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Słowo  
od redaktora  

Szanowni Państwo!  

Dopiero co stanęliśmy u progu nowego tysiąclecia, a oto niepostrzeżenie minęła pierw-
sza dekada dwudziestego pierwszego wieku. Nikt nie mówi już tak chętnie jak przedtem 
o końcu świata, choć rok 2012 coraz bliżej, a jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że nasza cywilizacja stoi nad przepaścią. Matka Ziemia gotuje nam coraz to większe 
kataklizmy, powodzie, wichury i śnieżyce, a nasi islamscy bracia brną w ślepy zaułek 
„świętej wojny”, kraina szczęśliwości zaś czeka na kolejnych męczenników. 

Jakkolwiek Stowarzyszenie Twórcze POLART ma charakter apolityczny i z założe-
nia sprawami religii się nie zajmuje, trudmo uwolnić się od spostrzeżenia, że na kan-
wie polskiej areny politycznej groźnie rysują się daleko wykraczające poza sferę czystej 
duchowości żądania Kościoła oraz próby manipulowania społeczeństwem, sprawia-
jące, że zaczyna dzielić je stosunek do aborcji, leczenia bezpłodności metodą in vitro, 
homoseksualizmu, a wreszcie prawa do eutanazji. Za mało natomiast uwagi poświęca 
się skutkom kryzysu ekonomicznego, który odbił się fatalnie na poziomie życia warstw 
najuboższych, głównie ludzi starych i chorych. Nikt też nie bije na alarm, że śmierć 
zagląda w oczy polskiej kulturze.

Powstały w 1990 roku POLART jest jedną z wielu w naszym kraju organizacji pozarzą-
dowych, za które zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) 
uważa się niebędące jednostkami sektora fi nansów publicznych, w rozumieniu prze-
pisów o fi nansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne 
lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie 
stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych. 

Na tym gruncie rodzi się pytanie, co taka organizacja może zdziałać.  Wszystkie są 
prywatne, powstają z inicjatywy mniejszej lub większej grupy osób, które określają 
w statucie cele i sfery działania, w każdym wypadku też kierują się szczególną misją 
leżącą w interesie publicznym a nie prywatnym. Ostatnio zwrócono się do Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia POLART z prośbą o wypełnienie ankiety opracowanej 
na zlecenie Stowarzyszenia Klon /Jawor, organizacji, której głównym celem jest roz-
wój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa, 
a w tym  wspieranie organizacji pozarządowych. Trzeba przyznać cel to szczytny. Problem 
w tym, że jest to organizacja fi nansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Operacyjnego PO FIO 2010. To też skłoniło mnie do sięgnię-
cia do bazy organizacji pozarządowych i instytucji.  



W samym tylko Krakowie działa w sferze kultury aż 616 organizacji, stowarzyszeń i fundacji, z których większość w przeciwień-
stwie do naszego Stowarzyszenia utrzymuje się z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i odpłatnej działalności sta-
tutowej.Nieliczne tylko organizacje takie jak Fundacja Akademii Muzycznej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Bachowskie, 
Towarzystwo Muzyczne Im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego, Fundacja Kuźnica, Instytut Józefa Piłsudskiego 
w Kraju Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Instytut Dziedzic-
twa, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP - Oddział Małopolski, Fundacja Kobieca, czy wreszcie Stowarzyszenie Artystów Polskich, 
nie prowadzą działalności gospodarczej, z tym, że to ostatnie akurat należy do Konwentu Stowarzyszeń Twórczych Miasta Krakowa 
i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. A gdy ktoś  zapyta cóż to za dziwny twór, bez wahania odpowiem, że  tu 
jest pies pogrzebany. Problem w tym, że istniejącego od dwudziestu lat Stowarzyszenia POLART nikt do Konwentu Stowarzyszeń 
Twórczych Miasta Krakowa nigdy nie zapraszał. Znajdujemy się, co prawda w bazie danych Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych, ale jak dotąd nic z tego faktu nie wynika.

„Konwent od lat skupia krakowskie organizacje twórcze reprezentowane przez ich prezesów. Celem Konwentu jest przede wszystkim 
integracja środowiska artystycznego, a także podejmowanie różnego rodzaju działań na rzecz kultury. W przeszłości wielokrotnie 
zabierał głos w sprawach ważnych dla życia kulturalnego Krakowa. Konwent działa, jako stowarzyszenie zwykłe, w tym sensie nie 
jest typowym związkiem stowarzyszeń. Podobnie funkcjonuje warszawskie Porozumienie Łazienki Królewskie” – czytam na stro-
nie internetowej. Jednoczesnie, co najmniej kilkudziesięciu organizacjom działającym na terenie Krakowa w sferze kultury, sztuki,  
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano status organizacji pożytku publicznego dzięki czemu zyskały własne, 
niezależne źródła fi nansowania. Należą do nich między innymi Fundacja Tygodnika Powszechnego, Stowarzyszenie Willa Decju-
sza, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Fundacja Judaica, Oddział Akademicki Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Małopolskie Stowarzyszenie Skała, 
Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie, Fundacja Instytut Myśli Józefa Tisch-
nera, Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, czy wreszcie Fun-
dacja Eremu Kamedułów imienia Marszałka Koronnego Mikołaja Wolskiego z siedzibą w Krakowie.. Za liczącą się, choć nieko-
niecznie w sferze kultury uznałam Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Zainteresowała mnie też organizacja Pro Musica 
Bona, o której było głośno w czasie niechlubnego kongresu kultury, jako że, podobnie jak wiele innych organizacji pozarządowych, 
a w tym POLART, nie została nań zaproszona..

Odnotować też należy, że kilka liczących się i uznanych organizacji - a między innymi Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakow-
skiej Aria, czy Stowarzyszenie Muzyki Polskiej  z siedzibą w Krakowie - nie posiada wprawdzie działalności gospodarczej, ale pro-
wadzi za to odpłatną działalność statutową, taką jak  organizacja festiwalu, organizacja kursów mistrzowskich. Podkreślenia przy 
tym wymaga fakt, że życie festiwalowe tętni w całym kraju dzięki pasji ludzi zaprzedanych bez reszty muzyce. W tę mapę wpisały 
się festiwale Muzyka Dawna Persona Gratta, Haendlowski w Toruniu, Trzech Baroków we Wrocławiu,  Bachowski w Świdnicy, 
Goldbergowski w Gdańsku, wrocławskie Forum Musicum; pojawiła się też nowa formuła festiwali objazdowych, co dowodzi, że 
istnieje ogromne społeczne zapotrzebowanie na muzykę poważną stwarzające pole do działania dla bardzo wielu organizacji poza-
rządowych. I co ciekawe, wszystko to dzieje się w dobie, w której nadal nie ma edukacji muzycznej z prawdziwego zdarzenia (i pew-
nie nie będzie), stałej obecności muzyki w mediach i czytelnych zasad fi nansowania festiwali, instytucji i zespołów.

Sytuacja Krakowa jest szczególna. Miasto straciło po kolei, choć niekoniecznie w tej kolejności, Elżbietę Penderecką, Tadeusza Stru-
gałę, Ewę Michnik, dzięki czemu zyskiwała Warszawa i Wrocław, gdzie wystawiono czteroczęściowy dramat muzyczny Ryszarda 
Wagnera „Pierścień Nibelungów”. Można tylko zazdrościć i z żalem dodać, że bilety na „Wesele Figara” wystawione przez Capellę 
Cracoviensis w Muzeum Narodowym w Krakowie, na długo przed spektaklem sylwestrowym i noworocznym zostały niemal na pniu 
wyprzedane. Niestety z tej pobieżnie przeprowadzonej analizy, jak widać, żadnych głębszych wniosków wyciągnąć nie sposób.

Gazeta Wyborcza opublikowała przed wyborami List Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i innych zaintereso-
wanych organizacji do Andrzeja Olechowskiego zawierający kilka pytań w sprawach wielkiej wagi. Niestety żadne z nich nie doty-
czyło stanu kultury.

 Z całą pewnością o stan kultury, a właściwie jej chroniczną zapaść wypadałoby zapytać dzisiaj Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także lub przede wszystkim Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, jak 
on to widzi.  Na stronie Ministerstwa znajduję informację, jak zdobyć patronat honorowy nad ważnym przedsięwzięciem, ale jak 
zdobyć pieniądze na jego realizację niestety nie podano, a szkoda. Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest rów-
noznaczne z udzieleniem wsparcia fi nansowego – czytam.

Krakowskie Targi Książki przyciągnęły tłum ludzi z całej Polski dowodząc tym samym, że również zapotrzebowanie na literaturę 
jest ogromne, tylko jak to się ma do polityki państwa wprowadzającego właśnie podatek VAT na każdą książkę. Żal pomyśleć 
o książkach niewydanych z powodu braku pieniędzy i o autorach tułających się pomiędzy wydawnictwami z nadzieją, że któreś 
zechce postawić na niepewnego konia ….

Wracając do naszego Stowarzyszenia trzeba koniecznie powiedzieć, że jak nigdy dotąd sprzęgły się ze sobą aż trzy Muzy podczas 
ostatniego Walnego Zgromadzenia obradującego 22 października 2010 roku w Piwnicy Pod Baranami. Rozpoczęła je Elżbieta 



Wojnarowska ( pisarka i poetka) koncertem piosenek piwnicznych z akompaniamentem męża Wojciecha Wojnarowskiego (gitara) 
oraz syna Marcina (kontrabas). Podczas drugiej części wieczoru, na tle wystawy Wincentego Kućmy "Syberia w fotogramach", 
opowiadała o swojej drodze życia i dokonaniach twórczych, a wystawa będąca tylko niewielką częścią jubileuszu 75-lecia Wincen-
tego Kućmy wzbudziła powszechny entuzjazm, tym większy, że jej Autor zaczął snuć wspomnienia ze swojego pobytu na tej jakże 
pięknej, a zarazem nieludzkiej ziemi, która odcisnęła swoistego rodzaju piętno na losach jego rodziny.  Na Syberii nie byłam, nie 
licząc lotniska w Irkucku. Oglądałam ją tylko z lotu ptaka, przez niewielkie okienko samolotu T-154 lecącego z Moskwy do Ułan 
Bator, lecz świadomość, że pół życia spędził tu zesłany po upadku Powstania Styczniowego mój pradziadek Franciszek Dunin-Wą-
sowicz wszelako mnie nie opuszczała. Z profesorem Wincentym Kućmą o Syberii rozmawiają Jan Raczkowski, Józef Baran i Marian 
Rumin - gorąco polecam ten materiał. 

Na koniec z radością donoszę, że Stowarzyszenie POLART wzbogaciło się o nowych członków: doktor Teresę Weber, Juratę Bognę 
Serafi ńską opowiadającą na łamach HYBRYDY o  Sylwestrze, Nowym Roku i karnawale w polskiej tradycji, Bogusławę Balicką-
Giergiel, która czuwa nad drukiem naszego pisma, a ostatnio dołączył  do nas Leszek Wójtowicz, o którym pisał nie tak dawno 
Wacław Krupiński w swojej książce "Piwniczne głowy" i której  odnośny fragment  został zamieszczony

Wszystkim Państwu, zrzeszonym i niezrzeszonym, życzę pomyślności w 2011 roku, sukcesów artystycznych i wielu radosnych 
dni.

                                                                                                                                                     Joanna Krupińska-Trzebiatowska
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Głowy piwniczne: 
Leszek Wójtowicz – Lenin i sen żony

Wacław Krupiński

Na zdjęciu mniej więcej trzyletni brzdąc 
obok stadka baranów; pod spodem dopisek 

- Jak tu nie wierzyć w przeznaczenie. Taką 
fotografi ę odnajdziemy na stronie interne-
towej krakowskiego barda www.wojtowicz.
net.pl. Wyłącznie żart, czy przeczucie? 

– Ono pojawiło się znacznie później. Byłem 
w liceum, gdy w telewizji zobaczyłem jakąś 
migawkę z Piwnicy; jak przez mgłę pamię-
tam bodaj Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
a na pewno twarz Piotra Skrzyneckiego 
i myśl, że ten dziwny świat może mógłby 
być moim. Może nawet przez sekundę 
byłem wręcz pewien, że kiedyś będę tam 
śpiewał. A potem o tym zapomniałem 
i nadal zajmowałem się big beatem – wspo-
mina Leszek Wójtowicz.
Ale nie beztroska muza była mu pisana. 
W maju 2006 roku odebrał Krzyż Ofi cer-
ski Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce. Czyli za co? – 
pytam. - Za dwie kasety wydane w dru-
gim obiegu, na których większość utworów 
była poza cenzurą, bo jedne teksty zostały 
zdjęte, a innych, wiedząc, co je czeka, 
w ogóle nie zaniosłem. I za wielką ilość 
drugoobiegowych recitali - w kościołach, 
w domach parafi alnych, w klubach studenc-
kich, w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku 
31 sierpnia 1988 r. – wylicza bard.
Słowem – za twórczość. Był pierwszym piw-
nicznym artystą, który tak konsekwentnie 
komentował realia polityczne. Aczkolwiek 
zawsze językiem poetyckim, aluzyjnym, 

nigdy wprost. Nawet „Pielgrzymka”, 
opisująca wizytę w Mauzoleum Lenina, 
miała formę zawoalowaną, żartobliwą; ot 
w puencie, z butelki wyłaził diabeł, co miał 
rudawą bródkę. Ta piosenka była zresztą 
jedyną, jakiej nie dopuszczono do wyko-
nania w sierpniu 1981 roku podczas festi-
walu „Zakazane Piosenki”. - Jedyna zaka-
zana na festiwalu zakazanych – śmieje się 
Wójtowicz. - „To tak, jakby w kabaretach 
moskiewskich naśmiewano się z Matki 
Boskiej Częstochowskiej” – tłumaczyła mi 
pani cenzor. A w "Biuletynie" I Przeglądu 
Piosenki Prawdziwej odnotowano: Mamy 
przyjemność oznajmić, że dzięki koledze 
Leszkowi Wójtowiczowi z Krakowa honor 
Festiwalu został uratowany. Otóż kol. 
Wójtowicz padł ofiarą represji ze strony 
organizatorów imprezy, mianowicie zaka-
zano mu wykonać jedną z przygotowa-
nych piosenek.
Zanim jednak Leszek Wójtowicz zaczął 
tworzyć takie piosenki, minęło parę lat, 
w czasie których opuścił Nowy Sącz i zje-
chawszy na studia prawnicze na UJ, śpie-
wał, co wówczas początkach lat 70. było 
w modzie, poezję śpiewaną. Dwukrotnie 
nawet startował w Studenckim Festiwalu 
Piosenki…
Do kabaretu trafi ł dzięki zaprzyjaźnionemu 
z Piwnicą prof. Franciszkowi Studnickiemu, 
u którego zdawał prawo cywilne. - Gdzieś 
mnie usłyszał śpiewającego i zasugerował, 
bym udał się do "Kolorowej", ulubionej 
kawiarni piwniczan. I tak pewnej soboty 
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w początkach 1975 roku, zapowiedziany 
jako młody poeta, (co nie było prawdą), 
zaśpiewał przed piwnicznym programem. 
Później jeszcze kilka razy, aż doszło do nobi-
litującego wieczoru, kiedy Piotr Skrzynecki 
zapowiedział Leszka Wójtowicza podając 
jego imię i nazwisko… – Ale i wtedy wyda-
wało mi się niemożliwe, bym miał w Piw-
nicy zaistnieć na poważnie.
I tak przez parę lat, z roczną przerwą na 
służbę wojskową, występował do wiosny 
1980. – Śpiewałem już w trakcie programu, 
świetnie się w kabarecie czułem, acz dopiero 
później dowiedziałem się, że do pełnego 
wtajemniczenia brakowało mi jednego – 
udziału w podziale pieniędzy. Dopiero te 
symboliczne kwoty sprawiają, że jest się 
pełni piwnicznym artystą – przywołuje 
swe początki w legendarnym kabarecie 
Wójtowicz.
W maju 1980 roku postanowił dać poże-
gnalny występ; miał już załatwioną apli-
kację radcowską, zatem chciał zająć się 
prawem „na poważnie”. Tyle że latem, na 
zaproszenie Związku Młodzieży Wiejskiej, 
w gronie innych artystów, wyjechał na 
olimpiadę do Moskwy. - Gdybym nie zoba-
czył imperium cara Leonida w całej potędze, 
to prawdopodobnie zostałbym radcą praw-
nym… – mówi niekoniecznie  żartując. Tak, 
to wizyta w stolicy sowieckiego imperium 
stworzyła barda Wójtowicza… 

– Szok doznany w Moskwie sprawił, że 
zacząłem pisać. A zobaczyłem rzeczy nie-
zwykłe, np. kolumny ciężarówek z woj-
skiem, które otaczały stadion olimpijski 
na Łużnikach. Pamiętam też występy 
w tzw. klubie polskim; o ustalonej godzinie 
milicjant otwierał klub, wchodzili Polacy, 
po czym po występie pod nadzorem tegoż 
milicjanta wszyscy salę opuszczali.
Z Moskwy przywiózł pomysł na tekst 

„Olimpiady 80”. Którejś wrześniowej 
soboty wybrał się do Piwnicy. - „Tango 
jesienne” Brunona Jasieńskiego z moją 
muzyką zostało, owszem, miło przyjęte, 
ale dopiero po „Olimpiadzie” publiczność 
zwariowała – wspomina ów wieczór piw-
niczny bard. Po czym dodaje: - Jakże myli-
łem się cztery miesiące przed powstaniem 

"Solidarności", gdy namawiany przez żonę 
„pisz o polityce”, argumentowałem, po co, 
tu i tak się nic nie zmieni… Jedyny raz tak 
mnie zawiodła intuicja; pocieszam się, że 
nie tylko mnie.
Po powrocie pisał coraz więcej. - Któ-
rejś nocy, bo tylko nocami piszę, kiedy 

biedziłem się nad „Moją litanią”, bojąc się, 
by nie zepsuć żadnego słowa, bo wiedzia-
łem, że konstruuję jeden z najważniejszych 
tekstów w życiu, obudziła się żona ze sło-
wami: „Leszek, śnił mi się Lenin, napisz coś 
o tym”. I zostawiłem „Litanię”, a rano opi-
sująca wizytę w mauzoleum „Pielgrzymka” 
była gotowa.
Bóg leżał w szklanej skrzyni
W czarnym jak noc garniturze
Koszula i krawat w groszki
Bródka rudawa nieduża
(...)
A później gdy już wieczorem
Piłem w hotelu wódkę
Z butelki wyłaził diabeł
Co miał rudawą bródkę...

Pod koniec roku miał już materiał na autor-
ski recital - „Niepewna pora”. Pamięta, jak 
Piotr Skrzynecki powiedział: „Jest kło-
pot, trzy piosenki ci cenzura wycięła…”, 
chodziło o „Pielgrzymkę”, „Olimpiadę” 
i „Jeźdźców Apokalipsy”, opowieść o szarży 
armatek wodnych na protestujących ludzi. 

– To co…? – zapytałem. Na co Piotr Fer-
ster: „Jak to co, śpiewaj, co chcesz”. I tak 
się zaczęła moja prawdziwa przygoda 
z Piwnicą.
W styczniu kabaret z niesamowitym powo-
dzeniem występował w warszawskiej  Sto-
dole. – Cieszyłem się ogromnie z gorącego 
przyjęcia moich ballad, jednak to, co działo 
się na widowni po każdym wykonaniu 

„Mojej litanii" przeszło najśmielsze ocze-
kiwania i marzenia. Byłem szczęśliwy, po 
prostu szczęśliwy.
Wójtowicz ponadto dał w sali obok trzy 
recitale; był już popularny, jego piosenki 
krążyły... Najpierw kilka z nich nagrał dla 
Radia Kraków ówczesny redaktor Marek 
Pacuła, potem niektóre zamieścił w swej 
gazecie, w rubryce „Spisane z taśmy magne-
tofonowej”, Maciej Szumowski. Andrzej 
Jaroszewski zaprosił z kolei barda do War-
szawy, by dokonał nagrań dla Programu 1 
Polskiego Radia.
A potem Piwnica została zaproszona do 
kabaretonu na festiwal opolski, a Wójto-
wicz zgłosił się do konkursu. Długowłosy, 
z wielką brodą wykonał „Moją litanię”, 
otrzymując III nagrodę główną. - To mnie 
utwierdziło w przekonaniu, że na pewno 
nie wrócę do zawodu prawnika, a będę żył 
z pisania i śpiewania piosenek. Wtedy już 
zresztą nie pracowałem w Towarzystwie 
Ubezpieczeniowym Warta, a w Estradzie 

Krakowskiej, gdzie dał mi etat związany 
z Piwnicą Michał Ronikier.
A propos brody; Wójtowicz, co w kręgu 
piwniczan powszechnie wiadomo, uwielbia 
opowiadać złośliwe, prześmiewcze aneg-
doty o wszystkich, także o sobie. Oto jedna 
z nich: - W stanie wojennym Piotr zagadnął 
mnie, bym obciął brodę, bo w tzw. świetle 
kontrowym bardzo źle wygląda, pobiegłem 
więc do fryzjera, by wróciwszy usłyszeć od 
Piotra: „Patrzcie, co on z sobą zrobił, jak 
on śmiesznie wygląda…”.
Stan wojenny; kabaret nie mógł grać, ale 
recitale w jego piwnicy były możliwe. 
A i cenzura była łagodniejsza, niż w latach 
późniejszych. Leszek Wójtowicz pamięta 
rozmowę z cenzorem: „Proszę pana, tak 
długo, jak długo co trzynastego ludzie będą 
tłuc się na ulicach z milicją, wy, artyści, 
będziecie mieć względną wolność, ale jak się 
w tym kraju trochę uspokoi, weźmiemy się 
i za was…”. Nie kłamał. - W 1983 roku kon-
cert „Wystawa psów nierasowych”, przygo-
towany w ramach Studenckiego Festiwalu 
Piosenki przez Zbyszka Książka, był ostat-
nim, na którym mogłem legalnie wykonać 

„Moją litanię”. Przestałem się więc przejmo-
wać zakazami…
Tytuł „Moja litania” nosiła też kaseta 
nagrana w 1983 roku dla Ofi cyny Nowa; 
powstała w dwie noce w ówczesnym miesz-
kaniu Wójtowiczów przy al. Słowackiego;  
z kłopotami technicznymi, o których długo 
by opowiadać. Pięć lat później ukazała się 
druga - "Mówią mi, że tam w Moskwie" - 
dla CDN. 

- Nagrana została przez Jacka Szymańskiego 
w pięć godzin w studio warszawskiej Aka-
demii Muzycznej; ofi cjalnie nazywało się 
to ćwiczeniami z realizacji dźwięku. Obie 
kasety wydał potem paryski „Kontakt”.
Leszek Wójtowicz wspomina też 1990 rok, 
recital w dalekim Magnitogorsku. Na sali 

- polscy budowniczowie, ale i Rosjanie. – 
Skończyłem śpiewać "Mówią mi, że tam 
w Moskwie", poświęconą Wysockiemu, 
chciałem zapowiedzieć kolejny utwór, 
a tu wstał mężczyzna, nieco tylko młod-
szy od mojego ojca: „Spasiba wam gaspa-
din” – powiedział ze łzami w oczach. Dla 
czegoś takiego warto żyć. Podobnie jak dla 
chwil, jakie przeżywałem podczas drugo-
obiegowych recitali, gdy podchodził ktoś 
mówiąc: „Niech pana Bóg błogosławi”. 
Teraz brzmi to może czułostkowo i nawet 
kombatancko, ale wtedy słowa te miały 
zupełnie inny wymiar…



Nigdy natomiast nie wydał Wójtowicz 
płyty ofi cjalnie. Owszem, nagrał u zara-
nia III RP materiał w Polskich Nagraniach, 
ale te nigdy go nie wydały. Jego teksty są 
dostępne w dwóch zbiorach, ale płyty nie 
ma. – Może wkrótce coś się zmieni… – 
mówi enigmatycznie artysta.
Gdy zmarł Piotr Skrzynecki, Wójtowicz 
ortodoksyjnie głosił, że kabaret musi trwać. 

– Najważniejsze było, że nas, myślących 
podobnie, wspierała jednoznacznie Janina 
Garycka. A Ją zawsze darzyłem najwięk-
szym szacunkiem – mówi teraz.
I dlatego, gdy Janina Garycka w parę 
miesięcy po odejściu Piotra podążyła za 
nim, z tak wielką pieczołowitością i czu-
łością postanowił ocalić pamięć o niej i jej, 
a i Piotra przecież, legendarnym mieszka-
niu przy placu na Groblach. I tak, dzięki 
pięknym zdjęciom Zbigniewa Łagockiego 
i jego asystentki Marii Pyrlik powstał niezwy-
kły album o Janinie Garyckiej. – To jedna 
z najważniejszych osób, jakie spotkałam 
w życiu, to osoba, która wypowiadała swoją 
prawdę jasno i spokojnie, jak śpiewamy 
w „Dezyderacie”, pełna ciepła, wielkiej wie-
dzy, niewyobrażalnej wrażliwości – mówi 
Wójtowicz, dodając, że piosenka „Dla Janiny” 
jest jedną z najlepszych, jakie stworzył.
Oczywiście w gronie Mistrzów i Autory-
tetów są i Skrzynecki, i Konieczny (- Zyg-
munt nauczył mnie pokory wobec do tek-
stu, aby na przykład bardzo gęstego nie 
zagadać dźwiękami), i Wojciech Młynarski 
(- Z nim odbywałem długie rozmowy 
o puencie i aluzji, że nie wolno walić 
wprost…). I jeszcze Georges Brassens. - Jeśli 
w moich tekstach pojawia się czasami chro-
pawy, ironiczny dystans do rzeczywistości, 
to jest to coś, czego nauczyłem się od niego, 
acz ogromnie żałuję, że nie znam, jak moja 
żona, francuskiego.
I jest wreszcie, na prawach osobnych 
i wyjątkowych, żona, Halina. - Jest naj-
bardziej wnikliwym i najsurowszym kry-
tykiem tego, co piszę. Wielu rzeczy bym 
nie zrobił, gdyby nie Halina… – wyznaje 
artysta.
Resztę zawarł w pięknej piosence „O świe-
tlistych oczach Żony”, zaczynającej się od 
strof:

Wybacz miła – mój pomysł na życie
Nie jest wart Pani takiej jak Ty
Te koszmarne powroty o świcie
Z kabaretu gdzie rodzą się sny
Histeryczne nastroje od rana
Wieczna zmora czy sukces czy chłam
Wiem że głupio Cię kocham – Kochana
Że przeze mnie cały ten kram

Sytuacja po 1989 roku właściwie niewiele 
zmieniła w życiu barda. Nadal śpiewa "…o 
sprawach, które wszyscy znamy"; jedynie 
rozszerzył pole obserwacji, czego sygnałem 
tytuł recitalu - "Spójrz na mnie, Europo".

Czego nie ujmie we frazach wierszy, zapi-
suje w prowadzonym od tego roku blogu.
I tak już 26 lat komentuje rzeczywistość. – 
Nie, nie mam żalu – wyprzedza pytanie – że 
wciąż mam o czym pisać, ani nie odczuwam 
dyskomfortu, że wiele z tych pieśni wciąż 
jest aktualnych; wiem, że ten kraj jeszcze 
niejeden numer mi wytnie. A ja - cóż, jesz-
cze niejedną pieśń mu poświęcę.
Na początku jest zawsze samotność. Piękna 
samotność – zapisał Leszek Wójtowicz we 
wstępie do tomu „Moja litania”. - Potem 
w samotności tej pojawiają się słowa, pomię-
dzy którymi błądzić zaczyna muzyka. Tak 
powstaje piosenka.
I to najpewniej też się nie zmieni…



8 HYBRYDA  nr 17

Pierwszego stycznia obchodzimy nadejście 
Nowego Roku. Jest to zwyczaj zakorze-
niony od wieków w naszej tradycji.
Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie 
narody obchodziły i obchodzą Nowy Rok 
w tym samym czasie i w ten sam sposób. 
W kalendarzu sumeryjskim – pierwszy 
miesiąc roku zaczynał się w dniu wiosen-
nej równonocy. Chronologię tę przejęli 
od Sumerów między innym starożytni 
Chaldejczycy i Hebrajczycy. Babilończycy 
świętowali Nowy Rok przez dwanaście dni, 
poczynając od pierwszego Nisan. Również 
dla Żydów - Nisan był pierwszym mie-
siącem roku, przy czym rok 2007 jest dla 
nich rokiem 5768. Muzułmanie rozpoczy-
nają rok w kwietniu, a rok 2007 jest dla 
nich rokiem 1428. Indyjski rok zaczyna 
się 22 marca, a perski 21 marca. W staro-
żytnym kalendarzu egipskim rok zaczynał 
się 15 czerwca.
We wczesnym kalendarzu rzymskim było 
dziesięć miesięcy. Pierwszy w kolejności 
był marzec – miesiąc poświęcony Marsowi. 
Piętnastego dnia tego miesiąca przypadały 
Idy Marcowe, kiedy to konsulowie rozpo-
czynali pełnienie władzy. Pozostałości tego 
dawnego kalendarza rzymskiego możemy 
dostrzec w nazwach miesięcy. Na przy-
kład – September, October, November, 
December to nazwy wskazujące na kolej-
ność miesięcy tzn. siódmy, ósmy, dziewiąty, 
dziesiąty. Na co dzień zapewne nie zastana-
wiamy się dlaczego dwunasty miesiąc roku 

– grudzień w tak wielu językach (również 
niektórych słowiańskich), w których jego 

nazwa oparta jest etymologicznie na rdze-
niu łacińskim, w dosłownym tłumaczeniu 
nazywa się dziesiątym.
Z powyższych informacji wynika, że usta-
lenie tego, kiedy zaczyna się rok kalenda-
rzowy i ile liczy miesięcy, jest właściwie 
rzeczą umowną. Jednak my jesteśmy przy-
wiązani pod tym względem do naszych 
zwyczajów i tradycji.
Rozpoczęcie Nowego Roku wiąże się 
w naszej polskiej kulturze ze świątecznymi 
przygotowaniami – z szykowaniem specjal-
nych potraw na uroczystą wieczerzę albo 
z pójściem do teatru, na bal, operę czy na 
przyjęcie do znajomych. Należy tu zazna-
czyć, że bale sylwestrowe jeszcze w XIX 
wieku należały do rzadkości. Nasi przod-
kowie witali Nowy Rok najczęściej w domu, 
a toasty spełniali nie tak modnym obecnie 
szampanem lecz staropolskim węgrzynem. 
Zygmunt Gloger w „Encyklopedii Staro-
polskiej” podaje:

„Wieczór sylwestrowy (…) był świętem 
magii. Panny na wydaniu wróżyły sobie 
o miłości i małżeństwie, wylewając wosk 
do wody. Inną wróżbą było rzucanie buta 
za siebie – jeśli spadł noskiem do drzwi, 
znaczyło to, że panna wyjdzie w najbliż-
szym roku za mąż”.
Polska kultura ludowa wypracowała sym-
bolikę Świąt Godnych, obejmujących cały 
kompleks Dni od Wigilii i Bożego Naro-
dzenia (zwanych Pierwszymi Świętami) 
przez Dzień św. Szczepana (zwany Dru-
gimi Świętami), Sylwester (zwany Wigilią 
Nowego Roku), i Nowy Rok aż do Trzech 

Króli. Wszystkie dni Świąt Godnych 
obchodzono bardzo uroczyście. Z wyda-
rzeń rozgrywających się wtedy wróżono czy 
nadchodzący rok będzie dla domowników 
pomyślny. Podobnie pogoda dni świątecz-
nych, a zwłaszcza dwunastu dni między 
Bożym Narodzeniem i Trzema Królami 
miała określać prognozę na cały następny 
rok (metoda dzień za miesiąc). Te obyczaje 
i tradycje ludowe opisał bardzo szczegó-
łowo Władysław Reymont w „Chłopach”:

„Boć to Gody szły (…) radosny dzień cudu 
i zmiłowania Jezusowego nad światem, bło-
gosławiona przerwa w długich, pracowitych 
dniach, to i w ludziskach budziła się dusza 
z zimowego odrętwienia, otrząsała się z sza-
rzyzny, podnosiła się i szła radosna (…)
We Trzy Króle, które jakoś tego roku wypa-
dły w poniedziałek, jeszcze przed zakończe-
niem nieszporów, bo słychać było granie 
i przyśpiewy w kościele, a już naród z wolna 
ciągnął do karczmy, że to raz pierwszy po 
adwencie i Godach miała być muzyka, 
a i szykowały się zmówiny (…)”.
Kultura dworska wykształciła zwyczaj 
balów i karnawałowych szaleństw. Ciekawa 
jest etymologia słowa karnawał, wskazująca 
pozornie na to, że zachowanie i obyczaje 
w tym okresie mogły pozostawiać wiele do 
życzenia. Słowo karnawał pochodzi jednak 
od włoskiego carnevale, co oznacza zapu-
sty, mięsopust.
Nasi przodkowie, pisząc pamiętniki, noto-
wali zawsze gdzie i jak rozpoczął się dla nich 
Nowy Rok. Tak też czynił Jan Chryzostom 

Jurata Bogna Serafińska 

Sylwester, Nowy Rok i karnawał
w polskiej tradycji



Pasek pisząc w XVII wieku swoje słynne 
„Pamiętniki”. Prawie każdy rozdział rozpo-
czynał od tej ważnej informacji:

”Rok pański 1659 zaczęliśmy (…) w Hader-
sleben, daj Panie Boże szczęśliwie, gdzie 
zażywaliśmy mięsopustu, lubo nie tako 
jak w Polsce wesoło” *

„Rok pański 1668 zaczęliśmy (…) w Olszówce, 
daj Boże szczęśliwie (…) Zaraz tedy od 
Trzech Króli  wywoziliśmy tony zboża, 
a objęliśmy (…) do śródpościa (…)” *

„Rok pański 1883 (…) w Olszówce. Zaczął 
się ten rok od wesela jmści pana margrabi 
z jej mścią panną Branicką (…)” *
W „Lalce” Bolesława Prusa odnajdu-
jemy książęce salony i kupieckie kantorki. 
W XIX wieku stało się możliwe, że bogaci 
kupcy bywali na salonach, byli zapra-
szani na bale. Nie znajdujemy w „Lalce” 
wzmianki o tym, aby szczególnie ważny 
był bal sylwestrowo-noworoczny. Ważność 
balu zależała raczej od tego kto go wydawał 
niż od tego jaka była jego data. Na kartach 
powieści czytamy jak trapił Wokulskiego 
fakt, że prawie do ostatniej chwili nie otrzy-
mał zaproszenia na bal u księcia:
 „Jutro bal u księcia (…) książę do tej chwili 
nie zaprosił Wokulskiego, choć z innymi 
zrobił to już od dwóch tygodni!... A czy 
uwierzyłbyś pan, że Stach chory z tego 
powodu? (…) Myślisz pan, że go zaproszą? 

– Och! Niezaproszenie kosztowałoby pięt-
naście procent rocznie od kapitału, który 
książę ma w spółce. Zaprosi go (…) Ale 
pierwej (…)pobawi się nim (…)”.

W powieściach Marii Rodziewiczówny 
znajdujemy kilka opisów balów karnawa-
łowych, a także zawieranych w tym czasie 
ślubów. O takim ślubie czytamy w powie-
ści "Dewajtis":

„Sanki wbiegły w uliczkę zaścianka i stanęły. 
Przed nimi cała przestrzeń zatłoczona była 
końmi i ludem, kilkanaście instrumentów 
tworzyło hałas piekielny, kilkadziesiąt gło-
sów śpiewało chórem. (…) Naprzód na 
saniach jechała kapela, gwarno i barwno, za 
tym drugi zaprząg, pełen strojnych dziew-
cząt i kobiet, porem kilkoro młodzieży 
konno, za nimi wreszcie parokonne sanie 
(…) a na nich ładna jasnowłosa dziewczyna 
i chłopak (…) uśmiechnięty radośnie.”
Na temat szczegółów balu karnawało-
wego w wielkopolskim dworku możemy 
dowiedzieć się ze stronic powieści Rodzie-
wiczówny „Między ustami a brzegiem 
pucharu”:

„W godzinę młodzi ludzie stawili się 
w pałacu wyperfumowani, ogoleni, ubrani 
bez zarzutu, w lakierkach i rękawiczkach; 
siwosze pani Tekli w budzie na saniach 
i szalone kasztany Jasia w malutkich sanecz-
kach dzwoniły przed gankiem. Panie nie 
śpieszyły się (…) Ruszyli, marznąc (…) 
w balowym odzieniu. (…) Dwór oświetlony 
jaśniał jak morska latarnia wśród śnieżnej 
równiny, muzyka grała w najlepsze (…)”.
W „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej 
czytamy często określenie „po Nowym 
Roku”. Od Nowego Roku ludzie zaczynali 
nowe życie, podejmowali pracę, zmieniali 
mieszkanie. Nowy Rok był jakby wielkim 

wyznacznikiem czasu, jakby klamrą spina-
jącą pewien okres. Przykładem mogą być 
następujące dwa zdania z pierwszego tomu 
powieści, które dotyczą wydarzeń z dwóch 
kolejnych lat:

„(…) wkrótce po Nowym Roku zaczęły 
wychodzić zapowiedzi Bogumiła Niechcica 
i Barbary Ostrzeńskiej (…) w Warszawie, 
a nie w Borku (…)”.

„Po Nowym Roku dworek dawnego admi-
nistratora nagle pewnego dnia opustoszał 
i Niechcicowie mogli się do niego wpro-
wadzić. (…)”.
W książce Stanisławy Serafi ńskiej „Matejko 
– wspomnienia rodzinne” odnajdujemy 
opisy balów karnawałowych (1869 i 1876r.) 
jednak bez określenia ich dokładnej daty:

„Po Nowym Roku – karnawał. W Krako-
wie bale – akademicki  się odbył, techni-
ków zapowiedziany. Reduty podobno bar-
dzo świetne bywają.”

„Zima – karnawał, czas ożywieńszego 
ruchu towarzyskiego. Wujostwo M. przy-
jęli zaproszenie na gospodarzy balu arty-
stycznego. Ciotka (…) jej strój wspaniały, 
w którym wyglądała iście jak Junona. Wuj 
Jan we fraku, nic do Jowisza niepodobny, 
nie gromowładny, (…) z cichym śmiechem 
żartował sam z siebie; za co został groźnie 
pokarconym przez Junonę.”
Maria Szypowska w swojej książce „Jan 
Matejko wszystkim znany” opisuje powody 
dla których nasz narodowy mistrz pędzla 
i palety znajdował czas na bale karnawa-
łowe, w czasie których siedział pod ścianą, 
nudził się i zasypiał:



„Matejko miał córki na wydaniu (…) Musiał  
(…) myśleć o tym (…) ażeby się zabawiły 
w karnawale, żeby nie unikały sposobności, 
które by im pozwoliły znaleźć mężów. (…) 
Matejko (…) we fraku i w białym krawacie 
siedział w kącie sali i patrzył jak tańczyły, 
cieszył się ich powodzeniem (…), a w końcu 
nad ranem drzemał. (…).  Kto znał Matejkę, 
ten nie wątpił – widząc go o siódmej wraca-
jącego z balu – iż za dwie godziny zobaczy 
go znowu idącego do pracowni.”
Podobny problem opisuje Zofi a Urbanow-
ska na kartach powieści „Księżniczka”. Bale 
karnawałowe były miejscem, gdzie młode 
panny były wprowadzane do towarzystwa 
i gdzie miały szansę na znalezienie odpo-
wiednich kandydatów na mężów:

„Gdy panna Helena weszła do Sali, wsparta 
na ramieniu ojca, rozszedł się szmer i dały 
się słyszeć szepty. Pan Bartłomiej nie mógł 
się opędzić prośbom o prezentowanie 
i zanim panienka miała czas  (…) już 
w tańcu okrążała salę (…)”.
W noweli „Jędza” Eliza Orzeszkowa uka-
zuje zabawę świąteczno-noworoczną, jaką 
spontanicznie urządzili sobie potomkowie 
zubożałej szlachty, mieszkający po utracie 
majątków w mieście i zarabiający na życie 
ciężką rzemieślniczą pracą:

„Kiełbasę zajadali, do herbaty wrzucali 
cytrynę i wlewali wino, bułki masłem sma-
rowali (…) Kiedy bal, to bal (…) W kilka 
minut potem tańczyli już przy siarczystych, 
choć trochę piszczących dźwiękach harmo-
nijki, a choć pokój dla trzech par tancerzy 
okazał się (…) ciasny (…) nie stanowiło to 
przeszkody żadnej.”
Henryk Sienkiewicz zaczął pierwszy roz-
dział „Potopu” od słów opisujących spo-
sób spędzania zimowych (karnawałowych) 
wieczorów w siedemnastowiecznych staro-
polskich dworkach szlacheckich:

„Przyszedł nowy rok 1655 (…) siedziała 
panna Aleksandra w izbie czeladnej wraz 
z dziewczętami dworskimi. Dawny to był 
zwyczaj u Bilewiczów, że gdy gości nie 
było, to z czeladzią spędzali wieczory ,śpie-
wając pieśni pobożne. (…) Panna Alek-
sandra wraz z krewną swoją (…) siedziały 
w pośrodku, a dziewczęta po bokach na 
ławach, wszystkie kądziel przędły (…)".

Scena śpiewania pieśni przez zgromadzone 
w jednej izbie prządki występuje nie tylko 
w wielu naszych powieściach historycznych, 
ale także w operze „Straszny Dwór".

„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki 
(libretto Jana Chęcińskiego) to utwór 
którego czas akcji, poczynając od II aktu, 
umiejscowiony jest w  Sylwestra i w Nowy 
Rok. „Straszny Dwór” miał swoją premierę 
w roku 1865, ale w zamyśle Moniuszki 
powstał kilka lat wcześniej. Ostateczny 
kształt sprecyzował się w umyśle kompo-
zytora po upadku Powstania Styczniowego. 
Moniuszko pamiętał jakim balsamem na 
serca Polaków, zranione po upadku Powsta-
nia Listopadowego – była epopeja naro-
dowa Adama Mickiewicza - „Pan Tade-
usz”. Pragnął teraz, po upadku Powstania 
Styczniowego dopomóc rodakom dając 
im podobną strawę duchową. Do tego 
celu uznał za najodpowiedniejsze libretto 
przedstawione przez Jana Chęcińskiego. 
I tak powstała pogodna, pełna humoru 
i ciepła, opera narodowa, która grzała serca 
Polaków ukazując im czasy wolności, kiedy 
to bracia rycerze pancerni wracali do swego 
dworku z orężnej potrzeby. W akcie pierw-
szym, jedną z pierwszych decyzji braci po 
powrocie do majątku jest zamysł odwie-
dzenia, w dzień Sylwestra, dawnego przy-
jaciela ich ojca –

„Potem pojedziem po mroźnej grudzie
Do Kalinowa w sam dzień Sylwestra”.
Intryga rozwija się dalej. W akcie drugim 
widzimy panny miecznikówny, zajęte 
haftem, laniem wosku i wróżbami. Nam 
obecnie lanie wosku kojarzy się z Andrzej-
kami – ale w szlacheckiej staropolskiej 
tradycji był to zwyczaj sylwestrowo-no-
woroczny, o czym świadczy duet Hanny 
i Jadwigi:

„(…nim gości zwabi zmrok,
Mam myśl… wszak jutro Nowy Rok,
W takiego wilię święta,
Badają dziewczęta 
Jakiego ptaszka spęta
Serdeczna ich sieć(…)
Pamiętać też należy,
Że dzisiaj na wieczerzy,
Myśliwych dość młodzieży
Będziemy tu mieć!”
W czasie lania wosku okazuje się, że obie 
panny dostaną za mężów rycerzy. Nie ma 
chyba potrzeby szczegółowego opisywa-
nia dalszej treści opery, jest ona bowiem 
powszechnie znana.
Wniesienie tac z winem potrzebnym do 
spełnienia noworocznego toastu, następuje 
w ostatnim akcie, po wyśpiewanej przez 
chór prośbie zmarzniętych gości:

„Gdy ci mróz do gardła sięga
Złotym je węgrzynem płucz…
Hej Mieczniku! Zima tęga,
Od piwnicy dawaj klucz!”
Pragnę zwrócić uwagę na drobiazgowe 
uwagi zapisane w libretcie, dotyczące deko-
racji i kostiumów potrzebnych w scenie balu, 
jaki ma miejsce w ostatnim akcie Opery:

„Drzwi główne otwierają się na całą sze-
rokość. Na czele mnóstwa gości w różne 
stroje poprzebieranych, wbiega arlekin 
z trzepaczką,(…) muzykanci przybyli 
z kuligiem, ustawiają się w rogu Sali. Goście 
(…) w maskach i bez masek witają ochoczo 
Miecznika (…) służba wchodzi z tacami 
pełnymi kielichów z winem i ciastami.
Obnoszą między gośćmi.”

„Straszny Dwór” był pierwszym spektaklem 
operowym na który zabrali mnie rodzice, 
kiedy byłam jeszcze zbyt mała aby wycho-
dzić wieczorem w jakimś innym niż ich 
towarzystwie. Było to w czasach istnienia 
Opery Warszawskiej na Nowogrodzkiej 
(jeszcze przed otwarciem Teatru Wielkiego). 
W czołowych partiach wystąpili – Andrzej 
Hiolski, Bogdan Paprocki, Bernard Ładysz 
i Krystyna Szczepańska. Dyrygował Boh-
dan Wodziczko.
Ta wielka muzyczna epopeja narodowa 
zrobiła na mnie wtedy olbrzymie wrażenie. 
Byłam potem na kilku następnych insceni-
zacjach w Teatrze Wielkim. Pamiętam też 
wspaniałe przedstawienie galowe „Strasz-
nego Dworu” odbywające się w wieczór syl-
westrowy. Do dzisiaj mam w domu stare 
programy z obsadą. 
Może z powodu tego mojego sentymentu 
poświęciłam dziełu Moniuszki i Chęciń-
skiego tak wiele miejsca. Ale jest to dzieło 
porównywalne chyba tylko z „Panem 
Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Dzieło, 
które zawiera w sobie odniesienia do głę-
bokiej wiary Boga, wszystkie elementy 
miłości i szacunku Ojczyzny, i poszanowa-
nia naszych staropolskich tradycji, a poza 
tym zawiera jeszcze jakiś nadzwyczajny 
i tajemniczy element optymizmu dotyczący 
przyszłości.

    

* Cytaty z: Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki" , Księ-
garnia Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1898r.
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LATARNIA

Niech żyje La Defense

jak niewiele mnie to obchodzi

coraz głębiej uciekam 

w twardy fotel snu

Za brudną szybą

w mętnym deszczu

ostra pionowa zmarszczka La Tour Eiff el

na obojętnym czole nieba

zamazany półuśmiech miasta

Cicho terkocze serce

przystając na sekundę nad Sekwaną

tępy ból rozstania

naciera z głośnym jazgotem tłumu

elektroniczna muzyka głośników

płoszy śpiące szpaki

Białe ślepe oko wylękłej latarni

niknie w rozjarzonych neonami

czeluściach ekskluzywnych ulic

znów jestem sama

obca

jak zawsze  

jak wszędzie

Podchodzi do gardła

ciepły słony smak krwi

              /z cyklu Pocztówki z Paryża /  

Elżbieta  
Wojnarowska

MIŁOŚĆ A PRAWDA

Miłość...

Miłość w prawdzie

"Caritas in veritate" 

Bez prawdy

miłość kończy się 

na sentymentalizmie

Sprawiedliwość...

Jako pierwsza droga miłości

Prawda...

Rozwoju tkwi w jego integralności...

Świat dzisiaj wymaga refl eksji

Jego charakter materialny 

nie jest najważniejszy 

Ale:

Wola

która odpowiednio kieruje pragnienia

Myśli

które nie zawsze potrafi ą 

owe pragnienia ukierunkować

Brak braterstwa 

Coś w tym jest!

Dorota  
Szumilas
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Malowana Krwawa niedziela i prawdziwa wojna 
Fragment pozostającej w rękopisie, od lat 
uzupełnianej książki Kossaki i ich Kossakowie

Marek Sołtysik

W Krakowie właściwie nikt go specjalnie 
nie lubił. Nowocześni nie – bo staromodny 
w malarstwie. Ultraklerykalni nie – bo, 
jak by to powiedzieć, kochliwy. Hurrapa-
trioci nie – bo się wysługiwał. Koledzy sta-
romodni nie – bo osiągnął sukcesy pano-
ramami. Zawsze mogli machnąć ręką, że 
to tylko panneaux decorative, płycizna... 
Wobec tego Wojciech, pospacerowawszy 
sobie po domu (drażliwy, złe zachowanie 
małych córek karał tygodniowym igno-
rowaniem ich obecności!), poprzymierzał 
się do sztalug w pracowni –wreszcie usiadł 
i napisał do takiego jak on podróżnika, 
Karola hrabiego Lanckorońskiego: „Opu-
ściwszy Berlin, spróbowałem pracować 
w kraju i dla kraju. [Rezultat]: Po mej 
śmierci z głodu nazwą jakiś opuszczony plac 
w jakiejś mieścinie placem Wojciecha Kos-
saka. Toteż wolę za życia szukać chleba gdzie 
indziej; a z placu zrezygnować po śmierci”.

Pojechał do cesarza Franciszka Józefa. 
W latach 1903-1906 miał pracownię na 
Schwarzenberg Platz, portretował rodzinę 
cesarską – już jako specjalista od portretów 
konnych. Swobodnie malował potyczki 
polskich powstańców z Moskalami i te 
patriotyczne obrazy pokazywał krajowym 
dziennikarzom. A poza tym, niestety, nic 
takiego... Dwór naddunajski nigdy nie 
był hojny dla malarzy. Kossak musiał żyć 
z odłożonych pieniędzy. Te wyczerpywały 
się wraz z nadzieją.

I nagle potężny podmuch historii. Niby 
to polityka, ale… Twórca nie może nie 
protestować przeciw przelanej krwi ludzi 
bezbronnych. Wobec Krwawej Niedzieli 
– wypadków zaszłych w Petersburgu 
22 stycznia 1905, kiedy wojsko carskie 
zmasakrowało pod Pałacem Zimowym 
pokojową demonstrację, liczącą dwa i pół 

tysiąca uczestników, prowadzoną przez 
popa Gapona (jak się potem okazało, czło-
wieka sprzedajnego, żeby nie powiedzieć: 
prowokatora). Zginęło ponad tysiąc osób; 
krwawe wypadki wywołały oburzenie 
przecież nie tylko w Rosji.  Manifestanci 
nieśli dla cara petycję: domagali się w niej 
ośmiogodzinnego dnia pracy dla robotni-
ków, ziemi dla bezrolnych chłopów, zakoń-
czenia wojny z Japonią. Rzeź robotników 
– przyczyną wybuchu rewolucji 1905-1907. 
Natychmiast na wieść o wydarzeniach 
w Petersburgu Wojciech Kossak – począt-
kowo wspólnie z niemieckim malarzem 
Hansem Temple 1 – przystępuje do pierw-
szych malarskich szkiców olbrzymiego 
obrazu Krwawa niedziela.

Pisał do żony i dzieci: „W Petersburgu co się 
dzieje, cieszy mnie niezmiernie, o ile mordy 
straszne mogą chrześcijanina cieszyć. A że 
z tej krwi powstanie wolność, tego jestem 
pewny. Niesłychane w historii świata, ażeby 
do wiernych poddanych niosących portrety 
batiuszki cara rżnęli kartaczami, po pro-
stu wierzyć się nie chce. Dowie się świat 
teraz, czy nasze skargi na gwałty i bezpra-
wia były uzasadnione [stała śpiewka znad 
Wisły, a historia kołem się toczy], jeżeli car 
własnych poddanych tak traktuje. Doży-
jemy, da Pan Bóg, ciekawych rzeczy, byleby 
tylko Moskale nie zaczęli rżnąć panów. 
Wielkich książąt niech wywieszają, tych 
łotrów i złodziei”.

Malarz Temple  odpadł w przedbiegach. Ale 
to przecież on dał pomysł tego obrazu, zro-
bił mu rozgłos w fazie projektów i załatwił 
pieniądze – miał być, rzecz jasna, wspólni-
kiem Wojciecha – to Temple pojechał na 
miejsce i w Petersburgu rysował właściwy 
pejzaż miejski (Kossak w ostatniej chwili 
odstąpił od zamiaru podróży, choć później 

w podkolorowanych „Wspomnieniach” 
napisze, że był tam również). Hans Tem-
ple najstaranniej wyrysował w szkicowniku 
Pałac Zimowy z natury – ale potem już 
nie wytrzymał szaleńczego tempa, narzu-
conego przez Polaka, rozchorował się, 
a gdy powrócił, uchylił kapelusza na widok 
efektów pracy mistrza i odszedł namalo-
wawszy pejzaż i ślady na śniegu... Na tym 
właśnie tle Templego rozpoczęła się batalia 
Wojciecha Kossaka. Nie pozwolić umknąć 
z ludzkiej pamięci tragicznej sceny, z ele-
mentami makabry, która wyznaczy nowy 
etap w dziejach.

Płótno prawie cztery metry na osiem. 
W atelier, wynajętym od rzeźbiarza, trwała 
gorączkowa, upojna praca.

Obraz, rozpoczęty w połowie marca, 
w czerwcu został przeniesiony – już do oglą-
dania – do wiedeńskiego Kunstlerhausu. 
A jednak Kossak każdego ranka od siód-
mej do dziewiątej wciskał się z farbami do 
galerii. Usuwał niedociągnięcia, o których 
tylko on wiedział.

„Nie przyjadę na Zielone Świątki” – pisze 
do żony – „otwieramy w tę niedzielę 
wystawę mojego obrazu... Jasne, lepiej 
żeby Kossak rozmawiał z prasą, nie Tem-
ple… Punkt o 9-tej już złażę z drabiny, bo 
od razu kilkanaście osób włazi [widzowie 
do Kunstlerhausu]. Poprawiam po Tem-
plem – architekturę, niebo, jednym sło-
wem każde dotknięcie Hansa to jakby 
ktoś plamę brudną zrobił i to wszystko 
musi być weg”.

Błaga żonę, żeby przyjechała zobaczyć 
jego pierwszy od obrazu Hurrah! tryumf 
w Kunstlerhausie (dwadzieścia lat wcze-
śniej, to już historia). Oczywiście, do try-
umfu dołączyło się odpowiednio ustawione 
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elektryczne oświetlenie – którego wprost 
czarodziejem był Temple) – nieodzowny 
element ekspozycji takiego obrazu.

O Kossaku znów głośno. „Stary ks. Lubo-
mirski z Równego twierdzi, że za lat 
pięćdziesiąt będzie ten obraz w muzeum 
w Petersburgu”. Książę traf ił niemal 
w dziesiątkę!2

Sierpień 1905, Wiedeń opustoszały, „nawet 
kokosie się nie włóczą, bo nie ma dla kogo” 
– Kossak wydaje sobie świadectwo moral-
ności w liście do żony (która nie przyje-
chała na wystawę). W przeddzień wyjazdu 
do matki i siostry w Hrusatyczach – via 
Kraków, gdzie zapowiedział się na nocleg 
w domu – idzie do Kunstlerhausu obsta-
lować paki na Krwawą niedzielę. Płótno, 
zauważa: „jest wspaniałe, przepyszne, jeden 
z najlepszych, najinteligentniejszych obra-
zów, jakie ja w swoim życiu widziałem” 
[podkr. MS].

Uzyskał przez adwokata własność niepo-
dzielną obrazu – czyli uwolnienie się od 
Templego, któremu „oprócz tego, że lichy 
malarz, nic zarzucić nie mogę. Bardzo 
poczciwy i porządny człowiek”. Bo tak 
łatwo poszło...

Proszę! Oto już Wojciech w Londynie, 
u kolegi z lat studiów, inżyniera Broni-
sława Rymkiewicza. Kiedyś Rymkiewicz 
był ubogi, Kossak go dokarmiał. Teraz 
Rym, jeszcze inaczej Rymcio, jest milio-
nerem. Dzięki jego inicjatywie odbędzie 
się wyprzedzona może nie szumem, lecz 
wprost rykiem medialnym wystawa Krwa-
wej niedzieli w Graves Gallery na Pall Mall 
w centrum Londynu.

Rymkiewicz, w tym momencie pięćdzie-
sięciodwuletni, jest schorowany. Na oko 
zuch. No, i pożytecznie korzysta z życia! Ale 
żeby oddawać mocz, musi korzystać ze spe-
cjalnego aparatu i często ulega zatruciom. 
On uważa, że to skutki starokawalerskiego 
gospodarstwa, lekarze – że ma gościa: 
amebę. Był w powstaniu 1863, wyemigro-
wał do Brazylii, tam zrobił majątek pracując 
jako szef budowy portu Manaos na Ama-
zonce, a potem linii kolejowej z Săo Paolo 
do Santos. Szlak eksportowy kawy! Tak, 
uśmiech fortuny. Osiadł w Londynie.

W Anglii kilkanaście korzystnych recen-
zji z wystawy. Wśród nich entuzjastyczne. 
Rymkiewicz na razie nie żałuje kasy, zaciera 
ręce, a Wojciech Kossak włóczy się z nim 
w interesach. Teraz myśli, że już naprawdę 

po „złote runo”. Nie bierze pod uwagę 
szczytu egoizmu, czyli ekstrawagancji nie-
których milionerów... Ale o tym potem. 
Tłumaczy żonie (wciąż na papierze): „tułacz 
oto jestem po zamorskich nacjach ino dla 
waszego dobra i dostatku…”

Obraz będzie wędrował po świecie aż do 
1917: w Anglii jeszcze w Leeds, potem 
Paryż, Nowy Jork, Berlin, Lwów, Czer-
niowce, Kraków…

Z dygresyjnej Kossakówki wyskoczyłem 
niby tylko na chwilę, a wracam już po 
pierwszej wojnie światowej. Obraz był 
obwożony, zarabiał trochę na malarza. 
Głównie na pośredników.

Autor Krwawej niedzieli, jako of icer, 
został w 1914 roku wcielony do armii. 
„Straszna, okropna wojna – pisał do żony, 
córek i domowych, których via Zakopane 
dla bezpieczeństwa przetransportował do 
Ołomuńca, a sam, jako rotmistrz, pełniąc 
funkcję szefa kolumny samochodowej, ele-
gancki, szarmancki, wytworny, w mun-
durze jak spod igły, z poczuciem najpierw 
godności, potem dopiero władzy, komen-
derował, ale i na każdym kroku pomagał 
nastrojonym pacyfi stycznie – „widziałem 
dosyć, zupełnie dosyć. Potworna, ohydna 
rzecz. Wątpię, żebym malował dalej bata-
lie, wolę kobiece portrety”.

Po raz pierwszy zetknął się z takim powszech-
nym, nie odświętnym wojskiem. Dotych-
czas udawało mu się trzymać z dala od 
terenu działań sadystycznych generałów, 
którzy mając władzę dowódczą wyżywali 
się na prostych żołnierzach. Dotychczas, czy 
to w służbie ofi cerskiej, czy podczas letnio-
-jesiennych manewrów, miał do czynienia 
z dżentelmenami, kolegami chcącymi się 
trochę przewietrzyć i rozruszać, i owszem, 
zabawić się – ale nie kosztem bliźnich. 
Dosyć. On, ofi cer ordynansowy w sztabie 
generała Kirchbacha, znalazł się na froncie 
lubelskim z jeszcze wcale nie doleczonym 
udem po samochodowej kraksie.

Narzeka, że od dwóch tygodni nie miał 
pędzla w ręku; niebawem na szczęście już 
mknie do Rzeszowa po farby olejne i płótna. 
Zaczyna się. Trzeba w trzy dni namalować 
pięknie portret cesarza Franciszka Józefa. 
Już mniej strasznie.

Przez chwilę jednak pozostańmy jeszcze 
w 1906: londyńskie tryumfy Krwawej nie-
dzieli i umierający Rymkiewicz (wypił „coś 
mineralnego” z miedzianego garnuszka i się 

zatruł). Mimo orzeczeń lekarskich, że to 
już koniec, milioner szybko wyjdzie z cho-
roby i pożyje jeszcze lat kilkanaście. Zapo-
mniał, jak to z nim kiedyś było; nie dbał 
o to, że Wojciechowi właśnie teraz pieniądze 
są potrzebne na utrzymanie.  Kalkulował 
Rymkiewicz, podniecał się finansowo – 
i wreszcie nieudolnymi próbami zawarcia 
najbardziej zyskownych kontraktów znie-
chęcił marszandów. Sprawił, że Krwawa 
niedziela, która Wojciechowi przynio-
słaby krocie, pozostanie nie sprzedana aż 
do roku 1917.

Już po dygresji. W 1917 do rotmistrza 
Wojciecha Kossaka, mającego wraz z bra-
tem bliźniakiem, Tadeuszem, także rot-
mistrzem, biuro werbunkowe właśnie 
w warszawskim „Bristolu”3 , podejdzie pan 
Patrzykąt, skromny sobie antykwariusz, 
z ulicy Świętokrzyskiej, w długim czar-
nym surducie. Antykwariusz i jego żona 
są wdzięczni Kossakowi za uratowanie 
przed więzieniem syna, jedynego a lekko-
myślnego, który nie wiedzieć czemu ucie-
kał z Legionów. Po tym wstępie i po krót-
kiej rozmowie o interesach w piątek rano 
antykwariusz  przyjdzie w niedzielę, także 
rano, wręczy Kossakowi gotówkę w kwo-
cie 23.150 rubli i stanie się posiadaczem 
kolosalnego płótna... Zaraz, zaraz, nie on. 
Nie pan Patrzykąt, lecz zbogacony kupiec 
Kazimierz Dziewicki.

Patrzykąt był pośrednikiem. Gdyby kupo-
wał sam Dziewicki, kwota, choć wielka, nie 
za bardzo by licowała z powagą krezusa. 
A Dziewicki nabywa to tak  słynne już płótno, 
żeby je ofi arować warszawskiemu Muzeum 
Narodowemu! I to tuż po zwinięciu ekspo-
zycji Krwawej niedzieli w Zachęcie. Rozgłos, 
pocztówki. Lud warszawski okrzyknął Woj-
ciecha Kossaka następcą Matejki.

Wtedy Wojciech niby akurat tak bardzo 
nie potrzebował pieniędzy (nie należał do 
tych, co wciąż myślą o zadrukowanych 
papierkach), poza tym miał pewną wła-
dzę w mieście4. 

W tym samym czasie w Warszawie, kiedy 
antykwariusz Patrzykąt niósł na górę do 
Wojciecha w „Bristolu” równowartość 
(w rublach) 50 tysięcy marek za Krwawą 
iedzielę, o kilka ulic dalej dogorywała pięć-
dziesięciopięcioletnia siostra Wojciecha, 
Jadwiga Unrużyna, zwana Ninią. Woj-
ciech organizował konsylia sławnych leka-
rzy, słał do komendy Legionów w Przemy-
ślu depesze do męża Nini. W Warszawie 



opiekował się córką Nini, siostrzenicą 
Ninką (Unrużanką, również Jadwigą, po 
latach, żoną Witkacego), którą tak przed-
stawia w liście do żony: „Ninka jest złote 
stworzenie, dopiero się widzi ten cały pen-
sjonat na głowie i ta biedna Ninia, a ona 
na wszystko ma głowę. Na każde odezwa-
nie się dzwonka jest przy Nini, a przy tym 
ubrana, uczesana, domyta i spokojna. Ja 
też, Momo najdroższe, nie dam tej biednej 
dziewczynie się poniewierać [maturę zdała 
siedem lat temu], tylko ją weźmiemy do 
nas. (...) Dałem Nince 200 marek na to 
konsylium, a rękawiczki Lilki strasznie ją 
uradowały”.

Okazuje się, że jeszcze nie miał w sejfie 
krociowych sum, kiedy robił serdeczny 
uczynek, bo oto dwa akapity dalej w tym 
samym liście czytamy: „zgnębiony wido-
kiem Nini (strasznym) wracam do «Bri-
stolu» i z daleka widzę pana Patrzykąta”. 
Tak się to wszystko toczy.

A, jeszcze jedno! Dobrze czuł, co go czeka. 
Zupełnym fuksem nie sprzedał Krwawej 
niedzieli przed dwunastu laty, teraz zupeł-
nym fuksem ją sprzedał z pominięciem 
Zachęty, gdzie do niedawna była wysta-
wiana. Zachęta, która rozreklamowała 
obraz, teraz by żądała – jak obliczył – 1700 
rubli procentów od sprzedaży. Cicho, nic 
nie mówić, bo podatki. Ruble zamieni prze-
zornie na marki. Pisze do żony, włożywszy 
forsę do ogniotrwałej kasy hotelowej: „nie 
mów nikomu, nawet w domu. Po co mają 
noski małe kossakowskie w to wściubiać, 
i tak to dla nich”. Przywiezie żonie tę pakę 
z pieniędzmi. „Teraz dorobić 2000, żeby 
Mania była krociową panią, jako żywo to 
pójdzie do lata przyszłego łatwo”.

Na razie żyje w Warszawie jak król. Kolega 
Kożuchowski w pracowni w Szkole Sztuk 
Pięknych podmalowuje obraz o tema-
tyce batalistycznej, który potem Kossak 
wykańcza w mig (sama przyjemność!). 
Tego obrazu – jako że niby za mały jak za 
taką cenę – nie chce kupić za 3000 rubli 
pan Szwejcer, Wojciech nie chce z kolei sły-
szeć o targach, oddaje natychmiast zadatek 
– i ten sam obraz Vision Imperiale jeszcze 
tego samego dnia sprzeda za 5000 rubli. 
„Zawrotu głowy po prostu dostaję, widząc, 
co za fortuna leży przede mną”.

Ale to wszystko mało i mało. Na pierwszy 
z sześciu podbojów Ameryki ruszy Woj-
ciech za dwa i pół roku. W maju 1920 roku 
sześćdziesięciotrzyletni poda się do dymisji 

w wojsku i zrezygnuje z pracy w Akademii, 
pojedzie do Ameryki, z ofertą dla milione-
rów, bo dla świętego spokoju chciałby być 
wreszcie bogaty. Specjalność – portrety 
dam i dzieci oraz portrety konne. W domu 
na Kossakówce, w domach zięciów i nie-
szczęsnego brata bliźniaka łapią wszystko, 
co zdobędzie Wojciech. A on, który już 
mógłby siedzieć na piecu i ewentualnie 
odcinać kupony, atakuje miłym pędzlem 
drugą półkulę.

1.  Hans Temple (1857-1931), malarz monumen-
talnych kompozycji dekoracyjnych oraz kameral-
nych portretów i aktów. Niemiec, studia ukończone 
w Akademii Wiedeńskiej, pogłębiał w Paryżu w pra-
cowni słynnego batalisty Munkacsy’ego. Uwaga: 
Temple – podobnie jak czytelnicy prasy austriackiej 
– widział reprodukcję wczesnego obrazu Kossaka 
Wspomnienie z lat dziecinnych (Szarża Czerkiesów 
na Krakowskim Przedmieściu), będącą ilustracją, 
delikatnie mówiąc, stosunków w tzw. Priwislinskim 
Kraju). Temple miał pewność, że twórca tego przej-
mującego obrazu, a nie tylko współautor słynnych 
panoram, jest artystą najbardziej predestynowanym 
do stworzenia sugestywnego przedstawienia Krwa-
wej Niedzieli. Wojciech Kossak bowiem, urodzony w 
Paryżu, zanim z rodzicami przeniósł się do Krakowa, 
żył w Polsce pod zaborem rosyjskim i widział…War-
szawa, kamienica w stylu Cesarstwa, o żółtawej fasa-
dzie, róg Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Na 
zardzewiały balkonik wyszli dwaj czteroletni bracia 
bliźniacy. Piękne kwietniowe popołudnie, rodziców 
nie ma w domu; chłopcy, według relacji Wojciecha, 
zostali sami. Może był w mieszkaniu ktoś ze służby... 
„Raptem – wspomina Wojciech – od placu Trzech 
Krzyży doszedł nas jakiś dziwny hałas; tętent koni 
po bruku i przeciągłe jakieś wrzaski, skandowane 
wystrzałami. (...) Pusty przed chwilą Nowy Świat 
pełen, aż het ku Wiejskiej, jakichś dziwnych jeźdź-
ców”. Dalej następuje realistyczny opis dzikiej, choć 
umundurowanej, kozackiej sotni – ale wszystko to 
mamy na obrazie Wojciecha Kossaka, przejmującej 
kompozycji Wspomnienie z lat dziecinnych. Trzy-
dziestojednoletni artysta z rozmachem i siłą sugestii 
wyraził na płótnie 6 × 3 m nastrój grozy i okrucieństwa 
– szarżę kozaków na bezbronnych przechodniów... 
Po latach – na kanwie, ale jeszcze inaczej przedzie-
rając się przez przeszłość — namaluje replikę dzieła.

2. W latach siedemdziesiątych XX w.  kossakolog 
Kazimierz Olszański, pragnąc w jednej ze swych 
książek zamieścić kolorową reprodukcję Krwawej nie-
dzieli, zorientował się, że ślad po obrazie zaginął. Wg 
informacji Zbigniewa Leśnickiego („Gazeta Anty-
kwaryczna, 2000, nr 2) Olszański w Wielkiej Sowiec-
kiej Encyklopedii z 1953 odnalazł jedynie informację, 
że w r. 1947, w 30. rocznicę Rewolucji Październi-
kowej, Bolesław Bierut podarował Krwawą niedzielę 
Józefowi Stalinowi. Olszański próbował nawiązać 
kontakt z muzeami w Moskwie. Bezskutecznie. Pod 
czarno-białą, jeszcze sprzed wojny, reprodukcją Krwa-
wej niedzieli w tym i kolejno wydawanych albumach 
zamieścił jednak informację, że płótno jest w zbiorach 
Centralnego Muzeum Rewolucji w Moskwie. Za nim 
podali tę informację w swoich książkach także i inni 
autorzy. Tymczasem kossakolog otrzymał odpowiedź 
z Moskwy: tam nie ma takiego obrazu. Na otwartą 
kwerendę Kazimierza Olszańskiego, ogłoszoną 

w 1993 w „Przekroju”, w rok później dostał sygnał 
od Polaków pracujących na kontrakcie na Ukrainie. 
Podczas zwiedzania „Kartinnoj Galeriei” w Kirowo-
gradzie (dawny Elizawetgrad) oglądali tę właśnie, 
kolosalną Krwawą niedzielę Wojciecha Kossaka. 
– „dar państwa polskiego dla ZSSR”. „Kartinnaja 
galereja” znajdowała się w budynku cerkwi, cerkiew 
odzyskało duchowieństwo, ślad się urwał, ale gdyby 
ktoś miał czas i pieniądze na podróż z fotoreporte-
rem, być może jego fatyga nie poszłaby na marne.

3.  Tu Wojciech, tam Tadeusz; mieni się w oczach od 
Kossaków. O braciach bliźniakach śpiewano w war-
szawskich kabaretach. To się nazywa popularność!

4. Sam pisze: „Służba moja była lekka. (...) Warszawa 
była wtedy antypatyczna. Każdy mundur, co zresztą 
było zrozumiałe, był źle widziany, a we wszystkich 
klubach, nawet w tych, gdzie przed wojną rosyj-
scy ofi cerowie byli jak u siebie w domu, zakazany. 
Gdy później spełniło się moje marzenie i zamiast 
złotego z czarnym orłem porte-épée przypiąłem 
srebrne z białym orłem, pytałem się poufnie jed-
nego z komitetowych klubu, którego od blisko pół 
wieku byłem członkiem, czy, gdy teraz jestem pol-
skim ofi cerem, regulamin klubowy nie będzie miał 
nic przeciwko temu. Otrzymałem na to odpowiedź 
równie zaszczytną dla mnie, jak dającą wyobrażenie 
o ówczesnych nastrojach Warszawy. Odpowiedź ta 
brzmiała: «Wojciecha Kossaka przyjmiemy nawet 
w chińskim mundurze».”… Po wojnie – to jest istotne 
– będzie prosił wiele osób o potwierdzenie, że je ura-
tował przed niechybną śmiercią na froncie dzięki sto-
sunkom, a przede wszystkim portretom malowanym 
wyższemu dowództwu. Wielu inwalidom wojennym 
pomógł załatwić trafi ki tytoniowe. Bo potem już, jak 
się rzekło, siedział w Warszawie, paradował w coraz 
piękniejszych mundurach.

Bibliografi a

Magdalena Samozwaniec, Maria i Magda-
lena, Kraków 1956;

 H. Markiewicz, Tadeusz Żeleński Boy [w:] 
Boy o Krakowie, Kraków 1968; 

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski, 1912; 
Polskie życie artystyczne w latach 1890-
-1914, Wrocław 1967; 

Polskie życie artystyczne w latach 1915-
1939, Wrocław 1974; 

Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół 
1883-1942, Kraków 1985;

Wojciech Kossak, Wspomnienia, Kra-
ków 1912; 

Alfred Wysocki, Sprzed pół wieku, Kra-
ków 1958.



Józef  Lipiec

Szczęśliwa liczba 38 

Wystąpiłem w Teatrze 38 w dwóch rolach. 
Najpierw, przez 4 lata jako widz. Uważny 
i pilny. Potem jako sceniczny artysta (aktor, 
a przy końcu także reżyser). Moje doświad-
czenia osobiste nakładają się zatem na dwa 
główne okresy dokonań Teatru z Rynku 
Głównego. Z widowni oglądałem teatr 
Waldemara Krygiera. Na scenę wszedłem 
w epoce Helmuta Kajzara.

Pierwszy raz wstąpiłem do tajemniczych 
piwnic późną jesienią 1959 roku. Jakie 
to było przedstawienie? Nie pomnę, daję 
słowo, bo potem oglądałem wszystkie 
następne, więc niewyraźne dziś obrazy 
kolejnych spektakli niemal samoczyn-
nie nakładają się w mej pamięci w jeden, 
ogromny serial dzieł surrealistyczno-egzy-
stencjalnych, z genialnymi intuicjami, ale 
i dziwactwami Krygiera. Czy był to któryś 
z francuskich “Beckettów”, czy jakaś grote-
skowa inscenizacja klasyki? Wiem, że grali 
Andrzej Skupień, Zbyszek Horawa, Irena 
Wollen, Baśka Jasińska, a może nawet Jurek 
Paszula.  W “Żaczku”, gdzie i ja miesz-
kałem, Paszula uchodził za awangardo-
wego artystę,. licencjonowanego ksywą 
“Aktor”.     
Inscenizacje Krygiera robiły mocne wraże-
nie nie tyle przemyślaną konstrukcją inte-
lektualną, ile oryginalnymi, niezwykłymi, 
czasem ekscentrycznymi rozwiązaniami 
scenicznymi, tudzież nader szczególnym 
prowadzeniem aktorów, całkowicie zwol-
nionych z klasycznej psychologii, grających 
raczej  typy i schematy działań, niż real-
nych ludzi, obdarzonych rozumem i sercem. 
Wielu sympatyków i krytyków podejrze-
wało zresztą, iż reżysera najmniej obchodzi 
sens sztuki, ale przede wszystkim swoiście 
pojmowana witkacowska “czysta forma” 

(równolegle zresztą ćwiczona w Cricot 2 
przez Kantora). Tym niemniej, uważałem 
już wtedy (jako pierwszoroczny student 
fi lozofi i) i podtrzymuję tę opinię do dziś, iż 
Krygier był wybitnym reżyserem, pomysło-
wym scenografem, artystą o bożym talencie 
teatralnym, znakomicie spożytkowanym w 
generalnie udanej próbie nawiązania kon-
taktu ze światową awangardą. Najlepsze 
swe spektakle przygotował, co prawda, 
później (“Idiotę” u Grotowskiego, a wcze-
śniej “Biblię” w Teatrze Politycznym przy 
Klubie pod Jaszczurami), ale cały okres 
wczesnego Teatru 38 to niewątpliwie dzieło 
jego wyobraźni, hojności pomysłów sce-
nicznych, a przy okazji twardej pono ręki, 
niezbędnej do stworzenia instytucji. Zasia-
dali na widowni wszyscy, którzy w tamtym 
czasie powinni – od Tadeusza Kudliń-
skiego i Jana Pawła Gawlika aż po Ludwika 
Flaszena, obdarzonego, jak na młodego, 
awangardowego krytyka przystało darem 
potężnego, zjadliwego śmiechu. Rechot 
Flaszena dobrze zwiastował sztuce, toteż 
w Teatrze 38 rozlegał się często. Po kilku 
latach zespół ostatecznie podziękował Kry-
gierowi za przywództwo, ale nie tylko nie 
rozpadł się (jak wiele efemerycznych grup 
studenckich) i nie rozmienił na drobne, 
lecz wzniósł się o szczebel wyżej, tworząc 
w następnych latach wybitne spektakle, 
które miały stać się jedną z autentycznych 
wizytówek polskiej młodej sceny. Teatr 38 
nadal grał regularnie w Krakowie, jako 
jedyny nie zawodowy teatr, obecny stale 
na afi szach teatralnych miasta i w prasie. 
Przede wszystkim jednak zaczął nareszcie 
pokazywać się na szerszym forum i wystę-
pować na krajowych i międzynarodowych 
festiwalach. Było to w czasie, kiedy ster 
sceny przejął biolog i zakopiańczyk Andrzej 
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Skupień, reżyserujący od czasu do czasu, 
na ogół w manierze Krygierowej, acz opar-
tej na zupełnie innym, bardziej tradycyj-
nym repertuarze. Skupień z Horawą byli 
bodaj pierwszymi z krakowskiego środo-
wiska ruchu studenckiego, którzy pod-
dali się wówczas stosownym egzaminom 
ministerialnym, uzyskując papiery pro-
fesjonalne (Horawa zaraz zresztą opuścił 
zespół). 

Właściwy przełom związany był wsze-
lako z pojawieniem się młodziutkiego, 
nieśmiałego, lecz upartego i konsekwent-
nego, wyposażonego we własną wizję 
inscenizatora – Helmuta Kajzara. Stało 
się to w roku 1962, kiedy to ten 20-letni 
student polonistyki przyniósł scenopis 
własnej, moralistycznie zinterpretowa-
nej koncepcji “Króla Edypa” Sofoklesa 
(w starym tłumaczeniu Srebrnego). Zapro-
ponował główną rolę Skupieniowi, ten 
w lot zrozumiał pojawienie się interesują-
cej, aktorskiej szansy – i Helmut przystąpił 
do prób. Edyp stał się początkiem sukce-
sów spektakularnych, zarówno w kraju, jak 
i za granicą (pokazywany na prestiżowym 
festiwalu w Erlangen).

W następnym przedstawieniu Kajzara, 
w widowisku poetyckim “23 strony maszy-
nopisu” według Majakowskiego główna 
rola przypadła mnie. Od niej też zaczą-
łem relatywnie długi, bo 5-letni okres 
osobistego uczestnictwa w pracy Teatru 38 
(w młodości rok to jak później 10-lecie). 
Jak to się stało? Wypada mi wyjaśnić, iż 
z Helmutem łączyły mnie szczególne więzi. 
Byliśmy po prostu przyjaciółmi, poczyna-
jąc od pierwszego roku fi lozofi i. On się, 
niestety, rozchorował, przerwał studia, 
ale wrócił niedługo potem, tym razem na 
fi lologię polską. Równowaga była pełna. 
Helmut był starszy o rok, ja zaś o rok 
wyżej studiowałem. Bywaliśmy u siebie 
w domach – on u mnie w Nowym Sączu, 
na pierogach z borówkami mojej mamy, 
spacerach naddunajcowych, wtajemni-
czany w świat pasjonującej go katolickiej 
liturgii (przeze mnie, byłego ministranta). 
Ja zaś spędzałem piękne  wakacje w Koń-
czycach k. Cieszyna, w sielskiej i prostej 
atmosferze protestanckiego domu jego 
cudownych rodziców. Helmut był dla 
wszystkich Helmutem, natomiast dla swej 
matki ojca był zawsze i po prostu Józiem 
(stąd ranga tego imienia w wielu dramatach 
Kajzara). Łączyły nas nade wszystko 
zainteresowania. Chodziliśmy na te same 

premiery (chyba wszystkie w Krakowie), 
dyskutowaliśmy o fi lozofi i i sztuce, pisali-
śmy. Podział był taki, że w “Alma Radio” do 
mnie należały recenzje fi lmowe i muzyczne, 
do niego zaś teatralne (z tym, że jako lek-
tor naszej akademickiej rozgłośni właśnie 
ja odczytywałem je w magazynie kultu-
ralnym). Helmut od początku wiedział, 
że będzie człowiekiem teatru  i dążył do 
tego konsekwentnie. Był najszczęśliwszym 
z ludzi, gdy przystąpił do realizacji Króla 
Edypa, a zwłaszcza w wieczór, w którym 
poczuł smak pierwszej, udanej premiery. Ja 
zaś w tym czasie zajmowałem się prowadze-
niem Studenckiego Teatru Piosenki, potem 
Teatru Y-6 (zamkniętego tuż po premierze 
z przyczyn cenzuralnych), działalnością 
w zarządzie Studenckiego Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego etc. Bywałem też laure-
atem konkursów recytatorskich (co pamięta 
mi do dziś etatowa przewodnicząca jury, 
pani rektor Danuta Michałowska). Odby-
łem nawet chlubne dla mnie przesłucha-
nie u dyr. Kotlarczyka w Teatrze Rapso-
dycznym (wcześniej grając w Miejskim 
Teatrze w Nowym Sączu). Helmut widział 
mnie na scenie, toteż gdy szukał kogoś, kto 
zagra postać Majakowskiego, wybór padł 
na mnie, sąsiada z tego samego, ciasnego 
pokoiku w “Żaczku”.   

Po wakacjach 1963 roku. Helmut zapro-
ponował mi więc objęcie prowadzącej roli 
w swym nowym spektaklu. Nie wahałem 
się dłużej, niż trzeba do przejrzenia tekstu 
(dokładnie 23 stron maszynopisu, stąd 
tytuł spektaklu) W ten sposób stałem się 
aktorem Teatru 38. Nie byłem zresztą kimś 
całkowicie nowym, od dawna utrzymując 
koleżeńskie stosunki z wieloma członkami 
zespołu. W tym samym czasie skład per-
sonalny teatru został znacznie poszerzony. 
Doszli Marysia Chełminiak (późniejsza 
Matylda Krygier), Halina Misiałowska, 
Rysiek Przewłocki, Andrzej Mikietyński, 
Henryk Goik. Jurek Idzik, Jurek Piekar-
czyk. Jurek Cnota, Lucyna Demarczyk. 
Elżbieta Wesołowska i inni). Niekwestio-
nowaną liderką zespołu była, oczywiście, 
Basia Jasińska, aktorka pierwszego, hero-
icznego składu zespołu. “23 strony maszy-
nopisu” przygotowaliśmy w tempie eks-
presowym (półtora miesiąca codziennych 
prób), aby zdążyć na prestiżowy festiwal w 
Poznaniu. Jury przewodniczył Julian Przy-
boś, a nagrodą główną był m.in. wyjazd  
do Moskwy na gościnne występy. Teatr 
rosyjski miał swą renomę, toteż pomijając 

aspekty polityczne i obyczajowe (nasz 
Majakowski był grany w strojach dżinso-
wych), warto było tam jechać, by poznać 
z bliska wielu interesujących ludzi, tworzą-
cych w latach postalinowskiej “odwilży” 
ciekawe życie artystyczne. Wygraliśmy! 
Było to pierwsze zwycięstwo Teatru 38, 
odniesione w mocnej konkurencji. Najbar-
dziej zagrażał nam wrocławski Kalambur, 
który przywiózł “Pugaczowa” Jesienia, ze 
świetną rolą Edwarda Lubaszenki. Miałem 
przy okazji osobistą satysfakcję, bo skoro 
w krakowskim spektaklu ja prowadziłem 
większość tekstu, to w ten sposób z Edkiem 
stoczyliśmy swoisty bój indywidualny.

W Moskwie – sukces! Kwiaty od legen-
darnej Lili Brik (niestety, nieobecnej 
z powodu choroby, wiązankę przyniósł 
jej czwarty mąż, który przedstawił się 
jako “toże drug Majakowskowo”). Przy-
zwyczajeni do naszej, 80-osobowej salki 
zgłosiliśmy prośbę o kameralną salę. 
Zagraliśmy więc w Związku Literatów 
(800 miejsc) zamiast w planowanej hali 
Związku Filmowców (2 tysiące). Doszło 
z tego powodu do dyplomatycznej scysji 
między zasłużonymi artystami obu dzie-
dzin. Byliśmy zespołem, uchodzącym za 
esencję “zapadnej awangardy”, być może 
pierwszym, który z taką opinią zawitał do 
Moskwy po Rewolucji Październikowej. 
Wypiliśmy wiele toastów na prywatnych 
wernisażach tamtejszych, “podziemnych” 
abstrakcjonistów i podczas nocnych roz-
mów autorskich (m.in. z Borysem Paster-
nakiem). Pojawił się, co prawda,  kłopot 
z późniejszymi  spektaklami w Polsce, bo 
wszystkie stroje dżinsowe, szyte na miarę 
na Stradomiu, zostały w Moskwie. Tak 
się podobały tamtejszym elegantom, iż 
nie sposób było odmówić. Historia nam 
się pokłoniła. Mieszkaliśmy w hotelu przy 
Placu Czerwonym, pod koniec ery Chrusz-
czowa. A podczas jednej z ostatnich prób 
do Majakowskiego, w Krakowie, przeży-
liśmy radiową relację z zamachu w Dallas 
na Kennedy ègo.

Grałem w kilku innych spektaklach. 
Przede wszystkim Samuela w “Sędziach” 
Wyspiańskiego, w reżyserii Kajzara. Nie-
zwykła scenografi ę sporządziła Ewa Czuba 
(niedługo potem Wróblewska, bo wyszła 
za wspaniałego człowieka i znakomitego 
jazzmana Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, 
a ich dosłownie huczne wesele było pod 
Jaszczurami). Muzykę do “Sędziów” 
skomponował Andrzej Zarycki, który po 



prostu na motywach gregoriańskich i syna-
gogalnych stworzył przejmujący song do 
słów fi nalnej modlitwy Samuela. Wyko-
nywałem go unisono przez 12 ostatnich 
minut spektaklu, podpierając się różnymi 
sztuczkami wokalnymi (melodia obejmo-
wała 4 oktawy, tyle co naturalnie potra-
fiła zaśpiewać tylko Yma Sumac). Być 
może, ten psalm Samuela do Jehowy to 
był mój największy sukces w życiu (wli-
czając w to książki i profesurę). Słyszałem 
zawsze absolutną ciszę widowni polskiej, 
a potem międzynarodowej – także chwilę 
po zakończeniu przedstawienia. Zbiera-
łem pochlebne recenzje (francuskie mam 
w swym archiwum do dziś), a na konferen-
cji prasowej w Nancy pytano mnie, jakimi 
metodami ćwiczę głos (!?).  Wspom n ie -
nie o “Sędziach” ma specjalny charakter, 
ponieważ był to prawdopodobnie najlep-
szy spektakl Helmuta i chyba największe 
osiągnięcie  Teatru 38  Na najważniejszym 
wtedy światowym festiwalu awangardy 
teatralnej w Nancy (prowadzonym przez 
Jaquesa Langa, późniejszego ministra kul-
tury Francji), zdobyliśmy II nagrodę (na kil-
kadziesiąt zaproszonych spektakli). Zaraz 
potem były występy w Teatrze Narodów 
w Paryżu. Miałem przyjemność odebrać 
też z rąk Juliena Duvivie-ra, prezydenta 
międzynarodowego jury, dyplom indy-
widualny. Poznaliśmy wielu znakomitych 
artystów. Uczestniczyliśmy w warsztatach 
Jerzego Grotowskiego. Niestety, zdarzył się 
fatalny przypadek. Skrzynie z dekoracjami 
i kostiumami gdzieś zaginęły na lotniskach 
(wyleciały pono z Paryża) i nigdy się nie 
odnalazły. Więcej już “Sędziów” nie zagra-
liśmy, choć miał to być przebój kolejnego 
festiwalu w Warszawie.   Dla Helmuta Kaj-
zara ogromne znaczenie miały dwa kolejne 
przedstawienia. Najpierw „Ryszard III”, 
ze znakomitą rolą Ryśka Przewłockiego 
(późniejszego profesora psychologii). Nie 
występowałem w tym spektaklu, niestety, 
grając wtedy inną rolę w “Alkoholikach”, 
reżyserowanych przez Skupienia. Potem 
była słynna “Moralność pani Dulskiej”, 
widowisko niezwykłe, do którego Helmut 
wprowadził oryginalne songi Paula Des-
saua z “Matki Courage”, ale ze specjalnie 
przerobionymi tekstami Wiesława Dym-
nego. Zapolska została odczytana tedy 
poprzez Brechta, w wydaniu Lidii Zamkow 
(inscenizatorki znakomitej wersji “Matki 
Courage” w Teatrze Starym, z sobą w roli 
głównej i Herdegenem  jako Kucharzem). 

W spektaklu Kajzara szczególne wrażenie 
pozostawiła Baśka Jasińska jako pani Dul-
ska (energiczna dama, ubrana w pikowaną 
kołdrę) oraz hoża z natury Hanka Truskola-
ska (rola Hanki, jak znalazł, podobnie wcze-
śniejsza Dziwa w pastiszu “Starej Baśni”, 
przygotowanej przez Mietka Święcickiego). 
Brawurowo zagrała równocześnie dwie 
role - Hesi i swej ciotki Juliasiewiczowej – 
Malina Lipiec, czyli moja rodzona siostra, 
która pojawiła się na studiach w Krakowie i 
po sukcesach w teatrach sądeckich wstąpiła, 
za namową Helmuta, do Teatru 38.   
Rolę starego Dulskiego objął popularny, 
z racji świetnej komediowej aparycji, Fred 
Sopuch, młodzian ogromny i zażywny, 
podobny do Hosa z “Bonanzy”. Zdarzyło 
mu się jednak jakieś dyscyplinarne potknię-
cie (opuszczenie przedstawień lub prób, nie 
pamiętam). Po premierze i kilku przed-
-stawieniach Sopuch został zawieszony 
i trzeba było szukać zastępstwa. Kajzar ze 
Skupieniem wymyślili, że może ja potra-
fi ę być zabawny w tej klasycznej, niemej 
roli i podołam zamówieniu, zwłaszcza, że 
szykował się wyjazd na festiwal do Parmy. 
Stało się. Po potężnym Sopuchu, pojawił 
się Dulski długi i chudy (takim byłem), 
a że Helmut rozbudował tę postać do serii 
wielu gagów, miałem prawdziwą satysfak-
cję. Festiwal w Parmie wypadł znakomicie 
(a w trakcie festiwalu wycieczki z Maliną 
autostopem po Włoszech).  Potem było 
Brno, Warszawa i znowu Kraków. Dulska 
miała ogromne powodzenie, toteż graliśmy 
tę pozycje długo.

W ten sposób zaczął się dla mnie okres ról 
charakterystycznych. W szalonej inscenizacji 
Jana Guentnera “Szalonej lokomotywy” Wit-
kacego zagrałem rolę wybitnie ekscentryczną, 
mianowicie dróżnika Gęgonia, który przez 
cały spektakl pojękuje na temat swej mał-
żonki (“Moja żona zwariowała, miała dzisiaj 
atak szału!”), przenosząc różne hydrauliczne 
akcesoria. Próbowałem przestraszać i roz-
śmieszać widownię, czasem z dobrym skut-
kiem, na przykład moich studentów, chętnych 
do oglądania swego asystenta w innym ento-
uragè u . Manierę Gęgonia wystylizowałem 
zresztą na znaną w całym pokoleniu intonację 
Jana Buszka (pozwalając sobie czasem zmienić 
oryginał Witkacego na sławne “niejednokrot-
nie małżonka moja, sz-panie, zwariowała”). 
W “Szalonej lokomotywie” rozbłysnął talent 
Bogdana Gumowskiego, kolejnej gwiazdy 
teatru, później dziennikarza radiowego 
w Kielcach.     

Kierownictwo teatru zadbało, aby człon-
kowie zespołu mieli stosowne legitymacje. 
Władze miasta (albo Ministerstwa Kul-
tury) przydzieliły nam identyczne doku-
menty, jakie mieli aktorzy teatrów zawo-
dowych. Dzięki temu mogliśmy kupować 
“wejściówki” do wszystkich teatrów w Pol-
sce (a czasem zdarzało się, że i za granicą). 
Czuliśmy się jak prawdziwi, uznani artyści. 
Odbywaliśmy też regularne treningi warsz-
tatowe. Niezwykłe znaczenie miało przej-
ście przez pełny kurs “szkoły Grotowskiego” 
ze ćwiczeniem naturalnych rezonatorów 
(maski i całego tułowia), oddechu, dykcji 
i ko-ordynacji ruchu. Prowadził to z nami 
Molik, główny aktor z pierwszego etapu 
Teatru Laboratorium. Mówiąc szczerze, 
choć poznałem – wcześniej i później - wiele 
różnych metod warsztatowych (zwłaszcza 
w zakresie emisji głosu), to, co wniosły dwa 
lata pracy z Molikiem uznaję za najcenniej-
szą naukę praktyczną, procentującą później 
także w moim życiu wykładowym.    

Jesienią 1967 roku przyszło mi realizować, 
wraz z Jurkiem Cnotą, przedziwny pomysł 
teatru poetycko-politycznego, specjalnie 
przygotowanego na otwarcie festiwalu 
poznańskiego, gdzie Teatr 38 został zapro-
szony ofi cjalnie jako laureat poprzedniego 
festiwalu. Tam był Majakowski, teraz miał 
być Błoka poemat “Dwunastu” - apoteoza 
i krytyka rewolucji. Wyszukaliśmy i włą-
czyliśmy do spektaklu oryginalne, szoku-
jące listy i rozkazy Lenina (m.in. żądające 
natychmiastowego rozstrzelania tysięcy 
prostytutek ciągnących za Armią Czer-
woną). Ten Lenin sprawił największe kło-
poty. Moje – reżysera - rozmowy z ówcze-
snym cenzorem, z dzisiejszej perspektywy 
wyglądają nieco farsowo. Wycinać Lenina? 
Skończyło się na tym, że krakowskim tar-
giem, część najbardziej drastycznych “leni-
nianów” poszła do kosza, ale i tak sporo 
zostało. Przedstawienie oceniam zresztą 
bez entuzjazmu. Najlepsza była muzyka 
Andrzeja Zaryckiego (dumka “A jak poszli 
nasi chłopcy”) oraz sceny zbiorowe. Teatr w 
tym czasie przechodził gruntowny remont 
(najczarniejszą robotę wykonywaliśmy 
sami, po parę godzin dziennie wożąc gruz 
taczkami po Rynku). Próby i spektakl 
przenieśliśmy na teren Klubu “Bakałarz” 
(dziś PWST).     
Zacząłem przygotowywać się  do prób 
inscenizacji Platona “Idee czyli oskarżenie 
Sokratesa” według własnego scenariusza, 
rzecz jasna, opartego o oryginalne teksty. 
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Miał to być w mym zamierzeniu teatralny 
dyskurs o ustrojach, w sam raz, rzekłbym, 
na ówczesne czasy. Szykowała się praska 
wiosna. W Ameryce rozkwitał ruch hipi-
sów. Tam i w Paryżu budziła się studencka 
rewolta. W Polsce wznosiła się Nowa Fala, 
wzmocniona nastrojami marca 1968. Nie 
znałem wtedy Poppera “Społeczeństwa 
otwartego i jego wrogów”, ale ten Platon 
miał być debatą o kryzysie dyktaturze. Pla-
ton był jednak odkładany z miesiąca na 
miesiąc, a ja zresztą naprawdę byłem zajęty 
też innymi sprawami (pisaniem doktoratu, 
mianowicie). Zabrakło mi dawniejszej 
determinacji Kajzara. A w ogóle to i jego 
samego osobiście. Helmut właśnie wyje-
chał do Warszawy na studia reżyserskie, 
aby nota bene nigdy do Teatru 38 już nie 
powrócić. Ostatecznie tego “Oskarżenia 
Sokratesa” nie zrealizowałem ani wtedy, ani 
później. Scenariusz widowiska pożyczyłem 
Krzysztofowi Jasińskiemu do ewentualnego 
wykorzystania w Teatrze STU.  

Ostatni akt mej przygody z Teatrem 38 – 
to “Blaszany Bębenek” Grassa. Spektakl, 
według własnego scenariusza, przygotował 
Janek Guentner. Grałem jedną z ważnych 
ról, mianowicie Nauczyciela. Próby cią-
gnęły się długo, a spektakl miał być czymś 
tematycznie i formalnie nowym. Mówiąc 
szczerze, pewne zniechęcenie, które nara-
stało we mnie z zupełnie innych powodów, 
znalazło pretekst właśnie w roli, którą mia-
łem odegrać na scenie. Nie chciałem być 
tym Grassowym Nauczycielem niemiec-
kich gówniarzy z Gdańska, być może dla-
tego, że otworzyły się przede mną zupeł-
nie inne, nie udawane, autentyczne per-
spektywy nauczycielskie. Na AGH, gdzie 
miałem podówczas etat, powierzono mi 
wykłady z fi lozofi i. To wielkie wydarzenie 
dla 26-latka, zwłaszcza, że stało się to jeszcze 
przed obroną doktoratu. W wielkich, amfi -
teatralnych salach mogłem odtąd mówić 
o Platonie, Kancie i Husserlu – własnymi 
słowami, we własnej inscenizacji, w moim 
prywatnym Teatrze Jednego Aktora.  
Doszedłem nadto do wniosku, że muszę 
nareszcie dokonać wielkiego, wciąż odkła-
danego wyboru życiowego. Reżyseria? Nie. 
Zawodowe aktorstwo? Nie. Powinno mi 
wystarczyć amatorskie, naturalne, żywio-
łowe, jak w życiu. Podczas próbowania 
Grassa skończyłem pisanie rozprawy dok-
torskiej (z niej postała też moja pierwsza 
książka, wydana przez PWN  “Podstawy 
ontologii spo-łeczeństwa”). Publikowałem 

sporo w “Życiu literackim” i w nowopow-
stałym “Studencie”. Skończyłem też wtedy 
drugi fakultet (socjologię). Czyli nadszedł 
czas pożegnania teatru, teatru studenc-
kiego, Teatru 38? Koniec pierwszej mło-
dości?    

Obowiązywała mnie jednak dyscyplina 
i lojalność wobec kolegów. Za 3 tygodnie 
miała odbyć się premiera, nie wolno mi 
przecież zawieść zespołu i rozbić termina-
rza. Szczęśliwie wrócił z kilkumiesięcznego 
stażu w Paryżu Andrzej Skupień. Zdoła-
łem go namówić, by przejął po mnie rolę. 
Zagrał ją świetnie (byłem na premierze, 
widziałem). Do Teatru 38 przychodziłem 
nadal, znów jako widz. Potem, po okre-
sie kolejnego wzlotu (za Bohdana Hus-
sakowskiego) skończyła się jednak passa 
i ciągłość personalno-instytucjonalna. 
W ramach reaktywowania legendy poja-
wiały się kolejne, czasem efemeryczne wcie-
lenia teatru z liczbą Amfi triona. Ale to jest 
prawdopodobnie już zupełnie inna historia.  

Odchodząc jesienią 1968 roku z Teatru 38 
poprosiłem formalnie o “urlop naukowy”. 
Bardziej czułem, niż wiedziałem, iż ozna-
cza to defi nitywny fi nał mojej teatralnej 
przygody. Ten urlop trwa do dziś. Czy 
żałuję nieco przedwczesnego zakończenia? 
Czasami. Czy brakowało mi potem magii 
teatru, napięcia przed wejściem na scenę, 
oklasków widowni, specyficznego życia 
z codziennymi próbami do południa 
i wciąż zajętymi wieczorami? Tak, oczy-
wiście. Jeszcze długo odczuwałem pustkę, 
niedosyt, głód owych specjalnych wra-
żeń, tych samych, które są przywilejem 
wszystkich ludzi sceny, tego co kochają 
ponad swe istnienie prywatne, o czym piszą 
w memuarach. Moje szczere uczucia zostały 
więc tam, w teatrze. Mówię to bez kokie-
terii. Rozum wymusił wszelako decyzje, 
z których wyłoniły się dalsze me losy, głów-
nie na profesorskiej katedrze, przy maszynie 
do pisania, przy komputerze.     

Przychodzimy, odchodzimy.... Najpierw 
pożegnaliśmy Andrzeja Mikietyńskiego. 
Zginął w wypadku pod Collegium Novum, 
niedługo po powrocie z USA, zostawiając 
swą teatralną – także dosłownie – rodzinę 
(ożenił się przecież z Ninką Misiałowską-
-Mikietyńską, swą sceniczną koleżanką). 
Potem zmarł Helmut Kajzar. Byłem u niego 
bodaj dwa tygodnie albo miesiąc przed-
tem. Zaprosiłem go - jako rektor WSP 
w Rzeszowie - na wykłady z teatrologii dla 

polonistów. Miał je podjąć od października, 
przy okazji reżyserując coś w Teatrze Sie-
maszkowej.  Omawialiśmy też sprawę ewen-
tualnego objęcia przezeń dyrekcji Teatru 
Słowackiego w Krakowie (do czego jego 
i władze krakowskie usilnie namawiałem). 
Jolanta (Lothe, jego urocza żona) często-
wała herbatą w białym salonie (Helmut 
kochał ten kolor). Ściszonym głosem powie-
dział mi wtedy o swej chorobie, dodając, 
że “Jola w ogóle o tym nie wie, obiecaj, 
że jej nie powiesz”. To było w lipcu 1982. 
W sierpniu, w Bieszczadach, doszła mnie 
radiowa wieść o jego śmierci. Miał 41 lat.

Wiele lat później zmarli Andrzej Skupień, 
Baśka Jasińska i Waldemar Krygier. Pla-
nowaliśmy z Basią urządzić huczny jubile-
usz najpierw 40-lecia (wyszedł skromny), 
a potem 50-lecia. Niestety, każdą następną 
rocznicę obchodzić przyjdzie we wciąż 
mniejszym gronie.    
Jakie były losy ludzi Teatru 38? Rozma-
ite. Jedni poszli faktycznie w profesjo-
nalny teatr i fi lm (Horawa, Prus, Wollen, 
Kajzar, Chełminiak-Krygier, Butrymo-
wicz, Cnota). Część zrobiła profesorskie 
kariery (Goik, Przewłocki, Kaiser, ja). Inni 
zostali dziennikarzami (Czuma, Piekar-
czyk, Gumowski, Idzik). Wielu pracowało 
w swych solidnych zawodach (Malina 
Lipiec ucząc polskiego, Wesołowska jako 
ekonomistka, Mikietyńska - psycholog, 
Jasińska  - redaktor wydawniczy). Wymie-
niam, rzecz jasna, tylko niektórych. Tak się 
złożyło, że chyba z dziesięcioro potomstwa 
dawnych kolegów teatralnych było moimi 
studentami (czekam na wnuki!).

W 1980 roku ukazał się wywiad w “Echu 
Krakowa” pod tytułem “Najmłodszy rek-
tor w Polsce ma 38 lat i mieszka w Krako-
wie” (rozmawiał Krzysztof W. Kasprzyk, 
późniejszy konsul RP w USA). To było 
o mnie. Pierwsze moje skojarzenie – oczy-
wiście, z magiczną liczbą 38, z nazwy 
“mojego” teatru. Trzydziestka ósemka poja-
wiała się w mym życiorysie jeszcze kilka 
razy, zwykle sygnując coś dobrego i cieka-
wego. Na pytanie ile mam lat, albo ściślej: 
ile chciałbym mieć – też podświadomie 
wskazuję na 38. I niech tak zostanie. 

                                          Sierpień  2006
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WINCENTY KU MA – ar tysta rze biarz, urodzony 
25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) 
na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiowa
na Wydziale Rze by ASP w Krakowie, w pracowni 
prof. Wandy l dzi skiej. 
Prowadzi dzia alno  artystyczn  w zakresie rysunku, 
medalierstwa, ma ych form rze biarskich, a tak e
projektowania i realizacji rozwi za  pomnikowych, 
wn trz  sakralnych oraz przestrzeni urbanistycz-
nych. W 1967 roku rozpocz  prac  dydaktyczno-
-naukow  w krakowskiej ASP, gdzie do momentu 
przej cia na emerytur  w 2000 roku kierowa  Pra-
cowni  Przestrzeni w Katedrze Sztuk Wizualnych 
na Wydziale Form Przemys owych. W 1995 roku otrzy-
ma  tytu  profesora zwyczajnego.
Swoje prace eksponowa  na ponad 30 wystawach indy-
widualnych, 80 wystawach zbiorowych w kraju i ok. 60 
wystawach za granic . Bra  udzia  w wielu konkursach 
rze biarsko - architektonicznych uzyskuj c ponad 50 
nagród i wyró nie .
Zosta  odznaczony m.in. Orderem Polonia Resti-
tuta II kl. Komandorskim z Gwiazd , Z otym Meda-
lem „Zas u ony Kulturze Gloria Artis”, Z otym Meda-
lem Ojca wi tego Jana Paw a II oraz nagrod  im. 
w. Brata Alberta za twórczo  w dziedzinie rze by 

patriotycznej i sakralnej. 
W roku 1999 otrzyma  nagrod  I stopnia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osi -
gni cia w pracy twórczej i dydaktycznej z zespo em 
Katedry Sztuk  Wizualnych na Wydziale Form Prze-
mys owych ASP w Krakowie. W 2000 roku zosta  uho-
norowany „Eqvitem Commendatorem Ordinis Sancti 

Gregorii Magni” - orderem Grzegorza Wielkiego, nada-
nym mu przez Papie a za dzia alno  w dziedzinie sztuki 
sakralnej, do czego w du ej mierze przyczyni a si  reali-
zacja Katedry w Irkucku na Syberii.
Realizacje sakralne autorstwa Wincentego Ku my znaj-
duj  si  w ponad 60 ko cio ach w Polsce i na wiecie, 
m.in. w Krakowie, D bicy, Brzesku, Kro cienku, Woli 
Radziszowskiej, Olkuszu, Irkucku i na Sachalinie. 
Zrealizowa  równie  pomniki, m.in. „Obro ców Poczty 
Polskiej” w Gda sku, „Poleg ym w Obronie Ojczy-
zny 1939-1945” w Cz s tochowie”, „Powst ania 
Warszawskiego 1944” w Warszawie, „Armii Krajowej” 
w Kielcach. 
W 2010 roku, po dwunastu latach uko czy  prac  nad 
Pasierbieck  Drog  Krzy ow  dla Sanktuarium Matki 
Bo ej Pocieszenia.
Prace artysty znajduj  si  w zbiorach Muzeów Naro-
dowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, w muze-
ach sz tuki medalierskiej we Wroc awiu i Barcelo-
nie, w Muzeum Sz tuki w Sofii, Muzeum Dantego 
w Rawennie, Muzeum Miko aja Kopernika we Fromborku 
oraz Muzeum Historycznym m. Krakowa
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Panie Profesorze, myślał Pan o Syberii zanim 

doszło do Pana syberyjskiej przygody?

W mojej rodzinie pojawiały się opowie-
ści o pradziadku, który został zesłany 
na Syberię jako uczestnik Powstania Stycz-
niowego. Nikt w domu nie spisywał tych 
opowieści, więc nie bardzo się to układało 
w całość. Ta historia zawsze budziła moją 
ciekawość, między innymi dlatego, że nie 
była do końca jasna. Wszystko, co wiem 
o pradziadku, to z opowiadań ojca. Byłem 
wtedy małym chłopcem. Kiedy wiele lat 
potem okazało się, że mogę tam pojechać, 
wszystko ożyło w mojej pamięci.

Z jakim nastawieniem Pan wyjeżdżał?
W pewnym sensie było to sprawdzenie 
siebie, ale i tego, jak naprawdę wygląda 
ta część świata. Syberia nieuchronnie koja-
rzy nam się z rzeczami strasznymi. Okazuje 
się, że jest ona piękna i fascynująca.

Zaskoczyło to Pana?

Tak. Piękno Syberii poraża. Ale szybko 
zobaczyłem, że Syberia potrafi być bru-
talna. Mam na myśli to, że człowiek czło-
wiekowi może zgotować bardzo haniebny 
los. Wszędzie na świecie to jest, ale na tle 
takiej przyrody, jak syberyjska, widać 
to bardzo dobitnie. Często nie potrafi my 
poddać się przyrodzie, która, jeśli się w nią 
wsłuchać, wprowadza w nas ład. Czasami 

jesteśmy takimi zwierzakami i ubieramy 
się w idiotyczne zachcianki. Próbujemy 
zniewolić drugiego człowieka. Niezależnie 
od tego, co śpiewają ptaki. I to jest drama-
tyczna sytuacja człowieka: ma oczy, a nie 
widzi, ma uszy i nic nie słyszy. Unikamy 
prostej pracy – codziennego odkrywania 
takich rzeczy, jak światło, cień i kolor. Stro-
nimy od tego, bo efekty są ulotne – żeby 
to zgłębić, potrzebny jest codzienny wysi-
łek. Zasadniczo ludzie trzymają się pamięci 
historycznej, którą sami tworzą. Zdarza 
się, że ona jest daleka od prawdy. Prosta 
obserwacja świata i pamięć historyczna 
często się kłócą.

Jak doszło do Pańskiego wyjazdu?

Tak naprawdę zaczęło się od Białorusi. 
Wszystko dzięki osobie ks. Jerzego Mazura, 
który pracował wtedy w Baranowiczach. 
On widział kościół w Iwoniczu Zdroju, 
gdzie zaprojektowałem całe wnętrze. Moja 
realizacja bardzo mu się spodobała. Zapro-
ponował, żebym zaprojektował wnętrze 
kościoła na Białorusi. Pojechałem tam, 
obejrzałem kościół i podjąłem się tej pracy. 
W tym czasie, kiedy realizowałem projekt 
w Baranowiczach, okazało się, że ks.Mazur 
został mianowany biskupem wschodniej 
Syberii. W Nowosybirsku odbył się ingres, 
a na siedzibę diecezji wyznaczono Irkuck. 
Obecnie jest to obszarowo największa 

diecezja świata. Wraz z powołaniem die-
cezji zapadła decyzja o budowie katedry. 

Czyli biskup Mazur złożył Panu propozycję?

Tak. To był 1999 r. Pierwszego dnia Świąt 
Wielkiej Nocy wróciłem z rezurekcji 
do domu i odebrałem telefon od ks. biskupa 
Jerzego Mazura. Powiedział, ze jego życze-
niem jest to, bym zajął się wystrojem nowo 
powstającej katedry w Irkucku. Dodał, 
że Andrzej Chwalibóg, architekt z Białe-
gostoku, już pracuje nad projektem archi-
tektonicznym. Wiedziałem, że to wielka 
odpowiedzialność. Przyjąłem propozycję 
z wielką trwogą i drżeniem, ale i z rado-
ścią. Oczywiście, poczułem wielką chęć 
wyjazdu na wizję lokalną.

Jak długo trwały przygotowania?

Od razu zaczęła się wymiana informa-
cji między biskupem, architektem i mną. 
Wtedy też powstała makieta katedry 
w skali 1:20. W kilka tygodni po wspo-
mnianym telefonie od biskupa wyruszyłem 
do Irkucka. W sumie byłem tam trzy razy. 
Po raz pierwszy poleciałem tam w kwiet-
niu 1999 r. Pobyt trwał około tygodnia. 
Drugą wyprawę, równie krótką, odbyłem 
w czerwcu 2000 r. W tym samym roku 
poleciałem tam trzeci raz na blisko dwa 
miesiące. Poświęcenie katedry miało miej-
sce 8 września.

Z Profesorem Wincentym Ku m  o Syberii rozmawia Jan Raczkowski 
[2010]

Tam również śpiewają ptaki 
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- Jakie był y pierwsze Pana wrażenia 

po przyjeździe na miejsce?

Z jednej strony ostry klimat, mróz, skute 
lodem jezioro Bajkał, a z drugiej budowa 
katedry – mimo tak wielkiego mrozu.

- Skąd pomysł budowy nowej świątyni 

w  Irkucku? Nie było tam wc ześniej 

kościoła rzymsko-katolickiego?

W Irkucku jest kościół z końca XIX 
wieku. Podczas wojny został zamieniony 
na salę koncertową, tylko w części dolnej 
wydzielono kaplicę. Po utworzeniu die-
cezji zaczęły się targi o kościół między 
władzami miasta a biskupem. Władze 
nie chciały go oddać. Ostatecznie sta-
nęło na tym, że do czasu wybudowania 
nowej świątyni w pomieszczeniach sta-
rego kościoła będą odbywać się codzien-
nie uroczystości kościelne. Do dziś ten 
budynek spełnia te dwie funkcje: sakralną 
i kulturotwórczą.

- Wspomniał Pan o wielkim mrozie. Jak 

zatem postępowały prace?

Kiedy przyjechałem pierwszy raz, tam 
już szła budowa. Mróz był wtedy 12-stop-
niowy. Sam się dziwiłem, jak to możliwe. 
Okazało się, że na Angarze jest olbrzy-
mia zapora, która jest źródłem taniego 
prądu. Beton wlewano w szalunki, podłą-
czano dwie elektrody i to aż się gotowało. 

Na tych zmarzlinach muszą tak budować. 
Gros robót wykonywali Chińczycy. Ich 
jest tam bardzo wielu. Przywozili z Chin 
olbrzymie ilości jaj i kapusty. Posiłki 
przygotowywali sobie sami. Bardzo pra-
cowici ludzie.

-  Jak układała się Pana wspó łpraca 

z architektem?

Bardzo dobrze. Podczas pierwszego 
pobytu przystąpiłem do wstępnych pomia-
rów. Były już ściany, strop, konstrukcja 
dachu. Dużo rozmawialiśmy z Andrze-
jem Chwalibogiem. Wieczorami wnosi-
liśmy poprawki do projektu. Katedra jest 
orientowana na wschód. Wydzielone jest 
prezbiterium, ale nie ma podziału na nawę 
główną i boczne. Wpadłem na pomysł, by 
otworzyć strop nad prezbiterium, bo bra-
kowało światła. Koncepcja, by w prezbi-
terium stworzyć 6-metrowy otwór w for-
mie ostrosłupa, bardzo spodobała się 
biskupowi, bo ostrosłup za podstawę miał 
mieć trójkąt, czyli symbol Trójcy Świętej. 
To zresztą był mój warunek, bo inaczej nie 
zrobiłbym wnętrza – było za mało światła. 
Nie wiedzieliśmy tylko, czy konstruktorzy 
rosyjscy wyrażą na to zgodę. Ich głos był 
decydujący, bo mieli doświadczenie z tym 
trudnym tektonicznie terenem i z wyko-
rzystywanymi technologiami. Ale ostatecz-
nie ulegli propozycji, zgodzili się. 
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Pejzaż lodowy. Bajkał, 2000. (W. K.)
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Mógłby Pan powiedzieć trochę więcej o tym 

pomyśle?

W mojej twórczości zależy mi zawsze 
na nastroju mistycznym. W przypadku 
katedry w Irkucku chodziło konkretnie 
o to, by światło w prezbiterium przenikało 
od góry przez krzyż z Chrystusem, następ-
nie – w dół – do tabernakulum umieszczone 
w Krzaku Gorejącym, potem pod Stołem 
Ofi arnym, następnie środkiem posadzki 
przez całą świątynię – aż do wejścia głów-
nego. Idea była taka, by prowadzić czło-
wieka od wejścia ku ołtarzowi, a potem 
do tabernakulum i krzyż aż do Nieba. 
I to się chyba udało. 

Jak wyglądała Pana praca podczas ostat-

niego pobytu?

To już był montaż. Czas naglił. Nie obyło 
się bez problemów. Wcześniej z Polski 
razem z rzeźbami pojechały do Irkucka 
różne potrzebne materiały. Na miejscu cały 
ładunek został zablokowany przez Urząd 
Celny. Za komorę celną służyła piwnica 
Kurii Biskupiej, która budowana była rów-
nocześnie z katedrą. Pomieszczenie, w któ-
rym był złożony transport rzeźb i materia-
łów, było zamknięte i zaplombowane. Czas 

nas gonił. Po kryjomu wyciągaliśmy więc 
poszczególne elementy rzeźb przez okno, 
i pracowaliśmy. Inaczej nie zdążylibyśmy 
na czas. Kłopot był także z denaturatem, 
którego nie było na miejscu, a ten, który 
przywieźliśmy z Polski, służby celne zare-
kwirowały ze względu na zakaz wwożenia 
alkoholu. W konsekwencji mieliśmy trud-
ności ze zrobieniem szelaku. Kupowaliśmy 
spirytus w aptece, ale on nie rozpuszczał 
zbyt dobrze. To był poważny kłopot.

Jakie Pana realizacje można oglądać 

w katedrze? 
W prezbiterium znajduje się rzeźba przed-
stawiająca Ducha Świętego oraz Chrystus 
Ukrzyżowany (drewno lipowe polichromo-
wane), tabernakulum w Krzaku Gorejącym 
(blacha miedziana spawana), Stół Ofi arny 
i Stół Słowa (marmur syberyjski, nefryt). 
Poza tym wykonałem Madonnę. Ta sze-
ściometrowa rzeźba przedstawia ukazanie 
się Matki Boskiej na dębie. W baptysterium 
znajduje się rzeźba przedstawiająca Chrzest 
Chrystusa, wykonana z brązu (cztery i pół 
metra wysokości). W kruchcie katedry 
są dwie kaplice: Kaplica Bożego Miłosier-
dzia i Kaplica Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy, gdzie znajduje się ikona, którą 
namalowała moja żona. Na szczycie kate-
dry zamontowano wielki krzyż z promie-
niami ze stali nierdzewnej.

Jakie znaczenie miała dla Pana praca nad 

wystrojem irkuckiej katedry?

Musze przyznać, że wyjątkowe. Powstał 
polski ośrodek kultu i kultury, pozostał 
ślad. Także i to, że świątynia pełni wiele 
innych funkcji poza sakralną, np. kultu-
rotwórczą, ma dla mnie wielkie znaczenie. 
Tam się odbywa wiele spotkań. Podczas 
mojego trzeciego pobytu mogłem niemal 
namacalnie odczuć, jakie zainteresowanie 
wzbudza to nowe miejsce. Przychodzili 
ludzie. W rozmowie przyznawali się do pol-
skiego pochodzenia. Mówi się, że 20 pro-
cent ludności Irkucka ma pochodzenie pol-
skie. Rzadko kto mówił po polsku. Dużo 
młodych ludzi pytało, kto to jest Chrystus, 
dlaczego on jest na krzyżu.

Pejzaż lodowy, Bajkał, 2000. (W. K.)
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Jakie ślady pozostawiła w Panu Syberia?

Nigdy nie zapomnę wspaniałej drewnianej 
architektury Irkucka. To miasto leży na tej 
samej szerokości geografi cznej, co Polska. 
My nie posiadamy tego, co Włosi czy Turcy 

– strefy kamienia. Dlatego buduje się przede 
wszystkim z drewna. Tamtejszą architek-
turę często porównuje się do architektury 
Sankt Petersburga ze względu na jej walory 
architektoniczne. Jak wiadomo Irkuck uwa-
żany jest za kolebkę zesłańców. W czasach 
zsyłek rodziło się tam życie, także kultu-
ralne. Tworzyły się zasady uczenia zawodu, 
różnego rodzaju rękodzieła. Swobodna 
wymiana myśli i dokonań twórczych dała 
w efekcie wspaniałą architekturę drew-
nianą. Piękną, urokliwą, o wyszukanych 
proporcjach. Można tam zobaczyć np. willę 
dekabrystów. Ta architektura wpada w oczy 
i budzi zachwyt. 

Co jeszcze?

Ogromne wrażenie zrobiło na mnie jezioro 
Bajkał – zupełne zjawisko. Pojechałem tam 
pod koniec kwietnia, zaraz na drugi dzień 
po moim przyjeździe do Irkucka. Bajkał 
był skuty lodem pełnym przedziwnych 
form. W zimie na skutek ruchów tektonicz-
nych na jeziorze leżą wypiętrzone wielkie 
bryły lodu. Mogą mieć nawet do 2 metrów 
wysokości. W tym rejonie mają miejsce 
ruchy tektoniczne. Może niewielkie, ale 
częste. Ten teren ma swoje życie. W okre-
sie zbliżającej się wiosny promienie słońca 
przecinają bryły lodu. Wyjątkowe zjawi-
sko, bo lód nie topi się, ale rozsypuje pod 
wpływem promieni. Latem powierzchnia 
jeziora jest wyciszona. Uderza bogactwo 
fauny i fl ory. Wspaniałe ryby – omule. Nad 
Bajkałem jest taki uroczysty zwyczaj: bierze 
się surowa rybę całkiem zamrożoną, zawija 
w ściereczkę i młotkami rozbija na kawałki. 
Potem spożywa się te kawałki posypując 
przyprawami i popijając wódeczką.

Architektura drewniana,  Irkuck 2000.  (W. K.)
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Architektura drewniana, Irkuck 2000. (W. K.)

Architektura drewniana, Irkuck 2000. (W. K.)
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Architektura drewniana, Irkuck 2000. (W. K.)
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Totemy rytualne. Dolina City 2001. (W. K.)
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Co szczególnie Pan zapamiętał?

Usole Syberyjskie. To miasto zrobiło 
na mnie wrażenie ze względu na dwie 
rzeczy. Zobaczyłem pole zapełnione sta-
rymi stalowymi barkami – sprawiało 
wrażenie osobliwego, brunatnego miasta. 
Barki pozostawione na nadbrzeżu – jak 
gotowe rzeźby. Każda miała swoje życie, 
jakby nowe życie umierania – jeszcze coś 
tam się tli, jeszcze coś się otwiera, jakaś 
połać opada. Wiatr porusza jakąś częścią, 
a na pokładzie słychać kroki idącego gdzieś 
w oddali strażnika. Z drugiej strony – nie-
samowite wyciszenie, olbrzymie pole. Przez 
Angarę tymi barkami transportowano sól – 
rękoma zesłańców. Próbowałem wyobrazić 
sobie czasy tego nieludzkiego traktowania 

człowieka. W Usolu więziony był przez 10 
lat ks. Rafał Kalinowski. Wiedza na temat 
jego losów pozwalała mi lepiej rozumieć 
tamte czasy. To na pewno rzutowało 
na moje doświadczenie syberyjskiej ziemi. 
Miałem to cały czas w myślach. Tam też 
widziałem przerażające rzeczy. Pewnego 
razu wybrałem się wraz z Siostrami Słu-
żebniczkami, które pracowały przy kate-
drze, do lasu i zobaczyliśmy dzieci, które 
mieszkały w jamach. Siostry wydostawały 
te dzieci, zabierały ze sobą i wychowywały. 

W jednym obrazie piękne i straszne rzeczy.

Tak. Na Syberii spotkałem dużo ludzi 
pokrzywdzonych. Do tej części Rosji docie-
rały ogromne ilości narkotyków z Chin, 

Mongolii i przede wszystkim z Afgani-
stanu. I to całkiem za darmo. To niszczyło 
naród rosyjski. Wtedy była taka sytuacja. 
Syberia to miejsce, gdzie potęga przestrzeni 
i piękno przyrody sąsiadują ze skrajną nędzą 
i upodleniem człowieka. Dopiero tam zro-
zumiałem, dlaczego kardynał Świątek nie 
chciał przyjechać na uroczystość poświę-
cenia katedry. Spędził 10 lat w niewoli 
na Syberii. Bał się, że nie wytrzyma psy-
chicznie. Ale przyjechał i poświęcił Kaplicę 
Pokoju i Pojednania.

Czy mógłby Pan zamieszkać tam na stałe?

Na pewno wolałbym Syberię niż Stany 
Zjednoczone Ameryki.

Barki. Usole sybirskie 2000. (W. K.)
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Most. Most na drodze między Irkuckiem a Citą 2001. (W. K.)
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Z Profesorem Wincentym Ku m  rozmawia Marian Rumin
Przestrzeń pomiędzy naturą a sztuką

Kocham przyrodę, bo ona wszystkiego 
dostarcza. W niej widać porządek. Wycinek 
pejzażu stanowi strukturę, logiczny układ, 
architekturę. Właśnie w trawach, roślinach, 
drzewach, chmurach, we wszystkim, co 
nas otacza, trzeba umieć dostrzegać coś, co 
stanowi olbrzymią i  dynamiczną formę. A 
przy tym jest ona piękna, delikatna, zaska-
kująca, groźna. Taka forma przenosi ciemną 
strukturę ziemi w kierunku chmur i nieba.
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Inspiracje  – Slady żywiołów. Kołobrzeg  2009. (W. K.)
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Inspiracje. Bajkał, 2001. (W. K.)
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Nieraz wydaje się, że rzeźba to coś takiego 
jak kamień. Ale jeśli popatrzymy na ziemię, 
to jest to potężna forma, z której wszystko 
wyrasta, widać tu wszystkie struktury, jakie 
tylko można sobie wyobrazić. Przez rolę, 
skibę, ugór, łąkę, las, drzewa, listowie…

Inspiracje. Kołobrzeg, 2009. (W. K.)
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Jest tu z drugiej strony tego mojego lasu 
ogród, do którego ciągle się zapuszczam. 
Muszę się przejść, dotknąć, być w nim. 
On nie jest mój, ale duchowo go wybrałem. 
Ma ten ogród piękną strukturę. Nieusta-
jąco zmienia barwy w zależności od pory 
roku, a nawet dnia. Tylko leżeć i patrzeć. 
Przyglądać się chwastom, podziwiać ich 
różnorodność form i kształtów.

Inspiracje. Nowa Huta 2001. (W. K.)
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Inspiracje. Nowa Huta 2001. (W. K.)
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Inspiracje. Kraków Rżąka 1998. (W. K.)
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Wszystko to obserwuję, a potem w rzeź-
bie wykorzystuję, jak kolce, tarniny, wici, 
wzrosty, ostre i drapieżne formy i te, które 
obumierają. One tworzą swoisty związek 
tego, co daje poczucie Tajemnicy i Piękna.

Inspiracje. Kraków Rżąka 1998. (W. K.)
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Inspiracje. Bajkał, 2000. (W. K.)
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Przecież motyl, taka blaszka, a jednak ma 
swoja formę i kolor, i jeszcze do tego ruch i 
lekkość. To są te inspiracje, które wykorzy-
stuję, one mi podpowiadają, jak coś zrobić i 
jak rozwiązać problem ruchu. Przyrodnicze 
bogactwo, wspaniałość, które można sobie 
zapisywać, analizować, układać. Przypad-
kowo znaleziony kawałek pnia, a na nim 
mchy, porosty... ileż tam tego wszystkiego.

Inspiracje. Nowa Huta, 2001. (W. K.)
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Żywioł. Kołobrzeg 2009. (W. K.)
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Idziesz nieraz taki zmęczony i potykasz się 
o rzeczy, które wydają się nieistotne, zapo-
mniane. Ciągle uważam, że taka sprawa, 
jak zanotowany fragment przyrody, kwiat, 
roślina, drzewo, gałąź – są impulsem odna-
wiania siebie. Ciągle trzeba dotykać tego, co 
jest trudne do nazwania. Skąd wieje wiatr, 
który poruszy to, co jest istotne…

Ślady źywiołu. Kołobrzeg 2009. (W. K.)
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Inspiracje. Syberia, 2000. (W. K.)
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Inspiracje. Bajkał, 2001. (W. K.)
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Wnętrze Katedry Św. Józefa. Irkuck, 2000. (W. K.)
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Józef Baran
Dary Serca

[Wincenty Kućma] Jest autorem m. in. 
takich pomników, jak: „Obrońcy Poczty 
Gdańskiej”, „Poległym w Obronie Ojczy-
zny” w Częstochowie, czy kontrowersyj-
nego ongiś, a dziś wrośniętego w pejzaż 
stolicy [pomnika] „Powstania Warszaw-
skiego 1944”. – To bardzo silny człowiek, 
i psychicznie, i fi zycznie. Zaimponował mi, 
bo przetrwał to piekło i postawił na swoim 
– mówi o przyjacielu malarz Leszek Dutka, 
który całymi latami wspierał go duchowo, 
uważając warszawski pomnik za wybitną 
realizację, mimo że środowisko miewało 
niekiedy na ten temat inną opinię. – Nie 
znam człowieka równie pracowitego!

Rzeźby Wincentego Kućmy znajdują się 
nie tylko w Polsce, lecz także w Indiach, 
w Anglii, w Szwajcarii, w byłej Jugosławii. 
Medalier, rysownik, grafi k, profesor kra-
kowskiej ASP.

Jako rzeźbiarz odnalazł jednak spełnienie 
przede wszystkim w rzeźbie sakralnej. Spe-
cjalizuje się w niej od ponad 20 lat (ogromna 
ilość prac w 35 kościołach). Właśnie za twór-
czość sakralną, głównie za zaprojektowanie 
wnętrza katedry w Irkucku, otrzymał (…) 
Order Komandorii Św. Grzegorza Wiel-
kiego – najwyższe w świecie odznaczenie, 
przyznawane przez papieża świeckim.

PRZYGODA SYBERYJSKA

66 – letni dziś artysta (…) już jako chłopiec 
przejawiał talent do wystrugiwania fi gurek, 
klecenia skrzypiec, majstrowania. Skąd mu 
się to wzięło? Bóg jeden wie. W rodzinie nie 
było artystów, choć nie brakowało szlachet-
nych dziwaków. Przypomina sobie, że lubił 
przychodzić jako chłopiec pod kościół 
i przyglądać się, jak starszy, obcy pan „arty-
sta” krząta się wokół zniszczonych fi gur. 
Raz tenże pan (Józef Szałański) widząc 
zainteresowanie chłopca [zapytał]: – Co, 
podoba ci się? – Tak, bardzo. – No to przy-
chodź, chłopcze, codziennie, przychodź, 
będziesz mi pomagał, malował, czyścił…

- Można powiedzieć – wspomina artysta – 
że ten mój pierwszy mistrz, z którym odtąd 
co wakacje pracowałem po kościołach, jako 
jego pomocnik – wywołał drzemiący we 
mnie talent. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej, wybrałem się pieszo – 44 kilo-
metry – do Kielc, gdzie zdałem egzaminy 
do Liceum Technik Plastycznych. I tak 
zaczęła się moja edukacja twórcza, której 
ukoronowaniem były studia na krakow-
skiej ASP…

- Licząc tamte pierwsze lata terminowania 
u Szałańskiego – już 52 lata – z przerwami 
– żyję ze sztuką sakralną…

Rzeźbiarz przyznaje, że jednym z najwięk-
szych wyzwań i przygód jego twórczego 
życia było rozwiązanie wystroju katedry 
w Irkucku na Syberii.

- Kiedy biskup Wschodniej Syberii, Jerzy 
Mazur, w Wielkanoc 1999 r. zapropono-
wał mi tę pracę przez telefon – poczułem 
się szczęśliwy i przerażony. Uświadomi-
łem sobie, że będę kształtował najważniej-
sze miejsce w diecezji, której powierzchnia 
jest 23 razy większa od Polski! Gdy cho-
dzi o wielkość terytorium, pozostającego 
w jurysdykcji bp. Mazura, to wyprzedza 
go tylko Ojciec Święty, rządzący Kościo-
łem na całym świecie…

Zaprojektowanie wnętrza, wykonanie 8 
rzeźb w drewnie bądź w brązie (m.in. 8 
metrowego krzyża z fi gurą Chrystusa, czy 6 
metrowej rzeźby Matki Boskiej Fatimskiej, 
której kompozycja składa się z ponad 2 tys. 
zmontowanych elementów) – to ogromny 
wysiłek artystyczny, intelektualny, fi zyczny. 
Jeśli zważyć, że czasu było mało, bo datę 
konsekracji nowo wzniesionej (przez rok! 
– co Rosjanom nie mieściło się w głowie) 
świątyni wyznaczono na 8 września 2000 
roku. Kućmie pomagali koledzy rzeźbiarze, 
ale za całość odpowiadał on. Część prac 
wykonał w Krakowie, część na miejscu. 
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Rzeźby dowieziono do Irkucka tirem 15 
– metrowej długości. Artysta zdecydo-
wał się pracować za darmo. Był to jego 
dar serca: – W mojej rodzinie przetrwała 
legenda o pradziadku zesłanym na Sybir 
za udział w Powstaniu Styczniowym. 
Trudno się dziwić, że miałem bardzo oso-
bisty i emocjonalny stosunek do budowy 
katedry w miejscu kaźni i zesłania aż tylu 
Polaków! Dziś pozostało tu około miliona 
przyznających się, że w ich żyłach płynie 
polska krew. Na 12 mln mieszkańców tej 
„nieludzkiej ziemi”. Zresztą to określenie 
jest krzywdzące. W gruncie rzeczy chodziło 
o „nieludzki system”, Syberia sama w sobie 
jest przepiękna.

Niewyobrażalne są dla Polaka przestrze-
nie, które da się pokonać tylko samolotem. 
W zimie mróz minus 50 – stopniowy, w lecie 
plus 40 stopni. W Bajkale, zimą zamarznię-
tym, a w lecie czystym jak kryształ i obfi -
tującym w niezliczone ilości ryb, mieści 
się aż 1/5 wszystkich wód słodkich ziemi. 
Góry sięgają do 2,5 tys. m n. p. m., zaś głę-
bokość Bajkału – 1620 m. Lato cudowne 
– wydaje się, że człowiek jest w siódmym 
niebie. W tej części Syberii, oprócz przy-
rody, zachwyca samo miasto Irkuck: uro-
cze drewniane domki z misternie wykona-
nymi zdobieniami i ornamentami okien-
nic, drzwi. Ludzie życzliwi, gościnni. Mie-
szanka narodowościowa, wyznaniowa. 

– Przychodzili na teren budowy i zasypy-
wali pytaniami – opowiada artysta: – Co się 
tu buduje? Dlaczego właśnie tu powstaje 
katedra? Co oznacza krzyż? Dlaczego 
wpuściłem światło z góry (przez szczelinę) 
do prezbiterium?

Pojawiała się młodzież, bo obok katedry jest 
Uniwersytet Irkucki. Niekonwencjonalna 
architektura świątyni (autorstwa Andrzeja 
Chwaliboga) przyciągała uwagę. Przy jej 
wznoszeniu mozolili się najpierw Rosjanie, 
ale lepsi okazali się Chińczycy, których jest 
tu wielu, mistrzowie budownictwa.

-Przez te półtora roku pracowałem od rana 
do nocy, ożywiony świadomością udziału 
w czymś pięknym, dobrym i potrzebnym 
w tym właśnie miejscu, w którym panowało 
zło. Ta budowa to żywy dowód, że Polacy 
pamiętają o Polakach.

Niezwykle podniosły był sam moment 
poświęcenia katedry na ziemi Gułagu. Osta-
tecznie Ojciec Święty się nie pojawił, ale 
przybyli kardynałowie, kilkunastu bisku-
pów, 100 kapłanów z Rosji i innych krajów, 
a także przedstawiciele 32 parafi i syberyj-
skich, których nazwy kojarzyły się do nie-
dawna z łagrami. Pielgrzymi musieli poko-
nać niemałe trudności. Np. grupa z Jakucka 
jechała do Irkucka aż cztery dni: dwa dni 
autobusem, a dwa dni koleją transsyberyjską.

Najbardziej wymowną uroczystością było 
poświęcenie Kaplicy Pokoju i Pojedna-
nia na zewnątrz katedry. W centralnym 
miejscu – Chrystus z rozłożonymi rękami 
w geście pojednania; to też dzieło Kućmy: 
– Jak tu się było nie wzruszyć – ciągnie 
–  gdy głównym celebransem był kardy-
nał Kazimierz Świątek, który 10 lat spę-
dził na zesłaniu w Workucie, z nie wyko-
nanym wyrokiem śmierci. Kiedy po 10 
latach ofi cer KGB ze zdumieniem spytał: 
„Jak to się stało, że żyjesz?”, ks Kazimierz 
odpowiedział – „Widocznie tak Bóg chciał”. 
I został zwolniony.

Podczas konsekracji świątyni – przewodził 
procesji, w której oprócz darów niesiono 
14 glinianych mis z ziemią pobraną z łagrów 
i cmentarzy, gdzie zostali pochowani 
zesłańcy: Kołymy, Norylska, Władywostoku, 
Jakucka, Katynia… Kardynał Świątek – obec-
nie prowadzący pracę duszpasterską na Bia-
łorusi – ze łzami w oczach przyjmował urny 
z ziemią, m. in. właśnie… z Workuty. Ziemię 
tę wsypywał do specjalnych urn, które zostały 
poświęcone i przykryte grobowymi tablicami.
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Chrystus –wnętrze Katedry Św. Józefa.. Irkuck, 2000. (W. K.)
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PRACOWANIA

W jego pracowni na Rżące duże wrażenie 
robią potężne kłody lipowe leżące na pod-
łodze, z których wyłaniają się zarysy kształ-
tów apostołów i świętych, a także Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Artysta mozoli się 
właśnie nad mającą liczyć 13 metrów wyso-
kości Bramą III Tysiąclecia dla kościoła 
w Krościenku. Szczególnie lubi czas pro-
jektowania, gdy myśl przybiera rzeźbiarski 
kształt, gdy ręka nadaje myślom formę. 
Drewno należy do jego najbardziej ulubio-
nych materiałów – Każdy kawałek ma inna 
temperaturę – wtajemnicza mnie w swój 
świat, pochylony nad wyłaniającymi się 
z lipowego kloca fi gurami – niczym Bóg 
Ojciec z siwą brodą i pogodnym, ciepłym 
uśmiechem… Dotykam drewna opusz-
kami palców i rzeczywiście czuję, że to cie-
plejsze, tamto chłodniejsze…

Rzeźbiarz stosuje symultankę, czyli kiedy 
znuży mu się jedna rzeźba, przechodzi 
do innych, by ponownie powrócić z dłutem 
do pierwszej, ale już ze świeższym spojrze-
niem. Wstaje o wpół do szóstej. Od rana 
do wieczora projektuje, komponuje, rzeźbi 
albo zajmuje się rysunkiem, grafi ką, foto-
grafi ą (ma np. 1500 fotografi i z samej Sybe-
rii!). Dzień bez rzeźbienia, kształtowania 
formy – uważa za zmarnowany. – Trzeba 
zostawić po sobie ślad – mówi. – Żeby nie 
było przykro umierać ze świadomością, 
że się zakopało swoje talenty.

Katedra Św. Józefa. Irkuck, 2000. (W. K.)
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W pracowni. Kraków, 1999. (W. K.)
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SZTUKĘ ŁĄCZY Z RELIGIJNOŚCIĄ

(…) Akt twórczy – zdaniem Kućmy, winien 
przeobrażać twórcę. Bowiem nie tylko 
on kształtuje rzeźbę, rzeźba też kształ-
tuje jego. Podobnie – spotkania z ludźmi, 
z przyrodą – one również mają moc prze-
obrażającą. A cóż dopiero – obcowanie 
w akcie stwarzania z wywołanymi przez 
siebie fi gurami rzeźb, uosabiającymi idee 
czy wyobrażenie religijne?

Artysta pragnie wyrazić przeżycie reli-
gijne dostępnym mu językiem ekspresji. 
Jego rzeźba to jego modlitwa. Dotknięcie 
prawdy mistycznej. Zbliżenie się do tajem-
nicy Absolutu. Bez tego sprzężenia zwrot-
nego rzeźba jest martwa. Wtedy ma się 
do czynienia tylko z rzemiosłem. Ener-
gię, która jest we mnie, staram się tchnąć 
w materię i na tym polega twórczość.

Katedra Św. Józefa. Irkuck, 2000. (W. K.)
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Chrystus –Kaplica Pojednania i Pokoju. Irkuck, 2000. (W. K.)
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UCZYĆ SIĘ OD NATURY

W odróżnieniu od Bronisława Chromego 
(wielkiego rzeźbiarza pochodzącego rów-
nież ze wsi), którego ręce są jak skóra razo-
wego bochenka, delikatne, zgrabne dło-
nie Kućmy nie wskazują, iż ich właściciel 
jest rzeźbiarzem. Ale i on, podobnie jak 
Chromy – lubi zachwycać się przyrodą, 
od której – jak powiada – uczy się wszel-
kich form, poczucia proporcji, harmo-
nii, układów kolorystycznych, kontrastu 
i rytmu. To wszystko jest wpisane w przy-
rodę. – Idę do lasu i patrzę, jak doskonale 
zbudowany jest krzew, liść, owoc. Podpa-
truję popękaną korę, żyłkowania liści, sys-
tem korzeni, koronę drzewa, architekturę 
drzewa. Notuję to na slajdach, żeby potem 
czerpać przy rzeźbieniu. Rano wychodzę 
do ogrodu i widzę, jak światło poranne roz-
kłada się na gałęziach, kwiatach, liściach; 
długie, bardzo piękne cienie, które już same 
w sobie są inspirujące. Zaś samo światło 
daje pewność, porządkuje. Ten sam kra-
jobraz zmienia się w zależności od pory 
dnia, roku, od pogody. Ujawnia nieskoń-
czone bogactwo pięknych form, których 
dawcą jest Wielki Dysponent Piękna – 
Stwórca. Artysta jest tylko nieudolnym 
sługą piękna. Tę ilość energii, którą bie-
rzemy od natury, krajobrazu, ludzi – odda-
jemy później w obrazie, w rzeźbie. Groma-
dzenie i przekazywanie – to cała mądrość 
twórczości. Najważniejsza w życiu – obser-
wacja – słuchanie innych. Każde spotkanie 
z człowiekiem, z przyrodą powinno dawać 
nowe refl eksje, nowe skojarzenia Wrażli-
wość trzeba budować na każdym odcinku 
życia. Dawać pożywienie wzrokowi, słu-
chowi, zmysłom, żeby nie popaść w rutynę. 
Obronić piękno, dobro…
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Szkice i modele do prokjektu Ketedry w Irkucku.. Kraków, 1999. (W. K.)
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Kaplica Pojednania i Pokoju. Irkuck, 2000. (W. K.)
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RZEŹBY MUSZĄ MIEĆ SWOJE MIEJSCE

- to zasada twórcy Wincentego Kućmy, 
który jak anonimowy, średniowieczny 
artysta chce spełniać służebną rolę wobec 
sacrum. Pracował przy renowacji kościołów, 
konserwacji, wystroju wnętrz, wiele rzeźb 
wykonał za darmo. Dziś trudno zliczyć 
wszystkie większe i mniejsze zamówienia, 
których się podjął, wiedząc, że im sprosta, 
bo przecież żadna technologia nie jest mu 
obca. Nie boi się spawania, modelowania, 
odlewania. Twórczość wydaje się jego misją. 
Próbuje dotknąć prawdy Boga, pokazy-
wać dostępnymi środkami, jak ta prawda 
objawiła się wybranym ludziom. Ciekawi 
go – jak mówi – czy jego myśl sprawdzi się 
w określonej przestrzeni architektonicznej: 
w kościele, w katedrze, w kaplicy.

Ulubionym tematem Kućmy jest Ukrzy-
żowanie. Mimo że tysiące artystów zaj-
mowało się tym tematem – podejmuje go 
po swojemu. Pokazuje Ewangelię na swój 
sposób, ale nie ucieka od klasycznych roz-
wiązań. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzial-
ności, jaka na nim, jako artyście, ciąży: 
jego rzeźby pośredniczą między człowie-
kiem modlącym się w kościele a Bogiem, 
są natchnieniem do czynienia dobra, pobu-
dzają do głębszej refl eksji nad sensem życia.

Na leży do  t ych niel icznych, którzy 
na początku trzeciego tysiąclecia mówią 
o sobie bez wahania – Jestem człowiekiem 
wierzącym i chcę dawać świadectwo tej 
wiary. Czy to się komuś wydaje anachro-
niczne, czy nie…

Figura Matki Bożej Fatimskiej, Irkuck, 2000. (W. K.)
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Dość przypadkowo zaczęłam czytać pięk-
nie wydaną powieść Joanny Krupińskiej-
-Trzebiatowskiej "Doktor Q"; może urze-
kła mnie reprodukcja obrazu Janusza Trze-
biatowskiego z cyklu "Ona" na okładce?... 
I zostałam oczarowana niezwykle intere-
sującym ujęciem tematu.

Powieść dotyczy zapłodnienia in vitro, 
dokonywanego na masową skalę, co stwa-
rza autorce możliwość wpisania w powieść 
kolejnej wersji spiskowej teorii dziejów. Do 
tego zgrabna intryga, ciekawie naszkico-
wane postacie...

Książka ma w sobie elementy powieści 
sensacyjnej, fantastyczno-naukowej, psy-
chologicznej, wreszcie kryminału; zawiera 
wątki historyczne, nawiązania do Biblii, 
do dziejów masonerii, zawiera ciekawostki 
archeologiczne, astronomiczne i medyczne. 
Księżyc, Mars, Sfi nks. Piramidy w Gizie, 
starożytne bloki z superbetonu, cykl pre-
cesyjny Ziemi, przyszłość na którą wywie-
rają wpływ wydarzenia z zamierzchłych 
dziejów, przesłanie dawnej cywilizacji, 
kod genetyczny, odwieczna walka dobra 
ze złem...

I sprawa do przemyślenia dla każdego 
wnikliwego czytelnika, a związana z sen-
sem naszego istnienia na Ziemi - czy to 
tylko fi kcja literacka, czy też wizja tego, co 
nastąpi w przyszłości, a być może zaczyna 
się już tu i teraz?

Jurata Bogna Serafińska 

Fikcja literacka czy wizja przyszłości

"Na skutek kosmicznego spisku zostaliśmy 
odizolowani od wszystkiego, co istnieje 
i funkcjonuje we wszechświecie, odcięci od 
reszty galaktyki i od swoich wielkich przod-
ków, a w konsekwencji nie tylko pozba-
wiono nas możliwości rozwoju, ale skazano 
na upadek i regres cywilizacyjny (...). Teraz, 
u progu nowej ery, znowu znaleźliśmy się 
w centrum zainteresowania mieszkańców 
kosmosu, którzy toczą ze sobą odwieczny 
spór o prawo do eksploracji naszego globu. 
(...) ci, którzy usiłują zmienić nasz kod gene-
tyczny, chcą nas zniszczyć tak, by nieba-
wem po ostatnim człowieku na Ziemi nie 
pozostał nawet ślad" - to tylko fragmenty 
wypowiedzi bohaterów powieści z raptem 
trzech jej stron.

Powieść kończy się nutą optymistyczną, 
ale nie będę oczywiście jej zdradzać, by 
nie pozbawiać czytelników przyjemności 
wynikającej z zaskoczeń.

Prorocze wizje zdarzały się w przeszłości 
wielu pisarzom, by przywołać tylko przy-
kład znany wszystkim - Juliusza Verne'a, 
który w swoich powieściach, pisanych 
w wieku XIX, opisał wynalazki z końca 
wieku XX. Być może za jakiś czas okaże 
się, że to, co bierzemy dzisiaj za fi kcję lite-
racką w powieści "Doktor Q" - okaże się 
teorią prawdziwą.

_____________

Joa nna K rupiń sk a-Tr zebiatowsk a-
"Doktor Q", Kraków 2010, Wydaw-
n i c t w o  Z a k onu  P i j a r ów, 3 0 0  s t r . 
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Stanisław Srokowski

Ślepcy idą do nieba
(fragment nowej powieści, która na dniach 
ukaże się w wyd. „Arcana”)

Z daleka dobiegał odgłos stukających 
kijów. 

- Myślicie, że to nasz przewodnik wraca? – 
spytał ślepiec z kogutem na sznurku

Nikt nie odpowiedział. 

- Dlaczego milczycie? – pytał. – Chcę wie-
dzieć, czy to nasz przewodnik do nas już 
wraca. Słyszycie stukanie kijów?

- Ja słyszę – w końcu odezwała kobieta z 
kozą.  

- Na pewno słyszysz? – upewnił się.

- Przestańcie – warknął  ślepiec z kwadra-
tową głową. 

- Dlaczego mamy przestać? – buntował się 
ślepy z kogutem.  

- Bo wciąż wąchamy – włączyła się kobieta 
ze szramą na czole. I by dodać sobie pew-
ności, spytała: 

- Ludzie, czy dobrze mówię, że wciąż 
wąchamy?

- Tak, wąchamy – odparli... 

- Wąchamy, wąchamy – przekrzykiwali się 
jedni przez drugich. Nachylali się nad łąką, 
wciągali głęboko powietrze i wąchali. Nie-
którzy zrywali kwiaty i natychmiast ogła-
szali, że wąchają niezapominajki, rumianek, 
stokrotki, mniszka pospolitego, mlecz, pod-
biał, skrzyp polny, zawilca gajowego. 

- A skąd wiecie, że to te kwiaty, a nie inne?- 
spytał ślepiec z opaską na oku. 

Zgłupieli. Przez chwilę się zastanawiali.

- No, skąd? – nacierał. 

- Bo wiemy, po prosu wiemy.

- Ale skąd?

Znowu zamilkli, spoglądając jedni na dru-
gich, szukając się ślepymi oczami.    

- Czy wiedźma też wącha? – spytał o 
czarownicę. 

- A jakże, wącha. Siedzi koło mnie i wącha 
– odparła brzemienna. 

- I ty wąchasz? –dopytywał.

- Wącham i wącham, wciąż wącham 
– odrzekła.

- Z wąchania różne dobre rzeczy wynikają 
- włączyła się wiedźma. 

- Jakie? – pytał ślepiec z opaską na oku.. 

- Choćby takie - tłumaczyła – jak te, że 
wąchanie zastępuje nam oczy.

- Co ty pleciesz, starucho? – zazgrzytał 
zębami. - Jak możesz takie głupoty wyga-
dywać?! – miotał się. - Wąchanie może 
zastąpić oczy? – krzywił się. - Przecież to 
brednie! Ludzie – krzyknął, zwracając się 
do tłumu - ludzie,  słyszeliście, co za bred-
nie plecie wiedźma!? Wąchanie to 

wąchanie, a oczy to oczy. Czy rozumiecie?  
– denerwował się, zwracając się do innych. 
– Wierzycie jej? 

- Niech odpowie – rzucił ślepy bez ucha. 

- To nie żadne brednie  – spokojnie odrzekła 
wiedźma. – Człowiek jest tak urządzony, 
że jak jednego mu zabraknie, to natych-
miast pojawia się drugie i  zastępuje to, 
czego brakuje.

- Nie rozumiem – zaperzył się ślepiec z opa-
ską. - To jakieś banialuki!  Mów jaśniej.          

- Sam słyszałeś przed chwilą jak kobiety 
mówiły, że wąchają niezapominajkę, 
rumianek, stokrotkę, mlecz, podbiał i inne 
kwiaty. Słyszałeś? 

- No, tak, słyszałem – odparł.-  I co z 
tego? 

- Jak to co? Ano to, że one widziały, co 
wąchają – odrzekła. – Czyż nie  tak? – 

Tłum zaszumiał.  

- Czy widzia łyście?- zwróci ła się do 
kobiet. 

- Tak, widziałyśmy – po chwili odparły. 

- Sam słyszysz, co mówią  – zwracała się  
do niewidomego  z opaską. – Są ślepe, a 
widziały.. A wiesz, dlaczego widziały? – 
odwróciła głowę w jego stronę.    

- Chcesz powiedzieć, że wąchały kwiaty 
je widziały? – spytał. 
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- Tak, dokładnie chcę to powiedzieć.

- Ale jak? 

- To proste – wyjaśniała. – Pamięć...

- Co za  pamięć? Jaka pamięć? 

- Kobiety wącha ły niezapominajkę, 
prawda? 

-  Nie wiem. Skąd mogę wiedzieć?

- Ludzie, wąchaliście niezapominajkę? – 
zwróciła się do najbliższych. 

-  Ta k ,  w ą c h a l i ś m y,  w ą c h a l i ś m y 
– odkrzyknęli. 

- I jak wygląda niezapominajka? Jakie ma 
kwiaty, liście? Pamiętacie? 

-  Pamiętamy – odparli.

- No, jakie? 

- Niezapominajka ma liście pojedyncze… 
- ogłosiła kobieta z wózkiem. 

- I  jeszcze jakie?

- Łodygowe, jakby siedzące – dodała kobieta 
z krzywymi nogami. 

- A kwiaty? 

- Kwiaty ma niebieskie – rzuciła drobna 
staruszka, żona pana Anzelma. 

- Albo białe.

- Albo różowe.

- Albo żółte – niosły się głosy. 

- A jaka jest korona kwiatów? 

-  Korona? – n ie  dos ł y sz a ła  ś lepa z 
kanarkiem. 

- Tak, korona – powtórzyła wiedźma. 

- Korona wygląda tak, jakby była talerzy-
kiem z graniastymi rurkami dokoła – tłu-
maczyła ślepa ze szramą na twarzy. 

- A jaki kolor ma środek kwiatu? 

-   Żółty… żółty… żółty - natychmiast 
odpowiedziały kobiety. 

- Skąd wiecie? – dopytywała wiedźma. 

- Bo pamiętamy – odpowiedziały.

- Widzimy – dodała inna.

- Tak, widzimy kolory – poświadczyły 
pozostałe.

- A widzicie, jaki kolor ma szczawik? 

- Jeden szczawik wygląda jak czerwony 
motyl, a drugi jak purpurowy motyl – włą-
czyła się   ślepa z kanarkiem.

- To prawda,  szczawik  jest czerwony albo 
purpurowy – wsparł ją ślepiec z gołębiem.  

- A skąd ty to wiesz? –   rzucił się na niego  
ślepiec z opaską na oku.

- Bo widzę – godnie odparł ślepiec z 
gołębiem. 

- Jak to widzisz? – warknął ślepiec z opa-
ską. – Przecież jesteś ślepy!

- Ale kwiat szczawika zajęczego widzę bar-
dzo dokładnie, ze szczegółami. 

- Nie kłóćcie się – wkroczyła wiedźma. – Jak 
mówi, że widzi, to znaczy, że widzi. 

- Ale on jesteś ślepy. Ślepy! Tak samo jak 
ty i ja. I jak my wszyscy. Nie rozumiecie 
tego? – uparł się niewidomy z opaską. – 
Jakże ślepy może widzieć? 

-   A jednak – odparła wiedźma. – Jed-
nak  widzi. 

- Co jednak? Co widzi? – atakował ślepy 
z opaską. 

- Widzi kwiat szczawika.  

- Ale jak? 

- Okiem wewnętrznym – odparła spokojnie. 
– Najpierw powąchał kwiat i poznał go po 
zapachu. A zapach otworzył mu oczy i on 
zobaczył kształty, kolory, tło, wszystko.

- Coś ci się pomieszało w głowie, wiedźmo 
– ponuro rzucił ślepy z opaską. – Ja nic 
nie widzę.

- Bo za mało wąchasz. I za małą masz wiarę 
– nie zrażała się. – Ludzie – krzyknęła - czy 
widzicie kwiaty, które wąchacie?

- Tak, widzimy- odkrzyknęli.

- Co kto widzi? Odpowiedzcie głośno, by 
i on uwierzył.

- Ja widzę rzeżuchę łąkową – zgłosiła się 
ślepa z krzywymi nogami. – Ma błękitne 
i niebieskie kwiaty. 

- A ja margaretkę  – dodał ślepiec o kulach. – 
Z dużymi i pięknymi białymi kwiatami.  

- A ja widzę stokrotkę – zakrzyknęła  brze-
mienna. – Prześliczne różowe płatki. Widzę 
je, widzę.

- A ja widzę czosnek niedźwiedzi, z bladymi 
biało-niebieskimi płatkami kwiatów. 

- A ja przetacznik… A ja fiołek leśny… 
A ja kwiat pokrzywy… bieluśki, czteropłat-
kowy, drobniutki… - przekrzykiwali się.

- Nie wystarczy ci, niedowiarku - odezwała 
się wiedźma. – Najpierw wąchają kwiaty, 
a z wąchania wynika widzenie, a  z widze-
nia wynikają inne rzeczy.

- Jakie? -  buntował się ślepy z opaską.

-  Nie jesteśmy ślepi do końca – mówiła 
wiedźma. - Nie jest z nami tak źle, jak 
się wydaje. W każdym z nas są oczy 
zapasowe…

- Zapasowe?! – burknął ślepy z opaską. 

- Tak, mamy oczy zapasowe – potwier-
dziła wiedźma.

- Jakie zapasowe?  - skoczył  na nią. - Jakie?! 
– darł się.   

- Nie krzycz - uspokajała go. - Mamy zapa-
sowe oczy – tłumaczyła. – I uszy mamy 
zapasowe.

- No, nie! Ty chyba zwariowałaś?! – obu-
rzał się ślepy z opaską.- Jak można mieć 
uszy zapasowe?

- Można, można – odrzekła wiedźma, 
kiwając głową,. – Człowiek ma w sobie 
wiele zapasowych rzeczy, tylko czasami 
o tym nie wie albo zapomina. Człowiek 
ma wewnętrzne oko, ucho, węch,  dotyk, 
język…

- To prawda – krzyknęła kobieta z rowu, 
która do tej pory milczała. - Właśnie odkry-
łam, że mam zapasowe oko. Powąchałam 
mlecz polny i już wiem, jak wygląda.

- Jak? – z ironią w głosie spytał ślepy 
z opaską.

- Widzę bardzo dokładnie. 

- Co widzisz? 

- Widzę sztywną i pustą łodygę, na dole 
nagą, ale bardzo wysoką, prawie taką samą 
w wielkości jak ja. Widzę kolczaste i ząb-
kowane liście, prawie sine. I widzę żółte 
kwiaty, jakby zebrane w koszyczku. I widzę 
jak się zamykają, czyli mówią nam, że nie-
długo spadnie deszcz.

- I ty to wszystko widzisz?- nie wierzył 
ślepy z opaską.

- Coś się ty tak przyczepił do ludzi  – wark-
nął ślepy o kulach. – Jak mówią, że widzą, 
to znaczy, że  widzą. Ja też widzę.

- I ty? –  niemal  obraził się ślepy z opaską.  
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- I ja – odparł ślepy o kulach. 

-  I ja… i ja – niosły się glosy. 

- Tak, ludzie – zawołała wiedźma . – 
Naprawdę nie jest z nami tak źle. Każdy z 
nas ma zapasowe oko. Tylko trzeba umie-
jętnie się nim posługiwać. Prawda, że mamy 
zapasowe oko? – spytała.

- Tak, mamy - odpowiedzieli z  tłumu. – I 
widzimy różne rzeczy. 

- Właśnie, słyszysz?  – zwróciła się do nie-
dowiarka. – Widzą różne rzeczy. 

- A le ja nie widzę - odparł  ślepiec z 
opaską. 

- Bo musisz w sobie odkryć silną wiarę i  
zapasowe oko.

- I ucho- włączyła się kobieta ze szramą. 

- Wiele mamy zapasowych rzeczy - powtó-
rzyła wiedźma. – Tylko wsłuchajmy się w 
nie. One są ukryte głęboko w nas i wyma-
gają trochę pracy.

- W co mam się wsłuchać? – burknął śle-
piec z opaską.

- W swoje wnętrze. W siebie – tłumaczyła 
wiedźma.- Jak się dobrze wsłuchasz, to 
usłyszysz i zobaczysz wiele różnych rzeczy. 
I bardzo się zdziwisz, co zobaczysz. – przez 
moment nasłuchiwała, a potem krzyknęła: 
- Najważniejsze rzeczy są w nas, ludzie. W 
środku każdego człowieka. Rozumiecie? 

Słuchali uważnie. 

- Najważniejsze rzeczy są ukryte w nas bar-
dzo głęboko – tłumaczyła. – Musimy się 
nauczyć w głąb siebie  zaglądać. Bo tam, w 
głębi  nas, możemy dostrzec wewnętrzne 
oczy, uszy, język, smak, dotyk, kolory, 
kształty, postaci…

- Smak, dotyk, kolory, kształty, postaci? – 
niepewnie ktoś spytał. 

- Tak, wszystko tam się znajduje – śmiało 
odparła wiedźma i zasłuchała się.

- Mów dalej - odezwał się ślepy bez ucha.  

Ale wiedźma milczała. 

- Dlaczego się nie odzywasz? – pytał. 

Ona nadal milczała.

- Nie możesz milczeć – powiedzieli inni  - 
Jak zaczęłaś mówić o wewnętrznym oku i 
uchu, to dokończ – domagali się. 

- I jest jeszcze w nas wewnętrzny płacz – 
pisnęła drobna staruszka. 

- Masz rację, jest też w nas wewnętrzny 
płacz – potwierdziła wiedźma.- płaczemy, 
a nikt nas nie słyszy 

- I co jeszcze w nas jest? – dopytywali.

- Wewnętrzny śmiech – odparła. – Śmie-
jemy się, a nikt nie słyszy. 

- I co jeszcze? 

- Wewnętrzne słońce – po namyśle odparła 
wiedźma. 

- Słońce? – znowu nie uwierzył ślepiec z 
opaską.

- Tak, ludzie, jest w nas wewnętrzne słońce, 
niebo, gwiazdy…

- I wewnętrzny czas - rzucił staruch z 
kogutem.  

- Dobrze mówisz – szukała go ślepymi 
oczami wiedźma. – Jest w nas wewnętrzny 
czas, który inaczej wygląda niż czas na zega-
rach. Nieraz tak bywa, że na zegarze jest 
godzina piąta rano, a w naszym wewnętrz-
nym czasie jest późny wieczór i my jesteśmy 
w tym wieczorze, widzimy jak zmierzcha, 
jest nam jakoś szaro, ciężko, źle…

- Albo odwrotnie – rzucił pan Anzelm, 
który dotąd milczał. 

- Co znaczy odwrotnie? – znowu zaatako-
wał ślepy z opaską. 

- Odwrotnie - tłumaczył pan Anzelm – 
znaczy, że nieraz jest na zegarku wieczór 
albo ciemność, a my jesteśmy w świetle, 
widzimy nasze dzieciństwo, jak się bawimy 
na podwórku i świeci słońce. I my to słońce 
widzimy, choć jest ciemno. 

- Dobrze mówi - zgodził się ślepiec z kogu-
tem. – Ja powiem nawet więcej, mamy 
wewnętrzne ścieżki i drogi.

- Wewnętrzne ścieżki i drogi? – ktoś się 
zdumiał. 

- Ależ tak, mamy wewnętrzne ścieżki i drogi 
– objaśniał ślepiec z kogutem. 

– Powiedzmy teraz, no, za chwilę, wyru-
szymy w drogę, ale ja już mam swoją 
wewnętrzną ścieżkę. I to ścieżkę, która 
prowadzi  daleko stąd. Widzę ją bardzo 
dokładnie. Idę nią ze swoim kogutem, a 
on wskazuje na kamienie i pieje. Bo na tej 
ścieżce jest wiele kamieni, skał, głazów, 
gór, szczytów górskich i między nimi wije 

się nasza ścieżka. I widzę zamki po drodze, 
dworki szlacheckie, pałace. A mój kogut 
wskakuje na płot i pieje. Wychodzą ludzie 
i podziwiają mojego koguta, bo to wielki i 
piękny kogut. A jak fruwa i lata?! Jak śpiewa 
i opowiada swoje dzieje?! Bo on też ma swoje 
dzieje i ścieżki, które są w nim. Pojęcia 
nie macie, co to za ptak.  To zaczarowany 
kogut.  Może nawet na najwyższy zamek 
dolecieć. Albo na Popa Iwana, czy Howerlę. 
I z powrotem, jak wielki orzeł.  

- Ej, ludzie, on bredzi! – rozgniewał się nie 
na żarty ślepy z opaską. – Twój kogut led-
wie zipie. A  może w ogóle już nie zipie. Raz 
go dotknąłem i była to tylko skóra i kości. 
Nawet piór nie czułem.  

 Ślepiec z kogutem nagle się skurczył.

- Nie obrażaj go – włączyła się wiedźma. – 
Nie odbieraj mu wewnętrznej ścieżki. Jego 
kogut na tej ścieżce jest prawdziwy, wielki 
i piękny. I ja  też go widzę, jak wzlatuje do 
chmur. Czy widzieliście, ludzie –  znowu 
odwołała się do tłumu - jak jego kogut wzla-
tywał do chmur, gdy on o tym mówił?  

-  Ja widziałem… I ja… i ja… - niosły się 
głosy.

- Widzisz, niedowiarku, ilu ludzi widziało, 
jak kogut wzlatywał…

- Leciał w stronę Karpat – krzyknęła piskli-
wym głosikiem cieniutka staruszka. 

- I usiadł na ruinach obserwatorium astro-
nomicznego – dodała kobieta ze szramą 
na twarzy. 

- Pięknie lata – wzruszył się właściciel 
koguta i nabrał rumieńców . – Bardzo 
pięknie. Dziękuję wam, że patrzycie, jak 
mój kogut lata. 

- Bo my też mamy swoje wewnętrzne ścieżki 
– przyznała brzemienna - i wewnętrzne 
drogi. I po nich nasze zwierzęta chodzą, 
kozy, kury, konie…

- A mój koń lata! – nagle wykrzyknął męż-
czyzna bez ucha. 

- Naprawdę? – ktoś rzucił z podziwem.

- Ho, ho, i to jeszcze jak lata – chwalił 
się. 

– Nieraz wskoczę na jego grzbiet i on mnie 
unosi pod niebiosa. Pojęcia nie macie, co to 
za widok. Jakie niezwykłe  kolory, kształty, 
formy… Świat zupełnie inaczej wygląda. 
Jak z bajki.
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- To nie koło mnie… Ani koło mnie… - 
odpowiadali. – To gdzieś… niżej… dalej… 
głębiej… jakby pod nami…

- Ale gdzie? Koło kogo? – wiedźma cią-
gnęła za język.  

Nie mogli dokładnie określić miejsca szlo-
chu. Szloch był  ciężki, głęboki i głuchy. 

- Co to może być? – zastanawiali się. 

- Człowiek tak nie płacze. Już słyszeli-
śmy to szlochanie, pamiętacie? – spytała 
wiedźma. 

- Tak, pamiętamy – odparli. - I też nie wie-
dzieliśmy, kto płacze. Ciarki nam przecho-
dzą po plecach.

- Nie bójcie się, ktoś się musi wypłakać – 
uspokajała wiedźma.  

Jeszcze przez chwilę szlochanie trwało, ale  
nagle urwało się i zanikło.

- Już nie szlocha – rzekła wiedźma. – Nie-
raz trzeba się wyszlochać, wypłakać, by żyć 
dalej – powiedziała i zamilkła. 

I wtedy usłyszeli coraz wyraźniejsze stu-
kanie lasek. Wszyscy obrócili głowy w 
stronę lasu. 

- To nasz przewodnik wraca – oznajmiła 
wiedźma.  

- Na pewno?  - pytali.

- Nie poznajecie po stukaniu laski?

Zastanowili się.

- Każde stukanie jest inne – powiedziała. – 
Każdy z nas inaczej stuka laską o ziemię. 

Nastawcie uszy. Pochyli się w stronę odgłosu 
lasek. I powoli powstawali.  

- Tak, to na pewno oni.

-  Są blisko.

- Coraz bliżej. 

- Słyszę głos nauczycielki – mówili. 

Słyszeli już ciężkie oddechy i głos na-
uczycielki: 

- Jestem królową Anglii – z powagą ogła-
szała nauczycielka. – Jestem córą Albionu 
i niedługo obejmę tron  Nie możecie mnie 
traktować, jako dalekiej, ubogiej krewnej – 
powiadała, a tłum zamarł z wrażenia. Stał 
jak sparaliżowany. – Jestem głową korono-
waną – śpiewnie mówiła  

- Co ona wygaduje? –  bąknął ślepiec z opa-
ską. – Jaką głową koronowaną? 

Była coraz bliżej, niemal na wyciągniecie 
ręki, tuż za rowem.   

- To ty, nauczycielko? – spytała wiedźma.

- Tak, to ona – odparł przewodnik. 

- Mam swój dwór i pałace – ogłaszała 
nauczycielka. – I swoje damy dworu, 
powozy, strojne suknie, złocone lustra, 
salony i setki pokojówek. 

- Ależ ona zbzikowała! – krzyknął ślepy 
z opaską. 

- Nie obrażajcie jej – ujęła się za nauczy-
cielką wiedźma. 

- To z samotności – burknął przewodnik, 
który ocierał pot z czoła, a jego koledzy 
oparli się o pnie  drzew i odpoczywali. 

- Gada do siebie – burknął ślepy z opaską. 
– Sama z sobą gada.

- To nie jest nic złego – powiedziała 
wiedźma. – Każdy z nas gada sam z sobą. 
Nieraz nadchodzą takie chwile, że gadamy 
z sobą. 

- Zapanuję nad światem – trajkotała 
nauczycielka.

- To od tej samotności – powtórzył prze-
wodnik. -  Od kiedy mordercy odrąbali  
jej córkom i synom głowy, została sama, 
jak palec na świecie. Dlatego takie rzeczy 
wygaduje.

-  Pomożemy jej – rzekła wiedźma. 

-   Ruszamy – ogłosił przewodnik, widząc, 
że wszyscy są gotowi do drogi.

Znowu zastukały laski.  

- Bo masz swoje wewnętrzne ścieżki  - 
pochwaliła go wiedźma.   

- I wewnętrzne drogi – dodała drobna 
staruszka. 

- Sami widzicie, ile jest w nas rzeczy – 
kiwała głową wiedźma. – Tylko musimy 
je w sobie odkryć. 

- Tak, musimy – wołali. – Przydadzą się 
nam w życiu. Lepiej będziemy się z nimi 
czuli. I świat stanie się lepszy.           

- A czy jest wewnętrzna ciemność? – ze 
strachem spytała siedząca do tej pory na 
kamieniu kobieta i tylko się przysłuchi-
wała rozmowie.

- Tak, jest w nas i wewnętrzna ciemność – 
potwierdziła wiedźma i na dłużej zamilkła.  
Usłyszeli jakby szelest pergaminu.

- Co to? – odezwała się z lękiem kobieta 
z kanarkiem. – Co tak szeleści? 

Zaczęli nasłuchiwać. 

- To gdzieś tutaj - szepnęła kobieta z rowu.

- To za mną - wskazała druga. 

- Gdzieś z boku – lokalizowali głos. 

- To tutaj- ogłosił staruch z gołębiem pod 
pachą. 

 Znowu nasłuchiwali i ciągle słyszeli jakby 
szelest pergaminu, albo powolny, jedno-
stajny szum rzeki.

- To trzy zakonnice się modlą  - oznajmił 
staruch z gołębiem.

- Te zasuszone staruszki? – ktoś spytał. 

- Tak, to one – potwierdził ślepy z gołębiem.  

- Ciii! – nagle zawołała wiedźma. – Słyszycie? 

Nachylali głowy to w jedną stronę, to 
w drugą. 

- Słyszycie? – powtórzyła wiedźma.  

   - Ja słyszę - szeptem odparła cie-
niutka staruszka. 

- I ja – dodał jej mąż, pan Anzelm 

- Co słyszycie? – spytała wiedźma.  

- Coś jakby szloch, jakby głuche łkanie…

- Znowu ktoś szlocha – ogłosiła wiedźma. 
– Ale gdzie? Pomóżmy mu, bo pewnie 
cierpi… 
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Ewa Poradowska-Werszler

Znaczenie lokalnych tradycji dla rozowju
polskiej tkaniny artystycznej 

I.  Geneza tkactwa na z iemiach 
polskich

Pierwsze archeologiczne dowody istnienia 
tkactwa na obszarze północno-zachod-
niej Europy, a także i Polski, pochodzą 
z okresu neolitu (5400-1800 lat p.n.e-
.).Neolityczna ludność terenów dzisiejszej 
Polski napływając w różnych odstępach 
czasu, nie stanowiła jednolitej całości pod 
względem gospodarczym, kulturowym 
i prawdopodobnie etnicznym. Poszcze-
gólne grupy ludności zróżnicowane były 
pod względem kultury materialnej. Róż-
niły się charakterem gospodarki, przed-
miotami codziennego użytku, sposobem 
chowania zmarłych i poziomem kultury. 
Napływająca ludność wniosła na teren 
współczesnej Polski uprawę roli i wyż-
szy poziom technik obróbki kamienia 
i krzemienia, także przyczyniła się do 
rozpowszechnienia umiejętności tkania. 
Tkactwo było związane z ludami prowa-
dzącymi tryb życia osiadły. Tkaniny neo-
lityczne na terenie Polski wykonywano z 
lnu i wełny.

Z archeologicznych źródeł wiemy, że 
w tym czasie do przędzenia włókna było 
używane drewniane wrzeciono obciążone 
przęślikiem. Tkaniny wykonane splotem 
płóciennym, były nieraz pięknie zdobione 
broszowaniem, czyli ręcznie przetykane 
ozdobnymi nićmi wątku i często wykań-
czane frędzlami, które były pozostałością 
osnowy. Tkaniny wykonywane były na 
krośnie pionowym z osnową obciążoną 
ciężarkami. Hipotezę tę buduję na pod-
stawie  odnalezionych przez archeologów 
ciężarków oraz występujących w tkaninach 
tzw. „trzecich” brzegów, charakterystycz-
nych dla tego rodzaju tkanin..Na terenie 
ziem polskich nie znaleziono oryginalnych 
tkanin z okresu neolitu, jedynie nieliczne 
odciski ich na ceramice..Znaleziska z Tyń-
czyka w powiecie wrocławskim zostały 
poddane dokładnej analizie, która wyka-
zała, że odciski tkaniny wykonanej splo-
tem płóciennym, w tym jednej zakończonej 
frędzlami, nawiązują do tkanin szwajcar-
skich wykonywanych w osadach palowych.

Motto:

Cóż wiesz o pięknem?

....- Kształtem jest miłości.-

Że użyteczne nigdy nie jest samo,

Że piękne wchodzi nie pytając bramą

(C. K. Norwid)

Fot.1.Prymitywne,pionowe ręczne krosno..Wł.Mu-
zeum Tkactwa Dolnoślaskiego w Kamiennej Górze.
Fot.E.P.W
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O intensywnym rozwoju włókiennictwa 
świadczą także narzędzia tkackie odkrytew 
dużych ilościach w osadach neolitycznych 
na terenie Polski.  

W okresie kultury łużyckiej ( początek 
1200 lat p.n.e.), uznanej przez naukę za 
prasłowiańską, a szczególnie w okresie 
wczesnej epoki żelaza (650-400 lat p.n.e.), 
kiedy ludność tej kultury osiągnęła szczyt 
swego rozwoju, tkactwo było szeroko roz-
powszechnione.  Z tego  okresu pochodzą 
pierwsze oryginalne tkaniny, znalezione na 
nowożytnych terenach Polski, w grobach 
cmentarzysk kultury łużyckiej. 

W ostatnich stuleciach przed naszą erą 
oraz przez pierwsze wieki naszej ery tereny 
obecnej Polski stykały się coraz częściej 
z cywilizacją antycznego świata, dzięki 
sąsiedztwu z imperium rzymskim, któ-
rego granica przebiegała nad Dunajem. 
Zbliżyło to bezpośrednio cywilizację sta-
rożytną do terenów zajętych przez Słowian 
i ożywiło kontakty ziem dzisiejszej Polski 
ze światem rzymskim. Słynny szlak bursz-
tynowy wiodący znad Dunaju, od granic 
Imperium, nad Wisłę i dalej do Bałtyku 
ułatwiał napływ licznych towarów, wśród 
których na uwagę zasługują również przed-
mioty związane z włókiennictwem (należą 
do nich tkaniny jedwabne znane z grobów 
„książęcych”).

Okres wpływów rzymskich przyniósł 
zasadnicze zmiany w technikach tkackich. 
W tkaninach pojawił się splot rządkowy 
2/2 oraz pochodne od niego. Świadczy to 
o przyjęciu wyższego  poziomu tkactwa 
i  o zmianie konstrukcji warsztatu.

Od tysiącleci tkactwo miało szczególnie 
ważne znaczenie w zajęciach domowych. 
Fakt, że archeolodzy w grobach zmarłych 
kobiet z okresu końca starej ery odna-
leźli przęśliki, przekonuje nas, że przę-
dzenie i tkanie należało do zajęć typowo 
kobiecych.

Z zapisków arabskiego podróżnika Ibra-
hima ibn Jakuba (około 965 r.n.e.), który 
zetknął się ze słowiańszczyzną nadbałtycką 
i przebywał także w Czechach, które obej-
mowały wówczas swoim zasięgiem ziemie 
południowej Polski dowiadujemy się, że 
"u Słowian rolę środka płatniczego speł-
niają cienkie tkaniny, do niczego jakoby 
poza tym nieprzydatne, i mają tych tka-
nin wielkie ilości " 1. Niemiecki kronikarz 
Helmold w połowie XII wieku informuje 

w Kronice Słowian, że  "cokolwiek chcia-
łoby się nabyć u plemion słowiańskich, to 
można nabyć za lniane płótno. W zgodzie 
z przytoczonymi wiadomościami pozo-
staje etymologia wyrazu płacić, mającego 
wspólny rdzeń z płatem – płatnem, płót-
nem. W sumie uzyskujemy tu niezawodną 
wskazówkę, że tkaniny, a w szczególności 
płótna, były u nas we wczesnym średnio-
wieczu w powszechnym użyciu i że cieszyły 
się dużym popytem"2. 

Z przekazów z końca XIII wieku posiadamy 
informację, że narzędzia tkackie należały 
do osobistego mienia kobiet, co uzasadnia, 
że żony polskich rycerzy same zajmowały się 
tkactwem, dlatego pieniądze ze sprzedaży 
tych tkanin należały do ich mienia. W tym 
przedziale czasu także kobiety z wyższych 
sfer zajmowały się tkactwem, było ono jed-
nak zbytkowe i nie stanowiło zaspokojenia 
potrzeb materialnych. Dwor ska wytwór-
czość była przekazywana testamentem do 
kościołów lub stanowiła bezcenne dary dla 
ówczesnych dostojników, lub pozostawała 
w spadku następnym pokoleniom.

Gall Anonim przy opisie wizyty Ottona 
II w Polsce w 1000 r. wymienia kosztow-
ności (obrusy, kapy, dywany, kobierce 
itd.) podarowane cesarzowi przez Bole-
sława Chrobrego pochodzące z  dworskiej 
wytwórczości. 

Od drugiej połowy XIII wieku tkactwem 
zajmowali się także mężczyźni,  którzy tą 
pracą utrzymywali duże rodziny.

"Tkactwo bowiem jest u ludu polskiego 
niewątpliwie najżywotniejszą, najbardziej 
powszechną umiejętnością o zdumiewają-
cej różnorodności technik, splotów, wzo-
rów i koloryzacji, o niezliczonych wręcz 
odmianach"3.

Obok rodzimego rozwoju tkactwa na zie-
miach polskich zauważamy szczególne 
zainteresowanie tym rzemiosłem w zgro-
madzeniach religijnych, szczególnie 
w zakonach cysterskich, oraz w zgromadze-
niach beginek, których kolebką była dzi-
siejsza Belgia o wysoko rozwiniętej sztuce 
tkackiej.

Tkactwo „domowe” na terenach Pol-
ski do ostatniej wojny światowej było 
powszechną umiejętnością, zarówno 
kobiet jak i mężczyzn. Sporządzano płótno 
na koszule, pościel, na gościnne obrusy 
i piękne ręczniki. W czasie wojny krosna 
i kołowrotki „stukały” nie tylko na wsiach, 

lecz i w miastach. We wczesnym powojen-
nym okresie w wielu domach wyrabiano 
t.z. samodziały, jako tkaninę ubraniową.

II. Zarys historii tkactwa na Dolnym 
Śląsku

"Dolny Śląsk jest najdalej na zachód wysu-
niętą częścią ziem śląskich, graniczącą 
z Łużycami i Czechami, otwartą na Wielko-
polskę i Małopolskę, położoną u stóp Sude-
tów i nad brzegami Odry, w niemal równej 
odległości od trzech stolic: Warszawy, Pragi 
i Berlina, a podczas różnych wydarzeń dzie-
jowych ciążącą jeszcze także ku Krakowowi 
i Dreznu. To tutaj łagodne góry splatały się 
z rozległymi borami, poprzecinanymi przez 
liczne rzeki i strumienie, które spływały 
na żyzne niziny. Przez Śląsk już w pradzie-
jach przebiegały szlaki wędrówek łączące 
różne ludy. Przemierzali je kupcy, a także 
wojownicy marzący o podbojach. To tutaj 
we wszystkich epokach historycznych osie-
dlały się rozmaite ludy różniące się kulturą, 
gospodarką, wyznaniem, wciągane w wir 
polityki prowadzonej przez królów, ksią-
żąt, wielmożów i polityków różnych prze-
konań. Niejednokrotnie na tych terenach 
rozgrywały się wydarzenia nie tylko mające 
ogromne znaczenie dla ziem nadodrzań-
skich i sudeckich, lecz także wpływające 
na rzeczywistość polityczną, gospodarczą, 
kulturalną i etniczną rozległych obszarów 
Europy Środkowej i Wschodniej"4. 

Jak już wspominano na Dolnym Śląsku 
podobnie jak na terenie całej Polski, wytwa-
rzanie plecionych mat oraz odzieży ze skór, 
a następnie tkanin niezbędnych w naszej 
strefi e klimatycznej - należy do najstarszych 
zajęć człowieka.

Wykopaliska archeologiczne potwierdzają, 
że umiejętność przędzenia była znana już 
w epoce neolitu ( 2500-1800 lat p.n.e-
.).Ponadto stwierdzono, że w tym okresie 
była rozwinięta hodowla owiec. Ludność 
zamieszkująca tereny Dolnego Śląska potra-
fi ła wykorzystywać wełnę i włókna roślinne 
do wyrobu przędzy oraz wytwarzania 
z niej tkaniny. Ówczesne prymitywne pio-
nowe krosno tkackie używane było aż do 
pierwszych wieków naszej ery. Niestety, na 
Dolnym Śląsku nie  zachowały się żadne 
tkaniny z tego okresu. Najstarsze włókien-
nicze wyroby znalezione podczas badań 
archeologicznych pochodzą z okresu pra-
słowiańskiej kultury łużyckiej
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 650-400 l. p. n. e , to jest z końca epoki 
brązu i początku epoki żelaza.   Ostatnie 
stulecia przed naszą erą i pierwsze wieki 
naszej ery były okresem rozpadu wspól-
noty pierwotnej i tworzenia ustroju kla-
sowego. W tym okresie stosowano obrzą-
dek ciałopalenia zwłok, w związku z tym 
tylko w nielicznych przypadkach w gro-
bach szkieletowych odnajdywano tkaniny 
wełniane wykonane splotami skośnymi, 
płóciennymi i rombowymi. Przykładowo, 
takie znaleziska odkryto w Zakrzowie 
i Żernikach Wielkich w okolicach Wro-
cławia. „Jakość tkanin oraz towarzyszące 
im cenne znaleziska świadczą, że były to 
pochówki wybitnych jednostek, być może 
wodzów wojennych i ich rodzin, odzia-
nych na tę ostatnią drogę w stroje, których 
wytworność podkreślały zapinki i klamry 
do pasów, kolie paciorków, naszyjniki 
i bransolety."6 Tkaniny te świadczą o wyso-
kim kunszcie rękodzieła włókienniczego 
na Dolnym Śląsku już w IV w. n. e.

    Krosno poziome. Fot. EP-W.

Szczególnie interesujące są dzieje dolno-
śląskiego włókiennictwa w okresie śre-
dniowiecza . Od XIII wieku na Dolnym 
Śląsku lokowano kolejne miasta na pra-
wie magdeburskim.7  Korzystne położenie 
tych terenów do szlaków komunikacyj-
nych, umożliwiało rozwój handlu płót-
nem i innymi wyrobami sukienniczym. 
Okres ten pozostawił ślady tkactwa wokół 
gródków feudałów i grodów obronnych. 
Odkryto, że skupiały one wytwórców róż-
nych form rzemieślniczych. Były to tak 

zwane podgrodzia, w których obok innych 
dziedzin wytwórczości, dużą rolę spełniało 
tkactwo  już wtedy o cechach wytwórczo-
ści zawodowej. 

Z tego okresu pochodzi  poziome, pod-
nóżkowe krosno tkackie, dzięki któremu 
można było produkować wyroby w więk-
szych ilościach,  w porównaniu do pierwot-
nego pionowego krosna.

"Dzięki zachowaniu w Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu panteptykowi z ołta-
rza św . Sewera w Lubiążu z początku XVI 
wieku znamy jego konstrukcje, identyczną 
do stosowanej w całej Europie"8. 

Obok rzemieślników skupionych w pod-
grodziach, tkactwem zajmowała się także 
ludność wiejska, intensywnie zasilając 
rynek miejski9.  Znaczącymi ośrodkami 
tkackimi na Dolnym Śląsku były rów-
nież klasztory Cystersów w Henryko-
wie i w Lubiążu10, oraz domy Beginek11 
w Legnicy, Wrocławiu, Świdnicy, Ziębicach, 
Strzegomiu, Środzie Śląskiej i Oleśnicy. 
W tych miejscowościach odkryto szereg 
ciekawych zabytków, na podstawie których 
dowiadujemy się, że Cystersi nie tylko zaj-
mowali się tkactwem, ale także hodowlą 
owiec12. 

Najstarsze dokumenty pisane o zawodo-
wych tkaczach na Dolnym Śląsku pochodzą 
z drugiej połowy XII wieku. Dotyczą one 
pojawienia się we Wrocławiu tkaczy walloń-
skich, którzy stworzyli  silne rzemieślnicze 
środowisko. Wielu z nich dzięki wzbogace-
niu się na tkactwie i handlu suknem, doszło 
do wysokich pozycji społecznych13. 

XIII-XV wiek jest okresem intensywnie 
rozwijającego się  włókiennictwa na Dol-
nym Śląsku i Łużycach, które przez wieki 
wywierało ogromny wpływ na życie miesz-
kańców, było jednym z głównych źródeł 
utrzymania, wpływało na architekturę 
i krajobraz, przyczyniło się do bogactwa 
i sławy regionu. Rzemieślnicy uprawia-
jący zawodowo tkactwo związani byli 
z cechami i podlegali ich ścisłym rygorom. 
W tym czasie powstawały specjalizacje 
takie jak: tkacze sukna, płótna, barchan-
ników, prządków, czesaczy lnu, foluszni-
ków14 , farbiarzy zwykłych i farbiarzy tka-
nin delikatnych, postrzygaczy. Przestrze-
ganie zakresu uprawnionych specjalności 
było podstawowym założeniem cechów, na 
przykład prządkom nie wolno było tkać, 
a tkaczom prząść.

Zrodziła się także relacja mistrz-uczeń, 
uczniowie wybierali specjalizację u wybra-
nego mistrza, a nauka zawodu była odpłatna.

Jedyną „słabością” Śląska w tym okresie 
był brak scentralizowanej władzy, która 
skutecznie przeciwdziałałaby napadom 
obcych wojsk. Sąsiednie Czechy umiejęt-
nie wykorzystały tą sytuację i w XIV wieku 
włączyły polską dzielnicę w swoje granice, 
bez większych protestów ze strony poszcze-
gólnych księstw polskich15. 

Rozkwit gospodarczy i kulturalny ówcze-
snych Czech sprzyjał rozwojowi Dolnego 
Śląska, czyniąc Wrocław  drugim miastem 
Korony Czeskiej po Pradze. Za rządów 
Karola IV ( 1346-1378) Wrocław przeży-
wał okres wielkiej świetności. Przyczyniły 
się do tego również uzyskane przywileje na 
miarę skali europejskiej, które objęły han-
del tranzytowy.

W sukiennicach dolnośląskich miast  han-
dlowano produktami pochodzącymi z róż-
nych wytwórni. Można było znaleźć sukno 
białe, szare, czarne o zróżnicowanej gru-
bości. Znane z tego okresu wyroby aksa-
mitne mogły pochodzić  z Italii. Używano 
wówczas nazwy samit lub hexamition dla 
tkanin wzorzystych, jedwabnych, wielo-
barwnych, wieloosnowowych z dodatko-
wymi wątkami, ale o powierzchni gładkiej. 
W średniowiecznym tkactwie nie było 
wyraźnego podziału na tkaniny wyłącznie 
dekoracyjne i przeznaczone na ubiory, dla-
tego wiele tych samych motywów można 
spotkać, zarówno na codziennych ubiorach, 
jak i tłach obrazów o tematyce religijnej.

Na Dolnym Śląsku równocześnie z sukien-
nictwem rozwijała się  produkcja płótna. 
Było ono sprzedawane na Rusi, w Mołda-
wii i Litwie. Wytwarzano je także na targi 
norymberskie i jarmarki lipskie. W płócien-
nictwie poważną rolę odgrywało tkactwo 
wiejskie, uprawiane przez małe rodzinne 
warsztaty tkackie. W XVI wieku kronikarz 
J. Cureus pisał: „Olbrzymi jest handel tka-
ninami wyrabianymi z lnu, które są noszone 
przez niewiasty dostojne i inne”16.  

Rok 1526 przyniósł zmiany polityczne 
w Europie. Dolny Śląsk, podobnie jak pozo-
stałe obszary należące do Czech, zostały 
włączone do posiadłości habsburskich17.  
Od tego czasu na Śląsku powoli osiedlali 
się Niemcy, co przyczyniało się do germa-
nizacji Polaków na tym terenie. 
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Zmiany polityczne i ekonomiczne miały 
wpływ na kształtowanie struktur organiza-
cyjnych cechów i rozwój, zarówno płócien-
nictwa, jak i sukiennictwa.  W tym czasie 
zezwolono na swobodną produkcję płótna 
na wsiach18.  W związku z tym pojawiała 
się forma, tzw. zakupów cechowych. Maj-
strowie i kupcy skupowali na wsiach surowe 
płótno, a po jego wykończeniu sprzedawali 
jako własne. Wielkimi transakcjami han-
dlowymi, zajmowali się kupcy z Lipska lub 
z Norymbergii.

Obok wspomnianego sukna, płótna oraz 
barchanu na Śląsku produkowano tkaniny 
wełniano - lniane, o nazwie mazelan.

W drugiej połowie XVI wieku notuje 
się rozwój warsztatów tapiserskich we 
Wrocławiu, Legnicy, Brzegu, Zgorzelcu. 
W Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
znajdują się dwie herbowe tapiserie, pocho-
dzące z pałacu w Brzegu. Zostały one wyko-
nane wątkiem jedwabnym i wełnianym na 
osnowie lnianej19. 

Lata 1618 – 1648 naznaczyła wojna trzy-
dziestoletnia, która spowodowała wielkie 
zniszczenia i regres produkcji włókienniczej 
na Dolnym Śląsku.  Wojna, oraz  zaraza 
wyniszczająca ludność w latach 1633-1635 
spowodowały emigracje wielu rzemieślni-
ków, którzy  przenosili swoją produkcję 
sukienniczą do innych miast, uciekając 
z Dolnego Śląska. Sytuacja ta przyczyniła 
się do ogólnego upadku produkcji włó-
kienniczej, a ustrój cechowy stał się prze-
żytkiem, hamującym postęp. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku idee 
Oświecenia spowodowały gwałtowny 
rozwój szkolnictwa, określenie praw czło-
wieka, oraz sekularyzację21  państw euro-
pejskich. Państwo podporządkowując się 
nowym ideom patronowało powstawaniu 
scentralizowanych manufaktur. "Do tego 
modelu doskonale pasowało sukiennictwo 
i płóciennictwo, których wyroby tradycyj-
nie były stąd eksportowane i bazowały na 
rodzimej wełnie i lnie"22.  Jednak system 
manufakturowy,  nie rozwinął się na więk-
szą skalę, przede wszystkim z powodu braku 
fachowców, którzy wcześniej wyemigrowali 
z całymi rodzinami. . Podjęto próby zatrud-
niania  przypadkowych nie wyszkolonych 
ludzi, np. żołnierzy i ich rodzin lub więź-
niów nie znających zawodu. Nie zapewniało 
to jednak wysokiej jakości produkcji. God-
ność mistrza, istotna w hierarchii rzemiosła 
cechowego przestała mieć znaczenie. 

Wytwarzane niegdyś sukiennictwo, peł-
niące wiodącą rolę na Dolnym Śląsku, 
zostało defi nitywnie zastąpione płóciennic-
twem, którego największy rozwój przypada 
na lata 1740-1803.

Niestety, rozwój ziem śląskich ponow-
nie przeżył zahamowanie spowodowane 
agresją pruską. "Fryderyk II Hohenzol-
lern ( 1740-1786), korzystając z kryzysu 
dynastycznego Habsburgów, gdyż z braku 
męskiego potomka po Karolu VI tron 
objęła jego córka Maria Teresa, ruszył 
w grudniu 1740 r. na czele dwudziesto-
tysięcznej armii na Śląsk. Rozpoczęła się 
pierwsza zwycięska dla Prus wojna o ziemię 
śląską, zakończona w 1742r. pokojem, po 
którym w Królestwie Pruskim znalazł się  
Śląsk Dolny i Górny "23.

Po przyłączeniu Śląska do Prus w 1741 
roku, mieszkańcy miast opanowanej pro-
wincji, musieli  składać  królowi  przysięgę 
wierności .

Dopiero na początku XIX wieku opano-
wano metodę mechanicznej przeróbki 
włókna lnianego, która na Dolnym Ślą-
sku była  „nowinką”. Do tej pory w płó-
ciennictwie dominowało jeszcze krosno 
ręczne. Mimo tego był to okres przyswa-
jania nowych, mechanicznych sposobów 
produkcji. Uprzemysłowienie tkactwa na 
Dolnym Śląsku przyczyniło się do pozba-
wienia pracy wielu tysięcy ludzi. Był to 
okres bardzo dramatyczny dla wielu domo-
wych warsztatów tkackich, które nie były 
w stanie konkurować z wielkimi zakładami 
przemysłowymi.  Nędza szybko dała się 
odczuć, szczególnie  opanowała tkaczy i 
prządków. Swoim rozmiarem zwróciła opi-
nię publiczną w całej ówczesnej Europie. 
W latach 1843/44 sytuacja dla tkaczy stała 
się nie do zniesienia. „Schlesische Zeitung” 
donosiła w lutym 1844r., że „tkacze snują 
się po wsiach, jak cienie“24. 

Brutalny wyzysk fabrykantów i brak środ-
ków do życia przyczyniły się do buntów 
tkaczy, którzy pociągnęli za sobą innych 
wyrobników domagających się podwyżek 
płac. Wydarzenia zwane „krwawą roz-
prawą” wybuchły 3 czerwca 1844 roku 
i objęły niemalże cały Dolny Śląsk, przy-
czyniając  się do dużych zniszczeń obiek-
tów produkcyjnych. Przeciwko tkaczom 
wprowadzono oddziały wojska. W zamiesz-
kach zginęło kilkunastu tkaczy i kilku-
set odniosło obrażania. Bunt tkaczy stłu-
miono dopiero po kilku dniach. Władze 

zaaresztowały około stu tkaczy. Natomiast  
przywódców buntu skazano na kary od 
1 do 9 lat więzienia. Wielu tkaczy uczestni-
czących w zamieszkach, pouciekało w góry. 
Sytuacja ta przyczyniła się do przyspiesze-
nia upadku rękodzielnictwa tkackiego25.  

Domy tkaczy śląskich w Chełmsku Śląskim. Fot. 
EP-W

Druga połowa XIX wieku była okresem 
wprowadzania procesów mechanizacji włó-
kiennictwa na obszarach podgórza sudec-
kiego . W tkalniach adamaszku powstawały 
tkaniny dekoracyjne - tapiserie, o tematach 
alegorycznych, np. tapiseria ołtarzowa 
przedstawiająca sen Jakuba, w której poka-
zano motyw z mojżeszowej Księgi rodzaju, 
rozd.28, lub wyroby z motywami typowo 
alegorycznymi.

Rozwijający się w Anglii ruch artystyczny 
„Arts and Crafts Movement”26 , wyzwo-
lił wiele inicjatyw w kręgach sztuki pro-
fesjonalnej. Prawdopodobnie miał wpływ 
na decyzję dyrektora Krolewskiej Szkoły 
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, profe-
sora Hansa Poelziga na powołanie nowego 
kierunku Sztuka stosowana. Jego celem  
było połączenie sztuki z rzemiosłem. 
Wiele pracowni sztuki użytkowej swój 
rozwój zawdzięcza współpracy wybitnych 
artystów-pedagogów. Pracownia Tkaniny 
Artystycznej  została utworzona przez 
malarza, profesora Maxa Wislicenusa 
i Wandę Bibrowicz, absolwentkę tej szkoły. 



69

Jej nieprzeciętne artystyczne i pedagogiczne 
uzdolnienia wysoko w usytuowały tkaninę 
artystyczną, która szybko awansowała i zna-
lazła zainteresowanie w środowisku akade-
mickim. Artystka, aby osiągnąć biegłość 
warsztatową, korzystała z doświadczeń 
i  tradycji tkaczy  z pogórza sudeckiego. 
W Jej Pracowni  obok regularnych wykła-
dów i ćwiczeń technicznych, przy pomocy 
zawodowych tkaczek realizowano zamó-
wienia tapiserii  dla rządowych obiek-
tów oraz wnętrz instytucji użyteczności 
publicznej.  

Lata trzydzieste XX wieku przyniosły 
„ciemne chmury” dla dalszego rozwoju 
sztuki i rzemiosła artystycznego. Nadeszły 
czasy nazizmu hitlerowskiego, w których 
nie było miejsca dla niezależnej sztuki.  
Pedagodzy wrocławskiej Akademii Sztuki 
i Rzemiosła Artystycznego27  nie chcieli 
zaakceptować polityki, która oznaczała 
koniec swobody wypowiedzi artystycznej. 
W 1932 roku podjęto decyzję o zamknię-
ciu Akademii. „Los rozrzucił byłych peda-
gogów i absolwentów po szerokim świecie. 
Podczas oblężenia „Festung Breslau” (luty-
maj 1945) budynki uczelni zostały znisz-
czone i całkowicie wypalone.”28  

Przez cały okres międzywojenny Dolny 
Śląsk traktowany był przez Rzeszę jako 
obszar „kolonialny”. Na terenach pogórza 
sudeckiego szerzyło się bezrobocie znacz-
nie większe niż w centralnych Niemczech. 
Przygotowania do wojny nie miały pozy-
tywnego wpływu na rozwój śląskiego prze-
mysłu mimo, że w wielu śląskich zakła-
dach uruchomiono produkcję na potrzeby 
wojenne.

III. Odrodzenie  włókiennictwa na Zie-
miach Odzyskanych

Kres drugiej wojny światowej przyniosł 
Dolnemu Śląskowi wyzwolenie społeczne 
i zwrócił narodowi polskiemu wydarte mu 
przed wiekami ziemie. 

Pod koniec wojny i w pierwszych latach 
powojennych Dolny Śląsk był areną potęż-
nych ruchów migracyjnych, w dużej części 
o charakterze przymusowym. Ich uczest-
nikami były osoby różnej narodowości, 
wyjeżdżające stąd lub szukające tu nowego 
miejsca do życia (robotnicy przymusowi 
z ZSRR  i krajów zachodnich, Żydzi, 
Ukraińcy, Grecy). Oczywiście najwięcej 
było Niemców, dotychczasowych miesz-
kańców i gospodarzy regionu, i Polaków, 

napływających tu w wyniku powojennych 
zmian granicznych 29 .

Straty w przemyśle włókienniczym  były 
w niektórych przypadkach stu procen-
towe. Działania wojenne przyczyniły się 
do potężnej dewastacji parku maszynowego 
i zabudowań fabrycznych. 

W ramach akcji przesiedleńczej (1945-
1947), stanowiącej realizacje postanowień 
trzech mocarstw30 , kilkanaście tysięcy 
ludzi narodowości niemieckiej opuściło 
stanowiska pracy w dolnośląskich zakła-
dach włókienniczych. Trzeba pamiętać, 
że byli to fachowcy z  wielopokoleniowymi 
doświadczeniami. 

Włókiennictwo na Ziemiach Odzyskanych 
w swojej wielowiekowej historii nigdy nie 
przeżywało tak wszechstronnych przeobra-
żeń jak po 1945 roku. Proces odbudowy 
gospodarki dolnośląskiej uwarunkowany 
był skalą zniszczeń wojennych i stratami 
spowodowanymi szabrem.

Ludność wiejska napływająca na Dolny 
Śląsk, w większości ze wschodu Polski, 
nie przeniosła ze sobą rękodzielniczych 
tradycji.  Osadnicy dążyli do posiadania 
indywidualnych gospodarstw, wprowadza-
jąc znane sobie rodzaje upraw, nie zawsze 
odpowiednie dla tego regionu. 

Porządkowanie infrastruktury na całym 
Dolnym Śląsku następowało powoli 
i z wielkimi oporami. Na pogłębianie 
zniszczeń ocalałych miejscowości wpły-
wał brak podstawowych remontów „tkanki 
miejskiej”. Rozpadały się opuszczone 
dwory, zamki i pałace, zdewastowane przez 
umieszczenie tam PGR-ów. Charaktery-
stycznym zjawiskiem tego okresu był upa-
dek małych miasteczek i wiosek, w których 
onegdaj tętniło życie szczególnie związane 
z rękodziełem  tkackim.

Do 1949 roku uruchomiono prawie wszyst-
kie zakłady przemysłu włókienniczego na 
Dolnym Śląsku. Już w 1946 roku ruszyła 
produkcja  w zniszczonej wytwórni włókna 
sztucznego we Wrocławiu, uruchomiono 
produkcję stilonu w Jeleniej Górze. Roz-
poczęto produkcję Zakładów Przemysłu 
Maszyn Włókienniczych w Kamiennej 
Górze, Dzierżoniowie i Lubsku. Następ-
nie w latach 50-tych przystąpiono do 
modernizacji wielu innych zakładów włó-
kienniczych, które prezentowały przesta-
rzałą XIX-wieczną technikę produkcji, 
między innymi w Lubawce, Mieroszowie, 

Dobroszycach, Radwanicach, Mirsku, 
Mysłakowicach i w Kamiennej Górze 31.   

Październik 1956 roku, przyniósł następne 
zmiany w infrastrukturze gospodarczej 
Dolnego Śląska. Władze komunistyczne 
większą wagę zaczęły przykładać do roz-
woju przemysłu konsumpcyjnego. Niestety, 
nakłady na przemysł włókienniczy były 
znikome, dlatego  rozwój  tradycyjnej dla 
Dolnego Śląska gałęzi, nie mógł osiągnąć 
właściwej dynamiki. W znacznie mniej-
szym stopniu interesowano się losem wsi 
dolnośląskiej, w której były odpowiednie 
klimatyczne warunki do uprawiania lnu 
i rozwijania ubocznej z niego produkcji. 

Len jest rośliną w całości wykorzystywaną 
w przetwórstwie przemysłowym. Z części 
środkowej łodygi otrzymuje się wysokiej 
jakości przędze czesankowe i osnowowe, 
z wierzchołka łodygi i z korzenia włókno 
krótkie, tak zwane zgrzebne. Z części poła-
manych łodyg (paździerzy), produkuje 
się płyty paździerzowe. Odpady roszar-
nicze służą do produkcji papieru, i pasz 
dla zwierząt. Nasiona są cennym surow-
cem w produkcji farmaceutycznej, oraz 
w produkcji lnu i pokostu. Stąd też na 
dolnośląskich terenach powstały liczne 
roszarnie, wytwórnie papieru i zakłady 
farmaceutyczne. 

Przemysł włókienniczy na Dolnym Śląsku 
swoje apogeum przeżywał w drugiej poło-
wie XX wieku. Dywany i wykładziny pod-
łogowe z Kowar znane były na wszystkich 
światowych rynkach, lny z Mysłakowic, 
adamaszki z Bielawy, misterne koronki 
igłowe z Jeleniej Góry oraz chusteczki 
z Lubania zdobywały medale na wystawach 
światowych. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych i pierw-
szej dekadzie X XI wieku zauważamy 
upadek przemysłu włókienniczego nie 
tylko dolnośląskiego, lecz także w dużych 
ośrodkach przemysłowych w całym kraju. 
Rodzime włókiennictwo zostało zastąpione 
masowym napływem tanich azjatyckich 
wyrobów, co ostatecznie doprowadziło 
do marginalizacji przemysłu włókienni-
czego. Proces ten pogłębiła postępująca 
prywatyzacja dużych przedsiębiorstw, które 
w większości przypadków  zostały wyku-
pione przez zagraniczny kapitał i w koń-
cowym efekcie doprowadzono to do ich  
całkowitego upadku i likwidacji. Sytuacja 
ta przyczyniła się do wzmożonego bezro-
bocia tysięcy dolnośląskich mieszkańców. 
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Młode pokolenie Polaków w poszukiwa-
niu pracy zaczęło tworzyć nową emigrację 
do krajów, w których młode rodziny mogą 
znaleźć zatrudnienie oraz  pomoc socjalną. 

IV. Wpływ dolnośląskich zakładów 
włókienniczych  na kształtowanie 
współczesnej tkaniny artystycznej. 

W drugiej połowie XX wieku wiele dolno-
śląskich zakładów produkcyjnych o spe-
cjalnościach związanych z rękodzielnic-
twem ludowym, m.in. włókienniczych, 
ceramicznych, szklarskich, meblarskich - 
przyjmowało na praktyki zawodowe stu-
dentów wyższych uczelni artystycznych. 
Wymienione zakłady były zjednoczone 
w specjalistycznych resortach, odpowied-
nich  do profi lu produkcji. System przy-
znawania stypendiów, tzw. fundowanych 
był objęty przepisami ustaw, które zobo-
wiązywały absolwenta wyższej uczelni do 
pracy w danym zakładzie przez okres kilku 
lat po ukończeniu studiów. W ten sposób 
pozyskiwano nowych wykształconych pro-
jektantów, dla których osiedlenie na terenie 
Dolnego Śląska stawało się często docelo-
wym miejscem ich życia.

Fabryka Dywanów w Kowarach , podobnie 
jak wiele innych zakładów włókienniczych, 
została włączona do resortu przemysłu lek-
kiego, utworzonego przez władze Polski 
Ludowej. Konieczność rozszerzenia asorty-
mentu dywanowego w latach 70-tych XX 
wieku na rynku krajowym i zagranicznym, 
wpłynęła na modernizację fabryki oraz 
jej  intensywną przebudowę. Rozpoczął 
się bardzo optymistyczny i długofalowy 
rozwój fabryki, w efekcie którego ponad 
3 tysiące mieszkańców Kowar otrzymało 
stałe zatrudnienie. Mówiło się, że każda 
kowarska rodzina ma swojego przedstawi-
ciela w fabryce. Istotnie, był to „złoty czas” 
dla fabryki. Wyjątkowy klimat towarzy-
szący rozwojowym wizjom fabryki,  skłonił 
ówczesnego dyrektora Stanisława Dziedzica 
do podjęcia nowatorskiej formy współpracy 
z artystami sztuki włókna. 

Tradycje rękodzielnicze w Kowarach  się-
gają XVIII wieku. Kronikarz Śląski opi-
sywał charakter miasta w tamtym czasie: 
„W Szmidebergu (Kowarach) istnieje prócz 
wielkiej rękodzielni dywanów, wyrabia-
nych fabrycznie, także i szkoła rękodziel-
nicza koronek, popyt, na które jest bardzo 
wielki...” 32

W okresie II wojny światowej w fabryce 
dywanów, która powstała w 1856 roku 
z inicjatywy spółki Gewers-Schmidt 
ze Zgorzelca, wytwarzano tylko siatki 
ochronne i koce dla wojska. W 1945 roku 
opuszczona przez Niemców fabryka, została 
celowo zdewastowana. Część maszyn 
poniewierała się na strychach i w piwnicach. 
Ponowne jej uruchomienie było niezwykle 
trudne. Ludzie, którzy przybyli na Ziemie 
Odzyskane, nie znali tkackiego rzemiosła, 
ani nie potrafi li instalować i obsługiwać 
mechanicznych krosien.

Początkowo wzorowano się na starych 
tkanych wyrobach, które przetrwały 
okres zawieruchy wojennej; kopiowano te 
motywy i wdrażano do produkcji. 

Prawie dwadzieścia lat później, w 1964 
roku zorganizowano Komórkę Wzorcującą, 
w której przygotowywano techniczne opra-
cowane projekty do produkcji dywanów. 
Formy projektowania uzależnione były od 
konkretnych zamówień rynku. 

Lata 70 XX wieku były najlepszym okresem 
dla rozwoju fabryki. Wprowadzono nowe 
maszyny do produkcji dywanów igłowych 
i axmisterów, równocześnie zakończono 
produkcję tradycyjnych dywanów szeni-
lowych.   Zaczęły powstawać nowoczesne 
projekty pod nadzorem projektantki mgr 
szt. Bożenny Burgielskiej, absolwentki 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Łodzi, która w 1969 roku 
objęła kierownictwo Wzorcowni. Technika 
axmisterów  pozwalała na tkanie dywanów 

o nieograniczonych możliwościach kolo-
rystycznych, co nadawało produkowa-
nym dywanom charakter bardzo malar-
ski. Stosowano  najwyższej klasy wełnę, 
importowaną z Nowej Zelandii,  Anglii lub 
Tybetu. W projektach można było zauwa-
żyć różnorakie innowacje, między innymi 
wprowadzanie nowych ornamentalnych 
motywów. Wachlarz produkcji rozszerzył 
się także, dzięki możliwości uruchomienia 
nowego oddziału produkcyjnego - wykła-
dzin  igłowych oraz  dywanów drukowa-
nych jednak przy niewielkiej palecie barw-
nej (maksymalnie osiem kolorów). "Dawne, 
autentyczne kobierce, były niepowtarzal-
nymi dziełami sztuki, projektowanymi 
przez artystę, który w zakodowanym sys-
temie znaków - wzorów i barw - opowiadał 
o świecie, rozkoszował się jego pięknem, 
a artyzmem swojego tworu dostarczał wzru-
szeń kupcom i posiadaczom.[ ] Unikatowy 
charakter rękodzieła musiał ustąpić miejsca 
taśmowej, sztampowej produkcji"34. 

    Fabryka Dywanów „Kowary” swoimi 
możliwościami produkcyjnymi zaintere-
sowała artystów sztuki włókna. Twórcy 
tkaniny unikatowej należą do ludzi wciąż 
poszukujących, zwłaszcza w odkrywaniu 
nowych ciekawych materiałów oraz surow-
ców potrzebnych do własnych wypowiedzi 
artystycznych.

W tym czasie na podgórskich terenach 
całkowicie zlikwidowano hodowlę owiec 
i przestano  produkować rodzime włókno 
lniane. 
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Zaopatrzenie artystów tkaczy w niezbędne 
surowce do wykonywania tkanin klasycz-
nych i eksperymentalnych mogło oprzeć 
się wyłącznie na odpadach fabrycznych 
pochodzących z rozwijających się po wojnie 
zakładów produkcji włókienniczej.

Warsztaty tkackie w Kowarach zadebiu-
towały w 1974 roku, w atmosferze dużej 
przychylności dyrekcji Fabryki Dywanów.  
Jednak udostępnienie  krosien mechanicz-
nych do wytwarzania unikatowych tkanin 
było sprzeczne z profi lem fabryki. Posta-
nowiono więc, że artyści będą otaczani 
opieką i zaopatrywani w „plątankę weł-
nianą”, która przez wiele lat była źródłem 
inspiracji i  bezpośrednim narzędziem 
pracy wielu polskich artystów. Prof. Irena 
Huml w 1991r. pisała dla „Art. and Buis-
snes”, nr 5:  „Niezależność, jaką zdobywała 
sztuka włókna [ ]w Polsce, wiązała się z [ ] 
potrzebą penetracji nowych regionów twór-
czości w poszukiwaniu bodźców i inspira-
cji.[ ] ...język tkaniny okazał się frapujący 
dla różnych, zwłaszcza młodych artystów 
polskich, kreujących własną wizję świata.
[ ] Szansy na uzyskiwanie w ten sposób 
wielorakich nastrojów i zróżnicowanych 
znaczeń jeszcze sobie wówczas zapewne 
w pełni nie uświadamiano.” 35

Pierwszymi uczestnikami spotkań kowar-
skich były artystki należące do Grupy 
tkackiej„10xTak” założonej przy Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
wrocławskiego w 1972 roku.36  Powstanie 
Grupy było rezultatem fascynacji tkaniną 
artystyczną kilku absolwentek Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, które postanowiły w swojej 
twórczości podążać drogą tkaniny, zgłębiać 
ją i w ten sposób ożywić nie uprawianą na 
dolnośląskim gruncie twórczość tkacką. 
„Prawdziwym oparciem dla Grupy i jej 
konsolidacji stały się coroczne spotkania 
warsztatowe w Kowarach.” 37 

Dla artystów spotykających się w Kowa-
rach faza poznawania podstawowego języka 
tkackiego połączona z nabytą akademicką 
wiedzą wyniesioną z uczelni, zapewniała 
możliwość korzystania z nieograniczonych 
zasobów wspaniale uprzędzonej wełny 
o bogatej palecie wybarwień, znakomicie 
sprawdzającej się w klasycznych techni-
kach gobelinu i kilimu. Natomiast dla osób 
skłonnych do formalnych eksperymentów 
była punktem wyjścia.„Konwencja kla-
syczna, naznaczająca początek plenerowej 

drogi, bardzo szybko została zderzona z 
tym, co w galeriach zyskiwało największy 
aplauz z nową tkaniną, „wyzwoloną”, naj-
pierw podlegającą najbardziej radykalnym 
przekształceniom formalnym, w mniej 
bądź bardziej przestrzennych kształtach 
budowanych  bezpośrednio z włókna czy 
włóknistych materii, wpisującą się w roz-
maite sfery i gałęzie plastyki, patronującą 
interdyscyplinarnym działaniom. To o niej 
mawiano, iż „przekroczyła granice swego 
gatunku”, bo nasuwała kłopoty terminolo-
giczne, bo uczestniczyła w zacieraniu granic 
między różnymi dyscyplinami sztuki.”38 

W kolejnych latach można było obser-
wować drogę organizacyjnych przemian. 
Warsztaty bardzo szybko przestały być 
przedsięwzięciem lokalnym, organizowa-
nym przez pojedynczą grupę artystyczną. 
Zaczęli przyjeżdżać twórcy z innych ośrod-
ków w Polsce, a od 1976 roku także z zagra-
nicy. W 36 edycjach wymienionych spo-
tkań wzięło udział ponad 230 artystów, 
ze wszystkich artystycznych środowisk 
w kraju oraz z Białorusi, Czech, Chorwacji, 
Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Mołda-
wii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA, Węgier. 
Wielu z nich powracało kilkakrotnie. Ini-
cjatywa ta ma także stałą,  wierną grupę 
artystów. Uczestnicy, którzy dołączali 
w kolejnych latach, wnosili zawsze nowe for-
malne interpretacje i wątki. W wyniku bez-
pośrednich spotkań twórczych oraz corocz-
nej prezentacji zbiorowych wystaw, które są 
pokłosiem kowarskich warsztatów, powięk-
szała się skala przedsięwzięcia. Uczestnicy 
w swoim niepokoju twórczym, oczeki-
wali na wprowadzenie innych surowców, 
oczywiście nigdy nie wykluczając wełny. 
Doprowadziło to do nawiązania kontaktów 
z Zakładami Lniarskimi w Mysłakowicach 
i fabryką celulozy w Dąbrowicy. Przełom 
XX i XXI wieku był okresem wielu zmian 
w organizacji spotkań artystów w Kowarch,  
odświeżenia pomysłów i imponującej twór-
czej płodności, która zaowocowała wieloma 
indywidualnymi wystawami w dolnoślą-
skich galeriach. 

Zakłady Lniarskie „Orzeł” w Mysłakowi-
cach były kolejną włókienniczą fabryką, 
obejmującą sponsoringiem artystów sztuki 
włókna39.  Produkowane w Mysłakowicach 
lniane tkaniny, były wykańczane w Kowa-
rach i opuszczały fabrykę jako produkt 
finalny, łącznie ze znakiem handlowym 
i ceną. Proces technologiczny chemicznej 
obróbki lnu od postaci surowej do śnieżnej 

bieli jest bardzo długi i pracochłonny. 
W latach 1963-1972 „Bielnik” w Kowarach 
przeżywał technologiczny rozwój. Wpro-
wadzono szereg nowoczesnych maszyn 
i aparatur wzbogacających technologię pro-
dukcji. Zakład podjął współpracę z bran-
żowymi Zakładami Przemysłu Lniarskiego 
w Wałbrzychu, Świebodzicach i Lubawce. 
W następnych latach ze względów ekono-
micznych, przeniesiono wykańczalnię do 
macierzystego Zakładu w Mysłakowicach, 
a od drugiej połowy 1984 roku „Bielnik” 
ulegał powolnej likwidacji. 

Artyści przyjeżdżający na warsztaty do 
Kowar dopiero pod koniec lat 90-tych XX 
wieku zaczęli korzystać z surowca lnia-
nego w swoich  artystycznych wyrobach. 
Zaopatrywani byli w odpady przędzy lnia-
nej i resztek metrażowych bezpośrednio 
z hal produkcyjnych Zakladów Lniarskich 
„Orzeł” w Mysłakowicach. Prezes fabryki 
zainteresował się obecnością artystów przy-
jeżdżających na sympozja i zobowiązał się 
do sponsorowania ich twórczości, w zamian 
za bezpłatne doradztwo w zakresie  projek-
towania. Wyobrażano sobie, że wystarczy 
podpatrywać twórczość artystów – tkaczy, 
aby wykorzystać ją w przemysłowych wyro-
bach. Niestety, ta próba nie powiodła się, 
ponieważ od projektu do wcielania go na 
taśmę produkcyjną jest jeszcze długa tech-
nologiczna droga. 

Trzeba przyznać, że na przełomie XX i XXI 
wieku, zarówno w Fabryce Dywanów jak i 
Zakładach Lniarskich „Orzeł” brakowało 
koncepcji na wprowadzenie innowacyj-
ności do produkcji, która prawdopodob-
nie uratowałaby upadłość tego przemysłu.  
Z racji szukania oszczędności w pierwszej 
kolejności zwalniano projektantów, którzy 
byli „kośćcem”  tych Zakładów. W tym 
momencie popełniano zasadniczy, wielki 
i nieodwracalny błąd. Przemysł musi mieć 
oparcie nie tylko w dobrych fachowcach 
z zakresu technologii produkcji, ale przede 
wszystkim musi się opierać na doskonałych 
innowacyjnych projektach.

Kryzys dolnośląskiego przemysłu włókien-
niczego rozpoczął się już pod koniec XX 
wieku. Współcześnie jesteśmy świadkami 
całkowitego upadku  wielopokoleniowego 
przemysłu, związanego z tradycjami tkac-
kimi Dolnego Śląska. Małym światełkiem 
w tunelu komercjalizacji wielkiego przemy-
słu są tak zwane drobne siostrzane zakłady, 
ratujące rozpadającą się masową produkcję. 
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W nich znajdują zatrudnienie nieliczni pra-
cownicy byłych macierzystych fabryk. Dla 
artystów jest nikła nadzieja na odnalezienie 
potrzebnych surowców do realizacji wła-
snych wizji artystycznych. 

V. Artyści w Kowarach 

Miasto Kowary jest położone w otoczeniu 
gór Wołowa, Rudnik i Skalnik, ukryte 
pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi ze specyfi cznym mikrokli-
matem regenerującym siły witalne. Szcze-
gólne piękno przyrody zachwyca turystów 
i od zawsze stanowi inspiracje dla artystów. 
Jesienne pejzaże w okolicy miasta oczaro-
wują paletą barwną, ukazując wielopla-
nowe przestrzenie wzniesień i pagórków 
zwieńczonych dumną Śnieżką. Jesienna 
zaorana ziemia mieni się złoto-brunatnymi 
i miedzianymi kolorami. Przez miasteczko 
przepływa bystra rzeczka - Jedlica, która 
podczas ulewnych deszczów zamienia się 
w rwącą, niebezpieczną i wyrywającą się 
z koryta rzekę. Niebywały klimat nadaje 
stara architektura, od wieków utrwalana w 
szkicach i obrazach artystów. Kowary także 
są słynne z uzdrowiska pouranowego znaj-
dującego się w starych sztolniach40.  Można 
tam regenerować górne drogi oddechowe. 

Atrakcyjne propozycje turystyczne i uzdro-
wiskowe Kowar, oraz ich okolic spra-
wiają, że artyści sztuki włókna poszukując 
nowych bodźców do pracy twórczej,  nie 
rezygnują z corocznych spotkań warszta-
towych w Kowarach. Pogodzili się z okre-
sowymi zmianami i utrudnieniami, które 
zwykle towarzyszą  przemianom ekono-
micznym i gospodarczym w naszym kraju. 
Artyści przyjeżdżają do Kowar w okresie 
jesiennym już od 36 lat, nie tylko po to, aby 
zaopatrzyć swą pracownię w zapas wełny, 
czy lnu, lecz także po to, aby wspólnie pra-
cować twórczo, wymieniać poglądy arty-
styczne, spotkać przyjaciół i swobodnie dys-
kutować na różne tematy związane z branżą 
włókienniczą. Ponieważ tutaj można zna-
leźć zrozumienie i często wiele fachowych 
odpowiedzi na nurtujące pytania. „Zasięg 
kowarskich spotkań twórczych poszerzał się 
stopniowo lecz systematycznie. Przekroczył 
najpierw granice środowiska  i obejmować 
zaczął autorów, uprawiających tę dyscy-
plinę, pochodzących z różnych regionów 
kraju, a następnie artystów przybywających 
z kontynentu europejskiego, by wreszcie 
pokonać i tę barierę terytorialną. Plenery 
stawały się więc swego rodzaju tyglem, 

w którym mieszały się nie tylko języki 
narodowe, ale również języki plastyczne, 
temperamenty, nastroje, doświadczenia, 
i wizje, tym bardziej odmienne, im więk-
szy i bardziej zróżnicowany etnicznie był 
zespół uczestników. Umiędzynarodowienie 
stało się więc bezspornym faktem i znalazło 
swój wyraz w tytule imprezy.”41

Warsztaty Tkackie, w związku z rozwojem 
wielu nowych poczynań twórczych zmie-
niły nazwę na Warsztaty Twórcze- Kowary, 
jako drugi człon nazwy Międzynarodo-
wego Sympozjum Sztuki Włókna. W 2003 
roku wszystkie wystawy organizowane 
w czasie trwającego sympozjum oraz te, 
które nie zmieściły się w wyznaczonym 
dla sympozjum terminie - zostały objęte 
ogólną nazwą „Festiwal Sztuki Włókna”.

Festiwal stał się więc „parasolem” obej-
mującym wszystkie inicjatywy, zarówno 
indywidualne i regionalne, jak i te, które 
organizowane są w ramach tradycyjnego 
Międzynarodowego Sympozjum Sztuki 
Włókna „Warsztat Twórczy- Kowary”.

Zbiorowe Międzynarodowe Wystawy 
Sztuki Włókna organizowane w Muzeum 
Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej 
Górze są zawsze premierą  twórczych osią-
gnięć ich uczestników. 

Organizatorzy starają się szeroko upo-
wszechniać najnowsze wystawy, prezen-
tując je w muzeach i galeriach sąsiednich 
państw.

Wystawę zatytułowaną „Tradycja i teraź-
niejszość”, zaprezentowano w 2010 roku 
w Muzeum Sztuki Tekstylnej im. Bożeny 
Nemcowej w Czeskiej Skalicy. Wymiana 
kulturalna między sąsiadującymi kra-
jami jest typowym dowodem przenikania 
sztuki i kultury przez geopolityczne gra-
nice  państw. 

fot. 5    Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamien-
nej Górze. Fot. E.P-W
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Innym sposobem „wyjścia” sztuki po za 
granice kraju była współpraca z wybitnymi 
osobowościami z za granicy. Dzięki inicja-
tywie profesora Hannsa Herpicha z Norym-
bergii42 rodziły się inspiracje do następnych 
wspólnych artystycznych imprez. Najgło-
śniejszym „krążącym” po Europie było Fle-
xible PAN European Art, mający efektowny 
debiut w 1993 roku w Bayreuth. Współ-
cześnie, w 2009 roku w Stambule zade-
biutowała kolejna „wędrująca” po Europie  
wystawa,  zatytułowana  Skąd-Dokąd43. 
Wystawę zorganizowało trzech artystów, 
profesorów akademickich z Polski, Niemiec 
i Turcji, którzy także spotykają się w Kowa-
rach i artystycznie współpracują. 

Ważnym aspektem dużych zbiorowych 
wystaw jest ich stymulująca rola oraz  stwo-
rzenie możliwości konfrontacyjnych dla ich 
twórców. Na dużych przeglądach sztuki 
często pojawiają się prace, w których można 
odczytać ich kulturowe  pochodzenie.  

Profesor Irena Huml pisząc „O tradycji we 
współczesnej polskiej tkaninie artystycz-
nej”  stwierdza, że w dziedzinie sztuki obser-
wujemy dwa odmienne ustosunkowania się 
do tradycji. Jedno z nich zakłada zupełne 
zerwanie ze wszystkimi dotychczasowymi 
praktykami i rozpoczynanie od punktu 
zerowego poszukiwań twórczych; drugie 
świadomie akceptuje sięganie do przerwa-
nych bądź istniejących wątków i konty-
nuowanie ich w określonych ciągach roz-
wojowych, choć wzbogaconych inwencją 
własną. Ta druga postawa ma niewątpliwą 
przewagę, zwłaszcza w zakresie sztuki sto-
sowanej, gdzie nie tylko sam proces twór-
czy może wypływać z tradycyjnych źródeł 
myślenia o funkcji przedmiotu, ale nie-
odzowne staje się też czerpanie doświad-
czeń technicznych i technologicznych, gro-
madzonych całymi wiekami przy obróbce 
różnych tworzyw: włókna, gliny ceramicz-
nej, masy szklanej, drewna, metali, skóry 
itd. Dlatego współczesny artysta, sięgający 
po warsztat tkacki, farbiarski, ceramiczny 
czy inny, chętniej korzysta w swojej pracy 
ze starych receptur lub tradycyjnych spo-
sobów sprawdzonych w wytwórczości rze-
mieślniczej lub wiejskiej niż z najnowszych 
technologii, obliczonych głównie na użytek 
wielkoseryjnej produkcji"44.

Artyści przyjeżdżający do Kowar interesują 
się wydarzeniami kulturalnymi, związanymi 
z regionem i terenami przygranicznymi. 

Nawiązują osobiste kontakty z ludnością 
zamieszkującą małe aglomeracje miejskie, 
mające aspiracje i pobudki artystyczne. 
Dzielą się swoimi umiejętnościami i sami 
chętnie poznają osiągnięcia regionalnych 
twórców, pokazujących własne  wyroby 
i techniczne możliwości, np. koronki kloc-
kowe, przędzenie lnu, czy hafty regionalne. 
Szczególnie ciekawe są pracownie tkac-
kie w Chełmsku Śląskim, mieszczące się 
w średniowiecznych domach tkaczy ślą-
skich, znanych jako Dwunastu apostołów45.

Droga kreowania współczesnego dzieła, 
często zwraca się w kierunku tradycji, 
poszukując genezy i analizując technolo-
giczne przemiany towarzyszące poszczegól-
nym okresom historycznym oraz przemia-
nom ekonomicznym w różnych regionach 
kraju. Chcąc przyjrzeć się osobiście trady-
cyjnym rękodzielniczym wyrobom, trzeba 
penetrować okolice, wędrować miedzy wio-
skami, a docelowo podążać do miejscowo-
ści, w których znajdują się regionalne muzea 
pielęgnujące rodzime rękodzieło. Pobyt 
w Kowarach stwarza artystom możliwość 
do zwiedzania ciekawych przygranicznych 
miejscowości, w których pielęgnowane są 
lokalne tradycje. 

Jednym z takich przykładów jest Muzeum 
Koronek w Vambergu,  po łożonym 
w pobliżu Hradec Kralove i około 50 km. 
od miasta Kowary.  Jest to jedyne miejsce 
na pogórzu sudeckim, w którym można 
poznać i zrozumieć prastarą technikę tkania 
klockami. Muzeum posiada zbiory koron-
kowych wyrobów, począwszy od XVIII 
wieku aż do czasów nam współczesnych. 
W Vambergu corocznie odbywa się święto 
koronek, które wpisało się na stałe w na 
mapę kulturalnych wydarzeń tego regionu.

Inne wrażenia i doznania pozostawił  arty-
stom bezpośredni kontakt z folklorem 
łużyckim w Muzeum Sztuki Łużyckiej 
w Bautzen (Budziszyn) w Saksonii. Łuży-
czanie bardzo głęboko i trwale pielęgnują 
własną sztukę i kulturę. Posiadają duże 
zbiory zabytkowych strojów, haftów, tka-
nin i sprzętu regionalnego. Tworzą liczne 
zespoły i chóry, które kultywują najdaw-
niejsze tradycje. Przez swoją systematycz-
ność i staranność są przykładem, prawi-
dłowej ochrony własnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Wcześniej wymienione  Muzeum Tkactwa 
Dolnośląskiego w Kamiennej Górze46 jako 
miejsce corocznych wystaw współczesnej 

tkaniny artystycznej - jest także ważnym 
w skali kraju ośrodkiem gromadzącym 
zbiory eksponatów związanych z tkactwem 
na terenie pogórza sudeckiego, w szczegól-
ności Ziemi Kamiennogórskiej. W posiada-
niu muzeum znajdują się wszystkie narzę-
dzia potrzebne do przetwarzania lnu oraz 
wiele tkanin wytwarzanych na ręcznych 
krosnach. Ważne miejsce zajmują ręczne 
warsztaty tkackie datowane na okres od 
XVIII-XX wieku oraz krosno Jacquarda 
z 1.ćw.XX wieku. 

Specjalną ciekawostką muzealnych zbiorów 
jest kompletnie zachowane automatyczne 
krosno AT 61 pochodzące z Kilimowskiego 
Zakładu Maszyn w ZSRR47 . 

W zbiorach muzealnych gromadzone są 
także stare fotografie, wzorniki tkanin 
i karty z kolorami przędz, dokumenty 
cechowe, stemple do znakowania płótna 
oraz inne akcesoria cechów kamiennogór-
skich płócienników. W posiadaniu znaj-
dują się klocki, płyty drzeworytnicze oraz 
stemple. 

Osobny zbiór zabytków stanowią stroje 
ludowe, mieszczańskie oraz elementy ubio-
rów. „W przeciwieństwie do współczesnej 
mody kosmopolitycznej, nie wskazującej na 
pochodzenie właściciela, tradycyjny strój 
ludowy stanowił legitymację społeczną, 
określającą nie tylko wiek i stan cywilny 
jednostki, lecz wskazującą na geografię, 
historię i gospodarkę jej najbliższej ojczy-
zny i wreszcie przynależność narodową”48. 
Najpiękniejszą częścią tych zabytków jest 
imponująca kolekcja czepców śląskich 
o rozlicznych kształtach i sposobach zdobie-
nia, uświetniających stroje niewiast przy-
należnych do różnych stanów. 

Stroje ludowe są świadectwem dawnych 
kultur i stylów historycznych. Zauważa 
się wiele wspólnych cech  w ubiorach ślą-
skich i czeskich, ponieważ wpływy sąsia-
dów miały niebagatelne znaczenie w roz-
woju zdobnictwa.

O regionalnym bogactwie kulturowym, 
świadczą dziś przede wszystkim pieczoło-
wicie  przechowywane i wciąż pozyskiwane 
zabytki do zbiorów muzealnych. To, dzięki 
ich kolekcjom zachowało się polskie dzie-
dzictwo kulturowe. 

„Nie od dziś bowiem wiadomo, że odmien-
ność tradycji inspiruje poczynania współ-
czesnych. Nie od dziś rola jej w kształtowa-
niu trwałych wartości kulturowych narodu, 
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a więc i jego sztuki, jest przedmiotem zain-
teresowania zarówno twórców, jak i kolek-
cjonerów, a także badaczy historii kultury. 
Samo słowo „tradycja”- pochodzące od 
łacińskiego tradere - zawiera w sobie dość 
jednoznacznie określoną ideę przenosze-
nia już istniejących wartości z pokolenia 
na pokolenie i rozwijania ich w myśl dążeń 
nastającej epoki” 49 .

Międzynarodowe spotkania artystów 
sztuki włókna, organizowane tradycyj-
nie w regionie dolnośląskim, są światłem 
pobudzającym  lokalne działania w środo-
wiskach kulturotwórczych. Coroczne pre-
zentacje profesjonalnej sztuki w przygra-
nicznych ubogich miasteczkach, wyzwalają 
cenne inicjatywy u miejscowych animato-
rów kultury. 

Spotkania artystów z ludźmi przechowu-
jącymi rodzinne  rękodzielnicze tradycje, 
mają szczególne znaczenie dla ocalenia daw-
nych regionalnych wartości i utrwalenia ich 
w pamięci współczesnego pokolenia. 

W historii polskiego narodu, występujący 
i dziś, problem lokalnych tożsamości był 
częstym zjawiskiem. Cyprian Kamil Nor-
wid w swoich dalekosiężnych proroctwach 
miał przed oczyma „tęczę kultur ludzkich”, 
widział twórczą wolność w sztuce ludo-
wej. W swoim  dziele Promethidion prze-
powiedział upadek sztuki, jeśli zostanie 
ona oderwana od warsztatu, jeśli zostanie 
pozbawiona tradycji i dlatego zalecał: „Pod-
noszenie Ludowych natchnień do potęgi 
przenikającej i ogarniającej Ludzkość całą 
– podnoszenie Ludowego do Ludzkości 
nie przez stosowania zewnętrzne i konce-
sje formalne, ale przez wewnętrzny rozwój 
dojrzałości”50 . 

Ponadczasowe przesłanie Poety - Pro-
roka, także dla współczesnego pokolenia 
powinno być lekcją kształtowania regio-
nalnej  tożsamości, która była zawsze pod-
waliną narodowej kultury. 

                               Wrocław, 15.07.2010
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*     *     * 

Na jakim nas rozpięto instrumencie?

Jakiż to skrzypek trzyma nas w swym 
ręku?

Rainer M.Rilke    „Pieśń miłosna”  

Ty taka cicha

ja krzyczący ciszą

Słyszysz? Ktoś za ścianą

gra na fortepianie

Das Wohltemperiertes Klavier

Ale ty słuchasz teraz Vivaldiego

allegro – adagio – allegro

Bo to już jesień

a więc opadają twe westchnienia do mnie

już ich nie podniosę.

My rozpięci jak żuraw na pochmurnym 
niebie

odlecimy w przeciwne obce sobie strony

TANIEC SZALONYCH WITRAŻY

Jak w rytmie Święta Wiosny

migają kolorowo

jeden krzywy a drugi prosty

na jednym zda się miarowo

przeżuwa krowa Chagalla

na innym się płomień rozpala

Albo dostojnie 

jak ten co grzesznym błyskiem

uwiecznia w Notre Dame

średniowieczne dziwki paryskie 

Niebotycznie i artystycznie

szkło i ołów

ołów na kule

szkło na kufl e

przyziemnie i hieratycznie

Wirują tęczowo

miarowo niemiarowo

a w jednym połyskuje 

miłość niespełniona

a w drugim rozłożone na krzyżu ramiona

lub fragment Wniebowzięcia

a jeszcze w innym zalśni

twarzyczka niemowlęcia

I nie wiadomo czy to modlitwa czy taniec

taniec świętego Wita

a może rozpasanie

a może pobożne kazanie

soczyste winobranie

i mocna okowita

Jest i śmierć a jakże

ona wam jeszcze pokaże

i piekła czerwone błyski

i rozwścieczone pyski

Pobożny ludek się lęka

przed witrażami klęka

a inni ci bez sumienia

radzi by w witraż kamieniem

a inni

inni gdzież oni

kto te witraże obroni

Tak w rytmie Święta Wiosny

jeden krzywy a drugi prosty

migają kolorowo

gdy spojrzeć na nie pod słońce

które witraże rozpala

to i krowa i krzyż

i średniowieczne paryskie dziwki

za początkiem za końcem

na wyrywki

i wszystko ab ovo

ab ovo usque ad mala

Janusz  Przetacznik
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Ignacy S. Fiut

W domu zbudowanym z wierszy

Poezja Anny Kajtochowej jest obecna 
w kulturze literackiej Polski prawie od 
czterdziestu lat. Poetka stworzyła osobliwy 
świat poetycki na bazie własnej wrażliwości, 
która kształtowała się przez całe jej bogate 
życie nacechowane rozlicznymi doświad-
czeniami z lat młodości, wojny i okupacji, 
odzyskania niepodległości, okresu odbu-
dowy Polski w czasach PRL-u, aż po czasy 
nam współczesne. Jej twórczość można 
określić mianem duchowego świadectwa 
epoki, tj. wieku XX oraz początków nowego 
milenium. Poetka, podobnie jak większość 
Polaków, przeszła drogę z małej wsi pod 
Brzozowem – Borówki – przez Bochnię, aż 
do Krakowa, gdzie osiadła na stałe. 

Tu poznała męża, założyła rodzinę, a całe 
swoje życie związała z pracą i misją dzien-
nikarską, którą pełniła przez lata pracując 
w prasie małopolskiej. Jednocześnie, krok 
po kroku, dojrzewała w niej potrzeba pisa-
nia, a więc rozwijała swoją sztukę literacką, 
drukując wiersze, wydając kolejne tomiki 
i powieści, co zaowocowało obszernym 
i ciekawym dorobkiem artystyczny. Krótko 
mówiąc, jej twórczość odzwierciedla i sta-
nowi portret pisarski ostatniego półwiecza 
przemian rodzimej duchowości, a podmio-
tem lirycznym (mówiącym) prawie wszyst-
kich jej utworów jest pośrednio lub bezpo-
średnio ona sama. 

Jej dorobek twórczy jest ceniony, a w roku 
1995 ukazała się książka poświęcona jej 
twórczości autorstwa Eryka Ostrowskiego 
pt. ‘Wędrówki o świcie. Opowieść o Annie 
Kajtochowej”.

Na rozwój talentu i głębokiej potrzeby 
pisania Kajtochowej miały niewątpliwie 
dwa fakty związane z doświadczeniem 
literacki, tj. przynależność do Koła Mło-
dych Krakowskiego Oddziału ZLP oraz 
czynny udział w grupie literackiej „Nad-
skawie”, umożliwiające rozwój jej warsz-
tatu literackiego oraz pierwsze publikacje 
przygotowywane pod opieką znanych kra-
kowskich i małopolskich pisarzy. Mając 
zatem bogaty i złożony bagaż doświadczeń 
wybrała podobną do wielu jej rówieśników 
o chłopskiej proweniencji drogę twórczą. 
Szukała swoich sojuszników wśród autorów 
urodzonych i związanych ze wsią, którzy 
podobnie jak ona, przeszli złożony, oku-
piony biedą, niedostatkiem, często niekła-
maną niechęcią elit literackich, szlak roz-
woju własnej twórczości. 

Głównym źródłem jej inspiracji oraz zamy-
słów twórczych było całe dobrodziejstwo 
osobistego doświadczenia, nagromadzone 
w pamięci, domagające się upublicznie-
nia. Jej tworzenie miało i ma niewątpliwe 
aspekty poznawcze, skierowane na świat 
i ludzi, ale i samopoznawcze, związane 
z budową własnej tożsamości, ciągle nara-
żanej na próby, a wynikającej z nieustan-
nej wędrówki ze wsi do miasta; z kultury 
wiejskiej do kultury miejskiej; ze świata 
podporządkowanego wyobrażeniom reli-
gijnym i mitycznym do świata zurbani-
zowanego, przesiąkniętego racjonalnością 
i pragmatyzmem. 

W jej osobowości odcisnęło się więc 
piętno głębokiej transformacji społecznej 
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związanej z jej awansem społecznym, co 
nie znaczy, że porzuciła swoje korzenie 
etniczne, w oparciu o które rozwinęła się 
i do dzisiaj utrzymuje się rdzeń jej tożsa-
mość osobowej, a w konsekwencji artystycz-
nej. Kajtochowa była i jest konsekwentnie 
wierna swoje „małej ojczyźnie”, która ufor-
mowała jej osobiste podstawy człowieczeń-
stwa, systemu wartości, szacunku dla pracy 
i drugiego człowieka. I takie też wartości 
niesie ze sobą jej poezja.

Ową drogę poetycką Kajtochowej adekwat-
nie ilustruje wydany w roku 2009 z okazji 
jej osiemdziesiątych urodzin oraz czter-
dziestolecia pracy twórczej wybór wierszy 
pt. „Poezje wybrane” przez Ludową Spół-
dzielnie Wydawniczą. W jednym z począt-
kowych wierszy autorka chyba najbardziej 
prawdziwie wyjaśnia istotę swej osobowości 
twórczej, pisząc: „Jest w mnie cisza/wiosen-
nego lasu/i skwar południa/dojrzałego lata/
niepokój świtu/i niepewność nocy/smutek 
szarugi/i jaskrawość słońca/Jest we mnie 
wulkan/który nie wybucha/i pełna bólu/
niestygnąca lawa”. Jasno więc widać, że 
autorka z latami zdobyła wysoka samo-
świadomość własnej tożsamości osobowej, 
ale i artystycznej, jasno wskazując na jej 
źródła i korzenie, którymi jest fundamen-
talna więź z przyrodą; życiem na jej łonie, 
kiedy w wysiłku pracy buduje się własne 
gniazdo rodzinne, które określa następnie 
na całe życie fundamenty tego domu, w swej 
wędrówce egzystencjalnej nadbudowanego 
nad nim. W poezji Kajtochowej można więc 
wskazać cztery zasadnicze fi lary inspirują-
cej jej zamysły artystyczne. Są nimi: przy-
roda, wartość i godność człowieka, jego 
praca, religijny stosunek do świata, który 
postrzega jako „cud stworzenia” oraz umi-
łowanie do swej „małej ojczyzny” – okolic 
Brzozowa na Podkarpaciu, które nadaje 
wręcz mistyczny charakter wzorcom kul-
tury kultywowanym przez poetkę.

Nietrudno zauważyć, że Kajtochowa jest 
mistrzynią wszelkich form liryzmu, choć 
oszczędna w słowach i unikająca baroko-
wych metafor, prostotą wersyfi kacyjną jest 
w stanie poruszyć najgłębsze pokłady uczuć 
i wyobraźni człowieka.  Zapewne u pod-
łoża jej inspiracji artystycznych leży wręcz 
dziecinna niewinność jej przeżycia religij-
nego, dająca nad wyraz jasny ogląd siebie 
i swojego miejsca w uniwersum świata. 
W jednym z metafi zycznie zakorzeniony 
liryków z roku 1986 możemy przeczytać: 
„W muszli/Twojego ramienia/odbywam/

najdalsze podróże/od brzegów dnia/do 
konturów nocy/od schyłku ciszy/do łomotu 
burzy/szkoda/że nie mogę/zamieszkać na 
stałe/w tej muszli”. Ów pierwotny misty-
cyzm, gdzie poetka ujawnia swoje najbar-
dziej głębokie źródła osobistej żywotności, 
ale potrzeby tworzenia, stanowi funda-
ment bytowy nie tylko dla niej, ale również 
i innych ludzi, zaś wiersz staje się narzę-
dziem budowy z czytelnikiem tej uducho-
wionej wspólnoty. Umiejętności mistycz-
nego jednoczenia się poprzez swą ducho-
wość również z boskim porządkiem świata 
powoduje, że poezja Kajtochowej staje się 
przez to bardzo nośna i musi wzbudzać 
zaangażowanie emocjonalne nawet u naj-
bardziej zatwardziałych jej odbiorców. 
Ona jakby skrywa się za swymi utwo-
rami i dyskretnie pokazuje, że i ty możesz 
być z nią podmiotem lirycznym właśnie 
w tym wierszu i doświadczać bezpośrednio 
owego czaru olśnienia wspólnotą emocjo-
nalna z poetką we wspólnym z nią świecie. 
Taką zachętą jest niewątpliwie utwór bez 
tytułu także z roku 1986, w którym pisze: 
„Nauczyć się od ziemi/cierpliwości trawy/
bycia sobą/zawsze i wszędzie/nauczyć się/
jej ciepła i chłodu/sytości i głodu/umieć jak 
ona/znosić chwasty/i rodzić owoce”. Poezja 
bowiem dla poetki jest refl eksyjną formą 
człowieczego egzystowania, wplata się 
w prozę życia, pozwala intuicyjnie rozu-
mieć go, znosić jego niewygody, mobili-
zować do prometejskiego wysiłku pomimo 
wszystkiego, bo przecież jak pisze: jest ona: 
bólem, lękiem i zarazem nadzieją.

       To, co wdaje się być najważniejszą funk-
cją artystycznego zaangażowania poetki, 
sprowadza się do prostej kwestii, a mianowi-
cie chodzi tu o przyjaźń drugiego człowieka, 
któremu zawsze ofi aruje swoją, podając mu 
niestrudzenie własna rękę, darząc ciepłotą 
słów do niego skierowanych. Przyjaźń jest 
przecież w prostocie życia codziennego 
źródłem prawdy o nim, o którą ciągle 
zbiega. Ma bowiem głęboką  świadomość, 
co zapewne wynika z jej długiego i boga-
tego doświadczenia, że jest ona warun-
kiem szczęścia każdego człowieka nawet 
wtedy, gdy znajduje je w formie porozrzu-
canych okruchów nadziei, ekstremalnych 
sytuacji życiowych, nawet w konfrontacji 
ze śmiercią. W wierszu z 2005 roku oznaj-
mia: „Najgłośniej mówi/milczenie/i ręka 
w dłoni/przyjaciela/oparcie w ostatniej/
chwili/u progu Światła/które coraz bliżej/…
To co we mnie niezniszczalne/staje twarzą 

w twarz/z Tym co jest…”. Ni e trudno się 
nie zgodzić, z opinią Leszka Żulińskiego 
o poezji krakowskiej poetki, wyrażonej we 
wstępie („Ten świat jest cudem”) do tego 
wyboru jej utworów, że: „ (…) Kajtochowi 
jest entuzjastką harmonii korelującej „byt 
naturalny” z „bytem społecznym; oczy-
wiście w swoich oczekiwaniach nie jest 
naiwna, często pisze wiersze o rozbracie jed-
nego i drugiego, daje świadectwo ludzkiej 
alienacji, bólu, cierpienia i „samowygnania” 
z Raju, chyba jednak wierzy w ten boski 
porządek świata, stworzonego dla wszel-
kich form bytu jako wspólny Dom”. Nic 
więc nie pozostaje, jak zaprosić Czytelnika 
do odwiedzenia „jej domu” zbudowanego 
z tych wspaniałych wierszy.

____________________                                                                      

Anna Kajtochowa, Poezje wybrane, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009, 
s. 178.
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Izabela 
Jutrzenka -Trzebiatowska
Wesele Figara 
w Muzeum Narodowym

Krakowska premiera słynnej, czteroakto-
wej opery buff a – inaczej komicznej – Wol-
fganga Amedeusza Mozarta, przygotowanej 
przez  Capellę Cracoviensis, a wyreżysero-
wanej przez Jana Peszka i Cezarego Toma-
szewskiego, odbyła się w Muzeum Naro-
dowym w  wieczór sylwestrowy. Przedsta-
wienie zostało powtórzone w Nowy Rok i 
następującą po nim niedzielę przyciągając 
tłumy wielbicieli muzyki poważnej.

Za pulpitem dyrygenckim stanął Jan 
Tomasz Adamus, absolwent Akademii 
Muzycznej w Krakowie będący od 2008 
roku dyrektorem naczelnym i artystycznym 
krakowskiego chóru i orkiestry Capella 
Cracoviensis, która zaprezentowała się 
wspaniale grając na instrumentach daw-
nych. Na pianoforte zagrał Marek Topo-
rowski. Warto wspomnieć, że Wesele Figara 
w tym wydaniu zostało wystawione po 
raz pierwszy dwa lata temu na Festiwalu 
Bachowskim w Świdnicy.

Libretto do opery stworzył Lorenzo da 
Ponte na podstawie  sztuki Pierre'a Beau-
marchais'a autora "Cyrulika Sewilskiego".   

Le marriage de Figaro z 1784 roku znalazł 
się na indeksie władców ówczesnej Europy. 
Zakazem publicznego wykonywania obło-
żył ją najpierw Ludwik XVI, a później jego 
śladem podążył cesarz Józef II, co niewąt-
pliwie przyczyniło się do zainteresowania 
się sztuką przez Mozarta. Cesarz o dziwo 
zgodził się na przygotowanie opery pod 
warunkiem oczyszczenia tekstu z akcen-
tów politycznych. Premiera opery odbyła 

się w wiedeńskim Hofburgtheater 1 maja 
1786 r i jeszcze w tym samym roku została 
powtórzona w Pradze.

Można by zapytać co sprawiło, że sztuka, 
a później opera, stała się przedmiotem tak 
wielu kontrowersji.  

Hrabia Almaviva, wielkorządca Andaluzji 
– w którego postać wcielił się znakomity 
bas-baryton Bogdan Makal – zniósł wła-
śnie prawo pierwszej nocy, co bynajmniej 
nie przeszkadza mu wciągać w romans 
narzeczonej własnego lokaja. Zuzanna – 
Marzena Lubaszka dysponująca doskona-
łym sopranem – zaręczona wszak z Figarem 
opiera się tym umizgom.

Hrabina Rozyna Almaviva  – w tym spek-
taklu Monika Mych – znana jest rów-
nież ze swoich miłostek. Zanim poślu-
biła Hrabiego miała zostać żoną doktora 
praw Bartolo, w czym przeszkodzić miał 
Figaro. Teraz z kolei Bartolo, którego postać 
przekonująco kreuje Jacek Ozimkowski, 
nie chce dopuścić do małżeństwa Figara 
z Zuzanną nie wiedząc, że Figaro jest jego 
własnym nieślubnym synem urodzonym 
przez służącą Marcelinę. Sprawę kompli-
kuje fakt, że Figaro pożyczył od Marceliny 
pewną sumę pieniędzy i nie oddał.

Miałbym teraz z tak błahego powodu oże-
nić się z Marceliną? – protestuje Figaro, 
bohater plebejski, wzbudzając od samego 
początku sympatię publiczności. Andrzej 
Witlewski, baryton, związany na stałe 
z Teatrem Wielkim w Warszawie stworzył 
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w Operze Narodowej wiele ciekawych 
kreacji.

Jak więc widzimy sztuka odsłania praw-
dziwe oblicze moralności demaskując 
pruderię i zak łamanie wyższych sfer 
społecznych.

„O panie Hrabio, cóżeś uczynił dla zyskania 
tylu przywilejów? Zadałeś sobie ten trud, 
aby się urodzić, nic więcej. Poza tym czło-
wiek dosyć pospolity, podczas gdy ja...!” – te 
słowa wielkiego monologu Figara wywołały 
zachwyt publiczności.„Figaro to rewolucja 
już w czynie” – mówił Napoleon. „Figaro 
zabił szlachtę” – wołał Danton.

Nie jedyne to jednak przesłanie sztuki.

Poza sferą rzeczywistą pojawia się, tak jak 
to zwykle u Mozarta bywa, nierzeczywi-
ste. Strzała wystrzelona z łuku na początku 
pierwszego aktu sugeruje, że naszym losem 
rządzą wyższe, niezbadane siły, a kiedy 
zapada zmierzch świat traci swoje racjo-
nalne umocowanie. Pod osłoną nocy tyle 
się dzieje. Przez scenę przemyka co raz 
Cherubino, paź hrabiego, zakochany we 
wszystkich kobietach świata.

Barbarina, córka ogrodnika, uosobienie 
niewinności zdaje się mówić, że istnieje 
inna miłość; czysta. W jej postać miała się 
wcielić Maria Peszek, ale zastąpiła ją absol-
wentka Akademii Muzycznej w Krakowie, 
Justyna Ilnicka.

Na temat scenografi i, wymagającej dużej 
dozy wyobraźni ze strony widza, nie 
będziemy się wypowiadać, jako że została 
ona wymuszona warunkami, jakie dawały 
pomieszczenia Muzeum Narodowego. Nic 
nie stało jednak na przeszkodzie ujednolice-
nia kostiumów, a zwłaszcza utrzymania ich 
w jednej konwencji, przystającej do epoki, 
w której tworzył Mozart, zwłaszcza, że zespół 
grał na instrumentach dawnych. Nadto 
raził strój Cherubina z całą pewnością nie-
przydający wdzięku odtwarzającej tę postać 
Aleksandrze Buczek. Całe przedsięwzięcie 
należy jednak uznać za nader odważne, 
a przy tym udane, tym cenniejsze, że dawno 
już w repertuarze operowym Krakowa nie 
pojawiał się Wolfgang Amadeusz Mozart, 
jeden z największych twórców wszechcza-
sów. Ciekawa to opera i jeszcze piękniejsza 
muzyka; przyjemnie było posłuchać.
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