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awsze trzeba mieć w życiu jakiś cel.
I niekoniecznie musi to być punkt na
celowniku lufy, jak na rysunku Andrzeja
Mleczki (na końcu bieżącego numeru). Może
nim być pozytywne działanie. Jakiś rodzaj
własnej kreacji, która buduje i inspiruje.
I która „stawia na jakość, nie na ilość”, jak
głosi Marta Frej. Z której „wyłonić się musi
piękna, wielka sztuka”, jak to ma miejsce
w przypadku dzieł literackich i malarstwa
Stanisława Wyspiańskiego, obrazów 3D
Ryszarda Paprockiego, kompozycji muzycznych
Dominiki Świątek, wierszy Ginczanki czy
Małgorzaty Lebdy. Może być nim również
pozytywne działanie na rzecz kreacji innych,
jak to się dzieje w przypadku corocznie hucznie
obchodzonych przez Teatr Andrzeja Dziuka
urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza –
patrona Teatru Witkacego oraz urodzin samego
teatru. Czy też działanie na rzecz kultury
polskiej. Choćby polskiej sceny dramatycznej,
do której stworzenia przyczynił się Wojciech
Bogusławski. Albo ratowania i odnowy polskich
zabytków, co czyni Maciej Mazur. Również na
rzecz pomagania ludziom i opiekowania się
nimi, w tym dziećmi, co było sensem życia
Krystyny i Tadeusza Marczewskich.
Bo jak głosi indiańska przypowieść o dwóch
wilkach, w każdym człowieku odbywa się
wewnętrzna walka dobrego i złego wilka. To my
stawiamy sobie cel i tym samym decydujemy
o zwycięstwie jednego z nich. To od nas zależy,
którego nakarmimy.

Sejm
ustanowił
rok

2018

Rokiem Praw Kobiet
W

uchwale z 8 czerwca 2017 r. czytamy: 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy
Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy
płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa
posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (…) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej,
w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita
zapewniła im pełnię praw wyborczych.
W przededniu stulecia tych wydarzeń Sejm RP (…) wyraża uznanie pierwszym parlamentarzystkom:
Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii
Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim
orędowniczkom walki o równouprawnienie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 LUTEGO

– Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce – ma na celu
uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych
i technologicznych.
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ang. International Day of Women and
Girls in Science) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek ONZ
do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), UN Women, ITU i innych organizacji, które
wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich
kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji.
Święto po raz pierwszy obchodzono w 2016 roku. Organizatorem obchodów jest The Royal
Academy of Science International Trust (RASIT) we współpracy z UN DESA-DSPD.

8 MARCA – Międzynarodowy Dzień Kobiet – święto obchodzone od 1910 roku.
Obecnie oficjalne święto w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni
i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie,
Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii,
Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii.
Mężczyźni wręczają wtedy bliskim i znajomym kobietom kwiaty i drobne podarunki.
[red.]
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Za artystyczne memy Marta Frej została laureatką plebiscytu O!Lśnienia 2017 (Nagrody
Kulturalne Onetu) w kategorii Sztuka. W uzasadnieniu podano: „Za nadanie memom rangi
artystycznego dzieła; za feministyczną sztukę w internecie, która – dzięki swojej aktualności
i bezkompromisowości – ma prawdziwą siłę”.

E

Francesco Ponte, Angelo Maria Monticelli

Śpiewający

kastraci
i milczenie

kobiet

Anna Siwek
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vviva il coltellino! – niech żyje mały
nożyk – w XVII wieku ten okrzyk rozlegał się w operach tysiące razy po występie sławnych kastratów, takich jak Farinelli, Senesino czy Caffarelli. Śpiew kastratów
olśniewał publiczność swoją wirtuozerią,
a co wrażliwsze damy wprawiał w stan ekstazy, która nierzadko kończyła się omdleniami. Jak to się stało, że świat przez ponad 200 lat szalał z zachwytu, słuchając
wysokiego głosu okaleczonych mężczyzn,
i gdzie były wtedy kobiety?
Cofnijmy się do XVII wieku. Kościół próbuje odzyskać dawny prestiż i potęgę
nadwątloną ruchami reformatorskimi zapoczątkowanymi przez Marcina Lutra i Jana Kalwina. Już wtedy dygnitarze kościelni zdają sobie sprawę z ogromnego znaczenia sztuki w oddziaływaniu na dusze wiernych i to właśnie tą drogą próbują zahamować szerzącą się reformację. Domagają się
więc sztuki, która by zachwycała, olśniewała swoją wspaniałością i niezwykłością,
a jednocześnie zapewniała o potędze fundatora. Właśnie w odpowiedzi na te potrzeby ówczesnego Kościoła powstaje nowy
styl, który nazwano barokiem. Styl ten charakteryzuje się ogromną ekspresyjnością,
wybujałą formą, przebogatą ornamentyką i posuniętym aż do przesady dramatyzmem. Te wszystkie cechy odnajdujemy
zarówno w malarstwie, rzeźbie, architekturze, jak i w muzyce. Muzyka rozwija się
wtedy bardzo prężnie, wychodzi poza mury
kościołów i to właśnie w tamtym czasie powstaje opera. Rodzi się więc naturalne zapotrzebowanie na śpiewaków i śpiewaczki
operowe.
Niestety, Kościół jest wierny uświęconej
tradycją zasadzie Mulier taceat in ecc-

lesia – kobieta niech milczy w kościele,
i zabrania kobietom śpiewać na nabożeństwach i uroczystościach religijnych,
i w ogóle zabierać głos. Zasada ta wywodzi
się z pierwszego listu św. Pawła apostoła
do Koryntian, w którym pisze on, że kobiety
mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie
dozwala się im bowiem mówić, lecz mają
być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli
pragną się czego nauczyć, niech zapytają
w domu swoich mężów! (1. Kor. 14, 34-35).
W liście do Tymoteusza św. apostoł Paweł
potwierdza swoje przekonania i tak pisze
o kobietach: Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś
kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić
nad mężem, lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy
ukształtowany, potem – Ewa. I nie Adam
został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta
popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś
zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze
i miłości, i uświęceniu – z umiarem (1. Tm.
2, 11-15). Te słowa w zdecydowany sposób
określiły miejsce kobiet w Kościele przez
następne prawie dwa tysiące lat – porządna
kobieta powinna być cicha, skromna, wierna i posłuszna mężowi oraz pobożna.
W okresie baroku to jednak sam Kościół
wykazuje zainteresowanie wysokimi głosami, jakimi są kobiece soprany, z ich słodyczą i anielskim brzmieniem, bo to właśnie w tych wysokich dźwiękach uosabia
się „pierwiastek boży”. To te głosy podobają się wtedy najbardziej, są modne
i to ich chce słuchać publiczność. Początkowo zapotrzebowanie na wysokie głosy wypełniały chóry chłopięce, ale kiedy
przyszło do wykonywania partii solowych,
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szczególnie w operze – był już problem.
I wtedy pojawili się kastraci. Kościół wolał słuchać okaleczonych mężczyzn niż
pozwolić śpiewać kobietom! Papież Klemens IX, sam zresztą wielki miłośnik opery, w 1668 roku ogłosił, że „pod groźbą
ciężkiej kary żadna kobieta nie może się
uczyć muzyki, aby być zatrudniona jako
śpiewaczka”. Kobiety nie mogły nawet pobierać lekcji śpiewu, a jeśli już to się zdarzało, to nauczycielami mogli być jedynie członkowie rodziny. Dla kobiet miało
to swoje długoterminowe konsekwencje –
śpiewaczki, aktorki, piosenkarki przez długie lata były uważane za… kurtyzany, obracające się w mało przyzwoitym towarzystwie artystów. Ich dokonania artystyczne
przez setki lat były bagatelizowane.

Farinelli w roli kobiecej, Rzym 1935

Jacopo Amigoni, Portret Carlo María Broschiego,
zwanego Farinellim; Google Art Project
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Skąd się brali kastraci? Byli to chłopcy wykazujący duże uzdolnienia muzyczne, którzy przeważnie wywodzili się z najuboższych rodzin lub byli sierotami. Rodzice,
mając nadzieję, że w ten sposób zapewnią
swoim synom dostatniejsze życie, zgadzali
się na ich okaleczanie. Ponieważ kastracja
była zabroniona, sąsiadom i dalszej rodzinie mówili, że chłopiec uległ wypadkowi
– spadł z konia albo został poturbowany
przez dzika – i dlatego zabieg był konieczny. Zawsze znalazł się usłużny lekarz,
który takowe zaświadczenie wydał, a zdarzało się, że u dziewięcioletniego dziecka stwierdzał np. podagrę, którą wówczas
w ten sposób leczono.
Kościół potępiał kastrację, i to pod groźbą
ekskomuniki, co nie przeszkodziło papieżowi

Sykstusowi V w wydaniu w 1598 roku bulli,
w której oficjalnie pozwalał on na rekrutację kastratów do chóru Kaplicy Sykstyńskiej
w Watykanie. Od tej pory 32 papieży przez
ponad 300 lat (aż do 1903 roku) zachwycało
się pięknym głosem kastratów, przymykając
oko na ten upokarzający proceder.
Najwięcej kastracji dokonywano we Włoszech – około czterech tysięcy rocznie.
Szczególnie słynął z tego procederu Neapol. Chłopcy mieli wtedy osiem, dziewięć
lat. Otumaniano ich opium, potem wsadzano do balii z lodowatą wodą, następnie rozcinano mosznę i usuwano jądra. Rozcięcie zszywano. Po mniej więcej dwóch tygodniach, jeśli nie wdało się zakażenie i pacjent przeżył, rana się goiła i chłopiec mógł
kontynuować lekcje śpiewu. Kastracja powodowała zaburzenia gospodarki hormonalnej – chłopcy ci nie przechodzili mutacji, ich krtań nie sztywniała, struny głosowe zachowywały elastyczność. Nie mieli
oni zarostu, byli albo smukli z nienaturalnie wydłużonymi kończynami, albo też bardzo otyli. Ich klatka piersiowa rozrastała się
jak u mężczyzn, a szeroki mostek dawał wyjątkowy rezonans i wolumen głosu. Kastraci
mieli więc nadzwyczajne warunki wokalne.
Mogli śpiewać minutę albo dłużej na jednym oddechu. Ich głos obejmował trzy oktawy i posiadał niezwykłą giętkość i bogactwo
tonów harmonicznych. Nie bez kozery nazywano ich „śpiewającymi maszynami”. Żeby
jednak osiągnąć wymaganą technikę i móc
popisywać się wirtuozerią przed publicznością, musieli przez całe lata po parę godzin
dziennie ćwiczyć głos.
Techniki koloraturowe, którymi śpiewali,
do dziś należą do najtrudniejszych technik
wokalnych i są niezwykle wymagające. Po-

zwalają na ozdabianie dźwięków muzycznymi ornamentami – trylami, przejściami od
piano do forte, pasażami, powtórzeniami,
zawieszaniem głosu. I tu mamy właśnie barok! Frazy muzyczne, jakie wtedy powstawały, są nacechowane dużą złożonością, kapryśnością budowy i bogactwem ozdobników.
Dzięki sprezzaturze – czyli dowolności wykonywania ornamentów muzycznych – każdy śpiewak mógł stosownie do posiadanych
umiejętności i muzycznego gustu wykonywać daną arię na swój sposób. Każde wykonanie było więc jedyne w swoim rodzaju,
niepowtarzalne. W okresie baroku śpiewacy
musieli walczyć o uwagę publiczności i popisywali się swoją wirtuozerią na wszelkie
sposoby, bo tylko w ten sposób mogli wprawić słuchaczy w zachwyt i zaskarbić sobie
ich przychylność.
Ten prymat sztuki nad szczęściem człowieka dziś zdumiewa okrucieństwem i wydaje się dziwny i niezrozumiały. Podobnie
jak papieski zakaz śpiewania przez kobiety. Na szczęście nie wszędzie był on przestrzegany i nawet w dobie baroku zdarzało się, że kobiety występowały na deskach
oper, również u boku sławnych kastratów,
jak choćby Francesca Cuzzoni czy Faustina
Bordoni. Kiedy dziś słucham barokowych
arii pisanych specjalnie dla kastratów w wykonaniu Cecylii Bartoli, myślę, że jej naturalny, ciepły głos jest wystarczająco piękny, aby wzbudzić mój zachwyt i przekazać
bogactwo tej muzyki. Bo piękno nigdy nie
będzie prawdziwie cieszyć, jeśli jest okupione ludzkim kalectwem i nieszczęściem.
A co do zakazów, to czasami są głupie, nawet jeśli wydają je instytucje, które powinny być dla nas autorytetami. I wtedy może
nie warto ich przestrzegać.
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16.

Salon
LiryDramu
fotoreportaż: Malwina de Bradé

29
Zbigniew Milewski
wręcza Ewie Bartkowiak
(Marlenie Zynger)
odznaczenie „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”
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grudnia 2017 r. w Loży Masońskiej
Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie czytelników „LiryDramu” z redakcją pisma oraz z artystami, których
twórczość została zaprezentowana w 17. numerze kwartalnika. Między innymi gościliśmy Ewę
Zelenay – bohaterkę okładki, poetkę, dziennikarkę i pisarkę, członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, Grzegorza Trochimczuka, Annę Andrych, Magdalenę
Węgrzynowicz-Plichtę, Aleksandra Nawrockiego,
Barbarę Jurkowską, Jana Chruślińskiego, Janusza
Termera, Joannę Babiarz, Janusza Szota, Annę

Siwek, Annę Skowrońską, Konrada Rytla, Malwinę de Bradé, Arnolda Ananicza, Dominikę Świątek, Marię i Waldemara Marczewskich, Kamilę
i Cezarego Bartkowiak, Bartłomieja Muchę,
Macieja Mazura, Pawła Gutta i przedstawicieli ZAiKS-u. Było to spotkanie szczególne,
ponieważ tradycyjnym rozmowom towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczenia
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego Ewie Bartkowiak (pseud. lit. Marlena Zynger) – poetce
i redaktor naczelnej „LiryDramu”. W imieniu ministra medal przypiął poetce wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów

Polskich i prezes Stowarzyszenia Promocji
Polskiej Twórczości Zbigniew Milewski. Odznakę
honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Uroczystości towarzyszył krótki koncert skrzypcowy Natalii Serwety. W jej wykonaniu zabrzmiały utwory
Jana Sebastiana Bacha (m.in. Partita No. 2)
oraz Czardasz Vittorio Montiego. Po oficjalnej uroczystości zebrani udali się na poczęstunek do siedziby ZLP – Domu Literatury
przy Krakowskim Przedmieściu 87/89.[red.]
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MARLENA ZYNGER,
właśc. Ewa Bartkowiak
z d. Marczewska (ur. 25
grudnia 1972 r. w Milanówku) – polska poetka,
członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKS,
Słowiańskiej Akademii Lifot. Krystian Data
teratury oraz Movimiento Poetas del Mundo. Od 2012 r. również członek
Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Laureatka XIII Światowego Dnia Poezji
UNESCO („Złote Pióro”, 2013). Od 2013 r. wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości oraz redaktor naczelna, właściciel i wydawca
Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram”.
W dorobku literackim ma cztery tomy poetyckie –
„Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza" (2010),
„Do-tykanie/ Tick-touching” (2013), „Dwa maty”
(2014) i „Mił-ość” (2016) oraz wiele publikacji
w pismach literackich w Polsce i za granicą. Jest
autorką scenariuszy widowisk i spektakli: Czas
śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza, Powiedz mi.
Powiedz oraz Zatrzymaj się; wystawianych m.in.
na takich scenach jak Teatr Hybrydy w Warszawie, Teatr Witkacego w Zakopanem, Loch Camelot w Krakowie oraz w Muzeum Niepodległości
w Warszawie i Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem – Harenda.
Ponadto twórczość poetki prezentowana była
podczas wielu koncertów, m.in. w Trójkowym Studio im. A. Osieckiej, w Radio Kraków, w Salonie
Poezji w Łazienkach Królewskich, w Piwnicy pod
Baranami w Krakowie, podczas II OgólnopolskieZ y n g e r
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A-MOR(T)

MALW
INA
DE
BRA
DÉ

MARLENA ZYNGER • ARES CHADZINIKOLAU • MARLENA ZYNGER • ARES CHADZI

ZYNGER • ARES CHADZINIKOLAU • MARLENA ZYNGER • ARES CHADZINIKOLAU •

I B i S

NIKOLAU • MARLENA ZYNGER • ARES CHADZINIKOLAU • MARLENA ZYNGER •
ARES CHADZINIKOLAU • MARLENA ZYNGER • ARES CHADZINIKOLAU • MARLENA

K s i ą ż k o w e

LO-VE(NOMOUS)

dwa maty

W y d a w n i c t w o

LIEBE-LEI(D)

M a r l e n a

Powiedz mi, powiedz, widowisko poetyckomuzyczne wystawione w rocznicę 125. urodzin
Marusi Kasprowiczowej, Muzeum Jana
Kasprowicza, Harenda, Zakopane 2012

Prezentacja wierszy Marleny Zynger, Ambasada
RP w Londynie, 2012

...niestraszna
Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza, spektakl
poetycko-muzyczny, Teatr Witkacego, Zakopane 2009

go Festiwalu Piosenki Poetyckiej w Katowicach,
w poznańskiej kawiarni artystycznej „Pod Pretekstem”, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
oraz w Ambasadzie RP w Londynie; również na
XXXVIII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego
(2007/2008, Warszawskie Łazienki w poezji
i prozie).
W 2017 roku Marlena Zynger została odznaczona
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

mi

żadna

cenzura

Z Ryszardem Krauzem rozmawia Zbigniew Milewski
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Jesteś znany w świecie muzycznym jako
autor piosenek z tekstem. Czy to wpływa na twoje postrzeganie w literaturze
i w świecie literackim?
– Ja jestem strasznym leniem i szczerze
mówiąc, nie chce mi się pisać. Namawiałem nawet kiedyś Małgosię, żeby stworzyć
duet literacki i napisać coś wspólnie, bo
pomysłów mam dużo, tylko później przelewanie ich w zamkniętą całość trwa wieki, a Małgosia praktycznie codziennie siada do pisania, więc razem
moglibyśmy stworzyć arcydzieło. Dlatego zresztą wolę pisać teksty piosenek, bo mogę to robić
z doskoku, fragmencik po
fragmenciku.
W tej chwili mam rozgrzebanych kilka piosenek
(wszystkie
zapowiadają
się nieźle), a gdybym miał
w takim stadium np. kilka
powieści, to byłbym przerażony samym faktem, że
muszę je kiedyś skończyć.
Nawet jak jest jakiś konkurs poetycki, to jeśli trzeba przygotować na niego
zestaw wierszy, to pasuję od razu (choćby nagroda wynosiła krocie), czasem sprężę się i napiszę coś na turniej jednego wiersza, jednak nie mam parcia na pisanie, robię to bez pośpiechu i dla
przyjemności. Poza tym jest wielu literatów
piszących z szybkością karabinu maszynowego i tak przywiązanych do słów, które
wystrzelili, że nie chcą się później rozstać
z ani jednym wyrazem, a ja nie muszę i nie
chcę do nich dołączać. Wolę tekst przemy-
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ślany i dopracowany, bez zbędnego przeintelektualizowania, zresztą zawsze byłem
zwolennikiem myśli Mariana Załuckiego, że
autor tak długo musi się męczyć, żeby czytelnik już nie musiał.
Nie powiem, zdarzało mi się zdobywać nagrody w konkursach literackich, jednak nie
czuję się poetą, tylko zwykłym tekściarzem,
który czasem swoje teksty przekazuje na
scenie, mimo że żaden ze mnie muzyk,
a tym bardziej piosenkarz.

Padło imię Małgosia. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tej osobie i jaki ma ona
wpływ na twoją twórczość?
– O Małgosi, czyli Małgorzacie Skwarek-Gałęskiej, można przeczytać w „LiryDramie”, ponieważ była nawet twarzą na
okładce numeru 14.
Tak, od kilku lat stanowimy parę i jestem
szczęśliwy, że jest ze mną. Niektóre piosenki napisałem z myślą o niej, nawet dla

niej, jednak potrafię oddzielić teksty od
życia – większość moich piosenek jest niezależna od tego, co się dzieje wokół, jest
jakby fikcyjna, z wymyślonymi historiami. Za to czasem ja wpływam na jej twórczość. Małgosia jest świetną poetką, lecz
jak to kobieta, wkłada do tekstu całą swoją duszę, przelewa na papier bolączki tego
świata i robi to bardzo dobrze, choć nieraz
nie do końca jest to doskonałe literacko,
a że zazwyczaj jestem pierwszym czytelnikiem (choć nie zawsze, bo często pojawiają się najpierw na FB), to wtrącam swoje trzy grosze jako leniwy zwolennik minimum słów, maksimum treści i staję się
wielkim krojczym. Naprawdę potrafię dokonać takiej rzezi, że czasem dochodzi do
ostrej sprzeczki. Zaznaczam, że wiersz nic
a nic nie traci na czytelności, po prostu
gubi zbędny balast – czasem daję się przekonać, że coś, co wyciąłem, powinno jednak zostać. Oczywiście są takie wiersze,
których nawet bałbym się skracać, one są
kompletne, bo Małgosia jest bardzo dobrą
poetką. Mam nadzieję, że przy mnie staje
się jeszcze lepszą, tak jak ja przy niej stałem się lepszym człowiekiem.
Czy są dla ciebie istotni jacyś inni twórcy,
naturalnie pomijając Małgorzatę, i czy artysta piosenkarz czymś się różni od innych
piszących czy otaczających go ludzi?
– Krótko teraz odpowiadam na to pytanie o różnicę między twórcą a innymi – jak
mu nie wali w dekiel, to niczym się nie różni, a przynajmniej nie powinien, a jak ma
umysł nasiąknięty wielkością swojego artyzmu, no to co innego. Takich nawiedzonych, rozkapryszonych pępków tego durnego świata wszyscy znają, a jak nie, odsyłam

do Pudelka i innych tego typu wynalazków,
można o nich tomy. Tylko po co?
Przede wszystkim lubię twórców piszących
teksty, z których coś wynika, które nie są
zgrabnym bębnidłem, takie, które wbijają się w mózg i w nim zostają. Dam przykład bliski memu sercu autorstwa – wybacz
– Małgosi. Jej wiersz Jak rodzą się wiersze
kończy się słowami: odchodzimy na dno
niszczarki cienkim paskiem westchnienia
i to jest genialny fragment, jakże prawdziwy, a przy tym prosty, bez żadnego balastu,
zostający w pamięci, aż mnie korci, żeby go
kiedyś wykorzystać, w jakiejś piosence lub
przynajmniej jako motto.
Od czego zależy i czym – według ciebie
– tak w ogóle jest dzisiaj sukces na estradzie, w literaturze i w środowisku literackim?
– W dobie internetu i ciągłego braku czasu
(mam na myśli brak czasu na samodzielne „wchłanianie” czegokolwiek), żeby przyciągnąć publiczność – widza, czytelnika
etc. – trzeba niezłych zabiegów marketingowych. Trzeba narobić szumu wokół siebie lub krzyczeć ze wszystkich możliwych
stron internetowych, walić po oczach na
FB itd. Znam kilka takich osób i nieważne,
że to sztuka nie najwyższych lotów, ważne
że się zaistniało. Ja tak nie potrafię, natomiast mam świadomość, że z pomocą promocji, niekoniecznie krzykliwej, można wylansować dosłownie wszystko, bo ludzie,
zwłaszcza młodzież – bez obrazy, coraz
częściej łykną wszystko, co im się poda na
tacy, nie wgłębiając się, bo to już wymaga
samodzielnego myślenia. I jeśli wmówi im
się, że „to jest świetne i każdy inteligentny człowiek tak sądzi”, to oni to przyklepią.
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Przecież „Juliusz Słowacki wielkim poetą
był” i mało kto zaprotestuje. Niestety, teraz nawet rzeczy wielkie nie zaistnieją bez
reklamy.

Decyzja cenzorska
z 1988 roku była
prawdopodobnie
pierwszą w Polsce
taką decyzją
uzasadnioną
na piśmie
(wcześniej po
prostu zdejmowano
bez najmniejszych
uzasadnień).
Jako ciekawostkę
dodam, że wtedy
na wszystkie
piosenki festiwalu
zdjęto tylko tę
jedną. Rok później
zdjęto trzy (na cały
APPSiK), w tym
dwie moje.

Mówi się czasem, że twórczość artysty
składa się z dwóch części: z tego, co autor napisał, i z tego, czego nie opublikował, nie zaprezentował publiczności. Co
powiesz o tej drugiej części w przypadku
twoich utworów? Jakiego tematu, który –
być może masz taki – dręczy cię i męczy,
nie poruszyłeś?
– U mnie nie istnieje problem „drugiej części”. Jeśli chcę o czymś napisać, to to robię i niestraszna mi żadna cenzura. Zresztą

Zdjęcie ze szklaneczką jest autentyczne,
zrobione 19 marca 2010 roku w Pałacu
Prezydenckim (Namiestnikowskim), wcześniej
w Belwederze zostałem odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi za działalność w Niezależnym
Zrzeszeniu Studentów, później przerzuciliśmy
się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie był dalszy
ciąg odznaczeń, ale już tych najwyższych.
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za PRL-u moje teksty były chlastane przez
cenzurę niemiłosiernie, a ja i tak śpiewałem je na scenie. Zaznaczam, że nie
o wszystkim chcę pisać, bo nie czuję takiej
potrzeby. Nie widzę np. powodu, żeby walić
obuchem w Kościół katolicki. Nie mam parcia na szkło i nie muszę trafiać na salony.
O kwiatkach na łące i bieganiu po niej boso też pisać nie będę. Lubię skręcić czasem
w stronę absurdu, czarnego humoru, choć
ostatnio zdarza mi się pisać teksty wyraźnie miłosne, mam jednak nadzieję, że odbiegają one od utartych schematów. Lubię
także czasem zahaczyć o politykę, no, może
bardziej skomentować rzeczywistość, a nie
da się tego robić w oderwaniu od polityki,
ostatecznie jestem zwolennikiem szeroko
pojętej wolności, zwłaszcza gospodarczej,
a socjalizmu nie cierpię w żadnym calu.
Niestety, wszyscy nazywają ten nasz socja-
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lizm kapitalizmem, choć w nim nie ma cienia kapitalizmu.
Co uważasz za swoje największe osiągnięcie i co jeszcze planujesz osiągnąć – w życiu i w twórczości?
– O planach pomilczę, nie zawsze się
sprawdzają, a zapeszyć łatwo. Zbyt mało
piszę, żeby mówić o osiągnięciach, choć relatywnie to plus minus jedna trzecia mojej twórczości w jakiś sposób została nagrodzona na różnych konkursach.
W życiu za największy sukces uważam rzucenie palenia. Paliłem 19 lat, pod koniec ponad trzy paczki dziennie, i rzuciłem. Oczywiście do dzisiaj nawet jeden raz nie pociągnąłem, bo zapewne wróciłbym do pale-

nia. Ogólnie to moja tzw. sytuacja życiowa
jest jak amplituda. Od 1987 roku to są górki i dołki. Co pewien czas podejmuję trafną
decyzję, która pozwala mi w bardzo krótkim czasie nieźle ustawić się finansowo,
a później mam na przeżycie kolejnych kilku
lat. Miałem już trzy takie cykle, za każdym
razem fundusze były coraz większe, powoli
zbliża się kolejny – tyle statystyki. Może teraz fortuna zagości na dłużej…
A jak się czujesz, nosząc nazwisko jednego z najbogatszych Polaków?
– Zaraz, zaraz, kto tu nosi czyje nazwisko?!
Cytując Kaczmarskiego: Ja jestem JA, JA,
JA… Jakby co, to ja jestem Ryszard Henryk
Krauze, choć rocznik ten sam.

RYSZARD KRAUZE, łodzianin, już w szkole
średniej założył kabaret Bez Protekcji, którego
nazwę wykorzystał też w studenckich czasach.
Grupa Bez Protekcji zadebiutowała na
festiwalu BAJA (zastępczyni Yapy) w 1979 r.
i zajęła tam II miejsce. Następnie założył
grupę Wrota Narodu, która za jego autorską
piosenkę Niech się leje piwo z nieba otrzymała
Nagrodę Publiczności na Yapie ’80. W tymże
roku rozpoczął występy indywidualne i od
razu otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
(za oryginalne propozycje estradowe) oraz
Nagrodę Publiczności na III Spotkaniach
Twórców i Wykonawców Piosenki Amatorskiej
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Ryszard Krauze

Jak można?
(piosenka, której nie da się przestać śpiewać, można powtarzać
dowolną ilość razy, tu dwa razy zwrotki i ciut więcej refrenów)

Jak można głos ustawić, gdy
tego głosu się nie ma?...
Jak można mieć kolorowe sny,
gdy czarno biała cinema?...
Jak można pełną piersią żyć
kiedy brakuje życia?...
Jak coś przed obcym wzrokiem skryć,
gdy nie ma nic do ukrycia?...
A jednak można, bo
my przecież tak żyjemy!
Choć czasem żal, że właśnie to
jest nasz kawałek Ziemi…

w Myśliborzu. W latach osiemdziesiątych
zdobył mnóstwo nagród i wyróżnień, z czego
najbardziej (poza nagrodą w Myśliborzu)
ceni sobie I miejsce (w 1988 r.) i Grand Prix
(w 1989) na Akademickim Przeglądzie Piosenki
Satyrycznej i Kabaretowej. Zdobył dwa razy
Złotą Pinezkę (nagroda główna) podczas
Łódzkiej Akcji Kabaretów Amatorskich, był
także laureatem kilku konkursów poetyckich
(w tym nagrody głównej w konkursie na
„Wiersz la Miron”) i reklamowych (m.in.
nagroda główna w konkursie na hasło
promujące Łódź, za hasło „Wypłyń w Łodzi!”).
Laureat Złotej Piątki 35. Międzynarodowego

Festiwalu Bardów OPPA '2017. Należy do
twórców niepokornych, a jego teksty były
zaciekle zwalczane przez cenzurę, na co
nawet ma stosowne dokumenty. Za działalność
opozycyjną (jako były członek NZS-u) został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010 r.).
Po wielu latach przerwy znów się uaktywnił
i jak sam mówi, w ciągu ostatnich trzech lat
napisał więcej piosenek niż przez poprzednie
dwadzieścia. Wspólnie z poetką Małgorzatą
Skwarek-Gałęską stworzył kameralny, wciąż
aktualizowany, bardzo dobrze oceniany przez
publiczność program poetycko-muzyczny pt.
Bajgosie i limerynie.
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Dopóki mamy wyobraźnię

Uskrzydlenie

Chociaż z bajek wyrosłem raczej,
same czasem do snu się wkradną,
alergicznych dni odczulacze
– i magicznym klimatem zagadną.

Życie wciąż jak szalone goni
kochana to jest dobra chwila
by światu dać ciut eudajmonii
stosując efekt motyla

A kto śpi, ten przecież nie grzeszy
w śnie nieważne są troski i lajki,
więc ja zawsze wśród ciepłych pieleszy
chętnie wkładam swój sen między bajki.

jeśli on może skrzydełkami
wywołać burzę gdzieś hen hen hen
a sama wiesz jak to jest z nami
zanim właściwy spłynie sen

Tu odważniej wchodzę między ludzi
lub z Aniołem Stróżem gram w kości,
i nie myślę, że już mi budzik
kupił bilet do rzeczywistości.

W chwili uskrzydlenia kiedy powietrze drży
znika prawo ciążenia odlatujemy i MY
efekt zaczyna działać zostawi gdzieś trwały ślad
łąka zawirowała cudowny jest taki świat

W kącie dwa sympatyczne trolle,
sen choć lekki, nie chce się skończyć,
tańczę więc na gorącym stole,
tym przy którym Ty wino sączysz…

pagórki gęsiej skórki usiane Twym dotykiem
magiczna orogeneza bez względu na porę dnia
z drapieżcy w dreszczach mięknę i staję się lirykiem
przy Tobie całą wieczność niech taka chwila trwa

Stół gorący, a stopy bose,
więc wywijam irlandzkiego reela,
czoło z trudem utrzymuje rosę,
z Tobą wieczność niech trwa taka chwila.

A nam nic przecież nie ubędzie
nie grozi nam żadna errata
gdy uśmiech losu dotrze wszędzie
w najdalsze zakątki świata

Gdy jest sen, to noc mija raźniej,
kolorowe obrazy maluje,
a dopóki mamy wyobraźnię,
to oznacza, że mózg wciąż pracuje…

i tam gdzie ptaki są nielotne
też nasze szczęście ktoś pozbiera
jak trafi się sprzężenie zwrotne
to wróci niczym bumerang

Mogą bajki te być bez morału,
los niech puentę wtłoczy w snu krwiobieg,
że na dźwięk porannego hejnału
zawsze będę się budził przy Tobie…

W chwili uskrzydlenia kiedy powietrze drży
znika prawo ciążenia odlatujemy i MY
efekt zaczyna działać zostawi gdzieś trwały ślad
łąka zawirowała cudowny jest taki świat
pagórki gęsiej skórki usiane Twym dotykiem
magiczna orogeneza bez względu na porę dnia
z drapieżcy w dreszczach mięknę i staję się lirykiem
przy Tobie całą wieczność niech taka chwila trwa
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Zapożyczenie
Reakcja niełańcuchowa
żadne gwałtowne lawiny
lecz skapujące złe słowa
są kumulacją toksyny
kropelka wciąż po kropelce
uparcie bębni i nęka
wbija się w mózg rani serce
i nagle to wszystko pęka
Wiele spalonych mostów jest
nad zapomnienia rwącą rzeką
o jeden niepotrzebny gest
o jedno słowo za daleko
tu panta rei króluje i
choć cała twarz od płaczu moknie
to już są zatrzaśnięte drzwi
i kraty tkwią w jedynym oknie
Pożyczyć skądś taką chwilę
tuż przed i mieć taki glejt
by znów fruwały motyle
i enter był zamiast delete
lecz się nie cofa zegarek
i częściej my niż wspomnienia
spadamy na dno niszczarek
cieniutkim paskiem westchnienia
Wiele spalonych mostów jest (…)

Aksjomatyka
Może z popiołu odrodzę się jak Feniks
mały rachunek zysków i strat
i w gabinecie woskowych cieni
ktoś kiedyś otrze się o mój ślad
Tańczę na płycie
zbyt głośno bo od spodu
nieboszczyk stuka
przez całe życie
pod prąd
właściwej drogi szukam
Biorę garściami
tyle tu jeszcze słów jest
niewyczerpanych
dzisiaj nie wzywa
po ostateczność
szczyt Fudżijamy
Aksjomatyka
po dobrej stronie słowa
nie stracić twarzy
prawd nie nicować
być przyzwoitym
nie kpić z ołtarzy
Czasem ogarnia mnie zwątpienie
analizując zrzut ekranu
Wena czy wełna
Poezja czy strzyżenie
stada baranów

Może z popiołu odrodzę się jak Feniks
mały rachunek zysków i strat
i w gabinecie woskowych cieni
ktoś kiedyś otrze się o mój ślad…

22 LiryDram

styczeń–marzec 2018

styczeń–marzec 2018

LiryDram 23

styczeń–marzec 2018

• POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY •

KOBIETY, KOBIETY – cykl
koncertów Anny Sroki-Hryń
w Teatrze Roma. Jest próbą
podsumowania dotychczasowej
drogi artystycznej. Artystka sięga
po repertuar kobiet wspaniałych,
wybitnych, upadłych, pięknych
aniołów, jak Billie Holiday czy
Edith Piaf, monumentalnej Ewy
Demarczyk, eteryczno-świetlistej
Hanki Ordonówny (Vintage), by
zamknąć ten dotychczasowy etap
poezją ekspertki kobiecej duszy,
Agnieszki Osieckiej.
Najbliższe koncerty: Ulica, którą
płyną moje obie dłonie – piosenki
z repertuaru Ewy Demarczyk
(13 i 14 stycznia 2018), Vintage,
koncert piosenek międzywojennych
(24 i 25 lutego 2018) oraz
Najpiękniejsza – Moja Ballada –
Agnieszka Osiecka (15 i 16 marca
2018), Teatr Roma – Nova Scena,
Warszawa
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Wystawa
WYSPIAŃSKI
Muzeum Narodowe w Krakowie
28 listopada 2017 – 20 stycznia 2019 r.
Kuratorki wystawy: Danuta Godyń i Magdalena Laskowska
28 listopada 2017 roku
(w 110. rocznicę śmierci artysty)
Muzeum Narodowe w Krakowie
otworzyło największą do tej pory
wystawę prezentującą kolekcję
dzieł Stanisława Wyspiańskiego
(1869–1907). Pokazanych zostało
blisko 500 z liczącego około 900
pozycji zbioru prac tego artysty,
jednego z najwybitniejszych twórców
polskich – malarza, rysownika, grafika,
a także poety, dramatopisarza,
scenografa i reformatora teatru.
Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter
nadaje wystawie kontekst historyczny,
związki autora Wesela z Krakowem,
w którym żył i tworzył, z krakowskimi
kościołami i budynkami użyteczności
publicznej, dla których projektował
swoje monumentalne realizacje.
Wystawę będzie można oglądać
do 20 stycznia 2019 roku.

Od 2 do 4 lutego 2018 roku w gmachu Muzeum odbędzie się Karnawał z Wyspiańskim. Wiąże się
to z tańszymi biletami oraz z dłuższymi godzinami otwarcia (do godz. 21:00) wystawy. Na fasadzie
budynku nastąpi specjalny pokaz świetlny inspirowany motywami z twórczości plastycznej i cytatami
z dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast 3 lutego o godz. 17:30 po wystawie oprowadzi
wicedyrektor MNK, autor książki Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie braknie Łukasz Gaweł.
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Po pierwsze, wystawa powstawała w bardzo krótkim czasie, czyli to tempo przygotowania merytorycznego, krytycznego oraz
scenariusza wystawy było bardzo szybkie.
Po drugie, było dużo pracy konserwatorskiej. Dlatego trwało to chwilę, zanim ją
przygotowaliśmy. Dzięki temu jednak jest
wystawą cieszącą się nieprawdopodobnym
zainteresowaniem w Krakowie i myślę, że
też wśród gości spoza tego miasta.

Wyspiański

[oczywiście]

w Krakowie

Z Łukaszem Gawłem, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie,
rozmawia Gabriela Florek
Kiedy i z jakiej okazji została zorganizowana wystawa Wyspiański?
– Wystawę otworzyliśmy 2 listopada 2017
roku. Jest to oczywiście rocznica śmierci
Stanisława Wyspiańskiego, ale tak naprawdę nie chodziło tu o rocznicę, tylko o fakt,
że Wyspiański zniknął z przestrzeni wystawienniczej Krakowa na dobrych kilka lat.
Kiedy przyszliśmy do muzeum jako nowa
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dyrekcja, byliśmy przekonani, że jednym
z najważniejszych zadań jest przywrócenie
Krakowowi Wyspiańskiego, bo jest to rzecz
dość abstrakcyjna i w sumie absurdalna, że
najwybitniejszy artysta żyjący i tworzący
w tym mieście nie funkcjonuje w przestrzeni wystawienniczej. Tak jakby Wiedeń schował Klimta do magazynu – stąd ta wystawa. Oczywiście to nie było łatwe zadanie.

Jakie zbiory obejmuje wystawa?
– Pomysł był taki, że pokazujemy Wyspiańskiego wyłącznie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. To największa kolekcja muzealna artefaktów związanych
z Wyspiańskim, zatem było to dość łatwe.
Na wystawie pokazujemy ponad 400 obiektów. Oczywiście, wśród nich są te najsłynniejsze, które znamy z lat dzieciństwa,
z podręczników, z kalendarzy: Autoportret
z żoną, Macierzyństwo z Helenami, Portret
Józia Feldmana etc.
Czy wystawa różni się od innych, których
było przecież niemało? Czym zaskakuje?
– To jest zupełnie nowa ekspozycja czasowa. Opracowana w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. W drodze wyboru aranżerów konkurs wygrał Bartosz Haduch (architekt). My, żeby przygotować przestrzeń na
tę wystawę, musieliśmy zamknąć wystawę Sztuk Polskich XX wieku, co też nie było łatwą decyzją, bo jest to wystawa stała. Oczywiście wróci, to jasne. W tej przestrzeni, zmienionej również architektonicznie, bo doszło do dość dużych zmian (np.
częściowego wyburzenia ścian), przygotowaliśmy zupełnie nową aranżację specjalnie dla tej wystawy. To jest absolutnie

unikatowe działanie. Tę wystawę traktujemy też trochę jak laboratorium przed tym,
jak zaczniemy projektować stałe nowe muzeum Stanisława Wyspiańskiego, co mamy nadzieję się zdarzy. Wystawa kończy
się w styczniu 2019 roku, zatem trzeba zadać pytanie: co dalej. Naszym marzeniem
jest jak najszybsza realizacja planu pt. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Chcemy,
by stanęło obok gmachu głównego, by było
nowym skrzydłem.
Czy wśród młodych ludzi dostrzega pan
profesor wciąż (albo jeszcze) zainteresowanie twórczością Wyspiańskiego?
– To zależy od indywidualnej wrażliwości
każdego z nas, natomiast bez wątpienia
Wyspiański nie jest twórcą zapomnianym
i na pewno nie daje o sobie zapomnieć. To
znaczy artysta w swojej twórczości i literackiej, i plastycznej dotyka takich obszarów mentalnych, które są ważne dla każdego świadomego człowieka.
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Widzimy zainteresowanie! Po pierwsze, tę
wystawę po ponad dwóch miesiącach obejrzała absolutnie rekordowa publiczność, która po prostu się nie zdarza. Ponad 60 tysięcy
osób. To naprawdę w świecie muzealnym
jest sukces trudny do osiągnięcia – by w takim krótkim czasie tak wielu ludzi zobaczyło
wystawę. Jednocześnie w Krakowie wciąż
jeszcze grane jest Wesele w reżyserii Jana
Klaty, na które przychodzą tłumy młodych
ludzi, podobnie jak na tę wystawę, więc
Wyspiański absolutnie nie jest twórcą zapomnianym. Dla wielu osób on wciąż czeka
na odkrycie. Bez wątpienia pokazuje światy
i dotyka tematów, które dla nas wszystkich
są ważne, wiec nie można mówić o jakimkolwiek zamknięciu czy wyłączeniu.
Czego współcześni jeszcze próbują się doszukać w twórczości mistrza?
– Można pójść bardzo różnymi tropami.
Profesor Maria Prussak w rozmowie telewizyjnej powiedziała, że Wyspiański dotyka najbardziej gorących drgnień duszy Polaków, i tak wielokrotnie próbowano go interpretować. Pani profesor zwróciła uwagę,
że on tak naprawdę porusza najważniejsze
tematy dotyczące człowieka jako takiego
i to powoduje, że jest twórcą ponadczasowym. Wystarczy popatrzeć na Wesele, które wciąż jest spektaklem budzącym w nas
emocje niezwykle istotne. Ja na przykład
nie wierzyłem w to, że można na serio powiedzieć w teatrze „A to Polska właśnie”,
ale na tym spektaklu w Starym Teatrze
podczas tej sceny wśród publiczności panuje absolutna cisza i to jest taki moment,
kiedy ta mrożąca cisza nieraz doprowadza
widzów do płaczu. To pokazuje, jak to jest
ważne przesłanie.
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Podobnie jest na naszej wystawie, tzn. z jednej strony jest to taki odbiór, kiedy ludzie
po prostu przypominają sobie swoje dzieciństwo. Ja osobiście miałem dwa takie przeżycia – mój przyjaciel, będąc na wystawie,
powiedział „O Boże, Portret Józia Feldmana
wisiał nad moim biurkiem w dzieciństwie!”,
a moja żona, widząc Dziewczynkę w niebieskim kapeluszu, powiedziała: „Przypominam
sobie szpinak z przedszkola” (bo to przedszkole zostało wyeksponowane na drugim
obrazie, czyli Plantach o świcie). Ta reprodukcja wisiała w sali jadalnej w przedszkolu. My tego Wyspiańskiego mamy w siebie
wdrukowanego. Mieszkając tu, nie da się
ominąć Wyspiańskiego, nie ma takiej szansy, by się od niego uwolnić. I w tym znaczeniu Wyspiański jest artystą niezwykle potrzebnym. Gdy sie ogląda witraże wawelskie
i tę jego koncepcję pokazania trupów, której
nikt wtedy nie zrozumiał… on przecież zadawał to samo pytanie, które zadaje i w Weselu, i w Wyzwoleniu: dlaczego, mając za sobą gigantów, wciąż pozostajemy karłami. To
są naprawdę ważne, żywe tematy.
Czy młodzi artyści sięgają po Wyspiańskiego jeszcze w ramach inspiracji czy tylko próbują zbudować swoją renomę, wystawiając jego dramaty?
– Ja nie sądzę, żeby sięganie po Wyspiańskiego było związane z chęcią budowania
swojej renomy. To jest tak, że trzeba być dojrzałym artystą, żeby się odważyć i sięgnąć
po niego. Każdy, kto zajmuje się teatrem,
wie, że Wesele jest weryfikacją: z jednej
strony oczywiście inscenizatora, ale również
jest najbardziej okrutnym sposobem sprawdzenia zespołu aktorskiego. Mówiąc krótko
– nie każdy zespół jest w stanie to zagrać.

Jest duży rozstrzał wieku miedzy postaciami
Wesela, ale trzeba też bardzo głębokiego zespołu, który udźwignie ten dramat interpretacyjnie. Natomiast jeśli chodzi o samego
Wyspiańskiego, ostatnio
mieliśmy kilka premier
(nie tylko w Krakowie)
– on nęci cały czas, dlatego że jest to naprawdę wielkie wyzwanie dla
reżysera. Nie wiem, czy
to jest budowanie renomy, bo równie łatwo polec. Wyspiański jest autorem niezwykle wymagającym. Bardzo łatwo
zrobić
Wyspiańskiego
w taki sposób, że wychodzi groteskowo; jest to
ogromna próba.

rzyństwo w Paryżu, to te obrazy wisiałyby
w największych muzeach europejskich – co
do tego jesteśmy pewni. Łucznicy – Bliźnięta oraz Strącone Anioły to kompozycje na

Ale czy inspiruje artystów w tym sensie,
że odnajdujemy w ich dziełach „pierwiastek Wyspiańskiego”?
– To trudne pytanie. Nie wyobrażam sobie,
by móc być twórcą w żywym obiegu kulturowym, nie znając Wyspiańskiego. Natomiast
oczywiście nie chodzi o transmisję formalnych zabiegów jego sztuki bezpośrednio na
własną twórczość. Raczej o przestrzeń, którą on tworzy – przestrzeń mentalną, namysłu, dylematu, pytań, które stawia, i te bez
wątpienia są cały czas obecne. Wyspiański
należy do grona najwybitniejszych polskich
twórców, bez których nie możemy sobie wyobrazić dzisiejszego teatru. Również twórczość plastyczna to w jakiś sposób zamknięty czas (tzn. cała moderna). Natomiast jedno możemy powiedzieć: gdyby Wyspiański
namalował Autoportret z żoną albo Macie-

miarę najwybitniejszych dzieł secesji w skali europejskiej. Ostatnio Muzeum Narodowe w Krakowie odwiedzili dyrektor National
Galery w Londynie i pani dyrektor Muzeów
Paryskich. Obydwoje byli po prostu zaskoczeni wielkością tej sztuki. Byli zachwyceni i jednocześnie z niedowierzaniem kręcili
głowami, że oni tego nie widzieli. To pokazuje skalę Wyspiańskiego. Wszyscy mówią,
że artysta nie osiągnął sukcesu w Paryżu, że
wrócił pokonany. Proszę jednak pamiętać, że
w Paryżu on był człowiekiem dopiero szukającym swojej drogi twórczej. Według mnie
odnalazł ją w momencie stworzenia kompozycji Witraża Lwowskiego, Ślubów Jana Kazimierza i jednocześnie pisząc Królową Korony Polskiej. Mówi się, że Paul Gauguin krytycznie ocenił Wyspiańskiego, ale on wtedy
jeszcze nie był mistrzem pasteli, on dopiero

fot. Mirosław Żak, Pracownia Fotograficzna MNK
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dochodził do tego – dopiero się stanie mistrzem. I chwalić Boga, bo Wyspiański jest
geniuszem pasteli, natomiast w realizacjach
olejnych jest co najwyżej poprawny.

te obszary, w których Wyspiański był aktywny. I jedno jest zaskakujące! Gdy to wszystko się zobaczy i uświadomi sobie, że umierając, Wyspiański miał lat 38, wydaje się to
nieprawdopodobne! Kiedy ma się 38 lat,
dopiero zaczyna się rozumieć samego siebie, godzić się ze światem On stworzył zasób, który spokojnie mógłby objąć dwóch
twórców i dalej byliby wybitni!
Czy cały zbiór jest poukładany według jakiejś myśli przewodniej, to znaczy: posiada główny temat?
– To już jest praca kustoszek – kuratorek
wystawy: Magdy Laskowskiej i Danuty Godyń. To jest pomysł na pokazanie Wyspiańskiego nie chronologicznie, tylko problematycznie. Dzieła ułożone są w pewien
rytm logiki opowieści. Dla mnie jest ten
wybór bardzo czytelny, bo gdybym miał
najkrócej powiedzieć o Wyspiańskim, tobym powiedział, że miał trzy miłości: Polskę, sztukę i rodzinę. Według mnie ten
rytm odnajdziemy na wystawie, tzn. zaczynamy od rodziny, bardzo szybko rozumiemy miłość do sztuki, a we wszystkim tym
niezwykle łatwo odnaleźć Polskę, fascynację Polską, marzenia o Polsce, o Wawelu etc. Przestrzeń jest podzielona na pewne kręgi tematyczne, które są zaznaczone
w przestrzeni wystawy, ale to jest opowieść
problemowa, a nie chronologiczna.

fot. Mirosław Żak

Czy wystawa obejmuje wszystkie obszary
jego działalności artystycznej?
– Obejmuje absolutnie wszystkie obszary, oczywiście w różny sposób. Są tu projekty witraży, projekty polichromii, prace,
które podejmował wspólnie z Mehofferem
pod okiem Matejki przy renowacji kościoła
NMP, prace Wyspiańskiego przy kościele św.
Krzyża w Krakowie, samodzielne kompozycje plastyczne (sztuka stosowana), oczywiście jest literatura (rękopisy i pierwsze wydania dramatów), projekty kostiumów dla
teatrów, a także same kostiumy. Jest słynna
makieta Wawelu Akropolis, którą przygoto-

wał razem z Ekielskim. Jest rysunek teatru
symultanicznego, dzięki któremu Wyspiański jest stawiany w rzędzie wielkich reformatorów teatru w Europie. Pokazujemy
projekty wnętrz związane z wystawą Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Krakowie i to, co
zrobił dla Żeleńskich. Pokazujemy wszystkie
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Mówi się, że Wyspiański w pracy kierował
się słowami Jana Matejki, który nauczał
studentów, że są dwie ojczyzny: sztuka
i kraj. Co to oznaczało w praktyce?
– Dla mnie najdoskonalszym przykładem
jest to, co zrobił dla Wawelu. Na przykład
witraże wawelskie z dwiema realizacjami
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godnymi geniusza – czyli Kazimierza Wielkiego i Świętego Stanisława. Zresztą w tym
pomyśle interpretatorskim (absolutnie nieodczytanym, gdzie trupy mają w sobie nieść
żar, a nie popiół) to są postacie z przeszłości,
w których mamy odnaleźć potęgę i wielkość,
a nie żal i smutek. One nie mają być nostalgiczne, one mają nam dawać energię tu i teraz. To co można zobaczyć na tej wystawie,
to że wszystkie dzieła Wyspiańskiego są wpisane we współcześnie pojmowane dziedzictwo. Proszę pamiętać, że w czasach kiedy on
tworzył, jeszcze nie mieliśmy dobrze ugruntowanego pojęcia „zabytek” (najlepszy dowód, że Wyspiański odrzucił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, kiedy wyburzono cały kwartał duchaków, niszcząc
średniowieczny Kraków pod przyszły Teatr
Miejski (obecny Teatr Słowackiego), a Wyspiański już myślał kategorią współcześnie
pojmowanego dziedzictwa. Profesor Puchla powiedział, że zabytek jest nastawiony
na przeszłość, a dziedzictwo jest to coś, co
służy przyszłości. Jak się popatrzy na projekt Wawel Akropolis, tj. projekt przebudowy Wawelu, to jest dokładnie to! W rytmie
wyprowadzonym z dziedzictwa kulturowego
Europy. Wyspiański to był bardzo starannie
wykształcony człowiek, o czym nie można
zapominać. Miał zarówno dobre wykształcenie formalne, jak i doskonałe wykształcenie
własne, które nabył, podróżując po Europie.
I w pewnym momencie dokonuje absolutnie
autorskiej, na własnych prawach, transformacji dziedzictwa europejskiego, przekładając ją na rzeczywistość polską w kontekście przyszłości. Projektował Wawel w momencie, kiedy nie było Polski. Tak naprawdę projektuje przyszłą idealną siedzibę rządu, sejmu, senatu, muzeum, biblioteki naro-
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mości czy polskości. Stąd te kwiaty z Bielan
i marzenie o fryzie z ptaków, który miał być
fryzem z gatunków żyjących w Polsce. To się
akurat nie udało (słynny list do Rydla, w którym pisze: „Kochany Lucku, ptaków nie może być w Kościele Franciszkanów”). W tym
przypadku on tak naprawdę przekłada na język sztuki filozofię św. Franciszka, osadzając ją w kontekście Polski. Trzeba powiedzieć
o Wyspiańskim – on nigdy nie był zainteresowany rolą ilustratora, był interpretatorem,
filozofem, historiozofem, tak jak w projekcie witraża Śluby Jana Kazimierza, gdzie dokonuje transpozycji całego kontekstu historycznego na język sztuki. W każdym dziele Wyspiańskiego można tropić rytm Polski
i sztuki – tych dwóch miłości.
Łukasz Gaweł, Stanisław Wyspiański.
Na chęciach mi nie braknie…, 2017

dowej na Wzgórzu Wawelskim, obok katedry
łączącej przestrzeń mitologiczną – bo przecież sięga do czasów bolesławowych, ale też
i do antyku (gdzie tworzy stadion na wzór
stadionów antycznych) – teatr, który nawiązuje do teatru greckiego, ale jest zamkniętym barbakanem. To było szaleństwo, ale to
jest właśnie ten rytm sztuki i Polski. Był tym
absolutnie przesiąknięty. Widać to również
w realizacji franciszkańskiej, gdzie dokonuje
nieprawdopodobnej interpretacji i przełożenia filozofii św. Franciszka na sztukę. Wprowadza w śródmieście Krakowa obrazy, które
z miastem się w ogóle nie kojarzyły – przenosi tam wieś. A jednocześnie obsesyjnie dba
o to, by uniwersalny język sztuki i interpretacja św. Franciszka miała ten walor rodzi-

Co zmotywowało pana do stworzenia biografii Stanisława Wyspiańskiego? Czy odnajduje pan w jego twórczości coś szczególnie bliskiego?
– Ja dochodziłem do Wyspiańskiego w zupełnie inny sposób. Oczywiście żyjąc w Krakowie, wychowując się tu, Wyspiańskiego
widziałem od dziecka, ale dla mnie taką absolutną fascynacją i otwarciem na Wyspiańskiego były studia – przeczytanie Studium
o Hamlecie na teatrologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. To jest zupełnie niezwykłe!
Rozczytanie Hamleta przez Wyspiańskiego (do dziś wciąż niezwykle współcześnie
brzmiące) było dla mnie otwarciem na człowieka, który myślał sto lat wcześniej w rytmie absolutnie współczesnym. Najlepszym
dowodem jest fakt, że Wajda swój pierwszy spektakl Hamleta w Teatrze Wybrzeże
w 1960 roku robił po lekturze Studium. Zatem ja dochodziłem do Wyspiańskiego z jednej strony z tego nostalgicznego nurtu, po-

przez obrazy, ale później studia na teatrologii wymusiły poznanie Wyspiańskiego w całości. To po prostu fascynująca postać. Czasem mówię, że Wyspiański nie spał, tylko
śnił. Miał dwa życia. Ta intensywność przeżywania świata, sposób, w jaki to zapisywał
(Listy Wyspiańskiego, które do dziś czyta się
jak najlepszą literaturę) – wszystko to powoduje, że jest to postać, którą chce się poznawać głębiej i stąd to zainteresowanie.
Na jakie dzieła prezentowane na wystawie
sugeruje pan zwrócić szczególną uwagę?
– Dla każdego będą inne, więc to trudne
pytanie. Może lepiej powiem, które mnie
są najbliższe. Wydaje mi się, że spośród
wszystkich najbardziej lubię Macierzyństwo z Helenami. To jest taki obraz, który gdzieś mam w pamięci od naprawdę
wczesnej młodości i który stosunkowo często widywałem w oryginale. Do dziś, jak na
niego patrzę, jest dla mnie absolutnie zachwycający.
Również kartony witraży Kazimierza Wielkiego i Świętego Stanisława są dla mnie
absolutnie wyjątkowe. Boję się użyć słowa „ulubione”. Chociażby cykl Widoków
na Kopiec – trzeba je zobaczyć, tę zupełnie niezwykłą sytuację, kiedy człowiek żyjący intensywnie do granic możliwości nagle jest uwięziony i obsesyjnie maluje jeden widok.
Mam inną propozycję – gorąco zachęcam
czytelników do odwiedzenia naszej wystawy i odnalezienia tego swojego rytmu patrzenia na Wyspiańskiego i odnalezienia
tych swoich ulubionych dzieł.
Wyspiański, wystawa w Muzeum Narodowym
w Krakowie, 28.11.2017 – 20.01.2019.
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Z tego
wyłonić się musi
piękna,
wielka sztuka
Stanisław Wyspiański – proza i poezja życia artysty1

Jacek Popiel

K

ilkanaście lat temu w upalne i burzowe popołudnie wszedłem do bazyliki Franciszkanów. Wewnątrz panował półmrok, już o przyjemnym chłodzie nie wspomnę. Spojrzałem na znajdujące się również
w mroku prezbiterium, z delikatnie wyróżniającymi się witrażami św. Franciszka i bł.
Salomei. Kiedy odwróciłem się w stronę organów, ostre światło błyskawicy z mrocznego wnętrza wydobyło obraz Boga z witraża
Stań się. Po chwili rozległ się dźwięk pioruna. Po kilkunastu sekundach ponownie błyskawica i uderzenie pioruna. Trudno z perspektywy czasu określić moje ówczesne odczucia. Stałem i patrzyłem, kościół był prawie pusty, nie wiem, ile było tych błyskawic
i uderzeń pioruna. Ale to, co było największym doznaniem, to moment, kiedy burza
po chwili ustąpiła i nagle cały wielki witraż
został rozświetlony ostrym słońcem. Bóg
Ojciec w wizji Wyspiańskiego, z podniesioną w znaczący sposób ręką, w promieniach
słońca objawiał całą swą wielkość. Faust Goethego w takiej chwili zakrzyknąłby – Trwaj
chwilo. Jesteś piękna, wierząc, że te słowa
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nie będą triumfem Mefista, lecz hołdem oddanym Stwórcy.
Kiedy wyszedłem z kościoła, po burzy
i deszczu powietrze było już orzeźwiające.
Spojrzałem od strony Plant na witraż Boga
Ojca. Nie miał już tego blasku i siły rażenia.
Tyle razy spoglądałem na to dzieło, ale dlaczego nigdy nie pomyślałem, że ten witraż
trzeba oglądać późnym popołudniem, kiedy promienie słoneczne poczynają rozświetlać zachodnią część bazyliki. I przyznaję,
że wówczas zrodził się u mnie projekt przygotowania widowiska, które poprzez reżyserię światła oddałoby nie tylko piękno, ale
i dramaturgię tworzenia przez Stanisława
Wyspiańskiego wystroju bazyliki.
Mogłem to zrealizować w 2007 roku w ramach Roku Wyspiańskiego, zorganizowanego w setną rocznicę śmierci autora Wesela. Znakomity sprzęt oświetleniowy pozwolił wydobyć niedostrzegane na co dzień
piękno polichromii i witraży Stanisława
Wyspiańskiego. Scenariusz całego widowiska2 oparłem na listach artysty do różnych
adresatów. Jakże przejmująco brzmiała
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wówczas w interpretacji Andrzeja Seweryna – zobrazowana poprzez autentyczne świadectwa, jakimi są listy i raptularz –
proza i poezja życia twórcy, który pozostawił nam to wspaniałe dzieło, jakim niewątpliwie jest wystrój kościoła
Franciszkanów. Warto sięgać po dokumenty twórczości, żeby pełniej zrozumieć artystę. Mając świadomość ograniczenia czasowego, spróbuję przywołać najważniejsze fragmenty z tej historii.
Jej początek przypada na
pierwsze dni lutego 1894
roku, kiedy to krakowscy Franciszkanie i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych ogłosili konkurs
na wewnętrzną polichromię kościoła Franciszkanów w Krakowie. (Ta świątynia, zrujnowana pożarem w 1850 roku, od lat
czekała na wystrój wnętrza). Już w maju oceniono nadesłane prace, żaden
spośród ośmiu przesłanych projektów nie zadowolił jury (nie przyznano
pierwszej nagrody), dlatego ogłoszono kolejny konkurs. I tym razem
zwycięska praca (był to poprawiony projekt
Józefa Mikulskiego i Franciszka Górskiego, który w pierwszym konkursie otrzymał
jedną z dwóch równorzędnych drugich nagród i nawet pierwotnie rozważano skierowanie go do wykonania) nie wzbudziła zachwytu, stąd – poniekąd w akcie desperacji
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– kierując projekt do realizacji, zastrzeżono, ażeby „kierunek prowadzenia robót dekoracyjnych” oddać cenionemu architektowi krakowskiemu Władysławowi Ekielskiemu. Decyzja w tej sprawie zapadła w mar-

cownię wcześniej należącą do Paula Gauguina), ale na bieżąco śledził życie artystyczne w Krakowie. Czy powstrzymała go
świadomość, że winien się przede wszystkim skupić nad projektem witraża (Śluby

Autoportret, pastel,
1903

cu 1895 roku i już na wiosnę tegoż roku
przystąpiono do prac.
Trudno z dzisiejszej perspektywy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Wyspiański
nie przystąpił do tych konkursów. Był co
prawda w tym czasie w Paryżu (to czwarty,
później okaże się, że ostatni pobyt artysty
w tym mieście; wynajmował wówczas pra-

Jana Kazimierza) do katedry lwowskiej, na
którego realizację otrzymał stypendium?
Pod koniec września 1894 roku powrócił do
kraju, miał wówczas jeszcze nadzieję, że za
parę tygodni ponownie wyjedzie do Paryża, nawet zostawił tam część swych osobistych rzeczy. W rzeczywistości nigdy już do
Paryża nie powrócił. Dramatycznie zakoń-

czyła się sprawa realizacji witraża lwowskiego. Wyspiański nie przyjął propozycji
komisji oceniającej projekt, która zażądała istotnych zmian w przedstawionej pracy,
i po przyjeździe do Lwowa bez zgody organizatorów konkursu zabrał swoje projekty
i przywiózł je do Krakowa. Nawet najbliżsi
przyjaciele nie rozumieli tego zachowania
i przewidywali, że tym gestem Wyspiański
zraził do siebie środowiska artystyczne.
Rozpoczął się najbardziej dramatyczny
okres w życiu artysty. Niezrozumiany przez
środowisko, osamotniony (lata spędzone za
granicą sprawiły, że coraz mniej osób miało wiadomości o nim jako artyście) marzył
o ostatecznym porzuceniu Krakowa i osiedleniu się w Paryżu. Nie miał jednak środków finansowych, w maju 1895 roku urodziło mu się drugie dziecko (Helenka) ze
związku z Teodorą Pytko. Ale mimo tych
wszystkich wydarzeń intensywnie pracował (malował liczne portrety i widoki miasta, m.in. Planty o świcie, Planty w nocy).
Z pewnym zaskoczeniem można przyjąć
wiadomość przekazaną w liście do Lucjana
Rydla z listopada 1894 roku, że zajęty jest
komponowaniem dekoracji kościoła Franciszkanów. Wiedział, że konkurs jest już od
dawna rozstrzygnięty, ale projektem dekoracji wnętrza kościoła Franciszkanów – pisał – „zajmuję się na własną rękę i dla własnej tylko satysfakcji”. Intensywnej pracy nad tym projektem towarzyszyła lektura życiorysu św. Franciszka. Wiemy z dokumentów, że prowadził również rozmowy
z przeorem zakonu franciszkanów, może
dlatego, że była w nim jednak jakaś przedziwna nadzieja wyrażona w słowach – „ale
kto wie, może jeszcze z tego co będzie”3.
„Jest to w ogóle rzecz trudna i potrzeba by
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chyba samejże interwencji Świętego Franciszka, aby mój projekt przeprowadzić, skoro jest już po konkursie i po tegoż konkursu
rozstrzygnięciu”4.
I rzeczywiście los Wyspiańskiemu sprzyjał.
Dość szybko okazało się bowiem, że malarz,
którego projekt został nagrodzony, „w wykonaniu zupełnie sobie rady dać nie może”.
Zerwano więc z nim kontrakt i dzięki wstawiennictwu Ekielskiego wykonanie kartonów
do ornamentacji wnętrza kościoła powierzono Wyspiańskiemu. Ekielski nie znał osobiście Wyspiańskiego, historycy sądzą, że młodego, ale i konfliktowego artystę polecił Tadeusz Stryjeński. Dla decydentów na pewno
istotny był fakt, że Wyspiański współpracował z Janem Matejką w wykonaniu polichromii kościoła Mariackiego. Ekielski znakomicie również wyczuł, że wiedza Wyspiańskiego zdobyta w trakcie studiowania architektury gotyckich katedr francuskich może być
poważnym atutem w przygotowaniu koncepcji wystroju Franciszkanów. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że ta decyzja była
ratunkiem dla młodego, jeszcze nieznanego
poety i artysty, który zaraz po otrzymaniu tej
propozycji zabrał się do dalszych prac, rozpoczętych jeszcze w Paryżu.
Praca Wyspiańskiego nad wystrojem kościoła Franciszkanów obfitowała w okresy
wzlotów i załamań. Nie były one powiązane z brakiem koncepcji. W projekcie Wyspiańskiego główny motyw stanowiły stylizowane kwiaty (rumianki, słoneczniki, bławaty, maki, kąkole, dziewanny, niezapominajki, jaskry, fioletowe wyki polne, błękitne
dzwoneczki leśne). Chwile załamania pojawiały się co parę tygodni i były powiązane
z kłopotami w realizowaniu pełnej, zaplanowanej artystycznej wizji i trudnościami
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w uzyskaniu od oo. franciszkanów zapłaty.
„Kościołem zamiast się cieszyć, maltretuję się coraz zupełniej i coraz gruntowniej.
Przeszkadzano mi ciągle, dzisiaj już mam
spokój całkowity, ale też najważniejsze idee
są zabite i zdruzgotane lub zwichnięte. Ledwo mię co zatem cieszy”5. W liście do Rydla skarżył się: „Kochany Lucku, imaginuj
sobie, ptaków nie może być w kościele oo.
Franciszkanów”6.
W pierwszych dniach grudnia 1895 roku
Wyspiański, pokonując wiele przeszkód,
ukończył wcześniej zaplanowany etap prac.
W liście do Henryka Opieńskiego pisał: „Ja
kościół już ukończyłem. Czekam tylko na
otwarcie, które lada dzień nastąpi, a za nim
pójdzie krytyka i jakaś pewnie ocena. Ach,
gdybyż to można być wolnym i nie krępowanym zbyt poziomymi względami w takiej jak ta dekoracji. Ale przy pierwszym
występie przyznaję, że mi te przeszkody i krępowanie wyszło tylko na dobre, bo
mnie ogromnie dużo nauczyło. Jestem teraz kuty dobrze w ocenianiu efektów mających się wydobyć i w obliczaniu efektów”7.
Zadowolony z efektu swej pracy oczekiwał
na opinie krytyków.
Decyzje co dalszych prac związanych z wystrojem kościoła Franciszkanów przeciągały się. Artysta bardzo liczył na powierzenie
mu kolejnych zadań, nie tylko z powodów
artystycznych, ale i finansowych. Szczególnie dramatyczny okres w życiu Wyspiańskiego przypadł na pierwsze półrocze 1897 roku. Artysta bardzo przeżył nieuzyskanie zgody na malowanie zakrystii
i prezbiterium, godził się nawet na wykonanie tych prac za darmo. Liczył bowiem,
że w ten sposób zyska życzliwość klasztoru
i korzystną ofertę finansową na szkic i ma-
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lowanie nawy. Niestety z tych planów nic
nie wyszło. Kolejne listy wysyłane do Rydla
ukazują tragiczną sytuację artysty: „Jest mi
po prostu źle, bardzo źle i boję się, żeby to
na mój umysł nie oddziałało i żebym tych
przewrotności nie przypłacił chorobą. […]
Ciągle mi się zdaje, że się coś skończyło i że
wszyscy poszli do domu, i że powoli gaszą
się i gasną światła, a jak wszystkie pogaszą,
to będzie jeszcze bardziej wszystko skończone. Wyjechałbym daleko, daleko, ale ja
nie jestem jak ty pisarz, ale malarz i dla
mnie, skoro co wymyślę, potrzeba wiele
materiałów i przedmiotów, desek, płócien,
patyków, papierów i pudełek do pracy, do
roboty, do wykonania pomysłu. Napisać na
papierku, na arkusiku to nic, to można zrobić wszędzie, ale malować Grunwaldów nie
można wszędzie”8.
Rydel zaniepokojony sytuacją przyjaciela
alarmował krakowskich kolegów, prosząc
o pomoc. W liście do Stanisława Estreichera pisał: „Jest Wyspiański sam, rozdrażniony […] i nieporadny, boję się, żeby nie zrobił jakiego fałszywego kroku. Z listów jego
widzę, że dręczy się bardzo. Otóż jeśli będziesz mógł co pomóc, to mu pomóż9”.
Kolejne miesiące nie przyniosły żadnej
zmiany. Jeszcze na początku maja 1897 roku Wyspiański żalił się: „Męczy mnie i boli
niemożność dobywania ze siebie wszystkiego, co dobyć mogę, że każdy mój pomysł,
każdą chęć muszę rzucać pod stół, bo gdzie
i jak ją będę robić, za co […], ale jak mam
zupełną świadomość, że potrafię i mogę, tak
mam zupełną świadomość, że płótna, farby, modele kosztują i przecież czem trzeba te koszta pokrywać. – Pomyśl sobie […]
ja mógłbym już był mieć za sobą Grunwaldy, bo mnie na to stać […]. I to jest męka
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[…]. Umiałbym i oszczędzać, i urządzić sobie wszystko tanio i dobrze, i potrzebnie, ale
trzeba mieć grunt, podkład, jakich kilku tysięcy […]. Czyż na to czekać trzeba było lata,
ażby się znalazł ktoś taki jak ja, żeby skoro
jest, i w rezultacie gotów nawet bezinteresownie robić wszystko dla samejże sprawy
– musiał siedzieć nad koszem podartych pomysłów i szkiców”10.
Złożona przez Rydla celem wydobycia Wyspiańskiego ze stanu załamania propozycja wykonania rysunków do nowego przekładu Iliady Homera bynajmniej nie ożywiła artysty. W czerwcu 1897 roku pisał
do Rydla: „Nie ma ten list mój szczęścia
i nie mogę go wysłać, bo nie mam na markę […]. Co gorsza nie mam na kartonowy
papier, żeby rysować dalej Iliadę, a mam
w szkicu dwie nowe rzeczy […]. To strach,
nie mam wyobrażenia, co ze mną będzie,
bo ja mam tę kolosalną nieśmiałość, że nie
potrafię sobie radzić […], jeśli się kto sam
nie domyśli”11.
Być może działania krakowskich przyjaciół
Wyspiańskiego, zaniepokojonych stanem artysty, sprawiły, że parę dni później Wyspiański niespodziewanie otrzymał propozycję od
gwardiana oo. franciszkanów na wykonanie projektów witraży do prezbiterium kościoła. W liście do Rydla pisał: „udało mi się
pozyskać jego [gwardiana] zaufanie dla moich pomysłów i mogę robić, co mi się podoba: będą cuda. Całe prezbiterium w barwach i co za treść będzie fantastyczna – możesz sobie wyobrażać. Żywioły będą wszystkie przedstawione. Całą rzecz trzymać będę
w tajemnicy i pokażę publicznie dopiero gotową i ukończoną – traktuję tylko z gwardianem wprost i nie ma żadnych komisji ani
żadnego Ekielskiego, ani tym podobnego

kpa. – I wszystko jest cudownie, bogdaj tylko się szczęściło dalej”12.
Zadziwiające, że Wyspiański, przeżywszy
tyle artystycznych i finansowych upokorzeń
w dotychczasowych pracach z franciszkanami, kończy cytowany list do Rydla zdaniem: „Od dzisiaj zatem zaczynam okrutny wir pracy kompozycyjnej”. Artysta w tej
propozycji dostrzega kolejną szansę przynajmniej częściowego domknięcia swej idei
całościowego widzenia wnętrza kościoła
Franciszkanów jako swoistego obrazu uniwersum, obrazującego dzieło stworzenia
zarówno w materialnym, jak i niematerialnym, duchowym wymiarze. „I w tym kontekście oczywisty i bezdyskusyjny staje się
każdy jej element: kwietne łąki, sklepienie
zamknięte rozgwieżdżonym firmamentem,
jak również niezrealizowany ptasi raj. Dopełnieniem tego ziemskiego świata są siły duchowe obrazowane poprzez kompozycje figuralne”: Caritas, spadające anioły,
Archanioł Michał, Matka Boża z Dzieciątkiem13.
Następne miesiące do okres niezwykle żywiołowej pracy artysty. O kolejnych etapach pracy informował przyjaciół: „Wszystko idzie dosyć dobrze i w ogóle coraz więcej wszystko zależy ode mnie, a zupełnie dobrze będzie wtedy, kiedy przyjdę do
przekonania, że w zupełności wszystko zawsze zależy ode mnie. – Witraże idą świetnie i będą bardzo ładne. Są oczywiście zupełnie nowe, i całe na wskroś nowe, moje,
caluśkie moje, bez hamulca żadnego […].
Wszystkich architektów wyrzuciłem od siebie za drzwi. Ja dopiero jestem architekt
Strącenie aniołów, projekt dekoracji
malarskiej, pastel, 1895
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prawdziwy […]. Gwardian traktuje wprost
ze mną i odtąd już nigdy nie będę nigdzie
używał ani zgadzał się na pośrednictwo.
Żywioły będą, woda, ogień, ziemia, powietrze – przedstawione we witrażach. […] To
będzie sztuka. Cieszę się tą przyszłością.
[…] To będą i muszą być cuda i dziwy. Dramata malowane, romanse malowane, poematy malowane i wydziwiane. Nieraz to
się aże boję tego, co mi wyobraźnia przyniesie”14.
Całe tygodnie wakacyjne poświęcił na prace nad projektami witraży. W lipcu 1897
roku relacjonował Rydlowi: „Właśnie ukończyłem rysować witraż trzeci z rzędu. Jak ci

Macierzyństwo, pastel, 1905
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Róże, projekt dekoracji malarskiej, pastel, 1897

wiadomo, będą one przedstawiać żywioły.
Otóż żywioł wody już mam, obecnie rysuję żywioł ognia. […] Dostałem salę od Fałata, salę w Szkole Sztuk Pięknych na trzecim piętrze, we wieży – (która zawsze dotąd pustką stała) i po jakimś czasie tam się
wparantuję, by witraże wykończać i zacząć
pewien wielki karton”15.
Parę dni później pisał: „Szturm und Drang.
– Ja jestem w Szturm und Drang periodzie
i czuję, że ze mną wszystko w tym periodzie się kłębi i burzy, i że się z tego wyłonić musi piękna, szeroka, otwarta, wielka sztuka. Ale daleko jeszcze – daleko, ale
idzie i będzie wielka, a żyje dotąd w naturze i dotąd naturą się cieszy – widoczna tylko wyobraźni, ale wreście musi się ujawnić, uplastycznić, ukształcić, uformować,
wystąpić – i dlatego dążę całą siłą, żeby się
przebić przez fantazję, przez tę fantazję, co
mi lasami całemi staje na drodze i przez
nią przedrzeć się trudno, przez lasy zarośli przegramolić się, przecisnąć, przedrzeć
mozolnie trudno, bo lasy czarujące”16.
Radość z realizacji kolejnych projektów
jak zwykle zakłócała troska o zapewnienie sobie i rodzinie przynajmniej minimalnych warunków do egzystencji. We wrześniu 1897 roku skarżył się Rydlowi: „ja już
węzły pozawiązywałem i wielu wypadkach
już powiedziałem «halt» i święcie przyrzekłem nic nie dać, jeśli należycie nie zapłacą. Witraże franciszkańskie są ostatnią tego rodzaju pracą, którą daję za nic, bo biorę za wszystkie razem 360 złr., ale ponieważ chcę mieć pracę tę wykonaną i wiem
najściślej, że takiej drugiej nigdzie w Europie nie ma, więc mię to cieszy […] Następnie skoro w presbyterium będą w ramach obrazy Rossowskiego na płótnie,

dam za darmo i wymaluję za darmo (skoro mi oddadzą nawę) dwa freski pod sklepieniem […]. Następnie zrobię szkic, projekt na nawę za darmo, po czem jeśli projekt w całości przejdzie, bez żadnej głupiej zmiany, bo w ogóle na żadną zmianę się nie zgodzę, to podejmuję malowanie na rok przyszły (bo tak już jest ułożone, że tak być musi) i żądam 10.000, które
dostanę albo się cofam. […] Tymczasem
za półtora tygodnia rozpoczynam malowanie zakrystii obok presbyterium, również
za darmo i gratis zupełnie, celem uzyskania wdzięczności klasztoru. – Księża są tak
zachwyceni witrażami, że najnieprzychylniejsza krytyka największych powag nic by
nie pomogła, zwłaszcza że gwardian pieniądze dał, a tem samem powiedział, że je
mieć chce, a ustnie dodał, że je mieć gorąco pragnie”17.
Zachowane świadectwa twórczości obrazują stan niezwykłego rozgorączkowania artysty, który ma pełną świadomość, że projektuje dzieło niepowtarzalne, wielkie, swą
całościową wizją fascynujące i zarazem poprzez ogrom zadań przerażające. Ale wie,
że musi się z tą ideą jak najszybciej zmierzyć. Bo w jego artystycznym umyśle rodzą się kolejne projekty: plastyczne i literackie. Ale coraz bardziej dociera do niego
fakt, że być może niewiele mu zostało czasu. W lipcu 1898 roku Wyspiański doznaje paraliżu, zdiagnozowana choroba weneryczna, w tamtych latach nieuleczalna,
uświadamia, że w każdej chwili musi się
liczyć z niemożnością jakiegokolwiek tworzenia i wizją śmierci. Ma wówczas 29 lat.
To przerażenie w pełni oddaje jego wiersz,
zapisany najprawdopodobniej w bliskim
sąsiedztwie pierwszego ataku paraliżu:
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Jakżeż ja się uspokoję –
Pełne strachu oczy moje,
Pełne grozy myśli moje,
Pełne trwogi serce moje,
Pełne drżenia piersi moje
Jakżeż ja się uspokoję…18
Pierwsze trzy lata od otrzymania tej kolejnej franciszkańskiej propozycji to czas
prawdziwego artystycznego biedowania.
Artysta środki na codzienne utrzymanie
i wydatki na leczenie uzyskuje ze sprzedaży rysunków i licznych pożyczek. I tym razem proza życia wyraźnie wygrywa z entuzjazmem artysty. Projekty witraży ma już
gotowe w 1898 roku. Dlatego trudno dzisiaj uwierzyć, że opory ze strony franciszkanów i komisji wydłużą prace projektowe
na lata 1897–1902, a praktyczna realizacja witraży przez pracownię w Innsbrucku
przypadnie na lata 1899–1904. A przecież
pierwsze projekty kartonów witrażowych

Poranek pod Wawelem (Planty o świcie), olej, 1894
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do kościoła Franciszkanów były już gotowe
jesienią 1897 roku. Wyspiański przedstawił
te prace na wystawie konkursowej obrazów
o treści religijnej w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie na przełomie
stycznia i lutego 1898 roku i uzyskał pierwszą nagrodę. Pierwszy zachowany rysunek
do witraża Bóg Ojciec pochodzi z 24 października 1897 roku. Reprodukcja kartonu
witrażowego Stań się została zamieszczona
już w 1898 roku w grudniowym numerze
„Życia” (nr 48)19.
Wyspiański mimo choroby brał również
udział w pracach nad praktycznym wykonaniem witraży. We wrześniu 1898 roku
przez blisko dwa tygodnie czuwał w Innsbrucku nad wykonaniem franciszkańskich
witraży w renomowanej firmie20. Pierwsze siedem witraży umieszczonych w prezbiterium osadzono pod koniec 1899 roku.
Świadczą o tym relacje zamieszczone w ówczesnej prasie21. Można przypuszczać, że

Wyspiański mógł osoalizowanie ostatniebiście oglądać efekgo franciszkańskiego
ty pracy instalatorów
witraża zaplanowaw kościele Francisznego do okna zachodkanów.
niego, ponad chórem
Wielokrotne
próby
muzycznym, dzieła
przekonania franciszokreślanego przez sakanów, ażeby dokońmego Wyspiańskieczyć zaplanowaną wigo jako Bóg Ojciec
lub Stań się (nazywazję wystroju kościoła,
no ten witraż też Bonie spotykają się ze
giem stwarzającym
zrozumieniem. Artyświat z chaosu). Masta boryka się z pojąc świadomość, że
ważnymi kłopotami
projekt jest niedokońfinansowymi,
rodzi
czony, odrzuca mniej
mu się trzecie dziecgo fascynujące proko, w 1899 roku napozycje. Odmawiastępuje ciężki nając wykonania projekwrót choroby, na petu witraża do kościoła
wien czas traci wław Dębnie, pisze: „Ja
dzę w ręku i w nodze.
czas mój poświęcać
Przyjaciele
próbują
mogę jedynie na takie
mu pomóc, przekorzeczy, które na mnie
nując różne osoby do
od wielu lat czekakupowania rysunków
Apollo. System Kopernika, projekt
ją, i wykonywać będę
Wyspiańskiego. Rydel
witraża, pastel, 1904
jedynie to, do czego
z Estreicherem podejmię chęć moja osobimują liczne starania,
sta wiedzie”. W pełni
żeby zdobyć środki na
uświadamia sobie, że nie jest już artystą,
wyjazd Wyspiańskiego za granicę na leczektóry „czas swój trwonił, nie mając jeszcze
nie. W te działania włączył się również Henjasno wytkniętego celu przed sobą. – Dziś
ryk Sienkiewicz.
go mam i dziś na nic nie mam czasu, co nie
Z relacji przyjaciół wiemy, że na początleży w sferze moich zamysłów”. Przepełnia
ku 1900 roku wróciła mu zupełnie władza
go lęk przed niepewnym jutrem, dlatego
w ręku i w nodze. W styczniu Rydel odnochciałby się skupić na zadaniach odpowiatowuje, że Wyspiański próbuje już nawet
dających własnej wizji sztuki i literatury:
coś malować, zaczyna w dzień wychodzić
„Nie wiem, ile mi życia pozostaje, a straszz domu. Pragnie dokończyć projekt wystronie się boję, abym z niczym nie musiał odju kościoła Franciszkanów. Najdłużej trwały
chodzić”22.
przygotowania do uzyskania zgody na zre-
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Opór franciszkanów uniemożliwia szybką realizację dalszych planów związanych
z wystrojem kościoła. W tej sytuacji Wyspiański skupia się na projektowaniu cyklu
witraży do katedry wawelskiej. W biografii
artysty dzień 16 marca 1901 roku wyznacza najbardziej znaczącą cezurę. Artysta –
Wyspiański, poeta – Wyspiański z dnia na
dzień zostaje mianowany wieszczem narodowym. Zmianie ulega również jego sytuacja materialna. Radość z teatralnego sukcesu osłabia nawrót choroby. Przez wakacje 1901 roku przebywa w uzdrowisku
w Rymanowie. Nadal jednak myśli o franciszkanach. We wspomnianym Rymanowie
odbiera wiadomość o śmierci ojca Rajssa,
gwardiana oo. franciszkanów. W liście do
dra J. Nowaka 13 sierpnia 1901 roku pisze: „Ciekawym, co będzie dalej z kościołem i malowaniem”.
Do projektu z 1898 roku Wyspiański powrócił w styczniu 1904, kiedy zaczął kopiować farbami olejnymi na płótno witraż Bóg Ojciec przeznaczony do okna nad
głównym portalem kościoła Franciszkanów.
Obraz olejny był niezbędny dla projektantów, ponieważ – jak donosił Zenon Parvi
w korespondencji dla „Kuriera Codziennego”, karton pastelowy uległ zniszczeniu23.
Od czterech miesięcy jest obłożnie chory, nie wychodzi z domu, nie odbywa zajęć w Akademii. Prace nad witrażem kończy w lutym. Rozmiar dzieła sprawił, że na
ostatecznym etapie prace zostały przeniesione do jednej z sal Muzeum Narodowego w Sukiennicach. Rozłożono w niej karton, a „z witrażarni przysłano kasetę z ponumerowanymi próbkami barwnych szkieł.
Przybyły do muzeum Wyspiański dobierał
szkła, spoglądając na nie pod światło i po-
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równując ich odcienie z barwami na kartonie. Okazało się jednak, że identycznych
odcieni jak na kartonie nie było wśród próbek. Wybrał więc jeden z odcieni za podstawowy i w nawiązaniu do niego dobierał inne tak, by z sobą harmonizowały. W rezultacie zestawienie barw i ich natężenie jest
w wykonaniu witraża inne niż w kartonie,
mimo to jednak witraż i pod względem kolorystycznym uważać należy za autentyczne dzieło Wyspiańskiego, on bowiem zadecydował o doborze szkieł o takich, a nie innych odcieniach”24. 29 marca Wyspiański
był w muzeum i z radością donosił ciotce
J. Stankiewiczowej: „byłem w Muzeum Narodowym i widziałem witraż, i widziałem
Boga Ojca w całości”25.
Artysta miał pełną świadomość odchodzącego życia i niekiedy straconych dni, tygodni. W liście do Adama Chmiela z kwietnia
1904 roku pisał: „Powinienem być ten, co
może sprowadzić powódź i powódź wstrzymać – zesłać ogień i ognie stłumić. Zabijać
piorunem i korzyć pioruny w dłoni. Inaczej
szkoda czasu. Smutny jestem, mimo kwitnących azalii i hiacyntów, mimo świergotu
kanarków i świergotania wróbli. Smutny jestem i mroczny, jak to niebo szaremi chmurami zasnute”26.
Zaawansowane prace na chwilę przerwała
wiadomość o śmierci Karola Knausa, krakowskiego architekta i konserwatora zabytków opiniującego prace renowacyjne u franciszkanów. Ale już w kwietniu Wyspiański
pisał do Chmiela: „wczoraj był jeden franciszkanin u mnie i podjął tę sprawę na nowo.
Gotowi są wszystko wykonać, jak ja zechcę.
W zamian nie biorę za to nic”27. Projektowe
kalki i szkiełka wraz z ostatecznym zamówieniem wykonania całego witrażu Stań się

zostały wysłane do fabryki w Innsbrucku
25 lipca 1904 roku. Wysyłkę poprzedził list
Wyspiańskiego z 24 lipca 1904 roku do dra
Fritza Jele: „Dwie próbne tafle wielkiego
okna do kościoła Franciszkanów w Krakowie
otrzymałem już dawno i jestem z wykonania
ich bardzo zadowolony. Zamawiam niniejszym całe okno i proszę o odpowiedź, na
kiedy będzie cała praca gotowa w Innsbrucku. W każdej tafli, jak myślę, przyjdą jeszcze
dwa podziały, ponieważ każda tafla otrzyma
dwie sztabki, by taflę umocnić przeciwko
wiatrowi. Dlatego nadmieniam, że gdzie
przy wielkich liniach kompozycji trudno będzie wyciąć w całości kawałek, można w kierunku tych sztabek dać konieczne podziały,
które pod sztabami będą niewidoczne i nie
będą przeszkadzać”28.

21 dzień października 2004 roku dla ciężko chorego artysty, świadomego zbliżającej się śmierci, był jednym z najważniejszych dni w życiu. Tego dnia zanotował
w swym raptularzu: „Osadzać poczęto witraż Stań się”29. Znaczenie tego dnia mogły wyrażać tylko słowa z Księgi Rodzaju:
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
A ziemia była pusta i próżna, i ciemności
były nad głębokością, a Duch Boży unosił
się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. I ujrzał
Bóg światłość, że była dobra, i przedzielił
światłość od ciemności. I nazwał światłość
Dniem, a ciemność Nocą”.
Źródło: http://krakow.ast.krakow.pl/
110-rocznica-smierci-stanislawawyspianskiego-28-listopada-2017-r
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 ykład inauguracyjny w Akademii Sztuk
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Pięknych im. Jana Matejki, 3 X 2017.

Poezja witraży. Widowisko słownomuzyczne na podstawie listów Stanisława
Wyspiańskiego, 22 i 24 X 2007, bazylika
Franciszkanów; scenariusz J. Popiel, muzyka
S. Radwan, inscenizacja B. Nowak, organizator
Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony
Teatralne i Baletowe.
 . Wyspiański, Listy Stanisława Wyspiańskiego
S
do Lucjana Rydla, II, cz. 1 Listy i Notatnik
z podróży. Teksty listów opracowali Leon
Płoszewski i Maria Rydlowa, Kraków 1979,
s. 263 (list z 16 XI 1894).
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Ibid. s. 266 (list z 15 XII 1894).
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S. Wyspiański, Listy Stanisława Wyspiańskiego
do Lucjana Rydla…, op. cit., s. 426-427 (list
z 22-23 I 1897).
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op. cit., s. 458-460 (list z 8 V1897).

11

Ibid., s. 474 (list z 7 VI 1897).

12

Ibid., s. 477-478 (list z 20 VI 1897).

13

Ł. Gaweł, Stanisław Wyspiański. Życie
i twórczość, Kraków 2007, s. 66.
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 1898 r. w Wiedniu na pierwszej wystawie
W
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dwa projekty witraży: Caritas i La Vierge.
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 spółwłaścicielem firmy był dr Fritz Jele,
W
z którym Wyspiański będzie się kontaktował
jeszcze w 1904 r. przy okazji wykonywania
witraża Stań się.

21

wstęgach, łodygach i splotach,
w zwrotnikowej bujności wegetacji,
o rozmiarach przesadnych w stosunku
do umieszczonych wśród niej postaci
ludzkich, wreszcie w nowych i niezwykłych
zestawieniach barw”. Dalej dodaje: „Kraków
jest bodaj pierwszym miastem, w którym
wprowadzono modernizm do witraży
kościelnych. Próba wypadła zajmująco,
choć wolelibyśmy, aby takie doświadczenia
odbywały się w kościołach nowych, a nie
zabytkach architektury średniowiecznej”.
Cyt. za: S. Wyspiański, Dzieła zebrane,
t. 16, vol. III Kalendarz życia i twórczości
Stanisława Wyspiańskiego. 26 marca 1898
– grudzień 1907, oprac. A. Doboszewska,
Kraków 1995, op. cit., s. 63-64.

 arta przywołania jest informacja
W
zawarta w dziale „Kronika Krakowska
z roku Pańskiego 1899” zamieszczona
w „Kalendarzu Czecha na rok 1900”. Autor
notatki informuje, że witraże były ukończone
w jesieni, „ich wprawianie zabrało bardzo
wiele czasu. […] Witraży jest 7. Trzy okna
w absydzie ponad ołtarzem mają przedmiot
religijny. Zwłaszcza piękną jest ascetyczna
postać Świętego Franciszka wśród cierni,
ku któremu spływa z góry na skrzydłach
Chrystus Ukrzyżowany. Cztery inne okna
po bokach ołtarza przedstawiają cztery
żywioły”. O Wyspiańskim autor pisze, że
„jest na wskroś modernistą, a przy tym
talentem nadzwyczaj oryginalnym. Lubuje
się w wielkich plamach jednobarwnych,
w poplątanych jak warkocze podłużnych
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Płoszewskiego, Kraków 1998, s. 203 (list do
Adama Chmiela z 6 IV 1904).
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I bid., s. 204 (list do Adama Chmiela z 8 IV
1904).
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L
 isty Stanisława Wyspiańskiego. Różne…, IV,
op. cit., s.378.

Stanisław Wyspiański

***
[U stóp Wawelu miał ojciec pracownię]

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
wielką izbę białą, wysklepioną,
żyjącą figur zmarłych wielkich tłumem;
tam, chłopiec mały, chodziłem; co czułem,
to później w kształty mej sztuki zakułem.
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem,
obejmowałem zarys gliną ulepioną
wyrastający przede mną w olbrzymy:
w drzewie lipowym rzezane posągi.

Z Wyzwolenia
Chcę, żeby w letni dzień,
w upalny letni dzień
przede mną zżęto żytni łan,
dzwoniących sierpów słyszeć szmer
i świerszczów szept, i szum,
i żeby w oczach mych
koszono kąkol w snopie zbóż.
Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień
czas kośby dobrych ziół i złych
i jak od płowych zżętych pól
ptactwo się podnosi na żer.
(…)
Chcę patrzeć, słyszeć, jaki gwar
zielonych złotych much;
chcę widzieć, słyszeć, tężyć słuch,
jak z kwiatów spada kwietny puch,
jak lęk i groza kosi łan,
wśród ciszy pól i gór,
w słonecznym blasku złotych chmur,
na chleb na przyszły rok.
Chcę patrzeć, patrzeć, tężyć wzrok…
I potrącać mogiłę co krok.
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O, kocham Kraków
O, kocham Kraków – bo nie od kamieni
przykrości-m doznał – lecz od żywych ludzi,
nie zachwieje się we mnie duch ani się zmieni,
ani się zapał we mnie nie ostudzi,
to bowiem z Wiary jest, co mi rumieni
różanym świtem myśl i co mnie budzi.
Im częściej na mnie kamieniem rzucicie,
sami złożycie stos – – stanę na szczycie.

3 marca

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony w 1984 roku przez PEN
Club. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój
społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji święta organizowane są
spotkania autorskie oraz wieczory literackie.
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ZAPRASZAM NA KONCERT!

W

marcu 2018 przypada 50. rocznica wystąpień studenckich 1968 roku na Uniwersytecie
Warszawskim, które zapoczątkowały masowe protesty studentów i intelektualistów w całej
Polsce przeciw polityce kulturalnej ówczesnej władzy, w obronie kultury i swobód obywatelskich. Aby
upamiętnić te wydarzenia, aktorzy Teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej
im. A. Zelwerowicza w Warszawie przygotowali wyjątkowy projekt muzyczny.
Koncert Świat w obłokach odbędzie się 8 marca o godz. 20.00 w auli starej Biblioteki Uniwersyteckiej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, historycznym miejscu, będącym bezpośrednim świadkiem
marcowych wydarzeń.
Źródłem koncertu Świat w obłokach będzie poezja pokolenia Marca ’68, przedstawicieli Nowej
Fali, twórców niepokornych, zakazanych, skazanych w PRL na zapomnienie, dla których protesty i ich
konsekwencje stały się przełomem pokoleniowym, artystycznym i mentalnym: Krynickiego, Moczulskiego
i Teatru Stu, Lipskiej, Kelusa, Kabaretu Salon Niezależnych. Scenariusz koncertu wypełnią także
utwory nawiązujące tematycznie do tamtych wydarzeń (Kaczmarskiego, Osieckiej, Młynarskiego),
odzwierciedlające klimat końca lat 60. (Piwnica pod Baranami, Niemen), a także twórczość studencka
powstająca anonimowo i jako bezpośrednia reakcja na toczące się wydarzenia oraz odniesienia do
Dziadów Adama Mickiewicza, których wystawienie w Teatrze Narodowym stało się iskrą zapalną
wydarzeń marcowych. Drugim źródłem koncertu będzie wykonywana na żywo muzyka uznanych
kompozytorów w wyjątkowych aranżacjach oraz autorskie kompozycje Teatru Hybrydy specjalnie
przygotowane na potrzeby projektu. Muzyka wypełni służebną rolę wobec najważniejszego w koncercie
słowa, wprowadzi w trudny, metaforyczny świat poezji, pozwoli go zrozumieć, ale i wieloznacznie
zinterpretować. Artystycznej wizji spektaklu będą towarzyszyły archiwalne, często unikatowe materiały
audiowizualne udostępnione m.in. przez TVP, Polskie Radio, PAP, IPN – żywy dokument tamtego okresu,
świadectwo propagandy i nowomowy PRL.
Maciej Dzięciołowski
Scenariusz i reżyseria: Maciej Dzięciołowski • Kierownictwo muzyczne i aranżacje: Urszula
Borkowska • Przygotowanie wokalne: Anna Grabowska • Ruch sceniczny: Aleksandra Osowicz •
Materiały archiwalne i audiowizualne: Maciej Dzięciołowski • Reżyseria światła: Monika Krześniak
• Kierownictwo techniczne, realizacja nagłośnienia i oświetlenia: Sylwester Kosowski i PS Light
• Przygotowanie i realizacja multimedialna: Tomasz Bajko, Piotr Czarnacki, Jakub Nowakowski •
Kostiumy: Studio Retro Ars • Makijaże i charakteryzacja: Beauty Art
Obsada: Mikołaj Bańdo, Kinga Błażejewicz, Weronika Bochat, Maciej Cymorek, Martyna Dudek,
Agata Gontarczyk, Patrycja Grzywińska, Karolina Gwóźdź, Michał Juraszek, Jakub Szyperski, Dominika
Świątek, Marceli Żyłka • Zespół instrumentalny: Urszula Borkowska – instrumenty klawiszowe, Marcin
Świderski – instrumenty dęte • Maciej Dobrzański – kontrabas, gitara basowa • Marcin Słomiński
– perkusja • Grzegorz Lalek – I skrzypce • Marta Orzęcka – II skrzypce • Agnieszka Jarzęcka –
altówka • Marek Karwowski – wiolonczela
Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia do odbioru w Biurze Promocji UW, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. nr 8. Uwaga, liczba miejsc ograniczona.
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Jaką mamy zimę tego roku, wszyscy wiemy. Ale od dłuższego czasu pogoda nas
zaskakuje, zwodzi, zawodzi, rozczarowuje, momentami nawet straszy anomaliami.
Ja zawsze w trudnych chwilach sięgam po muzykę, po dobre płyty, odkrywam przy tym
nowe piękne kobiece głosy. A niewątpliwie kolejnym takim jest głos Dominiki Świątek.
Na początku tego roku porozmawialiśmy o muzyce, poezji, piosenkach, o małych, acz
pięknych chwilach. O życiu. Zresztą proszę przeczytać zapis naszego spotkania.

Wiersze
usidlam
w

melodiach

Z Dominiką Świątek rozmawia Adam Dobrzyński
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Co w poezji jest najbardziej przyciągające?
– To, że w zwięzłej formie próbuje – z różnym skutkiem – dać odpowiedź na trudne pytania dotyczące egzystencji człowieka. Dobry poeta potrafi w kilku zdaniach
zawrzeć to, co setkom profesorów zajmuje
tysiące stron naukowych dzieł. A do tego
są to słowa piękne.
Pytam, bo jak mało który artysta potrafisz zamkniętą strukturę, jaką jest wiersz,
ożywić, umuzycznić i oswoić.
– Dobry wiersz otwiera wyobraźnię. Inspiruje. Ja mam na dobre wiersze swój

fot. Michał Piórkowski

Mówi się o tobie – pieśniarka. Dla mnie
jesteś wokalistką, czasem interpretatorką
wierszy na muzyczny sposób. Jak do tego
podchodzisz?
– W utworach, które śpiewam, liczą się dla
mnie w równym stopniu: warstwa literacka, muzyczna i wykonawcza. Czasem są to
podniosłe pieśni, zwłaszcza kiedy ich tworzywem są wiersze wielkich poetów, a czasem zwiewne piosenki, traktujące prostymi
słowami o życiu powszednim. Tak więc raz
jestem pieśniarką w czarnej długiej sukni,
a raz wokalistką w dżinsach i tiszercie. Tylko
fryzura się nie zmienia.

Ja mam na dobre wiersze
swój muzyczny sposób.
Usidlam je w melodie…
Dominika Świątek

muzyczny sposób. Usidlam je w melodie.
Ale jest to obarczone ryzykiem. Muzyka może zawładnąć tekstem i przekłamać
myśl poety. Może też uczynić wiersz kompletnie nieczytelnym. Dlatego kompozytor
musi być ostrożny i delikatny.
Czy jesteś romantyczna?
– Bywam. Z wiekiem coraz rzadziej, bo nie
mam na to czasu. Dorosłość jest niestety pragmatyczna i trudno znaleźć w niej
chwilę, która pozwala oderwać się od
ziemi. Ale to nie znaczy, że takich chwil
w moim życiu nie ma. Czasem ucieknę do
teatru, czasem zaproszę siebie na spacer. Lubię marzyć i grać Chopina na pianinie. Oglądam stare filmy. Otwieram ko-

lejną książkę, której i tak nie przeczytam
do końca. Wzruszają mnie puchate kotki
i zapach miejskiego deszczu. Nie żartuję
– małe codzienności potrafią wzruszyć tak
jak wielka poezja.
Juliusz Słowacki to jeden z naszych narodowych wieszczów. Dotykając jego poezji,
dotykasz… hm, zmagasz się z absolutem.
– Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Niewątpliwie. I dlatego właśnie, bez przekąsu
Gombrowiczowskiego, chciałam umuzycznić i śpiewać jego poezję. I to „zmaganie
z absolutem” nie było wcale takie uciążliwe, a wręcz sprawiało przyjemność. Materiał na płytę powstał w krótkim czasie. Premiera miała miejsce w dworku, w którym

fot. Roman Gutkowski

urodził się Słowacki, w Krzemieńcu (obecna Ukraina – przyp. A.D.) w 200. rocznicę
urodzin. Byłam tak podekscytowana, że tuż
przed koncertem nie mogłam przypomnieć
sobie pierwszego wersu wiersza Do Franciszka Szemiotha, który miałam za chwilę
zaśpiewać. Specjalnie dla mnie otworzono bibliotekę z cennymi zbiorami. I koncert
wyszedł znakomicie – oczywiście zdaniem
publiczności.
Co było dla ciebie kluczem w doborze
wierszy na Proroctwo?
– Były dwa klucze. Pierwszy stanowiły
wiersze, które chciałam umuzycznić, a drugi wiersze, które nadawały się do umuzycznienia. I nie było między tymi kluczami kolizji. Dlatego też w programie znalazły się:
W pamiętniku Zofii Bobrówny, Testament

mój, a także Hymn. Smutno mi, Boże i Do
matki. Program Proroctwo był moim drugim programem, bo miałam już za sobą
płytę z kompozycjami do wierszy Zbigniewa Herberta pt. Siódmy anioł. Warto pamiętać, że Juliusz Słowacki był ulubionym
poetą twórcy Pana Cogito.
Zbigniew Herbert odkryty przez ciebie
pachnie świeżością…
– Mimo upływu lat? Bo przecież ten program powstał w 2005 roku. Specjalnie na
kołobrzeską Herbertiadę. Pomysłodawcami byli organizatorzy festiwalu – Katarzyna i Jacek Pechmanowie. Było to bardzo
trudne zadanie, skoro przede mną za Herberta brali się tacy giganci, jak Przemysław Gintrowski, Stanisław Radwan i Grzegorz Turnau. Trzeba było pójść własną

fot. Roman Gutkowski
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Siódmy anioł, wiersze Zbigniewa
Herberta, muzyka: Dominika
Świątek i Leszek Czajkowski,
aranżacje: Dominika Świątek
i Anna Bianka Balasiewicz, Oficyna
Wydawnicza Volumen 2007

Coraz ciszej, wiersze Jerzego
Hajdugi, muzyka i śpiew: Dominika
Świątek, aranżacje muzyczne:
Dominika Świątek i Jacek
Wąsowski, 2013
fot. Roman Gutkowski

drogą, bo naśladownictwo byłoby skazane
na klęskę. Nie mając do dyspozycji dużego
instrumentarium, postawiłam na prostotę i lekkość przekazu. Od razu zaskoczyło
mnie, że utwory Herberta, pomimo formy
wiersza wolnego, mają w sobie zadziwiającą muzyczność. Myślę, że udało mi się wykorzystać tę zaletę.
A czemu wiersze Jerzego Hajdugi?
– Te wiersze bardzo mnie urzekły. Urzekła mnie ich mądrość i pokora, gładkość
i wrażliwość. I precyzja. I urzekła mnie oso-
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ba autora. Ksiądz Jerzy Hajduga jest bardzo ciepłym i dobrym człowiekiem. Zaś jako poeta okazuje się wnikliwym obserwatorem i dyskretnym nauczycielem.
Mało się mówi o twoich związkach z Teatrem Hybrydy. A są to silne, emocjonujące i ważne związki…
– Z Teatrem Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego współpracuję od trzynastu lat.
Angażuję się w tworzenie spektakli jako
kompozytorka lub wykonawczyni. Wspólnie
z Maciejem Dzięciołowskim – dyrektorem

teatru – stworzyliśmy wiele udanych spektakli muzycznych.
Na początku rozmowy analizowaliśmy bycie piosenkarką, pieśniarką. A bycie kierownikiem muzycznym to zupełnie inna
formuła twórczości.
– Bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi.
Jeszcze nie tak dawno byłam na ich miejscu i pobierałam nauki od doświadczonych
koleżanek. A dziś sama mogę służyć pomocą. Staram się, jak potrafię, rozwijać w nich
wrażliwość na sztukę i talenty artystyczne.

Proroctwo, wiersze Juliusza
Słowackiego, muzyka i śpiew:
Dominika Świątek, aranżacje
i produkcja muzyczna: Andrzej
Perkman, Sztukoteka s.c. 2010
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Ale ja też korzystam z takich kontaktów, to
mnie inspiruje, ożywia i odrywa od rutyny.
Przyznaję, że młodzież, z którą pracuję, jest
bardzo zdolna i ambitna.

A jakie muzyczne plany masz na ten rok?
– Ten rok jest Rokiem Zbigniewa Herberta,
więc przygotowuję nową odsłonę Siódme-

Powiedz mi, powiedz. Marusi
Kasprowiczowej Marlena & Przyjaciele –
fragmenty widowiska poetycko-muzycznego
na podstawie wierszy Marleny Zynger,
dzienników Marii Kasprowiczowej,
wierszy Jana Kasprowicza oraz prozy
Fiodora Dostojewskiego i Stanisława
Ignacego Witkiewicza, muzyka:
Dominika Świątek, Muzeum Jana
Kasprowicza w Zakopanem,
30 kwietnia 2012 r.
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go anioła. Zagram koncerty w Polsce i za
granicą. Ponadto z zespołem Piąty Dzień
przygotowujemy program z piosenek francuskojęzycznych twórców z Kanady.
A nowa płyta… zdaje się, że planujesz coś
wspólnie z redaktor naczelną naszego pisma.
– Z Marleną Zynger znamy się już ponad
dziesięć lat. Naszą współpracę rozpoczęłyśmy spektaklem Czas śpiewu kobiety.
Skomponowałam muzykę do jej kilkunastu wierszy, a następnie wystąpiłam na
scenie w towarzystwie innych śpiewających aktorek oraz samej poetki. Spektakl okazał się niemałym sukcesem. Zagrałyśmy go wiele razy w bardzo szczególnych miejscach, takich jak: warszawskie Hybrydy i Teatr Żydowski, krakowskie Piwnica pod Baranami i Loch Camelot, a także zakopiański Teatr Witkacego
oraz katowicki Teatr Korez. Z czasem powstawały coraz to nowe kompozycje, bo
Marlena jest bardzo pomysłowym twórcą
i podejmuje nowe wyzwania. W 2012 roku, w 125 rocznicę urodzin Jana Kasprowicza, Marlena przygotowała w zakopiańskiej Harendzie (domu i jednocześnie
muzeum poety – przyp. A.D.) poetyckie
widowisko, gdzie też wystąpiłam w roli
kompozytorki i wykonawczyni. Przyznam,
że z łatwością znajdowałam pomysły na
umuzycznienie wierszy Marleny, bo były dobrze napisane i przede wszystkim
przemawiały do mnie.
A kończąc, mam nadzieję, że uda się w tym
roku nagrać płytę z wierszami Marleny, do
których skomponowałam muzykę. Będzie
to bardzo kobieca płyta. Ale mężczyznom
też się na pewno spodoba.

fot. Roman Gutkowski

Dominika Świątek to także nieprzejednany w swoich decyzjach juror. Opowiedz
o ciekawych konkursach, sytuacjach, może decyzjach…
– Wcale nie nieprzejednany, tylko sprawiedliwy. Wydaje mi się, że uczciwość i szczerość to podstawa w ocenianiu innych ludzi.
Kiedy pojawia się autentyczny talent, trzeba
go wyróżnić i docenić. Ale kiedy staje przede
mną ktoś, kogo powołaniem nie jest scena,
mówię mu to w delikatny, ale stanowczy
sposób. Oczywiście łatwo tak postępować
z dorosłymi, z dziećmi jest to bardzo trudne, zwłaszcza że często stoją za nimi bezkrytyczni rodzice. Poza tym niemożliwe jest
wyrokowanie co do predyspozycji małych
dzieci i ich szans w dorosłym życiu. W takich wypadkach ograniczam się do wskazywania drogi dalszego rozwoju, sugerując,
nad czym należy szczególnie popracować.

Wiatr z obcych stron – dla mnie twoja niezwykle barwna strona. Sięgnęłaś po pieśni Eleny Kazancewej, mało u nas znanej,
ale jakże cudownej artystki, wydając zbiór
jej twórczości o takim tytule.
– Właściwiej będzie powiedzieć, że tę płytę
nagrał zespół Piąty Dzień, który współtworzę z przyjaciółmi od ośmiu lat. Założycielami są René Koelblen i Stanisław Waszak.
Obaj nie tylko śpiewają i grają na instrumentach, ale także, a nawet przede wszystkim są autorami przekładów z języka francuskiego, rosyjskiego i angielskiego. To oni
odkryli tę artystkę, przetłumaczyli jej piosenki i nawiązali z nią kontakt. A nawet zaprosili do Polski na koncerty. A i my byliśmy
na Białorusi. Na zaproszenie Eleny zagraliśmy koncert na jej jubileuszu. Elena jest
bardzo charyzmatyczną wykonawczynią,
a jej piosenki są niezwykle melodyjne i eleganckie.

DOMINIKA ŚWIĄTEK – wokalistka,
kompozytorka, polonistka, autorka tekstów
piosenek. Kierownik muzyczny w Teatrze
Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydała trzy płyty z własnymi
kompozycjami do wierszy polskich poetów
(Z. Herbert Siódmy anioł, J. Słowacki
Proroctwo, J. Hajduga Coraz ciszej).
Jest także autorką muzyki do spektakli
teatralnych na podstawie twórczości
Czesława Miłosza, Osipa Mandelsztama,
Zuzanny Ginczanki oraz Marleny
Zynger, prezentowanych m.in. w Teatrze
Żydowskim w Warszawie. Oprócz
własnych kompozycji wykonuje pieśni
Jacka Kaczmarskiego, Bułata Okudżawy,
piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk.
Jako pianistka i wokalistka współtworzy
zespół Piąty Dzień, który wykonuje
własne tłumaczenia pieśni bardów
rosyjsko – i francuskojęzycznych. Z tym
zespołem nagrała płytę Wiatr z obcych
stron z polskimi tłumaczeniami białoruskiej
pieśniarki Eleny Kazancewej.
Koncertuje w Polsce i za granicą (Berlin,
Bruksela, Rzym, Sankt Petersburg, Kijów,
Lwów, Wilno, Ryga). Z Teatrem Hybrydy
UW trzykrotnie odbyła tournée po USA.
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Uta Przyboś

Wspominam Ginczankę
piękna jak dziki storczyk
z jasnością na czole
kształtna główka Kleopatry
roześmiana wtedy jeszcze
„agrafkami oczu” ogromnych „ostro wpięta” w świat tamten
jeszcze przed…
jeszcze zanim…
z gibkim ciałem do walca
z umysłem do wzlotów
ale walec historii…
bo po głowach toczyły się bure poglądy
bezkształtne
do kamienowania
nawet po głowach tych co pielęgnują kwiaty
gdyby gdyby…
nie potrafię sobie wyobrażać tej śmierci
ona sama zapisała świadectwo na urzędowym papierze
najdłuższy jest nagłówek:
„Bedarfsanmeldung – Zapotrzebowanie”
prośba o żywność, mydło, ligninę…
i wełniane skarpety
ciemnym tuszem stężałym
nie poprosiła o pióro
ale ulotniła się
ze skamieniałego świata

ZUZANNA GINCZANKA, właściwie Zuzanna Polina Gincburg (ur. 9 marca 1917 r. w Kijowie, zm.
1944 w Krakowie) – polska poetka pochodzenia żydowskiego. Należała do kręgu Skamandrytów.
Najprawdopodobniej została rozstrzelana wiosną 1944 roku na terenie niemieckiego obozu
koncentracyjnego KL Płaszów jako Zuzanna Gincburg.
Zbiory poezji: O centaurach (1936), Wiersze wybrane (1953), Udźwignąć własne szczęście (1991),
Krzątanina mglistych pozorów. Wiersze wybrane / Un viavai di brumose apparenze. Poesie scelte
(wersja dwujęzyczna polsko-włoska; 2010), Wniebowstąpienie ziemi (wiersze wybrane przez Tadeusza
Dąbrowskiego, 2014), Wiersze zebrane (2014 i 2016), Mądrość jak rozkosz (wiersze wybrane przez
Agatę Araszkiewicz, 2017).
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Opowieść – o czym? – o życiu i śmierci – kogo? – Zuzanny Poliny Gincburg czy Zuzanny Ginczanki? –
opowieść o miłości czy o wojnie? – o życiu czy umieraniu?
„Nie boję się ogromu świata” – pisała mała dziewczynka ostatniego dnia któregoś lata, w jakichś ostatnich
latach pokoju, w świecie pięknej przeszłości. To inicjujące zdanie rozpoczyna opowieść, której tytuł
dałby się streścić w dwóch słowach: moje życie. Nie wie jeszcze, że będzie to brutalnie przerwana,
niedokończona opowieść o nieuczciwej śmierci, o przedwczesnym umieraniu. To otwierające zdanie
wypowiada do nas z końca przedwojennej Warszawy. Już nie będzie takiego lata, już nie będzie takiego
miasta i już nie będzie takiego świata. Kolejne miejsca, z których trzeba uciekać – Warszawa, Lwów,
Kraków – staną się ciągiem nie tylko geograficznym. To przede wszystkim łańcuch stanów lękowych, przez
które przechodzi Ginczanka. W spektaklu obserwujemy kondycję człowieka nieuchronnie zbliżającego się
do własnego końca.
„Coś przyjdzie: miłość albo wojna” – pisze na długo przed 1939 rokiem. „Zdychasz, stara Europo”.
Nieustanne przeczucie nadciągającej katastrofy, poczucie, że może nas nie być, generuje pytania: jak
pożegnać się ze światem, wiedząc, że nadchodzi koniec? Jakimi słowami zbudować schron na kartach
literatury, żeby móc obronić siebie? I wreszcie, kiedy wszystko poprzednie się nie uda: jakimi słowami
podsumować tę opowieść: moje życie?
A tak chciałoby się żyć. O sekundę, o milimetr dłużej…
reżyseria i adaptacja: Krzysztof Popiołek • scenografia: Anna Wołoszczuk • kostiumy: Piotr Popiołek
• wideo: Krzysztof Popiołek • kompozytor: Dominika Świątek
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Z cyklu: poetki poetkom

Poetka
lubelska
Alicja Patey-Grabowska

L

Franciszka Arnsztajnowa
(1865–1942)
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osy Franciszki Arnsztajnowej, przyjaciółki Józefa Czechowicza, były niezwykle dramatyczne. Tak jak Zuzanna Ginczanka poniosła śmierć z rąk hitlerowców,
ale straciła również córkę (nie wiadomo,
czy obie rozstrzelano w warszawskim getcie, czy zginęły w Treblince). W 1930 roku
zmarł jej mąż, lekarz i społecznik cieszący się
ogromnym szacunkiem i uznaniem, czego
dowodem był pogrzeb w Lublinie, w którym
uczestniczyło 10 tysięcy ludzi. W 1933 roku
zmarł ukochany brat, znany za granicą filozof
Emil Meyerson. W 1934 roku straciła syna –
lekarza (zmarł na gruźlicę) i wnuka. W roku
1939 zginął serdeczny przyjaciel, z którym
w 1932 roku zakładała Związek Literatów Lubelskich, poeta Józef Czechowicz.
Dzieciństwo i młodość nie zapowiadały tak
dramatycznych losów. Urodziła się 19 lutego 1865 roku w rodzinie inteligenckiej,
patriotycznej, pochodzenia żydowskiego.
Ojciec, Bernard Meyerson, był dyrektorem Towarzystwa Krajowego Miejskiego
w Lublinie, matka, Malwina z Horowitzów
(wnuczka rabina Ariela Horowitza), była
autorką powieści, jak np. Dawid, Z ciasnej

strefy, których fabuła dotyczyła stosunków
polsko-żydowskich.
W swojej krótkiej biografii, opublikowanej
w 1938 roku, poetka pisze: „(…) Lata dziecinne spędziłam w żywej jeszcze atmosferze powstańczej pod wpływem matki, rzetelnej patriotki, rozsądnej i bardzo oczytanej niewiasty. Dom bardzo kulturalny, wychowanie staranne, wczesne zaznajomienie z arcydziełem literatury”.
O patriotyzmie i społecznikostwie poetki,
wyniesionym z domu rodzinnego, świadczy to, że już jako 14-letnia dziewczynka, harcerka, walczyła z analfabetyzmem,
dając lekcje polskiego dzieciom i dorosłym. W czasie I wojny światowej działała w POW, potem w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. W kamienicy przy ul.
Złotej w Lublinie, po poślubieniu lekarza
Marka Arnsztajna, prowadziła archiwum
POW, a w piwnicy trzymała umundurowanie i uzbrojenie dla całego plutonu.
W swojej biografii tak pisze poetka o swoim wykształceniu: „Książki, książki i jeszcze raz książki. Poza tym matura gimnazjalna w Lublinie, egzamin nauczycielski.

styczeń–marzec 2018

LiryDram 65

Dwuletnie kursy matematyczno-przyrodnicze w Magdeburgu. Jednocześnie słuchanie wykładów, poza pracą obowiązkową kursów historii, sztuki, estetyki i angielskiego języka. Później praktyka u prof.
Bujwida”.
Franciszka Arnsztajnowa debiutowała jako
poetka w 1888 roku wierszem Na okręcie,
zamieszczonym w „Kurierze Codziennym”.
Pierwszy i drugi tomik Poezji wydała w 1895
i 1899 roku, w 1924 ukazał się Archanioł jutra, a w 1932 Odloty. Wraz z Józefem Czechowiczem wydała w 1934 roku wspólny
zbiorek wierszy Stare kamienie poświęcony Lublinowi. W tym tomiku wyróżnia się
finezyjnością formy wiersz Księżyc w rynku o zawoalowanym podtekście erotycznym
ukrytym w sugestywnych obrazach malarsko-onirycznych.

Kamienie, kamienice
ściany ciemne, pochyłe.
Księżyc po stromym dachu toczy się,
jest nisko.
Zaczekaj. Zaczekajmy chwilę –
Jak perła
Upadnie w rynku miskę –
Miska zabrzęknie.
W płowej nocy.
Po kątach nisz głębokich,
Po futrynach i okien
Załamany,
Bez mocy,
Cień fiołkowy uklęknie.
Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął,
Lecą – kurzawą – lecą,
Firmament w złote smugi marszczą,
Za Trybunałem
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Na ślepych szybach świecą
Cichym wystrzałem.
Noc letnia czeka cierpliwie,
Czy księżyc spłynie, zabrzęknie,
Czy zejdzie ulicą Grodzką w dół,
On się srebrliwie rozpływa
W rosie porannej, w zapachu ziół.

cę powstania Związku Literatów Polskich
w Lublinie. Tablicę tę odsłoniła wnuczka poetki, aktorka Janina Titkow. A w roku
2013 Andrzej Titkow – scenarzysta i reżyser – zrealizował w Lublinie film dokumentalny Album rodzinny. I w Lublinie pamięć
o utalentowanej poetce i działaczce społecznej jeszcze się całkiem nie zatarła.

Jak pięknie!
I taka jest poezja Arnsztajnowej – finezyjna, delikatna, wysublimowana.
Pisała także dramaty. Jeden z nich, nagrodzony w konkursie Na wyżynach, został wystawiony we Lwowie i na Śląsku. Jej
wczesna twórczość miała charakter wybitnie patriotyczny. O tym, że literaturę należy łączyć z ideą, o którą się walczy, przekonywał ją Stefan Żeromski, z którym zetknęła się w Nałęczowie.
Z Lublinem, w którym mieszkała do 1934
roku, związana była niezwykle emocjonalnie. Tu upłynęło jej dzieciństwo i młodość.
Tu wydała swoje utwory oraz redagowała dodatek literacki i dodatek dziecięcy do
czasopisma „Ziemia Lubelska” (1926). Tutaj założyła Związek Literatów, a jej salon
przy ul. Złotej 2 skupiał pisarzy i społeczników. Ale i z syrenim grodem była związana.
Po przeniesieniu się do Warszawy w 1934
roku pracowała jako archiwistka w Instytucie im. J. Piłsudskiego. W Warszawie otrzymała Srebrny Wawrzyn PAL oraz członkostwo w prestiżowym PEN Clubie. I w Warszawie dopełniły się jej dramatyczne osobiste losy.
Niestety uhonorował ją tylko Lublin. Na
murze domu przy ul. Złotej 2 wisi tablica
poświęcona poetce, założona w 65. roczni-

Tomiki poezji: 1895 – Poezje, 1899 –
Poezje, 1924 – Archanioł jutra, 1932 –
Odloty, 1934 – Stare kamienie (wspólnie
z J. Czechowiczem)
Dramaty: Widmo – Ballada w I akcie
(1905), Luxoniolo (1911)
Franciszka Arnsztajnowa była też
tłumaczką literatury angielskiej,
m.in. Rudyarda Kiplinga, Herberta
George’a Wellsa, Williama Somerseta
Maughama.

FRANCISZKA HANNA ARNSZTAJNOWA – polska poetka, dramaturg i tłumaczka (głównie literatury
angielskiej) żydowskiego pochodzenia, założycielka Lubelskiego Związku Literatów (ps. lit.: F. A. M.,
J. Górecka, Jan Gorecki, Jan Górecki, Stefan Orlik). Urodziła się 19 lutego 1865 r. w Lublinie jako córka
lubelskiego kupca i dyrektora Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina Bernarda (Berka) Meyersona
oraz powieściopisarki Malwiny (Małki) Meyerson z Horowitzów. Była prawnuczką ortodoksyjnego
rabina Azriela Horowitza i siostrą filozofa Emila Meyersona. Ukończyła gimnazjum żeńskie w Lublinie,
następnie studiowała nauki przyrodnicze w Niemczech. Po studiach wróciła do Lublina. Wyszła za mąż
za Marka Arnsztajna, lekarza, działacza społecznego i politycznego. Z tego związku narodził się syn
Jan Arnsztajn – lekarz i działacz niepodległościowy. Poetka przyjaźniła się z Józefem Czechowiczem,
z którym wspólnie wydała kilka zbiorów poezji. Od 1934 r. mieszkała w Warszawie. Zmarła w 1942 r.,
najprawdopodobniej w obozie zagłady w Treblince.
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Najnowsze trendy w poezji
część XV

Niekonwencjonalne
zderzenie

groteski
z powagą

– dominanty poezji Agaty Dziewońskiej

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

S

pośród licznych refleksji, jakie od razu
nasuną się po lekturze tomu poetyckiego o oryginalnym tytule bezwarunkowy odruch trąbienia, przynajmniej dwie będą dotyczyły przyznania autorce wielkiej odwagi i bezkompromisowości w przedstawianiu swoich koncepcji postrzegania świata. Nawet tak bardzo osobiste i emocjonalne teksty o wujku (wiersze wujku, wujaszku oraz oddychanie) odbiegają od utartych
sposobów pisania o zmarłych, nie mieszczą się ani w konwencji typowego epitafium, ani poezji elegijnej. Z kolei z pozoru
beznamiętny wiersz pt. człowiek zabiegany – opis gatunku, z którego wybrana fraza
posłużyła za tytuł tomu, to z jednej strony
przykład wręcz encyklopedycznego przedstawienia, w jakim kierunku ewoluuje rozwój homo sapiens, to także z drugiej strony przykład budowania poetyckiego obra-
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zu opartego na wnikliwej, racjonalnej obserwacji z powściągnięciem emocjonalnych
zwrotów, a wydobyciem groteskowych:

osobnik wysoce aktywny –
(…)
przemieszcza się szybko
wykazuje bezwarunkowy odruch trąbienia
gdy stoi w korku
przed śmiercią już nie żyje
czego nie dostrzega do chwili gdy
umiera
Żeby jednak poezja owej młodej autorki nie
przybrała nadętego patosu ani zbytniej nuty moralizatorskiej, tej odwadze w formułowaniu sądów o kondycji współczesnego

człowieka i wysoko postawionej poprzeczce w wymaganiach zachowań wysoce moralnych towarzyszyć musi (iskrząca się dystansem do wszystkiego) ironia we wszelkich przejawach. I tak jest istotnie – w poezji Agaty Dziewońskiej można znaleźć
liczne przykłady zastosowania różnych
form humorystycznych asocjacji, wywołujących szerokie spektrum zdrowego śmiechu jako reakcji na przedstawione absurdy
i paradoksy, począwszy od subtelnej ironii
w utworach bardziej lirycznych, poprzez
sarkazm, na grotesce kończąc w utworach
bardziej satyrycznych. Jednocześnie na
uwagę zasługuje fakt, że autorka całkiem
wyraźnie odcina się od panujących w kulturze masowej wzorców i autorytetów
w dziedzinie satyry – wszystko, co do tej
pory zaprezentowała, niesie powiew świeżości pomysłów i udane próby własnej oryginalnej metaforyzacji.
Rok 2017 na pewno zapisze się w pamięci autorki tomu pt. bezwarunkowy odruch
trąbienia jako stanowcze przypieczętowanie jej ubiegłorocznej inicjacji w środowisku literackim, ponieważ Agata Dziewońska (urodzona w Miechowie, członki Koła
Młodych przy Związku Literatów Polskich
w Krakowie) zadebiutowała w 2016 roku
w dwu antologiach poetyckich: w Tonacjach młodości wydanych przez Fundację
Sceny ATA oraz w XLIV Almanachu wydanym przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Dlatego w tym indywidualnym debiutanckim tomie zostały zebrane wiersze w większości już wcześniej
prezentowane. Jednak chciwie chłonąc życie wszystkim zmysłami i filtrując doznania
przez rozum, autorka nie może milczeć –
pisze w każdej wolnej od zajęć chwili (stu-

diuje na Uniwersytecie Rolniczym) i nieustannie poszukuje własnych środków wyrazu.
Ten zapał, typowy dla utalentowanej młodości, wspiera się na bardzo dobrych podstawach – wrażliwość i odwaga Agaty
Dziewońskiej zmuszają ją do budowania
nietypowych napięć w tworzonych obrazach poetyckich (często szokujących). Nie
jest istotne to, jak dużo pracuje nad formą
przekazu i nad warsztatem, liczy się efekt
końcowy. A ten jest szczególny, bo nowe
wiersze są jeszcze bardziej dojrzałe i wyrafinowane. Prezentowane są w niniejszym
tomie – ze względu na stopień nasycenia
ironią i rodzaj refleksji, która często decyduje o formie wiersza – w dwu częściach:
jako bardziej liryczne i bardziej satyryczne. Owo ułożenie utworów jako kontinuum, od poezji bardziej egzystencjalnej do
obyczajowej, nie wiąże się ze stosowaniem
żadnych konwencjonalnych rozwiązań,
bo choć gdzieniegdzie można znaleźć rymy i wyrazisty rytm, to jednak w większości przypadków mamy do czynienia z wierszem wolnym, wzbogacanym przez liczne
kolokwialne zwroty. Tym jednak, metaforyzując całe długie frazy, autorka nadaje
własne oryginalne znaczenia, a to niewątpliwie czyni jej teksty poetyckimi, ją samą zaś dobrze zapowiadającą się poetką.
Znamienne dla tej poezji jest wykorzystanie purnonsensu oraz zabawa tworzywem
językowym. Oczywiście w tym miejscu nie
można pominąć milczeniem utworów, które ze względu na zastosowany w nich czarny humor (nieraz ocierający się o makabreskę) oraz budowanie nowych konotacji
dla starych motywów i toposów (wiersze
uczyniłeś mnie śliwą oraz *** jesteś moją
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śpiącą królewną) wręcz szokują w odbiorze
i zapewne jest to zamierzone przez autorkę – tym sposobem chce wywołać u czytelnika jeszcze głębsze zrozumienie problemów, które ją nurtują.
Jednym z ulubionych zabiegów kompozycyjnych autorki jest oddzielenie i odwrócenie ról (wiersze choroba oraz samotność),
dzięki temu ma nieograniczoną możliwość
stosowania paradoksów i zaskakujących
puent. Wiersz pt. bieg jest takim wyjątkowym wyznaniem – skargą na pędzące ciągle przed siebie nieubłagane życie, w którym zarysowana bezradność i uprzedmiotowienie podmiotu literackiego w finale
osiąga rozmiary absurdalnych obrazów, niczym stop-klatki z horroru lub koszmarnego snu:
wyglądam przez okno
a tam moje życie biegnie
(…)
podcinam mu nogi szczypię
potrącam biję po twarzy
lecz życie nieustannie
biegnie dalej
gdy braknie mi sił
życie ciągnie mnie
na holowniczej linie
Oscylowanie między powagą bez patosu,
czyli traktowaniem rzeczywistości na serio
w kategoriach przeżyć egzystencjalnych,
a u/śmiechem wyzwalającym katharsis
jest doskonale widoczne w tekstach nostalgicznych i o dużym ładunku zmysłowości.
W utworze o metaforycznym tytule pożar
podmiot liryczny poszukuje ratunku w dosłowności:
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ogień powoli boleśnie trawi
moje ciało – od środka

Z kolejnych wersów dowiadujemy się w żartobliwy, ale jakże obrazowy kulinarny sposób,
o niezbędnych fazach narodzin wiersza:

zgłosiłam pożar
wciąż czekam na strażaka z gaśnicą
Natomiast wiersz pt. samotność, szokując zachłannością ożywionego stanu psychicznego,
doprowadza czytelnika do w gruncie rzeczy
oczywistej i dlatego sarkastycznej refleksji:

włączam piekarnik
i wkładam do środka temat
nadziany literami
wówczas litery przetapiają się w słowa
słowa pęcznieją
wypełniając temat swoim
gęstym aromatem

Jest taka napastliwa.
Gdy nie mogę spać, leży blisko mnie:
obejmuje, dotyka tak,
jak nie powinna mnie dotykać.
(…)
Czyni pustkę,
pustkę wokół mnie.
Niekonwencjonalne zderzenie groteski
z powagą jest widoczne szczególnie
w utworze pt. rybacy, który może spełniać
rolę programowego manifestu lub być
swoistym credo autorki. Wynika z niego
zupełny racjonalizm – brak natchnienia
i łaski bogów wyraźnie sugeruje zerwanie
z tradycją romantyczną:

moje myśli niczym rybacy
wypływają na połów
(…)
polując na temat
złowiony poddają suszeniu
by usunąć nadmiar wody
potem patroszą go
ze stereotypów banałów

Lektura niniejszego tomu może przywieść na
myśl pewne motywy z twórczości surrealistów,
a szczególnie Rolanda Topora. Jednak jestem
daleka od tego, żeby już na samym starcie
szufladkować poezję Agaty Dziewońskiej. Ten
niewątpliwie bardzo dobry debiut będzie się
musiał obronić sam w postaci kolejnego tomu
i może wtedy znów autorka nas zaskoczy zupełnie innym rozumieniem poezji. Obecne nawiązania do znaczących układów graficznych
(wiersze pt. wodoskok oraz sznurek) obrazują
fakt, że warstwa dźwiękowa i zapis wiersza są
dla Agaty Dziewońskiej tak samo ważne, choć
nie równoważne, jako nośniki znaczeń. Istotne
jest także wyśrodkowanie tekstu jako centralnego układu, czasem zamkniętego stroficznie,
czasem stychicznego, zawsze z tytułem pisanym małą literą, jeśli bez tytułu, to tym bardziej z pierwszą frazą od małej litery. Monotonii tu nie ma wcale – zdarzają się wiersze pisane tradycyjnie ze znakami interpunkcyjnymi.
Nie pozostaje zatem nic innego, jak zaprosić
czytelników do skosztowania tej „prosto z piekarnika” apetycznej poezji.

Agata Dziewońska

czarne serce
*
zbliżają się walentynki zamówiłam
40 naszyjników z czerwonym sercem
do mojego sklepu
hurtem taniej

**
otworzyłam przysłaną paczkę
39 naszyjników było prawidłowych
nieprawidłowy był 1 naszyjnik
czarne serce zamiast czerwonego

***
dziecko w Chinach zamyśliło się?

Agata Dziewońska, bezwarunkowy odruch
trąbienia, Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2017.
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Z Ryszardem Paprockim rozmawia Marlena Zynger
Jesteś artystą kreującym anamorfozy perspektywiczne rysowane lub malowane na
chodnikach, jezdniach czy placach, zwane
rysunkami 3D lub malowidłami 3D. Anamorfozy perspektywiczne… Co to właściwie jest i jak powstaje?
– Anamorfoza to precyzyjne, ale zarazem
dosyć trudne słowo. W zasadzie używają go
tylko twórcy takich kompozycji. Powszechnie mówi się o malowidłach czy rysunkach
3D. W języku angielskim jest to nazywane
jeszcze prościej, bo tylko jako 3D Art, czyli sztuka 3D. Aby wytłumaczyć co to jest,
powrócę do tego konkretnego słowa. Anamorfoza (gr. ana – z powrotem, morphe –
forma), zwana też perspektywą dziwaczną,
jest odchyleniem od normy, specyficznym
zniekształceniem. Słowo to zostało użyte dopiero w wieku XVII, ale odnosi się do
obrazów znanych w historii sztuki znacznie
wcześniej. Od razu dodam, że kompozycje
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anamorficzne powstają nie tylko na jezdni,
chodniku, podłodze.
W malarstwie europejskim anamorfozy były często wykorzystywane jako świadectwo
kunsztu artysty i opanowania warsztatu malarskiego. Pierwsze anamorfozy powstały
jako produkt uboczny badań nad zasadami
perspektywy geometrycznej, które prowadzili już w XVI wieku Piero della Francesca
oraz Leonardo da Vinci. Leonardo na jednej ze stron Codex Atlanticus umieścił szkic
oka i twarzy dziecka. Gdy oglądamy te szkice, wydają się niewiarygodnie rozciągnięte
i zniekształcone. Jednak kiedy spojrzymy na
nie z jednego punktu tuż nad kartką, zobaczymy rysunki w naturalnych proporcjach.
Te dwa rysunki uznaje się za najstarsze anamorfozy. Prawdopodobnie właśnie te szkice zainspirowały późniejszych twórców do
tworzenia kompozycji anamorficznych. Jako
ciekawostkę powiem, że te zniekształcenia
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niemożliwe do odczytania były wykorzystywane do tworzenia kompozycji symbolicznych z ukrytymi przesłaniami politycznymi, religijnymi czy erotycznymi. Widziałem
bardzo wiele ilustracji świętych, pobożnych
ksiąg, które miały ukryte bardzo zbereźne
sceny. Pewnie dla rozweselenia co niektórych samotnych mnichów.
Istnieje bardzo wiele rodzajów kompozycji anamorficznych. Jedne są wykonywane
na powierzchniach płaskich, inne na walcowych. Są też takie, które wymagają spe-
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cjalnych luster. Są listwowe, które można
w ogóle zobaczyć tylko z jednego punktu,
bo inaczej widzimy poszatkowane fragmenty zupełnie od siebie oddzielone. Są zwijane,
składane. Są na ścianach, sufitach i podłogach. Istnieje bardzo wiele rodzajów takich
kompozycji. Nie sposób tutaj o tym opowiedzieć. Może trzeba napisać książkę, aby wyjaśnić wszystko dokładnie i szeroko.
Odpowiadając na twoje pytanie, skupię się
jedynie na tych, które obecnie są identyfikowane jako kompozycje 3D.

Pytasz, w jaki sposób realizuje się takie prace.
Wszystko zaczyna się od identyfikacji przestrzeni, w której taka kompozycja będzie istnieć. Obraz 3D powstaje w realnej sytuacji,
w związku z tym nie można sobie pozwolić
na jakąkolwiek improwizację. Musi do niego być wykonany precyzyjny projekt malarski, uwzględniający kontekst wizualny realnego otoczenia. Na początku trzeba wybrać
najlepsze miejsce i określić wielkość malowidła. Prace koncepcyjne zawsze poprzedza
sesja fotograficzna. Zdjęcia są robione z wysokości, na jakiej znajdują się oczy stojącego
człowieka (ok. 160 cm nad ziemią). Potem ma
miejsce analiza i wybór najlepszego punktu obserwacji. Punkt ten warunkuje wszystkie późniejsze prace. W następnej kolejności
przenosi się zdjęcie na podobrazie malarskie
i w pracowni wykonuje dokładny obraz tego,
co będzie przedstawiane na malowidle. Niejako uzupełnia się zdjęcie o nieistniejący jeszcze obraz 3D. Obraz ten nie jest zniekształcony. Jest dokładnym odpowiednikiem późniejszych zdjęć właściwego malowidła. Maluje się go żmudnie – wymaga to dużej wiedzy
perspektywicznej i benedyktyńskiej cierpliwości, ponieważ ważna jest hiperrealistyczna precyzja. Dopiero po namalowaniu tego
obrazu można przystąpić do pracy w terenie. Na początku mojej działalności związanej z malowidłami 3D przenosiłem linearny
rysunek na posadzkę za pomocą perspektografu – dosyć prymitywnego urządzenia wymyślonego w dobie renesansu. To proces, w
którym można się wiele razy pomylić. Dzisiaj
maluję już bez użycia perspektografu, stosuję tylko odpowiednią siatkę perspektywiczną.
Gdy są już naniesione wszystkie główne linie szkicowe, można przystąpić do malowania. Sam proces realizacji jest dosyć trudny

ze względu na to, że w trakcie malowania nie
do końca widzi się, który fragment jest malowany i co ten fragment akurat przedstawia.
Szczególnie przy bardzo dużych malowidłach
wszystko jest bardzo porozciągane i zniekształcone. Dochodzi do tego gimnastyka, bo
malarz musi się poruszać tylko po wyschniętych fragmentach malowidła. W pozycji klęczącej odbywa się 90 procent procesu malowania. Wreszcie pojawia się sygnatura i obraz jest gotowy.
Na czym polega działanie takich obrazów
3D? Skąd bierze się w nich iluzja optyczna?
– Sztuka 3D z reguły jest tworzona w miejscach publicznych i twoje pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych przez oglądających takie kompozycje. W internecie
widzieli przecież takie zdjęcia, znają czasem wiele sławnych kompozycji 3D, ale
bezpośrednio nigdy nie zetknęli się z takim
malowidłem. Stojąc nad obrazem, są często
skonsternowani, gdyż zupełnie nie wiedzą,
o co artyście chodziło. Pytają, gdzie jest ten
efekt 3D, dodając, że tu nic takiego nie widać. Miała być jakaś dziura w ziemi, a oni
widzą tylko obraz namalowany na płaskiej
posadzce.
Oko człowieka i jego mózg nie da się
zwieść. Człowiek postrzega anamorfozę jako płaski obraz. Są obrazy na suficie, na ścianach, są na płótnie… Ten akurat jest namalowany na ziemi. Ludzie widzą przed sobą ogromny zniekształcony
obraz, po którym można swobodnie chodzić, tańczyć, biegać, ale nie wiedzą, jak
się z nim obchodzić. Podprowadzam ich
wtedy do tego szczególnego miejsca, jakim
jest główny punkt anamorfozy, i wreszcie
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widzą prawidłową, hiperrealistyczną kompozycję. Akomodacja oka i nasze stereoskopowe widzenie podpowiada im jednak,
że choć wydaje się to kompozycją z pionowymi fragmentami budowli, urwisk, detali
architektonicznych, postaci, to jednak nie
jest to poprawnie narysowane, bo obraz
jest namalowany na poziomej i oddalającej
się od nich płaszczyźnie. Jest niczym wzorzysty perski dywan. Namalowana stojąca postać ma stopy oddalone o trzy metry
od nas, a głowę o osiem metrów. Czują te
zniekształcenia i deformacje. Robią potem
zdjęcie i widząc na małym ekranie obraz
bez jakichkolwiek zniekształceń, z poprawnie wkomponowanymi pozującymi ludźmi,
doznają zaskoczenia i pełnego zdumienia.
Nie wiedzą do końca, dlaczego aparat widzi
inaczej niż oni. Porównują zdjęcie z tym, co
widzą. I są zakłopotani.
Tu wyjaśnię. Matryca aparatu fotograficznego całkowicie ignoruje przestrzeń trój-
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wymiarową. Czasami jako architekt muszę
na podstawie zdjęcia określić odległość
do sfotografowanego obiektu lub między
dwoma punktami. Bez jakiegokolwiek budynku czy człowieka na takim zdjęciu nie
jest to właściwie możliwe. Patrząc na naturalny pejzaż pozbawiony artefaktów,
w ogóle nie da się określić jakiejkolwiek
odległości. Dlaczego tak jest? Spróbujmy
zasłonić sobie jedno oko i zmierzyć w myślach dystans do jakiegoś punktu w otaczającej nas przestrzeni. Jest to bardzo
trudne. Dokładnie z tej przyczyny kierowca samochodu straciwszy oko musi odczekać ze trzy lata, aby nauczyć się jednym
okiem określać wszelkie odległości w ruchu ulicznym i dopiero wtedy może ponownie kierować pojazdem. Aparat ma
tylko „jedno oko” – obiektyw i dlatego
zdjęcia nie są stereoskopowe. Na nich trójwymiarowa przestrzeń zamienia się w zupełnie płaski obraz, który jest tylko iluzją

styczeń–marzec 2018

LiryDram 77

trójwymiarową. Gdy malowidło 3D zostanie sfotografowane dokładnie z tego jedynego i najważniejszego punktu anamorfozy, wtedy na fotografii pojawia się pełna
iluzja zupełnie innej, bardzo realistycznej
i niezniekształconej przestrzeni. Kompozycja uzupełnia zastany kontekst urbanistyczny o dodatkowe, wirtualne elementy
przestrzenne. Dopiero wtedy wydaje się,
że ludzie stoją rzeczywiście nad przepaścią lub unoszą się w powietrzu jak ptaki.
Fotograf zaś staje się reżyserem i ludzi pozujących do zdjęcia musi ustawić w odpowiednim miejscu na kompozycji, aby iluzja
3D mogła dobrze zadziałać. Jedną z bardzo ważnych cech każdej pracy 3D jest jej
potencjalna interaktywność z pozującymi.
Komponując taki obraz, trzeba po prostu
zawsze przewidzieć kilka miejsc do pozowania, trzeba stworzyć odpowiednią scenę
do zabawy z obrazem.
Co sprawia największą trudność w tego
rodzaju malarstwie?
– Malowidła trójwymiarowe ze względu na
anamorficzność, czyli zniekształcenie, podlegają bardzo specyficznym regułom perspektywicznym. Już samo komponowanie
jest niezwykłe. Widzę bowiem przestrzeń,
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którą muszę uzupełnić o nowy wątek architektoniczny i wizualny. I tutaj musi pojawić
się dobry pomysł na stworzenie opowieści
malarskiej, na igranie z otoczeniem. Czasem
trzeba „wykopać” kanion, rozpadlinę skalną,
pokazać nieistniejący tunel, most. Wprowadzić do tego ludzi, zwierzęta, przyrodę, wodospady… Na tym etapie bardzo przydaje
się wiedza o rysunkowej perspektywie linearnej. Trzeba dodać, że zdecydowana większość artystów 3D to architekci i równocześnie malarze – podobnie jak ja. Bez dobrej
znajomości perspektywy nie ma szans na
poprawne skomponowanie anamorficznego obrazu. Architekt potrafi narysować, ale
jednak nie jest malarzem i nie maluje obrazów. Malarz potrafi malować, ale nie lubi konstruować perspektywy. W sztuce 3D
trzeba być i architektem, i malarzem jednocześnie. Stąd pewnie tak mało jest na świecie twórców anamorfozy.
Po skomponowaniu przystępuje się do realizacji we właściwym miejscu. Nanoszenie
całkowicie zniekształconego obrazu na powierzchnię posadzki czy ściany jest czynnością uciążliwą, żmudną i w sumie dosyć
trudną. Cały czas widzi się wszystko całkowicie zdeformowane, nieczytelne. Po obrazie
człowiek chodzi niczym mucha po portrecie.
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Które z twoich prac uważasz za najciekawsze i dlaczego? Opowiedz o nich.
– Wykonałem kilka, czasem bardzo dużych,
kompozycji posadzkowych. Każda była na
swój sposób szczególna i niezwykła.
Moim pierwszym i stąd chyba najtrudniejszym, ale zarazem fascynującym wyzwaniem była realizacja malowidła na koronie zapory wodnej w Niedzicy. Pokazałem
tam przerwaną tamę, wodospady i odsłoniłem elektrownię wodną, która znajduje się
dokładnie pod koroną, czyli ogromnym nasypem ziemnym. Praca ta miała dla mnie
szczególne znaczenie ze względu na mierzenie się po raz pierwszy w życiu z problemami malowania ogromnej kompozycji anamorficznej o powierzchni ponad 260
metrów kwadratowych. Tam się po prostu uczyłem, jak rozwiązywać wszystkie

Poprawność każdej linii trzeba nieustannie
sprawdzać z tego jednego, najważniejszego punktu. W czasie realizacji szczególnie
dużych kompozycji 3D każdego dnia artysta musi pokonać dobrych kilka kilometrów
pieszo, a resztę w pielgrzymce na kolanach
z pędzlem w ręku. Przy działaniu w otwartej
przestrzeni publicznej dochodzi problem odpowiedniej pogody. W Dubaju nikt z artystów
i organizatorów nie przewidział, że przez dwa
dni z rzędu będzie padał deszcz. W tym pustynnym klimacie intensywny deszcz? Byliśmy tym wszyscy bardzo zdziwieni i załamani. Festiwal trwał siedem dni, z czego przez
dwa dni zupełnie nie dało się malować. Pogoda potrafi bardzo utrudniać pracę nad takimi kompozycjami. Gdy pada deszcz, farba
w ogóle nie schnie, rozmywa się i ścieka. Gdy
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mocno przyświeca słońce, farba schnie zbyt
szybko, w kilka sekund, i nie da się uzyskać
odpowiedniego efektu malarskiego. Tak właśnie było w czasie dubajskiego festiwalu.
Tworzysz tylko w Polsce czy także za granicą? W jakich miastach można znaleźć
i obejrzeć twoje prace?
– Najczęściej realizuję oczywiście w Polsce,
ale zdarzają się również całkiem ciekawe
zlecenia zagraniczne. Na przykład dwa lata temu realizowałem kilka dosyć dużych
anamorfoz w Szanghaju. Po moim udziale
w festiwalu w Dubaju w roku 2017 coraz
częściej przychodzą zapytania z różnych
stron świata. Ostatnio skłaniam się też do
udziału w różnych festiwalach sztuki 3D na
świecie.

styczeń–marzec 2018

LiryDram 81

problemy perspektywiczne i technologiczne.
Następnym doświadczeniem o niewyobrażalnych rozmiarach pod każdym względem
była kompozycja na Rynku Górnym w Wieliczce. Ta praca o powierzchni ponad 330
metrów kwadratowych (druga albo trzecia
pod względem powierzchni na świecie) była

dla mnie bardzo ciekawym, ale jednocześnie
stresogennym wyzwaniem. Malowana sześć
lat temu i otwarta w czasie piłkarskich mistrzostw Euro 2012 przez drużynę włoskich
piłkarzy. Sama kompozycja przedstawiała
podziemne komory solne i kaplicę św. Kingi.
Największym problemem, z jakim się w Wieliczce borykałem, była pogoda, która wówczas ani jednego dnia mnie nie rozpieszczała. Każdego dnia przeżywałem tam równocześnie i na przemian wszystkie pory roku.
Dużo by o tym opowiadać, bo malowanie na
rynku trwało ponad dwa miesiące.
Nie była to jednak najtrudniejsza kompozycja, z jaką miałem do czynienia. Ta w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie była dla
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mnie Mount Everestem malarstwa 3D. Sądziłem, że pracę dam radę skończyć maksimum w miesiąc. Kompozycja nie była przecież zbyt duża, bo liczyła tylko 82 metry
kwadratowe. A jednak praca nad nią przeciągnęła się do pełnych trzech miesięcy. Namalowałem tam hutę szkła, poetycką jej wizję. Był to mój hołd złożony ciężkiej pracy hutników. Najbardziej bałem się, aby kompozycja nie miała nic wspólnego z malarstwem
w typie socrealistycznym, gdzie na każdym
obrazie był pokazywany
chłop, robotnik, traktorzystka itp. Udało się
tego uniknąć i wyszła
bardzo fajna kompozycja. Jako ciekawostkę powiem, że pracę tę
wykonywałem na żywo.
Non stop skierowana
była na mnie kamera internetowa i można
było mnie oglądać jak pracuję. Dodatkowo
była prowadzona na bieżąco strona http://
www.3d.miastoszkla.pl/ oraz wieloodcinkowy blog http://theunderglass.blogspot.com/,
który miał około stu odcinków z opowieściami o tej kompozycji, malarstwie 3D, historii anamorfozy, Leonardzie da Vinci i o problemach związanych z anamorfozą. Polecam ten blog, bo czyta się go bez znużenia,
a można się dowiedzieć wielu ciekawych
rzeczy.
Ciekawym dwutygodniowym wydarzeniem
była kompozycja realizowana w 2013 roku
w Łodzi w Pasażu Schillera w ramach jedynej chyba i największej na świecie galerii

murali Urban Forms. Tam pracę realizowałem jako streetartowy happening. Cały czas
miałem obserwatorów i rozmówców.
Niezwykle ważnym dla mnie wydarzeniem
był udział w największym światowym festiwalu malarstwa 3D w Dubaju (Dubai
Canvas 3D Art Award 2017). Bardzo trudno było przejść przez eliminacje. Spośród
260 najlepszych malarzy 3D z całego świata zostałem wybrany do ścisłego finału.
Poznałem tam 24 innych artystów tworzących powszechnie znane anamorfozy. Sam nie mogłem
uwierzyć w to, że
stałem się członkiem
całkiem elitarnego
klubu artystów 3D.
W tym wielkim arabskim mieście zetknąłem się z festiwalem
od samego środka,
od kuchni. Tam zdobyłem wiedzę, jak
w takich festiwalach
konkurować z innymi. Przez dwa tygodnie
poznałem
wszystkich finalistów, dyskutując z nimi
o sztuce 3D. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniem. Teraz
wiem, w jakim kierunku podąża światowe
malarstwo 3D.
W ostatnich latach ze względu na erozję
spowodowaną naszym klimatem, mechaniczne niszczenie powłok malarskich, ścieranie butami i zbrudzenia uliczne prac wykonanych na posadzkach kieruję swoje zainteresowanie ku kompozycjom anamor-

ficznym malowanym tylko na ścianach pionowych lub skośnych, po których się nie
chodzi. Jest to zresztą dosyć powszechny
trend w światowym malarstwie 3D. Wielokrotnie w Dubaju dyskutowałem o tym
specyficznym problemie. Prace wykonywane na posadzce realizuje się obecnie jako
kompozycje czasowe, efemeryczne i szybko
znikające z przestrzeni publicznej. Widzimy je w czasie różnych festiwali, a po ich

zakończeniu prace te są natychmiast usuwane. Funkcjonują potem tylko w postaci
zdjęć krążących w internecie.
Dlaczego wybrałeś ten rodzaj ekspresji artystycznej? Skąd takie zainteresowania?
– Malarstwo 3D wcale nie jest moją główną domeną artystyczną. Tą odmianą street
artu zajmuję się dopiero od siedmiu lat,
realizując się równocześnie w wielu innych
dziedzinach sztuki. Przedtem wielokrotnie
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działałem w przestrzeni publicznej, ale
eksplorowałem zupełnie inną sztukę. Tworzyłem instalacje przestrzenne, które opierały się na geometrycznych układach robionych z przeróżnych materiałów. W tych
kompozycjach zawsze był dla mnie ważny rytm i multiplikacja geometrycznych
struktur. W ostatnich instalacjach zacząłem też eksperymentować ze światłem, na
przykład kilka lat temu na placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Instalacje mają charakter tymczasowy, należą do nurtu
sztuki efemerycznej. Równolegle do instalacji uprawiam sztalugowe malarstwo abstrakcyjne. Nieobca jest mi też klasyczna
rzeźba wykonywana z nawet bardzo dużych bloków marmuru kararyjskiego czy
innego kamienia. Malarstwem 3D zająłem
się przez zupełny przypadek. Wcześniej
zdobyłem doświadczenie w realizacji fresków i murali dwuwymiarowych, czyli tych
zwyczajnych, nie zniekształconych. Nie bałem się oczywiście dużych, kilkusetmetro-

Czy oprócz pracy twórczej zajmujesz się
również działalnością edukacyjną? Prowadzisz jakieś warsztaty dla osób po studiach na Akademii czy dla amatorów i pasjonatów takiej sztuki?
– Mam za sobą dziesięcioletni okres, kiedy uczyłem rysunku odręcznego i perspektywy. Nauczyłem rysować w sumie ponad
pięćset osób, które obecnie są architektami
i artystami różnych dziedzin sztuki. Od kilku lat nie prowadzę już edukacji. Mam zbyt
mało czasu na bycie nauczycielem. Można

RYSZARD PAPROCKI – architekt, artysta malarz,
artysta 3D, street art. Urodzony w 1963 r. na
Podkarpaciu. W latach 1983–1989 studiował
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
w 1989 r. podjął studia na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom
z wyróżnieniem w 1993 r.
Był wykładowcą rysunku odręcznego w Studiu
Rysunku w Krakowie (1993–2002). Wystawił
prace w pawilonie polskim na Expo 2000
w Hanowerze. Brał udział w wystawie
reprezentującej polską sztukę w Parlamencie
Północnej Nadrenii-Westfalii w Düsseldorfie
w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej
(2004). W 2008 i 2009 r. zrealizował

w Krakowie dwa murale iluzjonistyczne
(8,5 × 28 m i 11,5 × 6,5 m). W 2009 r.
zaprezentował instalację artystyczną na wystawie
Comparaisons w Grand Palais w Paryżu (grupa
Installation libre).
Od 2011 r. zajmuje się wielkoformatowym
malarstwem 3D w przestrzeni publicznej. Autor
największych w Polsce malowideł 3D (Wieliczka
– 360 m kw., zapora wodna w Niedzicy –
260 m kw., Gliwice – duży mural anamorficzny
3D – 200 m kw.). W 2012 r. w ciągu trzech
miesięcy zrealizował swoją najbardziej
skomplikowaną artystycznie kompozycję 3D
(Krosno – Huta Szkła – 86 m kw.). Proces
malowania był transmitowany na żywo
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wych formatów. W Niedzicy, jak wcześniej
wspomniałem, po raz pierwszy w mojej artystycznej karierze zetknąłem się z anamorfozą trójwymiarową. Po postu zostałem zapytany, czy dam radę zrealizować
dużą kompozycję anamorficzną, i odpowiedziałem twierdząco. Podpisałem umowę i dopiero potem zacząłem rozwiązywać
wszelkie problemy anamorficzne i technologiczne.

mnie jednak czasem obserwować podczas
malowania na żywo. Na tym polega street
art i działanie w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o tego typu publiczne wydarzenia, to najlepiej zaglądnąć do mojej strony
na Facebooku (Ryszard Paprocki 3D), gdzie
publikuję takie informacje.
W jaki sposób możemy dowiedzieć się
o zbliżającym się kolejnym wernisażu
twoich prac?
– W tym roku zanosi się na malowanie kilku murali anamorficznych w różnych miastach południowej Polski. Wszystkie są
obecnie w procesie projektowym, przygotowawczym i organizacyjnym. Sam jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy, gdzie i czy
w ogóle będą realizowane. Wszystkie informacje opublikuję w swoim czasie na Facebooku.
Jakie są twoje marzenia twórcze i cele związane z pracą w najbliższych mie-

siącach? Opowiedz nam, proszę, o swoich
planach.
– Tak jak mówiłem, ten rok zapowiada się
bardzo malarsko. Już wiem, że przez cały kwiecień będę malował mural w Ciężkowicach. Inne murale jeszcze nie są pewne. Co do marzeń twórczych, to niewątpliwie chciałbym znów walczyć i zostać
nominowany do następnej edycji festiwalu w Dubaju. Teraz, mając już konkretny
know-how, nawet wiem, jak takie festiwale wygrywać (śmiech). Jest to więc marzenie czysto ambicjonalne. Nie mamy na razie informacji, czy ten festiwal odbędzie
się w tym roku. Nie od artystów to zależy,
ale od organizatorów. Marzenia dotyczące
zaś samego motywu kompozycji 3D to zrealizować ogromną kompozycję abstrakcyjną, która nie będzie miała nic wspólnego
z realizmem. Marzę o kompozycjach związanych z iluzją optyczną całej przestrzeni.
Wiem, jak ją odrealnić, jak ciekawie zniekształcić jej geometrię.

w internecie. W 2017 r. wziął udział w festiwalu
malarstwa 3D w Dubaju – Dubai Canvas 3D Art
Award 2017.
Prace streetartowe realizuje zwykle z udziałem
publiczności, robiąc swoisty teatr malowania.
Zajmuje się także malarstwem sztalugowym,
malarstwem monumentalnym, architekturą wnętrz,
rzeźbą i architekturą ogrodów, projektowaniem
wzornictwa przemysłowego. Uprawia
abstrakcjonizm, instalacje, hiperrealistyczne
graffiti 3D. W dorobku ma ponad 25 wystaw
indywidualnych. Brał udział w ponad
40 wystawach zbiorowych. Jego prace
znajdują się w wielu kolekcjach polskich
i światowych.

styczeń–marzec 2018

LiryDram 85

Nocny
spacer

po

Łazienkach
Anna Siwek

O

nocnych spacerach po Warszawie
dowiedziałam się z Facebooka. Ktoś
ze znajomych zamieścił na moim profilu takie „wydarzenie” i zapytał: „Idziesz?”
Odpisałam w facebookowym stylu, klikając
ikonkę „going”. W chwilę potem zorientowałam się, że spacery cieszą się takim powodzeniem, że trzeba się na nie zapisywać, bo brakuje miejsc! Zapisałam się więc
na najbliższy wolny termin. Pech chciał,
że wypadł on w mroźny styczniowy wieczór. Mróz skuł lodem kałuże, wciskał się
pod kurtki, szczypał w policzki i groził, że
uszy odmrozi. Przed wyjściem okręciłam
więc szalikiem szyję, czapkę mocniej naciągnęłam na uszy, a pod kurtkę włożyłam
dodatkowy sweter. W autobusie zastanawiałam się, czy w ogóle ktoś na ten spacer przyjdzie oprócz mnie i przewodnika.
Kiedy z daleka zobaczyłam zbierające się
przy pomniku Piłsudskiego grupki osób,
odetchnęłam z ulgą, że nie będę sama.
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Coś jest w tym nocnym
zwiedzaniu; oświetlone
latarniami ulice wyglądają
bardziej romantycznie,
a podświetlone zabytki
sprawiają wrażenie
bardziej tajemniczych
Oj, sama to nie byłam! Ludzi przyszła cała
zgraja, tak z 50 osób albo i więcej.
Przewodnik, którym był Aleksander Łamek, zaczął punktualnie co do minuty.
Skoro zebraliśmy się przy pomniku Piłsudskiego, zaczął nam opowiadać o marszałku. Stojąca tu jego figura jest repliką pomnika autorstwa Stanisława Ostrowskiego, który warszawiacy wystawili Piłsudskiemu jeszcze przed II wojną światową,
w podzięce za wygraną Bitwę Warszaw-

ską z 1920 roku. Do powstania obecnego pomnika przyczynił się Jerzy Waldorff,
który rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten
cel. Pomnik stanął w 1998 roku i nieprzypadkowo wybrano właśnie to miejsce.
Marszałek bowiem mieszkał i urzędował
w Belwederze, który stoi zaledwie paręnaście metrów dalej. Pierwotny pomnik
wykonany był z marmuru, a ten? I tu ciekawostka. Otóż okazuje się, że wcale nie
jest z brązu. Ani z czekolady. Tylko z łusek
armatnich.
Następnie przeszliśmy do pomnika Chopina. O tej późnej porze Chopin siedzący
pod wierzbą wygląda magicznie. Oświetlony lśni jak klejnot, sam wśród tych otaczających go ciemności, zadumany, a może
zasłuchany w szum miasta. Choć koncertu
nie usłyszeliśmy, to wysłuchaliśmy historii powstania pomnika. Jeszcze za panowania w Warszawie cara Mikołaja II, w 1908
roku, rozpisano konkurs na jego projekt,
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który wygrała praca Wacława Szymanowskiego. Sam pomnik według tego projektu
stanął w Łazienkach dopiero w 1926 roku,
a więc już kiedy Polska odzyskała niepodległość. W czasie II wojny został zniszczony
przez nazistów, a po wojnie odtworzono go
w 1958 roku. Ale tu następna ciekawostka
– w pierwotnym projekcie przy stawie siedzą po bokach dwie wielkie żaby. Gdzie się
podziały? Wskoczyły do stawu? Nie, zdaje
się, że uznano, że swoim rechotem będą
przeszkadzać w koncertach, i z nich zrezygnowano.
Przed Świątynią Sybilli (zwaną niegdyś
Świątynią Diany) znajduje się wypolerowany stożkowaty kamień. To na nim kładłaby
dłonie Sybilla, łącząc się ze światem bogów
i duchów, gdyby tutaj mieszkała. Budynek

przeważnie jest zamknięty, kiedyś miał
służyć jako letnia altana, później ponoć czasami mieszkali tu goście z Belwederu, jeśli
nie starczyło dla nich pomieszczeń w pałacu. Z tego miejsca widok na oświetlony
Belweder jest imponujący. Wyobrażam
sobie, że widok z Belwederu na Łazienki
musi być równie piękny. Głowa państwa
może więc patrzeć na park i w spokoju
dumać nad sprawami wagi państwowej. Po
II wojnie światowej w Belwederze mieszkał Bierut, który bardzo lubił przejść się po
parku, ale zawsze chodził z ochroną, dwa
razy usiłowano go bowiem zabić właśnie
na spacerze po Łazienkach.
Główna aleja Łazienek to Aleja Chińska.
Kiedyś była to ruchliwa droga prowadząca od Zamku Ujazdowskiego do Wilanowa.

Dziś nadal w niedzielne popołudnia ruch
jest tu wzmożony, ale chodzą nią już tylko spacerowicze. Przygotowano dla nich
dodatkową atrakcję – w okresie zimowym
w alei wystawiono oświetlone figury stylizowane na dawnych mieszkańców Warszawy – panie w długich
sukniach, z parasolkami w rękach, panowie
w surdutach i cylindrach. Ach, ten dawny wdzięk, szyk, elegancja, gdzież to się
podziało? Teraz, o zmroku, przejść się w towarzystwie tych figur to prawdziwa gratka. Nieopodal znajduje się

Pawilon Chiński i mostek „chiński” – to
przejaw mody i zauroczenia sztuką i kulturą Państwa Środka, którą fascynowano się
już w XIX wieku.
Skąd się wzięła nazwa „Łazienki”?
Otóż marszałek Lubomirski, do
którego kiedyś należały te
tereny, wybudował tutaj
pawilon – Łaźnię. Potem
odsprzedał teren Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu,
który
przebudował budynek
na Pałac na Wyspie. Pałac
służył jako letnia rezydencja króla – to tutaj organizował słynne czwartkowe obiady. Po śmierci Stanisława Augusta
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teren odziedziczył jego bratanek Józef Poniatowski, następnie Łazienki przeszły
w ręce siostry Poniatowskiego, która odsprzedała je carowi Aleksandrowi I.
Po krótkiej wizycie w Amfiteatrze szybkim krokiem przechodzimy pod Pałac Myślewicki, którego nazwa może mylnie kojarzyć się z polowaniami. Naprawdę pochodzi od nazwy wsi, która kiedyś tutaj się
znajdowała. Początkowo w pałacu mieszkali dworzanie króla Stanisława Augusta,
a po wojnie utworzono tu apartamenty gościnne Urzędu Rady Ministrów. Z ciekawostek dowiadujemy się, że nocowali w nich
Richard Nixon (zanim został prezydentem
USA) i Indira Ghandi. W latach 1958–1970
prowadzono tutaj poufne rozmowy między
USA a Chinami.
Ostatnim punktem programu jest pomnik
Jana III Sobieskiego. Znajduje się on poza ogrodzeniem parku, na ulicy Agrykola,
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na mostku. Pomnik wzniesiono jeszcze za
czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w 1788 roku. Miał przypominać
Polakom, że kiedyś pokonali Turków pod
Wiedniem, i podsycać w społeczeństwie
nastroje antytureckie. Królowi bardzo na
tym zależało, ponieważ w obliczu wojny
rosyjsko-tureckiej dążył do sojuszu Polski
z Rosją. Niestety, jego zabiegi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na polu propagandy poniósł całkowitą porażkę.
Na tym spacer się skończył, ale było to
90 minut ciekawie i barwnie opowiedzianej historii, która w tej wieczorowej scenerii wydała się jakaś bardziej interesująca. Bo coś jest w tym nocnym zwiedzaniu
– oświetlone latarniami ulice wyglądają
bardziej romantycznie, a podświetlone zabytki sprawiają wrażenie bardziej tajemniczych. Nocne zwiedzanie muzeów od lat
cieszy się ogromnym powodzeniem, bo kojarzy się z przygodą, atrakcją, frajdą. Być
może mamy tak mocno zakodowane w głowach, że dzień to praca, a noc to zabawa.
Albo też zwyczajnie więcej ludzi ma wtedy
czas na zwiedzanie, a jeśli można to połączyć ze spacerem dla zdrowia, przed snem,
w pięknym miejscu – to dodatkowa zaleta.
W każdym razie gorąco polecam te nocne
spacery.

NOCNE SPACERY PO WARSZAWIE to autorski pomysł warszawskiego
przewodnika Aleksandra Łamka. Spacery organizuje od trzech lat i sam je prowadzi.
Podczas nich zabiera nas w różne, często mało znane miejsca w stolicy i barwnie
o nich opowiada, okraszając historyczne informacje pokaźną dawką humoru. Robi
to w sposób lekki i zabawny, więc zwiedzanie się nie dłuży ani nie nuży. Skąd ten
humor? Pan Aleksander sam jest człowiekiem pogodnym i radosnym, a w dodatku jest
specjalistą od terapii śmiechem. Prowadził zajęcia z terapii śmiechem w Zakładzie
Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie i napisał książkę o leczeniu
śmiechem pt. Terapia śmiechem – jak rozwijać poczucie humoru. Oprócz tego
interesuje się historią, zbiera różne, mało znane anegdoty i chętnie dzieli się nimi na
organizowanych przez siebie spacerach. Naszym czytelnikom szczególnie poleca
spacery po Łazienkach Królewskich, gdyż jest to miejsce z bogatą historią, które
równocześnie pozwala odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku.

Aleksander Łamek

ZOBACZ WIĘCEJ
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/223666/terapia-smiechem-jak-rozwijac-poczucie-humoru

Wieża Ratuszowa w Krakowie, 2015

Konserwator pamięci
odznaczony

14

grudnia 2017 r. Maciej Mazur, grafik i konserwator zabytków, otrzymał
odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Do nagrody zgłosili go członkowie kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich.
Maciej Mazur otrzymał wyróżnienie w dziedzinie konserwacji obiektów zabytkowych. W imieniu
ministra kultury odznakę wręczyła mu wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Uroczystość
miała miejsce w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaje się osobom
wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

MACIEJ MAZUR (ur. 20.05.1982 w Kielcach)
jest właścicielem firmy RENOVATORIUM.
Konserwacja obiektów zabytkowych. Maciej
Mazur. Poświęcony bez reszty idei odnowy
miejsc związanych z historią Polski, oddaje swój
wolny czas i zasoby, realizując charytatywnie
zadania dodatkowe towarzyszące prowadzonym
inwestycjom i organizując akcje artystyczne
odsłaniające historię i kulturę polską związaną
z duchem miejsca. Zrealizował wiele inwestycji
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związanych z renowacją i konserwacją polskich
miejsc historycznych oraz pamięci narodowej
w kraju i za granicą. Odnowił między innymi mury
obwodowe Zamku na Wawelu (2007), mury
Kazimierza Wielkiego w Dobczycach (2010),
mury obwodowe Pałacu Biskupów Krakowskich
w Kielcach (2008), zespół barokowych kaplic
przy kościele Bożej Łaski w Jeleniej Górze (2013),
siedem zabytkowych elewacji z bogatą sztukaterią
przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu

Mury obwodowe Pałacu Biskupów Krakowskich, 2007

Mury Kazimierza Wielkiego w Dobczycach, 2010

Mury obwodowe Zamku na Wawelu, 2007

Reymontówka

Cmentarz Oficerów Polskich w Katyniu, 2015

Cmentarz Orląt we Lwowie, 2015

Dom Narutowicza w Łazienkach Królewskich
w Warszawie, 2016

Pomnik Mickiewicza w Krakowie, 2017

(2014), zabytkowy budynek szkoły CKP przy
ulicy Krupniczej w Krakowie (2015), zabytkowy
kompleks XIX-wiecznych stajni w Krakowie przy
ul. Westerplatte (2015), neogotycką elewację
należącą do Komendy Straży Pożarnej
w Krakowie, około 30 grobowców i grobów na
terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie,
Cmentarz Orląt we Lwowie (2015) i Cmentarz
Oficerów Polskich w Katyniu (Federacja Rosyjska),
Dom Narutowicza w Łazienkach Królewskich

Dolinka Szwajcarska w Warszawie, 2017

w Warszawie (2016), pomnik Adama Mickiewicza
na Rynku Głównym w Krakowie (2017, również
akcja artystyczna pod pomnikiem z aktorami
krakowskich teatrów prezentującymi poezję
wieszcza), rewitalizacja Dolinki Szwajcarskiej przy
ulicy Chopina w Warszawie (2017, również akcja
przypominająca historię kulturalną Dolinki w okresie
belle époque – z udziałem artystów teatrów
warszawskich oraz modelek – projekt Wyższej
Szkoły Artystycznej w Warszawie).
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2017

Laureaci
nagród
literackich

Małgorzata Lebda,
Matecznik, Wydawnictwo
Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum
Animacji Kultury,
Poznań 2016

W kwietniu 2018 r.
ukaże się kolejny
tom poetycki
Małgorzaty Lebdy pt.
Sny uckermärkerów,
również w Wydawnictwie
Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum
Animacji Kultury
w Poznaniu

✒ Laureat Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej 2017
Marcin Sendecki – za tom W
✒ Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2017
Breyten Breytenbach – za całokształt twórczości literackiej
Pierwszą książką poetycką Breytena Breytenbacha w języku polskim był tom Cały czas, opublikowany
w 1980 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego. Autorem wyboru, przekładów oraz posłowia był
Andrzej Braga (czyli Andrzej Dąbrówka).
W 2016 r. Breytenbach brał udział w krakowskim Festiwalu im. Czesława Miłosza, z tej okazji
wydano zbiór jego poezji Refren podróżny. Wiersze wybrane. Autorami przekładów byli Miłosz
Biedrzycki, Mieczysław Godyń, Magda Heydel, Agata Hołobut, Justyn Hunia, Jerzy Koch oraz
Agnieszka Pokojska.
✒ Laureatki Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ 2017
Małgorzata Lebda –za tom Matecznik (ORFEUSZ)
Alicja Bykowska-Salczyńska – za tomik Cno (ORFEUSZ MAZURSKI)
✒ Laureat Nagrody im. Jarosława Iwaszkiewicza 2017
Leszek Żuliński – za całokształt twórczości literackiej
✒ Laureat Nagrody im. Juliusza Słowackiego 2017
Mieczysław Machnicki – za całokształt twórczości poetyckiej
✒ Laureatka Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2017
Małgorzata Lebda – za tom Matecznik
✒ Laureaci Nagrody Silesius 2017
Andrzej Sosnowski – za całokształt pracy twórczej
Jacek Podsiadło – w kategorii Książka Roku za tom Włos Bregueta
Radosław Jurczak – w kategorii Debiuty za tom Pamięć zewnętrzna
✒ Laureatka Nagrody Fundacji im. Kościelskich 2017
Urszula Zajączkowska – za tom Minimum
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Wiersze

z nagrodzonego tomu
Małgorzaty Lebdy

Matecznik
Małgorzata Lebda

poranek: praca we krwi
wilgoć drąży modrzewiowe belki werandy
przez okno zimnego pokoju obserwuję ojca
nocą halny położył w sadzie stare grusze
z wysokości widać nieszczęścia całej wsi
zerwane dachy połamane słupy
wysokiego napięcia
ojciec przywołuje mnie podaje scyzoryk
i każe wyjąć sobie z nadgarstka czarną drzazgę
musisz nauczyć się pracować we krwi mówi
ranę zalewamy pszczelim kitem na alkoholu
mamy od niego żółte cierpkie dłonie
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przedwiośnie: pierwszy oblot

rójka: struktura ruchów

obserwujemy słupek rtęci (słońce przywróciło skórze ojca
kolor mahoniu) do wiader wlewamy wodę wkładamy słomę
i idziemy w pasiekę poić owady

po ojca przychodzi ten spod lasu (ten co topi
w mule rzeki wszystkie suki rodzące się w oborze)
mówi że ciemna masa obsiadła wejście chałupy

ojciec otwiera ul pokazuje matecznik i czerw pszczoły
są agresywne przez warstwy ubrań dosięgają naszych ciał
musisz być uważna i wsłuchiwać się w natężenie ruchów

na miejscu zastajemy potężny rój który wciska się
w szpary pod progiem

w domu przykładam do napuchniętych miejsc szare
mydło we włosach czuję powolne ruchy owada

sprawy lasu: rozpoznanie
początkowo mówiłem do was
jak do zwierząt ale odkąd wasze pytania
stały się niewygodne przyglądałem
się wam uważniej
pomyślałem że tej z was która jako pierwsza
zapyta o sprawy lasu pokażę wszystko
dokładnie do samej krwi

ojciec kropi go zimną wodą rój cichnie odnajdujemy
królową i przenosimy jej kruche ciało do wiklinowego
kosza musisz być czuła ruchy niech będą powolne
matkę otaczają pozostałe pszczoły zanosimy je
do chłodnej piwnicy ojciec przygotowuje ul dadanta
na ich przyjęcie w tym czasie wielokrotnie schodzę
do ciemnego wnętrza i słucham

wielkanocne święcenie pól: dzielenie
idziemy z ojcem w pola w dłoniach trzymamy krzyżyki
z leszczyny i bibuły i święconą wodę (w plastikowych
butelkach po piwniczance) towarzyszą nam psy
tłuste ze lśniącą sierścią płoszą z brzeziny lisy
ojciec wbija krzyż w kamienistą ziemię przeklęty flisz mówi
a mi przychodzi na myśl że za kilka miesięcy w sierpniowym
upale będziemy tu kosić pszenicę (to tu ojciec po raz pierwszy
opowie nam o śmierci nałoży jej maskę lasu)
w dole wsi biją dzwony kościoła
schodzimy z ostatniego pola
każda z nas próbuje zatrzymać
na sobie uwagę ojca

MAŁGORZATA LEBDA (ur. 1985) – dorastała w beskidzkiej wsi
(Żeleźnikowej Wielkiej). Ostatnio wydała tom Granica lasu
(WBPiCAK, Poznań 2013), w 2018 r. ukaże się jej kolejna książka
poetycka. Doktor nauk humanistycznych. Nauczycielka akademicka.
Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.
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już przy domu w świetle wysokiego ogniska myślę
w jaki sposób dzielimy go pomiędzy siebie: nierówno
niesprawiedliwie
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Ernest Bryll

Przeszły i wyszły…
Przeszły i wyszły…
Przeszły i wyszły bardzo po cichu
Dobre dni przez mieszkania nasze
Już nie słychać
Kogo szukają teraz godniejszego od nas
Komu w okno zapuka pogoda pogodna
Nie było jak się cieszyć tak spieszył
Dobry czas aż się kurzy…
Kurz został na dłużej
Ścierać, nie ścierać pył szczęścia?
O piętro
Nam nami. Słychać jak ktoś przytupuje
Może dni dobre mieszkanie najmują
Będą tuż za ścianami
No, raczej nad nami

Anna Czachorowska

Krzyż – Drzewo Kwitnące
Oto KRZYŻ
co przy drodze mej stoi
Do Niego
wciąż czynię znak krzyża
Może się jeszcze ostoi
choć jarzmo Go grzechów podcina
Wyruszy z posady ziemi
nawracać lud zatwardziały
zmoczy Go kropla deszczu
wysuszy szczypta upału
A potem
pójdzie na męki
bo skruszy Go
moja pokuta
Wyda ostatnie trzy pędy
ZAKWITNIE
z pianiem koguta

Przeszły i wyszły…
Przeszły i wyszły bardzo po cichu
Dobre dni przez mieszkania nasze
Już nie słychać
Kogo szukają teraz godniejszego od nas
Komu w okno zapuka pogoda pogodna
Nie było jak się cieszyć tak spieszył
Dobry czas aż się kurzy…
Kurz został na dłużej
Ścierać, nie ścierać pył szczęścia?
O piętro
Nam nami. Słychać jak ktoś przytupuje
Może dni dobre mieszkanie najmują
Będą tuż za ścianami
No, raczej nad nami
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Andrzej Dębkowski

Potrzeba zbudzenia
rozniecasz dobro i piękno –
w gęstniejącej ciemności
zawirowały iskry
a ponad nami noc
przepływa
we śnie – cichym
kiedy miłość błądzi –
rani zmysły szalonego prześladowcy
przywołuje obrazy przepowiedni
które spełniają się przed końcem
naszych dni
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za boazerią dreszczy –
szukając wzajemnego połączenia –
skrywasz resztki rozsądku
chociaż wiesz że światło
i tak coraz jaśniejsze

Jerzy Jankowski

ten stan sprawia że wnikasz pod skórę
naszej pamięci
chwytasz staromodną pieszczotę
jak łyk życiodajnej wody

Tsutomu Yamaguchi nie żyje
wreszcie nie żyje

wreszcie
dedykowane Tsutomu Yamaguchi

Ignacy S. Fiut

Spotkanie z Pegazem
spotykam tego skrzydlatego konia
i patrzę mu prosto w oczy
– staje dęba i piskliwie rży
pokazuje białe zęby i czerwony jęzor
– nie rozumiem o co mu chodzi?
pewnie drażni go mętna rzeka poezji
współczesnej sięgając mu po nozdrza
– widzę, że chce zrobić
salto mortale
– nie dołączę
do towarzystwa
wolę pisać nawet
chore wiesze

nieudanych prób było kilka
z czego dwie w randze słońca
szósty sierpnia w Hiroszimie
nie był prezentem od losu
bogowie ze śnieżnej góry Fuji
chyba mieli tego dnia
złe zamiary
Tsutomu Yamaguchi przeżył
błysk w oczy
płakać nie płakał
ale wtedy wszyscy nie płakali
bo popiół osuszał do cna
a on wrócił do domu
wbrew pierwszemu słońcu
zaczął na nowo żyć odrodzony
był po prostu szczęściarzem
za trzy dni okazało się
że nie jest zbyt dobrze
…mieszkać w Nagasaki
dalej żył z ciekawości

Tsutomu Yamaguchi był w podróży służbowej w Hiroszimie, kiedy 6 sierpnia
1945 r. amerykański bombowiec B29 zrzucił na miasto pierwszą bombę
atomową. Doznał poparzeń i spędził w mieście noc, potem wrócił do domu.
W Nagasaki. Trzy dni później przeżył kolejny amerykański atak atomowy.
Był jedynym człowiekiem, któremu udało się uzyskać od japońskiego rządu
poświadczenie, że w momencie ataku przebywał w obu miastach, na które
zrzucono bomby atomowe. Zmarł 4 stycznia 2010 r. w wieku 93 lat.
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Paweł Kuszczyński

Pytanie o istnienie
Tylko w cieniu Twego światła,
uwolnionego od ciemności,
wchodzę w istnienie, mój Panie,
nie pojmując wiele.
Zauważam niebieskość chabrów
w złocie kłosów,
wypełnionych nadzieją.
Nie odnajduję się w beznamiętnej
rzeczywistości,
której niepodobna
zamienić na coś
innego.
Biegnę za ciągle uciekającym
widnokręgiem.
Może należy wejść do lasu
i zamknąć na pniach drzew
pragnienie,
nie gubiąc cienia naznaczonego
Światłem.
Jasność znajdujemy w dali
u krańca horyzontu.
Nadal nie wiem, czy to źle:
upodobać sobie pełne życie.

nie żyją. czytałem ich nekrologi przy drzwiach Domu
Literatury z tablicy ogłoszeń, gdzie zaproszenia
na wieczory autorskie, nie wiadomo dla kogo

Zbigniew Milewski

Aleksander Nawrocki

List z Warszawy
Mamo, czy wiesz, że w Warszawie na placu Zamkowym
przed kolumną króla Zygmunta usłyszałem
ukraińską dumkę śpiewaną przez naszą Natalię
tę z Krzemieńca. znowu dostałem krwotoku z nosa,
lecz nikt nie tamował strużek czerwieni, kiedy
w plecionym z wikliny fotelu piłem literackie
piwo i składałem wiersze dla duchów, bo tu
cienie mam dla towarzystwa, ale jakie –
znane z lektur i gazet. mówią, że mam talent
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i odchodzą umarli dla świata pełni wspomnień,
które palą ich wnętrzności bardziej od wódki
pitej z literatek. wiem, że niektórzy spośród nich
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jak tu mówią dla znajomych i krewnych królika,
jeśli bez kasy i turnieju jednego wiersza.
Mamo, chyba wczoraj wybiła moja godzina,
bo wywołano mnie z fotela do tablicy
korkowej, obok chochoła dziurawionego szpilkami
z kartkami wierszy i nazwali znanym poetą,
bym przeczytał lub improwizował wiersz ku czci Słowackiego, więc dobiłem chochoła tekstem na szpilce.
przyjechała policja i telewizja, a Natalia
zaśpiewała a capella Ave Maryja!
potem zabrano chochoła i zniknęły cienie
Aleksandra, Rafałów, Miłosza i Adama
Julek powiedział że nie będziemy gasić świateł
i poszliśmy wypić nasze literackie,
bo na przekór światu Polska to Poeta

Esemesy
Gdzie jesteś, światło moich oczu?
Nie ma ciebie, nikogo nie ma.
Teresa rozpłakała się, gdy powiedziałem,
że jest po tobie druga.
Tu chmury, ty milczysz.
Pozdrawia cię Jelena. Jaka ona brzydka.
Sesja o teorii przekładu. Piszę
kolejne wersje twojego imienia.
Czas dwoi się i troi. Wyrzuciłem zegarek.
Złota skóra twojego ciała, chociaż noc głęboka.
Zaszedł nawet księżyc. Od ciebie też nic nie przyszło.
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Jednak płaczesz. Za kim?
Nienawiść w twoich oczach. Jakże one teraz niezwykłe.
Oglądasz się za siebie? Tamci tylko z tobą spali?
Twoje włosy – mój amulet.
Nie kochać cię – to nie żyć.
Za górami, za rozpaczą, ty.
Sesja literacka. Piersi ma ładne, ale bełkoce naukowo.
Pani profesor.
W Twerze noc obległy słowiki. Ciebie wołają.
Drogi do ciebie – gordyjski węzeł.
Dużo przeszłam. Nie wiem co dalej.
Mów, że kochasz. Tylko tego mi brak…
Siedzimy w domu rosyjskiego kupca,
dzisiaj muzeum,
poeci z krajów słowiańskich.
Pijemy z samowara herbatę
na trzy sposoby:
na prikusku – zagryzając cukrem,
na prismotrku: patrząc
na jedyną kostkę cukru
i na pridumku, kiedy cukru nie ma.
Samowary, o różnych kształtach,
wypucowanym blaskiem
szukają ciebie
między drewnianymi miskami,
drewnianymi łyżkami.
Według tradycji
najważniejsze miejsce za stołem
brał gospodarz,
obok gospodyni.
Pozostali
musieli patrzeć tylko przed siebie.
Kto się zagapił w gospodynię,
dostawał w łeb od gospodarza chochlą.
Ja też chętnie połamałbym chochlę
na łbach tych, co teraz
patrzą na ciebie
w dali – oddali…

Katarzyna Nazaruk

Chwilobyty
W naszym Asgardzie pokój pachnie zieloną herbatą i Tobą
moje myśli poddaję aurze chwilobytu
efemeryda kilkunastu godzin zaklęta w kadrach zdjęć...
Za każdym razem jesteś jak deszcz i świeżość oceanu
rozpuszczasz moje emocje
dochodząc do rdzenia
pukasz do niegdysiejszej Afrodyty by pożyczyć sól namiętności
lub zakląć ją w ból kolejnych tęsknot
A ja czeszę włosy i porządkuję uczucia skraplając ciało
dusząco wabiącym zapachem Białej Perły który zdejmujesz ze mnie
nader szybko jak stringi by cieszyć się nagością bliskości
czasem z szorstkim rewersem uśmiechu…
Otwartymi porami chciwie chłonę Ciebie i migotliwość chwili
najbardziej głodny winnymi wieczorami i rankami
głaszczę muskam ustami plecy i uda jak grudy ziemi Gai
rozgarniając jej kolejne warstwy w poszukiwaniu skarbów
mierząc w byt poza horyzontem
I znów wracam do siebie.... Frigg z uśmiechem tkająca chmury

Stanisław Nyczaj

W niekończącym się biegu
Jackowi Wiatrowskiemu

Zapamiętaj – nigdy się nie umiera,
a i na finiszu swojej zmiany wciąż trwa,
przekazując w niekończącej się sztafecie istnienia
kontynuatorowi
bezcenną, ściskaną jak skarb mocno w piersiach
pałeczkę gorącego oddechu.
Więc staraj się uparcie, nie ustawaj
przez cały nieprzemijający spełnieniem swój czas
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byś na żarliwym dystansie niepokoju
tej gorącej pałeczki trwania nie utracił.
Byś zdążył ją uderzeniami serca –
podać dalej!

Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

głód
wielki bochen światła
wisi nad oknem
zwabiony burczeniem
stąd do nieba

Marcin Orliński

Wycinanki
Luty, więc walentynki. Luty, więc wszystko
dzieje się między zmrożonym błotem i lustrami

puste wzdęte brzuszki
głodne oczy
pochłaniają nocne srebro
umierają z przejedzenia
albo zatrucia metalem

ulic. Niemrawa biel skacze po krawężnikach,
więc i czerwień w witrynach nieszczególnie
Grzegorz Trochimczuk
interesuje się miłością. Co nam może dać
takie instrumentarium? Polską flagę? Krew
miesięczną? Planowanie seksu sprawia, że
przestaje się mieć ochotę na seks. Oh, really?
Tymczasem w telewizji jakiś chłopiec pyta
dziewczynkę: Czy mogę wyciąć ci serce?

Małgorzata Pfisterer

***
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Próba zrozumienia
Wieczór po ciężkim dniu
zapada w lepkość mokki.
Jego ćma
obciąża powieki. Dziura
wypalona w obrusie
zrośnięta z chaosem
dalej krąży
ptak potrącony snem.
Przyśniony po utracie
Kaliope.

życie w poezję można zamienić
utkać wersami
drogimi dla każdego
podzielić na strofy
jasne i przejrzyste
a te zamglone owiane smutkiem
zamazać i żyć chwilą
przeminie ból
uleci jak powiew wiatru

Wychodziłem z bistro,
samochód potrącił ją.
Iluzja prysła. Dalej
poszedłem pieszo,
na krawędź myśli.
Dymiła gwiazda

a życie będzie poezją

Stan przedzawałowy
rani.
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na obrusie
sczezła.
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W zmierzchu drąży
kolejny tunel do
czego?
Rozpamiętuje fragmenty
pominiętych osób.
Historie nieocalone
czekają na palec
serdeczny.

Szczęsny Wroński

Trzydziestoletnia
z obrączką w tramwaju
nie uśmiecha się
nie wabi
patrzy
na szare domy
nieznajomych ludzi zza szyby

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Monodram z jednym gestem
Pół wieku minęło zanim zrozumiałam,
że taką samą miarę należy przykładać
do rozczarowania pogodą:
gdyż po złotym zachodzie słońca
i rozgwieżdżonym niebie,
poranna kawa z dolewką deszczu
bębniącego w szyby ogrodowych drzwi,
niczym zniecierpliwiony gość,
jakoś cierpko smakuje,
jak i rozczarowania mężczyzną:
gdyż po zachwycie nad jego
siłą, urodą, mądrością i dowcipem
pozostaje po ostatniej wieczerzy
niewinny kieliszek po jego winie
ze śladami linii papilarnych
i pet z ustnikiem w popielniczce,
dowód na posiadanie przez niego ust
– już niedocałowania.
Pół wieku minęło zanim zrozumiałam,
że rozstanie kochanków to nie powód
do rwania szat, posypywania głowy popiołem
i płodzenia dzieła na skalę tragedii antycznej.
Rozstanie kochanków to temat
dobry do grania tylko dla jednego aktora,
to raptem motyw na monodram bez słów
– na ramion wzruszenie.
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jest jak zajęta taksówka
pusta taksówka
na której zmęczony taksówkarz
wywiesił tabliczkę
zajęte

Ewa Zelenay

Nanga Parbat
Pamięci Tomasza Mackiewicza

codziennie wchodzę
na moją Nanga Parbat…
tylko tam najbliżej prawdy
tylko tam w najgłębszym błękicie
tylko tam w najczystszym śniegu
mogę rozmyślać o nieskończoności
w moim śmiertelnym ciele stygnie krew
sztywnieją mięśnie i nerwy nieskończoną siatką bólu
szarpią każdy milimetr marznącego ciała
dławią się płuca i milknie kołatka serca
ślepnę od patrzenia w głąb siebie
ślepnę od patrzenia w słońce
na mojej Nanga Parbat
jestem najbliżej Niego
czekam na znak…
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Marlena Zynger

miłość w Warszawskich Łazienkach
miłość w Warszawskich Łazienkach
widziałam wiele razy
można spotkać ją w Trou Madame
krąży wśród białych stolików
w woni herbat i kaw
młodzieńców i ich dam
w muzyce słów starannie dobranych
bądź wyśmianych przez satyra
miłość ta smak ma szarlotki
jajecznicy lub sera
czasem stoi w alejce parkowej
samotnie przy drewnianej ławce
zapatrzona w liści rozmowę
z wiewiórką i orzeszkiem
bez świerszcza
miłość ta duszę ma wieszcza
co rozmawia ze swoim natchnieniem
a słowa ulatują w przestworza
niekiedy w trawie się chowa
przy licealiście i licealistce
a na stosie ich dyskusji i teorii nowej
płonie pierwszym pocałunkiem
miłość ta pachnie jak narcyz
chwilami jak janowiec
miłość w Warszawskich Łazienkach
kroczy alejkami dumna jak paw
i jego okiem spogląda na świat
miłość ta jest kolorowa
bezkompromisowa
zdarza się że ucieknie jak spłoszony ptak
lecz potem uparcie powraca
i śpiewa na koronach drzew
miłość w Warszawskich Łazienkach jest
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przedwiośnie
szarego poranka serce zadrżało
struchlałe krople wysmagały liście
westchnieniem nadeszło i ciepłem powiało
wśród ciszy ubranej i biało i mgliście
serce drgnęło mocniej niż zimowa trwałość
ptaki wbiły skrzydła w różane zaranie
i odchodząc z deszczem co tak tulił żałość
zamilkło niemocą nazbyt długie łkanie
świt zamieniał stroje coraz to odważniej
blady róż w wiśnię mleczny lazur w błękit
kontur zdał się jawić coraz to wyraźniej
wiatr strunami szarpał tkwiąc na gryfie tęczy
tak powstawał ranek nowy nieznajomy
zbliżał się z maestrią śmiały zadziwieniem
muskał blade usta blaskiem zamyślonym
i nie pytał wcale wiodąc barwnym cieniem
ranek to czy wiosna drżała rozpalona
ziemia zapach niosła nęcąc własnym chceniem
ciałem tak przywarłam wonią uwiedziona
i jak ziemia owa stałam się pragnieniem
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Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich
i Wydawnictwo Komograf serdecznie zapraszają
na promocję książek Andrzeja Zaniewskiego:
tomu wierszy oraz zbioru nowel Miasto Hefajstosa,
Czysty las, Kawdorek.
14 marca 2018 r, godz. 18:00,
Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89,
Warszawa
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WYNIKI
KATEGORIA LITERACKA

Poeci
do

piór!

VII KONKURS JEDNEGO WIERSZA
IM. JERZEGO TAWŁOWICZA
ROZSTRZYGNIĘTY

L

aureatami tegorocznego Konkursu
Jednego Wiersza zorganizowanego
przez „Tygodnik Podhalański” zostali
Janusz Bohdziewicz z Sopotu (kategoria
literacka) i Anna Olesińska z Lipnicy Małej (kategoria gwarowa).
W siódmej edycji konkursu wzięło udział
prawie 200 poetów. Nie tylko z Polski,
ale także z USA, Czech i Anglii. Miłym
zaskoczeniem było pojawienie się w II
kategorii wierszy nie tylko w gwarze
podhalańskiej, ale także śląskiej, pałuckiej czy łowickiej.
Wiersze w kategorii literackiej oceniało jury w składzie: przewodniczący
Michał Zabłocki oraz Jadwiga Malina
i dr hab. Anna Mlekodaj, a w kategorii gwarowej: przewodnicząca dr hab.
Anna Mlekodaj oraz Wanda Czubernat, Wanda Szado-Kudasikowa i Roman Dzioboń.
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Patronem konkursu od drugiej edycji jest
Jurek Tawłowicz, zakopiański poeta,
bard i tatrzański poeta.
Ogłoszenie wyników odbyło się 24 lutego
podczas Nocy Poetów w Grand Hotelu
Stamary w Zakopanem, a zwycięzcy
otrzymali statuetki autorstwa Joanny Borowicz. Jedną z nagród jest też wieczór
autorski. Janusz Bohdziewicz będzie miał
spotkanie w legendarnym miejscu – w Muzeum im. Jana Kasprowicza na Harendzie,
natomiast Anna Olesińska w Domu Literatów Astoria (to tu Wisława Szymborska
dowiedziała się o Nagrodzie Nobla).
Pan Janusz spędzi też z osobą towarzyszącą weekend w Hotelu i Termach Bania
w Białce Tatrzańskiej, a pani Anna weny
twórczej będzie szukała nad Bałtykiem,
w Łebie, gdzie czeka na nią pokój w pensjonacie Pan Tadeusz.
Beata Zalot

Nagrody Michała Zabłockiego, przewodniczącego jury
I miejsce – Janusz Bohdziewicz (Sopot)
II miejsce – Marzena Mariola Podkościelna (Olchowiec)
III miejsce – Iwona Świerkula (Warszawa)
Wyróżnienia Jadwigi Maliny
I wyróżnienie – Andrzej Dembończyk (Zbrosławice)
II wyróżnienie – Maria Wanda Pietrzela (Biała Podlaska)
Wyróżnienia Anny Mlekodaj
I wyróżnienie – Antonina Sebesta (Myślenice)
II wyróżnienie – Małgorzata Hrycaj (Szczecin)
KATEGORIA GWAROWA
I miejsce – Anna Olesińska (Lipnica Mała)
II miejsce – Zuzanna Kostrzewa (uczennica V klasy,
Łyszkowice)
III miejsce – Andrzej Gąsienica Makowski (Zakopane)
Wyróżnienia
Dorota Adamczyk (Szaflary)
Stanisław Jabłoński (Kluszkowce)
Mirosław Binkowski (Toruń)
Specjalne wyróżnienie Wandy Czubernat
Józef Maciasz-Broda (Justice, USA, rodem z Piekielnika)
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Janusz Bohdziewicz

Kolęda
Bóg jest Twoim dzieckiem
przyjmij Go jak przyjmujesz miłość
łagodne drżenie gdzieś w głębi siebie
jak rozdzierający ból
i krzyki po nocach
nadaj Mu imię
nakarm sobą
naucz chodzić Twoimi ścieżkami
w swoim języku opowiedz Mu świat
poświęć czas
i słuchaj co ma do powiedzenia
pytaj rozmawiaj
i w Niego wierz
a gdy się zacznie oddalać
naucz się zostawać bez Niego
i nie martw się
że wybiera złe towarzystwo
niech się nawet przeciwko Tobie zbuntuje
niech wykrzyczy Ci że za mało jest w Tobie dobra
niech spłyną łzy z Jego powodu
po Twoich frasobliwych policzkach
kiedy opuści dom
pozwól Mu iść swoją drogą
ale czekaj na Jego powroty
– teraz naprawdę daj Mu żyć
jeśli potrafisz – postaraj się tylko zrozumieć
i nie słuchać złych plotek
a gdy Ci Go zabiorą
wyjdź i zawołaj za Nim:
synku mój
– jakby to była kołysanka
do snu
i przebudź się w nim
– nie lulajże już
Laureat I miejsca w kategorii literackiej
– za twórcze i odkrywcze ukazanie tematu Bożego Narodzenia
z perspektywy rodzącej i wychowującej dziecko kobiety
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Anna Olesińska

Zakiela
Zakiela – jesce słysym
Ludwikowe granie,
Zywe, zaciynte
I na świat otwarte.
Zakiela – jesce słysym
Lipnicańskie godanie,
Piyknościom odziane
Downościom wołane.
Zakiela – jesce słysym
Ptoki te same,
Co kiesik downi ludzie
Zatela zycie ciesy,
I swoje znojdym
Miejsce na Orawie.
Laureatka I miejsca w kategorii gwarowej
– za twórczą kontynuację najlepszych
orawskich tradycji poetyckich
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SYNERGIA – wystawa prac artystów skupionych
wokół Magazynu Sztuk, filii Ośrodka Kultury
Ochoty. Udział biorą: Joanna Sułek-Malinowska,
Kasia Jaruga, Olga Prokop-Miśniakiewicz, Marek
Ejsmond-Ślusarczyk, Rajmund Gałecki, Igor
Yelpatov. Wystawa ukazuje drogę indywidualnych
poszukiwań twórczych autorów prac oraz ich
rodowody artystyczne.
3–28 marca 2018 r.,
Galeria Pod Okiem,
ul. Grójecka 79,
Warszawa
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URODZINY TEATRU WITKACEGO

Mistrzowskie 33

Z

akopiański Teatr Witkacego pod koniec lutego świętował 33. urodziny. Jak zwykle z tej okazji
pod Tatrami wiele się działo.
W numerologii 33 to liczba mistrzowska, zwana też wibracją Chrystusową, Świetlistą Siłą
Miłości, Uniwersalną Służbą Dobru. Poprzez kontrolowanie emocji dochodzi do postawy Przewodnika
Duchowego – Nauczyciela. Narzędziem jej jest Słowo i to ono inicjuje przemianę ludzkich serc poprzez
uszy i rozum. Wibracja ta wyraża najczystszego ducha miłości uniwersalnej – czytamy w internecie po
wpisaniu liczby „33”.
Można traktować poważnie numerologię lub się z niej śmiać, ale ten opis pasuje do „wibracji” wokół
sceny z zakopiańskich Chramcówek.
Dziś Teatr Witkacego to już teatr dojrzały, a jednocześnie nadal świeży, pełen energii, entuzjazmu
i pomysłów. Teatr, który ma swoją stałą publikę. Osoby, dla których głównym powodem przyjazdu pod
Tatry z najdalszych części Polski, a czasem i Europy jest wizyta w Witkacym.
To teatr, w którym nie pracuje się „od do” i nie traktuje się jak „zakładu pracy”. Nie wiem, jak dyrektor
Andrzej Dziuk to robi, ale nadal skupia wokół siebie osoby z misją.
To teatr – schronisko, teatr – świątynia, miejsce ważnych spotkań, istotnych rozmów.
Mogli się o tym przekonać wszyscy ci, którzy pod koniec lutego uczestniczyli w urodzinach. Dla Teatru
Witkacego to już 33. urodziny, dla patrona – 133. Minęły dokładnie 24 lutego, choć świętowanie
trwało aż cztery dni. Były spektakle, koncerty, wystawy i spotkania. W pierwszym dniu goście zobaczyli
premierowo świetny spektakl Raz – dwa – trzy. Po co nam dobroć w reżyserii Andrzeja Dziuka. Zespół
przygotował też retrospektywny przegląd fragmentów spektakli granych w teatrze, podczas którego
można było sobie także przypomnieć dawno już nie grane sztuki, np. Cabaret Voltaire.
Tradycyjne zdmuchiwanie świeczek na torcie w ostatnim dniu obchodów poprzedziły życzenia,
przemówienia i chwile refleksji.
Do symboliki liczby 33 nawiązywał podczas swojego przemówienia Andrzej Dziuk. – Ktoś mógłby
powiedzieć: panie Dziuk, 33 lata to za dużo, już pan przesadza, niech pan sobie da spokój. Rzuć pan
to wszystko. Czy myślę tak, żeby odejść? Szczerze? Myślę. Ale wszystkim, którym bliski jest teatr, którzy go
naprawdę kochają i którzy rozumieją potęgę liczby 33, chcę przypomnieć, że po pasji jest świt, po pasji
jest tylko dobrze, jest bowiem zmartwychwstanie, i tego sobie i wam życzę.
Dyrektor teatru wspominał też tych, którzy odeszli: zmarłą kilka miesięcy temu Jagę Siemaszko,
a także Martę Szmigielską, Macieja Berbekę, dr Danutę Haczewską. Dziękował również widzom –
przyjaciołom, którzy zaryzykowali i zaufali teatrowi.
Beata Zalot, „Tygodnik Podhalański”

• POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY • POLECAMY •

R
fot.: „Tygodnik Ilustrowany” 1860, t.2 nr 58 s. 541, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Bogusławski

artysta-

-obywatel

Kamila Bartkowiak
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ecenzując książkę Bogusławski, człowiek teatru, warto w pierwszej kolejności wziąć pod lupę życiorys jej autora. Nie
bez powodu bowiem Zygmunt Hübner zainteresował się postacią ojca sceny dramatycznej, który bez wątpienia stanowi dla potomnych, a w szczególności tych szczycących się mianem jego następców, niezaprzeczalny autorytet. Za takiego następcę należałoby uznać nie tylko człowieka związanego
z teatrem, ale przede wszystkim działającego na rzecz kultury narodowej, a tym Hübner był z pewnością. Jego droga zawodowa
przypomina ścieżkę samego mistrza. Najpierw aktor, później reżyser, w końcu dyrektor współpracujący z teatrami w całej
Polsce. Podobieństwo przejawia się przede
wszystkim w wysokich ambicjach charakterystycznych dla działalności obu twórców.
Podejmowali się oni realizacji celów trudnych do osiągnięcia, niewróżących trwałego
sukcesu, celów jeśli nie z góry skazanych na
niepowodzenie, to posiadających liche rokowania na przyszłość.
Takim celem w przypadku Hübnera okazało się zbudowanie w Krakowie sceny dramatycznej, która nosiłaby miano jednej
z najlepszych w kraju. W przypadku Bogusławskiego było to stworzenie pierwszej
w historii polskiej sceny narodowej. Z racji oczywistych poczynania Bogusławskiego jawią się bardziej spektakularnie, lecz
nie porównanie działalności artystów jest
celem tych rozważań, a jedynie ukazanie
występujących między nimi podobieństw.
Łączyła ich wspólna idea. Idea teatru nieobojętnego, teatru, który reaguje na bieżące wydarzenia. „Teatr, który się wtrąca” –
ten napis widnieje do dziś na gmachu Teatru Powszechnego w Warszawie, z któ-

rym Hübner związany był aż do śmierci.
Ponieważ obaj żyli w burzliwych czasach,
zadanie było zgoła niełatwe, chociażby ze
względu na obowiązującą cenzurę. Niejednokrotnie narażony na konflikty z władzą
Bogusławski zmuszony był do przemycania ukradkiem zakazanych treści, o czym
najlepiej świadczy jaskrawy przykład Krakowiaków i Górali, opery napisanej w duchu rewolucyjnym, pełnej aluzji i odniesień
do napiętej sytuacji w kraju. A tę widać było na ulicach Warszawy. Bogusławski uprawiał teatr upolityczniony. Wiązała się z tym
konieczność zadowolenia publiczności, którą notabene ojciec teatru polskiego niezwykle szanował, a w pewnym sensie również
wychowywał. Jego sztuki były punktem
zapalnym, pozwalały widzom na refleksję
o ówczesnej rzeczywistości. To podejście
przypomina w pewien sposób wychowanie
obywatelskie, jakie uskuteczniali poprzez
teatr starożytni Grecy. Naśladowali oni rzeczywistość modelową po to, aby widzowie
wyrobili w sobie umiejętność decydowania, aby określili swoje poglądy, słowem,
aby myśleli. „W tym kraju – pisze Hübner
o społeczności przedstawionej w Krakowiakach i Góralach – nie będzie zacofanych,
pokornych i zalęknionych chłopów, jakimi
chciała ich mieć szlachta, która na ciemnocie ludu opierała swe panowanie”*. W istocie, o wiele łatwiej się rządzi i poniewiera
ludem nieoświeconym.
Wystawienie Cudu mniemanego bezpośrednio poprzedziło insurekcję kościuszkowską,
co dowodzi niezwykłej siły teatru, za sprawą którego obudziła się w społeczeństwie zarówno wola walki, jak i ogromne pokłady nadziei na odzyskanie niepodległości. I o to właśnie Bogusławskiemu chodziło. Miał pewną
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misję do wykonania, która Hübnerowi niewątpliwie imponowała. I realizował ją od
początków istnienia teatru polskiego.
Gdy w krajach zachodnich teatr rozwijał
się na wysokim poziomie, w Polsce dopiero się rodził. Był to czas, w którym dla trupy francuskich aktorów ojczyzna Stanisława
Augusta Poniatowskiego jawiła się jako kraj
egzotyczny. Król jako miłośnik sztuki polecił zorganizować przyjazd artystów z Paryża. Opernhaus przy ulicy Królewskiej z początku budził małe zainteresowanie wśród
warszawiaków. W opisach Hübnera, w których nie brakowało humoru, znaleźć można
na to skrajnie komiczne dowody. „Dochodziło do tego, że – aby zapełnić salę – gwałtem
chwytano z ulicy Bogu ducha winnych przechodniów i wpychano do teatru”. Polacy nie
rozumieli jeszcze wtedy potencjału, jaki niosła za sobą magia teatru. Ktoś musiał im tę
magię pokazać. Ale najpierw ktoś musiał dla
nich tę magię stworzyć. Potencjalnych aktorów niełatwo było znaleźć. Należy pamiętać, że zawód ten, w owym czasie uznawany za haniebny, znajdował się obok kurtyzan oraz przestępców na samym dole drabiny społecznej. „Nawet Pan Bóg wyrzekał się
aktorów” – żartobliwie podkreśla Hübner.
Rzeczywiście, Kościół zagroził ekskomuniką każdemu, kto dopuściłby się teatralnych
praktyk. Tę irracjonalną sytuację znakomicie obrazuje przypadek aktorki Skurczyńskiej, której pogrzeb w obrządku katolickim zapewniła dopiero interwencja samego
Stanisława Augusta. Co ciekawe, w tym samym czasie na Wyspach Brytyjskich pochówek aktora Garricha nie tylko się odbył, ale
była to nie lada uroczystość. Dowodzi to jedynie zacofania, z którym Bogusławski walczyć będzie do końca swojej kariery.
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Ekipę teatralną zbierano nie pod kątem
umiejętności aktorskich. Takie kryterium nie
mogło być jeszcze wtedy brane pod uwagę,
ponieważ pojęcie aktora zawodowego dopiero się kształtowało. Kunsztu aktorskiego
uczyli księżna Sanguszkowa i książę Adam
Czartoryski, który „zapraszał do swego domu aktorów i tam ustawiał im każdy gest,
każde poruszenie, wskazywał, jak powinni
mówić”. Instytucja szkoły teatralnej powstała dopiero w 1811 roku, za sprawą nie kogo
innego jak Wojciecha Bogusławskiego. Na
początku jednak członków trupy wybierano
podług sprytu i wrodzonej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zadatki na dobrego aktora miał ten, kto posiadając zdolność improwizacji, bez szwanku potrafił wyjść z każdej opresji, a znalazłszy się
w trudnych warunkach, zachowywał trzeźwość umysłu. Wśród pretendujących do zespołu znalazł się niejaki Karol Boromeusz
Świerzawski. Jego biografii obfitej w różnego rodzaju doświadczenia życiowe poświęca
autor wiele uwagi.
Każda postać wprowadzana do narracji jest
przez Hübnera odpowiednio dopieszczona.
Czytelnik wie, o kim mowa, wraz z autorem
śledzi poczynania bohatera. Stanowi to niewątpliwie ogromną zaletę całej tej opowieści, która dodatkowo wzbogacona o zabawne anegdoty stanowi lekturę przystępną nawet dla najbardziej opornych czytelników.
Losy Świerzawskiego z pewnością przyczyniły się do jego sukcesu zawodowego. Hazard, pijaństwo i drobne złodziejstwa zaprowadziły go do więzienia, z którego udało
mu się uciec. „Nawet przed sądem nie tracił
animuszu”, pisze Hübner. Nic dziwnego, że
w zawodzie aktora odnalazł się Świerzawski znakomicie. Ale nie był to łatwy kawałek

Portret Wojciecha Bogusławskiego pędzla Józefa Reichana ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW)

chleba. Aktorowi nie przysługiwały wówczas żadne prawa. A aktorkom tym bardziej.
Do pracy w teatrze zapraszano tylko najpiękniejsze kobiety, dla których jednak przystanie na tego rodzaju propozycje równało
się z koniecznością opuszczenia domu i męża. „Aktorki i aktorzy winni są publiczności respekt i uszanowanie jako zysk dla nich

przynoszącej” – to zdanie jeszcze dobitniej
podkreśla nikłe znaczenie artystów, a wtedy raczej kuglarzy, oraz wysoką pozycję widowni, której wszystko było wolno. To, co
teraz uchodziłoby za nieprzyzwoite, a wręcz
grubiańskie zachowanie, wtedy nie budziło
żadnych kontrowersji. Miała na to wpływ nie
tylko specyfika tamtych czasów, ale również
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czynnik na pozór dość nieistotny, a mianowicie budowa teatru. Architekci o wygodzie aktorów zapomnieli. Scena była mała
i krótka, a garderoby mieściły się w kamienicy obok. Publiczność natomiast nie mogła
narzekać na brak swobody. Miejsca na parterze nie były miejscami, jak mogłoby się
wydawać, siedzącymi, ale stojącymi. Charakter przestrzeni obligował do aktywnego
odbioru, co czyniło z widzów zaangażowanych uczestników wydarzeń scenicznych.
Podczas spektakli żywo dawali wyraz swym
niedającym się okiełznać emocjom. Nierzadko bywało tak, że rozmowy na parterze nie
pozwalały reszcie publiczności skupić się na
sztuce. Z tego powodu
w późniejszych już latach „władze zwróciły
się oficjalnie do społeczeństwa o względy dla aktorów i obyczajne sprawowanie
na widowni”. Ponieważ
w głównej mierze arystokracja zasilała teatr
pod względem finansowym (same kostiumy sprowadzane z Paryża do jednej ze sztuk
kosztowały 50 000 zł,
a jak na tamte czasy była to spora suma),
to właśnie jej przysługiwały wszelkie prawa.
Z nią musieli się aktorzy liczyć i jej służyć.
Położenie trudniących się sztukami teatralnymi jeszcze silniej obrazuje Regulament
dla aktorów i aktorek polskich, który wprowadzał nakazy i zakazy z dzisiejszego punktu widzenia zupełnie absurdalne. Biorąc pod
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uwagę to, że mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, a nie wychowankami zakładu poprawczego, fakt, iż pod groźbą karceru nie
mogli oni wracać do domu (wszyscy mieszkali razem, przy ul. Krzywe Koło) po godzinie jedenastej wieczorem, budzi niedowierzanie. „W świetle Regulamentu pijaństwo
było na przykład mniejszym uchybieniem
niż spóźnienie się na próbę, a najsurowiej
sądzony był brak szacunku dla przełożonych”. Tak przedstawiały się w pierwszej
fazie realia kształtującego się, raczkującego
dopiero narodowego teatru.

Hübner w bardzo swobodny sposób przedstawia czytelnikowi historię powstania narodowej sceny. Nie oznacza to bynajmniej,
że traci na tym wartość merytoryczna
książki. Autor w przejrzysty sposób ukazuje rzeczywistość w czasach Bogusławskiego. Jego opisy przyjmują często charakter subiektywny, ale nie wpływa to na

niekorzyść lektury. Wręcz przeciwnie. Hübner pozwala jeszcze dogłębniej zanurzyć
się w realia epoki, tłumacząc wiele wydarzeń natury historycznej, a działo się wtedy w Polsce dużo. Działalność teatralna Bogusławskiego głównie przez trudną sytuację polityczną nieustannie narażona była na upadek, a sam dyrektor na ruinę finansową. W teatrze trzymały go jednak nie
pieniądze. „Teatr nie był dlań – jak pisze
Hübner – areną osobistych popisów czy
handelkiem, z którego czerpie się korzyści materialne”. To można by było powiedzieć o poprzednich antreprenerach sceny
narodowej, takich jak Ryx czy Tomatis, którzy, jeśli wierzyć Hübnerowi, dbając jedynie o własne interesy, nie kwapili się, aby
repertuar zaopatrywać w polskie widowiska. Istniało wtedy przekonanie, że granie
przedstawień w języku ojczystym nie wróży nic dobrego, a na pewno nie jest w stanie przyćmić swoim blaskiem widowisk
zagranicznych, w szczególności włoskich
i francuskich. Bogusławski długo próbował
zwalczyć to przekonanie. Gdy postanowił
przełożyć na język polski i wystawić po raz
pierwszy w tymże języku włoską operę buffo, śmiałość jego przedsięwzięcia zaniepokoiła samego króla do tego stopnia, iż polecił swojemu szambelanowi „ażeby go uwiadomił, czyli bez narażenia aktorów na jakie
zawstydzenie zapowiedziana opera może
być wystawioną”.
Dziwny ten naród polski. Z jednej strony tak
skory do walki przeciwko wrogom, chełpiący się swoją wspaniałą tradycją, z drugiej
tak bardzo niepewny swoich sił, a na arenie
międzynarodowej wręcz kpiący ze swoich
możliwości. „Zamiar mój – pisze Bogusławski – nie tylko ganiono, ale nawet i wyszy-

dzano”. Sytuacja powtarza się dwadzieścia
lat później, w czasie zaborów, kiedy teatr
Bogusławskiego zyskał już sobie przychylność znacznej części publiczności. W środku sezonu 1801/1802 przybyła do Warszawy opera włoska, sprowadzona przez Włocha Ciavacciego prawdopodobnie w porozumieniu z polską arystokracją, stając się
dla sceny narodowej ogromną konkurencją.
Włosi mieli na salonach swych protektorów
(Polaków!), którzy zabiegali w kamerze pruskiej o odebranie Bogusławskiemu prawa do
wystawiania sztuk w przynoszące największy zysk dni świąteczne. „Ale nawet zaborca czuł, jak krzywdzącą byłaby taka decyzja,
i nie przychylił się do tej prośby, broniąc Bogusławskiego przed własnymi rodakami!” –
nie bez zdziwienia kończy historię Hübner.
Bogusławski nie dawał za wygraną. Niejednokrotnie zwycięsko wychodził z takich potyczek, ale nigdy nie wszczynał konfliktu.
Przez całe życie dowodził wyższości teatru
polskiego. Dbając o sztukę narodową, jednocześnie starał się podążać za zachodnimi
trendami, nie przyjmując jednak wszystkiego bezkrytycznie. Chciał nadrobić zaległości
polskiej sceny, a co za tym idzie – wyplenić
ze społeczeństwa wszelkie nieuzasadnione
uprzedzenia.
Kariera zawodowa Bogusławskiego to
w istocie nieustanna walka. Jak nie z rodakami, to z zaborcami, jak nie z zaborcami,
to z zagranicznymi teatrami. Zmuszało go
to do licznych wyjazdów w poszukiwaniu
zarobku, który mógłby zrekompensować
mu straty finansowe poniesione na rzecz
spektakli. Między innymi grano w Kaliszu,
Poznaniu, był też czas, że w celach dalszego uprawiania teatru Bogusławski udał się
szukać szczęścia do Lwowa.
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Nie skąpił ojciec teatru
tychmiastową dyscypolskiego pieniędzy na
plinę wśród publiczprzedstawienia. Jedności. Zdarzył się przyną z najbardziej spekpadek, że wdzięczność
takularnych insceniswą za całokształt pazacji był Iskahar, król
triotycznej działalności
Guaxary, wystawiony
Bogusławskiego miaw teatrze letnim, któła okazję wyrazić spory Bogusławski wybułeczność warszawska
dował na wzór staroprzez wstawiennictwo
żytnych amfiteatrów
u nieprzychylnych dyw ogrodzie książąt
rektorowi władz zaborJabłonowskich w ceczych. Głęboka niezgolu pozyskania sobie
da na to, co działo się
większej liczby widzów
w państwie, zmuszaw mało sprzyjającym
ła antreprenera do indla teatru okresie waterwencji nie wprost –
Zygmunt Hübner, Bogusławski, człowiek
kacyjnym. „Bogactwo
interwencji w teatrze.
teatru, Wiedza Powszechna, Warszawa
i przepych kostiumów,
Zwyczajem było, aby
1958
urozmaicone
efekty
w Nowy Rok teatr złoprzyrodnicze w pożył życzenia wszystkim
staci burzy z błyskawicami w drugim akcie,
zebranym widzom. Na tę okazję Bogusława wschodu słońca w pierwszym i trzecim,
ski, chcąc obudzić w Polakach nadzieje na
nocny wymarsz wojsk hiszpańskich z rozwiniepodległość, napisał wiersz Otto do spektatorów śmierci swojej, który, wydrukowany
niętymi chorągwiami przy świetle pochodni”
wbrew zaleceniom cenzury, kazał rozrzucić
– tak Hübner opisuje to wspaniałe, niewątpo sali zamiast noworocznych pozdrowień.
pliwie wysokobudżetowe przedsięwzięcie.
Za ten odważny ruch na Bogusławskiego
Aż trudno uwierzyć, że zmiana scenografii
wydano wyrok zakazujący nie tylko grania,
przysporzyła tyle trudności, iż przedstawieale i w ogóle pokazywania się w teatrze. Innie trwało do rana.
terwencja publiczności, której petycja udoTroska o dekoracje w tamtych czasach bybruchała zaborców, wyswobodziła Boguła oznaką szerokich horyzontów myślowych,
sławskiego z tych ograniczeń. Tu między inktórymi Bogusławski z pewnością mógł się
nymi ujawnia się misyjny stosunek do piapochwalić. Publiczność go uwielbiała. Był
stowanego stanowiska. „Nigdy nie uznawał
to zdecydowanie bardziej dyrektor niż akon połowiczności. Jeśli oddał czemuś swe
tor, chociaż pewnie nie zjednałby sobie wiserce – a sprawy polityczne w tym czasie bydzów do tego stopnia, gdyby nie pokazywał
ły mu równie bliskie jak teatr, brał się z całą
się na deskach teatru. Już samo pojawienie
zajadłością do pracy, nie szczędząc żadnych
się na scenie takich postaci, jak Lechódowwysiłków”.
ska czy sam pan dyrektor, wprowadzało na-
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Wyjaśniając tytułowe określenie Bogusławskiego jako człowieka teatru, Hübner wskazuje na jego poczucie odpowiedzialności za
widza, za wskrzeszanie w nim wartości obywatelskich. Na tych wzniosłych marzeniach
Bogusławskiego o teatrze jako miejscu krzewienia kultury i tożsamości narodowej zyskiwała godność stanu aktorskiego. Już nie
hańbiącego, ale wręcz przeciwnie – zasługującego na powszechne uznanie. „Minęły już
te czasy – pisał pewien recenzent pod pseudonimem »Stanisław Ixienko« – gdy najtrudniejsza ze wszystkich sztuk naśladowanych,
sztuka sceniczna, za bezbożne uchodziła rzemiosło. Dziś artysta dramatyczny do pierwszego rzędu artystów należy”. Tego właśnie dokonał Bogusławski w pełnej wzlotów
i upadków karierze. Sprawił, że teatr stał się
instytucją obecną w życiu całego społeczeństwa, a scena aktywnym uczestnikiem życia
politycznego oraz miejscem obchodów uroczystości narodowych. Nie ograniczając się
jednak do teoretyzowania na temat jego zasług, należałoby w ślad za Hübnerem wskazać konkretne przykłady nowatorskich rozwiązań, jakie ojciec teatru polskiego próbował wcielić w życie. Przede wszystkim jako pierwszy zainicjował pomysł stworzenia
w Warszawie trzech filarów teatralnych. Teatr narodowy, w którym głównie grane byłyby utwory rodzime (tragedie i komedie, ale
te „wyższego rzędu”) i klasyczne sztuki obce, teatr opery polskiej (także opery obce oraz
balety) oraz trzeci filar – teatr komiczny, który
zaspokajałby potrzeby „ludu niższej klasy”.
Hübner wymienia zalety umysłowości mistrza w trzech określeniach: śmiałość zamierzeń, pomysłowość i bogata fantazja. Oprócz
tego wystosował Bogusławski trzy niezwykle
ważne dla rozwoju polskiej świadomości te-

atralnej postulaty. Jeden – teatr, wyciągnięty
z prywatnych rąk antreprenerów, musi stać
się instytucją państwową. Dwa – czas założyć
szkołę dramatyczną i w sposób fachowy szkolić młodzież pretendującą do zawodu. Trzy
– aktorom, którym kondycja fizyczna bądź
psychiczna nie pozwala już na dalszą pracę,
należy się dożywotnie wynagrodzenie. Podczas gdy współczesnemu człowiekowi uwagi te jawią się jako coś zupełnie oczywistego,
wtedy uchodziły za absurdalne i niepotrzebne. Dwie postępowe zmiany udało się Bogusławskiemu wprowadzić w życie: założenie
Szkoły Dramatycznej i ustanowienie Dyrekcji
Rządowej. Te posunięcia to kroki milowe, jakie pokonała scena narodowa dzięki działalności jednej osoby. Całość narracji Hübnera
oparta jest na ukazywaniu Bogusławskiego
w jak najlepszym świetle, ale nie po to, aby
jak sam pisze, gloryfikować i idealizować jego postać. „To człowiek z krwi i kości, żyjący pełnią życia”. Hübner w swojej publikacji
daje wyraz głębokiego szacunku dla indywidualności, której usposobienie oraz specyfika
epoki, w jakiej przyszło jej istnieć, nie pozwoliły na bierność. Popełniał błędy, nie zapomina o nich Hübner, nie wymazuje ich z kart
swojej opowieści, co sprawia, że czytelnik ma
szansę jeszcze dogłębniej poznać codzienne
rozterki i dylematy targające Wojciechem Bogusławskim. Zdarzało się, co niejednokrotnie Hübner podkreśla, mylić się i samemu ojcu sceny dramatycznej, ale zawsze gotowy,
z trzeźwym umysłem i pełnym pasji sercem
„rzucał się całym sobą w wir wydarzeń”. To
czyni z niego właśnie artystę-obywatela.

* Wszystkie cytaty pochodzą z książki Zygmunta
Hübnera Bogusławski, człowiek teatru.
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Izrael
- inspiracje
wędrówki część 1
Marlena Zynger
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PUSTYNIA NEGEW
I MAKTESZ RAMON
Pustynia Negew i maktesz Ramon, błędnie
nazywany kraterem (część Rezerwatu Przyrody
Ramon; na świecie znajduje się jedynie siedem
makteszy – pięć na pustyni Negew i dwa na
egipskim półwyspie Synaj). W odróżnieniu do
krateru maktesz jest pochodzenia erozyjnego,
a nie wulkanicznego ani spowodowanego
upadkiem meteorytu. To mozolna praca
wody do spółki z gorącym klimatem tworzy
zagłębienia, a między nimi formacje skalne,
czyli miejsca, które nie poddały się erozji.
Parametry krateru są imponujące: 40 km
długości, od 2 do 10 km szerokości i ponad
500 m głębokości. Kolory zmieniają się od
piaskowożółtego przez czerwony aż po brąz.
Krajobraz iście kosmiczny… sucho wszędzie,
wietrznie, w lutym około 20 stopni.
Na pustyni Negew znajdują się osady
beduińskie. Kawałki blach, drewna,
płyt i innych tworzyw pozyskanych
najprawdopodobniej z odpadów tworzą
domy przypominające namioty. Na płaskich
dachach można spotkać kamienie lub opony.
Beduini jednego dnia rozstawiają swój
dobytek, by w ciągu kolejnych dni rozjechały
go buldożery. Zgodnie z planem PraweraBegina władze konsekwentnie wysiedlają tych,
którzy nie mają dokąd iść, zaś na ich miejscu
sadzą lasy piniowe, jakie nigdy tam nie rosły.
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EN KEREM EN KEREM I GROTA NARODZENIA       ŚW. JANA CHRZCICIELA
En Kerem (z hebr. źródło winnicy) to osiedle w Zachodniej Jerozolimie.
Zgodnie z chrześcijańską tradycją urodził się tutaj Jan Chrzciciel jako syn
św. Elżbiety (krewnej Maryi) oraz św. Zachariasza. Grota narodzenia
św. Jana Chrzciciela – uważana za pozostałość ich domu – znajduje
się w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (św. Jana ba-Harim,
z hebr. św. Jana ze Wzgórza).
Na ścianach dziedzińca świątyni można zobaczyć wyryte w dwudziestu
czterech językach słowa pieśni dziękczynnej Benedictus (Benedictus Dóminus
Deus Israel; łac. Błogosławiony Pan Bóg Izraela). Według Ewangelii
św. Łukasza jej słowa wypowiedział Zachariasz po narodzinach swojego
syna Jana Chrzciciela.
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GROTA NARODZENIA PAŃSKIEGO
I KAPLICA ŻŁÓBKA
znajdują się w krypcie pod ołtarzem Bazyliki
Narodzenia Pańskiego w Betlejem (Autonomia
Palestyńska), wybudowanej w 326 r. z polecenia
św. Heleny, matki cesarza Konstantyna
Wielkiego. Do krypty można
dostać się schodami po
obu stronach ołtarza
bazyliki, jak również
z franciszkańskiego
kościoła św. Katarzyny.
W centrum groty
znajduje się ołtarz
prawosławny, pod
którym umieszczona
jest czternastoramienna
srebrna gwiazda
z łacińskim napisem:
„Hic de Virgine Maria
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Jesus Christus natus est”, czyli „Tu z Maryi
Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”. Obok
prawosławnego ołtarza narodzenia znajduje
się ołtarz katolicki (kaplica franciszkańska)
– miejsce symbolicznego żłóbka
(relikwie żłóbka znajdują się
w bazylice Matki Bożej
Większej w Rzymie). Grota
pozbawiona jest dopływu
światła naturalnego – jej
wnętrze rozświetlają
lampy elektryczne
i lampy oliwne. Część
z nich należy do
prawosławnych kościoła
greckiego i ormiańskiego,
część do kościoła
rzymskokatolickiego.

Na srebrnej gwieździe pielgrzymujący często kładą medaliki, różańce
i obrazki, aby je w ten sposób poświęcić
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KASR AL-JAHUD
także Qasr El Yahud, Qasr al-Yahud, Kasser Al Yahud (tłum. Zamek Żydów) – miejsce nad Jordanem
w pobliżu jego ujścia do Morza Martwego na granicy z Jordanią. Według Nowego Testamentu
właśnie tutaj Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę tego wydarzenia chrześcijanie
z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby odnowić swój chrzest.
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GÓRA OLIWNA
zawsze była uważana za miejsce
święte. To tutaj przychodzili i modlili się
Żydzi, gdy nie mieli dostępu do Ściany
Zachodniej. W czasie panowania króla
Dawida oddawano tutaj cześć Jahwe. To
właśnie od strony Góry Oliwnej Jezus wjechał
do Jerozolimy i tutaj spędzał ostatnie dni
swojego życia – właśnie tu, w ogrodzie oliwnym
Getsemani, przebywał Jezus wraz z apostołami
w ostatni wieczór przed pojmaniem.
W tradycji żydowskiej Góra Oliwna nosi także
nazwę Góry Namaszczeń, gdyż balsamu
uzyskiwanego z oliwek tu rosnących używano
do namaszczania królów i kapłanów.

Góra Oliwna leży na wschodnim krańcu
Jerozolimy i oddziela miasto od Pustyni
Judzkiej. Z jej szczytu (826 m n.p.m.) widać
jerozolimskie Wzgórza Świątynne i Dolinę
Cedronu. Spoglądając zaś w dół, można
zobaczyć rozciągający się na zboczu ogromny
cmentarz z tysiącami grobów. Najstarszy
istniejący i największy na świecie. Żydzi wierzą,
że gdy Mesjasz przybędzie ponownie na
ziemię (księga Zachariasza), to właśnie tutaj
w pierwszej kolejności nastąpi wskrzeszanie
umarłych – dostąpią oni wejścia na Wzgórze
Świątynne i wniebowstąpienia ku wiecznej
szczęśliwości. Zmarli chowani są z twarzą
zwróconą ku Wzgórzu Świątynnemu, aby
po zmartwychwstaniu od razu podążyć
we właściwym kierunku. Ocenia się, że na
cmentarzu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy
grobów Żydów z całego świata, którzy pragnęli
być pochowani tutaj, w tym wielu rabinów,
a także premier Menachem Begin oraz laureat
literackiej Nagrody Nobla z 1966 roku
Shmuel Yosef Agnon. Obecnie z braku miejsca
pochówki odbywają się tylko w wyjątkowych
wypadkach, a parcele są bardzo drogie
(ok. 30 tys. dolarów).

134 LiryDram

styczeń–marzec 2018

styczeń–marzec 2018

LiryDram 135

ŚCIANA PŁACZU
to jedyna zachowana do dnia dzisiejszego część Świątyni Jerozolimskiej
odbudowanej przez Heroda Wielkiego (19 r. p.n.e.), a zniszczonej
przez Rzymian. Jest fragmentem zachodniej ściany kompleksu Wzgórza
Świątynnego i najświętszym miejscem judaizmu. Jej nazwa pochodzi od
święta związanego z opłakiwaniem zburzenia Świątyni obchodzonego
corocznie w sierpniu. Zgodnie z tradycją wierni wkładają w szczeliny
między kamieniami kartki z prośbami do Boga. Każdego roku tuż przed
żydowskim nowym rokiem Rosz ha-Szana i Paschą notatki są usuwane
i grzebane w okolicy repozytorium pism świętych na Górze Oliwnej.
W ten sposób podkreśla się zakończenie żalów z ubiegłego roku, licząc
na przyszłoroczne błogosławieństwa.
Ściana Płaczu jest podzielona na 48-metrową część dla mężczyzn
i 12-metrową dla kobiet. Mężczyźni w jarmułkach, okryci tałesem, ubrani
najczęściej na czarno odczytują tu fragmenty Tory oraz psalmy, kołysząc
się rytmicznie i co chwilę całując mur. Niektórzy przylegają do niego
całym ciałem. Kobietom nie wolno na głos odmawiać modlitw, śpiewać,
czytać Tory oraz zakładać rytualnego szala modlitewnego.
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Modigliani
w Tate

Londyn, Tate Modern,
22 listopada 2017–2 kwietnia 2018
Marlena Zynger

O

przenosi turystów do
serca Paryża z początku XX wieku.
Amadeo Modigliani (1884–
1920) był malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem włosko-żydowskiego pochodzenia, który tworzył głównie we Francji. Jego życiorys był naznaczony biedą, nałogami i chorobami. Z Jeanne Hébuterne
miał córkę Jeanne Modigliani. Za życia nie
został doceniony (zmarł tragicznie w wieku
36 lat), jednak zdążył wypracować swój unikalny i rozpoznawalny styl malarski. W XX
wieku jego nasycone emocjami portrety
i uwodzicielskie akty należały do najbardziej
podziwianych obrazów.

becnie w londyńskiej Tate Modern nad
Tamizą ma miejsce największa w historii Wielkiej Brytanii retrospektywa prac
Amadeo Modiglianiego.
Główną atrakcją wystawy jest 12 aktów.
Warto tu zaznaczyć, że pierwszy pokaz aktów Modiglianiego w 1917 roku wywołał taki szok opinii publicznej (szczególnie obraz
Naga śpiąca – jego fragment znajduje się na
plakacie do wystawy; w 2015 r. został sprzedany Chińczykowi za 170,4 mln dolarów.),
że zakończył się wezwaniem policji.
Na wystawie zgromadzone są również
mniej znane rzeźby Modiglianiego – bardzo radykalne i prowokujące do myślenia.
Ponadto liczne portrety jego przyjaciółek,
kochanek, znajomych artystów i zwolenników, w tym Pabla Picassa, Jeana Cocteau, Constantina Brancusiego, Diego Rivery, Beatrice Hastings i żony Jeanne Hébuterne.
Dzięki pionierskiemu partnerstwu z HTC
Vive i wykorzystaniu najnowszej technologii wirtualnej rzeczywistości ekspozycja
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Z cyklu: Tworzę więc jestem

Świat

malarskich
znaków

kolorowe draperie

Malwina de Bradé

G

dy pomyślę o malarstwie Jolanty Caban, to w pierwszym momencie pojawia mi się kolor. Kolor ten jest piękny, dźwięczący, wyszukany, pieści
oko i napełnia patrzącego energią, która zmusza do podejścia bliżej obrazu.
I tu zaczyna się uczta – oglądanie obrazu z bliska. Widać, jak obraz powstawał, można podziwiać, jak współistnieją ze sobą rozlania, przecierki, przez
które widać fakturę płótna i warstwy farby.
Czasem na obrazach Jolanty pojawiają się takie przedmioty, jak torebki, buty,
maszyna do pisania. Wszystkie one namalowane są z ogromną czułością, tak jakby obdarzone były osobowością. Ich przedstawienie nie jest jednak odtwórcze
ani fotograficzne. Dzięki użytym środkom zyskują jakość ponadczasowego malarskiego znaku.

cztery torby

area

JOLANTA CABAN
Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem (1989) w pracowni malarstwa prof. Rajmunda
Ziemskiego i aneks z grafiki warsztatowej u prof. Romana Artymowskiego. Stypendystka
Ministra Kultury i Sztuki (1990) i rządu Francji (1991) w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier.
Nagrody i wyróżnienia: I nagroda w konkursie malarskim Zadra – Warszawa (2011), nagroda
starosty sieradzkiego na Triennale z martwą naturą – Sieradz 2012, II miejsce w konkursie
malarskim Assosiation Renaissance – Odrodzenie Montfort l’Amaury, Francja (1993),
wyróżnienie w konkursie malarskim ZPAP Obraz Miesiąca (2010), 6. wyróżnienie na wystawie
w Museum Modern Art Hünfeld, Niemcy (2015).
Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą.
XXXXXXX
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Paszporty Aforystokracji za rok 2017

AFORYSTYKON
W

Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu,
w ramach Międzynarodowej Konferencji
Poetyckiej zorganizowanej przez Wielkopolski
Oddział Związku Literatów Polskich, odbyły
się Potyczki aforystów – poetów i pisarzy
uprawiających ten trudny gatunek literacki.

Poeci czytali swoje aforyzmy, sentencje, myśli i inne
krótkie formy, zamieszczone w konferencyjnym
almanachu PO-tyczki aforystów – drugie.
Aforyzm towarzyszy kulturze od początków jej
istnieniu jako ważny element zarówno w literaturze,

jak i filozofii. Pierwsze w dziejach aforyzmy
często były dziełem przypadku lub efektem pasji
twórczej, a jako sentencje zawierające ogólną
myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym
były utrwalane, szczególnie gdy traktowano
je jako słowa bóstwa skierowane do zwykłych
ludzi. Pojedyncze zdanie, sformułowanie
lub zbitka słów z niezachowanych
dzieł z czasem potrafiły urosnąć do roli
cywilizacyjnych rudymentów.
W czasach nowożytnych aforyzm stał się
nośnikiem praktycznej filozofii, mądrości
życiowej wyrażanej w paradoksalny
sposób, lecz zawsze w wystylizowanej,
precyzyjnej formie.
Podczas spotkania w kaliskim ratuszu
wręczono Paszport Aforystokracji nr 1
polskiemu poecie Zbigniewowi
Milewskiemu, który w swoich wierszach
nie unika wyrazistych sentencji poetyckich. Było
to widoczne już w jednym z jego pierwszych
wierszy Bilecik od Rahab, za który w 1994 roku
otrzymał nagrodę w konkursie poetów w ramach
XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

AFORYZMY Zbigniewa Milewskiego (więcej w kolejnym numerze LiryDramu):
***
Poezja nie lubi ograniczeń.

***
Lepsze zło poznane niż nieznane dobro?

***
Kiepski pisarz tyle wie co Wikipedia.

***
Nie uwierzę dowodzonej dzisiaj tezie,
że choroba psychiczna jest dowodem geniuszu.

***
Nie są usprawiedliwieniem błędy młodości.
***
Wiersz współczesny musi żyć z poetą dzisiaj.
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***
Każdy wers i obraz ma zaskoczyć jak puenta
arkadyjska, że śmierć w raju także mieszka.

PELEAS I MELIZANDA
Claude Debussy
Teatr Wielki Opera Narodowa

Dramat muzyczny w pięciu aktach (dwunastu obrazach) • libretto: Maurice Maeterlinck
• prapremiera: 30 kwietnia 1902, Paryż • francuska premiera obecnej inscenizacji: 2 lipca 2016
• polska premiera: 21 stycznia 2018 • koprodukcja: Festival d’Aix-en-Provence
• oryginalna francuska wersja językowa z polskimi napisami
Poezja symbolistów oraz malarstwo impresjonistyczne wpłynęły silnie na twórczość Claude’a
Debussy’ego. Opera Peleas i Melizanda łączy subtelność dźwięków z symbolistyczną, oniryczną
opowieścią pióra noblisty Maeterlincka o tym samym tytule. Peleas i Melizanda jest spełnieniem
marzeń Debussy’ego o „kameralnej operze poza czasem”.
Inscenizacja reżyserki Katie Mitchell to przede wszystkim opowieść o kimś „obcym”. Tak wyobcowana
jest główna bohaterka – Melizanda, która jest kobietą z tajemnicą niemożliwą do odkrycia i zmienia
życie tych, których spotyka na swej drodze. Katie Mitchell maluje na scenie – dźwiękiem, ruchem,
obrazem, gestem, milczeniem – hiperrealistyczny sen: wszystko, co się dzieje na scenie, dzieje się
w głowie śniącej Melizandy. A uderzające wręcz piękno tych obrazów i dźwięków jest tak wielkie,
że nie chcemy się budzić.
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Ich życie
miało

ą dla mnie warci więcej niż jakikolwiek
powszechnie uznany artysta z setką nagród w kieszeni. Wieczni w dobroci i spokoju ducha, w powtarzalnych czynnościach stanowiących piękno rytuału dnia
powszedniego. W gestach, którym nie jest
w stanie dorównać żadna majętność, ża-
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den zaszczyt. Mam ochotę wyryć na najwyższym szczycie świata ich imiona, żeby
dawały nadzieję innym. I nie jest to żadna
egzaltacja. Każdy, kto doświadczył ich codzienności, zdobywał wiarę w sens życia.
Skupieni na rzeczach małych, odnajdowali
w nich wiele radości. Z pokorą przyjmują-
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fot. archiwum rodziny Marczewskich

Lete, Lorentzos Mavilis (1860-1912),
tłum. Janusz Strasburger

żankami. Mieszała potem w garnku spokojnie, nie rozpraszając się na niepotrzebny
telefon czy SMS. Przeżywała chwilę. Dzieliła ją tylko z obecnym
obok.
Nie miała wiele koleżanek w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Nie
przychodziły do nas do
domu. Całą swoją energię poświęcała rodzinie,
a przede wszystkim dziadkowi. Z jagód, które przynosił
0.1
31.0
8.19

[...] Jeśli już musisz płakać o wieczorze,
niech dla żyjących cieknie łez twych grono:
pragną zapomnieć – lecz im nie sądzono.
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Marlena Zynger
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Wspomnienie o Krystynie i Tadeuszu Marczewskich
z ulicy Bugaj w Suchedniowie

Od lewej:
Medal
za udział
w wojnie
obronnej 1939
(1983), Krzyż
Kawalerski
Orderu
Odrodzenia
Polski (1974)

19
1
3–
14.1
0

sens

cy swój los, jednocześnie nigdy nie spuszczali głowy. A przecież nie omijały ich też
rzeczy wielkie. Dziadek w czasie II wojny światowej walczył o Polskę. W 1939 r.
bronił twierdzy w Modlinie. Babcia w ekstremalnie trudnych warunkach wojennego niepokoju urodziła drugie dziecko. Fakty te znam oczywiście tylko z przekazów.
Urodziłam się znacznie później.
Pamiętam dziadka z czasów, kiedy chodził
do lasu po krwawnik dla kur, mieszał go
następnie z ugotowaną kaszą. Pokazywał mi biedronki. Babcia wstawała w nocy, żeby okryć mnie
kołdrą i pochylała się nade mną, sprawdzając, czy
oddycham, choć zdrowa
byłam jak rydz. Ta sama
w ciągu dnia chodziła ze
mną po bułki, mięso i warzywa na ulicę Handlową,
plotkując po drodze z kole-

.1
sz 2
Tadeu
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z lasu w aluminiowej bańce, robiła pierogi; z pomidorów, których doglądał we własnoręcznie zrobionej szklarni, gotowała zupę o niepowtarzalnym smaku. Kiedy chorował, zajmowała się nim. Na pociętych kartkach w kratkę spisywała wszystkie wydatki
i sprawy do załatwienia. Nie było ich wiele.
Ze mną grała w kółeczka i chowanego. I zawsze była. Zwyczajnie. Po prostu. Czułam
ich spokój. Udzielał mi się. Sama ich obecność i ład, który tworzyli, pozwalały myśleć,
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pracować, skupiać się. To było moje szczęście. Brakuje mi ich. Nie znalazłam w życiu
nikogo tak silnego wewnętrznie. Większość
ludzi, których spotykam, ciągle przed czymś
ucieka. Są wszędzie i nigdzie. A już na pewno poza sobą…
Więc tym wspomnieniem chciałabym podziękować im za całe dzieciństwo i wiarę
w ludzi. Teraz wiem, że bez nich nie dałabym rady. Gdziekolwiek są, niech wiedzą,
że ich życie miało sens.
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Cozostanie
Stanisław A. Hodorowicz

N
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lenia, którego członkiem jesteśmy. Dobitnie oddają to słowa Jana Pawła II dotyczące
uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Cytuję:
Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult
władzy, o egoizm i korupcję (…) ani dość
rozpowszechniony pogląd, że polityka musi
być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu
i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych.
Brać czynny udział w tworzeniu dobra
wspólnego jest naszą powinnością. Udział
ten powinien być mądry, owocny i prawdziwie ludzki. Aby tak było, trzeba osadzić
go na kilku regułach. Pierwszą z nich jest
umiejętność bycia włodarzem samego siebie. Konieczna ku temu jest świadomość

fot. Shutterstock

owy Rok A.D. 2018 i zapewne zadawane na jego progu pytanie: Co nam
przyniesie? A odpowiedź? Znany tatrzański
bard Jan Krzeptowski Sabała krótko stwierdzał: Cas pokoze! Rzeczywiście. Czas pokaże i dlatego zamiast tego pytania o wiele bardziej zasadne jest podjęcie refleksji wyzwalanej słowami góralskiej śpiewki, często rozbrzmiewającej na podhalańskich wierchach: Chłopcy Podholanie, coz
po wos ostanie? Tak, co zostanie jako ślad
naszego bytowania i działalności w czasie
życiowej wędrówki. Ta refleksja powinna
też pobudzać nas do przyjmowania określonej postawy – postawy budowania siebie
w naszym człowieczeństwie. Trud tej budowy przede wszystkim wymaga, aby być
czynnym i rzetelnym uczestnikiem zespo-

praw i obowiązków oraz oparcie własnych
poczynań na prawie moralnym w człowieku istniejącym. Ono poprzez ludzkie sumienie rodzi osąd postępowania odniesiony do
obiektywnego dobra. Dlatego zdolność do
wsłuchiwania się i reagowania na głos własnego sumienia stanowi drugą nieodzowną
cechę właściwej ludzkiej postawy człowieka. Dobro rodzić będzie tylko sumienie prawe i w cnocie tej utwardzone. Równocześnie musi ono być wyważone i równo oddalone od wszelkich skrajności. Nie może być
zbyt wąskie, dopatrujące się zła we wszystkim, nie może też być nadmiernie liberalne, czy wreszcie niepewne i niezdolne do
stanu decyzyjnego. Stąd konieczność realizacji trzeciej reguły postępowania, a mianowicie potrzeby kształtowania własnego
sumienia. Sumienie mają ci, którzy chcą je
mieć i w jego posiadaniu w ciągu życia się
utwardzają. Człowiek, który tego nie czyni,
bądź też zagłusza głos własnego sumienia
w różnych sytuacjach życiowych, nie pozostanie w trwałym zespoleniu nie tylko
z innymi ludźmi, ale nawet z samym sobą.
Aspekt ten jest szczególnie ważny w wypracowaniu przekonania, że ze społecznego punktu widzenia czyny ja dla niego i my
dla nich mają priorytet przed czynami ja
dla mnie i my dla nas, jak również że nie
jest ważne, czy moja racja będzie dominować czy twoja, byle tylko dominowała racja
nasza. Wsparciem dla atrybutu sumienia
jest racjonalny głos rozumu. Posiadanie rozumu na miarę pełnionych powinności jest
więc kolejną zasadą dobrego i sprawnego
działania. Rozum zatem trzeba budować.
Tylko rozum, za którym stoi ugruntowana
wiedza, umożliwia w decyzyjnym procesie
najpierw podjęcie refleksji, czy wiem, bo

faktycznie wiem, względnie wiem, że nie
mam pełnej wiedzy lub wiem, że nie wiem,
a następnie dostrzeżenie możliwości wyboru, dokonanie oszacowania ich wartości
opartego na analizie za i przeciw oraz ostatecznej decyzji. Sam akt wyboru określonej
opcji z natury rzeczy ma charakter wolny,
aczkolwiek właśnie rozum może nakładać
na niego ograniczenia. Jedno z nich wynika z konieczności stosowania zasady solidarności z sobą i z drugimi. W pierwszym
przypadku sprowadza się to do wierności
własnym przekonaniom, ideałom i własnemu sumieniu. Solidarność z ludźmi jest
wyrazem woli, by moje działanie z kimś
było dla kogoś, bowiem wtedy jawi się ono
jako podstawowa cnota obywatelska. Ona
też prowadzi człowieka do kanonu dialogu opartego na słowie mądrym, prawdziwym w prawdzie, pozbawionym uprzedzeń, obaw, języka nieufności, insynuacji,
wzajemnych oskarżeń czy oszczerstw.
Człowiek postępujący wedle podanych zasad w kontaktach z ludźmi przekształca
się z osoby w osobowość. W tym procesie
poszerza i polepsza w życiu duszę swoją
i dusze bliźnich. Nasz narodowy wieszcz
w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego napisał:
(…) każdy z was w duszy swej ma ziarno
przyszłych praw i miarę przyszłych granic.
O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie i prawa wasze i powiększycie granice wasze.
Powiększycie! A wtedy na pytanie zadane
słowami wspomnianej na wstępie śpiewki
jest odpowiedź dana dalszymi jej słowami:
Po górak śpiywanie! Tak! Zostanie śpiew,
który niby roztrząs stu strun będzie sławić
człowieka i czyny jego.
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Stanisław Hodorowicz, Jerzy Sadecki,
Rektor zbójnik, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2017

Wywiad-rzeka. Z profesorem Stanisławem Hodorowiczem rozmawia Jerzy Sadecki. Jest to fascynująca
książka o życiu góralskiego chłopaka z Bukowiny Tatrzańskiej, który z uporem piął się w górę, aż do
rektorskich gronostajów i godności senatora RP.
Profesor STANISŁAW HODOROWICZ to wybitny Małopolanin, góral z dziada pradziada, hetman
podhalańskich zbójników, autor słownika gwary góralskiej, a jednocześnie ceniony chemik, były
dziekan i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz twórca – wraz z samorządem województwa –
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. W rozmowie z krakowskim
dziennikarzem szczerze i barwnie mówi o historii rodzinnego Podhala, języku, kulturze i obyczajach,
ale i o przemianach, jakie dokonały się pod Tatrami. Opowiada też o życiu uniwersyteckim i politycznym,
naukowych sukcesach, udziale w modernizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworzeniu podhalańskiej
uczelni, a także senatorskich dokonaniach na rzecz Małopolski.
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