numerologów i astrologów
znawców gwiazd na niebie i ziemi
o pomoc w mojej co by nie mówić
śmiertelnie żywotnej sprawie

Prosiłem patriarchę Józefa o wykładnię
mojego jawnego życia snem

Pytałem najrozumniejszego króla Salomona
wielkich umysłów Wschodu
z Sindibadem na czele
Talesa z Miletu
i pozostałych mędrców starogreckich
Nagabywałem pitagorejczyków
myślicieli Rzymu doktorów średniowiecza
naszego rodaka Kopernika
i cały oświecony świat nauki
filozofów i egzegetów
Pytałem ka i Józefa K.
nawet znanego miejscowego cwaniaka
omnibusa z ulicy Piotrkowskiej
Józka Bąkowskiego

Jednakże nikt z nich -
mając wiele danych o mojej osobie:
wiek
wzrost
wagę
adres
znak zodiaku
i znaki szczególne
numery butów

kołnierzyka
mieszkania
telefonu
polisy

przebyte choroby
świadectwa szczepień
kompletne wyniki badań całego organizmu
długość i szerokość geograficzną
miejsca zamieszkania i Sevrés pod Paryżem
a także długość jelita cienkiego
i średnią statystyczną długość życia mężczyzny
oraz inne niezbędne parametry mej osoby
którą służyłem każdemu z osobna -

nie potrafił obliczyć ile mi zostało
życia do przeżycia

(Komputer w NASA przetwarzając me dane
zrazu zazgrzytał i wydukał ledwo
zdanie w moim ojczystym języku
WEŹ TY SIĘ OD-PIER-DÓL!

i się zresetował)

Każdy ręce bezradnie rozkładał
i odpowiadał że
jeden
Bóg raczy wiedzieć

przed którym odpowiem za wszystko
(nic nie mając na swoją obronę)

Ale jeszcze niechętnie
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Seife

Nie umywaj rąk
nawet
jeśli to nie ty
upaprałeś je nikczemnie

*
Znalazłem u mamy na strychu
stare zakurzone pudełko
z napisem w języku niemieckim
(którego niestety nie znam)
S e i f e

Zachodziłem w głowę
co może zawierać
ten niewielki kartonik
może to chałwa a może
tajna broń nazistów

Wreszcie mama wyjaśniła mi
że to tylko mydełko
zostawione przez Niemców
będących na kwaterze
w czterdziestym czwartym roku

Odkręciłem kran by je wypróbować
sięgając po mydło opaliłem ramię
na gazowej kuchni włączonej bez sensu
swąd spalonych włosów
ostudził mój zamiar
eksperymentowania

Pomyśleć
że bezmyślnie
z próżnej ciekawości
mogłem umyć ręce
małą Rachel lub Ickiem
czy Januszem Korczakiem

Nad pożółkłą fotografią Zenobii Karpińskiej

O co ci chodzi dziewczyno
że patrzysz na mnie
dalej niż widzę
z wyrzutem mojego sumienia?

*
Tatry
początek lat pięćdziesiątych
Tutaj ocalała
wolność i przejrzystość
usłyszysz krzyk orła
zamiast kołchoźnika

Zenobia ma zaledwie
osiemnaście lat
góra dwadzieścia parę
Jej wzrok mnie dotyka
opuszkami źrenic

Mogłaby zaraz zatańczyć
rock and rolla
w bikiniarskich spodniach
i bluzeczce w paski –
swojskie chryzostomy –
ale siedzi smutna
przykuta u skały
moją uwagą nie
na miejscu

Może widzi Morze
Martwe albo Słone
odległe bo siódme
za górą czarodziejską

Mogła niedawno zginąć
pod lawiną lub umrzeć
z miłości dusząc się
tiulowym szalem

Wolała zwyczajnie
umierać na raka

Tyka czas migawki
czy się komu podoba

W tle Kasprowy Wierch
robi za Niobe
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Baśnie wspólnej Europy

Janusz Piernikarski

Niebieska Czapeczka
(baśń pograniczna)

Scena 1

Urząd pocztowy. Naczelnik przebiera dokumenty.
NARRATOR: Za siedmioma górami, za siedmioma
dołami… Wróć. Bieszczady: najdalej na południowy
wschód wysunięty zakątek Rzeczypospolitej…
A zresztą, co tam będę gadał, geografii się chyba uczyli?
W każdym razie w tej niegościnnej krainie podjęła
pracę młoda listonoszka, która, jako pierwsza w tych
stronach kobieta-doręczyciel, szybko zyskała sobie
miano Niebieskiej Czapeczki.
Wchodzi Niebieska Czapeczka.
NACZELNIK: Miałem straszny sen: że przenieśli
mnie do Tomaszowa. Swoją drogą, dlaczego
zdecydowałaś się pracować akurat w tej, he he, jakże
uroczej krainie?
NIEBIESKA CZAPECZKA: Gdzieś w okolicy mieszka
moja babcia. Mogłabym czasem po pracy odwiedzić
staruszkę, mieszka tak samotnie…
NACZELNIK: Dobra, idź już. Adresaci czekają.
Niebieska Czapeczka bierze torbę i wychodzi.
NARRATOR: Ale nasza dzielna pionierka nie
wiedziała, że na bieszczadzkich szlakach listonosza
oczekują różne niebezpieczeństwa.

Scena 2

Polna droga. W tle góry. Niebieska Czapeczka
prowadzi rower.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Prawie cała korespon-
dencja doręczona. Została tylko jedna przesyłka
(wyjmuje paczkę). Niemożliwe! Sz.P. Eudokia Półkożuch!
Babcia się ucieszy, gdy oprócz paczki przyjdzie do
niej wnuczka. Kiedyśmy się widziały ostatnim razem,
byłam jeszcze w szkole. (potrząsa paczką) Jakiś
chlupot… Szkoda, że nie mam ogórka.
Wchodzi ataman Kowbasa, długobrody, w znoszonym
mundurze.
KOWBASA (kłania się): Dobry deń! A gde to panenka ide?
NIEBIESKA CZAPECZKA: Doręczam przesyłkę.
Tak się składa, że do własnej babci. A pan kim jest?
KOWBASA: Ja? Hmm… Kolijarzem.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Szkoda, że nie ogrodnikiem!
KOWBASA: Włastywie to u nas na koliji je ohrodnycza
spiwdelnia. A czoho panence treba?

NIEBIESKA CZAPECZKA: Nagle się okazało, że potrzebują
ogórka. Najlepiej kiszonego, ale zielony też ujdzie
w tłoku.
KOWBASA: Do usług!
Wyciąga z kieszeni słoik i podaje dużego ogórka
kiszonego.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Bardzo panu dziękuję
Chowa ogórka do torby pocztowej.
KOWBASA: A gde meszka wasza babusia, jesły
można znaty?
NIEBIESKA CZAPECZKA: Kawałek. Dwa kilometry
prosto, potem w lewo na rozstajach, przez rzekę i stamtąd
już widać chatę.
KOWBASA (na stronie): Czort! Akurat teraz!
(do Niebieskiej Czapeczki) Proszę pozdrowyty babusiu
od staroho ohrodnyka Kowbasy! Życzę myłego dnia!
Wychodzi.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Dziwak, ale uprzejmy.
To dobrze świadczy o tutejszych.

Scena 3

Sypialnia Babci, która leży w łóżku. Dzwonek
do drzwi. Babcia wstaje i zapala lampę naftową.
BABCIA: Kto tam?
KOWBASA: To ja, twoja onuczka!
BABCIA: O, witaj, skarbie! To prawda, że pracujesz
na poczcie?
Otwiera drzwi. Wpada Kowbasa.
BABCIA: Co to za wygłupy?
KOWBASA: Żodne wyhłupy! Sidaj, stara, kłopoty!
BABCIA: Czego ty, Nestor, właściwie chcesz
ode mnie? Najpierw podajesz się za moją wnuczkę,
a potem wpadasz do chaty niczym jaki faszysta!
KOWBASA: Mylcz! Twoja onuczka teraz tu naprawdę ide!
BABCIA: I po co robić taki szum? Co w tym złego?
KOWBASA: A to, szczo jak ona raz tu pryjde, to potem
może jeszcze prychodyty! Kryjówka wid razu spalona!
Dawaj kaminie!
BABCIA: Jeszcze czego!
KOWBASA (wyciąga mauzera): Dosyć toho! Wlazuj
do pywnyci! Sam najdę!
Babcia otwiera klapę i schodzi do piwnicy. Kowbasa
zamyka i stawia komodę nad klapą.
KOWBASA: Gde też ta starucha mohła schowaty kaminie?
Dzwonek do drzwi.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Babciu, otwórz! Paczka
do ciebie!
KOWBASA: Chwylyny spokoju czołowik ne ma!
Kładzie się do łóżka, zdejmując czapkę.
Proszę wejść! (z wysiłkiem – usiłuje ukryć akcent)
Wchodzi Niebieska Czapeczka. Stawia przesyłkę
na stole.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Dzień dobry, babciu!
Ile to lat się nie widzieliśmy!
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KOWBASA: Dobry deń, myła dytyno! A co to
za paczka?
NIEBIESKA CZAPECZKA: Sama nie wiem, jestem
tylko doręczycielem. Ale mam pewne podejrzenie.
Wyjmuje ogórek i kładzie na stole obok paczki.
Z uwagą przygląda się „babci”.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Babciu, dlaczego masz
tak długą brodę?
KOWBASA: Na starost zostałam nasladowczynią
pustelnyka Onufrego.
NIEBIESKA CZAPECZKA: A dlaczego mówisz
z ukraińskim akcentem?
KOWBASA: Wiesz, jak to na pohranyczu…
NIEBIESKA CZAPECZKA: A dlaczego trzymasz
mauzer na pierzynie?
KOWBASA (wyskakuje z łóżka): Szczoby zrobyty
porządek z toboju i twoją newydarzoną babusią!
Wlazuj do komody!
Niebieska Czapeczka czyni, co jej kazano. Kowbasa
zamyka komodę na klucz.
KOWBASA: Teraz poszukam toho, po com tu
pryszedł. Jak najdę, to się z wamy polyczę! A jak ne
najdę… to już dopyłnuję, szczoby wy mi pokazały!!!

Scena 4

Las. Idzie sierżant Walczak z posterunkowym Mozołem.
MOZOŁ: Słyszeliście, obywatelu sierżancie? Jakby
wilk…
WALCZAK: E, zdawało ci się. To tylko echo.
MOZOŁ: To o czym my mówili?
WALCZAK: Co należy zrobić, gdyby podejrzany
zaczął uciekać?
MOZOŁ (po namyśle): Strzelić do niego trzy razy
i zawołać: „Stój, milicja!”
WALCZAK: Zasadniczo dobrze, ale… Kolejność,
Mozoł, kolejność!
MOZOŁ: Obywatelu sierżancie? A może by my tak
zajrzeli do tej chaty za rzeką? Kobita stara, nie wiadomo,
jak tam sobie radzi…
WALCZAK: Słusznie. Chodźmy tam.

Scena 5

Podwórze przed chatą Babci. Niebieska Czapeczka
przywiązana do drabiny opartej o ścianę. Kowbasa.
KOWBASA: Dobre, ciotko Ewdokio! Abo zaraz
howorysz, gde schowała kaminie, abo bedesz mohła
posłuchaty, jak rozmaite umi kryczaty twoja onuczka!
BABCIA (z chaty): Nie rób jej nic złego! Kamienie
są pod podłogą, trzecia deska od stołu.
Kowbasa wchodzi do chaty. Słychać odrywanie deski.
W tym czasie pojawiają się Walczak i Mozoł.
WALCZAK: Obywatelko, co tu się dzieje?
NIEBIESKA CZAPECZKA: Panie władzo, straszny
bandyta!

Walczak rozwiązuje listonoszkę. Tymczasem z chaty
wychodzi Kowbasa, chowając coś w zanadrzu. Na
widok milicjantów staje, przez chwilę stoi osłupiały,
wreszcie z rozbiegu skacze do studni.
MOZOŁ: Stój, bo strzelam!
Oddaje ostrzegawczy strzał w niebo. Walczak
i Niebieska Czapeczka zaglądają do studni.
WALCZAK: Ejże! Przecież to ataman Nestor Kowbasa,
przywódca bandy nacjonalistów! Wreszcie mamy
ptaszka!
KOWBASA: Lach proklatyj! Zaraz uteknę i tyle mnie
będecie widyty!
WALCZAK: Proszę bardzo, obywatelu. Chętnie
popatrzymy, jak wyskakujecie ze studni.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Trzeba uwolnić babcię.
Jest w piwnicy.
WALCZAK: Mozoł, wykonać!
Mozoł i Niebieska Czapeczka wchodzą do chaty i po
chwili wracają z Babcią, która zagląda do studni.
BABCIA: Nestor, nie trudź się. Studnia z tajnym
przejściem jest po tamtej stronie podwórza, a ta tutaj
to zwyczajna z wodą.
KOWBASA: (wydaje z siebie wilcze wycie)
WALCZAK: Teraz już nie wywinie się od kary.
(do Babci) Zaraz! Czy my się gdzieś nie spotkaliśmy?
Proszę mi podpowiedzieć…
BABCIA (z przestrachem): Eudokia Półkożuch,
emerytowana suwnicowa w kombinacie cukierniczym.
WALCZAK: Jesteście, obywatelko, aresztowana.
Za przywłaszczenie fabrykatów z miejsca pracy,
samowolę budowlaną, pedofilię oraz nielegalne
spalanie odpadów.
BABCIA: Trudno, panie władzo. W końcu mnie
dostaliście. Może mi pan jeszcze dopisać do zarzutów
współudział w kradzieży brylantów żony sołtysa.
W tej chwili ma je ten tam osobnik.
Pokazuje studnię.
WALCZAK: Mozoł! Bierz wiadro, wyciągaj areszto-
wanego i idziemy.
NIEBIESKA CZAPECZKA: Chwila! A może byśmy
przedtem się napili? Szkoda byłoby zmarnować tak
zacną ciecz.
Wszyscy wchodzą do chaty.
NARRATOR: I tak ataman Kowbasa został wreszcie
ukarany za liczne przestępstwa na cywilizacji… tfu,
na cywilach. Sierżant Walczak i posterunkowy Mozoł
otrzymali awans, zaś Niebieska Czapeczka zamieszkała
w domu za rzeką i nie musiała jeździć 20 kilometrów
na pocztę, tylko 25. Nawet babcia nie najgorzej wyszła,
bo teraz już dostawała paczki codziennie. A czyn jej
nie był przecież jakąś zwykłą kradzieżą, bo z diamentów
ukradzionych żonie sołtysa każdy miał masę
co najmniej trzydziestu karateków… znaczy karatów.
A skąd żona sołtysa wytrzasnęła tak drogie kamienie?
To już zupełnie inna historia…
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Agnieszka Sowier – Jankowska

Z cyklu: Miniatury

Oddech mordercy

Była dwunasta w nocy. „Godzina duchów”
– myślała Anna, idąc i prawie nie oddychając.
Grała z koleżankami w karty, otworzyły młode
wino porzeczkowe i tak niezauważalnie
przeszedł czas. Zamiast czuć się jak Kopciuszek,
który jutro zostanie królewną, drżała na całym
ciele i czuła się jak Czerwony Kapturek, który
zaraz będzie miał fatalną przygodę.

Wszystkie włosy i włoski na ciele stanęły,
kiedy usłyszała kroki za plecami. Były jakieś
dziwne, szeleszczące. Strach sparaliżował
nogi tak dokładnie, że nie mogła biec. Mięśnie
wydawały się zrobione z papieru,  klatka piersiowa
utraciła zdolność rozszerzania się i kurczenia,
a serce w niej zamknięte biło tak szybko jakby
chciało poszybować w przestworza.

Metaliczny szczęk utwierdził Annę w przekonaniu
o niedługim spotkaniu z Bogiem. „Bylem nie
cierpiała, byle nic nie bolało. Proszę Cię,
Boże”- powtarzała coraz bardziej kurcząc się
w oczekiwaniu na cios.

Poczuła obmierzły zapach czyjegoś oddechu.
Na dźwięk chropowatych słów zlała się
w majtki.

- Spiłam się, moja droga, ale nigdy nie
schodzę  z warty. Co masz takie gały
wytrzeszczone? Pewnie wolałabyś jakiegoś
przystojnego gwałciciela, co? Nic z tego,
laluniu. Tyle różańców, ile twoja babka
klepie o opiekę nad tobą, nie może przejść
bez echa. No, dalej do domu, głupia gąsko!
Chyba mnie nie poznajesz, co? Anna jestem
– twój anioł stróż.

Kto mnie przygarnie?

Chodził zziębnięty od domu do domu. Dziś
wieczór wigilijny, może i dla mnie znajdzie
się jakieś przytulne miejsce – myślał. Zaglądał
do okien różnych mieszkań, ale sam widok
rozanielonych twarzy cofał go i nie miał śmiałości
próbować wejść do środka.

Dano mu dzisiaj ostatnią szansę. Obijał się
i zupełnie zaniedbywał obowiązki, aż ktoś
złośliwy doniósł gdzie trzeba. Ech, taki los –
wzdychał - wszędzie znajdzie się jakaś szuja.

Krzyk, tak, na pewno się nie przesłyszał!
Popędził, ile miał siły w krótkich nóżkach
w stronę domu, skąd dobywały się wrzaski.
Najpierw zajrzał przez okno. Pod choinką
siedziało pacholę może dwunastoletnie. Dzieciak
trzymał w rękach pilota od zdalnie sterowanej
wyścigówki i drąc się w niebogłosy walił nim
w nieszczęsne autko. Wszędzie leżały plastikowe,
porozbijane odłamki, potargane tekturowe
pudełko, z którego wyglądały zdewastowane
części modelu samolotu i potargane instrukcje.
Chłopak, patrząc wściekłym spojrzeniem
na matkę i ojca, rzucił:

- Jeśli mi nie kupicie motorynki, ale prawdziwej
a nie taki szmelc dla dzieciaków, to zaduszę
tego szczeniaka! – wskazał na swojego
półrocznego brata.

O tak, mają tu nieco kłopotów, więc z pewnością
mnie przyjmą. Zadzwonił niecierpliwie. Zdjął
palec z przycisku dopiero wtedy, kiedy gospodyni
otworzyła drzwi i wyjrzała ciekawie, któż to
może być o tak późnej porze. Wszedł pewnie,
poczuł, że od razu urósł parę centymetrów.

- Kto to dzwoni? Może ciotka Eliza przyjechała!
Ona zawsze robi bogate prezenty! – zerwał się
chłopak z nadzieją.

- Nie synu, nikogo nie było za drzwiami.
Pewnie dzwonek się zaciął na mrozie.

Gość tymczasem z zastraszonego, zziębniętego
karzełka stał się postawnym mężczyzną o niezwykle
pociągającej figlarnej twarzy. Ruszył na przywitanie
chłopca,  przewiesiwszy długi ogon przez ramię
i postukując zawadiacko kopytkiem prawej nogi.
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Arkadiusz Zając - Silentium I

Joanna Grochowska

Coś ty uczynił ludziom...?

9 listopada 2006 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie odbył się koncert specjalny
z okazji 50-lecia nadania naszemu przybytkowi
Melpomeny imienia Wieszcza, zatytułowany
„Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu...?”

Scenariusz opracował i spektakl reżyserował
dyrektor Robert Dorosławski, a reklamował go
tak w zaproszeniu: „dołożyliśmy wszelkich
starań, by spektakl ten nie był typową akademią,
czy tylko słowno-muzycznym montażem” (...)
oprócz poważnych i humorystycznych utworów
Mickiewicza przedstawienie wypełnią także teksty
innych poetów, multimedialne projekcje oraz
pieśni i piosenki”.

Widzów powitał dyrektor Robert Dorosławski,
w szarym, raczej codziennym garniturze, niebieskiej
koszuli i trzymając się pod pachy (!), pompatycznym
tonem poinformował zebranych po co do teatru przybyli.
Wywołany na scenę prezydent miasta, Tadeusz
Wrona, w stalowym, raczej codziennym garniturze,
nie zaprezentował klasy męża opatrznościowego
miejskiej kultury, ani tym bardziej jej patrona,
bowiem wagę wydarzenia podkreślił jedynie,
niegodną Wieszcza, pospolitą gadką wprost
z wyborczego wiecu.

Za to część koncertu z udziałem braci
Aleksandra i Piotra Machaliców, następująca po
nieudanych próbach „wylatywania nad poziomy”
prezydenta i dyrektora Teatru, była przykładem
sztuki wybornej deklamacji i urzekała maestrią
aktorskiego przekazu. Towarzyszące aktorom
muzyczne trio Andrzeja Jagodzińskiego zwielokrotniło
siłę oddziaływania tekstów, czyniąc tę prezentację
bardziej wysmakowaną.

Zapowiadana w programie jako „nie typowa
akademia”, część koncertu, która ma wejść do stałego
repertuaru, była w istocie przywołującą przaśne czasy
peerelowskie wieczornicą „ku czci”, bez spójnej
i wyrazistej koncepcji, za to w manierycznym,
pełnym patosu wykonaniu miejscowych aktorów,
spośród których na uwagę zasłużyła wyłącznie
Paula Kwietniewska.

Niepotrzebnie i bez związku włączone utwory
innych autorów, rzekome projekcje multimedialne

(np. litewski dworek, wielkością przypominający
karmnik dla ptaków), nieprofesjonalne nagłośnienie
fragmentów słowno-muzycznych odtwarzanych
z taśmy oraz kostiumy rodem z lumpeksu,
dopełniły marzeń pana dyrektora, który zwierzał
się w programie: „marzeniem naszym jest,
by jubileusz teatralnego patrona dorosłym dostarczył
niekłamanych, estetycznych wzruszeń, a dla
młodzieży stał się w miarę atrakcyjną i piękną
lekcją literatury ojczystej”.

Niestety, owo pragnienie pozostało wyłącznie
w sferze pobożnych życzeń. Nawet wymuszane
brawa oraz pan prezydent przewodzący owacjom
na stojąco, koncertu nie uratowały i nie uczyniły
z uroczystości prawdziwego święta częstochowskiego,
latami wcale dobrego, teatru.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać,
że część koncertu - złożona z wybranych utworów
Adama Mickiewicza w wykonaniu braci Machaliców
przy akompaniamencie tria Andrzeja Jagodzińskiego
– miała miejsce jednorazowo, wyłącznie w premie-
rowy czwartek.
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Zbisław Janikowski

A ŚWIĘTA TUŻ TUŻ...

Jesienne pluchy i szarugi zapowiadały szybkie
nadejście zimy. Dni były coraz krótsze, coraz bardziej
ponure, nocne przymrozki, padający na przemian
deszcz lub śnieg wymuszały wieczorne siedzenie
w domu. Do tego dodać należy „godzinę policyjną”,
po której mogli poruszać się tylko posiadacze
specjalnych przepustek (moje pierwsze zarejestrowane
w pamięci wspomnienia dotyczą bowiem jeszcze lat
okupacji); w pokoju stołowym, przy szczelnie zasłoniętych
oknach, wokół okrągłego stołu, gromadził się prawie
komplet domowników.

Mama, owinięta włóczkową chustą, wywijała drutami
lub szydełkiem wyczarowując z kolorowych kłębków
sweterki, czapki, rękawiczki przeważnie na mój użytek.
Pracowitość jej była niesamowita (w warunkach wojennej
nędzy aby mieć włóczkę należało spruć coś starego),
toteż działała na zasadzie „perpetuum mobile”, pruła
stare i robiła nowe, zresztą coraz to ładniejsze. Najgorsze
były przymiarki, musiałem stać grzecznie a kawałek
„pleców” ze sterczącymi drutami pasował lub nie,
rękaw (o skarpetce lub rękawiczce nie mówiąc) gryzł
niesamowicie, a kręcić się nie było można...

Wracajmy jednak do stołu. Ciotka stawiała pasjansa
(to lubiłem, pomagałem, jak mogłem i znowu było
źle), lub rozkładała ogromną mapę „Ost Europe”
i podkreślała czerwoną kredką (oczywiście moją,
a o to ja z kolei miałem pretensje) nazwy miejscowości,
daty. Po latach oglądając tą mapę rozszyfrowałem,
że w ten sposób znaczyła postępy wschodniej ofensywy.
Skąd miała te informacje? Równolegle z oficjalnym
Generalnym Gubernatorstwem istniała nasza podziemna
Polska. Druga ciotka, geniusz majsterkowania,
wytwarzała przedziwne narzędzia i sprzęty ułatwiające
prace gospodarcze. Do dziś pamiętam produkowane
przez nią - z blaszanych przedwojennych pudełek po
herbacie - zmyślne latarki w których instalowała
świeczkę oświetlającą przez wycięte oszklone otwory
ciemne pomieszczenia piwnic lub klatki schodowej.
Latarka miała kominek, przez który ulatniały się spaliny
i nawiew świeżego powietrza oraz odpowiedniej długości
(żeby nie parzyła) rączkę. Te techniczne arcydzieła
przez szereg lat poniewierały się w piwnicy i jak to

zwykle bywa, gdy chciałem je odrestaurować, uratować
przed zagładą -  zniknęły. Tej ciotce nie zawsze
wszystko się udawało, była bardzo niska i wszystko
starała się przystosować do swojego wzrostu. Można
sobie wyobrazić, co zostało ze stolika, w którym
zaczęła skracać nogi, a że stolik ciągle się kiwał,
to skracanie i wyrównywanie doprowadziło do jego
unicestwienia.

Przychodził wieczór, gdy wszyscy razem (wtedy
wuj nocował w domu) robili papierosy. Na stole
pojawiało się żółte metalowe pudełko –„zwijki Morwitan”
– zawierające papierosowe „gilzy”. Wuj na rozłożoną
gazetę wysypywał różne gatunki tytoniu, starannie je
mieszał (mówili o tureckim, machorce, samosiejce,
virginii), a gdy już  brunatna „kupa” była odpowiednio
spreparowana, a w nosie wiercił ostry, przyjemny zapach,
przystępowali do produkcji. Każdy miał mosiężną
„maszynkę”, w której równomiernie układało się porcję
tytoniowej mieszanki, zatrzaskiwało zaciskowy zamek,
a ostry koniec maszynki wsuwało w cieniutką bibułkę
gilzy, by następnie przepchnąć go metalowym sztyftem.
Wymagało to niemałej zręczności, by nie rozerwać
bibułki i nie urwać „munsztuka”. Papieros musiał
mieć przy tym odpowiednią konsystencję, pamiętam
jak znawcy przesuwali je delikatnie w palcach,
przystawiali do ucha, aby wysłuchać  szelestu
zgniatanego tytoniu, wąchali, oceniając skład
mieszanki. Pudełka z takimi papierosami stały potem
na kredensie; panie, by zapalić wyjmowały po jednym,
wujek hurtowo przekładał je do papierośnicy. Dziadek
i ja nie paliliśmy, a babcia do tych praktyk odnosiła
się z wyraźną odrazą.

Babcię zapamiętałem przy innych bardziej
praktycznych czynnościach. Była niekwestionowaną
mistrzynią kuchni, kuchni w której nic się nie marnowało,
w której wykorzystywano wszystkie produkty w sposób
doskonały, a przy tym potrawy, nawet te najprostsze,
były na najwyższym poziomie. Nie siedziała przy
naszym okrągłym stole, jej ulubionym miejscem był
narożnik ogromnej miękkiej kanapy. Na kuchennym
fartuchu, który przykrywał jej kolana, zawsze coś leżało,
w rękach trzymała albo igłę z nitką, a na kolanach
stos skarpetek do cerowania, albo prześcieradło,
w którym akurat łatała dziurę (w tamtych wojennych
czasach były to czynności powszechne i normalne).
Najwspanialszą czynnością było jednak obieranie
jabłek. Wielkim kuchennym nożem zdejmowała
z jabłka cieniuteńką skórkę, przez którą widać było
światło palącej się żarówki. Skórki te leżały później
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na blasze kuchennego pieca, skręcały się w wąziutkie
sprężynki, a wokół pachniało jak w jesiennym sadzie.
Jak urzeczony patrzyłem później, przy wigilijnym stole,
gdy już po fetach przystępowała do rozbierania głowy
wigilijnego karpia, układając na świątecznym bielutkim
(wtedy już zaplamionym) obrusie maleńkie kosteczki,
a było ich tyle, ile narzędzi męki Pańskiej. Pokazywała
mi wszystko po kolei: młotki, gwoździe, ciernie, krzyż
a nawet drabinę.

Babcia też jako pierwsza wyczuwała czas świąteczny
i zaczynała przygotowywanie  choinkowych zabawek.
Z jakiejś skrytki (chyba przede mną) wyjmowała
pudełeczka maleńkich kolorowych koralików, igły,
szpilki, nici, cieniuteńkie druciki. Z tego wszystkiego
powstawały niesamowite cudeńka, gwiazdy, koszyczki,
motyle, z kawałka owiniętego staniolem korka błyszczące
jeżyki i Bóg wie co jeszcze. W twórczą atmosferę
włączali się pozostali domownicy, w odstawkę szły
robótki, pasjanse, papierosowe gilzy, pełną parą ruszała
domowa manufaktura. Wkrótce na stole piętrzyły się
stosy białych gwiazdek uwitych z cienkich pasków
białego papieru, innego dnia z munsztuków gilz
papierosowych owijanych błyszczącym staniolem
w ekspresowym tempie powstawały długaśne kolorowe
łańcuchy. Znowu prym wiodła babcia, która miała
„swój” różowy staniol. Owinięte nim gilzy łączyła
z poskładanymi w harmonijkę skrawkami celofanu,
przypominającymi przezroczyste skrzydełka ważki.
Nie trudno się domyślić, że i mnie ciągnęło do tej
zbiorowej „ludowej” twórczości. Dostałem więc
odpowiednie zajęcie, wyklejanie łańcucha z kolorowych
pasków papieru.  Chyba każdy przerabiał to zajęcie
w przedszkolu, ja zresztą też bo był to czas (mimo
wojny) gdy pobierałem nauki w jakże renomowanym
i sławnym przedszkolu u Pani Mączkowej. Niestety
wytwarzane przeze mnie dzieła nie znajdowały aprobaty
i tylko rodzinnemu kumoterstwu mogę zawdzięczać,
że w końcu wisiały na świątecznej choince (domowi
złośliwcy chcieli umieścić je z tyłu, wielkim płaczem
wymogłem jednak ustępstwa i to na tyle , że zawiesili
je na froncie, ale bardzo nisko). Podobnie rzecz się
miała, gdy byłem nieco  starszy i przyszło mi wykonywać
w ramach prac ręcznych pawie oczka, oczywiście
z kolorowego papieru. Mozoliłem się niesamowicie,
kółka były kwadratowe niczym przysłowiowe jaja,
stół utytłany białym klejem sporządzonym domowym
sposobem z mąki, lepił się jak lep na muchy, kolorowe
ścinki tworzyły na dywanie abstrakcyjne wzory,
a końcowe produkty nie były  powodem do dumy

(zresztą potwierdzają to stare świadectwa szkolne,
w których noty z prac ręcznych są zaledwie dobre –
dziś wiem, że na dodatek naciągane. W wielkim
tekturowym pudle przechowywanym nie wiedzieć po
co w piwnicy znalazłem ostatnio nędzne resztki tej
niegdysiejszej działalności artystycznej mojej i późniejszej
mojego syna i stwierdziłem, że różnią się tylko
gatunkami papieru.

Następnym, a może równoległym etapem były
domowe wielkie porządki. Sprzyjał im nadmiar kobiet,
a te jak już zaczęły, to przewracały do góry nogami
cały dom. Mimo zimna i mrozu myły okna, trzepały
dywany, wiórkowały i pastowały podłogi, ba, nawet
sprzątały na wielkiej niebotycznej szafie, na co dzień
dostępnej tylko dla domowego kota. Na to ostatnie
mogłem tylko patrzeć z zazdrością, bo jakież tam były
skarby. Przekonałem się o tym, gdy podrosłem i opanowałem
arkana wspinaczki i mimo surowych zakazów
prowadziłem podniebną eksplorację. Szał porządków
osiągał punkt kulminacyjny, gdy ekipa sprzątająca
wkraczała do spiżarni, w której na półkach stały
szeregiem słoje „wecka” z różnokolorowymi kompotami,
inne z marynowanymi grzybkami i słodkimi konfiturami,
a ponieważ lodówki były niemal nieznane, przechowywano
tam również wszelkie inne produkty spożywcze.
Te wymarzone wprost warunki kusiły myszy zamieszkujące
okoliczne ogrody, które wybierały domowe spiżarnie
na swe ulubione zimowe siedziby. A że myszy mnożą
się błyskawicznie, rozrostowi populacji nie był w stanie
podołać ani domowy kot, ani liczne pułapki. Wielkie
sprzątanie zmieniało się w wielkie polowanie, wystarczyło
wtedy nie wchodzić nikomu w drogę, zająć dobry
punkt obserwacyjny (najlepszy był na kuchennym stole)
i co najwyżej głośnymi wrzaskami podsycać atmosferę.
Myszy w popłochu ganiały po całym mieszkaniu,
te mniej zaradne padały od razu łupem naszego Mruczka,
ale on zgodnie z kocim obyczajem nie chciał pracować
na akord, koncentrował się na pierwszej ofierze aż do
kompletnego pożarcia. Wtedy najsprawniejsza
okazywała się babcia uzbrojona w „leperowską”
mokrą ścierkę trafiała bezbłędnie i skutecznie. Moja
mama z pogrzebaczem w dłoni nie miała żadnych osiągnięć,
było mi z tego powodu trochę przykro, ale tłumaczyłem
sobie pokrętnie, że widocznie chodząc w okularach
nie ma dobrego „cela”. Za to ciotka, ta dopiero
dostarczała emocji, stała na małym chybotliwym
stołku i przeraźliwie piszczała, a gdy już było po akcji
siedziała na kanapie i zażywała krople waleriany.
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Druga ciotka ignorowała mysią wojnę i w skupieniu
zajmowała się konstrukcją następnej niezawodnej
mysiej pułapki. Pamiętam, że po takim safari zawsze
o coś miałem awanturę, dziadka nie było i nie miał
kto stanąć w mojej obronie, potem jeszcze  długo nie
mogłem usnąć, a i sny miałem jakieś niespokojne.
Dziadek był ponad to wszystko, nie ulegał emocjom,
w ogóle nie brał udziału w całym zamieszaniu i mimo
godziny policyjnej wędrował do sąsiada, gdzie panowie
znudzeni domowymi porządkami siadali do partyjki
„preferansa”.

Wielkie sprzątanie łączyło się oczywiście z wielkim
praniem. Kto dziś pamięta co to było „wielkie pranie”.
Jedni uważali je za kataklizm, katastrofę, dopust Boży
lub jedną z siedmiu plag egipskich, inni za bardzo
ważne święto rodzinne, na dodatek trzydniowe, tyle
że bez wykwintnych potraw i smakołyków; przeciwnie
z byle jakimi i byle gdzie podawanymi posiłkami. Bez
względu na status domu, w którym się odbywało,
burzyło uświęcone porządki i terroryzowało domowników.

W zamożnych i lepiej sytuowanych domach
wynajmowano zawodowe praczki, które działały pod
czujnym okiem pani domu lub domowej gosposi
(a te były w bardzo wielu domach); w biednych
pranie, tak jak i inne domowe czynności, wykonywała
jednoosobowo (co najwyżej z pomocą własnych córek)
sama „pani” – żona, matka, gosposia. W suterynach
„dobrych” kamienic na pralnie przewidziano obszerne
pomieszczenia wyposażone w wielki kuchenny piec
z szamotowej cegły, przeznaczony do gotowania
kotłów z bielizną. Kocioł kipiał mydlinowo-proszkową
pianą, para nadymała gotowaną bieliznę w ogromne
bąble, przesycone wilgocią powietrze wypełniało
pomieszczenie i sąsiednia korytarze, a każde otwarcie
drzwi wywoływało takie zamglenie, że nie widać było
zwalistej postaci  praczki. Centralne miejsce zajmowała
okrągła, chyba półtorametrowej średnicy drewniana
balia i blaszana tara (właśnie taka, jaką po latach jako
doskonały instrument perkusyjny odkryli jazzmani).
Wokół balii uwijała się tęga, by nie powiedzieć gruba,
praczka. Jej strojem roboczym był długi ceratowy
fartuch, który osłaniał wydatny „przód”, za to tył był
przewiewnie–frywolny, a stanowiła go przykusa halka.
Nogi a ściślej stopy tkwiły w masywnych drewniakach.
Znała swój fach, poczynając od namaczania, tarcia
na tarze, dźwigania kotłów z gotującą się bielizną,
którą dodatkowo trzeba było mieszać wielką drewnianą
kopyścią. Brudne mydliny spuszczała z bali, wyjmując
drewniany czop umieszczony w dnie, a pełne wiadra

traktowała jak piórka. Po drugim lub trzecim praniu
„białego” do mydlin trafiały „kolory”. I jeszcze tylko
krochmalenie, farbkowanie (do dziś jestem pełen
podziwu dla magii  dokonującej się w bali, gdzie
węzełek błękitnej „farbki” wybielał bieliznę), wyżymanie
i już tylko taszczenie tych ciężarów na strych.
Tam rozwieszano wszystko na sznurach i pozostawiano
na kilka dni do wysuszenia.

Praczce towarzyszyła zwykle córeczka, mała
blondyneczka z ogromną kokardą na czubku głowy
i takimiż na cieniutkich warkoczykach. W trzydniówkę
pralniczą przy każdej okazji zaglądałem do pralni - była
to swoista rozrywka, coś się działo - widziałem
dziewczynkę siedzącą na nocniku – dziwne mają
zwyczaje – myślałem.

Widziałem też naszą sąsiadkę, która do mydlin po
ostatnim praniu pakowała czwórkę swoich zazwyczaj
czarniawych dzieciaków, a one po tej obróbce cudownie
bielały. Niespostrzeżenie i na mnie zaczęto nakładać
„pralnicze” obowiązki. Początkowo wykorzystywano
mnie tylko do trzymania świecy podczas operacji
rozwieszania prania na strychu. Ale obowiązków
przybywało, musiałem znosić naręcza suchej bielizny,
pomagać przy naciąganiu, składaniu aż wreszcie
noszeniu wcale nielekkich tobołów do magla, w sumie
kawał drogi z Racławickiej na Waszyngtona przez
Śląską (Nowowiejskiego wtedy nie było). Wyprawy
te dostarczały niezłych atrakcji, bo gdzie jak nie
w maglu można było usłyszeć najnowsze, choć nie
zawsze zrozumiałe wiadomości (ale o tym innym razem).

Nie umiem powiedzieć, co działo się jeszcze
za okupacji a co w późniejszych latach, wiem że równolegle
z porządkami postępowały przygotowania kulinarne.
W wielkim kamiennym garnku marynowała się szynka,
którą później starannie sznurowano, nim poddano
podwórkowemu (zbiorowemu, z całej kamienicy)
wędzeniu. W wielkim garze bulgotały składniki
przyszłego pasztetu, w piekarniku piekły się mięsa
na przemian ze struclami i tradycyjnym drożdżowym
z posypką i jakże by inaczej słynny „maminy” sernik.

Największą atrakcją były jednak karpie. Nim
przybrały postać smażonych lub w galarecie, gościły
przez kilka dni w wannie. Nim podrosłem i karpie
mi spowszedniały, stanowiły jedną z większych
przedświątecznych atrakcji. Zajmowały wannę
niepodzielnie, statecznie pływały w tym biało
emaliowanym przedśmiertnym więzieniu, lub z uporem
i jak to w karpim zwyczaju bywa w milczeniu, stały
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w jednym miejscu. Nie pomagały moje okrzyki ani
zachęty przy pomocy okruszków bułki, nawet domowy
Mruczek siedzący obok mnie  na brzegu wanny
nie wzruszał ich nic a nic. Czasami trafiał się taki
sztukmistrz, który pływał do góry brzuchem ale takie
zachowanie eliminowało go od razu z wanny. Pewne
ożywienie wprowadziła raz niespodziewana kąpiel
kocura, którego nieopatrznie wepchnąłem do karpiego
azylu. Taki łazienkowy lokator sprawiał czasem niemiłe
niespodzianki, gdy rano okazywało się, że brakuje
jednej sztuki inwentarza. Znajdował się pod wanną
ale, niestety, przeważnie nie nadawał się do reanimacji
po udanej próbie samobójczej.

Dużo mniejszy kłopot sprawiały śledzie. Te od razu
były martwe, na dodatek słone - w owych czasach
śledzi innych jak solone w wielkich beczkach
i sprzedawane na sztuki i wagę nie było. I znowu
moczyły się w wiaderku lub garnku, nim poddano
je stosownej obróbce. A że tradycja wymagała iluś
tam potraw na wigilijnym stole, to i śledzia przygotowywano
na kilka sposobów. Jeszcze tylko kapusta, zupa grzybowa
i rybna, łazanki gniecione na ogromnej stolnicy,
makiełki, łamańce, kompot z suszonych owoców
i święta były prawie gotowe.

Prawie, bo gdzie choinka. Przyszedł czas, że po
nią chodziłem sam. Długie lata w Alei pod 41. straszyła
powojenna ruina i tam było jedno ze znanych mi
targowisk drzewek, zresztą miejsca te zmieniały się
często, zajmowały też inną ruinę na rogu Dąbrowskiego
i Alei, lub korty „Budowlanych” przy Kilińskiego,
o Wałach, gdzie dziś ryneczek, nie wspominając.
Wszędzie trzeba było czekać, aż przywiozą lub brać
co było, a co było, nie nadawało się do wzięcia.
Problemy pojawiały się też przy strojeniu drzewka.
Numerem jeden były pierwsze choinkowe lampki.
Ojciec zamówił je u pana Stankiewicza (był taka firma
w Alei 29 lub 31). Spore żaróweczki, pomalowane
farbami plakatowymi, połączone szeregowo dosyć
grubym przewodem, starannie polutowane gwarantowały
niemal 100% awaryjność. Lampki świeciły zawsze
przy próbach, na choince nigdy. Rozmieszczenie
i dobór choinkowych cacek był też powodem
niejednej scysji, dlatego teraz u mnie drzewko jest
symboliczne, ma 43,5 centymetra, nie mieszczą
się na nim żadne lampki, a bombki i inne ozdoby
co najwyżej w ilości kilkunastu sztuk.

Z upływem lat przybywało obowiązków, ani się
spostrzegłem, jak na mnie spoczęły ważne sprawy
zaopatrzenia w branży węglowej. Gazety i radio pełne

były informacji o naszym narodowym bogactwie –
czarnym złocie – węglu. Raptem węgiel leżący
spokojnie w piwnicy okazał się domowym czarnym
złotem - o centralnym ogrzewaniu nawet nikt nie
marzył, a zima potrafiła nieźle dokuczyć. Codzienne
dwa wiaderka były niczym w porównaniu z potrzebami
świątecznymi. W święta się świętowało a nie fedrowało,
toteż taszczyłem kolejne wiadra napełniając stojącą
w kuchni skrzynkę i jeszcze zapas w wiaderkach.
W lepszej sytuacji byli moi koledzy mieszkający
w sąsiedztwie. Łączyło ich wspólne podwórze i wspólne
piwnice. Popularne trójki murarskie zastąpili trójką
górniczą. „Fedrowali” w trzyosobowym zespole kolejno
w piwnicy u każdego z nich, przy tym stosowali
najnowsze techniki eksploatacji złóż, modną metodą
„na zawał”. Właściciel był „przodkowym”, on znał
pokłady w swojej piwnicy, on prowadził urobek,
pozostali wcielali się w ładowacza i noszowego,
a wzory mieli dobre, wszędzie słychać było o wyczynach
Pstrowskiego i innych przodowników pracy. Moi
„górnicy” do dziś z sentymentem wspominają
piwniczny fedrunek, po którym miała miejsce tradycyjna
„zakurka” (byli już wtedy na etapie  „podpalania”).
Dziś przyznają ze wstydem, że nawet zapomnieli,
gdzie ostatni raz położyli klucz od piwnicy.

W Wigilię musiałem iść na postój dorożek po prawdziwe
sianko pod wigilijny obrus. Postój dorożek był blisko,
na środku Placu Biegańskiego (jak plac się wtedy
nazywał nie pamiętam, być może  Stalina, a to dodawało
pikanterii, Stalin i wigilijne sianko). Konie stały
wprzęgnięte między dyszle świątecznie wypucowanych
dorożek, dorożkarze przytupywali ma mrozie i zabijali
ręce lub w małych grupkach podawali sobie z rąk
do rąk buteleczkę z „czerwoną kartką”. Papierkowe
pięć złotych było ceną za garstkę siana, które każdy
dorożkarz miał przygotowane na ten dzień w skrytce
pod kozłem dryndy. Wracając do domu dopuszczałem
się małego oszustwa, wybierałem i wyrzucałem
najkrótsze źdźbła, by nikt nie wyciągnął później spod
obrusa tego niedobrego – krótkiego.

Różnie bywało przy tym wigilijnym stole,
przeważnie ciasno. W ostatnia wojenną wigilię
kilkanaście osób, później już nieco mniej, ale
z ojcem, który szczęśliwie wrócił z hitlerowskich
obozów. Zawsze jednak panowała atmosfera czegoś
wielkiego, ważnego. Zawsze też rósł poziom dziecięcych
emocji (najpierw moich, później syna i innych rodzinnych
maluchów, wreszcie wnuczki) w oczekiwaniu na
kulminacyjny moment, na zgromadzone pod choinką
prezenty.

Zbisław Janikowski



48aleje III XI-XII 2006

Z MIASTA

Najpiękniejsza kamienica

Tytuł najpiękniejszej kamienicy w Częstochowie
przyznano budynkowi przy ul. Katedralnej 8. Po
półtorarocznym remoncie ukazała się w całej krasie
mieszczańska siedziba z pięknymi wnętrzami -
oryginalnymi piecami kaflowymi i stiukami.
Pomieszczenia, pełne artystycznych detali i malowideł
będą służyły m.in. kulturze - planuje się ulokowanie
tu m.in. Muzeum Jerzego Dudy-Gracza.

Miastu i Ojczyźnie

Z okazji Święto Niepodległości wręczono wyróżnienia
„Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. Statuetki, wykonane
wg projektu Jerzego Kędziory, otrzymali w tym roku:

Ojciec Jerzy Tomziński - paulin, generał Zakonu
Ojców Paulinów w latach 1963-1975, a także przeor
Jasnej Góry w okresach 1952-1957 i 1990-1993.
Jeden z ojców Soboru Watykańskiego II, inicjator prac
konserwatorskich na Jasnej Górze, kronikarz klasztoru,
dziennikarz, żywa legenda polskiego Kościoła, człowiek
ze wszech miar wybitny.

Aleksander Markowski – artysta malarz, pedagog,
nauczyciel malarstwa w Katolickim Gimnazjum
w Częstochowie; m.in. organizator spotkań historyczno-
muzycznych dla młodzieży

IV LO im. Henryka Sienkiewicza - najstarsza
częstochowska szkoła średnia, wielce zasłużona dla
lokalnej społeczności. Liczni uczniowie i absolwenci
Sienkiewicza uczestniczyli we wszystkich walkach
o niepodległość w XX w, a także byli inicjatorami
licznych dzia łań  o charakterze oświatowym
i wychowawczym

Laureatom serdecznie gratulujemy!
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Nowe drzewa
W przyszłym roku zobaczymy zieloną I Aleję -

posadzono tam już wszystkie nowe drzewa i krzewy.
Poprawa estetyki miasta do tego stopnia spodobała
się mieszkańcom okolicznych domów, że kilkanaście
sadzonek przenieśli pod swoje okna. W roku 2008
pojawią się nowe lipy w II Alei NMP i wreszcie znów
będziemy mieli „cienistą aleję łączącą kościół
św. Zygmunta z Jasną Górą”. Rozpoczęto też
rewaloryzację podjasnogórskich parków, największą
oazą zieleni w mieście (ok. 12 ha). Imienia Marka Perepeczki

Minęła pierwsza rocznica śmierci nieodżałowanej
pamięci Marka Perepeczki, wybitnego aktora i dyrektora
Teatru im. A. Mickiewicza w latach 1998-2003. Z tej okazji,
z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasza Częstochowa”,
w górnym foyer teatru stanęła rzeźba przedstawiająca
głowę aktora, a samo foyer (!) otrzymało imię Marka
Perepeczki.

Poświatowska w muzeum

Byliśmy na otwarciu nowej placówki kulturalnej
w Częstochowie – Muzeum Haliny Poświatowskiej.

W rodzinnym domu wybitnej poetki licznie
zgromadzeni goście wysłuchali licznych słów
zachwytu nad sprawnie przeprowadzonym remontem
starego budynku. Jednak wbrew twierdzeniom
organizatorów imprezy, uczestnicy spotkania na próżno
rozglądali się za poetyckim duchem tego miejsca.
Dużo więcej zainteresowania wzbudził biało-rudy kot
z sąsiedniej posesji. Na łamach lokalnej gazety pan
prezydent Tadeusz Wrona elegancko przeprosił
za przedwczesny sukces budowlano-kulturalny.

... i w Niemczech

Lepiej niż muzeum w Częstochowie, był przygotowany
Tydzień Kultury Polskiej w niemieckim Pforzheim.
Prof. Elżbieta Hurnik  dała wykład o twórczości
Haliny Poświatowskiej a uczestnikom spotkania
rozdawano specjalnie przygotowane w języku
niemieckim materiały o życiu poetki i jej wierszach.

Giedroyc
Rok 2006 został przez UNESCO i Sejm RP ogłoszony

rokiem Jerzego Giedroycia – w tym roku przypada 100.
rocznica urodzin (27.7.1906) twórcy i redaktora
paryskiej „Kultury” oraz 60. rocznica powołania do życia
Instytutu Literackiego. Z tej okazji w Bibliotece Publicznej
im. dra. Wł. Biegańskiego można obejrzeć wystawę ze
zbiorów własnych pt. „Jerzy Giedroyc (1906-2000).
Instytut Liteacki Paryż”.

W wydanej przez „Pogranicze” z Sejn książce Andrzeja
St. Kowalczyka „Od Bukaresztu do Laffitów...”, autor tak
opisuje Księcia z Maisons-Laffitte: portretowany był
wielokrako: przez Zofię Hertz jako przyjaciel i szef
lafickiego „falansteru”, przez Wacława Zbyszewskiego
jako emigrant, przez Czesława Miłosza jako wytrwały
wydawca, przez Andrzeja Mencwela jako inteligent
polski i redaktor Kultury, przez Krzysztofa Pomiana
jako polityk, a przez Andrzeja St. Kowalczyka jako
jeden z najważniejszych epistolografów polskich II
połowy XX wieku.

Ten sam autor we wcześniejszej swojej pracy pt.
„Giedroyc i Kultura” kreśli następującą charakterystkę:
Jerzy Giedroyc w ciągu powojennego półwiecza stworzył
i redagował najważniejsze polskie pismo, wydał arcydzieła
nowoczesnej literatury polskiej i myśli politycznej,
wreszcie w istotny sposób przyczynił się do obalenia
komunizmu. Dla Redaktora wolność polityczna narodu
i jego kultura są nierozdzielne. Tylko ci, których ożywia
wolny duch, mogą ustanowić suwerenne państwo
i zbudować społeczeństwo obywatelskie.

Biblioteka cyfrowa
Biblioteka Publiczna w Częstochowie jako pierwsza

w naszym regionie wsparła tworzenie Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej. Zadaniem ŚBC jest bezpłatne udostępnianie
w internecie wszelkich zdigitalizowanych zbiorów
(www.sbc.org.pl )
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Ogrom działań Jerzego Giedroycia uświadamiają
prezentowane na wystawie  m.in. jubileuszowe numery
„Kultury”: nr 150 z 1960 r., nr 200 z 1964 r., nr 500
z 1989 r. oraz ostatni, który ukazał się już po śmierci
Redaktora, z października 2000 r. (według numeracji
ciągłej 637).

Wśród eksponowanych na wystawie numerów
„Kultury” znalazły się te, w których pomieszczono
teksty „ożywionych wolnym duchem” lub o nich
samych - literatów, myślicieli, filozofów, luminarzy
i erudytów naszej ale i też jednocześnie europejskiej
kultury: gen. Władysława Andersa, Andrzeja Bobkowskiego,
Jana Marii Bocheńskiego, Józefa Czapskiego, Mieczysława
Jerzego Grydzewskiego, gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego,
Witolda Gombrowicza, Gustawa Herling-Grudzińskiego,
Aleksandra Hertza, Marka Hłaski, Konstantego
A. Jeleńskiego, Stefana Kisielewskiego, Juliusza
Mieroszewskiego, Czesława Miłosza, Leopolda
Tyrmanda, Wisławy Szymboskiej, Aleksandra Wata,
Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Wittlina, Stefana
kard. Wyszyńskiego – to tylko niektóre wielkie nazwiska
z ogromu dorobku wydawniczego Jerzego Giedroycia.

Również istotne wydarzenia historyczne lub problemy
polityczne i narodowe znajdowały odbicie w licznych
publikacjach, z których przywołane na wystawie zostały:
sprawa Katynia, fenomen „Solidarności”, wydarzenia
Grudnia 1970, Polska a Unia Europejska, co to znaczy
być Polakiem.

Ekspozycja ukazuje fragment dorobku epistolarnego
Jerzego Giedroycia: wybór korespondencji z Witoldem
Gombrowiczem, Konstatnym A. Jeleńskim, Jerzym
Stempowskim, Andrzejem Bobkowskim.

Na wystawie prezentowane są także wydawnictwa
bibliograficzne dotyczące „Kultury”, „Zesztytów
Historycznych” i pozostałej działalności wydawniczej
Instytutu Literackiego w opracowaniu: Marii Danilewicz-
Zielińskiej, Jacka Krawczyka, Janusza Szymańskiego,
Jerzego Kandziory i Zyty Szymańskiej, z lat 1947-87.

Uzupełnieniem wystawy są fotografie: portretu
Jerzego Giedroycia pędzla Józefa Czapskiego, siedziby
„Kultury” w Maisons-Laffitte, stron tytułowych
wybranych wydawnictw Instytutu Literackiego
z lat 1977-1990.

Uważam - mówił Giedroyc w roku 1978 –
że największym osiągnięciem „Kultury” jest to wszystko,
co dzięki wydawanym przez nią książkom i Zeszytom
Literackim stało się w kraju jednym z czynników
krystalizacji narodowego, politycznego i kulturalnego
ruchu opozycyjnego.

Anna Woźnicka-Wójcik

Z Parnasu

Ukazała się antologia wierszy najwybitniejszych
poetów wywodzących się z Częstochowy. Bardzo
interesujące eseje o życiu i twórczości Władysława
Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej
i Ludmiły Marjańskiej napisała prof. Elżbieta Hurnikowa,
autorka wyboru i opracowania. Szkoda tylko,
że wydawca (Muzeum Częstochowskie) opatrzył
tom dość niefortunnym tytułem, ujmując „literacki
Parnas” w cudzysłów. Według wszelkich reguł oznacza
to bowiem, że twórcze dokonania  naszych poetów
nie pozwalają im zajmować miejsca na prawdziwym
literackim Parnasie, a co najwyżej do takiego miejsca
aspirować.

Na Parnas
Pan Tadeusz Wrona został ponownie wybrany

na stanowisko prezydenta Częstochowy. Gratulujemy
i mamy nadzieję - zgodnie z hasłem wyborczym
kandydata - na czyny, nie obietnice.
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Studia  w Akademi i  Sztuk  
Pięknych w Krakowie na Wydziale 
Malarstwa. Dyplom w 1974 r. w pracowni 
prof. Czesława Rzepińskiego. W tym 
samym roku rozpoczyna pracę  
dydaktyczną  w Wyższej  Szkole 
Pedagogicznej w Częstochowie. Autor 
k i lkudz iesięciu cykl i  ma larskich   
i rzeźbiarskich. Uczestniczył w ponad 
300 wystawach zbiorowych w kraju   
i za granicą. Zrealizował ponad 100 
pokazów indywidualnych swoje j  
twórczości artystycznej. Uprawia 
malarstwo, rzeźbę i rysunek. Obecnie 
jest profesorem Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie 
prowadzi zajęcia z zakresu malarstwa    
i technologii malarstwa. Jest również 
promotorem wielu prac magisterskich. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych oraz muzealnych  w  kraju     
i  za  granicą.
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