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Słowo
od redaktora

Szanowni Państwo,
z satysfakcją oddaję osiemnasty numer Hybrydy oscylujący tym razem wokół Galerii
Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach, gdyż tam właśnie
w dniu 25 marca 2011 roku obradowało Stowarzyszenie Twórcze POLART, zaproszone
przez panią dyrektor Zofię Gołubiew, która będąc naszym długoletnim członkiem
wystąpiła tym razem w roli Gospodarza Walnego Zgromadzenia.
Onieśmielona nieco tym zaszczytnym zaproszeniem wkroczyłam do Muzeum, które
dopiero co zostało oddane po trwającym blisko trzy lata remoncie. Za mną ciągnęła rzesza
artystów, malarzy i rzeźbiarzy z całą pewnością marzących w skrytości ducha o tym, aby
ich prace znalazły kiedyś godne miejsce w tutejszych przestrzeniach wystawienniczych,
pisarzy i poetów, dla których obrazy bywają inspiracją, muzyków, a także przedstawicieli
innych profesji, którym bliska stała się idea propagowania sztuki najnowszej.
Wszyscy byli ciekawi czy i co się zmieniło, w jakim kierunku poszła modernizacja. Nie
wszyscy wiedzieli natomiast, że w tej pochodzącej z XIII wieku wielkiej hali handlowej jaką były niegdyś Sukiennice, już pod koniec XIX wieku Uchwałą Rady Miasta
Krakowa powołane zostało do życia Muzeum Narodowe.
Zachwyt wzbudziły ogólnodostępne tarasy z widokiem na Bazylikę Mariacki, na których rozłożyła swoje stoliki pod parasolami Cafe Szał, jako dowód podążania przez
Muzeum Narodowe za trendami obowiązującymi dzisiaj w muzealnictwie. Było nieco
za zimno, aby usiąść, ale bez trudu wyobraziłam sobie, jak miło będzie tutaj usiąść
w jakieś ciepłe letnie popołudnie, kiedy wszystkie kawiarnie wokół Rynku bywają okupowane przez turystów.
Wewnątrz, na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, a jedynie zaskoczyła mnie szklana
winda idealnie wpasowana w kolistą przestrzeń klatki schodowej, nic nie tracącej przez
to ze swojego dotychczasowego uroku, a wręcz przeciwnie.
Bez trudu odnalazłam ulubione niegdyś obrazy, a między innymi Szał Podkowińskiego
i Śmierć Elenai Jacka Malczewskiego, który przykuł moją uwagę, gdy przyszłam tu po
raz pierwszy w wieku kilku, a może kilkunastu, lat mając zakodowane w pamięci opowieści o zesłanym na Sybir pradziadku, Franciszku Dunin-Wąsowiczu.
Gdy wpatrywałam się w przepojone na wskroś cierpieniem dzieło namalowane przez
Malczewskiego pod wpływem jego własnych doświadczeń wyniesionych z powstania

styczniowego pojawiła się refleksja nad tym, czy i jaką prawdę powinna wyrażać sztuka. Śmierć Elenai pozostająca pod wpływem
epoki, w której przyszło żyć i tworzyć Malczewskiemu, jest wyrazem polskiego symbolizmu, zwiastunem ogólnoświatowej impresjonistycznej tendencji, wszelako wprost trudno uwierzyć, że wyszła spod pędzla ucznia Jana Matejki. Matejko odsłonił przed Malczewskim tajniki swojego warsztatu, wierząc, że stanie się on kontynuatorem zapoczątkowanego przez niego malarstwa historycznego, które przywołując dawną świetność Polski i jej zwycięstwa, w dobie zaborów miało podnosić Polaków na duchu. Malczewski
nie poszedł jednak śladem swego mistrza, autora monumentalnych dzieł z Hołdem pruskim i Bitwą pod Grunwaldem na czele, lecz
zaczął poszukiwać własnej drogi wyrażania uczuć nie mniej patriotycznych. Robił to jednak inaczej, na plan pierwszy wysuwając
cierpienie jednostki. Jednostka zaś stawała się symbolem cierpienia całego narodu.
Obrady Stowarzyszenia Twórczego POLART poprzedzone zostały zwiedzeniem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku z przewodnikiem. Urocza pani kustosz dr Barbara Ciciora oprowadzając gości pochylała się niemal nad każdym dziełem opowiadając wiele
interesujących historii i anegdot.
Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ponad stu lat swojego istnienia Muzeum Narodowe zgromadziło w tym miejscu najznamienitszą
kolekcję dzieł sztuki polskiej XIX wieku, która zapoczątkowana została otrzymanym w darze obrazem Pochodnie Nerona Henryka
Siemiradzkiego, eksponowanym obecnie w sali nazywanej Salą Siemiradzkiego. W usytuowanej po przeciwnej stronie Sali Chełmońskiego znalazły się między innymi dzieła tego wielkiego twórcy, przedstawiciela polskiego realizmu z osławioną i wszystkim
doskonale znaną Czwórką rozpędzonych koni.
Gdy wszyscy pełni wrażeń zajęli wreszcie miejsca, pani Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i do niedawna
jedyna kobieta na tak eksponowanym stanowisku w Polsce, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dzięki pracom remontowym nie
tylko odrestaurowano zabytkową architekturę, wybudowano nowy hol recepcyjny, wymieniono instalacje, założono klimatyzację
i monitoring, ale również pozyskano szereg nowych pomieszczeń o powierzchni ponad 1000 metrów.
Dalej snuła opowieść o latach swojej pracy zawodowej, która zapowiadała się dość spokojnie, gdy zaczynała jako dobrze zapowiadający się mediawista, a na koniec przyszło jej zmagać się z zarządzaniem ogromną placówką z licznymi oddziałami, z których obok
Gmachu Głównego wymienić wypada Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Dom Jana Matejki, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego mieszczące się w Kamienicy Szołajskich, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum im.Emeryka Hutten-Czapskiego, a także Muzeum Karola Szymanowskiego w słynnej "Atmie" w Zakopanem. Sukiennice, jak widać, stanowią jedynie niewielką część tej ogromnej całości.
Zofia Gołubiew sprawując pieczę nad wszystkimi tymi obiektami, a także nad zbiorami Muzeum Książąt Czartoryskich, wykazała
się niebywałym talentem organizacyjnym, nowatorskim podejściem do muzealnictwa, dzięki czemu został zapoczątkowany nowy
rodzaj szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej oraz wystawienniczej realizowanej między innymi poprzez liczne i niezmiernie
interesujące wystawy zmienne. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto wspomnieć o ogromnym projekcie Ameryka Ameryka
czy choćby o pokazie obrazu Goi. Szerokim echem odbił się po całym niemalże kraju Polaków Portret Własny. Wreszcie urodził
się pomysł wyjścia sztuki na zewnątrz z jednej strony, a z drugiej udostępnienia przestrzeni muzealnej dla działań alternatywnych.
W oczach Członków POLARTU rozbłysła nadzieja, że wielki plac przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego ożyje
i wypełni się sztuką najnowszą rodzimej generacji.
Po tym, jak pani Zofia Gołubiew zaprezentowała całokształt swoich dokonań, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Twórczego
POLART przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rocznej działalności oraz udzieliło Zarządowi absolutorium, a także
przyjęło w poczet członków mentora karnistów, a zarazem dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisława
Waltosia, wielokrotnie piszącego na łamach naszego pisma prof. Ignacego S. Fiuta, wybitnego muzyka organistę prof. Krzysztofa
Latałę, kochanego przez wszystkich krakowskiego barda Leszka Wójtowicza oraz Marzenę Pierścionek, współwłaścicielkę Hotelu
Rubinstein znaną ze swoich szeroko zakrojonych działań na rzecz kultury.
Wiosenne Zgromadzenie zakończyła tradycyjna lampka wina w Sali Michałowskiego, gdzie zawisły dzieła zaliczane do polskiego
romantyzmu. Warto wspomnieć, że ten polski szlachcic brał udział w powstaniu listopadowym, a po jego upadku namalował wiele
obrazów olejnych i akwareli, w tym liczne portrety, nie tylko rodzinne, ale również konne Napoleona, a co więcej przedstawiał sceny
batalistyczne, jak chociażby szarżę Szwoleżerów na wąwóz Samosierry pod dowództwem Kozietulskiego.
O obrazach zgromadzonych w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku można by opowiadać w nieskończoność, moim obowiązkiem
jednakże jest zwrócić Państwu uwagę, że w bieżącym numerze obok wywiadu z Zofią Gołubiew oraz artykułu Janusza Wałka na
temat wystaw powstałych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w Muzeum Narodowym, drukujemy również, jak zawsze zresztą,
wiersze, a w tym nestora POLARTU - Juliana Kawalca, obchodzącego w tym roku swoje 95. urodziny. Obok wierszy Juraty Bogny
Serafińskiej i Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty znalazły się ich opracowania krytyczne pióra Ignacego S. Fiuta. Z kronikarskiego
obowiazku odnotowujemy też uroczystości związane z jubileuszem 75- lecia Janusza Trzebiatowskiego, założyciela i pierwszego
prezesa POLARTU. Zachęcam zatem do lektury.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska

Obrady Stowarzyszenia Twórczego POLART w Galerii Malarstwa XIX w. w Sukiennicach
Nowi Członkowie:
Marzena Pierścionek, prof. Ignacy S. Fiut, prof. Krzysztof Latała, prof.. Stanisław Waltoś,
Leszek Wójtowicz (na zdjęciu z Prezesem Honorowym Januszem Trzebiatowskim)

Z Zofią Gołubiew Dyrektor Muzeum narodowego w Krakowie
rozmawia Joanna Krupińska-Trzebiatowska
JKT: Szanowna Pani Dyrektor, na wstępie naszej rozmowy w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Twórczego POLART
i swoim własnym pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za zaproszenie nas do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
gdzie dzięki Pani wspaniałomyślności mogliśmy obradować w dniu 25 marca 2011 roku w niezwykłej atmosferze wspaniałych dzieł
zgromadzonych w Sali Siemiradzkiego i to tuż po otwarciu Muzeum dla publiczności po blisko trzyletnim remoncie. Jak nam wiadomo ten remont był ogromnym, zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciem.
Zofia Gołubiew: Była to jedna z największych i najważniejszych inwestycji konserwatorskich w Polsce. Zaczęła się od przygotowania projektu i wniosku o pozyskanie funduszy, a zaraz potem, w 2007 roku, nastąpiło przeniesienie około 1400 obrazów i rzeźb
do Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Dla nas ważne było to, że zbiory w czasie remontu Sukiennic pozostały w ekspozycji
bez potrzeby zamykania ich w magazynach. Przygotowanie i prowadzenie remontu i modernizacji tego naszego Oddziału, a potem
urządzenie go na nowo było gigantyczną pracą. I chociaż byłam jej inicjatorem, to nic nie zrobiłabym sama: był to olbrzymi wysiłek wielu moich Kolegów, całego Zespołu.
JKT: Z wykształcenia jest Pani historykiem sztuki, więc jak to się stało, że zdecydowała się Pani na tak szczególną formę
działalności.
Zofia Gołubiew: Rzeczywiście, pracę dyplomową na Uniwersytecie Jagiellońskim pisałam o XIII-wiecznym Kościele św. Jakuba
w Sandomierzu, zainteresowana byłam też architekturą dominikańską XIII wieku w Polsce. Podejmując w 1974 roku pracę
w Muzeum Narodowym w Krakowie zrezygnowałam ze studiów nad średniowieczem, a także w ogóle z pracy stricte naukowej na
rzecz zajmowania się sztuką nowoczesną, a początkowo także publicystyką. Przyszłam do Muzeum z niechęcią, bo wydawało mi się
wówczas, że muzeum to takie miejsce, gdzie pracują starsze panie w przydeptanych kapciach i piją herbatę za szafami. Początkowo
zaczęłam prowadzić wydawnictwo, którego wtedy właściwie nie było. Po jakimś czasie dyrektor Tadeusz Chruścicki zaproponował
mi prowadzenie Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby. W ciągu szesnastu lat opracowałam politykę pozyskiwania zbiorów, wraz z zespołem urządziłam dwie wielkie galerie sztuki polskiej: XIX wieku w Sukiennicach i XX wieku w Gmachu
Głównym. Zrobiliśmy mnóstwo wystaw z katalogami, między innymi: Henryka Siemiradzkiego, Artura Grottgera, Tadeusza Kantora, Andrzeja Wróblewskiego, Jana Lebensteina, Andy'ego Warhola. Zainicjowałam też wystawy nietypowe, jak na tamte czasy,
na przykład recepcji dzieła Jana Matejki, czy wpisania sztuki filmu w działalność muzeum – przy okazji premiery „Pana Tadeusza”
Andrzeja Wajdy. Stworzyłam też projekt artystycznej odpowiedzi współczesnych twórców na dzieło Matejki. Byłam już całkiem
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szczęśliwa i dobrze zorganizowana, praca w dziale była podzielona między cztery osoby, wyjeżdżaliśmy z mężem na każdy weekend na wieś, aż tu nagle w 1996 roku dyrektor Chruścicki powiedział, że powinnam zostać wicedyrektorem do spraw naukowych
i upowszechniania. Okazało się wówczas, że spadło na mnie ogromnie wiele nowych obowiązków.
JKT: Jak godziła pani pracę zawodową z prowadzeniem domu, dziećmi, czy ta podwójna rola kobiety nie wydaje się pani nadmiernym obciążeniem?
Zofia Gołubiew: Faktem jest, że zaniedbałam przez to męża, córkę, gdyż priorytetem była praca zawodowa, czego żałuję, ale
ufam, że mi wybaczą, bo zrozumieją. W Muzeum porządkowałam różne sprawy, nadzorowałam realizację strategii wydawniczej,
planowej polityki wystawienniczej, zapoczątkowałam działalność edukacyjną, promocyjną i marketingową. Zaczęłam też dbać
o tożsamość Muzeum Narodowego, gdyż w tamtym czasie niewiele osób kojarzyło, że na przykład Galeria w Sukiennicach stanowi część Muzeum Narodowego, a już nikt prawie nie łączył z nami ówczesnego Oddziału, czyli „Mangghi”. Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manggha”, wzniesione ze środków zebranych przez Fundację Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny
Zachwatowicz przez dziesięć lat było integralną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. Od stycznia 2005 roku zarządzeniem Ministra Kultury Centrum (obecnie Muzeum) ustanowione zostało samodzielną instytucją kultury. Zbiór Działu Sztuki
Dalekiego Wschodu został przekazany tej instytucji jako depozyt naszego Muzeum.
JKT: Faktycznie nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że stanowią jedną całość, podobnie jak nie przyszłoby mi do głowy, że
zakopiańska "Atma" może należeć do Muzeum Narodowego w Krakowie. Tych Oddziałów jest więcej?
Zofia Gołubiew: Poza Muzeum Karola Szymanowskiego w "Atmie", należy do nas Pałac Biskupa Erazma Ciołka przekazany
Muzeum w 1996 roku. Znajdują się tam trzy stałe galerie: Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej, Sztuka Dawnej Polski
XII-XVIII wiek oraz stała wystawa rzeźby architektonicznej „Kraków na wyciągnięcie ręki”. Naszym Oddziałem jest też Dom
Jana Matejki, a także: mieszczące się w Kamienicy Szołayskich Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Dom Józefa Mehoffera,
wreszcie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. No i oczywiście Gmach Główny, gdzie można zwiedzać trzy wystawy stałe:
„Broń i Barwa w Polsce”, Galerię Rzemiosła Artystycznego, Galerię Sztuki Polskiej XX wieku.
JKT: Była Pani pierwszą kobietą w historii polskiego muzealnictwa na tak eksponowanym stanowisku.
Zofia Gołubiew: Gdy w 2000 roku dyrektor Chruścicki, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi planami, ustąpił ze stanowiska pan
minister mianował mnie dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, i faktycznie do niedawna, bo do lutego tego roku,
byłam jedyną kobietą w Polsce kierującą Muzeum Narodowym, a jest to największa placówka muzealna w Polsce. Obecnie
w Warszawie dyrektoruje pani Agnieszka Morawińska. Obejmując to stanowisko zdałam sobie sprawę, że w istocie niewiele przedtem wiedziałam o zarządzaniu tak ogromną placówką muzealną. To nie tylko zbiory. To także sprawy techniczne, konserwatorskie, zwłaszcza te zapobiegawcze, finansowe, to zabezpieczenie zbiorów, to także nie zawsze łatwe sprawy personalne. Obecnie
przodujemy w zdobywaniu środków z funduszy europejskich. Zatrudniamy około stu umundurowanych, dobrze wyszkolonych
i uzbrojonych funkcjonariuszy Wewnętrznej Służby Ochrony tworzących Straż. A więc to „mała armia”, gotowa na zapobieżenie różnym niebezpiecznym sytuacjom.
JKT: Oby się takie nie zdarzyły. W Polsce na szczęście nie podkłada się bomb, ale prześladowały mnie w Paryżu.
Zofia Gołubiew: Trzeba pamiętać, że Muzeum Narodowe powstało w Krakowie pod koniec XIX wieku, właśnie w Sukiennicach, a więc w czasie, gdy Polska była pozbawiona państwowości.
JKT: Jako instytucja miejska, by nie podlegać zaborczemu rządowi w Wiedniu?
Zofia Gołubiew: Zaczątkiem zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie był obraz Pochodnie Nerona, ofiarowany 7 października 1879 roku Krakowowi przez autora Henryka Siemiradzkiego, z myślą o utworzeniu w Sukiennicach galerii sztuki narodowej. W ciągu paru następnych dni napłynęły kolejne dary od artystów, potem od kolekcjonerów, wtedy też Rada Miejska specjalną uchwałą powołała do życia Muzeum. O tym, jak wielka była potrzeba utworzenia takiej instytucji, świadczyć może fakt,
że zbiory zaczęły się rozrastać bardzo szybko; ofiarowywano nie tylko całe znakomite kolekcje, lecz także budynki, dzięki czemu
powstawały coraz to nowe oddziały muzealne. Do końca I wojny światowej Muzeum Narodowe w Krakowie było jedynym wielkim, dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich .
JKT: A Gmach Główny?
Zofia Gołubiew: W 1934 roku przystąpiono do budowy Nowego Gmachu według projektu, który był uznany za jedno z nowocześniejszych założeń muzealnych w ówczesnej Europie. Niestety wybuch II wojny światowej spowodował, że realizacja nie została
dokończona i budynek funkcjonował w formie niepełnej aż do 1970 roku. W roku następnym powrócono do rozbudowy gmachu, którą zakończono dopiero w roku 1990. Natomiast w 1950 roku włączono do Muzeum Narodowego w Krakowie, jako jego
Oddział, Muzeum Książąt Czartoryskich wraz z Biblioteką i Archiwum. Było to najstarsze prywatne muzeum udostępnione
publiczności w 1801 roku w Puławach, które w 1876 przeniesiono do Krakowa z Paryża, gdzie znalazło się po upadku powstania listopadowego. Od 1950 roku Muzeum Narodowe ma status muzeum państwowego, podległego bezpośrednio Ministrowi
Kultury. Utrzymywane jest przez Ministra oraz z przychodów własnych, które od kilku lat może uzyskiwać, mimo iż statutowo
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jest instytucją non profit. Pierwszy statut Muzeum został nadany w 1883 roku, obecny, ósmy z kolei, pochodzi w roku 2001. Po raz
pierwszy wpisano w statut Muzeum jego misję.
JKT: Proszę zacytować.
Zofia Gołubiew: „Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki
światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości
naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie
dla kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie”. Wypełniając tę misję, Muzeum chroni
powierzone mu dziedzictwo narodowe. Czyni to nowoczesnymi środkami, lecz z głębokim poszanowaniem tradycji. Dzięki temu
– mamy nadzieję – znajdzie poczesne miejsce i odegra niemałą rolę w zjednoczonej Europie.
JKT: Wróćmy jednak jeszcze na moment do remontów – udało się je zakończyć?
Zofia Gołubiew: Obejmując stanowisko kolejnego, siódmego w historii dyrektora zorientowałam się, że – tak jak i za moich wielkich poprzedników, tak i teraz – potrzebna jest natychmiastowa poprawa infrastruktury Muzeum. Zabraliśmy się ostro do pracy
i … udało się. Udało się doprowadzić do odnowienia dużej części substancji architektonicznej Muzeum. Przeprowadziliśmy wielkie remonty konserwatorskie w Kamienicy Szołayskich, w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, w Domu Jana Matejki i w Domu Józefa
Mehoffera. Tam też został zrekultywowany piękny ogród i udostępniony publiczności.Niedawno zakończył się remont Sukiennic.
Modernizacji wymaga Atma, obecnie nad tym pracujemy, a na razie udało się zainstalować tam system gaszenia pożaru mgłą wodną
„Fog” – Atma jest jedynym świeckim budynkiem, gdzie ten system zainstalowano. Stało się to możliwe dzięki zrozumieniu i życzliwości ówczesnego Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Marka Nawary. Obecnie prowadzimy remont Pałacyku Czapskich przy ulicy Piłsudskiego oraz Spichlerza przy placu Sikorskiego, gdzie mają trafić nasze skarby sztuki zachodnioeuropejskiej.
Niestety, poważnych zabiegów wymaga też już Gmach Główny Muzeum Narodowego – a to będzie wielka inwestycja! Oprócz
remontowania budynków chodzi też o zadanie innego rodzaju: o przekształcenie czterech Oddziałów biograficznych – mam na
myśli Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum Wyspiańskiego i Muzeum Karola Szymanowskiego – w nowoczesne
żywe centra informacji o życiu i twórczości artystów. Muzeum w założeniu powinno być otwarte i przyjazne. Ta idea przyświecała
rekultywacji Ogrodu Mehoffera, dziedzińca w Kamienicy Szołayskich, udostępnieniu tarasów w Sukiennicach oraz urządzaniu
kawiarenek, miejsc relaksu, odpoczynku dzieci itp. Prowadzimy też bardzo aktywną działalność edukacyjną – adresowaną do różnych grup społecznych: do dzieci, młodzieży, seniorów, a także do osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie.
JKT: To rzeczywiście ogrom zadań. Czy aby nie za dużo jak na jedną kobietę?
Zofia Gołubiew: Ależ raz jeszcze podkreślam z mocą, że to jest praca całego zespołu – wielu bardzo profesjonalnych osób. Muszę
przyznać, że w sprawach technicznych czy remontowych doradza mi mąż, który jest z wykształcenia inżynierem. A dodać trzeba,
że we wspomnieniach wszystkich dyrektorów Muzeum czyta się przede wszystkim właśnie o remontach i poszukiwaniu nowych
nieruchomości.
JKT: Nie dziwię się, że remonty spędzały sen z powiek pani poprzednikom. A nowe wyzwania?
Zofia Gołubiew: To bez wątpienia projekt informatyzacji Muzeum Narodowego i konieczność digitalizacji zbiorów. Stosujemy
system ewidencji zbiorów „Mona”. Zbiory mają zostać skatalogowane i udostępnione w sieci. Muszą powstać galerie wirtualne. To
olbrzymie zadania, ale mamy projekt i pieniądze na jego realizację. Na razie w Sukiennicach powstały Multiteka i Mediateka –
pozwalające na interaktywny odbiór sztuki i prowadzenie działań edukacyjnych w znacznie ciekawszej formie. Szklane ekrany przenoszą widza do czasów, gdy powstało Muzeum w Sukiennicach, a „artomaty” z dotykowymi ekranami pozwalają mu pozyskiwać
informacje o zbiorach i artystach. Zadania digitalizacji zbiorów i wprowadzenia atrakcji multimedialnych nadzorują w Muzeum
moi Zastępcy. To jedne z tych zadań, których sobie nie przypisuję.
JKT: Wspomniała Pani kiedyś o wychodzeniu muzeum na zewnątrz.
Zofia Gołubiew: Mamy plany na otwarcie przestrzeni przed Gmachem Głównym muzeum i z tego powodu walczę ze znajdującym się tam parkingiem. Plac stanowi własność Miasta, które zamierza usytuować pod nim parking podziemny. Nad nim mogłoby
powstać Muzeum Forum, otwarta przestrzeń na zewnątrz – przeznaczona dla artystów i publiczności. Już w 1934 roku powstał
nigdy niezrealizowany projekt zagospodarowania przestrzeni przed ówcześnie zaprojektowanym gmachem – przede wszystkim
dla podkreślenia idei odzyskania wolności kraju. Obecna rzeczywistość rodzi jednak nowe wyzwania.
JKT: Wszystkich niepokoi sytuacja, w jakiej znalazły się zbiory Muzeum Książąt Czartoryskich i afera z Damą z gronostajem
Leonarda Da Vinci. Stąd pytanie czy Muzeum Narodowe ma jeszcze jakiś wpływ na to, co się tam dzieje.
Zofia Gołubiew: Początkowo, oczywiście miało. Dyrektor Muzeum był jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji, a więc wszelkie
decyzje zapadały z jego udziałem. Dopiero po zmianach w statucie Fundacji, które stopniowo wprowadzał pan Adam Zamoyski,
obecny Prezes Zarządu, rola Muzeum Narodowego sprowadzona została do obsługi i ochrony zbiorów. Nie mamy żadnego wpływu
na działania i decyzje Fundacji. Dodam, że jedyne co możemy robić w tej kwestii, również bardzo się niepokojąc, to informować
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o różnego typu nieprawidłowościach i zagrożeniach. Robimy to, gdyż Minister, który
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jest naszym zwierzchnikiem, jednocześnie ma tytuł prawny do nadzorowania działań Fundacji, a przede wszystkim łoży rokrocznie
parę milionów złotych z pieniędzy publicznych na utrzymanie zbiorów i budynków należących do Fundacji.
JKT: Pozostaje zapytać, jak obecnie przedstawia się kwestia własności zbiorów.
Zofia Gołubiew: W 1991 roku zbiory wraz z budynkami Muzeum Książąt Czartoryskich przeszły na własność Fundacji utworzonej
przez spadkobiercę i przedstawiciela Rodu, Adama Karola Czartoryskiego. lecz pomimo to pozostają w depozycie w Muzeum Narodowym i od ponad 60 lat znajdują się pod jego opieką. Do stycznia 2010 roku zbiory Fundacji były eksponowane wraz z kolekcją
sztuki zachodnioeuropejskiej należącą do MNK. Obecnie Fundacja zażądała ich zabrania. Muzeum Książąt Czartoryskich od lat
było nieremontowane i dopiero teraz Fundacja – czyli właściciel Pałacu Czartoryskich – rozpoczęła tam remont, w związku z czym
część zbiorów należąca do naszego Muzeum, podobnie jak przy remoncie Sukiennic, trafiła do Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Ostatnio udało się nam również przeprowadzić remont elewacji budynku, w którym mieści się Biblioteka Czartoryskich,
bo jest on własnością MNK
JKT: I ostatnie pytanie: Co pani ceni w ludziach najbardziej?
Zofia Gołubiew: Prostolinijność i prawdziwość, to znaczy, gdy nie udają kogoś innego – nazwijmy to odwrotnością hipokryzji. A także
inteligencję i poczucie humoru. Cenię też niemodną dzisiaj cnotę – pokorę: pokorę wobec świata, losu i drugiego człowieka.
JKT: Jestem pełna podziwu dla Pani dokonań i myślę, że w powszechnej opinii jest Pani kobietą sukcesu.
Zofia Gołubiew: Nigdy siebie tak nie postrzegam. Raczej jako kobietę ciężkiej pracy. Chwilami wprawdzie czuję się zmęczona,
ale odczuwam też satysfakcję, gdyż większość planów i zamierzeń udało się nam w Muzeum zrealizować. Chciałabym, aby to
Muzeum stawało się instytucją coraz bardziej służącą ludziom – publiczności, badaczom. Żeby umiało mądrze korzystać z nowoczesnych technologii, lecz zawsze zachowywało pamięć o własnej historii, o ludziach, którzy pracowali na jego dobre imię. I żeby
nigdy nie zapominało, co jest jego istotą.
JKT: Dziękując za rozmowę, jednocześnie pragnę serdecznie pogratulować Pani Dyrektor odznaczenia Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, no i oczywiście Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej – otrzymałam zaproszenie na spotkanie z laureatami.
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Julian Kawalec

RÓŻA
Od wstydu pożyczone
I wstydem okupione
Piękno róży
Dla ostrzącego kindżał, sztylet
Dla kującego dzidę, widły
Jej cierń był wzorem niedościgłym
Włócznie i groty, strzały, miecze
To co zabija, rani, siecze
To co się mieni białą bronią
Jest z cierniem róży spokrewnione
Musi być róża w pąsach wstydu
I za urodę wstydem płacić
Za takie siostry, takich braci
Tak rozmnożonych i wciąż nowych
Za tych żelaznych, za stalowych
Cała rodzina w służbie gniewu
Róża współwinna krwi rozlewu
I jeszcze plama nie do zmycia
Plama na całe róży życie
Na całą przyszłość niezbadaną
Dokąd pociągnie ród różany
Daleki przodek, pradziad, pramać
Że z róży rodu – głowę dać
Nie ten żelazny, nie stalowy
Ale krzaczasty i cierniowy
Sądząc, będzie wywyższony
Dał się przerobić na koronę
Korona dziwna, całkiem nowa
Nie złota ona lecz cierniowa
Róża pociechy jest spragniona
Bo ją wciąż gnębi ta korona
Dotykasz różo już spraw wiecznych
To była jednak rzecz konieczna

MATKA TERESA Z KALKUTY

Gdy matka Teresa i jej bogobojne uczennice
Zbierały umierających starców
Na śmietnikach Kalkuty
Gdy ich niosły do białego hospicjum
Obok złotej świątyni Boga
Niebo płonęło ze wstydu
Aniołowie i wszyscy święci w pąsach zażenowania
Sam Bóg pełen wyrzutów sumienia
Skrył się w małej kapliczce na obrzeżu raju
I patrzył przez dziurkę od klucza
Na ten pochód kobiet z konającymi starcami
Myślał, że nikt go nie widzi
Nie wiedział, że jest podglądany przez otwór w suficie
Na strychu siedział główny prześmiewca wśród niebian
Jean Baptiste Poquelin, pan Moliere
Który widząc zafrasowanego Boga krzyknął do niego z góry –
Tu as vulu mon Dieu
Sam tego chciałeś…

W MUZEUM
Przyszli do muzeum
Podziwiają rzeźbę starca
Wykutą w granicie
Jaki piękny
Wprost cudowny jest ten jego garb
Jak mężnie go dźwiga
Jak wspaniale niemrawe są jego nogi
Jak doskonale bezwładne ręce
A ta jego twarz
Tak cudownie zniszczona
Oczy w duszę cofnięte
Patrzą
Z pewnością widzą
On żyje - powtarzali nieustannie
Patrząc na rzeźbę starca w muzeum
Aż mu wmówili to życie
Poruszył się, przemierzył całą salę
I zszedł ze schodów
Wydostał się z gmachu
I od razu znalazł się na rynku
Mrowie ludzi, każdy się śpieszy
Zaczynają go potrącać
Ktoś nadepnął mu na stopę
Ktoś krzyknął ze złością
Wynoś się z rynku stary ciemięgo
Nic tu po tobie, wracaj do muzeum
Powędrował do rodzinnego domu
Przestąpił próg i słyszy
- Patrzcie, dziadek wrócił
Co za nieszczęście
I zaraz - łóżko twoje wyniesione
Łachy spalone
Ławka porąbana, miska wyrzucona
Zrobisz lepiej, gdy wrócisz do muzeum
Widzisz jak jest
No to wrócił
Stoi na swoim miejscu
W dużej sali, jest jak było
Tylko to się zmieniło
Że co rano
Trzeba mu flanelową ściereczką
Wycierać twarz
Bo popłakuje w nocy

Jubileusz Juliana Kawalca

Jeden z osławionej 18 – czyli innymi słowy osiemnastu Członków Założycieli Stowarzyszenia Twórczego POLART obchodzi dziewięćdziesiąte piąte urodziny – gratulujemy
Jubilatowi i życzymy mu wielu szczęśliwych dni oraz dalszej owocnej pracy twórczej!
Julian Kawalec, wybitny pisarz, światowej sławy prozaik, poeta i publicysta, ponad dwadzieścia lat temu zjawił się razem z żoną, śp.Ireną Kawalcową, w nowohuckiej pracowni
Janusza Trzebiatowskiego na zaproszenie artysty, gdzie oboje podpisali akt załozycielski
powstającej właśnie organizacji. Przez kolejne lata wspierali POLART swoją aktywną
działalnością, rozumem i sercem.
W latach 1987 – 1989 Jul;ian Kawalec był prezesem Krakowskiego Oddziału ZLP, jest
członkiem PEN-Clubu i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.
Autor wielu powieści, wśród których największy rozgłos zyskały:
Ziemi przypisany, 1962 ( Nagroda Wydawców, Nagroda I stopnia ministra kultury i
sztuki, ekranizacja: Głos ma prokurator, reż W. Haupe, 1965),
W słońcu, 1962 ( I nagroda ZLP i LSW),
Tańczący jastrząb , 1964 (nagroda I stopnia ministra kultury i sztuki, ekranizacja 1977,
reż. G. Królikiewicz),
Marsz weselny, 1966 ( nagroda I stopnia ministra kultury i sztuki),
Wezwanie 1968 (ekranizacja W. Solarz, 1970).
Dotychczas opublikował zbiory poetyckie:
Kochany smutek, 1993,
Dom, 1996,
Kochaj mnie za nic ,2003,
Żeby cię pochłoneło życie, 2004 (proza i poezja),
Powrót z nieba i inne utwory, 2008,
Czerwonym szlakiem na Turbacz, wybór utworów ,2009.
JKT
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Marek Sołtysik
Sztuka najwyższych pięter
Wobec fenomenu Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego

Czy dzisiaj jeszcze wolno być artystą?
Janusz Trzebiatowski musiał się urodzić
pod szczęśliwą gwiazdą, skoro ocalał jako
wolny twórca. Wszechstronnie wykształcony w krakowskiej ASP, uczelni w XX
wieku jednej z najlepszych w świecie, nawet
przez chwilę nie pomyślał, że mógłby pracować na etacie, objąć posadę czy dzień w
dzień cudze dzieci uczyć. Choćby miały
one zadatki na geniuszy. Dokoła toczyło się
życie – może szare, a może normalne – artyści należeli do tych, którzy ze świetlistym
kolorem schodzili do ludzi z zacisznych
mansard z wyciętymi w dachach oknami
z widokiem na gwiazdy lub niebawem –
z najwyższych pięter bloków. Prawdziwi
artyści wtedy żyli, jadali i sypiali w pracowniach, pracowali właściwie przez cały
czas, nawet we śnie. Jakieś sprawy personalne, naciągane manifesty nie odpędzały
ich twórczych wizji. Przypomnienie dla
młodych: od „odwilży” po roku 1956 nie
było już nawet konieczności opowiedzenia się politycznego, ideowego, programowego. Nikt – poza zupełnymi kanaliami – nie zakazywał tworzyć… i nikt
nie sprawdzał, czy na najwyższych piętrach
dyżuruje sztuka. Rzeczywistość się wyprostowała, obyczaje się klarowały: od rana,
kiedy większość obywateli była w pracy,
w szkołach i w innych zakładach, artyści
wychodzili na pustawe ulice. Kupowali
brakujące farby, terpentynę, spyżę i, gdy
była okazja, spirytualia, wracali na górę,
korzystając z ciszy i dziennego światła.

Cieszyli się poszanowaniem; wtedy jeszcze przetrwało zamierzchłe mniemanie,
że artysta na górze daje domowi szczęście.
Twórca – człowiek wrażliwy, utalentowany,
na swój sposób mądry, a przede wszystkim
ktoś, kto uprawiał zawód najwolniejszy z
wolnych. Nawet wykładowcy ASP, pnący
się po szczeblach akademickiej kariery, nie
udawali, że piszą jakieś prace doktorskie;
ich coraz lepsze obrazy to były najpewniejsze szczeble kariery. Sposób bycia artystów
profesorów niewiele odbiegał od stylu najzupełniej wolnej bohemy.
Napisał: „Socjalizm? Nie pamiętam, bo
wina czerwonego przetoczyło się przez
moje atelier wiele beczek. Jakże barwniejsze
stawały się wówczas i dziewczyny, i socjalizm”. A także: „Życie karmi się śmiercią,
aby powstało kolejne, musi zniknąć inne.
Te wieczne prawa przyrody łamie sztuka,
ona uczłowiecza biologiczny rytm życia.
To dzięki niej stajemy się ludźmi”. Janusz
Jutrzenka Trzebiatowski, żyjąc przecież
bujnie i intensywnie, oszczędza, jak mówi,
na spaniu: do tej pory stworzył ponad sześć
tysięcy obiektów, namalował tysiąc obrazów. Zaprojektował, odlał, spatynował i
olśnił mnóstwo brzęczących medali – i na
zamówienie, i con amore. Na przykład z
okazji kolejnych urodzin córki. Na przykład z racji dobrej znajomości z kardynałem
Karolem Wojtyłą, z którym (agnostyk [?], a
może ateista [?]) miał wspólnie zarejestrowany samochód KP-88-44, w latach 70.
XX wieku. Ale w przypadku tych relacji
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wyrzeźbi nie tylko medal; także monumentalny pomnik Jana Pawła II w Chojnicach.
Nie ulepiony, lecz wzniesiony tchnieniem.
Forma figury głównej przywodzi na myśl
fragment Pana Cogito Zbigniewa Herberta: „głowa / kapitel ciała”. I zdumienie,
że kolumna ciała może się wzbić do lotu.
Tak rzeźbi Trzebiatowski, poza tym robi
scenografie, para się eksperymentami graficzno-poligraficznymi, daje publiczności
takie plakaty, jakie zawsze będą modne. Są
one bowiem autentycznymi dziełami sztuki
i nie podążają na siłę za czasem. Józef Czapski napisał, że w malarstwie nie jest ważne,
kto, ale jak namalował pierwszy, ważna jest
siła obrazu. Siły nie będzie bez opanowanego warsztatu, bez ustawicznie podniecanego talentu, siły dzieła nie będzie bez skupienia, bez oglądania się wokół. To, co było,
twórca ma w sobie, robi to, co będzie. Czego
nikt inny tak jak on nie wykona. Janusz
Jutrzenka Trzebiatowski jest także – a co
mi tam, powiem – a może przede wszystkim
poetą. (W trzech zdaniach poetyckiej prozy
wspomnieniowej dał wstrząsająco piękny
portret swej bohaterskiej matki, złożony z
najprostszych słów). Gdyby nie był poetą,
nie zaryzykowałby życia artystycznego, bez
ograniczających zobowiązań. Nie skusiło
go brzęczenie stałego dopływu gotówki,
nie skusiły fotele. Podjął wyzwanie – i to
on wygrał. Jego życie to twórczość, twórczością są dlań podróże po świecie i dwu-, a
nawet jednodniowe wypady w piękne polskie zakamarki, gdzie powietrze jest jeszcze
czyste, drzewa i trawy zielone, a ludzie jakoś
jakby mniej chciwi. Z wypraw przywozi
kilka nowych pasteli, najświeższe jajka dla
najbardziej tego potrzebujących bliskich. I
świadomość – jak pisze, że nie wolno mu
być zmęczonym. Jest artystą także tuż przed
zaśnięciem i o świecie, kiedy wstaje, żeby
zmierzyć się z dniem. Czy z widokiem na
księżyc, czy na wschodzące słońce, przemyśliwa (i to jest w życio-twórczości drugie
dno) nad warsztatem, nad sposobem obrazowania, podejścia do wiatru, który rozgania obłoki i do pięknej dziewczyny, którą
trzeba namówić do pozowania do aktu. Te
wszystkie sprawy należy przyszpilić, przyjrzeć im się z dystansu. Toteż zapisane drążące go myśli podbija pieczęcią poetyckiej
puenty: „Wciąż / dość trudno przestawiam
się / z malarstwa olejnego na pastel; / ta sama
muzyka, / ale inny instrument”.

do tego stopnia opanował warsztat, że zdarza się, że widza przestaje obchodzić, czy
to obraz olejny, czy pastel. Forma i to, co
najważniejsze: siła wrażenia – tu osiągnięta
arcymistrzowskim zestawieniem kolorystycznym przestrzennie namalowanego
skrawka zieleni, który ustawia, buduje
całą tą dynamiczną kompozycję, złożoną z
czerwonych, rozwibrowanych płacht i tła.
Ono na pierwszy rzut oka może wydawać
się czarne, ale po ochłonięciu widzimy, że
czerń, niepełna, taka wytworna, została
inteligentnym podstępem malarza przełamana zielenią. I dlatego tamta zdecydowana, choć nie natarczywa, zieleń, żywa jak
ptaszę, robi tam tak dobrze i się rządzi, zwyciężając z wyzierającym, śladowym złotem
pomocnych w konstrukcji i coś tam szepcących ażurów, i, rzecz jasna, z cynobrem,
vermillonem, z uroczystymi czerwieniami,
które, jak się okazuje, nie muszą wychodzić
przed orkiestrę.

świata. Trzebiatowski nie ma zamiaru tłumaczyć; wytwornie podaje swoje dzieła,
ułożone, bez skazy; niekiedy zaskakuje.
Jak w cyklach Pejzaż chmur, kiedy każdy
z jego obiektów zdaje się krzyczeć: Człowiek, który mnie stworzył, jest swobodny!
Swobodny – a stworzył. I śmiało posłał do
ludzi. Ludzie oglądają z leciutkim zaciekawieniem najróżniejsze lekkości, improwizacje na temat chmur, gdy sobie przelatują
– chmur oglądanych z pozycji leżącego
na trawie prawdziwego artysty, czyli człowieka, który nawet wtedy, kiedy wygląda
na lenia lub wczasowicza, pracuje – a tu
nagle… pewnie to nawet arcydzieło! Pion.
Ciemna, ale nie ciężka chmura stworzona
z najszlachetniejszych odcieni umbry, otoczona ciepłymi tonami obłoków z rozbielonej pozzuoli, przedziera się – rozwirowana w
bezwzględnym dance macabre – ku kobaltom spokojnych przestworzy. Siła złego –
ale jak doskonale namalowana! I na marginesie – to pastel. A wrażenie uderzeń gęstej
Ptaki, obłoki Trzebiatowskiego mają coś z
olejnej farby z pędzla starego Goi.
aury, formy Młodej Polski. Nie ma się co
dziwić; jego profesorami byli ci, co wyro- Sam Autor najlepiej, dosadnie a czule, określi z tamtego czasu (niby jak z krótkich ślił wymowę jednego z najdojrzalszych,
spodenek, ale tej części garderoby nie mieli najbardziej poruszających cyklów: "Pieta
powodu wyrzucać, o, posiadacze masyw- to także martyrologia polska. / To Maria
nych przepastnych szaf w krakowskich biologicznie naga. / Osadzona w Mauthaumieszkaniach!) Kiedy Janusz studiował sen, Pruszkow Lager, Powstaniu Warszaw– a i po kilkunastu latach, za mojej mło- skim / i tysiące jej synów. / Chrystus, który
dości – profesorowie w pracowni robiąc jest w każdej cząstce / palonych w piecach
korekty niby mimochodem coś tam zaga- krematoryjnych ciał. To hostia”.
dali o malarzach, którzy tu byli niedawno,
Akty. Trzebiatowski – koneser, wrażliwiec,
a teraz są w muzeach i w encyklopediach.
smakosz – na swój mało powściągliwy, troPrzybliżali nam ludzi, z którymi byli na
chę literacki sposób wielbi kobiece ciało.
ty – nie ględząc koturnowo, nie trzaskaNie tyle maluje, ile obwodzi pędzlem okojąc suchymi faktami, niczym – o zgrozo
lice erotyczne, które z partnerkami zwiedza
– gałązkami na podpałkę arcydzieł. Oni
najchętniej. W erotycznym uniesieniu, w
opowiadali o ich słabościach, o ich trudseksualnym wymiarze. To historia miłonym poczuciu humoru, dodając od niesna, która się dzieje. Żeby być świadkiem,
chcenia, po wielokropku, dowód na to, że
najlepiej obejrzeć cały cykl „Ona”. Obrazy
ci utalentowani ludzie byli jednak zadziolejne, łączy je, w znaczeniu dosłownym,
wiająco pracowici. Artysta to przywilej. To
format. I właściwie, na dobrą sprawę, nic
wyróżnienie zobowiązuje. Do nieustannej
więcej. Tu objawia się właśnie odwaga niepracy. Bez której nie ma nie tylko kołaczy,
zależnego twórcy. Kobieta, oswajanie się
ale i „kieliszka chleba”, na który profesomalującego obserwatora z nowym piękrowie jeszcze wtedy zapraszali wybranych
nem, gubienie modelki, odnajdywanie w
studentów.
niej człowieka, błysk erotycznego porozuMłoda Polska, ale nie byle jaka, w roz- mienia, a potem – zupełnie inaczej malolewnych, tajemniczych niby, a przecież wane, gęsto i tajemniczo – nie wiadomo, czy
konkretnych formach obrazowania wizji odgadnione dla kobiety regiony męskiego
Trzebiatowskiego. Przychodzi na myśl przeżywania intymności, która jest w jedWojtkiewicz. Najlepszy, najbardziej wolny nej sekundzie grzeszna, w drugiej wydaje się
duch tamtego czasu nie robił nic, żeby jeśli nie święta, to w każdym razie pocho„Multiinstrumentalista” – myślę wpatrzony
swoje wizyjne obrazy tłumaczyć. Zro- dząca z daru Dawcy Pięknego Wytchniew obraz Przestrzenie z cyklu Ptaki. Artysta
bił to André Gide, który go odkrył dla nia. Pejzaż erotyczny, no tak.
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Cielesność i metafi zyka. Nieodżałowanej
pamięci Michał Sprusiński, poeta, tłumacz
i krytyk, wrażliwy na piękno słowa i obrazu,
powiedział, że aby pisać prozę realistyczną,
trzeba mieszkać na pierwszym piętrze. To
nie tylko metafora. Artysta malarz, który
jest świadkiem wrzasków i brudów codzienności, czerpie z nich, owszem, i cierpi, i
współcierpi, ale żeby móc tworzyć obrazy
poetyckie, musi się dostać na najwyższe piętro. Pisałem kiedyś o „ludziach wysokich
pięter” i gdzie indziej o tym, że wyżej, nad
dachem, „już tylko Bóg”. Tylko w skupieniu murów najwyższych pięter, nawet tym
z konieczności metaforycznym, w twórcy
wyzwala się intuicja. Dziś, z perspektywy
lat, po gmatwaninie wydarzeń, widać
wyostrzoną jak lancet intuicję w tym, co ma
być, i jest, wymowne i trwałe: w medalach
Trzebiatowskiego. Spójrzmy na jego spiżowych Robotników z 1981 (kurczowo, ale
jeszcze jakoś bezkierunkowo zaciskające się
palce). A zaraz potem na Martyrologię polską z tegoż roku (znakomita, dynamiczna
forma płaskorzeźby; ruch dłoni, palców, w
świadomym uniesieniu – a całą tę siłę zdaje
się dzielić błyszczący krzyż, osadzony na
dynamicznej całości. W Martyrologii polskiej II (z 1989) z tamtego ruchu wyłania się
nowy kształt, to, co było wypukłe i dynamiczne, zostało przez rzeźbiarza „wybrane”,
przestało istnieć jako narzędzie walki, zlało
się w całość struktury. A krzyż? Krzyż tu
jest ażurowy. Wycięty z masy brązu.

czterdzieści snobowaliśmy się na sztukę dla
klasy robotniczej, która miała nas w nosie
(…) Myślę, że czas zrewidować te poglądy
dwustronnie (…). Najpełniejszy na całym
świecie odbiorca sztuki znajduje się w
zamożnej i dojrzałej klasie średniej, której
u nas wciąż nie ma…”
A gdy się wreszcie pojawi, niech się dowie,
że niezwykłość licznych cyklów obrazów
Trzebiatowskiego polega na tym, że artysta
nie poddaje się jakiemuś przymusowi formalnemu, który, jak się zdaje, byłby wymagany w takim przedsięwzięciu. On korzysta
z wszystkich doświadczeń, jakie zdobył po
drodze – a cykl nie będzie dla cyklu. Będzie
natomiast – pośrednio dla twórcy, a bezpośrednio dla widza – summą wiadomości, informacji, wrażeń na temat… Cykl
pasteli Tatry: od Morskiego Oka, brawurowej wariacji przywodzącej na myśl powidok tego samego motywu uchwyconego
na poły realistycznie, na poły fantastycznie przez Wyczółkowskiego, z odbiciem w
toni czegoś, co przybiera kształty ukraińskich stogów z deszczułek Stanisławskiego,
poprzez reliefowy, z ambitnym kontrastem
podstępnie wydelikaconych pionów turni

i nieubłaganego poziomu jeziora, niemal monochromatyczny Czarny Staw i
modernistyczny, zda się, malowany, a nie
rysowany Potrójny rytm – a więc obiekty
przedstawiające świat oglądany – Trzebiatowski w Skalnych układach przechodzi,
okazuje się, ewolucyjnie, w stronę syntezy
(gdybyśmy nie znali cyklu, powiedzielibyśmy: abstrakcja), osiągając apogeum
wstrzemięźliwości w ryzykownie pięknym
pastelu Kurtyna . Znamy cykl, Kurtynę
przeżywamy inaczej: światło nadziei, krawędź, za którą nie będzie już żadnego niebezpieczeństwa? A może po prostu blask
dnia ujrzany przez skalną szczelinę groty.
Muzyka, a raczej muzyczność gór przeciska
się, podobnie jak to światło, w pozostałych
licznych kartonach, wzmagając sugestywność cyklu i doskonale tłumacząc i artystyczny, i ideowy sens przekazu.
„Czekam na demokrację ludzi światłych” –
pisze w swoich Zapiskach Janusz JutrzenkaTrzebiatowski. Ale nie siedzi w poczekalni.
Nie marnuje czasu na kolejki. Pomaga kolegom, słyszy się, że potrafi być w kilku miejscach na raz. I paradoks: tak w tym biegu
dzień za dniem tworzy.

Szuka, poszukuje, jak to artysta. Ale poza
tym przez całe życie zbiera piękne przedmioty. Trudno powiedzieć: kolekcjonuje,
bo co jakiś czas coś ubywa z tych rzeczy
w zakres rzemiosła artystycznego wchodzących. Nauczony tracić, przełyka ślinę
i zbiera dalej. I wie, co znaczy utrata czegoś cennego. Po trzęsieniu ziemi w Armenii pojechał tam, własnymi oczami zobaczył przeżył i narysował stratę, nieszczęście
dla ludzi i dla kultury. Ma duszę poety
lirycznego; niezrównany jest jego twórczy
zachwyt nad arcydziełami czy rarytasami
innych dawnych kultur, wszak dawna kultura jest także w kobiecych ciałach. I w
elegancji świetlistych laserunków, w każdym szczególe obrazów olejnych, nawet w
kształcie ramy. Ale w tej elegancji jest jeszcze coś, czym widzów, bez względu na płeć,
uwodzi Trzebiatowski.
Uwodzi? Kogo? Innych uwodzicieli. Gdzie
sens? Ile słusznej goryczy w jego „Zapiskach (o sztuce i życiu)”: „Przez lat bez mała
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Jubileusz Trzebiatowskiego
Janusz Gerard Stanisław JutrzenkaTrzebiatowski urodził się w 1936 roku
w Chojnicach i wierny swoim rodzinnym stronom stworzył tam Muzeum.
Od 1954 roku nieprzerwanie związany
jest z Krakowem, w którym zamieszkał
z chwilą rozpoczęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych. W tym roku przypada jubileusz 75-lecia wszechstronnego artysty plastyka i poety, dlatego
odbywające się obchody były zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórcze
POLART we współpracy z Urzędem
Miasta Krakowa i Związkiem Literatów Polskich. Twórczość Jubilata to
przede wszystkim malarstwo, plakat,
mała forma rzeźbiarska, medalierstwo,
a także realizacje w zakresie architektury i scenografii. Prace Artysty znajdują się w dziewięćdziesięciu muzeach
w Polsce i na świecie. Za całokształt
twórczości został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami i
wyróżnieniami.
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W dorobku Jubilata stale obecna jest także
twórczość poetycka – do tej pory wydał
dziesięć tomików: Poezje (1993), Przyjaciółko moja (1994), Ogrody sztuki (1997),
Przestrzenie miłości (1997), Fotografie
pamięci (1999), Ona (2002), Pomiędzy
(2004), Zapiski (2005), Dotyk (2007),
Pieta (2010).
Cykl uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego rozpoczął jubileuszowy wieczór
poezji, który odbył się 9 czerwca w Klubie Dziennikarza „Pod Gruszką”. Poezje
Jubilata z tomiku Dotyk i Pieta czytała Bożena Adamek – ceniona i lubiana
aktorka teatralna i fi lmowa, oraz Autor.
Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, wprowadziła zaproszonych gości w
liryczny nastrój muzyką Beethovena, Chopina i Rachmaninowa.
Recital fortepianowy, jak podkreślił prowadzący spotkanie Janusz Paluch dyrektor ŚOK, był pierwszym upominkiem dla

Jubilata. Drugi otrzymał od córki wieczorem tego samego dnia, także w Sali Fontany – tym razem w Pałacu Krzysztofory –
gdzie w ramach obchodów jubileuszowych
odbył się wernisaż malarstwa.
Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski zaprezentował swój najnowszy cykl Ptaki. Zaproszeni goście, po wysłuchaniu Pour le piano
Debussy’ego zagranego przez młodą pianistkę z wirtuozerią i wdziękiem, składali
laudacje i życzenia Jubilatowi. Wśród licznych delegacji nie zabrakło przedstawicieli
Chojnic. Po części oficjalnej przy lampce
wybornego wina można było podziwiać
ptaki na obrazach Trzebiatowskiego i
porozmawiać z Mistrzem.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Ewa Poradowska-Werszler
Wrocławska Galeria Tkacka "Na Jatkach"
w świetle międzynarodowych spotkań
artystycznych
L egendy mia st, legendy ulic t worzą Galeria Tkacka „Na Jatkach” należy do
ludzie.
zespołu dwudziestu czterech kamieniczek,
położonych w pasażu jednej z najstarszych
Ale ludzie nietypowi, specjalni: artyści.
uliczek Wrocławia, dziś odrestaurowanej
To dzięki nim jest ulica Montmartre i z zachowanym średniowiecznym klimaulica Taganka, jest ulica Broadway i ulica tem. Historia przypomina, że książę BoleFloriańska.
sław Rogatka dokonując lokacji miasta w
latach 1241/1242 oddał Jatki wraz z pobliI jest ulica Stare Jatki.
skimi terenami wójtowi i radzie miejskiej,
wykupując je wcześniej od zakonników.
Od najwcześniejszych lat handlowano tu
Z. Gebhard
mięsem, można więc sądzić, że uliczka była
dobrze znana w całym mieście. Początkowo
wybudowano 16 domów, następnie w 1350
roku dobudowano kolejnych 6 domów, co
w sumie dało aktualną liczbę 24 kamieniczek. Kramy mięsne były usytuowane po
obu stronach pieszej uliczki zamkniętej
ostrołucznymi bramami. Pierwsze drewniane, jednokondygnacyjne budy w drugiej
połowie XIV wieku zostały przekształcone
w wąskie murowane, ceglane kamieniczki
z kramem zajmującym tylko przyziemie.
Mimo pozornie podobnej konstrukcji, średniowieczne jatki różniły się znacznie od
współczesnych kamienic.
Galeria Tkacka zajmuje lokale po ostatnich
dwóch mistrzach masarskich, którzy jeszcze
w 1939 roku prowadzili sprzedaż swoich
wyrobów. W 1945 roku w czasie trzymiesięcznego oblężenia Wrocławia, ten uroczy
zaułek starówki został kompletnie zniszczony. Jeszcze w sześćdziesiątych latach
XX wieku, wejście na uliczkę było niedostępne. Tablica z napisem Zakaz wejścia,
którą pamiętam z okresu młodzieńczego,

blokowała wejście na zagruzowaną przestrzeń małej uliczki, po której grasowały
szczury, a wiatr wywiewał ze zgliszczy szary
pył unoszący się na sąsiednich przejściach
dla pieszych.
Czy można było wówczas wyobrazić sobie,
że z tych popiołów zrodzi się miejsce dla
sztuki?
Elżbieta Łubowicz napisała, że....” każdy
element tradycji jest tu (we Wrocławiu)
na miarę złota. Galeria Tkacka „Na Jatkach” istniejąc i działając od ponad trzydziestu lat, tworzy we Wrocławiu drobny,
ale bardzo cenny fragment tej tradycji.
[...]...stała się ważnym punktem na mapie
sztuki we Wrocławiu, a także istotnym
ośrodkiem dla rozwoju tkaniny artystycznej nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.” Galeria Tkacka posiada własną
historię, której początek sięga 1978 roku.
Założenia merytoryczne były ukierunkowane na współpracę z artystami z kraju i
z zagranicy. Kontakty z ludźmi kultury
budowane i pielęgnowane były z wielką
starannością, dzięki temu do dziś są one
pomostem międzykulturowego dialogu.
Honorowy patronat nad działalnością artystyczną Galerii sprawuje Związek Polskich
Artystów Plastyków – Okręgu Wrocławskiego, który pełni funkcję administratora
całego pasażu Jatek.
Współcześnie, spotykam się z pytaniami
dotyczącymi genezy powstania Galerii
Tkackiej, kto ją powołał, gdzie zaczerpnięto
inspirację ? Na te pytania odpowiadam
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czytelnikowi, jako inicjatorka i założycielka
tej placówki. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku w środowisku artystów
wrocławskich, przy Związku Polskich Artystów Plastyków została założona Grupa
„10 x Tak”, która skupiła twórców wypowiadających się w wizualnej sferze technikami tkactwa ręcznego. W tamtych latach,
powoli podnoszący się z gruzów drugiej
wojny światowej Wrocław, nie posiadał w
infrastrukturze zasobów miejskich odpowiednich lokali, które pełniłyby funkcje
pracowni dla wielu aktywnych artystów.
Tylko nieliczna grupa twórców posiadała
takie pomieszczenia.
W tym czasie zabudowa przy ul. Stare Jatki
przeżywała gruntowną odbudowę, był
to właściwy moment, aby zwrócić się do
Urzędu Miasta o wydzielenie lokalu dla
dynamicznie rozwijającego się wrocławskiego tkactwa. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Wydziału Kultury i za pośrednictwem ZPAP OW w dniu 27 lutego 1978
roku zostały przekazane klucze do lokalu,
który stał się kolebką wrocławskiej tkaniny
artystycznej.
Przez sześć pierwszych lat, od 1978 roku
do 1983, malutkie pomieszczenie ( 18m 2 )
na Starych Jatkach pełniło przede wszystkim rolę pracowni dla członkiń Grupy
„10xTak”; było to miejsce pracy, spotkań i
wzajemnych inspiracji twórczych, czasem
małych wystaw. W latach osiemdziesiątych – w czasie „rewolucji” Solidarności i w
stanie wojennym-galeria stała się ważnym
punktem oparcia dla artystek zajmujących
się tkactwem. Była miejscem, które pozwoliło im przetrwać ciężkie czasy i kontynuować pracę twórczą, pokazując prace na środowiskowych wystawach w nieoficjalnym
obiegu.[...] Na początku 1983 roku Galeria
stała się także miejscem akcji charytatywnej
na rzecz środowiska artystycznego: były tu
przechowywane i rozdysponowywane artykuły pochodzące z zagranicznej pomocy dla
Polski w stanie wojennym. W kwietniu tego
roku został przez władze państwowe zawieszony, a później zdelegalizowany Związek
Polskich Artystów Plastyków.[...] Możliwość dalszego istnienia zapewniło wówczas
Galerii przejęcie jej w administrację przez
Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu (wrzesień 1983).”

zbiorową członkiń Grupy „10xTak ” .
Wystawa nie została zaopatrzona katalogiem, bowiem w tym czasie trzeba było
mieć zezwolenie na wykonanie druków a
teksty w katalogu musiały być zatwierdzone
przez „cenzurę”, która ograniczała wolność słowa . W ówczesnych periodykach i
lokalnej prasie dość często pisano o Galerii
Tkackiej i Grupie „10xTak”. Autor artykułu
pt. Grupa Tkacka 10xTak, w miesięczniku
społeczno-kulturalnym „Odra” w 1984 Wielka woda we Wrocławiu, Stare Miasto,
roku, opisuje wyjątkowość współpracy 1997 r.
artystów, trwającej wówczas już 12 lat.
„Entuzjazm twórczy, a nade wszystko dość
rygorystyczny regulamin spajały Grupę
jako monolityczny organizm najmocniej.
Jedną z naczelnych zasad, przestrzeganych
zresztą do dziś, jest zasada przekazywania
przez każdą tkaczkę całej grupie zdobytych
indywidualnie kontaktów oraz informacji
dotyczących wydarzeń w dziedzinie tkactwa artystycznego, czy możliwości uzyskania materiałów oraz bazy do pracy.[...]
Zasady „nic o nas bez nas”, „wszystkie za
jedną, jedna za wszystkie”, jak się wydaje, ul. Stare Jatki, dawniej i dziś
wynikały mniej z kobiecej solidarności, a
bardziej z konieczności ochrony wspólnych
interesów. Z potrzeby przebicia się na tzw.
rynku artystycznym.

Pierwszą wspólną wystawę pomógł zorganizować Grupie w czerwcu i lipcu 1973
roku prof. Olgierd Czerner w murach prowadzonego przez siebie Muzeum Architektury. W katalogu wystawy pt. Die wroclawer Gruppe der Künstlerischen Webekunst -10xTak (10xJa ), zorganizowanej w
Dreźnie ( partnerskim mieście Wrocławia)
w 1984 roku, autorka tekstu uzasadnia,
że „charakter Grupy określa nie założony
program artystyczny, lecz podejmowana
zespołowo praca nad doskonaleniem warsztatu [...], jak również obowiązek uczestniczenia we wszystkich wystawach grupy. To
podkreślenie poczucia wspólnoty wewnątrz
grupy może sugerować jej hermetyczność.
Tymczasem drugim bardzo istotnym założeniem grupy jest właśnie jej otwartość. I
to zarówno do wewnątrz, tzn. na przyjęcie nowych członków, jak i na zewnątrz
- co oznacza dążenie do konfrontacji własnych osiągnięć twórczych z osiągnięciami
innych twórców, wymiany doświadczeń,
wreszcie zamiar oddziaływania na jak najszerszy krąg odbiorców. Artystki pragną,
Działalność wystawienniczą Galeria rozpo- by ich twórczość docierała nie tylko do
częła w październiku 1984 roku, po odwo- przygotowanego i wyrobionego estetyczłaniu stanu wojennego w kraju, wystawą nie widza, lecz także do tego, który po raz

Grupa 10xTak, przy wejściu na uliczkę,
1978 r.

Wystawa pt. Aplikacje i rysunki nitką szyte,
Helga Borisch, Niemcy, 2004

pierwszy styka się z tego typu działaniami Postanowiłam jednak skupić się na sylwetplastycznymi.”
kach zagranicznych twórców, którzy chętnie nawiązywali kontakt z Galerią Tkacką,
Dopiero od 1987 roku zaczęły pojawiać
łamiąc bariery celne i polityczne, aby własię w Galerii prezentacje artystów z innych
śnie tu zaprezentować swoją twórczość.
krajów Europy, co wpływało na rozwój mięArtyści z Niemieckiej Republiki Federalnej
dzynarodowego i międzykulturowego diapierwszy raz pojawili się w galerii w 1988
logu o sztuce. Pierwszym gościem z zagraroku. Należy pamiętać, że nie była to kwenicy była Annerose Schulze, artystka z Drestia przypadku, kontakty z artystami były
zna. Goście z Niemieckiej Republiki Demonawiązywane w sposób „oddolny”, czyli
kratycznej, wówczas byli chętnie zapraszani
poprzez wcześniej zaistniałe znajomości,
przez władze PRL-u do Wrocławia. Spoprzyjaźnie lub osobiste kontakty z koletkania z zagranicznymi artystami budziły
gami, którzy wyjechali z Polski i pozostali
obustronnie duże emocje i były początna emigracji. W kwietniu odbyła się ciekiem miedzykulturowego dialogu, który
kawa wystawa artysty Manfreda Mayerle,
został przerwany na ponad czterdzieści lat
prof. ASP w Monachium. Wystawa zaty- od 1932 roku, kiedy wobec niesprzyjajątułowana „Torsy” swoją ideologią nawiązycego klimatu dla awangardowych poszuwała do tkaniny unikatowej, choć kompokiwań została zamknięta Królewska Akazycje techniką gwaszu wykonane były na
demia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.
papierze. Kontakt z wymienionym artystą
W okresie Polski Ludowej nie można było
kilka lat później zaprocentował wieloletodwoływać się do przedwojennych, nienią moją współpracą z Katedrą Tkaniny
mieckich tradycji artystycznych. Oficjalnie
Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych
istniał tylko średniowieczny „piastowski
w Norymberdze. Także w tym roku we
Wrocław”, dalej historia się urywała, aż do
wrześniu odbyła się jeszcze jedna wystawa
1945 roku. Wszystkie tradycje zostały zniszzagraniczna, którą opiekował się kurator,
czone, trudno było odnaleźć jakiekolwiek
wytypowany przez Wydział Kultury miasta
ślady wcześniej tworzonej kultury.
Wrocławia. Wystawy, które były oficjalne
Annerose Schulze zaprezentowała cykl przysyłane z zagranicy otrzymywały urzęminiaturowych tkanin, w których wyko- dowy nadzór kuratorski. Lata osiemdzierzystała firmowe, jacquardowe metryczki, siąte nadal nie sprzyjały kontaktom mięużywane w przemysłowych tekstyliach i dzynarodowym. Artysta, który decydował
odzieży. W jej dziełach stanowiły one narzę- się na wyjazd za granicę z własną wystawą,
dzie do przekazania artystycznej wizji.
musiał zmierzyć się z procedurą oczekiwania na paszport i wizę wjazdową do wybraW tym roku prezentowali swą twórczość
nego kraju. Kolekcję prac, które autor chciał
także artyści z Łodzi, Poznania i Wrocławia.
zabrać ze sobą na wystawę, wcześniej musiał
Następny rok 1988, po raz pierwszy okazał
zgłosić w Urzędzie Celnym, oraz musiał
się rokiem wielkiej aktywności wystawienposiadać dokument od Miejskiego Konserniczej, odbyło się 10 wystaw związanych
watora Zabytków stwierdzający autorstwo
ze sztuką włókna. Wśród wystawiających
i tożsamość prac, oraz rok ich powstania.
pojawiły się nazwiska artystów z WrocłaOczywiście prace musiały w tej samej liczwia, Warszawy, Pszczyny i Poznania.
bie wrócić z powrotem do kraju. Ten skomZawarte przyjaźnie, które były wynikiem plikowany proces często stanowił wielką
artystycznych spotkań, w przyszłości miały barierę w międzynarodowych kontaktach
wpływ na rozwój współpracy między śro- artystycznych i niejednokrotnie przyczydowiskami twórczymi w branży tkackiej. niał się do wewnętrznego zamykania się
W ten sposób zacieśniały się kontakty wielu polskich artystów.
między artystami i otwierały drogę do
W roku 1989 odbyło się osiem wystaw w
wymiany informacji na temat organizotym trzy zagraniczne. W czerwcu na zaprowanych wystaw i konkursów w kraju i za
szenie Wydziału Kultury miasta Wrocławia
granicą. Trzeba wiedzieć, że w tamtych
przyjechały artystki z Berlina Zachodniego
komunistycznych czasach tego typu inforzrzeszone w grupie pn. Die Raupe: Gerda
macje były ściśle strzeżone i tylko nieliczni
Berger, Ingrid von Etzel, Jutta Hubauer,
artyści otrzymywali z Ministerstwa Kultury
Marina Klett, Monika Pauli. Wystawa artyi Sztuki zgodę na wyjazd zagraniczny, aby
stek była rewanżem za zaproszenie wrocławprezentować swoją twórczość i być represkiej Grupy tkackiej „10xTak” do Berlina
zentantem Polski za granicą.

– Steglitz (RFN) na uroczystości pn. „Spotkania 88” . Artystki z Polski prezentowały swoje dzieła w Galerii „Wertheim”.
Wystawa pt. Aspekte polnischer Kunst,
przybliżyła środowiskom niemieckim polską sztukę i po części otworzyła „drzwi” na
kontakty poprzez sztukę. W październiku
prezentowała swoje prace Renate Groh z
Oldenburga (RFN). Wystawa zatytułowana Obiekty tekstylne, była nowym i
całkiem innym spojrzeniem na tkaninę
artystyczną. W małej przestrzeni Galerii,
artystka pokazała monumentalne rzeźby
tekstylne, które prowokowały dyskusję i
dialog. W listopadzie na zaproszenie Galerii przyjechała do Wrocławia Lis Lindkvist
z Jyderup (Dania).Jej podejście do sztuki
tekstylnej budziło podziw i zaskoczenie.
Artystka prezentowała collage, włókna i
plastiku, który w Polsce w takim wymiarze miał być dostępny dopiero za kilka
lat. Dziś, podczas analizy twórczych sylwetek artystów zagranicznych i równocześnie porównując możliwości twórcze
polskich artystów, wyraźnie zauważa się
różnorodność i przeciwstawność stosowanych mediów w pracach twórczych. Brak
dostępu do wielu ówczesnych technologii
europejskich wymuszał na polskich artystach „podnoszenie poprzeczki” w inny
sposób, bardziej skuteczny i dynamiczny.
Sztuka włókna w tamtych latach była „wizytówką” narodowej kultury polskiej, pobudzająca Europę .
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły Galerii
więcej samodzielności w sferze ekonomicznej, co nie oznaczało zwiększenia możliwości działań artystycznych. Od połowy
1991 roku Galeria została przekształcona w
tak zwany „podmiot gospodarczy”, to znaczy, że na utrzymanie lokalu i wszelkich w
nim działań plastycznych od tamtej pory
trzeba samodzielnie zarobić. ZPAP OW,
który pełni funkcję administratora całego
pasażu Jatek objął Galerię jedynie honorowym patronatem.
W tym miejscu nasuwa się pytanie, która
instytucja powinna wspierać kulturalną
działalność Galerii? Niech odpowiedź
zostanie w domyśle.
Pomimo trudności ekonomicznych i borykania się z przyziemnymi problemami,
program artystyczny rozwijał się nadal.
Zasługę w tym mają niektórzy wybitni
artyści z kraju i z za granicy. W 1990 roku
zorganizowano w Galerii osiem wystaw w

17

tym dwie zagraniczne. W sierpniu odbyła
się indywidualna wystawa prac prof. Hannsa Herpicha z Norymbergii, która oprócz
prezentacji współczesnego jacquardu, nieznanego u nas w tym wymiarze, przyczyniła się do wielu aktywnych miedzynarodowych działań włącznie z wędrującą po
Europie wystawą pn. ”Flexible Pan European ART” . Istotnym aspektem ówczesnych kontaktów z prof. Herpichem, było
zaproszenie mojej osoby przez rektora ASP,
prof. dr Rainera Backa z cyklem wykładów
pt. Polska tkanina dziś, do Norymbergii,
w listopadzie 1990r.
W drugiej połowie roku, w październiku
została zorganizowana wystawa tkaniny
unikatowej Gertraude Seidel, artyski z
Drezna. Podczas wernisażu swojej wystawy
Seidel wypowiedziała niezapomniane
słowa:”...Chciałabym uczynić wszystko,
co tylko w mojej mocy jest możliwe, aby
nasze obydwa kraje mogły żyć w pokoju i
wspólnej przyjaźni.[...] Jestem szczęśliwa
i nawet trochę dumna, że moja wystawa
zorganizowana została na progu nowych,
wspólnych interesów obu naszych państw.”
Wystawa autorki, mieszkającej w Dreźnie, była jej pierwszą wystawą w Polsce
po upadku muru berlińskiego . Radość ze
zjednoczenia Niemiec i tym samym z uzyskania wolności w strefie NRD, przeniesiona została także na grunt polski i udzielała się w różnych środowiskach. Artyści,
szczególnie wyczuleni i wrażliwi na znaki
czasu, potrafi li uwypuklić te zdarzenia w
swoich twórczych przesłaniach ( berlińskie
grafitti, plakaty, fotografie, filmy, instalacje
z fragmentów muru itd.).
Następne lata poszerzają listę artystów
zagranicznych w Galerii, w 1991 roku we
wrześniu prezentowała swoje prace artystka
mieszkająca w Holte w Danii, Hanne Axelson. Natomiast w 1992 roku pojawiły się
dwie nowe artystki z Niemiec, Uta Dirks
i Ulrike Hamm. Równocześnie organizowane były wystawy dla artystów z kraju,
także nowych, którzy chcieli poprzez swoją
sztukę nawiązać kontakty ze środowiskiem
wrocławskich twórców lub uzyskać szansę
uczestnictwa w „Warsztatach Twórczych
w Kowarach”, o których coraz głośniej
mówiono w całym kraju. W sierpniu
1993 roku, w rewanżu za zorganizowanie
wystawy w 1991 roku dla Grupy „10xTak”
w Galerie der Kreissparkasse w Tübingen
(Niemcy), została zaproszona do Wrocławia

artystka Inge Reuter Eck. Wystawa zatytułowana „Znalezione, przetworzone,
zmienione” pokazywała problem wizualny przy zastosowaniu technik tkackich,
malarskich i fotograficznych. Otwartość
artystki na polskie problemy ekonomiczne
przyczyniła się do dalszych jej kontaktów,
nie tylko związanych z prezentacją sztuki
w Galerii. Jej zainteresowania przeniosły
się na wspomaganie licealistów z IX LO
we Wrocławiu.
Ważnym artystycznym wydarzeniem 1993
roku, była po raz pierwszy wykonana instalacja na ulicznym terenie bezpośrednio
przylegającym do salonu sztuki. Ekspozycja stanowiła wystawę dyplomową Rafała
Werszlera. Wzdłuż drewnianego trejażu
została rozciągnięta papierowa ściana z
ręcznie wykonanymi rysunkami postaci
naturalnej wielkości, w centralnej części
uliczki zaistniał się cały szereg destruktów
metalowych sugerujących przejścia z łukowatymi zwieńczeniami, nawiązującymi do
średniowiecznego wejścia na Stare Jatki.
Tuż nad kamiennym brukiem znalazły się
mocno kontrastujące ręcznie formowane
obiekty szklane.
Jesienią tego roku, prof. Hanns Herpich
przywiózł grupę studentów z Akademii
Sztuk Pięknych z Norymbergii z Katedry Tkaniny, którzy zorganizowali własny pokaz prac studyjnych. Spotkanie
niemieckiej młodzieży akademickiej w
Galerii Tkackiej należy do wyjątkowych
w historii galerii. Staranność przygotowanej ekspozycji, innowacyjne spojrzenie na
sztukę włókna oraz problematyka poruszona w przekazach artystycznych młodych
adeptów sztuki, budziła wielką nadzieję
na dalszy rozwój tego kierunku i na obustronne kontakty. Wśród wielu niemieckich nazwisk, znalazło się nazwisko Polki
– Małgorzaty Tokarskiej, stypendystki z
ASP w Krakowie, która rok później zaprezentowała w Galerii swoją indywidualną
wystawę.
W 1994r. w marcu prezentuje swoją twórczość artystka z Pragi, Rostislava Fecova.
Wystawa pt. Światło i ciemność, pokazuje tkaninę dwukolorową - dwustronną,
wykonaną techniką przemysłową. Tkanina stała się instalacją, wewnątrz sali
ekspozycyjnej, świecąc na przemian czernią i bielą. W tym też roku, na przełomie
maja i czerwca otworzono we Wrocławiu w Muzeum Architektury i w Galerii

BWA „Awangarda” europejskie biennale
FLEXIBLE I Pan European Art. Stało
się ono okazją do nawiązania szerokich
kontaktów międzynarodowych, nie tylko
w sferze artystycznej także dziennikarskiej i władz miasta. Z tej okazji w Galerii
Tkackiej została zorganizowana wystawa
towarzysząca, pt. Splot-Interpretacje dla
artystów z Grupy „10xTak”. Pod patronatem Galerii zorganizowano wystawę w
Muzeum Narodowym we Wrocławiu dla
jurorów biennale i zaproszonych artystów.
W wystawie pt. Obiekty mobilne uczestniczyli: prof. Ewa Maria Poradowska –
Werszler (Polska), prof. Hanns Herpich
(Niemcy) oraz Rushton Aust( Anglia),
Maria Białowolska (Polska), Anna Goebel
(Polska),Piotr Wieczorek (Polska). Podczas
kilkudniowych uroczystości, korzystając z
obecności zagranicznych artystów gościnnie przybyłych do wrocławskiego grodu,
odbyło się kilka spotkań i konferencji,
które zostały odnotowane w ogólnopolskich i zagranicznych periodykach kulturalnych. Wydawało się, że był to ważny
moment, zbliżający do siebie wiele środowisk artystycznych z całego świata. Galeria
Tkacka pełniła wówczas funkcję nie tylko
galerii sztuki ale i „domu” dla gości. Znakomity krytyk sztuki dr Bożena Kowalska w artykule BIENNALE FLEXIBLE
I, omawiając całokształt wydarzenia przypomina: „Inicjatorem tego Biennale był
prof. Hanns Herpich -kierownik katedry
sztuki włókna w norymberskiej Akademii
Sztuk Pięknych. On też przewodniczył
jury pierwszej wystawy „Flexible”, w którego skład wchodzili ponadto prof. Hamdi
el Attar z Kassel, dr Caroline Boot z Tilburga i Ewa Maria Poradowska-Werszler
z Wrocławia.” Dalej autorka tekstu cytuje
Herpicha: „Materiały tekstylne będą i były
zawsze, abstrahując od samej sztuki włókna,
używane jako tworzywo plastycznej wypowiedzi. Jednak od czasu, gdy Joseph Beuys
wprowadził do swych dzieł filc, a Christo
wykonywał swoje „opakowania” za pomocą
płótna, zaś Claus Oldenburg wynalazł swe
„miękkie rzeźby”- tworzywo tekstylne zajmuje w sztuce coraz ważniejsze miejsce.
W kręgu zaś sztuki włókna materiał ten
odkryła na nowo polska artystka Magdalena Abakanowicz.”
Bożena Kowalska podsumowując Flexible,
uważa że ”Flexible powstało jako wydarzenie periodyczne, dające możliwość artystycznego dialogu Wschodniej i Zachodniej

Wystawa pt. Gewebe Code, Hanns Her- Warsztaty na uliczce Jatki prowadzi Sofia Wystawa dyplomowa, ASP,od lewej prof.
pich, Niemcy, 2007
Burak, Ukraina, 2005
M.Jędrzejewski, prof. E.M. PoradowskaWerszler, dyplomantka J. Smolis, 2006
Europy w nowej sytuacji po upadku bloku
państw socjalistycznych. Był to aspekt polityczny wystawy, który zdecydował o znalezieniu się Polski w gronie czterech głównych jej realizatorów. Takie założenie daje
„Flexible” niespotykaną gdzie indziej szansę
prezentacji wysoko wartościowych, ale na
Zachodzie nie znanych i nie dostrzeganych
osiągnięć sztuki Wschodniej i Środkowej
Europy, zwłaszcza polskiej i czeskiej.”
To zdecydowanie duże na skalę europejską
artystyczne wydarzenie nie przyćmiło dalszych działań w Galerii. Oprócz kilku jeszcze indywidualnych, krajowych wystaw,
po raz pierwszy została zorganizowana
cykliczna wystawa pt. Tradycja tkaniny
artystycznej, w której uczestniczyło 15
osób, uczestników seminariów tkackich
organizowanych od 1991roku w GaleriiPracowni. Celem wystawy była integracja
tkaczy z różnych wrocławskich środowisk
zawodowych m.in.: nauczycielskich, akademickich, technicznych. Nawiązany dialog
artystyczny utrzymuje się do chwili obecnej
i procentuje dalszymi zbiorowymi wystawami nie tylko w Galerii, często w muzeach promujących rzemiosło tkackie np. w
Chojnowie, Kamiennej Górze, Prudniku.
W 1995 r. odbyło się w Galerii dziewięć
wystaw w tym dwie z za granicy.
Nina Sabel z Niemiec zaprezentowała swoje
prace pt. Obiekty. Były to prace kameralnych rozmiarów o charakterze rzeźby. Po
raz pierwszy nawiązała kontakt z Galerią
artystka z Ukrainy, Nina Laptchik, która
dała początek dalszym wieloletnim kontaktom z artystami Wschodu. Tkaninę
ukraińską cechowało jeszcze większe przywiązanie do „warsztatu” niż polskich artystów. Jednak wspólną cechą wszystkich
realizacji zarówno polskich jak i ukraińskich, później zauważyłam ten przejaw
także w pracach artystów mołdawskich i
rosyjskich, były eksperymenty wywodzące

się z tradycyjnych surowców i technik W tych kilku pracach czterech artystów
uwidocznione są ich tendencje oraz swotkackich.
bodne, nie związane z tradycją odniesieW 1996 r. Galeria gościła większą grupę
nia do nowych artystycznych kierunków
zagranicznych artystów niż dotychczas.
sztuki.” Wojewoda wrocławski, Janusz
Wystawę indywidualną zorganizowała
Zalewski powiedział o rozpoczynającej się
Maria Diduch, artystka z Holandii pt.
drugiej edycji owego przedsięwzięcia: „FleMalowane papierem oraz Nadia Boretska z
xible”, to prezentacja współczesnej sztuki
Ukrainy, która swoim artystycznym pokaw postaci wielu wystaw.[..] Głównym środzem inaugurowała otwarcie Międzynarodokiem wyrazu jest tu zazwyczaj cała gama
wego Sympozjum „Warsztat Tkacki Kowamateriałów włókienniczych, choć wielu
ry’96”. Na przełomie 1996/97 roku została
artystów stosuje inne tworzywa jak szkło,
przywieziona do Wrocławia wystawa Flemetal, i kamień. Wspólną cechą eksponaxible II, Pan European Art. Podobnie jak
tów jest zmienność, elastyczność, giętkość,
pierwsze biennale tak i drugie było eksstąd nazwa „Flexible”. Udział naszego miaponowane w większych powierzchniowo
sta w owym ogólnoeuropejskim projekcie
galeriach Biura Wystaw Artystycznych w
daje możliwość zapoznania się z najnow„Awangardzie” i Design”. Galeria Tkacka
szymi tendencjami w sztuce naszego konprzyjęła wystawę jurorów Flexible II, któtynentu, a także sposobność konfrontacji i
rej autorami byli: Jan Doktor ( Holandia),
zbliżenia twórców działających w różnych
Hanns Herpich (Niemcy), Michał Jędrzejego częściach.
jewski (Polska), Ewa Maria Poradowska Werszler (Polska). Wystawa zatytułowana Oprócz głośnego na skalę europejską wydaObiekty mobilne II. We wstępie do kata- rzenia – FlexibleII we Wrocławiu, w Galelogu tej wystawy przewodniczący między- rii miały miejsce wystawy kolejnych twórnarodowego Jury Flexible pisze: „ droga ców. Ich niestrudzona praca i wytrwałość,
artystyczna tych czterech artystów w spo- często w niekorzystnych ekonomicznie
sób nieunikniony jest bardzo różna.[...] Ewa warunkach, budowały podwaliny dla rozPoradowska - Werszler studiowała archi- woju sztuki, zmieniającej swoje oblicze u
tekturę wnętrz we Wrocławiu. Początkowo schyłku XX wieku.
reprezentowała tradycyjną polską tkaninę W lipcu 1997 roku Wrocław przeżywa
artystyczną, po czym odchodzi od tego i dramatyczną powódź 1000-lecia. Począuwzględnia w swoich poszukiwaniach
tek roku nie przynosi złych przeczuć a
również przestrzeń. Jan Doktor studiował rzeźbę. Od trójwymiarowego plastycznego myślenia rzeźbiarza przeszedł
do ruchomych rzeźb, które uwzględniają
również tkaninę i fi lc. Michał Jędrzejewski, scenograf i malarz kieruje się aspektem
kolorystycznym, lecz także jako scenograf
w swoich artystycznych poszukiwaniach
uwzględnia pełną obfitość materii. Na
moje dzieła miały techniki tkackie oraz
duża ilość dostępnych materiałów. Wynikiem tego są specyficzne formy wyrazu.

praca wystawiennicza rozwija się dynamiczne i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od stycznia do kwietnia prezentowały swą twórczość wyłącznie artystki
z za granicy: Tatiana Miskowec z Ukrainy,
Malarstwo na jedwabiu, Lesia Maydanets,
także z Ukrainy; Malarstwo na tkaninie,
Vera Boudnikowa (Czechy), Tkanina artystyczna. W maju i czerwcu z okazji XLVI
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu została zorganizowana zbiorowa wystawa pt. Eucharystia
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i Wolność . Autorzy tej wyjątkowej wystawy
spotykali się wielokrotnie na tematycznych dyskusjach, konferencjach w przestrzeniach publicznych wyznaczonych dla
spotkań mieszkańców Wrocławia z Ojcem
św. Janem Pawłem II. Ten, stosunkowo
krótki czas miał inny wymiar, budził w
człowieku wewnętrzny dialog, dialog z Najwyższym. Na turystycznym pasażu obok
Galerii Tkackiej i innych galerii widziało
się księży w sutannach, zakonnice i zakonników w habitach. Uliczka na kilka dni
zmieniała swój wizerunek. Wystawa towarzysząca Kongresowi przyciągała licznych
turystów zainteresowanych współczesną
religijną sztuką, prezentowaną przez wrocławskich artystów.
W połowie czerwca została zorganizowana IV wystawa zbiorowa Tradycja Tkaniny Artystycznej, w której uczestniczyło
25 osób. Niestety, została przed terminem
zlikwidowana, ponieważ od 10 lipca do
20 listopada Galeria borykała się z kataklizmem „wielkiej wody” we Wrocławiu i
późniejszymi skutkami.
Rok wystawienniczy w Galerii zakończyła,
wrocławska artystka Maria Białowolska
indywidualną wystawą pt. ”Okruchy z
pańskiego stołu”.
W 1998r Galeria Tkacka „Na Jatkach”
obchodziła jubileusz 20-lecia wielostronnych i międzynarodowych działań. Jubileusz został uczczony zbiorową wystawą
zatytułowaną Język sztuki zorganizowaną
na przełomie września i października. Do
udziału w wystawie zostali zaproszeni
artyści, wówczas najbardziej związani z
Galerią. Wymienione niektóre nazwiska
udawadniają międzynarodowy charakter
pracy Galerii: Lija Altman z Moskwy, Ewa
Bergel z Bielska Białej, Maria Białowolska
z Wrocławia, Andrea Blochwitz z Görlitz,
Kazimiera Frzmark- Błaszczyk z Łodzi,
Vera Boudnikowa z Pragi, Maria Teresa
Chojnacka z Warszawy, Eva Damborska z
Ostravy, Alojzy Gryt z Wrocławia, Hanns
Herpich z Norymbergii, Irena Kolesnikova
z Moskwy, Tatiana Miskowec ze Lwowa,
Ewa Maria Poradowska -Werszler (kurator
wystawy) z Wrocławia. Należy wspomnieć
jeszcze o innych zagranicznych nazwiskach,
które pojawiły się w tym czasie w Galerii; Gerado Padilla Saldivar z Meksyku, w
kwietniu prezentował wystawę grafiki oraz
w październiku artystka z Ukrainy - Tatiana
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Yadchuk - Bogomazowa prezentowała tkactwo gobelinowe. W czerwcu 1999 roku,
została napisana pierwsza praca naukowa
przez Dagmarę Chotnicką na temat artystycznej działalności Galerii Tkackiej „Na
Jatkach”. Fakt ten wprowadził istotę Galerii Tkackiej w kręgi naukowe. Autorka w
zakończeniu pracy pisze: „Jubileusz dwudziestolecia Galerii Tkackiej stał się doskonałym pretekstem do wspomnień, zaprezentowania i podsumowania osiągnięć niektórych artystów tkaczy. Zamieszczone w
pracy kalendarium wystaw kończy się na
wrześniu 1988 roku i zwieńcza pewien okres
osiągnięć i działalności.

fot. Felici Roma, Watykan, 2000r.

W czerwcu, tego roku została zorganizowana wystawa Galiny Zubchenko, profesora ASP we Lwowie pt .Mój świat, w
której autorka pokazała Lwów widziany
Jej oczyma. Cykl malowanych techniką
batiku prac przedstawiał serię transparentnych obrazów, przyciągając równocześnie
do Galerii mieszkańców Wrocławia, sentymentalnie związanych z dawnymi Kresami
wschodnimi. Jesienią, 15 października podczas inauguracji Międzynarodowego Sym- Pierwsza wystawa z cyklu JPII, pt. Totus
pozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy Tuus, 2006 r.
Kowary’99”,indywidualną wystawę pt.
Mostki prezentował artysta z MołdawiiAleksandr Drobacha. Dyskusja na temat
wystawy była jednym z punktów programu
Sympozjum w Kowarach.
Na przełomie roku została zorganizowana
pierwsza wystawa Grupy „Wątek”, powstałej przy Galerii Tkackiej „Na Jatkach”.
Działalność artystyczna tej Grupy będzie
coraz bardziej aktywna w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przełom wieków, czyli
2000 rok zapisał w historii Galerii pielgrzymkę artystów do Rzymu. W dniach
od 13-21 luty osiem osób związanych z
Galerią „Na Jatkach” udało się na Jubileuszowe spotkanie twórców całego świata
z Papieżem Janem Pawłem II. Spotkanie
odbyło się w Watykanie, artyści przekazali papieżowi w darze gobelin z wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. Na osobistej audiencji otrzymali błogosławieństwo
dla dalszej owocnej pracy.
W 2000 r. Galerii gościły jeszcze wystawy;
Antonio Miro z Hiszpanii (grafika), Tabei
Dürr ze Szwecji, która swoją wystawą
inaugurowała Międzynarodowe Sympozjum „Warsztat Twórczy-Kowary’2000”
oraz Ivanny Tokar z Ukrainy. Wystawa Wystawa dyplomowa Rafała
ukraińskiej artystki została wpisana w Werszlera,1993r.

dokumentacji Galerii pod numerem setnym. Wernisaż był okazją do wielu wzruszeń, gratulacji i życzeń, nie tylko dla
artystki prezentującej prace ale i dla animatorki tej Galerii.
Skrupulatnie prowadzona dokumentacja
wizualnych działań, aktualnie wykazała,
że liczba wystaw jest już podwojona.
W latach 2001-2010 artystyczne kontakty
Galerii Tkackiej ”Na Jatkach” przekraczają
europejskie granice. Przyjeżdżają artyści z
Izraela, Miriam Barak w maju 2001 roku
prezentowała wystawę tradycyjnego haftu.
Kontakt ten zaowocował ponownym przyjazdem 10 osobowej grupy artystów z Izraela w 2002 roku, dla której zostały zorganizowane specjalistyczne warsztaty tkackie oraz szkolenia połączone z wystawą
w Galerii.
W 2001 roku swoją twórczość malarską
prezentowała Christe Meinecke z Niemiec oraz Hjördis Tgsell ze Szwecji sztukę
papieru. Jej wystawa odbyła się w październiku i towarzyszyła Międzynarodowemu
Sympozjum „Warsztat Twórczy-Kowary’01”.Zgodnie z programem Galerii prezentowano 5 wystaw indywidualnych i
jedną grupową.
W 2002 roku obchodzono trzydziestolecie założenia wrocławskiej Grupy Tkackiej 10xTak”.Kluczowym wydarzeniem
uroczystości zorganizowanej w Galerii „Na
Jatkach” była wystawa prac wszystkich
członkiń Grupy. Podczas wernisażu został
odczytany gratulacyjny list ówczesnego
Prezydenta Wrocławia pana Stanisława
Huskowskiego, w którym pisał „ w związku
z jubileuszem 30-lecia działalności Grupy
składam wszystkim Państwu serdeczne
podziękowania za dotychczasową, bogatą
w różnorodne działania pracę”. Wernisaże
mają zawsze wyjątkowy i świąteczny charakter. Są one okazją do spotkania wielu
artystów ich przyjaciół oraz miłośników
sztuki, w życzliwej i optymistycznej atmosferze. Są one także (nieformalnym) miejscem dialogu między artystami, dziennikarzami i krytykami sztuki.

Galerii. Lubi dyskusje z polską publicznością, której zawsze prezentuje swoje najnowsze dokonania twórcze. Prace artysty
za każdym razem wymagają wprowadzenia teoretycznego, dzięki czemu pobudzają
widza do słusznej dyskusji. W 2003 roku
pojawiają się dwa zagraniczne nazwiska:
Anity Schubert z Niemiec, która prezentuje wystawę pt. Monogramy i Evy Damborskiej z Czech pt. Światła, cienie, odblaski. Wystawa została zorganizowana na
otwarcie Międzynarodowego Sympozjum Wystawa pt. Światła,cienie,odblaski, Eva
Damborska, Czechy, 2003r.
Warsztat Twórczy Kowary’03.
Zauważa się, że kolejne lata coraz mocniej
wiążą Galerię z organizowanym cyklicznie
raz w roku Międzynarodowym Sympozjum
„Warsztat Twórczy Kowary”, które już niebawem przyjmie nazwę Festiwalu Sztuki
Włókna. Działania Galerii spojone wspólnym ogniwem z corocznymi dwutygodniowymi warsztatami twórczymi w Kowarach
świadczą o jednolitości tego dzieła, którego
pomysłodawcą jest ta sama osoba. W 2004r
prezentowała swoje prace Helga Borich z
Niemiec, organizatoraka biennale Das kleine Format w Magdeburgu. Z Jej inicjatywy na zaproszenie magdeburskiej galerii wyjeżdżało wielu polskich artystów do
Niemiec. Wystawa „Na Jatkach” była także
formą podziękowania za sympatię okazywaną przez wiele lat polskim artystom. We
wrześniu przyjechała do Wrocławia Anna
Popowa ze Lwowa z prezentacją wystawy
pt. Płynność czasu. Dużym zaszczytem dla
Galerii było włączenie jej programu artystycznego do imprez towarzyszących 11.
Triennale Tkaniny w Łodzi, które ma światową rangę na rynku sztuki włókna.

W 2005 roku w Galerii odbyło się 12
wystaw i spotkań autorskich w tym dwie
zagraniczne. Sofia Burak ze Lwowa, prezentowała prace pt. Struktura, równocześnie podczas swojego pobytu we Wrocławiu zrobiła kilka pokazów warsztatowych
na przyległym terenie ulicznym do Galerii.
Wokół artystki gromadziły się grupy zainteresowanych i ciekawych ludzi, którzy mogli
bezpłatnie czerpać papier, kleić włókna i
zabrać z sobą własne rękodzieło. Tego typu
działania kulturotwórcze wyzwalają u ludzi
Podczas inauguracji Międzynarodowego
wiele dobrych emocji dają poczucie wiary
Sympozjum „Warsztat Twórczy’02” zaprew siebie i w swój „uśpiony” talent.
zentował swoją twórczość artysta z Norymbergii, prof. Hanns Herpich. Wystawa Jesienią w październiku, podczas inaugupokazała nowe strukturalne oblicze tka- racji kolejnego Międzynarodowego Symniny, zatytułowana Pola strukturalne. Prof. pozjum Warsztat Twórczy Kowary’05”
Herpich, chętnie korzysta z zaproszenia prezentowała w Galerii swoje dzieła, Cudowne Jatki, 2011r

21

uczestniczka Sympozjum Monika Lindner
z Niemiec. Wystawa pt. Impresje tkackie
pokazała klasyczny warsztatowy gobelin.
Od 2006 roku do programu Galerii został
włączony nowy temat, związany z obchodami odejścia do domu Ojca, papieża Jana
Pawła II. Artyści w szczególny sposób
potrafią dać wyraz wspomnieniom związanym ze smutkiem i bolesnymi przeżyciami i właśnie oni otwierają niekończący
się dialog, w którym analizuje się bogatą
literaturę słowa Karola Wojtyły a następnie
tworzy formy wizualne. Zorganizowano już
sześć tematycznych wystaw połączonych
z działaniami multimedialnymi i poezją.
Wszystkie wystawy dysponowały katalogami w formie albumowej.
W roku 2006 zorganizowano dziewięć
wystaw w tym dwie zbiorowe i dwie z
udziałem artystów zagranicznych: Uschi
Mauerwerk z Niemiec i Tamila Petcheniuk z Ukrainy.
W 2007 roku przyjechała artystka ze
Lwowa, Marija Ivanyshyn, która obok
wystawy tradycyjnego kilimu prowadziła
kursy batikowania. Jej otwartość i chęć
dialogu podczas prowadzonych warsztatów sprowadziła do Galerii wiele nowych
odbiorców sztuki. Kolejny raz zaprezentował nowy cykl prac prof. Hanns Herpich z
Norymbergii pt. Gewebe Code. Wystawa
inaugurowała rozpoczęcie Międzynarodowego Sympozjum „Warsztat TwórczyKowary’07”
Do wyjątkowych działań Galerii należy
zaliczyć wystawę dyplomową studentki
Studiów Podyplomowych – Dyscypliny
Plastyczne w Architekturze, Wrocławskiej
ASP. Jolanta Smolis swoimi multimedialnymi, artystycznymi pracami, przygotowanymi na obronę dyplomu zagospodarowała
całą przestrzeń Galerii. Wizualizacja ekspozycji ulegała przeobrażeniom pod wpływem zmiennego oświetlenia, słonecznego
bądź elektrycznego.
W latach 2008 - 2011 roku do programu
Galerii zostały wprowadzone cykliczne prezentacje prac studentów Pracowni Tkaniny
Artystycznej Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno
Artystycznego w Kaliszu, które noszą
wspólny tytuł „Droga”. Wszystkie prezentacje są dokumentowane i promowane na
nośnikach elektronicznych oraz w formie
papierowej. Wprowadzenie najmłodszego
pokolenia twórców w nurt działań Galerii
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Tkackiej „Na Jatkach”, daje nadzieję, że bruku od strony ulicy Odrzańskiej stamiędzypokoleniowy dialog ze sztuką będzie nął pomnik rzeźnych zwierząt, powyżej
mieć następców.
na płotku stoi dumny kogut. Idąc dalej
w kierunku ulicy Kiełbaśniczej, spotkać
2008 rok pozwolił odnotować udział dwóch
można rzeźbę przypominającą krasnalaartystek zagranicznych, które już wcześniej
rzeźnika z toporkiem w ręku i właściwie
nawiązały współpracę z Galerią „Na Jatspostrzegamy, że znajdujemy się w środku
kach”. Maria Ivanyshyn z Ukrainy i Eva
wspaniałej baśni, li tylko za sprawą przejDamborska z Czech, bardzo różniące się
ścia przez kutą bramę na zamykaną uliczkę,
postawy twórcze artystek, urozmaiciły
wyłożoną polnymi kamieniami tz. kocimi
przesłania płynące z Galerii. Fakt ten
łbami. Współcześnie pasaż zwany Stare
uznałam za bardzo pozytywny, w sensie
Jatki, zaliczany jest do jednego z ważniejkontynuacji wcześniej rozpoczętego mięszych punktów na szlaku kulturalnym i
dzynarodowego dialogu przez sztukę. W
turystycznym Wrocławia. Przechadzają
grudniu tego roku została zorganizowana
się po nim turyści posługujący się wieloma
uroczystość wmurowania tablicy pamiątjęzykami, czasami można sobie wyobrakowej poświęconej Wandzie Bibrowiczzić biblijną Wieżę Babel. Oprócz Galerii
Wislicenus ( prekursorce tkactwa artyTkackiej na uliczce znajdują się także inne
stycznego na Dolnym Śląsku) w głównym
galerie, promujące: malarstwo, rysunek,
gmachu Akademii Sztuk Pięknych we Wroceramikę i szkło. Klimat i nastrój salonu
cławiu. W uroczystości uczestniczyli artysztuki, w którym prezentowana jest tkanina
ści przybyli z odległych miast Polski oraz
artystyczna, wprowadza zwiedzającego w
z zagranicy. Przedsięwzięciu towarzyszyła
świat wyjątkowych przeżyć. Dzieła wykokonferencja naukowa i wykład prof. Ewy
nane bardzo pracochłonnymi technikami
Marii Poradowskiej-Werszler.
uczą pokory i wzbudzają podziw każdego
Zorganizowano również kulturotwórcze odbiorcy. W tym miejscu pielęgnuje się
międzynarodowe spotkanie trzech profe- najszlachetniejsze tradycje wrocławskiej i
sorów sztuki, prezentujących różne kraje dolnośląskiej tkaniny artystycznej, które
i tym samym odmienne spojrzenie na powiązały ze sobą kilka pokoleń twórców.
kulturę. Polskę reprezentowała prof. Ewa Prowadzone są także prace badawcze nad
Maria Poradowska -Werszler, Niemcy prof. pochodzeniem zabytków sztuki tekstylHanns Herpich, Turcję prof. Aydin Ugurlu. nej, ich międzykulturowego znaczenia i
Artyści podjęli dialog oparty o własne związku między różnymi regionami kraju.
doświadczenia artystyczne i osiągnięcia O fenomenie tego miejsca mówią wpisy w
naukowe. Wspólnie doszli do konsensusu księgach pamiątkowych, oceny krytyków
w zakresie twórczych działań wchodzących sztuki oraz nazwiska artystów, którzy stale
w europejską przestrzeń kultury. Efektem współpracują z Galerią.
spotkania była wspólna wystawa zorganizoKażdy salon sztuki powinien mieć wławana w Istambule w Nakkas Hali (w kwietsną „duszę”. W najokazalszym nawet
niu i w maju w Gaziantep 2009 roku) oraz
architektonicznie wnętrzu, jeśli nie będzie
w maju 2010 roku w Polsce w Muzeum
budowana tradycja i nie stworzy się w nim
Tkactwa w Kamiennej Górze. W Roku
właściwej atmosfery, nigdy nie stanie się
2011 zbiegły się dwie rocznice, 100-lecie
terenem do prowadzenia dialogu, wyniZwiązku Polskich Artystów Plastyków oraz
kającego z wewnętrznej potrzeby twórców.
65-lecie istnienia Okręgu Wrocławskiego
Prof. Irena Huml, historyk i teoretyk sztuki,
na Dolnym Śląsku. Galeria Tkacka „Na Jatprzypisuje Galerii szczególne znaczenie dla
kach” swój program artystyczny związała z
rozwoju tkaniny artystycznej, stwierdzając:
tymi ważnymi jubileuszami. Ponadto ilość
„Otwarta Galeria „na Jatkach” z biegiem
wernisaży w Galerii osiągnęła także okrągłą
lat stała się ważnym ośrodkiem ekspozycji
liczbę, czyli podczas Dni Wrocławia odbył
dla wielu artystów z całego kraju, jak rówsię jubileuszowy dwusetny wernisaż.
nież z zagranicy. Ta rola Galerii jako aniPrzełom XX / XXI wieku można nazwać matora w dziedzinie sztuki włókna, a więc
okresem odrodzenia miasta Wrocławia. znacznie rozszerzonej przestrzeni twórczej
Miasto dynamicznie się rozbudowuje i pięk- wobec tradycyjnej tkaniny, jest nie do przenieje z dnia na dzień. Uliczka Stare Jatki cenienia”. Norbert Zawisza, dyrektor Cenznalazła się także w nurcie tych przeobrażeń tralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
i zmieniła swój wizerunek. Na zabytkowym podkreśla wyjątkową rolę Galerii:

„Ma Wrocław unikalną w skali kraju
Galerię Tkacką „Na Jatkach”, zazdrości jej
Wam cała Polska. Swą działalnością wrosła
w pejzaż artystyczny Wrocławia, Dolnego
Śląska, Polski i świata”. Helena Kozicka,
wiceprezes Dziennikarzy Polskich w artykule pt. „Cudowne Jatki”(2009) napisała:
„Prezentując uznanych artystów Galeria
troszczy się również o młodych adeptów,
pełniąc tym samym funkcję edukacyjną.
Zarówno na poziomie akademickim, amatorskim i zawodowym. Nie sposób omówić
wszystkich kierunków działania tej ciekawej i zasłużonej, nie mówiąc, że pięknej
placówki – salonu sztuki. Warto jednak
wspomnieć o spotkaniach, które odbywają się z okazji otwarcia wystaw, a każda
30-lecie Grupy 10xTak, 2002 r. od prawej: M. Gostylla-Pachucka, Z. Kociołek,
jest interesująca, wyjazdów na plenery do
K. Łętowska, E.M. Poradowska-Werszler, K. Dyrda-Kortyka, R. Kill-Kentel, Z. GodlewKowar czy wydarzeń na skalę miasta bądź
ska, B. Burielska, M. Białowolska
międzynarodowych jak Dni Wrocławia,
Kongres Eucharystyczny w roku 1997,czy
festiwal Vratislavia Cantas” .
Danuta Wróblewska, historyk i krytyk
sztuki w artykule pt. „Zaułek sztuki”
(2010) ocenia 30-letnie efekty działań
Galerii: „Macella Antiqua, inaczej Stare
Jatki, są u nas dzisiaj stemplem twórczości
tkackiej rozpoznawalnym nie tylko w kraju,
ale i daleko szerzej. Dzieje się tak z dwóch
przynajmniej względów, Po pierwsze, z
uwagi na wyjątkowość miękkiego obiektu
artystycznego, dzisiaj wszędzie indziej przesuniętego na dalszy plan, niegdyś polską
tradycją pobudzającego Europę. Drugą
okolicznością jest to, że w rozproszonym
świecie plastyki mało teraz zostało spraw
ogarniętych wspólnym programem i warsztatem. Owszem, są kierunki które łączą
artystów, ale prędzej można o nich powiedzieć, że to plastyczna międzynarodówka,
aniżeli wynik spotkań i rozmów, pracy
ramię w ramię.[....]Ewa Maria Poradowska
- Werszler, była tą osobą, która najpierw w
zrujnowanym mieście umiała wyobrazić
sobie normalnie funkcjonującą galeriępracownię i wspierającą ją Grupę Tkacką,
a następnie dała radę to urzeczywistnić
mimo wszystkich kłopotów polskiej biedy,
a potem komplikacji stanu wojennego. W
ten sposób dokazała, że sztuką w równym
stopniu jest zrobić wielki gobelin co zmobilizować ludzi i środki, tchnąć ducha działania, oraz osadzić całe przedsięwzięcia w
malowniczym miejscu”.

Grupa 10xTak, przy wejściu na uliczkę, 1978 r.
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Tadeusz Różewicz
Lament
Zwracam się do was kapłani
nauczyciele sędziowie artyści
szewcy lekarze referenci
i do ciebie mój ojcze
Wysłuchajcie mnie.
Nie jestem młody
niech was smukłość mego ciała
nie zawodzi
ani tkliwa biel mojej szyi
ani jasność otwartego czoła
ani puch nad słodką wargą
ni śmiech cherubiński
ni krok elastyczny
nie jestem młody
niech was moja niewinność
nie wzrusza
ani moja czystość
ani moja slabość
kruchość i prostota
mam lat dwadzieścia
jestem mordercą
jestem narzędziem
tak ślepym jak miecz
w dłoni kata
zamordowałem człowieka
i czerwonymi palcami
gładzilem białe piersi kobiet.
Okaleczony nie widziałem
ani nieba ani róży
ptaka gniazda drzewa
świętego Franciszka
Achillesa i Hektora
Przez sześć lat
buchał w nozdrza opar krwi
Nie wierzę w przemianę wody w wino
nie wierzę w grzechów odpuszczenie
n i e w i e r z ę w c i a ł a
zmartwychwastanie.
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Jerzy Tuszewski
PARS PRO TOTO TADEUSZA RÓŻEWICZA
Z PERSPEKTYWY CZASU I PRZESTRZENI
W ROKU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIA URODZIN
motto:

„rok urodzenia
miejsce urodzenia
Radomsko 1921
tak na tej kartce
ze szkolnego zeszytu syna
mieści się mój życiorys…”

Tako rzecze poeta w swoim ŻYCIORYSIE
– i już ten fragment, zwierający informację
autentyczną, wprowadza jakby w istotę jego
poezji. Bo też tę POEZJĘ charakteryzuje,
gdybyśmy zaczęli od elementów najprostszych, najbardziej podstawowych i od razu
rzucających się w oczy lub uszy – rzeczowość, autentyzm, nasycenie osobistymi,
biograficznymi szczegółami. Od pierwszego tomu poezji pt. Niepokój z roku 1947,
uchodzącego za właściwy debiut poetycki,
aż po ostatnie edycje wierszy i poematów –
Różewicz mówi zawsze od siebie i o sobie.
ON z reguły jest tym podmiotem lirycznym. Opowiada z monotonnym, niemal
maniakalnym uporem swoją własną historię, będącą jednak równocześnie historią
jego pokolenia i historią naszej, polskiej
współczesności – a zwłaszcza tej od roku
1939 aż po dzień dzisiejszy.
* * *
Zacznijmy jednak od początku – to znaczy: urodził się 9 października 1921 roku
w Radomsku, województwo łódzkie – w
rodzinie drobnego urzędnika:
„Mój ojciec był małym urzędnikiem w
powiatowej mieścinie” – powiada bohater
Kartoteki, pierwszego dramatu Różewicza
z roku 1958.
W Radomsku też Różewicz chodzi do
liceum, lecz naukę przerywa na rok przed
wybuchem II wojny światowej z powodu

ciężkich warunków materialnych. Już tych
kilka informacji winno wystarczyć dla
zarysowania atmosfery, w której musiało
się toczyć dzieciństwo i pierwsze lata młodości poety.
Stąd pierwsza wyjściowa sprzeczność i
perwersja poezji Różewicza: pełna miłości
nienawiść do pejzażu młodości – „małego
miasteczka północy”, które okrąża, osacza,
dławi miłosnym, a zarazem śmiertelnym
uściskiem. Obraz małego miasta i prowincji z wyraziście utrwalonymi szczegółami
jest też motywem przewodnim niemal całej
twórczości poetyckiej Różewicza…
Ale we wrześniu 1939 roku to biedne, urzędniczo-proletariackie miasteczko – Radomsko zagarnia hitlerowski najeźdźca.
Rozpoczyna się nowy rozdział życia poety.
W swoim „małym miasteczku północy”
Różewicz utrzymuje się początkowo z
udzielania korepetycji, a następnie pracuje
dorywczo jako robotnik, aby stopniowo
związać się coraz ściślej z działalnością konspiracyjną. W roku 1942 kończy tajny kurs
szkoły podchorążych i do końca wojny jest
żołnierzem oddziałów partyzanckich Armii
Krajowej. Z tej wojny, która podeptała podstawowe, obowiązujące dotąd – wydawałoby się, bezwzględnie – normy społecznego
współżycia, Różewicz wychodzi od razu
jako uformowany mężczyzna; ba, nawet
już jako dojrzały poeta.
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Bo przecież pierwszy zbiór wierszy powojennych, wspomniany już Niepokój – objawia krytyce literackiej od razu samodzielną
indywidualność i dźwięczy nowym tonem
w powojennej poezji polskiej.

poezji na antenie Polskiego Radia w moim
„Magazynie Miłośników Sztuki Słuchowej
– Medium” w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Natomiast w Wiedniu zaciągnął mnie wtedy do tamtejszego Muzeum
Historii Sztuki i mogłem słuchać ciekaOto fragment jednego z pierwszych wierwych opowieści już nie poety tym razem,
szy pt. Ocalony.
a historyka sztuki. Byłem zbudowany jego
„To są nazwy puste i jednoznaczne:
pamięcią także o czasach krakowskich
człowiek i zwierzę
również związanych z początkiem jego
miłość i nienawiść
własnego życia rodzinnego. Tam powstały
wróg i przyjaciel
wiersze: Ojciec, Dytyramb na cześć teściociemność i światło
wej i Odwiedziny u dziadka. Tam przyczłowieka tak się zabija jak zwierzę /…/
szło na świat dwóch jego synów.
Pojęcia są tylko wyrazami:
Nowa sytuacja rodzinna powoduje, że przecnota i występek
nosi się z Krakowa do Gliwic na Górnym
prawda i kłamstwo
Śląsku. Próba zaaklimatyzowania się w tym
piękno i brzydota
nowym „terenie” zbiega się z doniosłymi
męstwo i tchórzostwo.
przeobrażeniami społeczno-politycznymi
Jednako waży cnota i występek
w całym kraju – jesień roku 1956. WłaWidziałem:
śnie ponad pół wieku temu słowa, pojęczłowieka który był jeden
cia, hasła, które służyły wielu ludziom do
występny i cnotliwy.
niemal rytualnego uprawiania kultu, straSzukam nauczyciela i mistrza
ciły sens, stały się dla niektórych czymś w
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
rodzaju … piłeczek do zabawy. Ale odgryniech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
wają tu także wielką rolę dwa czasopisma:
niech oddzieli światło od ciemności.”
niezapomniane „Po prostu” i niebawem
tygodnik „Współczesność”.
* * *
Różewicz zaczyna obserwować to niezwyOdtąd przez dłuższy czas w twórczo- kłe przeobrażenie z coraz większą ironią.
ści poetyckiej Różewicza trwać będzie Dramatyzm świata zaczyna się dlań okato POR A ŻENIE WOJNĄ I ŚMIER- zywać jednocześnie – komedią, żeby nie
CIĄ. Przekonanie, że podstawowe zasady powiedzieć groteską. To właśnie w latach
ideowo-filozoficzne, na których wspierała 1958-1959 powstaje pierwszy utwór scesię budowa świata, zostały obalone i oto niczny Kartoteka i odtąd TEATR stanie się
znaleźliśmy się jak gdyby w moralnej i filo- jedną z głównych pasji Różewicza.
zoficznej próżni – urasta u Różewicza do
Oto, co niegdyś powiedział sam poeta:
wymiaru obsesji i staje się istotnym współczynnikiem jego poezji…
„(…) Kiedy, w roku 1957 zacząłem myśleć
o Kartotece, nie myślałem o teatrze, o
Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do biopubliczności, o reżyserach, o aktorach. Kongrafii poety – bo jako się już rzekło –
cepcja tej sztuki narodziła się z bezkomtwórczość Różewicza – to również niepromisowej postawy wobec współczesnego
ustanny zapis jego osobistego losu – w jego
teatru. Dopiero w czasie dalszego pisania
poezji to, co prywatne splata się z tym, co
(kiedy zarysowały się możliwości realizapowszechne, uniwersalne…
cji teatralnej) zacząłem pewne elementy tej
Więc, po nieco spóźnionej maturze Róże- sztuki adaptować dla teatru. W rezultacie
wicz rozpoczyna studia z historii sztuki Kartoteka została napisana na zasadzie pewna Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako- nego kompromisu z „teatrem”. Są tam jedwie. Nigdy nie zapomnę, jak w drugiej poło- nak ważne elementy, których ani nie wyzywie lat 80., schodząc po schodach metra w skali realizatorzy, ani nie zauważyli krytycy.
Wiedniu, gdzie w tym czasie współpraco- W sztuce, którą ukończyłem na przełomie
wałem z tamtejszą rozgłośnią radiową ORF, lat 1958/1959 daję reżyserowi dwie prowpadłem przypadkiem na wychodzącego pozycje i piszę wyraźnie w didaskaliach:
z podziemia Tadeusza Różewicza. Miałem „Wiele osób biorących udział w tej historii
szczęście spotkać go nieco wcześniej i namó- nie odgrywa tu większej roli, te które mogą
wić do rozmowy przed moim mikrofonem o odgrywać główne role, często nie dochodzą
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do głosu … przez otwarte drzwi (jedne i
drugie drzwi są stale otwarte) przechodzą
śpiesznie lub wolno różni ludzie. Czasem
słychać urywki rozmów. Czasem stoją i czytają gazetę… Wygląda to tak, jakby przez
pokój Bohatera przechodziła ulica. Niektórzy przysłuchują się przez chwilę temu, co
mówi się w pokoju Bohatera. Czasem wtrącają kilka słów...”(...)
(...) Nie widziałem u nas realizacji, w której reżyser skorzystał z tych propozycji.
A przecież to były elementy bardzo ważne
dla budowy dramaturgicznej sztuki, równie
ważne jak „Chór Starców”. Reżyser miał
tutaj wolną rękę, mógł stworzyć pewne
obrazy na zasadzie happeningu. Te możliwości nie zostały w swoim czasie wyzyskane. Od roku 1959 czekam na wprowadzenie przez reżysera owych obcych osób,
które prowadzą przypadkowe rozmowy
lub czytają na głos różne wiadomości z
gazet. Mogą też opowiadać sobie dowcipy.
Ale wracam do głównego Bohatera. Mój
„Bohater” (w pierwotnym zamyśle) miał
się przeciwstawić nawet antybohaterom i
bohaterom sztuk Becketta, których uważałem za zbyt aktywnych w dramacie. „Bohater” miał zostać, mimo obecności na scenie,
całkowicie wyeliminowany z akcji.

Kartoteka została więc napisana na zasadzie kompromisu z teatrem. „Bohater”
wziął udział w „akcji”, zaczął wygłaszać
monologi, dał się wciągnąć w dialog z
innymi osobami sztuki… A był, pierwotnie,
zaplanowany inaczej: owszem, był obecny
na scenie, ale odmówił wzięcia udziału w
przedstawieniu. Wszyscy mówili o nim – w
jego obecności – wszyscy wspólnymi siłami
układali „kartotekę” jego życia. To, że leży
w łóżku, chowa się do szafy, staje pod ścianą,
krzyczy i deklamuje – to właśnie kompromis. Z tego pierwszego, czystego zamiaru
pozostały ślady, np. wymiana zdań między
„Chórem Starców” i „Bohaterem”.
CHÓR STARCÓW:
Rób coś, ruszaj się, myśl.
On sobie leży – a czas leci.
Bohater nakrywa twarz gazetą.
Mów coś, rób coś,
posuwaj akcję,
w uchu chociaż dłub!
Bohater milczy.
Nic się nie dzieje.
Co to znaczy?
(…)
Rusz się, inaczej teatr zgubisz!

Dramatycznego i rozmawialiśmy o tej
sztuce, że nie wiem, czy to kończyć, czy
pisać dalej. Pan wtedy powiedział, że to
by wasz teatr interesowało. Ten fakt wpłynął w jakiejś mierze na to, że w Kartotece
znalazły się jakby ustępstwa, dodatki dla
teatru,
dla reżysera, jakby przekształcenia, ważnego dla mnie, czysto literackiego tekstu w tekst dla reżysera.
PUZYNA: Owszem, pamiętam, że Wanda
Laskowska, która przedstawienie reżyserowała w Teatrze Dramatycznym, dodała
tekstowi jakby ramę z dwu pana wierszy,
którymi rozpoczynała i kończyła spektakl. Natomiast w znakomitym włoskim
spektaklu studentów z Genui, o którym
panu kiedyś opowiadałem – była to chyba
najlepsza realizacja Kartoteki – otóż tam
ramy takiej nie było. Była po prostu forma
otwarta, bez wyraźnego początku i końca.
Jak gdyby sztuka była tylko częścią jakiegoś
szerszego, ciągłego nurtu twórczości, której
poszczególne dramaty są tylko wycinkami,
fragmentami, a nie zamkniętą całością.
RÓŻEWICZ: Oczywiście tak nie jest, że
sztuka się w ogóle nie zaczyna i nie kończy,
przynajmniej na papierze. Niezależnie od
tego, jak sobie wyobrażamy domniemany
początek i koniec sztuki. Niemniej np. w
Kartotece realizatorzy warszawscy czuli
widocznie brak
i potrzebę wyraź„(…) PUZYNA: Porozmawiajmy trochę niejszego początku i końca. (…)
o teatrze, dawno już tego nie robiliśmy. PUZYNA: Posługuje się pan bardzo różO teatrze w ogóle i o pana teatrze. O kon- nymi formami pisarskimi w tych samych
cepcji teatru zawartej w pana sztukach już nawet sztukach. Policzmy. Po pierwsze:
napisanych i o tej, którą chciałby pan zreali- fragmentami, które tylko markują pewien
zować i rozwijać. I jeszcze – o relacji między obraz i pewne wydarzenia sceniczne, szkitekstem i sceną. Bo wiemy obaj, że teatry cują ich zarys bez rozpisywania na dialog.
nie zawsze robią z pana sztuk to, co można Po drugie: dialogami rozpisanymi normalby z nich wyczytać. Zacznijmy może tak: nie, jak w każdej konwencjonalnej dramaczy pisząc, widzi pan w wyobraźni kon- turgii. Po trzecie: wierszami, często nawet
kretną realizację?
wierszami już dawniej napisanymi, a włąRÓŻEWICZ: Sam fakt realizacji jest dla czonymi w tekst sztuki. Po czwarte wreszmnie sprawą drugorzędną. Sprawą najważ- cie: fragmentami cudzych gotowych tekniejszą jest rozegranie dramatu „na papie- stów – z broszur, gazet itp. – odpowiednio
rze”. Co będzie z tym robione w teatrze, przyciętymi i zmontowanymi, trochę na
a nawet kto będzie to robił, nie jest dla mnie zasadzie collage’u. (…)

I bohater Kartoteki ruszył się. Wprawdzie
nie posuwał akcji, ale ożywił się. Zaczął
rozmawiać, krzyczeć, żartować, kpić… jednym słowem poszedł na kompromis.
Nie zgubił teatru starego i nie stworzył
nowego. Kartoteka to kompromis z teatrem
(…)
"Co mnie wiąże z teatrem? Z
teatrem wiąże mnie chęć napisania sztuki
prawdziwie realistycznej i równocześnie
poetyckiej. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ nie wiem, czym się różni teatr poetycki
od realistycznego.
Całą swoją twórczość traktuję
równocześnie jako ciągłą polemikę ze
współczesnym teatrem oraz recenzjami
teatralnymi (…)”
sprawą istotną. Chociaż, na swój sposób, RÓŻEWICZ: Słowo collage często pada
interesuje mnie to również.
w związku z moja twórczością, chciałbym
* * *
PUZYNA: Ale pisząc sztukę jakoś ją pan się jednak zastrzec przed pewną przesadą
w tym względzie, w jaką wpadają kryPozwolę sobie tutaj przedstawić fragment sobie przecież wyobraża rozegraną przez
tycy. Przy pewnej dozie złej woli można
stenogramu rozmowy, jak odbyła się w aktorów w przestrzeni scenicznej?
bowiem interpretować taką technikę jako
redakcji warszawskiego miesięcznika „Dia- RÓŻEWICZ: Gdy cofnę się pamięcią do
dość staroświeckie chwyty, przeniesione
log” w dniu 23.04.1969 r. – między ówcze- Kartoteki, sztuki, którą uważam za swój
z „awangardowej” plastyki, a więc trochę
snym redaktorem naczelnym pisma, zna- debiut sceniczny – nie miałem tego uczumechaniczne i anachroniczne. Nie jest to
nym krytykiem teatralnym – Konstantym cia oczekiwania na realizację. Był pan
jednak technika przypadkowego montażu,
Puzyną, a Tadeuszem Różewiczem.
wtedy kierownikiem literackim Teatru naklejania na płótno jakichś wycinków,
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szmat itp. Są to elementy wobec dramatu
służebne, które ulegają w nim jakby przerobowi, zmieniają się w kontakcie z innymi
elementami, o których pan tu wspomniał,
z wierszami przede wszystkim, z obrazami
poetyckimi, z odautorskimi propozycjami i
notatkami dla reżysera. Nie są obcym ciałem wklejonym w dramat, stają się częścią
organiczną, zmieniają funkcję, a nawet
materię swoją. Chciałbym tu przypomnieć
bardzo ważny dla mnie wiersz, tekst o starej
kobiecie, która wyszła z domu i nie powróciła. Nazywał się Białe groszki:
20 sierpnia wyszła z domu
i nie powróciła
osiemdziesięcioletnia staruszka
chora na zanik pamięci
ubrana w granatową sukienkę
w białe groszki
ktokolwiek wiedziałby
o losie zaginionej
proszony jest
To zwykły zapis komunikatu radiowego,
tylko w pewnym miejscu ja go przeciąłem, jakby podciąłem mu żyły i nastąpił
rodzaj liryczno-dramatycznego krwotoku
z tych żył. Gdybym ich nie przeciął, tylko
do końca naśladował spikera, byłby to zwykły komunikat. Moment przecięcia stworzył sytuację dramatyczną w tym wierszu.
Na tym polega jego „otwarcie”. (…)
PUZYNA: A co praktycznie wynika z
formy otwartej w dramacie? Czy treści,
które chce pan przekazać, łączą się z tym,
że ich przekaz winien być jakby niedokończony, nie zamknięty? (…) A jak to zrobić na scenie?
RÓŻEWICZ: Aaaaaa – można (…) żeby
ten ewentualny realizator intencje inaczej
rozumiał niż przepisy. (…) Ale reżyser zwykle woli mieć zakończenie, i to z pointą,
żeby „się śmieli”.

PUZYNA: Czyli wszystko ma się dziać
na scenie, nie przechodzić na widownię – ale jest pewien luz dla improwizacji
aktorów i reżysera. No, i brak wyraźnego
końca, tak?

RÓŻEWICZ: Twierdzę, że nie ma „końca”. Wielu dawnych poetów (począwszy od
W ogóle to jest wymyślone. Sztuczne.
rzymskiego HOR ACJUSZA) posiadało
w swoim dorobku co najmniej jeden utwór,
PUZYNA: Ostatecznie nie ma go także
który formułował zasady kunsztu poetycw życiu.
kiego. Taki utwór nosił niekiedy tytuł:
RÓŻEWICZ: No, bo jakiż to koniec życia „Ars Poetica” lub „De Arte Poetica”…
– śmierć? To całkiem inna sprawa. To Posługiwano się też terminem: ars sancnie jest pointa życia. Ale wracam do tego tissima poesis.
„końca”. Bo jak Witkiewicz jest klasyczny, W twórczości Różewicza podobnych
ma koniec, Gombrowicz się „kończy”. A ja? wyznań programowych jest bardzo dużo.
Właśnie dla mnie to bardzo ważna kwestia, Ale nie dotyczą one techniki artystyczta sprawa walki o „koniec” bez końca. O nej, zagadnień stylu, języka, metafor itd.
ten koniec, który nie jest końcem. (…)
itd. Prawdziwa poezja to dla Różewicza…
kształt losu ludzkiego, to odpowiedzial* * *
ność za los ludzki…
Powróćmy jednak do POEZJI. Ale żeby W tomie pt. Równina z lat 1953-1954 jest
podjąć próbę określenia istoty poezji Tade- taki wiersz pt. W związku z pewnym wydausza Różewicza, należy przede wszystkim rzeniem – który mówi o śmierci nikomu
ustalić pojęcie: „poezji” jako takiej.
nie znanego, zwykłego człowieka, wypaZacząć trzeba od tego, że tradycyjne znacze- dłego lub wyrzuconego z okna.
nie tego słowa, związane z tradycyjną este- To właśnie w ydarzenie daje Różewityka, nie ma nic wspólnego z twórczością czowi pretekst do napisania „ars poetica”
Różewicza. On sam niejednokrotnie pisze jak gdyby:
o tym, że po zakończeniu drugiej wojny
„My, którzy rozprawiamy
światowej takie określenia, jak: „przeżycie
o tradycji i nowatorstwie
estetyczne”, „przeżycie artystyczne” – okao wersyfikacji i naśladownictwie
zały się śmieszne i podejrzane. Aczkolwiek
my, którzy piszemy wiersze
nie do końca zgadzam się z tym.
rymowane, wolne, białe
Oto, co mówi sam poeta:
którzy jesteśmy uczeni w piśmie
którzy opiewamy
„(…) Do dnia dzisiejszego tzw. „przeżycie
i śpiewamy jak ptaki
estetyczne” ciągle wydaje mi się śmieszne,
którzy z pieśnią na ustach
choć już niegodne pogardy. (…)”
idziemy w dal
zwróćmy uwagę na martwego /…/
Poetyka Różewicza oznacza próbę likwida- Pochylamy się nad wszystkim
cji dotychczasowego pojęcia: piękna, tego Nie zostawiajmy ludzi
mianowicie, które mieści w sobie wywo- Sam na sam z ich pustką
dzące się jeszcze z antycznej kultury grec- Jesteśmy odpowiedzialni
kiej: elementy harmonii, symetrii, zgod- za kształt każdego człowieka
nych proporcji, spokoju kształtów, łagod- Jeśli zapomnimy o tym
nego kompromisu itd. itd. Przeciw takiemu nasza poezja
pojednawczemu – i w gruncie rzeczy – będzie
obojętnemu na wszystko pojęciu piękna godną pogardy
protestuje Różewicz na każdym kroku, gadaniną.”

PUZYNA: To chyba jeden z momentów
dosyć istotny – dla recepcji pana dramaturgii przez teatry, przez realizatorów. Bo
oni chcą to zawsze domknąć, ponieważ
jest to naturalny odruch twórcy spektaklu, że chce coś, co by miało początek, poszukując jednocześnie niepokoju konfl iktów, buntu problemów, zamiast ciszy
środek i koniec.
– gwałtowną namiętność, zamiast uśmieRÓŻEWICZ: Tak, koniec pierwszego
chu – szyderstwo, zamiast klasycznej urody
aktu chce mieć i początek drugiego, a ja
przedmiotów – odnajduje rozbitą, wykrzyod Kartoteki wypisuję np., żeby mi przerw
wioną, poszarpaną, dysonansową osobonie robili. A oni robią przerwę. Czyli mi
wość człowieka współczesnego.
coś kończą.
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Innymi słowy, poezja nie jest dla Różewicza
„piękną sztuką pisania”. Jest ona DZIAŁANIEM, zaczepną, agresywną ingeren ją w
sprawy naszego świata, w sprawy człowieka.
Jest ona OSTATECZNOSCIĄ.

Jeśli mówić szczerze o tzw. literaturze
„zaangażowanej” – nie tylko sloganami
polityków – to właśnie w wypadku Różewicza mamy do czynienia z poetą istotnie
ZAANGAŻOWANYM!
Różewicz angażuje się CAŁYM SOBĄ. Dla
Różewicza poezja jest wszystkim.

Poezji się nie pisze, POEZJĄ SIĘ JEST… poezje od twórcy do odbiorcy, ale balastem,
M ię d z y i n ny m i p ow i a d a w sp osób który należy odrzucić, aby poezja mogła się
podnieść i stać się na razie zdolna nie do
wyraźny:
dalszego lotu, ale do dalszego życia.
„Poetą jest ten który pisze wiersze
Zdaję sobie sprawę z tego, że droga ta
i ten który wierszy nie pisze
może prowadzić do samobójstwa poezji lub
poetą jest ten który zrzuca więzy
do milczenia, ale wydaje mi się, że podjęcie
i ten który więzy sobie nakłada
tego ryzyka było konieczne.
poetą jest ten który wierzy
Ja sam w większości swoich wierszy posłui ten który uwierzyć nie może
guję się obrazem. Moja poezja opiera się
Poetą jest ten który kłamał
więc na zasadniczym elemencie, na metai ten którego okłamano
forze, na obrazie. Sprawa jednak się komPoetą jest ten który jadał z ręki
plikuje i widzę w całej swojej twórczości
i ten który odrąbał ręce
zmaganie się z obrazem. Jest to ciągłe dążepoetą jest ten co ma usta
nie do odrzucenia obrazu-metafory.
i ten który połyka prawdę
ten który upadał
Idąc za Arystotelesem, mówią poeci i kryi ten który się podnosi
tycy, że najważniejsze jest w poezji trafne
poetą jest ten który odchodzi
używanie metafor i ono stanowi o indywii ten który odejść nie może…”
dualności i genialności poety. Wyobraźmy
sobie, że odrzuciliśmy obraz-metaforę, co
/z wiersza pt. Kto jest poetą? z tomu pt. Nic nam zostało? Porywa nas strach, że w rękach
została tylko garść słów, proza, przeciwieńw płaszczu Prospera – 1963 r./
stwo poezji. Chciałbym jednak zwrócić
Ale skoro –według Różewicza – poezja uwagę, że obraz ciągle jest głównym celem
jest w s z y s t k i m, to może także jest – zabiegów współczesnych poetów. Poeci
opracowują obraz na użytek odbiorcy,
w pewnym sensie – niczym?...
czynią z obrazu małe objawienie świata,
wyobraźni. Są to dla mnie jakby pozosta„Słowa
łości magiczno-czarodziejskich obrzędów.
Fryderyka Christiana Hebbla
Są to zabiegi ludzi wierzących w istnienie
poezja jest samobójstwem”
poezji in abstracto. Wracam jednak do
/z wiersza: „Karmienie Pegaza”/
moich prób.
Tadeusz Różewicz przygotował na II
Festiwal Poezji Jugosłowiańskiej w Rijece
w kwietniu 1958 roku – swoje „wystąpienie”. Temat festiwalu brzmiał: „Dźwięk i
obraz w poezji współczesnej”. Oto fragment wystąpienia poety:
„(…) Zgódźmy się na to, że rozwód współczesnej poezji lirycznej z muzyką” jest
faktem dokonanym. Pragnę jednak, abyście nie myśleli, że odcinając poezji jedno
skrzydło, chcę ją zmusić, aby unosiła się
przy pomocy drugiego skrzydła, którym
jest obraz. Chciałbym podzielić się pewnymi doświadczeniami, które nasunęły
się w czasie pisania wierszy. Chodzi tutaj
o najbardziej osobiste uwagi. Nie będzie to
więc próba przeprowadzenia analizy poezji
współczesnej, lecz raczej próba podzielenia
się wszystkimi wątpliwościami, jakie oferowała mi moja praktyka poetycka.
Muzyka – dźwięk i obraz – metafora
wydały mi się nie skrzydłami, które unoszą

Nie wiem, czy możliwe jest, aby poezja zrezygnowała z obrazu, i daleki jestem od tego,
aby komukolwiek narzucać tego rodzaju
poglądy, ale ciągle ponawiam próby i atakuję obraz ze wszystkich stron, pragnąc go
usunąć jako element dekoracyjny, zbędny.
W moim rozumieniu liryka współczesna
byłaby stworzeniem zderzenia między
uczuciem i zjawiskiem, między uczuciem
i rzeczą. Obraz mógłby odgrywać pewną
rolę pomocną, ale nie byłby konieczny. Rozbudowany zbytnio przez poetę obraz, karmiący się sztuczną, wymyśloną wyobraźnią,
niszczy w wierszu lirycznym jego zawiązek,
ziarno. Wreszcie niszczy sam siebie, nie
dając wyobrażenia o właściwym dramacie
rozgrywającym się wewnątrz wiersza. Poezji
nie robi się przy pomocy przesuwania obrazów, które stanowią najbardziej powierzchowną warstwę utworu. Im zewnętrzna
szata wiersza jest bardziej skomplikowana,
ozdobna i zaskakująca, tym gorzej dla właściwego zdarzenia lirycznego, które często
nie może się przebić przez kunsztowne

ozdoby fabrykowane przez poetów.
niczego nie tłumaczy
niczego nie wyjaśnia
niczego się nie wyrzeka
nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei
nie stwarza nowych reguł gry
nie bierze udziału w zabawie
ma miejsce zakreślone
które musi wypełnić
jeśli nie jest mową ezoteryczną
jeśli nie mówi oryginalnie
jeśli nie zadziwia
widocznie tak trzeba
jest posłuszna własnej konieczności
własnym możliwościom
i ograniczeniom
przegrywa sama ze sobą
nie wchodzi na miejsce innej
i nie może być przez inną zastąpiona
otwarta dla wszystkich
pozbawiona tajemnicy
ma wiele zadań
którym nigdy nie podoła
(…) Opowiadałem, mówiłem, opisywałem.
Opowiadam, mówię, opisuję; będę opowiadał, opisywał, mówił do końca moich
dni. Piszę, pisałem, będę pisał, będę układał słowa; już wiem, że tych słów będzie
jeszcze więcej i nie będę już ich zatrzymywał, zabijał, niech wypływają, wychodzą ze mnie, niech płyną. Nie pamiętam
zaklęcia. Będę tonął w słowach. Utoniemy
w słowach. Piszmy, ogłaszajmy, drukujmy
coraz więcej i więcej wierszy.
A jeśli „poezja” jest?
Zamknięty przede mną ogród. Dlaczego
„ogród”, a nie pokój, poczekalnia, garaż,
hala targowa… Oczywiście, jeśli „poezja”,
to i „ogród” /zamknięty/. Te pary zawsze
mnie rozśmieszają do łez. Papierowa poezja,
papierowy ogród, papierowy dramat, papierowe wnętrzności. Moje papierowe wnętrzności. Papierowy miecz. Papierowy rozkwit,
papierowy kryzys. Miałem świadomość, że
pracuję nad uśmiercaniem pewnych mód,
snobizmów, nawyków w naszej poezji. Próbowano wmówić we mnie, że ogłosiłem
śmierć „poezji”. Zarzucano mi, że sam dalej
produkuję ”poezję”.

Rewolucje, burze, bunty klasycznieją. Wieszanie się na papierowych wnętrznościach
to cyrkowy numer dla błazna. W czasie
trzydziestoletniej wędrówki do „ogrodów”
poezji przeszedłem „szkoły”, „śmietniki”,
cmentarze, puste świątynie, beczki śmiechu, gabinety osobliwości, cele śmierci,
muzea, zatopione twierdze, wymarłe miasta… Przez cały czas tej wędrówki towarzyszyło mi trwożliwe pytanie: „Co będzie,
jeśli poezja zginie?” Ale teraz już wiem, że
poezja nie zginie. Rodzą się nowi poeci,
rodzą się nowe wiersze.
Z tego narodziła się moja niechęć, nienawiść, podejrzliwość w stosunku do
„poezji”? Czy o tym, że Goebbels „(…) z
wieloma swoimi współpracownikami dyskutował na temat zastosowania licencji
poetyckiej w sprawach informacji. Przez
cały czas nie wahał się przed traktowaniem informacji jako podniety dla wojen-R
nego wysiłku Niemiec, a nie jako faktów
samych w sobie. W ostatnich miesiącach
wojny wprowadzał, wedle Semmlera, nowe
pojęcia do słownika propagandy, co prawda
tylko na wewnętrzny użytek ministerstwa.
Była to poetycka prawda” w odróżnieniu
od „prawdy konkretnej” (…)
Skąd takie „brutalne sprawy” w rozważaniach o „poezji”? Być może dla pewnych
krytyków wyda się to rzeczą zdumiewającą
– ale dla mnie w pewnym okresie historii
/i mojego życia/ „piękne kłamstwa” zostały
oskarżone o ułatwienie życia „brzydkim,
brutalnym kłamstwom”. I tak w mojej
garderobie upiorów znalazł się kuternoga,
diabeł, nazistowski minister propagandy,
który w czasie wojny „dyskutował na temat
zastosowania licencji poetyckiej”.
Zdumiewajcie się synowie Apollina! Tylko
w chwilach zapomnienia pragnę wrócić
do „ogrodów poezji”. Ale czasy się zmieniają. Funkcje poezji się zmieniają. Bawcie się więc, przyjaciele, dalej. Igrajcie w
„ogrodach poezji”. Ja jeszcze zostanę pod
murem. Poczekam. Na razie podejrzewam,
że za murami znajdują się nie „ogrody”,
ale „śmietniki”. Ja próbuję sadzić drzewa
i kwiaty na „śmietnikach”. Czy to jest
nihilizm? Nie. To trudna, brudna, zwykła robota.…)”
* * *
Dialektyka przeciwieństw, tak charakterystyczna dla całej postawy filozoficznej Różewicza, staje się ostrzejsza i bardziej wyrazista
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w ostatnim okresie jego twórczości, aż do
dnia dzisiejszego. Jest to okres poświęcony przede wszystkim teatrowi. Tutaj, w
gatunku, którego naturalną istotę stanowi
przecież dramatyczny konflikt, dialektyka
przeciwieństw ujawnia się najpełniej. I tutaj
właśnie najwyraźniej, bo w sposób widowiskowy, może Różewicz ukazać podstawową cechę swej poetyki: bunt przeciw
nieruchomości zastanego świata.

kultury, gdzie przejawy autentycznego życia
maskowane są często frazesem, a rzeczową
analizę zastępuje nabożeństwo. Ze złośliwą
przekorą akcentuje więc szczególnie to, co
można by nazwać zwierzęcą stroną człowieka /stad znamienny tytuł utworu/, aby
niejako zrównoważyć niebezpieczeństwo
jego anielskiej idealizacji.
Taki sam temat, ale na innej, szerszej
płaszczyźnie, podejmuje sztuka Do piachu
/1972/. Sceny z codziennego życia oddziału
partyzanckiego, walczącego w lesie przeciw
wojskom hitlerowskim, nie przedstawiają
życia według propagandowych schematów
z podręczników szkolnych.

Pierwszym, zasadniczym elementem tego
buntu jest bunt przeciw samej tradycyjnej
strukturze teatru. Ujawniał się on już w
najwcześniejszych utworach scenicznych
Różewicza w Kartotece czy Akcie przerywanym . Teraz staje się to, po prostu,
zasadą twórczą.
I tu także ujawniają się podkreślane już
wielokrotnie w twórczości Różewicza opoW Pogrzebie po polsku /którego praprezycje: brutalność-liryzm, autentyzm-symmiera odbyła się w 1971 r./ jedna z postaci
bol. Język jest trywialny, sytuacje związane
domaga się stanowczo wpuszczenia jej na
są z najbardziej prostackimi czynnościami
scenę już w obrazie pierwszym, ale strażnicy
występujących postaci, także fi zjologicznie pozwalają na to, bo ma ona wystąpić
nymi. Ale im bardziej naturalistyczna staje
dopiero w odsłonie drugiej. Oczywiście,
się sceneria, im okrutniejsze fabularne
zawiera się w tym groteskowa kpina z tradywydarzenia /nierozgarnięty chłopek z parcyjnej formy teatralnej. Ale właśnie groteska
tyzantki zostaje rozstrzelany za zgwałcenie
jest świadectwem buntowniczego widzenia
starej kobiety/ – tym silniej wyczuwalna
rzeczywistości, gdyż ukazuje tę rzeczywijest zamaskowana ową trywialnością, czustość niejako w krzywym zwierciadle.
łość stosunku do żołnierskiej gromady proZresztą Pogrzeb po polsku rozbija kon- staczków, tym bardziej rośnie metaforyczny
wencje i stereotypy myślenia także w pla- wymiar pospolitości.
nie aktualnej rzeczywistości politycznej
i społecznej. Tytułowy temat pozwala Rozwinięcie tezy, której Różewicz dawał
spojrzeć szyderczo również na obyczaj niejednokrotnie wyraz w swej poezji, a
narodowy i sparodiować mechanizm dia- mianowicie tezy, że nosicielem prawdy o
lektyki, wymyślający dla szarego obywa- człowieku jest ciało z całą jej biologią i fizjotela Kowalskiego pogrzeb jednocześnie logią, stanowi Białe małżeństwo /1973/.
kościelny i laicki, tak aby zadowolony był Ze szczególną ostentacją demonstruje tu
kler i władze polityczne.
poeta sprawy płci i seksu. Ich magnetyzmowi poddane są – choć w rozmaitych
Drugi buntowniczy motyw dramaturgii
formach – wszystkie postacie tej komedii,
Różewicza, występujący skądinąd nieale szczególnie dwie młodziutkie bohajednokrotnie w jego twórczości można
terki. To obnażanie /nawet dosłowne/ jest
by nazwać motywem autodemaskacji. W
także rodzajem protestu. Protestu przeciw
sztuce Na czworakach /1971/ odmitologizocałej strukturze współczesnej cywilizawana zostaje rola pisarza. Różewicz odbiera
cji, zbudowanej na kłamstwie i konwenmu wszelkie atrybuty wieszcza czy kapłana,
cji, która zafałszowuje naturalny strumień
którymi tak chętnie obdarzyła go epoka
życia. „Białe małżeństwo” pragnie oczyścić
romantyzmu i modernizmu ze wszystkimi
zamulony nurt tego życia, sięgając niemal
typowymi obrządkami kultu: posągami,
do jego biologicznych praźródeł, do androorderami i muzeami „ku czci”. Wymiar
genicznego początku.
tej satyry mógłby się tu wydać zawężony
przez ograniczenie do jednego tylko, dość Z nienawiścią do kłamstwa i oportunispecyficznego zawodu. Ale jest to pars pro zmu wiąże się nierozerwalnie, jako antytoto, figura często w poezji Różewicza sto- teza, tęsknota do absolutnej czystości. Już
sowana. W gruncie rzeczy bowiem Róże- wcześniejsze poezje Różewicza zawierały
wicz protestuje w ten sposób przeciw zakła- w sobie elementy rozpaczliwego poszukimaniu całej współczesnej obyczajowości i wania kogoś lub czegoś ucieleśniającego

mit doskonałości etycznej. W Odejściu
głodomora /1976/, sztuce osnutej na kanwie jednego z opowiadań Kafki, konkretyzuje się taki wzorzec w formie przenośnej i
symbolicznej. Jest nim człowiek urzeczony,
można rzec: opętany, ideą. Ideą ofiary,
poświęcenia, wyrzeczenia się. Aby nadać
jej możliwie najbardziej literacko ekspresyjny wyraz, wybiera Różewicz postać
kafkowskiego głodomora. To on wreszcie
realizuje próbę ujarzmienia ciała, dotąd
tak przekornie, złośliwie wywyższanego i
ubóstwianego, próbę pokonania go w jego
najniższej, ale podstawowej funkcji: zaspokajania głodu.

lecz gromady dzieci w piasku, ulica, przechodnie. Mnoży milczenie, sceny żenujące,
nic nie znaczące, różne szczegóły ważne
w chwili, kiedy je widzimy (…) Nie chce
mieć wreszcie bohatera, który coś działa,
bo większość ludzi raczej tylko jest na tym
świecie, niż działa. A więc chce bohatera,
przez którego przepływa strumień życia,
lecz który tego życia nie tworzy. (…) Chce
czas sceniczny, czas umowny zlikwidować
w imię prawdziwego (…) Chce zlikwidować
umowną prawdę dialogów i pisze parodie
tzw. swobodnej konwersacji, jak romantycy
walczyli z aleksandryzmem. Często wyważa
drzwi dawno otwarte przez Witkacego,
Ionesco, Becketta, Brechta, Craiga, nawet
romantyków. Ale nie chodzi mu o konwencje teatralne chyba, wbrew temu, co pisze.
Tych konwencji dawno już nie ma, przynajmniej w teorii. Chodzi mu o przełom. O
przełom na miarę romantyczną. Chce jak
gdyby jeszcze raz „prawdziwie” powtórzyć
cały bunt awangardowy w imię prawdy
etycznej, nie prawdy estetycznej.

W tej próbie mieści się coś z heroicznego
wysiłku bohaterów literackich w rodzaju
np. Księcia Niezłomnego, tyle że pokazanego – typowo dla Różewicza – w tzw.
niskim stylu, w perspektywie smutnego
szyderstwa. Ale mimo to – a może właśnie
dlatego – próba owa stanowi jeszcze jeden,
końcowy dowód, że dominantą całej twórczości Tadeusza Różewicza jest dążność do
tego, aby spośród przeciwieństw zwierzęcia Najusilniej szuka tej prawdy w „bohaterze”,
i anioła – ocalić człowieka.
który jest programowym zaprzeczeniem
bohatera romantycznego, z patosem jego
Sam Różewicz próbuje odpowiedzieć na
działań i wielkimi słowami. I tu też najpytanie przez siebie postawione:
więcej odnajdujemy romantycznych „śla„(…) W jakim stopniu teatr współczesny dów”: bohaterowie Różewicza milczą lub
odzwierciedla naszą rzeczywistość?
bełkoczą, „zwracając” różne wielkie słowa,
i nie chcą, „działać”.
Współczesny teatr jest częścią naszej rzeczyBohater rezygnuje z działania, poeta rezywistości. Jest rzeczywistością, a nie zwiergnuje ze słowa, akcja ginie, dialog traci
ciadłem, które odbija rzeczywistość. Może
na ważności do tego stopnia, że Różewicz
to być – w zależności od twórcy – „rzeczyzostawiając wolną rękę inscenizatorowi
wistość” pozorna, fałszywa, wykrzywiona,
pisze już
w Kartotece: „przez otwarte
pozbawiona sensu, absurdalna, grotedrzwi przechodzą śpiesznie lub wolno różni
skowa… Mówiąc „teatr współczesny” ciągle
ludzie” – aż staje na granicy happeningu.
jeszcze myślę o teatrze i pisarzu. Pozwólcie
Nieufność do teatru tradycyjnego i awanmu zostać w teatrze obok reżysera, aktora,
gardowego, nieufność do słowa, nieufność
scenografa, kompozytora, elektryka,
do teatru-odbicia, programu teatru poetyckrawca, rady zakładowej, cenzora, fryzjera,
kiego, negacja umownej akcji, umownych
kierownika artystycznego… Wracając do
działań, umownych bohaterów i czynów,
pytania: teatr nie odzwierciedla, teatr nie
program absolutnej prawdy.
jest lustrem, w którym przegląda się „rzeczywistość”. Teatr organizuje, ogniskuje,
* * *
skupia i wzmacnia rzeczywistość (…)”
Tadeusz Różewicz to chyba jeden z nieRóżewicz chce mieć w swoich sztukach licznych pisarzy swojego pokolenia,
czas prawdziwy – nie sceniczny, nie chce przy którego nazwisku można napisać:
budować sztucznej akcji, bo wiadomo, że w poeta, dramaturg, prozaik, publicysta
życiu takich „akcji” nie ma. On chce na jej nawet… Wszystkie więc podstawowe
miejsce dać „akcję wewnętrzną”, w której gatunki literackie, nawet zahaczające o
ważne byłoby to, co ważne jest w życiu, co dziennikarstwo…
jest prawdą życia, nie teatru! Różewicz chce W obecnym pisarstwie Różewicza ustażycia na scenie bez artystycznej selekcji: wione są te gatunki w znamiennym dość
więc nie dekoracje realistyczne i umowne, porządku: coraz rzadziej bywa on poetą;

coraz wyraźniej i skuteczniej dramaturgiem
i prozaikiem. Czyżby Różewicz przejął się
tym, co przed laty powiedział kompozytor
Artur Honegger:
„Muzyka ginie, podobnie jak zginął poeta.
Kto dziś ośmieliłby się wymienić tytuł
poety jako określenie swego zawodu?”
A jednak Różewicz jest przede wszystkim
POETĄ.

Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny
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Janusz Wałek
Wybrane wystawy
Muzeum Narodowego w Krakowie
w latach 1979-2010
Lista wystaw, zorganizowanych przez
Muzeum Narodowe w Krakowie w
ciągu ostatnich 30 lat, jest długa i urozmaicona. Wystaw wielkich, obejmujących setki różnych obiektów, i kameralnych pokazów, osnutych wokół kilkunastu, a czasem nawet jednego tylko
dzieła. Spośród nich wybieramy zaledwie kilka, starając się, by ten skromny
wybór ukazał jednak całą różnorodność tych przedsięwzięć, ich atrakcyjność dla każdego odbiorcy, tak specjalisty na polu sztuk pięknych czy innych
dziedzin kultury, jak również tego, kto
przychodząc na wystawę pragnie się czegoś dowiedzieć lub przeżyć w muzeum
piękną przygodę.

polskiego malarza epoki romantyzmu i
w ogóle jednego z największych polskich
artystów. W ramach prezentacji zatytułowanej Piotr Michałowski 1800-1855.
Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę
urodzin pokazano wiele obrazów olejnych
(krakowskie Muzeum Narodowe posiada
największy zbiór jego prac), a także akwarel i rysunków, dając publiczności wszechstronny obraz wielkiego twórcy.

1.WYSTAWY MONOGRAFICZNE

Rok 2003 przyniósł wystawę Leon Wyczółkowski – Wystawa monograficzna, na którą
złożyło się kilkaset prac artysty, w tym niezwykle bogaty i ciekawy dorobek artysty
na polu grafiki.

Do szczególnie ważnych wystaw organizowanych przez krakowskie Muzeum
Narodowe, zgodnie z jego misją, należą
wystawy monograficzne artystów polskich. Gromadząc wszystkie aktualnie dostępne dzieła wybranego autora,
przedstawiają one drogę jego twórczego rozwoju, ukazują zależności i
wpływy, a przede wszystkim – stawiają
istotne pytania o miejsce danego artysty w dziejach narodowej sztuki oraz o
jego oddziaływanie na współczesnych
odbiorców.
W roku 2000, gdy Kraków nosił tytuł
Europejskiego Miasta Kultury, urządzona została wielka wystawa prac Piotra Michałowskiego, najwybitniejszego

W roku 2002 otwarto monograficzną
wystawę Ferdynand Ruszczyc 1870-1936.
Życie i dzieło, we współpracy z Muzeami
w Wilnie i Toruniu oraz rodziną artysty.
Pokazano na niej bardzo rozległą działalność Ruszczyca na polu malarstwa, grafiki,
teatru, a także sztuki użytkowej.

W roku 2006 zorganizowana została pierwsza monograficzna wystawa młodo zmarłego młodopolskiego artysty Ludwika de
Laveaux, spopularyzowanego przez Stanisława Wyspiańskiego w „Weselu” pod
postacią Widma. Wystawa, której tytuł
„Mus mnie woła…” Ludwik de Laveaux
(1868-1894), zapożyczony został właśnie z
„Wesela”, ukazała zachowany dorobek artysty, prace tworzone pod wpływem m.in.
Aleksandra Gierymskiego i Włodzimierza
Tetmajera oraz francuskich impresjonistów,
oraz te, najbardziej oryginalne, malowane
w obsesyjnym przeczuciu przedwczesnej
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śmierci, mroczne i pełne dramatycznej eks- k t ó r e w l e c i e 19 8 0 r o k u z r o d z i ł o
presji. Wystawa w pewnym sensie odkryła „Solidarność”.
tego zapomnianego bądź prawie nie znaPRL-owska cenzura zezwoliła na publiczne
nego artystę dla publiczności.
pokazanie, bodaj po raz pierwszy, portreW roku 2009 miała miejsce wystawa Zofia tów marszałka Józefa Piłsudskiego i przed
Stryjeńska. 1891-1976, przypominająca nimi, a także przed wizerunkiem Jana
artystkę bardzo popularną w okresie mię- Pawła II i niektórymi obrazami o charakdzywojennym, a obecnie już nieco zapo- terze patriotycznym, między innymi przed
mnianą. Wystawiono kilkaset prac Stry- Zakuwaną Polską Jana Matejki, codzienjeńskiej: obrazów, projektów polichromii nie pojawiały się świeże kwiaty. Nasilająca
i scenografii, tkanin, plakatów, okładek się z dnia na dzień gorąca atmosfera, podksiążek, papierów wartościowych etc. kręcana często przez młodych przewodniPokazano zachowane fragmenty dekoracji ków, akcentujących mocno polsko-rosyjsłynnego polskiego pawilonu na Wystawie skie konflikty, wzbudziła nawet pewien
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w roku 1925, niepokój u radzieckich dziennikarzy, ale
a także zaprojektowane i wykonane przez rezydujący w Krakowie konsul ZSRR, obejStryjeńską obrazy i dekoracje z Sali ban- rzawszy wystawę w towarzystwie pokaźnej
kietowej transatlantyku „Batory”.
grupy kołchoźnic, nie dopatrzył się jakichś
specjalnych uchybień i nie domagał się
2. WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE
ani zmian w ekspozycji, ani, o co się przez
Setną rocznicę swego powstania, obcho- chwilę obawiano, jej zamknięcia. Polaków
dzoną późną jesienią 1979 roku, Muzeum portret własny przyciągnął do muzeum
Narodowe w Krakowie uczciło wystawą niespotykane wcześniej rzesze zwiedzająPolaków portret własny, złożoną z ponad cych, odbił się szerokim echem w mediach,
750 dzieł malarstwa, rzeźby, rysunku i gra- zaowocował kilkoma filmami dokumentalfiki, w których artyści – od średniowiecza nymi, a wreszcie doczekał się także pokaźpo współczesność – utrwalili wizerunki nej dwutomowej monografii, przynoszącej
ludzi i wydarzeń tworzących tysiącletnią komplet ilustracji wystawianych dzieł opahistorię Polski.
trzonych solidnymi komentarzami.
Była to ekspozycja, szczególnie pod względem organizacyjnym, bez precedensu.
Wystawione dzieła pochodziły z około
stu różnych miejsc z terenu całej Polski:
muzeów, klasztorów, kościołów, zbiorów
prywatnych i pracowni współczesnych
artystów. Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało logistycznie na niespotykaną
wcześniej w polskim muzealnictwie skalę,
podobnie jak urządzenie samego pokazu
wypełniającego cały budynek muzealny.
Prezentacja rozpoczynała się na najwyższym jego piętrze, na które wychodziło
się ukrytą klatką schodowa, a kończyła na
parterze. Zwiedzający, którzy kolejno spoglądali w oczy swoich namalowanych lub
wyrzeźbionych przodków z różnych epok,
stawali tutaj, na koniec, przed lustrem, by
rzucić okiem na własną twarz i – być może –
zadać sobie pytanie o swoją postawę wobec
rodzimej historii, a w szczególności – wobec
ówczesnego czasu teraźniejszego, w który
mieli powrócić wyszedłszy z muzeum. A był
to czas bardzo osobliwy, pomiędzy wyborem Polaka na papieża w 1978 roku (jego
wizerunek, autorstwa Leszka Sobockiego,
znalazł się na wystawie), a narastającym
społeczno-narodowym wrzeniem,
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Przypadająca na rok 1993 setna rocznica
śmierci Jana Matejki stała się okazją do
urządzenia kilku wystaw.
Największą z nich była ekspozycja Obecność Matejki, złożona z bardzo różnorodnych eksponatów, w dużej mierze reprezentujących sztukę ludową, amatorską i
szeroko rozumianą kulturę popularną,
nie uwzględniała prac samego artysty. Ten
niezmiernie ciekawy eksperyment wystawowy ukazał zdumiewająco silny wpływ
Matejki na wyobraźnię mas, niezwykle
szeroki społeczny odbiór jego dzieła, szczególnie ujawniający się w sztuce i kulturze
niższej, popularnej, w rozlicznych kopiach
i przetworzeniach matejkowskich schematów, w reklamie i odpustowych gadżetach.
Wystawa udowodniła jak szerokim echem,
zarówno w czasach artysty, jak i później, aż
po współczesność, odbiła się w społeczeństwie twórczość jednego z największych
polskich artystów narodowych..
Drugą wystawą rocznicową była prezentacja Matejko. Rzeczywistość – Wizja. Polegała ona na zestawieniu niedokończonego
obrazu Matejki Zakuwana Polska – wokół
którego zebrano wymowne przedmioty z

epoki (m.in. fotografie zabitych w manifestacjach warszawskich w roku 1961) –
z dużych rozmiarów (odpowiadających
Bitwie pod Grunwaldem) assamblagem,
złożonym m.in. z reprodukcji fragmentów
płócien Matejki (twarze, ręce) oraz zbroi,
hełmów, mieczy, skłębionych draperii,
sprzętów (np. przewrócony fotel z obrazu
Rejtan), co tworzyło wrażenie nakładania
się na siebie wszystkich obrazów z wielkiego
cyklu historycznego Matejki, od Kazania
Skargi po Śluby Jana Kazimierza. Pokazowi
temu towarzyszył 15 minutowy program
muzyczno-słowny (m.in. teksty Długosza,
Skargi, Wyspiańskiego).
Dopełnieniem matejkowskiej rocznicy
była wystawa 44 współczesnych artystów
wobec Matejki, urządzona w roku 1994 i
będąca reakcją na list wysłany przez Dyrekcję Muzeum Narodowego do 58 polskich
artystów (odpowiedziało 44), inspirowana dziełem Tadeusza Kantora Emballage Hołdu Pruskiego, wykonanym przez
artystę w roku 1975.

Andrzeja Wajdy „Noc Listopadowa” z Charonem przewożącym do Hadesu poległych
żołnierzy powstania listopadowego.
Wystawa „Sami złożycie stos”. Pogrzeb
Stanisława Wyspiańskiego przypominała,
wykorzystując zachowane materiały fotograficzne i filmowe, ceremonię pogrzebową
wielkiego artysty, wielką narodową manifestację, która – jak pisali twórcy wystawy
– będąc „niezwykle silnym bodźcem do
okazania poczucia więzi terytorialnej i
etnicznej, ujawniła solidarność i tłumione
emocje patriotyczne, ponad podziałami
politycznymi, socjalnymi i religijnymi”
ówczesnych Polaków.
Trzecią rocznicową wystawą był Zielnik
Wyspiańskiego, wystawa prezentująca
rzadko eksponowane studia roślin i ich
przetworzenia, arcyciekawy proces tworzenia przez artystę oryginalnego „słownika” motywów, które potem wykorzystane
zostały w monumentalnych dekoracjach,
polichromiach, witrażach, a także dekoracji książkowej.

Rok 2007, w którym przypadła setna roczZ okazji przypadającej w roku 1999 stu
nica śmierci Stanisława Wyspiańskiego,
dwudziestej rocznicy swego powstania, a
przyniósł trzy okolicznościowe wystawy
także dla uświetnienia faktu, że na rok
poświęcone temu artyście.
2000 Kraków został obrany europejskim
Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny miastem kultury, Muzeum Narodowe przybył wystawą eksperymentalną, po raz gotowało specjalny projekt Opus Magnum,
pierwszy wykorzystującą na tak wielką skalę na który złożyły się trzy odrębne wystawy
rozmaite środki multimedialne: programy poświęcone najwybitniejszym polskim
komputerowe, fi lmy, nagrania muzyczne, twórcom monumentalnych form dekopowiększenia wielkoformatowe, specjalnie racyjnych: Janowi Matejce, Stanisławowi
zaaranżowaną scenografię etc. Na wystawie Wyspiańskiemu i Józefowi Mehofferowi,
pokazano zaledwie dwie oryginalne prace których dzieła, w postaci polichromii
Wyspiańskiego, nie chcąc naruszać stałych i witraży, stanowią najwyższe dokonaekspozycji w Muzeum Stanisława Wyspiań- nia sztuki polskiej przełomu XIX i XX
skiego (biograficzny Oddział Muzeum wieku. „Witraże i polichromie wszystkich
Narodowego) oraz w Galerii Sztuki Polskiej trzech – bliskich sobie, a zarazem różnych
XX wieku. Scenografia składała się m.in. z – indywidualności – pisała we wstępie do
odtworzonej dekoracji do I aktu „Wesela” katalogu wystawy Józefa Mehoffera Zofia
(chata bronowicka) oraz dekoracji do „Nocy Gołubiew, Dyrektor Muzeum Narodowego
Listopadowej (teatr w Łazienkach).
– zdobią wnętrza licznych gmachów. Bardzo cenne i efektowne projekty tych dzieł
Kilkuminutowy program, zrealizowany
pokazywane są na wystawach nieczęsto,
techniką komputerową, rzucany na kilka
ze względu na ich wielkie formaty i krudużych ekranów, przywoływał wnętrze
che delikatne struktury. Każdorazowo po
Wawelskiej Katedry i znajdujące się tam
opuszczeniu bezpiecznego muzealnego
posągi, stanowiące dramatis personae
magazynu wymagają wielu zabiegów kon„Akropolis” Wyspiańskiego. Program
serwatorskich, umożliwiających ich niezbyt
wizualny uzupełniały nagrania dźwiękowe,
długi pokaz.”
słowno-muzyczne. Na wystawie wykorzystano również fragment filmu „Geniusz Była więc wyjątkową okazją możliwość
sceny” przedstawiający Ludwika Solskiego obejrzenie na tych trzech wystawach:
w roli Starego Wiarusa w „Warszawiance” Józef Mehoffer (28 stycznia – 24 kwietoraz fragment spektaklu telewizyjnego nia 2000), Stanisław Wyspiański (26 maja
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– 6 sierpnia 2000) i Jan Matejko (12 października 2001 – 6 stycznia 2002) licznych
rysunków, szkiców i kartonów służących
do wykonania matejkowskiej polichromii
kościoła Mariackiego (w 110. rocznicę jej
powstania), projektów Wyspiańskiego do
polichromii i witraży kościoła Franciszkanów (witraż Bóg Ojciec), Katedry Wawelskiej (niezrealizowane projekty witraży z
przedstawieniami Św. Stanisława, Henryka Pobożnego i Kazimierza Wielkiego)
i Domu Towarzystwa Lekarskiego (witraż
Apollo) oraz rozlicznych jego studiów,
rysunków i obrazów, które uświetniły
odbywający się w tym roku w Krakowie
festiwal Wyspiańskiego), wreszcie stanowiących jedno z największych osiągnięć
polskich artystów na arenie międzynarodowej, nagrodzonych pierwszą nagrodą
konkursową i zrealizowanych (w latach
1895-1937) witraży Józefa Mehoffera w
kolegiacie św. Mikołaja w szwajcarskim
Fryburgu.
3. WYSTAWY PROBLEMOWE
Wystawy budowane wokół wybranych problemów, natury artystycznej, społecznej,
narodowościowej, politycznej etc. zawsze
cieszą się wielkim powodzeniem u publiczności, skłaniając ją do bardziej aktywnego
odbioru, a zarazem snucia własnych przemyśleń i refleksji.
W roku 1989 Muzeum Narodowe podjęło
się niełatwego zadania urządzenia obszernej wystawy Żydzi-Polscy, „ukazującej
obraz tych pokoleń rozproszonego narodu
żydowskiego, które znalazły schronienie w
Polsce i założyły w niej największą z przystani swojego tułactwa”, jak pisał w katalogu wystawy jej autor Marek Rostworowski. Na taką wystawę było wówczas szerokie
społeczne zapotrzebowanie, stąd też wielkie powodzenie przedsięwzięcia, powtórzonego z tego powodu w warszawskiej
„Zachęcie”. Poprzedzona staranną kwerendą obejmującą szereg muzeów, bibliotek
i różnych innych instytucji, z Żydowskim
Instytutem Historycznym na czele, oraz
wiele osób prywatnych, wystawa składała
się z około 1400 eksponatów (obrazów,
rzeźb, rycin, rysunków, fotografii, plakatów) ukazujących zarówno odrębność – na
przestrzeni wieków – wyznaniową i obyczajową narodu żydowskiego w Polsce, jak i
jego trwałe wpisanie się w historię i kulturę
polską. Wystawa dzieliła się na pięć części:
1. W Polsce, 2. Wobec Boga, 3. Wśród
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Polaków i jako Polacy, 4. Endlösung (ostateczne rozwiązanie), 5. Pokolenia.
Była to pierwsza, tak obszerna wspólna prezentacja dzieł artystów polskich i żydowskich, obfitująca w znakomite dzieła sztuki,
m.in. obrazy Piotra Michałowskiego, Maurycego Gottlieba, Aleksandra Gierymskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Romana
Kramsztyka, Andrzeja Wróblewskiego,
Meli Muter, ukazujące setki znanych i anonimowych postaci, wydarzenia historyczne
i sceny obyczajowe, również pewne zadrażnienia i konflikty, a także tragiczne wydarzenia holokaustu. Cały materiał wystawy
został w kilka lat późnie opublikowany pod
postacią książki-albumu Żydzi-Polscy.

Kont ynuacją w ystaw, poświęconych
innym narodowościom zamieszkujących
w różnych czasach polskie terytorium,
była otwarta w roku 1999 ekspozycja
Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja,
będąca pierwszą próbą pełnego ujęcia problematyki sztuki i kultury narodu, który,
osiedlony od XIV wieku na kresach Rzeczypospolitej, podobnie jak Żydzi wpisał
się trwale w polską kulturę aż po II wojnę
światową. Podobna idea kierowała inicjatorami trwającej obecnie, bardzo efektownej wystawy Na wysokiej połoninie. Sztuka
Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce,
zorganizowanej m.in. w związku z 40. rocznicą śmierci wybitnego pisarza Stanisława
Vincenza, zwanego „Homerem” Huculszczyzny i przedstawiającej bardzo obszerne
spektrum problematyki związanej z tą
narodowością.
Zorganizowana w roku 1992 (czerwiec
– październik) wystawa Orient w sztuce
polskiej ujmowała kompleksowo bardzo w naszej kulturze istotny i znaczący
wpływ kultury Wschodu, datujący się od
XV wieku, a szczególnie żywy w XVII i
XVIII stuleciu. Niezwykle widowiskowa
wystawa zgromadziła bogate i różnorodne
eksponaty: obrazy, ryciny, tkaniny, militaria, ceramikę, reprezentujące znajdującą się
w polskich zbiorach oryginalną sztukę perską i turecką, jak również wiele dzieł sztuki
rodzimej, inspirowanych Wschodem.
Bardzo interesującą prezentacją poświęconą
ważnym zjawiskom kulturowo-artystycznym Polski południowej była zorganizowana w roku 1997 wystawa Między Giewontem a Parnasem. Inspiracje artystyczne

sztuką Podhala, wpisująca się w cały szereg działań natury naukowej i artystycznej, objętych wspólnym hasłem „Między
Wawelem a Giewontem”.
Operująca bardzo szerokim zestawem
eksponatów: obrazy, rzeźby, tkaniny artystyczne, stroje, meble, wyroby z drewna i
metalu, ceramika, plakaty etc. wystawa
ukazywała m.in. kulturę Podhala jako
jedno z najważniejszych źródeł inspiracji
dla wysokiej polskiej kultury artystycznej
(Wyspiański – m.in. projekty kostiumów
do Bolesława Śmiałego, Szczepkowski, Zbigniew Pronaszko), literackiej (Tetmajer,
Miciński, Żuławski) i muzycznej (Karol
Szymanowski), żywych szczególnie w okresie Młodej Polski, a także w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystawa zaprezentowała w efektowny sposób problem stylu
zakopiańskiego.
Ciekawym jej dopełnieniem stała się w
dziesięć lat później wystawa Rafał Malczewski i mit Zakopanego, odkrywająca
mało znane publiczności, a bardzo oryginalne malarstwo syna Jacka Malczewskiego. Poprzez liczne zdjęcia, plakaty,
reklamy etc. ukazała tak ważną dla pol- Na drogach duszy Gustaw Vigeland
skiej kultury międzywojennej stolicę Tatr,
ów – jak go nazywał Rafał Malczewski
– „pępek świata”. Na wystawie pokazano
m.in. efektowny przedwojenny samochód
wyścigowy czerwone „Aero”, jakie namalował Malczewski na jednym ze swych
obrazów, a w urządzonym na wzór starego
kina zakątku ekspozycji, wyposażonym w
składane drewniane foteliki, wyświetlano
film „Biały ślad”, zrealizowany na podstawie scenariusza Malczewskiego.

W roku 2000 pokazano ciesząca się dużym
powodzeniem wystawę Obrazy śmierci w
sztuce polskiej XIX I XX wieku, dotykającą ogólnoludzkiego problemu, widzianego jednak ze specyficznej polskiej perspektywy (m.in. kataklizmów powstańczo-sybirskich i wojennych). Złożyły się na
nią bardzo liczne obrazy, rzeźby, rysunki
i grafiki, zgrupowane w czterech działach:
1.Taniec śmierci, 2. Nasza śmierć, 3. Śmierć
i Polska oraz 4. Aneks-Cmentarze.

Ostatnie lata przyniosły kilka interesujących wystaw, z których wybieramy dwie:
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duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska WSPÓŁCZESNĄ
około 1900 (2010).
Muzeum Narodowe posiadające duży zbiór
Pierwsza z nich stanowiła element wielkiego polskiej sztuki współczesnej i stałą jej eksprojektu, składającego się z kilku ekspozycji pozycję w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku,
i interdyscyplinarnego programu edukacyj- urządza systematycznie pokazy, układające
nego, realizowanego w różnych miejscach się w stałe cykle jak np. „Galeria żywa” –
i przestrzeniach, nie tylko muzealnych. m.in. Adam Marczyński. Między metaBędąc najważniejszą częścią tego rozległego fora a konkretem. Prace z lat 1954-1963
projektu, upamiętniała dziewięćdziesiątą (2008) czy „Graficy krakowscy” – np.
rocznicę nawiązania stosunków dyploma- Jacek Gaj. Grafi ka i rysunek (2000) oraz
tycznych pomiędzy Polską a U.S.A. Było specjalne wystawy wybranych artystów XX
to imponujące widowisko, którego atmos- i XXI wieku.
fera miała w sobie coś z hollywoodzkiego
Do tego rodzaju wystaw należą m.in. Popofilmu. Scenografia wystawy otwierała przed
łudnia niedzielne napięte ciszą pustych
widzem – na wejście – pogrążoną w półulic i placów – wystawa malarstwa Jacka
mroku nitkę biegnącej w dal autostrady,
Rykały (2002), wystawa prac Andrzeja
stanowiącej znak tak istotnego dla ameryOkińczyca (2003/2004), Iwo Zaniewskiego
kańskiej kultury wątku „drogi”, ciągłego
(2005/2006), Remanenty – wystawa prac
ruchu, nieustannego poszukiwania. Po
Jerzego Dudy-Gracza (2006/2007) czy
bokach tej „autostrady” otwierały się i zniPowrót Jurry’ego (2010), zorganizowana
kały, niczym reklamy oglądane z pędzącego
wspólnie z krakowską Galerią „Zderzak”
samochodu, barwne obrazy, znaczące ikony
wystawa przypominająca jednego z ciekawamerykańskiej subkultury, m.in. wizerunki
szych, w czasach PRL-lu kontrowersyjnych
prezydenta Kennedy’ego, Marilyn Monroe,
artystów, Jerzego Ryszarda Zielińskiego.
Elvisa Presleya i innych. W innym miejscu
widzowie oglądali nocny bar, zrekonstruowany według znanego obrazu Edwarda
5. WYSTAWY ARCYDZIEŁ SZTUKI
Hoppera, też jeden ze znaków Ameryki.
EUROPEJSKIEJ
Dopełnieniem w ystaw y był przegląd
prac wybitnych amerykańskich fotore- Prezentacje w Muzeum Narodowym w
alistów, m.in. Ralpha Goingsa, Richarda Krakowie dzieł najwybitniejszych euroEstesa, Roberta Cottinghama i Roberta pejskich artystów, pochodzących z renomowanych światowych muzeów, stały się
Bechtle’a.
możliwe dzięki kilkakrotnym wypożyczeWystawa poświęcona wybitnemu norniom za granicę obrazu Leonarda da Vinci
weskiemu rzeźbiarzowi i wpływowi jego
Dama z gronostajem, należącego do Funsztuki na rzeźbę młodopolska, zorganizodacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum
wana we współpracy z Muzeum Vigelanda
Narodowym w Krakowie.
w Oslo, pokazana została najpierw w stolicy
Norwegii, a potem w Krakowie. Zaprezen- W roku 1992, w zamian za wypożyczetowano na niej liczne dzieła rzeźbiarskie nie Damy do National Gallery of Art w
polskich artystów (m.in. Szymanowskiego, Waszyngtonie, do Krakowa przyjechał
Dunikowskiego, Laszczki, Biegasa), wyko- obraz Laokoon. Niewielka wystawa El
nane w latach 1890-1914, w zestawieniu Greco. Laokoon. Pokaz obrazu z Natioz pracami Gustava Vigelanda, by wydo- nal Gallery of Art w Waszyngtonie miała
być analogie pomiędzy nimi a dziełami charakter przede wszystkim edukacyjny.
norweskiego artysty, spopularyzowanego Oprócz tytułowego eksponatu, pokazyw Polsce przez Stanisława Przybyszew- wanego w osobnej sali, wystawiono m.in.
skiego. Wystawa została zainspirowana naturalnej wielkości gipsową kopię hellenijedyną w Polsce oryginalną rzeźbą Vige- stycznej Grupy Laokoona oraz zaprezentolanda, Pocałunek, przechowywaną w kra- wano przy użyciu różnych mediów (ryciny,
kowskim Muzeum Narodowym, podaro- zdjęcia, mapy) biografię artysty i skompliwaną muzeum przez wielkiego kolekcjonera kowane dzieje jego obrazu oraz inspirującej
go antycznej rzeźby.
Feliksa Jasieńskiego w 1920 roku.

dwa obrazy z Florencji: Wenus z Urbino
Tycjana (z Galerii Uffi zi) i Donna Velato
Rafaela (z Galerii Pitti). Wystawa Rafael.
Tycjan. Książęta malarzy objęła – oprócz
dwóch arcydzieł włoskiego malarstwa, eksponowanych w dwu odrębnych salach –
zespół renesansowych i manierystycznych
brązów, renesansowe tkaniny dekoracyjne
oraz obszerny wybór włoskich rysunków i
rycin z XVI wieku. Wystawie towarzyszyła
rozbudowana część edukacyjna, poświęcona sztuce włoskiego renesansu oraz dziejom Medyceuszy.
W roku 2009, gdy obraz Leonarda był
wystawiany w Budapeszcie, w zamian
pokazano w Krakowie obraz Goi Epizod z
hiszpańskiej wojny o niepodległość ze zbiorów Szepmüveszeti Muzeum. Wokół tego
obrazu o dramatycznej tematyce urządzono
wystawę Goya. Gdy rozum śpi..., złożoną z
wybranych rycin Goi z cyklu „Okropności
wojny” oraz wielkoformatowych powiększeń kilku jego tzw. czarnych obrazów.

W roku 2005 nadarzyła się okazja pokazania polskiej publiczności sześciu oryginalnych rysunków jednego z największych artystów wszystkich czasów, Michała
Anioła. Pochodzące ze zbiorów Casa
Buonarroti we Florencji dzieła zostały pokazane na wystawie Michelangelo, składającej
się z trzech części. W pierwszej zaproponowany został szeroki program informacyjnoedukacyjny, na który złożyła się projekcja
wybranych rzeźbiarskich i malarskich dzieł
Michała Anioła, obfitująca w powiększenia licznych fragmentów. Specjalny program komputerowy, prezentowany na kilku
monitorach, dotyczył biografii artysty i
jego twórczości. W drugiej części wystawy
pokazano największą zachowana kopię (ok.
1800) Sądu Ostatecznego Michała Anioła
z Kaplicy Sykstyńskiej oraz wybrane dzieła
sztuki polskiej z XVI i XIX wieku, których twórcy, m.in. Stanisław Wyspiański,
inspirowali się watykańskim freskiem. W
trzeciej części wystawy, w wyciemnionym
pomieszczeniu, można było oglądać oryginalne rysunki Michała Anioła.

5. WYSTAWY PRZYJEMNE

Zasobne i bardzo różnorodne zbior y
Muzeum Narodowego w Krakowie pozwaW roku 1999 jako rewanż za wysłanie
lają urządzać – od czasu do czasu – wystawy
Damy do Włoch, wystawiano w Krakowie
lżejszego kalibru, prezentujące publiczności
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Niie tylko art deco

np. drobne przedmiot y codziennego dziewiętnastowieczne latarnie miejskie.
użytku, meble, lampy, ceramikę, suknie i Można też było obejrzeć warsztat produakcesoria damskiej mody.
kujący torebki.
W roku 2001 można było oglądać bardzo
wdzięczną wystawę Zwiewne piękno, oferującą przegląd wachlarzy europejskich
i pochodzących z Dalekiego Wschodu,
wykonanych od XVIII do początków
XX wieku, m.in. z papieru, kości słoniowej, haftów, piór, liści etc., a w roku 2009
wystawę Zawsze pod ręką. Torebki damskie od średniowiecza do współczesności.
Ta ciesząca się wielkim powodzeniem u
publiczności wystawa pokazywała torebki
i inne akcesoria damskiej mody umieszczone jakby w witrynach sklepowych,
ciągnących się wzdłuż małej uliczki, przy
której znajdowały się ławeczki i prawdziwe,

Kompleksową prezentacją mody okresu
międzywojennego, a także stylu życia i obyczajów owej epoki była wystawa Nie tylko
art déco, urządzona w roku 2007.
Do tej kategorii wystaw można także zaliczyć dwie wystawy osnute wokół kina i
poświęcone dwóm wielkim reżyserom filmowym: Andrzejowi Wajdzie i Federico
Felliniemu, a w szczególności projektom
kostiumów i scenografii do ich filmów. Były
to: Pan Tadeusz – sztuka filmu w muzeum
(1999/2000) oraz Fellini. Kostiumy i
rysunki (2006).
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Jurata Bogna Serafińska
MÓJ BRAT LUCYFER

CYROGRAF

Pakt i cyrograf –

Lucyfer – książę Piekieł –

Ach, gdyby ludzie byli

Jeżeli trzeba

On wie ode mnie lepiej,

W połowie choć tak mili,

Wypisać mogę wierszem.

Ile jest warte natchnienie.

Uczynni i uprzejmi.

Szampański program

Lucyfer – Piekieł książę –

Na koniec – tajemnica –

Sięgnął nieba –

Więc może z Nim się zwiążę?

Przy blasku gwiazd, Księżyca –

Lecz słowa są najszczersze.

Czy takie przeznaczenie?

Lucyfer rzekł mi zatem –

Książę Lucyfer

Cyrograf – bardzo proszę!

„Natchnienie będzie Twoje

Jest poetą –

Chcę więcej niż rozkosze –

Więc porzuć niepokoje –

Sonety piękne pisze.

Ja pragnę zdobyć szczyty!

Ja jestem Twoim bratem!”

Maluje pychę

Cyrograf – proszę bardzo!

Słów paletą,

Ja nie z tych, którzy gardzą

W tle komponując ciszę.

Sławą – cel to odkryty.

Ja czuję wierszem,

Lucyfer – to poeta.

Wierszem płaczę,

Mówi, że droga nie ta –

Cyrograf piszę własny.

Więc Książę wskazać raczy!

Wiem, co jest pierwsze –

Poemat pisać będę –

Które ze znaczeń

Więc uchroń mnie przed błędem,

I mam wspaniały nastrój.

Już nie chcę być w rozpaczy.

Mój brat Lucyfer –

Na wszystkie moce Piekła –

Ciemności książę,

Ja wszystko bym przyrzekła,

Wirtuoz wzniosłych myśli...

By cel osiągnąć wielki!

Z nim jednym ciche

Lucyfer – Książę Piekieł

Nadzieje wiążę...

Wiedział ode mnie lepiej –

Dziś znowu mi się przyśnił!

Talentu lał kropelki.

Nalał puchary – podał –
To wino, a nie woda –
I toast ze mną spełnił.
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z tomiku BEHEMOTY

Ignacy S. Fiut

Trzy oblicza poezji kobiecej

Przedmiotem refleksji teoretycznej będą
wydane niedawno trzy tomiki wierszy autorek, które należą zdaje się do tego samego
pokolenia literackiego i przebyły podobną
drogę życiową, którą niewątpliwie spowolniły obowiązki związane z pełnieniem
określonych ról społecznych. Są to jednak
osoby wyemancypowane, wykształcone,
o niespotykanie rozwiniętych osobowościach, ale zawsze jak to u kobiet bywa,
uczucia i emocje są dla nich w doświadczeniu świata kluczowe, ważniejsze od
racjonalnego jego oglądu, który to zresztą
zostaje im bezwzględnie podporządkowany. Postaramy się zatem ukazać te ich
poetyckie światy, by przekonać się na ile
są one osobliwe, niepowtarzalne, wzbogacające nasze doznania, ale i udostępniające
pewną wiedzę i mądrość o świecie, które
dane są tylko artystkom, wynikające z ich
odwagi istotnego oglądania i przeżywania
siebie i świata, w którym przyszło im przeżyć epizod własnego życia.
Poezja Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty
jest skierowana przede wszystkim na relacje
jednostkowe autorki ze społecznym uniwersum, którym jest życie typowo miejskie. Najczęstszymi jej odniesieniami są
oczywiście krakowskie konteksty wraz z

jego historią oraz specyfiką kulturową,
które mieszkającym tu ludziom pomagają
w sposób szczególny poszukiwać sensu
swego życia, wzmacniając ich codzienną
krzątaninę o wymiary przeżyć symulowanych wartościami klimatów społeczno-kulturowych, których miasto jest dziejowym
depozytariuszem. Takie podejście w uprawianiu poezji sytuuje tę twórczość w pewnej perspektywie pokoleniowej, kiedy to
kolejne generacje odkrywają, że ich pomysły na życie zostały dyskretnie uformowane
przez to właśnie ich środowisko, w którym
się urodzili, kształcili, by w końcu wejść
w dorosłe życie codzienne jego mieszkańców, niosąc dalej ducha tego zbiorowiska
miejskiego.
W wierszu tytułowym Pokolenie 1poetka
stara się ukazać ową sytuację egzystencjalną
oraz wynikające z niej konsekwencje mające
wpływ na jej zamysły artystyczne, ale i
sposób życia budujący codziennie wymiar
jej tożsamości artystyczno-społecznej, jak
również jej pokolenia krakowian. W wierszu tym czytamy, że „Na Rynku Głównym/
różnojęzyczny tłum turystów/starożytna
wieża Babel/rozproszona wokół Sukiennic/kolorowa jak turecki dywan/hałaśliwa
jak stado pawianów/umilknie na chwilę

41

konsumując/hejnał mariacki/razem z mrożoną kawą herbatą/schłodzonym żywcem
lub lodami/w sztucznym cieniu parasoli/w
bezpiecznym gąszczu piwnych/ogródków
okalających Rynek/jak obręcz dębową
beczkę/kłębowisko imion problemów/i
upodobań/ścisk – chleb powszedni metropolii (…)”. Ten egzystencjalny karnawał
pochłania każdego i staje się owym niekończącym się kontekstem historycznym,
w którym każdy mimowolnie uczestniczy
i w głębi sumienia dokonuje rozliczeń oraz
bilansów własnego życia, na tym odwiecznym targowisku codzienności, na którym
rozgrywają się nasze osobiste dramaty i –
jakby powiedział Erving Goff man – raz
jesteśmy tu aktorami, innym razem publicznością lub za kulisami tego spektaklu pociągającymi za sznurki innych aktorów, ale
również możemy się zmarginalizować, nie
uczestnicząc w tym teatrze życia, a w konsekwencji się samounicestwić. Wszystko
to dzieje się w historycznym tle tego jarmarcznego kontekstu, a właściwie sceny,
na horyzoncie którego postrzegamy fasady
budynków z ”bezzębnymi bramami”,
„studniami wąskich ciemnych podwórek”,
kucającymi wokół Starego Miasta. Następnie poetka wchodzi do mieszkań, pubów i
sklepików, o wyglądzie żywcem wziętym ze
„świata liliputów”, wychodzi na Planty, by
ujrzeć „ makabryczny monstrualny korek
– powykręcane usta ulic zapchane/karoseriami światowych marek”. Podąża dalej
w kierunku bulwarów nad Wisłą, a wszędzie z plakatów epatuje ją „sprzedajny seks
na usługach mamony”, kiedy tam dociera,
chce „wziąć pod rękę księżyc w nowiu lub
w pełni”, by rozkoszować się „jedwabistym
szelestem letniej nocy”. Wszystko to rozgrywa się w dekoracjach bryły miasta, na
którą składają się zarówno budowle Wzgórza Wawelskiego, jak i nowoczesnych brył
biurowców i hoteli, pomiędzy którymi – jak
kiedyś pisał Adam Ziemianin płynie Wisła,
która brudnych naszych dusz „grzechy pierze”. No i cóż? – poetka jak mantrę powtarza, że wszędzie otacza ją „ścisk – chleb
powszedni metropolii”, by w samotności na
bulwarach wiślanych dojść do zrozumienia
sensu starej jak świat sentencji o mechanizmach naszego życia zbiorowego – „umarł
król, niech żyje król”.
Po wejściu w ten uteatralizowany kontekst
społeczno-historyczny autorka podąża
trzema drogami, wchodząc w dialog z
własną podmiotowością i jej tożsamością,

podejmując dialog z tropami poetyckimi
Zbigniewa Herberta oraz Zygmunta Krasińskiego, a więc klimaty teatru życia człowieka współczesnego widzianego zarówno
oczami Pana Cogito oraz bohaterów NieBoskiej komedii. Z kolei pochyla się refleksyjnie nad własną logikę życia w klimacie
rekonstrukcji osobistej mitu Odyseusza,
w poszukiwaniu Wysp Szczęśliwych, ale
eksponującym również problemy egzystencjalnego splinu bohatera utworu Edgara
Alana Poe wziętego żywcem z jego opowiadania pt. Żeglarz . W wierszu Reminiscencje dowiadujemy się, że „ (…) czas
to największy złodziej/myśli Pana Cogito
i w niemodny/chybotliwy hamak wspomnień/próbuje ułożyć się wygodnie//(..)
Pan Cogito dumnie wystawia/pierś na żer
chytrego losu i nie wie/że czas tymczasem
zrobił swoje/w literackim umieścił go niebie//harpiom na złość na przekór/bóstwom
bo jakiż to idol oto/antybohater lub uzurpator/po tylu latach poczciwy Cogito”.
Natomiast w utworze pt. Rozrachunek,
kiedy poetka rekonstruuje ekstremalne
strony naszej wspólnej duchowość związanej z meandrami dziejów narodu, pisze: „
(…) co mówisz/powstanie tli się jeszcze/nie
zdążę/Boże a oni tam beze mnie/walczą do
ostatniego tchu/a ja tu wśród żywych trup/
(…) sam widzisz kaleka ze mnie/nie mogę
strzelać na oślep/choć już niczego więcej od
życia prócz rychłej/śmierci nie chcę”.

Nie jest to jednak sprawa prosta, bo człowiek musi rozwiązywać kluczowe dylematy targające od wewnątrz i zewnątrz jego
egzystencją: musi być każdego dnia na tyle
mocny, by stawać odpowiedzialnie twarzą
do życia. W wierszu pt. Dylematy tak oto
zgłębia tę złożoną jego sytuację bytową:
„(…) po pierwsze/grzech to moralny upadek czy/przywilej niedojrzałości//po drugie/miłość to zmysłów niepokój czy/duszy
pragnienie//po trzecie/śmierć to kres istnienia czy/początek wieczności (…)”. Próbuje
te dylematy choćby częściowo ze szczyptą
ironii oswoić w cyklu haiku, a w jednym z
nich podpowiada, iż: „grającemu bez tremy/
ręce prowadzi – magia muzyki”.

Tomik zamyka właśnie idylliczna opowieść
wierszowana o wymiarze epicko-lirycznym
pt. Żeglarze, której finał jest diametralnie
odmienny od tego, który stworzył Poe, bo
bohater Węgrzynowicz-Plichty - Bran wraz
ze swą ukochaną po wielkiej żegludze trafia
w końcu na te wymarzone Wyspy Szczęśliwe, gdzie panuje „bezgraniczna miłość”,
przepełniona wiecznym romantyzmem.
Finał tego utworu poetka przedstawia tak
oto: „(….)rozsypał się w proch jakby był
martwy już wieki całe/Bran pomny przestrogi nie wysiadając z łodzi opowiedział/o
swoich przygodach o czekającej na śmiałków krainie Avalon/Wyspie Kobiet/na której czas się zatrzymał choć owocują jabłonie/pożeglował z powrotem na zachód los
W tej perspekty wie Węgrzynowicz – mu sprzyjał i tym razem/powrócił do swojej
Plichta przedstawia jeszcze kilka utworów miłości na legendarne Wyspy Szczęśliwe/bo
ukazujących nasze narodowe przywary i czyż byłyby takie dla niej bez niego”.
zalety, które historycznie kształtowały tę
Śmierć, choroba, destrukcja więzi rodzinny
wyjątkowość tożsamości zbiorowej, z któ– to z jednej strony znaki bezwzględnie
rej losami się poniekąd identyfi kuje, ale i
upływającego czasu napawające strachem i
marzy o tym, czując w głębi duszy wspóltroskami egzystencjalnym – z drugiej skienotę duchową z kulturą Europy, by podrowujące rozum i emocje ludzi ku pytaniom
jąć ryzyko wielkiej przygody osobistej na
metafi zycznym o sens istnienia w doczewzór jej mitycznych bohaterów i starać się
sności, które zawsze nurtują ich dusze, zaś
dotrzeć do tych „Wysp Szczęśliwości” (por.
szczególnie wtedy, kiedy się na siebie nawarwiersze: Bron, Czarodziejka, Avalon), któstwiają i przyjmują „efekt domina”.
rych pragnienie doprowadziło ją do przygody, jaką jest jej twórczości poetycka po Sądzimy, że tomik Joanny Krupińskiej2
żaglem nadziei, na który napierają wiatry Trzebiatowskiej Taniec śmierci jest wyraprzyjaźni i miłości. To właśnie ona umoż- zem tego właśnie doświadczenia, które
liwia jej doświadczyć żeglowania po wzbu- poetka uczyniła przedmiotem zamieszrzonych oceanach przeżyć i wartości, gdzie czonych w nim wierszy. W utworze bez
sama sobie jest i „Panem Cogito”, i „sterow- tytułu otwierającym zbiór dzieli się swoim
niczką”, nawet wśród największych ciem- traumatycznym doświadczeniem związaności. Cel tej podróży jest jasny: zwalczać nym ze śmiercią siostry. Nie chodzi tu jedwszelkie zło w jego zarodku, by dać dobru i nak o siostrę fizyczną, ale raczej o śmierć
pięknu, ale i przyjaźni oraz miłości pole do postrzeganą jako siostrę, daną poetce przez
działania, krzewienia się pomiędzy ludźmi. doświadczenie innej „siostry mniejszej”,

jaką z kolei jawi się noc. A może wręcz o
jakąś część jej własnej osobowości, która
nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością rodzacą nieustająco ból i cierpienie.
Autorka, animizując nie tylko doświadczenie nocy, ale i fenomen śmierci, pisze więc:
„Ugodzona śmiertelnym ciosem prosto w
serce/Umiera najpiękniejsza część mojego
Ja/Z kropli szkarłatnej krwi wystrzeliły
w niebo/Dwa złociste ptaki unosząc na
skrzydłach blask ułudy// (…) Tylko jakiś
zabłąkany pomiędzy ludźmi/I niezbyt
świadomy praw naszego istnienia/Anioł
szepce zaczekaj/Nie spiesz się jeszcze nie
nadeszła pora”.
Trudno komentować ten głęboki żal, ale
niewątpliwie zrozumienie sensu naszego
istnienia przez człowieka tak doświadczonego nie jest w stanie zrównoważyć utraty
ukochanej osoby. Kto zatem zastąpi utraconą na zawsze siostrę? Przychodzi we
wspomnieniach, szczególnie bezsenną
nocą, powodując, że to ona, ta ciemna noc
staje się siostrą poetki. W kolejnym utworze bez tytułu Krupińska-Trzebiatowska
dzieli się swą wizją jaksby z zaświatów,
pisząc: „(…)Siostra nocy stoi tuż obok/Lecz
ty jej nie widzisz/Łudzisz się, że zapomni
zaprosić cię do tańca/Próżno liczysz na
nieśmiertelność”.
W kolejnych wierszach autorka stara się w
oparciu o to doświadczenie finalne dokonać
pewnej transformacji własnego widzenia
sensu ludzkiego życia, szczególnie mając
na uwadze osobiste istnienie, które również
żyje jakoś nadzieją na nieśmiertelność. Stara
się zatem jeszcze ruszyć do tańca z „damą
o niebieskim obliczu”, do „białego tanga”,
by wprowadzić ją naturalnie w korowód
własnego życia, popatrzeć się na nie z perspektywy kosmicznej, wydobyć z ciemności
świata jego dobro, by zyskać spokój i w nim
wejść we wieczny sen nie-istnienia. Chce
więc, by za życia, kiedy jeszcze czuje, przeżywa, doświadcza, myśli, już siąść na jego
karuzeli, która kręci się we wszechświecie.
Próbuje nawet uspokajać się opisem świata
w teorii względności, ale spokój jest tylko
chwilowy: dalej pojawiają się wątpliwości
i niepokoje. Zaczyna zdawać sobie sprawę,
że wiara w Boga i wieczność to nie tylko
nadzieja dla maluczkich tego świata, ale
również i tych wielkich, odważnych, niewierzących w ten nadprzyrodzony porządek obiecujący wieczność po jednostkowej
śmierci, bo nigdy nie wiadomo „dokąd sięga
granica” tego naszego świata i „co ciągnie

się za nią”. Krupińska-Trzebiatowska próbuje szukać rozwiązań swych wątpliwości
natury metafizycznej w logice i wyobraźni
myślenia hinduistycznego, zakładającego
pewną formę wieczności duszy w bezosobowym duchu zbiorowym, który również
może być źródłem jej reinkarnacji, tłumacząc sobie w ten sposób sens wieczności
uwalniającej jej wyobraźnię od lęku przed
śmiercią. Marne to jednak pocieszenie dla
poetki, gdyż brak bezpośredniego doświadczenia osoby kochanej rozbija dalej jej świat.
W jednym z wierszy sprawozdaje o tej sytuacji tak właśnie: „Prawda odsłania oblicze/
Skrzypce zaczęły krzyczeć/Kolęd nie ma
kto śpiewać/I tylko czarna wrona wpatruje
się/W puste okno//Jeśli nie godzisz się/Na
takie warunki istnienia/Przegrasz/Słyszę”.
Widać więc, że pomimo pozornego uspokojenia po traumie, czas i miejsce przywracają turpistyczne wizje, a życie ciągle
przypomina o swej kruchości. Autorka z
niekłamaną szczerością konstatuje, że bunt
przeciw Bogu, prawom natury, wołanie o
litość i tak nie mają sensu, bo zło zostało
wkomponowane w naturę człowieka, a
więc należy do tego nawet metafizycznego porządku i w końcu musi go pochłonąć. Należy się z tym pogodzić. Ale zanim
to nastąpi, proponuje podjąć ten taniec z
żywiołami natury, wolą Boga, póki jeszcze
drzemią w niej siły życiowe. Ten taniec w
korowodzie życia jakby zaczyna przypominać średniowieczne „tańce świętego
Gwidona”, kiedy to widok śmierci podczas np. epidemii doprowadzał ludzi do
ostateczności: tańca, w którym na ulicach,
cmentarzach, żywi tańczyli z zarażonymi,
bo nikt nie znał dnia ani godziny, aż do
ostatniego tchu. Kolejne wiersze poetki są
właśnie takim tańcem śmierci, by jeszcze
w życiu spróbować wywalczyć jak najwięcej owoców dobra zanim naturalne prawo,
jednak przejawiające się w złu moralnym,
człowieka pochłonie – czyli śmierć fizyczna.
W tym tańcu ważne jest, by i słowa służyły dobru, a nie dezawuowały człowieka,
pokrzepiały jego ducha. Wtopiona a aurę
mitów hinduskich, antycznych, znoszących właściwie różnicę między Chrystusem i Prometeuszem, innymi bogami
antyku i hinduizmu, poetka wykonuje ów
metafizyczny taniec, zaklinając wszechobecną w porządku kosmosu śmierć, jako
miarę dynamiki tego tańca, chce by prawem wiecznego powrotu uzyskać choćby
źdźbło pewność, że człowiek nigdy cały
nie umiera. Choć każdy świat ma swojego

Boga, a kosmos wypełniony jest w nieskończoność różnymi światami, wie już
jednak, że Bogowie są siebie nieświadomi,
pogrążeni w chaosie, nie rozróżniają właściwie dobra od zła, „nieczuli na dźwięki
kosmicznej liry”, na których próbuje się do
nich wznieść człowiek. Ich wieczność zdaje
się wykluczać zrozumienie znikomości człowieka. Kończąc ten taniec śmierci, autorka
obiecuje sobie jednak jakąś formę życia
pośmiertnego, a w wierszu zamykającym
ten tomik tak o tym pisze: „Powiedziałeś/
Nie wszystek umrę//Nie wszystek/Jeśli ktoś
będzie o tobie pamiętał//Jeśli ktoś będzie za
tobą tęsknił/Jeśli choćby jedna łza/Spadnie
na twoją mogiłę//I nie ważne czy na kamieniu/Wyryjesz/Non omnis moria”.
Autorka ta znana jest jako powieściopisarka, publicystka, jak również opublikowała liczne tomiki poetyckie. Mowa będzie
tu o Juracie Bognie Serafińskiej i jej tomie
wierszy – Behemoty3. Rzecz więc dotyczy
świata kreowanego przez koty, do którego
ludzie często wstępują i nierzadko rozpoznają w nim wiele strategii egzystencjalnych
obecnych we własnym życiu. Książka ta nosi
w sobie cechy opowieści epickiej, wzbogaconej pogłębioną refleksją nad magicznym
życiem „kociego świata”, przenikającego
się z ludzkim, który był już twórczo przez
autorkę eksploatowany w jej wcześniejszych utworach. Warto przypomnieć, że
Behemot – to mityczne zwierzę wyrażające
siłę i wielkość w dyskursie mityczno-religijnym jego stwórcy, przypominające coś
na kształt połączenia słonia, hipopotama,
dinozaura, a więc super zwierzęcia, bestii,
niepokonanego potwora ziemi, mającego
swego bratniego odpowiednika w oceanie –
Lewiatana. W tradycji literackiej za sprawą
pisarstwa Michaiła Bułhakowa, a głównie
jego powieści Mistrz i Małgorzata kojarzony jest z demonicznym kocurem, zmieniającym się nawet w człowieka, a właściwie
ukazującym monstrualny charakter jego
bycia, momentami nawet bestialstwo.
Tomik otwiera wiersz pt. Magia, sygnalizujący klimaty wyobraźni, do której świata
zamierza wprowadzić czytelnika autorka,
pisząc: „Wierzymy w magię/I skrzydła nam
rosną…/Ścigamy się z wiosną//To jeszcze
wiosna?/Czy już może zima?/Nieważne,
magia/Czas może zatrzymać”. Należy więc
przypuszczać, że Serafi ńska zaproponuje
siłę własnej wyobraźni i nurtujących ją
fascynacji osobliwym oglądem człowieka i
jego sposobu istnienia w świecie ze względu
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na jego pierwotną postawę, kiedy kierowany
własnymi instynktami próbuje przekraczać
osobiste granice, limitowane jego naturą.
Przyczyną tych behemocich przemian w
obecnym świecie są niewątpliwie media,
przede wszystkim telewizor i ekran komputera, wprowadzające człowieka w niekończące się światy wyobraźni stawiane tuż
obok, wlokące po nich ludzką wyobraźnię,
stwarzające poczucie prawie że nieśmiertelności, a przynajmniej możliwości upajania
się nią. I w ten sposób rodzi się ta nieustanna
magia zacierająca granice między rzeczywistością, a jej imaginowanymi stronami w
świecie wirtualnym, w który przedłużony
jest człowiek współczesny. Wydaje się mu
przecież, że wszedł w ten świat i nie podlega
żadnym siłom ciążenia obowiązującym w
realności, w której próbuje poruszać się jak
ów zwinny kot, starając się zawsze spadać
na przysłowiowe „cztery łapy” i dla którego prawie wszystko wydaje się możliwe.
W jednym z wierszy pt. Behemot poetka
tak oto maluje ten specyficzny stan ducha
o kocio-człowieczej proweniencji, podkreślając jego wręcz kosmiczną genezę: „Gdy
czas przemija mroźną nocą,/Kiedy poeta
pyta – po co?/Kiedy Kot czarny grzbiet
wypręża,/Kiedy pacierze klepią księża….//
(…)Los zmieszał się i zbehemociał,/Nie
chce nam marzeń więcej złocić…/Pionka
do szachów ma w kieszeni…/Losu nie może
nikt odmienić?//Bo zagra koniem albo
żabą,/Królową nam ukaże nagą./Ozłoci
wąsy – swoje własne/Także łososia – gdy
jest nastrój!//Nastrój na bale, maskarady./A
zmiana ego – bez przesady?/Los behemoci
się – tysiące/Lat świetlnych – odkąd świeci
Słońce”. W takiej aurze Serafińska prowadzi nas przez świat: pomiędzy ludźmi, rzeczami, przez miasto, pośród drzew i kwiatów, dniem i nocą, ciągle oglądając się w
lustro, by zobaczyć coś, co w tym świecie
na poły magicznym olśni nas i ubóstwi
nasze życie osobiste, choćby przez dłuższą
chwilę. Stara się, by ten magiczny, ale i nieustannie imaginowany świat, nie był tylko
na oka mgnienie, ale by trwał godzinami,
by przeradzał się w szampański bal, uskrzydlający aż pod niebiosa nasze życie. Poetka
marzy, by ten czas osobliwej i wyjątkowej
błogości wypełniał jej życie jak najdłużej,
dając poczucie wyjątkowości, ale i błogiego
spokoju, a w utworze – Czas wyjątkowy tak
oto kreśli jego wizję: „Był czas wieczorny,
wyjątkowy, /Czas ścięcia Beriliozowej
głowy,/Czas prawdy, którą świadczy Diabeł,/Czas przygotowań do zabawy,//(…)/
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Czas, co się cudnie behemoci,/Wolandzio
mieni oraz złoci/Czas mistrza, który się
doczekał,/że przepłynęła…życia rzeka”.
Cóż – bez złudzeń, marzeń, imaginacji, a
więc czynnego uprawiania magii w życiu,
byłoby ono bardzo przykre i trudne do
zniesienia i to stara się nam uświadomić
poetka. Jednocześnie podpowiada, że właśnie takie magiczne traktowanie świata daje
nam ogromne siły do jego przekształcania
oraz własnego kształtowania siebie w nim.
Przestrzega również, że zawsze musimy jednak pamiętać, że jest to typowy „czas behemoci”, którego czar może niespodziewanie
prysnąć, odsłaniając całą przepaść naszej
znikomości i związane z nią poczuciem
samotności egzystencjalnej, na co winniśmy się przez całe życie przygotowywać.
Wcześniej czy później bowiem „czas behemota” się skończy, bo – jak podkreśla w
kolejnych wierszach Serafińska - czas jako
zjawisko troiste z twarzą Sfinksa, jako taki
jest w swym upływie nieubłagalne i jest go
zawsze mało, a z latami coraz mniej, bo los
wszelkie marzenie „w sekundę zmienia, w
niwecz obraca” – powtarza i zachęca, że
warto słuchać często wykładu Heraklita i
głęboko się nad nim zastanowić.
Wydaje się, że tomik ten stanowi pewną
formę hymnu pochwalnego, skierowanego
na cześć geniuszu autora Mistrza i Małgorzaty, ale i Wolanda, jego satanistycznych
sztuczek, powodujących, że los człowieka
jest taki sobie - behemoci. Jedyna prawda
stąd zadaje się wynikać, że Serafińska
chciałby pokosztować jeszcze owoców z
drzew „dobra i zła”, które pono kwitną i
owocują w Sadzie Epikura, pod warunkiem, że poczuje dotyk dłoni prawdziwej
przyjaźni, która ją tam zawiedzie, będzie
czuwać przy niej, bo przecież – jak sama
pisze – tkwi w niej owa fundamentalna
sprzeczność inspirująca ją do twórczego
wysiłku oraz życia, czyli ów mechanizm
dialektyczny: kota i antykota. W wierszu pt. Zwę się Behemot dowiadujemy
się m.in. : „Zwę się BEHEMOT/I kotem
bywam…/Moja historia/Bywa prawdziwa//
(…) Mistrz mnie opisał/ W swej powieści,/
której w stu zwrotkach/Nie da się streścić.//
(…)Moją historię /streszczę polotem -/ I…
bywam kotem!/Lub antykotem”. Aby jednak dowiedzieć się: kim jest antykot? i co o
nim sądzi Behemot?, należy sięgnąć po ten
fascynujący, trzymający w napięciu, pełen
tajemnic, ale i scen „mrożących krew w
żyłach” tomik autorstwa kobiecego talentu

poetyckiego, pełnego emocji, sprzeczności,
ale potwierdzającego tezę, że kobiety nie
całkiem są z Wenus, ale czasem płynie w
nich krew prosto z lędźwi Marsa.
Jak łatwo zauważyć, te trzy poetki, trzy
kobiety, powiązane podobną wiedzą i
doświadczeniem związanym z życiem,
bardzo głęboko i impulsywnie je przeżywają, nawet często na granicy schizofrenii,
jednak jego upoetyzowania są generalnie
różne, niepowtarzalne, czasami nawet tak
odmienne, jakby należały do różnych kręgów kulturowych. I na tym zdaje się polegać
nieskończone bogactwo światów i obrazów,
które przedstawiają Czytelnikowi. Potwierdza się często głoszona opinia, że twórczość
artysty jest zawsze zwierciadłem jego oryginalności i niepowtarzalności bytowej.

Przypisy:
1.Por. M. Węgrzynowicz-Plichta, Pokolenie. Wydawca: SIGNO. Skład i opracowanie graficzne – Joanna Plichta, Kraków 2009.
2.Por. J. Krupińska-Trzebiatowska, Taniec
Śmierci, Wydawnictwo i Drukarnia Kurii
Prowincjonalnej Zakonu Pijarów, Kraków
2010. Opracowanie graficzne i skład – Kaja
Solecka.
3.Por. J. B. Serafińska, Behemoty, wstęp
– Andrzej Zaniewski, rysunki w tekście –
autorka, autor ekslibrisu – Jerzy Napieracz,
projekt okładki i oprawa graficzna – Irena
Nyczaj, Oficyna Wydawnicza „STON 2”,
Kielce 2008.

Tadeusz Skoczek
Adam Zieliński, pisarz. Tak podpisywał się
precyzując definicje używane w wyszukiwarkach internetowych. Obrał nazwisko i
imię bardzo popularne w naszym obszarze językowym. W google pojawiał się,
po wpisaniu samego nazwiska, prawnik,
lekarz, architekt. Pisarz o tym nazwisku
był jeden.

Adam Zieliński
In memoriam

Urodzony w Drohobyczu, mieście niezwykle istotnym dla rozwoju europejskiej kultury, nauki i przemysłu. Wychowywał się
w Stryju ośrodku promieniującym niegdyś,
nie tylko na obszarze Galicji. Jego ojciec,
znany prawnik pochodzący z zupełnie
zasymilowanej rodziny żydowskiej, zadbał
o wczesną młodość jedynaka: wykształcenie, pamięć, tradycje inteligenckie. Agresja
hitlerowskich Niemiec i ludobójstwo określone później terminem holokaust brutalnie
przerwały idylliczną młodość. Ojciec Jan
Karol został rozstrzelany w Hołubutowie.
Pochowany w bezimiennym grobie wraz
wieloma swoimi pobratymcami czekał na
upamiętnienie kilkadziesiąt lat. Następuje to w utworze literackim syna, nieco
później w postumencie ustawionym obok
miejsca kaźni.

poznając wielu późniejszych luminarzy
kultury i literatury polskiej. Przyjaźnie
z ludźmi nauki też przetrwają długie
lata. Podobnie jak te powstałe w czasie studiowania na Uniwersytecie Warszawskim (1954-1956). Jako dziennikarz
rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie
podróżuje po Europie, poznaje życie w
innych krajach. Bezpośrednio z Moskwy
w 1957 roku wyjeżdża do Wiednia i tam
już pozostaje. Austria staje się dla niego
drugą ojczyzną, chociaż nigdy nie zapomni o swojej polskości, o swoim galicyjskim mateczniku. Odkrywa swoją
naturalną zdolność do handlu. Zostaje
dyrektorem administracji w towarzystwie akcyjnym AXI AG, w 1962 roku
zakłada swój własny biznes, spółkę
doradztwa ekonomicznego i handlowego
Compensa Gmbh. Podróżuje po całym
świecie, zawiera umowy handlowe z Chinami, Jugosławią, krajami afrykańskimi.
Zostaje doradcą rządu Austrii (Kommerzialrat). W 1982 roku broni doktorat na
Uniwersytecie Kensington w Grendale
(USA), w 1995 roku otrzymuje od prezydenta Austrii tytuł profesora.

Jako nastolatek trafia do getta we Lwowie.
W tym czasie zostaje na zawsze rozdzielony
ze swoją matką, Eleonorą, z domu Kostyszyn. Tuż przed likwidacją getta ucieka i
ukrywa się w rodzinie ukraińskich mieszczan. Podróżuje do tych miejsc dopiero po
rozpadzie Związku Radzieckiego, znajduje
miejsca swojej młodości, utrwala je na kartNa początku lat dziewięćdziesiątych
kach swoich książek.
dwudziestego wieku przechodzi na emeUdaje mu się wyjechać do Polski tuż po
ryturę. Nie zaczyna jednak, jak wielu,
zakończeniu działań wojennych. Przypaspokojnego życie rentiera. Postanawia
dek sprawia, że nie trafia na tzw. Ziemie
przelać swoje wieloletnie doświadczenia
Odzyskane gdzie go kierowano. Wysiada
na papier. Przypomina sobie swoje kraw Krakowie. Studiuje dziennikarstwo na
kowskie dokonania dziennikarskie, zrazu
Uniwersytecie Jagiellońskim (1947-1951)
próbuje prozy relacjonującej, pisze

reportaże, tworzy literaturę faktu. Z czasem
tworzy prozę epicką, werystyczną i naturalistyczną, mocno osadzoną w konkretnej rzeczywistości. Nawiązuje do trudnej
młodości, literacko przetwarza i ukazuje
tragizm shoah. Obserwując życie współczesnych, meandry zachowania emigrantów,
rodzące sie nacjonalizmy bałkańskie próbuje dawać współczesnym obraz tragizmu
postaw trudnych do zaakceptowania pod
koniec XX wieku. Najlepiej jednak czuje
się w małych formach.
Opowiadania takie jak Galicyjski prowincjusz (pierwsze wydanie, polskie i niemieckie, w Prowincjonalnej Oficynie Wydawniczej w Bochni- 1997), zbiór opowiadań
Kanalia (Galicyjska Oficyna Wydawnicza w Krakowie - 1998), czy Siedem opowiadań galicyjskich (Mazowiecka Oficyna Wydawnicza w Warszawie - 2009)
należą do najczęściej komentowanych i
cytowanych. Nie tylko w piśmiennictwie
polskim.
Niezwykła okazała się edycja utworów
wybranych Adama Zielińskiego zapoczątkowana w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, kontynuowana przez Prowincjonalną
Oficynę Wydawniczą i Mazowiecką Oficynę Wydawniczą. W nowej szacie redakcyjnej wydano tu: Zawsze garbaty świat
(2000), Powrót (2001), Cichy Dunaj.
Niedaleko Wiednia (2003), "Wiedeńczycy"
(2005), "Nad Wisłą" (2006) i Opowiadania
(2009). Leszek Żuliński i Tadeusz Skoczek
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autorzy tego wyboru przygotowali też zbiór
W labiryncie świata. Adam Zieliński w
oczach krytyki wydany przez Podkarpacką
Oficynę Wydawnicza w 2001 roku. Adam
Zieliński żył w atmosferze sukcesu, doceniania jego talentu i fascynacji jego osobowością. Gościł w Krakowie i Małopolsce,
Bochni i na Ziemi Bocheńskiej. Czytywał
swoje utwory w Brzesku, Żegocinie. Bywał
w Lublinie, Mogilnie, Rzeszowie, Sanoku,
Strzelnie, Warszawie, Wrocławiu. W Domu
Bochniaka prezentował wywiad-rzekę, jaki
przeprowadził z nim Tadeusz Kraśko (Z
Adamem Zielińskim wiedeńskie rozmowy,
Oficyna Cracovia 1995), w Nowym Wiśniczu na zamku Lubomirskich i Kmitów oraz
w gminnej bibliotece w Żegocinie - kontynuację (Gdzie jest niedźwiedź, czyli z
Adamem Zielińskim wiedeńskich rozmów
ciąg dalszy, Galicyjska Oficyna Wydawnicza 1998). W Proszówkach powstała trzecia rozmowa, przeprowadzona tym razem
przez Leszka Żulińskiego (Jest źle, ale
mogłoby być gorzej, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 1999). Kolejny wywiad
udzielony temu samemu dziennikarzowi,
krytykowi i przyjacielowi miał się ukazać
na 80. urodziny Zielińskiego. Sponsorzy
zwlekali z odpowiedziami, wydawców przerażały głosy o światowym kryzysie ekonomicznym. Wywiad do dnia dzisiejszego
pozostał w wersji preprintu. Nie ukazał się
też drugi tom z serii Studia Lodomeriana.
Adam nie zdążył zapoznać się z treścią przygotowywanych wydawnictw.

znajdujemy na polskiej stronie pisarza
(www.adamzielinski.pl), ale też w polskiej
prasie. Zwłaszcza w tygodniku „Przegląd”
i w „Hybrydzie”, którą bardzo cenił.
Odszedł niespodziewanie…. Odszedł
szybko, tak jak żył. Chorował dwa tygodnie… Przy jego grobie na wiedeńskim
Cmentarzu Centralnym zgromadziło się
wielu przyjaciół. Była profesura Uniwersytetu Jagiellońskiego, byli przedstawiciele
prezydenta Krakowa, przyjechali pisarze
i działacze kultury z Bochni, Krakowa
i Warszawy. Nie zabrakło wysłanników
wydawców twórczości Adama Zielińskiego,
byli też korespondenci "Ziemi Bocheńskiej" i innej prasy lokalnej z Małopolski.
Przy trumnie widoczne były wieńce Prezydenta Miasta Krakowa, polskiej ambasady w Wiedniu, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Nowohuckiego
Centrum Kultury. Nekrologi opublikowali
w prasie polskiej i austriackiej Jarosław
Kalinowski, Czesław Siekierski, Stanisław
Kolbusz, Zdzisław Gajewski. Nad grobem
przemawiali między innymi Erhard Buzek
- były wicekanclerz Austrii, prof. Stanisław
Waltoś - dyrektor Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Również „Hybryda” uczciła swojego Autora
i Przyjaciela wspomnieniem pióra Sylwestra Marynowicza. Krakowskie środowisko
pisarzy i plastyków przygotowuje kolejne
wydanie książki Studia Lodomeriana.
Ukaże się zapewne w roku przyszłym.
Podobnie jak wspomniany ostatni wywiad
z Adamem Zielińskim przeprowadzony w
pierwszej połowie 2010 roku przez Leszka
Żulińskiego.
Jeszcze w lipcu 2010 powstał pomysł upamiętnienia Adama Zielińskiego okolicznościowym spotkaniem w okolicach święta
zmarłych. Marek Maldis, znany polski
twórca dokumentu telewizyjnego, rzucił
myśl pokazania filmów opowiadających o
życiu i twórczości Adama Zielińskiego. A
jest tych reportaży sporo. Warto je zidentyfi kować, zestawić i opisać w katalogu.
Padł też pomysł wydania Hołobutowa,
znanego opowiadania Zielińskiego. Książeczka mogłaby być uzupełniona fi lmem
o tym samym tytule i reportażem Maldisa
opublikowanym w prasie. Całość została
zgłoszona do planu działania Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Misją tej instytucji, finansowanej przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
jest utrwalanie dorobku intelektualnego
tych wszystkich, dla których pojęcia takie
jak patriotyzm, pamięć, niepodległość nie
są pustymi definicjami. Dla których kraj
lat dziecinnych pozostaje wartością podstawową, i którzy, nawet w erze społeczeństwa
informacyjnego, potrafią zachować proporcje między ideą globalną i przywiązaniem
do wartości lokalnych.

Wieczorem 9 lipca 2010 roku grupa przyjaciół uczciła Adama Zielińskiego spacerem
po miejscach w których jeszcze niedawno
prym wiódł pisarz polski, narodowości
żydowskiej, mieszkający w Austrii. Stanisław Dziedzic, Bolesław Faron, Stanisław Franczak, Grażyna Skoczek, Marek
A jeszcze w maju słał do przyjaciół pełne
Maldis zauważyli, że Wiedeń bez Adama
entuzjazmu listy.
jest inny. W okolicznościowym tekście
- Te dwie pozycje będą najważniejszymi w opublikowanym na łamach „Wiadomości
Okolicznościowy wieczór pamięci odbył się
moim dotychczasowym dorobku – pisał. Bocheńskich” ich redaktor naczelny Staw Muzeum Niepodległości w warszawie 24
nisław Kobiela napisał:
listopada 2010 roku.
Tworzył też nową powieść… Jej fragmenty
rozsyłał mailami pytając o opinie.
- „Był Adam Zieliński prawdziwą gwiazdą.
Twórczość i osobowość Adama Zielińskiego
Pokazał się jako znakomity gawędziarz,
dała więc możliwość realizacji kolejnej ważOdszedł niespodziewanie…
trudno się dziwić, że na spotkania z nim
nej dziedziny misji muzealnej – utrwalenia
Mocno przeżywał ostatnio niektóre głosy przychodziły tłumy”.
i zachowania dla potomnych podstawokrytyczne dotyczące jego postawy życiowej.
Następnie powołał się na opinię Leszka wych wartości dziedzictwa polskich KreMówił o tym szczerze na Wawelu, podczas
Żulińskiego opublikowaną na łamach tego sów. A Kresowianinem z krwi i gości jest
uroczystości zwołanej (w związku z osiemznanego pisma regionalnego i regionali- autor Galicyjskiego prowincjusza. Krytyka
dziesięcioleciem) na Jego cześć, przez Januokrzyknęła pisarza mianem piewcy Kresów
stycznego w 1998:
sza Trzebiatowskiego. Doznawał auteni Galicji, tamtejszego matecznika (małej
tycznej przykrości czytając ataki wycho- - „Zieliński pasował do Bochni. On, światoojczyzny), obrzeży i polsko-ukraińsko-żydzące z środowiska neofickich krakowskich wiec naprawdę pierwszego gatunku, pozodowskiego pogranicza.
intelektualistów, nabierających odwagi po stał jednak Galicjaninem, tkwił w kulcie
latach potulności "peerelowskiej". Reago- Galicji. Miło z boku obserwować, jak nagle Adam Zieliński (22 czerwca 1929 - 26
wał na ten typ uprawiania krytyki i poli- ktoś wraca ze świata do swej najgłębiej, naj- czerwca 2010) nazywał siebie wędrowcem,
tyki stanowczo. Nie tolerował chamstwa, tkliwiej pielęgnowanej Ojczyzny. Wraca z obywatelem świata i Galicjaninem.
donosicielstwa, hucpy. Ślady tych polemik tarczą i sercem na dłoni.”
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Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
DEMON

po zmroku kamienieje ziemia

mróz zimnym oddechem
ścina dziką różę oplatającą
klasztorny mur

zmarzniętych ramion krzyż
nie zegnie anioł nie strzepie
ze skrzydeł śniegowej czapy

o północy zmartwychwstaje czas

ciemności choć oko wykol
w niewinną biel spowite
zaślubiają grobową ciszę

MEMROTEK

przyjacielu malutki
niebieski ptaszku
niema drobino
nieba

za twój ostatni
pamiętny w dźwięki
jedyny krzykliwy
dzień

oddałabym bez żalu
na próżno całe
przegadane
życie

świadkiem bezszelestny
przelot puszczyka na tle
srebrnego nowiu w pełni

w głębi cyprysowej alei
kaplica z bijącym sercem
starego cmentarza

uchylona krypta grobowa
motyw gotycki skrypt lęku
uwięziony krzyk lelka

zatarte epitafia zasuszone
kryptogamy na dnie trumny
pustka tajemnicy
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Joanna Rzodkiewicz
ALEGORIA

SPOTKANIE W LOŻY

Ocal w dłoniach
żaglówkę przed sztormem
złóż na szali
czułość i oddanie
wyjmij z serca kolec
przerwij cynizmu
wężowy chłód
ale nie połykaj własnego ogona
-wiecznie nie możesz
błądzić w kręgu
niemocy

To deszcz
zaprowadził nas
pod suchy dach
oczy dopowiedziały resztę
Teraz
ofiaruję ci
tajemnicę poranka
kiedy cyrkonią
wita rosy

TERAZ

UCHWYCIĆ MYŚL

Liczy się tylko to
w co wierzymy teraz
każdy moment
jest nowym początkiem
w sekundzie
kolejnego dnia
otwieramy się
na mądrość

Aby mieć pomyślne życie
skupiam się na pomyślności
aby mieć radosne życie
koncentruję myśli na radości
aby żyć w miłości
przepełniam myśli miłością
aby uchwycić myśl
zatrzymuję się w pół słowa

chwila obecna
manifestuje
naszą MOC

cokolwiek wyrażam myślą
urzeczywistnia się
w podobnej postaci
Dlaczego więc wracają
myślokształty
niepewności
smutku
rozczarowania...

Izabela
Jutrzenka-Trzebiatowska
Duch Słowackiego w muzyce Karłowicza.
Analiza i interpretacja pieśni Skąd pierwsze gwiazdy
op.1 nr 2

Kompozytor wybierał teksty modernistyczne (powstało dziesięć pieśni do słów
Kazimierza Przerwy-Tetmajera), a z poezji
romantyzmu „wiersze pisane w tonacji antycypującej modernizm”4 .

styl dojrzałego romantyzmu. Doczekał się
wielu adaptacji teatralnych, a także był ilustrowany przez Wojciecha Gersona.

Pieśni drugiego nurtu w pewnym sensie antycypują ekspresjonizm definiowany przez „tworzenie przekazu świata
wewnętrznego” i nastawienie na ukazywanie „tego, co stanowi istotę rzeczy”. Dla
ekspresjonizmu „podstawową kategorią
estetyczną stał się wyraz, rozumiany jako
przekazywanie przeżyć jednostki w ich
5
Mieczysław Karłowicz urodził się w 1876 r. i dynamice” .
zginął tragicznie w Tatrach już w roku 1909, Pieśni tego nurtu zostały napisane do tekw związku z czym nie zdążył pozostawić po stów logicznych i zwartych, opisujących
sobie licznego dorobku artystycznego, co obrazy wyraźnie zarysowane, przedstabyło wielką stratą dla muzyki polskiej.
wiające człowieka w sytuacji granicznej,

Poemat W Szwajcarii, składający się z dwudziestu jeden części, jest w całości wyznaniem podmiotu lirycznego. Odzwierciedla jego wzloty i upadki, gwałtowny przeskok od absolutnego szczęścia – miłosnej
ekstazy – do skrajnej rozpaczy. Wszystkie
części poematu niosą ogromny ładunek
emocjonalny.

Inspiracją dla napisania utworu była podróż
po Szwajcarii z rodziną Wodzińskich i
zauroczenie Marią Wodzińską, która towaPisał pieśni w dwóch trybach:
rzyszyła Słowackiemu w wędrówkach po
1. i m p r e s y w n y m – w r a ż e n i o w o ś ć , alpejskich szlakach. Można domyślać się, że
nastrojowość
to właśnie niespełniona miłość popchnęła
poetę do stworzenia tego poematu.
2. ekspresywnym – egzystencjalizm

Wielkie znaczenie w jego twórczości mają
liryki wokalne, które należą do twórczości
młodzieńczej, a w większości powstały w
„roku pieśni” kompozytora (1896).
W przypadku Karłowicza „podmiot liryczny
wypowiedzi twórczej zdaje się być bliski
identyczności z jej autorem” 1. Kompozytor tworzył muzykę do tekstów poetyckich
„na zasadzie określonego, specyficznego
wyboru, filtrującego i dobierającego teksty
obce” 2 – „tworzył, jak gdyby „swój” tekst”3
zauważa Mieczysław Tomaszewski.

Część I wyraża ból po stracie ukochanej i
skłania podmiot liryczny do wspomnień,
które przewijają się przez kolejne partie
utworu.

Kulminacja następuje w części XVII;
stającego „naprzeciw drugiego człowieka, podmiot liryczny udaje się z ukochaną do
6
miłości i cierpienia, śmierci i Bytu” .
pustelnika po błogosławieństwo, wkłada
Właśnie do nurtu ekspresywnego przyna- jej pierścionek na palec, lecz zamiast spoleży pieśń Skąd pierwsze gwiazdy op.1 nr 2, dziewanego szczęścia doświadcza wielkiej
która została napisana w Berlinie 26 stycz- życiowej tragedii. Cały wiersz jest nasynia 1896 roku. Tekst stanowi osiem wersów cony złowrogimi znakami pozwalającymi
z XXI strofy poematu W Szwajcarii, który domyślać się, że ukochana umarła, chociaż
został napisany przez Juliusza Słowackiego podmiot liryczny nie relacjonuje okoliczw latach 1835-1838 i wydany 1839 w Paryżu ności jej śmierci.
w tomie Trzy poemata. Należy on do nurtu Część I – wyraz tęsknoty za ukochaną - i
„poezji egzystencjalnej” /Alina Witkowska/ ostatnia XXI tworzą klamrę.
w twórczości Słowackiego i reprezentuje

49

Część XXI poematu wyraźnie dzieli się na • pieśni zwątpienia i rozpaczy
następujące obrazy (po cztery wersy):
• pieśni protestu i buntu
I – na krawędzi
• pieśni-płacze 8
II – wszechogarniający smutek
Zdaniem Tomaszewskiego pieśń Skąd
III – „miejsce łaskawe”
pierwsze gwiazdy, należy do pieśni protestu i buntu.
IV – księżyc - myśl o śmierci
Zważywszy, że rozpacz jest dominująca
Mieczysław Karłowicz wykorzystał zalew pieśni w kategoriach ustalonych przez
dwie osiem początkowych wersów XXI –
Tomaszewskiego można by ją równie
ostatniej – strofy poematu W Szwajcarii
dobrze przyporządkować do pieśni zwątJuliusza Słowackiego, stanowiącej wyraz
pienia i rozpaczy.
bólu egzystencjalnego i rozpaczy, tak wielkiej, że uniemożliwiającej dalsze istnienie Podmiot liryczny wyraża swój ból w cał(„Zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno; | I kowitej samotności. Z tego względu pieśń
wszędzie mi źle - i wiem, że źle będzie.”). przynależy do liryki ekspresywnej odmiany
solilokwialnej, w przeciwieństwie do pieśni
Zastanawiające, dlaczego kompozytor
trybu ekspresywnego odmiany konfesyjnej,
zwrócił uwagę właśnie na tę strofę i wybrał
gdzie w domyśle pojawia się czyjaś obecją z całego poematu. Znaczące jest też
ność. Dominującą kategorią ekspresywną
odrzucenie drugiej części wiersza, w któpieśni jest poczucie straty. Podmiot liryczny
rym poeta przywołuje „miejsce na smutek
znajduje się w stanie samotności wtórnej.
łaskawe”, żeby dopiero w ostatnim wersie
Pieśń zamyka się w dwudziestu dwóch takzbudować napięcie. Niewykluczone, że
tach i kończy się wyraźną kadencją. Jest to
zdaniem Karłowicza nie ma możliwości
charakterystyczne dla tendencji odpowiaucieczki przed cierpieniem, gdyż jest ono
dającym toposowi „kropli wody”.Pieśń zdewpisane w los człowieka. Wszystko jedcydowanie przynależy do liryków lapidarnakże wskazuje na to, że utwór jest wyranych, ponieważ dotyczy „istotowej i egzyzem buntu kompozytora przeciwko istniestencjalnej strony życia i bytu”9 . Ponadto
jącej organizacji świata.
dominuje w niej melodyka i harmonika,
Podmiot liryczny w pieśni może być utoż- faktura jest zwarta, a forma repryzowa.
samiany z autorem.

JULIUSZ SŁOWACKI

W Szwajcarii
XXI
Sk ąd pier wsz e g w ia z dy na niebie
zaświecą,
Ta m p ó j d ę , a ż z a c i e m n y c h s k a ł
krawędzie.
Spojrzę w lecące po niebie łabędzie

Za obrazem lotu z łabędziami kryje się podświadome pragnienie śmierci, pojmowanej
jako forma uwolnienia duszy.

I tam polecę, gdzie one polecą.
Bo i tu — i ta m — za morzem — i
wszędzie,

Rozpacz podmiotu lirycznego podkreśla
wymienienie „i tu — i tam — za morzem
— i wszędzie”. Na przestrzeni czterech
wersów aż trzy razy występują słowa „i
wszędzie”.

Gdzie t ylko poszlę przed sobą myśl
biedną,
Zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno;
Przypisy:

Najbardziej dramatyczne jest stwierdzenie
I wszędzie mi źle — i wiem, że źle będzie.
podmiotu lirycznego „i wiem, że źle będzie” 1. Mieczysław Tomaszewski, Nad pieśniami Mieczysława Karłowicza, Muzyka Polska a modernizm, Więc już nie myślę teraz, tylko o tym,
będące wyrazem skrajnej rozpaczy.
PWM, Kraków 1981, s.126.
Gdzie wybrać miejsce na smutek łaskawe,
Związek muzyki i słowa w pieśni Karłowi- 2. Ibidem s.126.
cza jest integralny. „Słowa tekstu [zostały]
Miejsce, gdzie żaden duch nie trąci lotem
3. Ibidem s.126.
podane […] jako struktura logiczna, wydoO moje serce rozdarte i krwawe;
7
bywająca z owych słów ich sens” . Muzyka 4. Ibidem s.128.
przejęła miarowość wiersza, podążając za 5. Michał Głowiński, Ekspresjonizm w: Słownik ter- Miejsce, gdzie księżyc przyjdzie aż pod
ławę
sensem tekstu i podstawową ekspresją, a nie minów literackich, Wrocław 1976.
za poszczególnymi słowami. Jest wolna od 6. Mieczysław Tomaszewski, op.cit., s.136.
Idąc po fali… zaszeleści złotem
jakości semantycznych.
7. Ibidem s.131.
I załoskocze tak duszę tajemnie,
Pieśń Skąd pierwsze gwiazdy należy do 8. Ibidem s.138.
Że stęskni — ocknie się i w yjdzie ze
nurtu pieśni ekspresywnej Karłowicza.
9. Mieczysław Tomaszewski, Studia nad pieśnią
Mieczysław Tomaszewski dookreśla gatun- romantyczną. Od wyzwania do wołania, Akademia mnie.
kowo pieśni Karłowicza jako;
Muzyczna, Kraków 1997, s.38.

50

Joanna Krupińska-Trzebiatowska
Mysterion
zawirował wiatr wplątał się we włosy
przeniknął me ciało dreszcz rozkoszy
odezwał się flet budząc pożądanie
gdzie jest mój wyśniony
nieziemski kochanek

ty który otwierasz bramy podziemnego
świata
i tworzysz iluzję powrotu uskrzydlonych
dusz z nicości
przyzywa cię dźwięk puzonu

kiedy jego dłonie dotkną moich dłoni

płynę ponad ziemią nieco pijana z lekka
odurzona

ruszymy przed siebie w tańcu uniesienia

see saw

jak gdyby nie było niczego przed nami

widzę i widziałam

tylko nas dwoje u progu i u kresu czasu

huśtawka przyprawia o zawrót głowy

jak gdyby świat zatrzymał się w biegu

tracę zmysły podczas miłosnej nocy

przystanął i patrzył w zachwycie

theion pregma się dopełnia

gdzie jesteś Dionizosie

dźwięki lutni Orfeusza

wołam cię wszystkimi imionami

budzą mnie ze snu

zanurzam usta w czarze pełnej wina
gotowa na twoje skinienie zatracam się w
ekstazie
tańczę z cieniem w świętej przestrzeni
niczym nocny motyl wokół lampy ostatni
taniec
taniec śmierci
jedna z gwiazd gaśnie zapada się
w otchłani
preludium barw
biel rozszczepia się i zamienia w błękit
zieleń ustępuje miejsca czerwieni
jestem o krok od szaleństwa
o krok od spełnienia
wino przemienia się w krew na stole
ofiarnym

gdzie jesteś Bakcheutasie
t y któr y st wor z y łe ś bosk i napój
zapomnienia
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21 marca zmarła w Krakowie w
wieku 77 lat Irena Wollen, reżyser telewizyjna, filmowa i teatralna.
Absolwentka Szkoły dla Instruktorów Teatru Ochotniczego Wilama
Horzycy w Katowicach, Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Reżyserii Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. Była współzałożycielką i
aktorką studenckiego „Teatru 38”,
aktorką Teatru Rapsodycznego,
wykładowczynią w Katedrze Scenografii ASP w Krakowie. Przez
wiele lat związana była z krakowskim ośrodkiem Telewizji Polskiej,
w połowie lat 70. pełniła w nim
funkcję głównego reżysera. Była
autorką ponad 100 filmów dokumentalnych w tym kliku cykli:
„Zwyczaje i obrzędy”, „Rozumieć
sztukę”, „Zobaczysz w jednym dniu”,
„Skarby Jasnej Góry”, wielu programów telewizyjnych oraz około 50
spektakli Teatru TV, m.in.: „Bunt
na USS Taine” Hermana Wouka,
„Smuga cienia” Josepha Conrada
Korzeniowskiego, „Owcze źródło”
Lope de Vegi, „Genitrix” Francoisa Mauriaka. Została odznaczona:
Złotym Krzyżem Zasługi, medalem
Zasłużony Działacz Kultury oraz
brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Filmografia
20 02 - PR ZECHOWA L N I A ( Wol len Irena)
Realizacja,
2001-2003 - SKARBY JASNEJ GÓRY. LUDZIE I
DARY Realizacja,
20 01 - OD R ZEW USK IEGO DO BU JA K A
Reżyseria,
2000 - ZIELONE ŚWIĄTKI W MORDARCE
Reżyseria,
2000 - ZAPUSTY Reżyseria,
2 0 0 0 - W I E L K A NO C K A U Z AG ÓR Z A N
Reżyseria,
2000 - TEATR PODZIEMNY TADEUSZA KANTORA Realizacja
2000 - POBABY W KONIAKOWIE Reżyseria,
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2000 - MOJE I DZIADY Z BRENNEJ Reżyseria,

1994 - RZECZ O ZAPOMNIENIU Realizacja,

2000 - KOLĘDNICY ZNAD RABY Reżyseria,

1994-1995 - ROZUMIEĆ SZTUKĘ Reżyseria,

2000 - JESIEŃ W MOGILANACH Reżyseria,

1994 - POSTMODERNIZM Realizacja,

20 0 0 - JA K H A RTOWA Ł A SI Ę BA L L A DA
Reżyseria,

1994 - NA ZIELONEJ BUKOWINIE Reżyseria,
Scenariusz,

2000 - HERODY Reżyseria,

1994 - JÓZEF MEHOFFER Reżyseria,

2 0 0 0 - G ODN E Ś W I Ę TA N A P ODH A LU
Reżyseria,

1994 - CZARNO-BIAŁY ŚWIAT ANDRZEJA
MLECZKI Reżyseria,

2000 - DROBY Reżyseria,

19 9 4 - B A L L A DA T U Ł AC Z A R e ż y s e r i a ,
Scenariusz,

1999 - GRANATOWI Realizacja,
19 9 9 - C Z Y PA N I M A R TA ... ? R e ż y s e r i a ,
Dokumentacja,
1998 - ZOSTAWIĆ SWÓJ ŚLAD Realizacja,
1998 - TRZY POGRZEBY KAZIMIERZA WIELKIEGO Reżyseria,
1998 - STALOWY BICZ Realizacja,
1998 - ROGATE SERCE Reżyseria,
1998 - L.J.K. Reżyseria,
1997 - POCHWA LON Y BĄ DŹ PA NIE MÓJ
(ŻYWOT BŁ. JANA Z DUKLI) Reżyseria,
1997 - MILCZ ĄC Y ŚW I AT K A ZIMIER Z A
MIKULSKIEGO Reżyseria,
1996 - KIERUNEK BUDAPESZT Reżyseria,
1995 - MALCZEWSKI I POLSKI SYMBOLIZM
Realizacja,

1993 - ZYSKI Z HISTORII Reżyseria,
1993 - WIELKANOCKA - GÓRALSKIE ŚWIĘTA
Reżyseria,
1993 - SECESJA (Wollen I.) Realizacja,
1993 - MIŁOŚĆ STULECIA Reżyseria,
19 9 3 - M AG DA L E N A A B A K A N OW I C Z
Reżyseria,
1993 - ART. DECO Reżyseria,
1993 - ANDREW WARHOL Reżyseria,
19 9 2 - M AT EJ KO NOWATOR R e ż y s e r i a ,
Scenariusz,
1992 - DZIEŁO ARCYDZIEŁO KICZ Reżyseria,
1991 - KONSTYTUCJA 3 MAJA NA TLE EPOKI
Reżyseria,
1989 - CITAKOWA GALERIA Reżyseria,

1995 - 505 TAJEMNIC - SKARB PRUSKI W KRAKOWIE Reżyseria,

1978 - ŚPI E WA OL A M AU R E R R e ż y seria ,
Scenariusz,

1994-1998 - ZOBACZYSZ W JEDNYM DNIU
Reżyseria,

1972-1988 - ZWYCZAJE I OBRZĘDY (cykl 47 fi lmów dokumentalnych) Reżyseria,

Bolesław Faron
Mowy i rozmowy Henryka Markiewicza

Z twórczością Henryka Markiewicza
obcuję od lat pięćdziesiątych. Już podczas studiów zapoznawaliśmy się, jako
z lekturą obowiązkową, z jego książką
O marksistowskiej teorii literatury, później nie rozstawałem się z jego wyborami
tekstów na temat metodologii badań
literackich, studiowałem prace oryginalne, a Wymiary dzieła literackiego
zalecałem do przeczytania kolejnym
rocznikom studentów jako podstawową
pracę budującą ich świadomość literaturoznawczą. Kilkakrotnie też zdarzyło mi się o dorobku profesora pisać
omówienia, recenzje. Z jego zaś strony
zawsze spotykałem się z życzliwym,
acz wymagającym, sprawiedliwym osądem. Tak było, kiedy na prośbę Rady
Wydziału Humanistycznego WSP w
latach siedemdziesiątych przygotował
opinię o moim dorobku do wniosku o
profesurę „belwederowską”, tak było,
kiedy w dwutysięcznym roku TV Kraków zwróciła się doń o wypowiedź w filmie, jaki realizowano wówczas o mojej
drodze życiowej i naukowej. Nigdy nie
używał nadmiernych epitetów, nigdy
nie formułował ocen na wyrost. Rzetelność, akrybia faktograficzna, solidność to stałe cechy warsztatu pisarskiego
Henryka Markiewicza, widoczne również w prezentowanej tutaj książce.1

W słowie Od autora napisał:
„Oddaję ten wybór tekstów do wydawnictwa z niepewnością, czy na druk on
zasługuje. Przeważyła myśl, że znalazły
się w nim po części poglądy, których
gdzie indziej nie miałem sposobności
wyrazić, nadto zaś interesujące mogą
być odbite tu przemiany atmosfery
literaturoznawczej w ciągu minionego
półwiecza. [...] Teksty publikuję bez
jakichkolwiek retuszów w stosunku do
ich pierwodruków lub rękopisów, pozostawiając więc opinie omylne i z sobą
sprzeczne” (s. 9).
Ostatnie zdanie tej wypowiedzi wskazuje na jeszcze jedną cechę osobowości
naukowej Henryka Markiewicza, na
jego naukową uczciwość, badacz nigdy
nie wypierał się wcześniejszych poglądów, nawet jeżeli po latach uznał je za
błędne, uproszczone. Tak było np. ze
wspomnianą książką O marksistowskiej teorii literatury. Mowy i rozmowy
zawierają teksty z lat 1961–2011, wcześniej bowiem autor nie udzielał wywiadów, a jego wystąpienia publiczne były
rzadkie. Odnotowuje jedynie głos na
Zjeździe Polonistów w roku 1950, na
konferencji wojewódzkiej PZPR w
Krakowie w 1954 roku, przemówienie
na akademii żałobnej ku czci Tadeusza
Mikulskiego we Wrocławiu w 1958 oraz
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na jubileuszu Juliana Krzyżanowskiego
w Warszawie w 1960. Ich rękopisy jednak się nie zachowały, a kilkuzdaniowego podsumowanie III Zjazdu Kół
Polonistycznych w Łodzi drukowanego
w „Po prostu” (1948, nr 9), nie uważa
za godne przypomnienia. Wstęp Od
autora sygnalizuje jeszcze jedną cechę
badacza, jego skromność, wyrażoną w
sygnalizowanym dylemacie, czy warto
było te teksty drukować. Jestem przekonany, że warto! Dzięki nim badacz
myśli literaturoznawczej w Polsce po
drugiej wojnie światowej znajdzie wiele
interesujących tropów, a biograf Henryka Markiewicza sporo ciekawego,
ważnego materiału do rekonstrukcji
jego osobowości.
Najwięcej bodajże znajdziemy go w
tekstach związanych z jego kolejnymi
jubileuszami, a mianowicie: Zamiast
przemówienia jubileuszowego. Na spotkaniu w Instytucie Filologii Polskiej
UJ (Kraków 1982), Odpowiedź jubilata (Kraków 1992), Dziesiąty jubileum
(Kraków 1994, przemówienie podczas
promocji dedykowanej Profesorowi
książki Kryzys czy przełom? i zbioru
jego artykułów Literatura i historia)
oraz Przemówienie na własnym obchodzie jubileuszowym (Kraków 2002).
Mówią one o swoistym dystansie autora
wobec wyrażanych słów uznania przy
tego typu okazjach, o jego poczuciu
dystansu wobec własnej osoby, o swoistej autoironii czy ogromnej erudycji
literackiej. I tak w pierwszej wypowiedzi
Zamiast przemówienia jubileuszowego
przedstawia przekorną „teorię gatunku
oratorskiego, zwanego przemówieniem
jubileuszowym”, wymieniając osiem
tzw. „jubilemów”, z których każdy
zaopatruje cytatem, a to Krasickiego,
a to Konopnickiej, Sienkiewicza, Kleinera, Stanisława Tarnowskiego, Prusa
czy Boya. Oto próbka żartobliwego
stylu Markiewicza:
„1) Nie będziemy tu mówili naiwnie o
jubilacie, lecz o podmiocie jubilacyjnym, bo jak wiadomo jubilat to osoba
psychofi zyczna, zewnętrzny zaledwie
sprawca, a nie immanentny podmiot
komunikatu, nie wytworzona w nim
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– w interakcji z jubilującymi – rola
społeczna. Posłużmy się więc osobnym
pojęciem: >>podmiot jubilacyjny<<.
2) Poszczególne inwariantne składniki przemówienia będziemy nazywali
>>jubilemami<< (s. 41).
W Odpowiedzi jubilata, wygłoszonej dziesięć lat później, nawiązuje do
żartobliwie nazwanych motywów czy
toposów używanych w przemówieniach jubileuszowych i zastanawia się
nad niewygodami bycia jubilatem,
wyrażającymi się m.in. w przypominaniu o osiągniętym wieku i nieuchronnych tego konsekwencjach oraz odnotowuje swoich nauczycieli i mistrzów,
którzy uformowali go jako historyka
i teoretyka literatury. Przy okazji promocji dwóch książek definiuje kolejny
„jubilem” (Dziesiąty jubilem), gdyż
dziewiąty o niewygodach bycia jubilatem znalazł się w poprzednim przemówieniu. Cóż mieści się w tym pojęciu „dziesiąty jubilem” – „przymieszać
– jak powiada poeta – trochę żółci do
moich la(z)urów”, opowiedzieć, o przykrościach ale i pożytkach płynących z
rozmaitych ataków i złośliwości kierowanych kiedyś w stronę jubilata” (s. 64).
Skrupulatnie rejestruje ataki na jego
osobę i poglądy, opuszczając autorów
podejmujących poważną, merytoryczną
dysputę. Przypomina zatem wycieczki
Stefana Kisielewskiego w „Tygodniku
Powszechnym”, Pawła Jasienicy, Zofii
Nałkowskiej w niedrukowanych jeszcze powojennych dziennikach, Artura
Sandauera, Jana Józefa Szczepańskiego,
Marii Rzeuskiej, atakującej w „Tygodniku Powszechnym” „ortodoksyjną
książkę O marksistowskiej teorii literatury”, później „uporczywą walkę rozpoczął ze mną Jan Zygmunt Jakubowski”.
Znaleźli się i inni adwersarze jak Janusz
Wilhelmi i Andrzej Werblan czy Jan
Kurowicki. Osobną uwagę poświęca
dwóm uniwersyteckim wychowankom
Wiesławowi Pawłowi Szymańskiemu
(Uroki dworu) czy Janowi Prokopowi
(50 numer „Arki”). Cykl ten zamyka
Przemówienie na własnym obchodzie jubileuszowym, który w całości
poświęcił swoim uczniom. „Nie było

[...] na tej liście jubilemu, którym dziś
się posłużę: chciałbym pochwalić swoich uczniów, a tym samym pochwalić
się swymi wybitnymi uczniami [...]”. W
ten przewrotny sposób odpowiadał na
jubileuszowe słowa akceptacji.
Pozostałe mow y, w ygłaszane przy
różnych okazjach, a zwłaszcza jubileuszach, pogrzebach, ważnych wydarzeniach naukowych można podzielić
na następujące grupy: wypowiedzi na
temat pracowników nauki, krytyków
literackich, a więc literaturoznawców,
fi lozofów, historyków sztuki. Znajdą
się wśród nich filary polonistyki czy
filozofii, jak Stanisław Pigoń, Roman
Ingarden, Kazimierz Wyka, Stefan
Żółkiewski, Julian Krzyżanowski, Mieczysław Porębski, Maria Janion i Maria
Podraza-Kwiatkowska czy młodzi jak
Teresa Walas czy Jan Pieszczachowicz,
literaci (Stanisław Wyspiański, Cyprian
Norwid, Jan Kott, Tadeusz Różewicz
czy Bronisław Maj); ważne wydarzenia
naukowe, jak 25 lecie Instytutu Badań
Literackich, sesja naukowa „Kultura
artystyczna 1949–1955”, III Kongres
Nauki Polskiej czy osobiste Pożegnanie
z redakcją „Polskiego Słownika Biograficznego” (Kraków 2009), którym interesował się od lat międzywojennych,
współpracował od 1960 (członek Komitetu Redakcyjnego, a od 1989 redaktor
naczelny). „Nie żegnam się z Państwem
– zakończył – w miarę waszych potrzeb,
a moich sił, będę się starał być dla Słownika nadal użytecznym” (s. 109).
Teksty te pozwalają zgłębić jeszcze
bardziej tajniki osobowości naukowej
Henryka Markiewicza, obok akcentowanej już tutaj akrybii, dokładności, szacunku dla faktów, tolerancji dla
cudzych nieraz diametralnie odmiennych poglądów, oszczędność słowa,
ważenie wypowiedzianych zdań, nawet
w mowach jubileuszowych czy pogrzebowych, których poetyka dopuszcza
tony wyższe. U Markiewicza są one
zawsze stonowane, adekwatne do charakteryzowanego podmiotu. Aczkolwiek przy autorytetach wysokiej próby
nie szczędzi epitetów waloryzujących.
O Stanisławie Pigoniu np. powie, że

„seminarium Jego kształtowało wysoką
moralność naukową”, o Romanie Ingardenie, że jego dzieła filozoficzne „są na
całe życie pamiętną lekcją rzetelności
myślenia teoretycznego”, u Kazimierza
Wyki podkreśla „uniwersalność warsztatową”, O Julianie Krzyżanowskim,
że „był ostatnim z rodu olbrzymów
humanistyki” .
Charakteryzując poszczególne postaci,
stara się Markiewicz zgłębić ich osobowość, dotrzeć do warstw nieraz niewidocznych na pierwszy rzut oka, określić ich odrębność, odmienność, ich
swoisty wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny czy twórczości literackiej. O Krzyżanowskim napisze:
„Był mistrzem wielkich panoramicznych syntez i mistrzem w odkrywczych przyczynkach, portretach literackich i koniekturach filologicznych,
w żmudnych pracach syntetyzujących i
w popularnej gawędzie skierowanej do
szerokiego grona czytelników. Tak, na
pewno >>był ostatni, co tak poloneza
wodził<<” (s.33).
Część druga książki Rozmowy zawiera
dwadzieścia cztery wywiady przeprowadzone przez różnych dziennikarzy, drukowane w różnych polskich pismach;
od rozmowy Jacka Wegnera Polonistyka literacka, („Współczesność” 1970,
nr 6), po wywiad Leszka Konarskiego
Nie wiem więcej niż autor („Przegląd
24.I.2010, nr 3). A oto inne tytuły czasopism, w jakich drukowano rozmowy
z Henrykiem Markiewiczem: „Życie
Literackie”. „Film”, „Gołębnik”, „Kierunki”, „Polonistyka”, „Śląsk”, „Universitas”, „Zdanie”, „Forum Akademickie”,
„Plus Minus”, dod. do „Rzeczpospolitej”, „Alma Mater”, „Życie”, „Gazeta
Wyborcza”, „Fakt–Europa”, „Dziennik”, „Tygodnik Powszechny”, „Znak”.
Jak z tego zestawu wynika, rozrzut
tych wypowiedzi jest dość szeroki:
od dzienników, przez tygodniki, do
miesięczników, od pism krakowskich,
przez śląskie, po warszawskie, od katolickich po lewicowe. Wniosek, jaki stąd
można wysnuć, Markiewicz jest interesującym rozmówcą dla pism o różnych

orientacjach politycznych, społecznych
i ideowych..
Oto parę wybranych tytułów, które
pozwolą zorientować się w podstawowej problematyce tych rozmów: Pozytywizm – żywy czy anachroniczny?, Od
żartu do teorii, O literaturze, literatach
i badaczach literackich, W literaturze
interesuje mnie wszystko, Stoję na stosie
książek, O kryzysie literaturoznawstwa,
Pisarze to egoiści, Życie wokół nauki
o literaturze, Moja piękna biblioteka,
Przed teorią nie ma ucieczki.
Rozrzut tematów poruszanych w tych
wywiadach jest ogromny. Od spraw
osobistych, dzięki którym odsłaniają
się nawet bardzo intymne fragmenty
życiorysu autora, przez liczne pytania
na temat istoty literatury, ocen twórczości pisarzy, przez charakterystykę
głównego zajęcia Profesora historii literatury, teorii literatury, jego odejścia od
krytyki literackiej, do której usiłował go
zachęcić Kazimierz Wyka jako redaktor „Twórczości”. Te fragmenty książki
zawierają istotną kopalnię wiedzy na
temat kwestii nigdy nie wyrażonych
expressis verbis w jego publikacjach
naukowych, rozwijają je, uzupełniają,
artykułują wprost. Charakterystyczne
dla tych wypowiedzi jest to, że jeżeli
autor czegoś nie wie, nie zna, nie przeczytał, nie kluczy, nie próbuje się w jakiś
zastępczy sposób się wysłowić, powiada
krótko, wprost: na tym się nie znam, tej
kwestii nie przemyślałem, tej książki nie
przeczytałem. W tym ujawnia się więc
jeszcze jedna z cech osobowości uczonego, jego prawość, jednoznaczność.
Wielokrotnie pytano go o jego związki
z marksizmem, o dochodzenie doń i
stopniową rewizję poglądów. I tutaj
badacz zawsze udzielał jednoznacznych
odpowiedzi, bez zbędnego tłumaczenia
się z „grzechów młodości”, bez wypierania się z wcześniej głoszonych sądów.
Wypowiada się również na tematy
dydaktyczne, roli języka polskiego w
szkole i nauczania na uniwersyteckiej
polonistyce. Zwraca uwagę język tych
tekstów, inny niż w rozprawach naukowych, bardziej rozluźniony,
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bardziej swobodny, chociaż i tutaj nasycony faktami, wiedzą, lekturami. Markiewicz nie jest skłonny do uniesień, do
patosu. Zapytany np. o nagrodę Nobla
dla Czesława Miłosza konstatuje, że
nie była ona dla niego zaskoczeniem:
wiedział, że od kilku lat to nazwisko
brane było pod uwagę, a nadto – według
niego – Akademia Szwedzka kieruje się
względami „sprawiedliwości geograficznej”. Podkreśla jednak, że „jest to pisarz,
w którego poezji skala doświadczeń
współczesnego człowieka, człowieka
dwudziestego wieku została wyrażona
ze szczególną dobitnością i wszechstronnością” (s. 157).
Zamknijmy te rozważania jakże trafną
diagnozą współczesnej literatury,
zawartą w ostatnim, drukowanym tutaj
wywiadzie w „Przeglądzie”:
„Dawniej łatwiej było hierarchizować
pisarzy, autorytety pisarskie były na
ogół bezsporne. Każdą nową książkę
Nałkowskiej czy Tuwima wypadało
znać. Dziś zmniejszyło się znaczenie
kultury literackiej dla prestiżu społecznego. Niewielu odczuwa potrzebę
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orientowania się w nowościach literackich. [...] Martwi mnie także i to, że
dzisiejsza proza imitująca czy parodiująca mowę potoczną w jej wersji prymitywnej, czy nawet wulgarnej, przestała być wzorem poprawnej, tym bardziej pięknej polszczyzny, jak kiedyś
proza Dąbrowskiej czy Iwaszkiewicza”
(s. 372–373).

1.Henryk Markiewicz, Mowy i rozmowy 1961–
2010, Collegium Columbinum, Kraków 2011,
ss. 376 + XXXIII.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska
Ofiary zbrodni politycznych
okresu XX-lecia międzywojennego

Minęła właśnie 75. rocznica śmierci
mojego dziadka dypl.majora W P
Michała Dunin-Wąsowicza, zastrzelonego przez zamachowca 18 czerwca
1936 roku, w chwili gdy wychodził z
Urzędu Kasy Chorych w Łodzi, której
był dyrektorem. Dramat jego życia rozegrał się na przestrzeni zaledwie kilku
lat, 1926-1936 i zakończył ostatecznie
z chwilą zniknięcia ze sceny głównego
bohatera.

Postać dziadka, zagadkowa i tragiczna,
odkąd pamiętam wyłaniała się z mroku
dziejów, ale dopiero przypadkowe
odkrycie, że nie on jeden stał się ofiarą
mordu politycznego, sprawiło że nagle
zdałam sobie sprawę, że jestem na tropie kryminalnej zagadki, którą warto
by rozwiązać. Aby jednak mogło do
tego dojść, musiałam odpowiedzieć na
pytanie co łączyło go z Włodzimierzem
Zagórskim – pierwszą spektakularną
ofiarą systemu.
Z protokołu sekcji zwłok Michała
Wąsowicza przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium
Medicum w Krakowie wynika ponad
wszelką wątpliwość, że zgon nastąpił w
wyniku rany postrzałowej. Zaskoczyło
mnie postawione biegłym pytanie, czy
pocisk mógł trafić w denata rykoszetem, na które nota bene nie byli w stanie odpowiedzieć.
Przeglądam pozostawione przez dziadka
zapiski, drobiazgowo latami księgowane przychody i rozchody, z których
wynika, że przez długi czas jako oficer
Wojska Polskiego nie był człowiekiem
majętnym, oddawał spodnie do nicowania, a jednocześnie systematycznie
wysyłał matce pieniądze na utrzymanie,
do czasu gdy przyznano jej o rentę wdowią po zesłanym na Sybir powstańcu
Styczniowym.

Michał Dunin-Wąsowicz przyszedł na
świat 21 lutego 1883 r. w Rossochach,
majątku należącym do powiatu starosamborskiego, jako najmłodsze dziecko
Wąsowiczów, gdy udało im się powrócić z zesłania. W 1897 roku wysłano go z
Sambora do Przemyśla, gdzie podejmując naukę w I Gimnazjum zamieszkał na
stancji. Dał się poznać jako uczeń celujący. W Przemyślu też zawarł przyjaźnie, które wywarły decydujący wpływ
na jego późniejsze życie.
Jego kolega z ławy szkolnej, Stanisław
Jurkiewicz do roku 1926 był Ministrem
Pracy i Opieki Społecznej, a później
notariuszem w Warszawie, zaś Marian
Kadecki Referentem Głównego Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych Ministra
Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie,
co umożliwiło Michałowi, po przeniesieniu w stan spoczynku, zajęcie stanowiska komisarza rządowego Kasy Chorych w Sosnowcu. Razem z nim do klasy
uczęszczał również Adam Piątkiewicz –
syn dyrektora I Gimnazjum Stanisława
Piątkiewicza – z którym przyjaźnił się
przez całe dorosłe życie oraz Izydor
Połoszynowicz, podpułkownik również przeniesiony w stan spoczynku w
1929 roku. W1929 roku odbył się Zjazd
koleżeński, na którym pojawił się pułkownik Czajkowski, profesor Korpusu
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Kadetów we Lwowie uczący niegdyś w
przemyskim gimnazjum.
24 czerwca 1904 r. uzyskał świadectwo
dojrzałości i we wrześniu tego samego
roku podjął studia na Wydziale Prawno-Historycznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Ukończył je
w 1909 r., a w kolejnych latach uzupełniał wykształcenie na Wydziale
Prawa i Umiejętności Politycznych
uzyskując 9 lipca 1912 r. absolutorium. W tym czasie zaprzyjaźnił się ze
Staszkiem Hardtem, który przedstawił
go mojej babci, córce hr.Heleny Zborowskiej i Edmunda Reinholda von
Hardta. Adela, w przeciwieństwie do
swoich starszych sióstr, na polityce się
nie rozumiała, przysłuchiwała się natomiast z zainteresowaniem, gdy jej bracia opowiadali o awanturach pomiędzy
Włodzimierzem Zagórskim, w którym
potajemnie się podkochiwała, a uchodzącym za wojskowego zawadiakę Józefem Piłsudskim.
Piłsudski był inicjatorem i przywódcą
założonej w czerwcu 1908 we Lwowie
tajnej organizacji wojskowej, której
celem było przygotowanie i organizowanie przyszłego powstania zbrojnego
w zaborze rosyjskim. Związek Walki
Czynnej, bo o nim mowa, w 1914
liczył 7239 członków, stanowiąc trzon
kadry tworzonych Legionów Polskich.
Wcześniej zorganizował kilka tajnych
szkół podoficerskich i oficerskich, do
których rekrutowano słuchaczy głównie spośród młodzieży akademickiej.
W 1910 powstał we Lwowie Związek
Strzelecki, będący faktycznie paramilitarną organizacją przysposobienia wojskowego podległą ZWCz, której został
komendantem, zaś szefem sztabu ustanowił Kazimierza Sosnkowskiego. Pod
ich komendą był nie tylko Związek
Strzelecki, ale również Polskie Drużyny Strzeleckie.
Michał Wąsowicz był zdecydowanie
negatywnie nastawiony do Polskiej
Partii Socjalistycznej i w jednym tylko
zgadzał się z Piłsudskim, że należy
wszelkimi możliwymi sposobami zwalczać Rosję, jako największego, a przy
tym naturalnego wroga Polski, ale nie
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podzielał już jego tezy, że „niepodległość Polski jest tylko i jedynie kwestią
wygranej rewolucji”. Nie podobał mu
się też sposób zdobywania pieniędzy na
walkę zbrojną polegający na rabowaniu
austriackich kas. W konsekwencji atawistycznej nienawiści do Rosji wyssanej,
jak twierdził, z mlekiem matki, skłonny
był też uważać twórcę ruchu opozycyjnego do PPS, nacjonalistę Romana
Dmowskiego, za wariata.
-Tylko wariat i to wychowany w Galicji
mógł wymyślić, że Rosja będzie chronić
Polskę przed Ukraińcami i Litwinami –
perorował w salonie Heleny Hardtowej,
ona jednak przyjmowała postawę neutralną, a jeśli już komuś miałaby przyznać rację to tym, którzy ratunku dla
Polski szukali daleko poza granicami
kraju, we Francji i w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku była świadkiem odsłonięcia przed Paderewskiego
w Krakowie pomnika mającego uczcić
pięćsetną rocznicę zwycięstwa Pod
Grunwaldem.
-Za udział w bitwie pod Grunwaldem Wąsowiczowie otrzymali nadanie
szlacheckie – oświadczył, gdy o tym
wspomniała.
Pomysł Piłsudskiego, aby walkę o niepodległość oprzeć na Austrii wydawał
mu się równie utopijny jak niegdyś
pomysł Dąbrowskiego, aby połączyć
siły z Napoleonem. Napoleon, zdaniem
Michała, zainteresował się wprawdzie
sprawą polską, ale nigdy nie był zainteresowany odbudową Rzeczpospolitej, po pierwsze, dlatego że nienawidził
wielkich narodów, a po wtóre, dlatego
że nienawidził ducha niepodległości.
-Będzie tak jak z Napoleonem, któremu Polacy zawierzyli ślepo, lecz po
prawdzie niczego nie zyskali ani zyskać
nie mieli, gdyż Bonaparte był ostatnią osobą, której mogłoby zależeć na
przywróceniu Polsce statusu państwa
przedrozbiorowego – stwierdził autorytatywnie, po czym dodał: Pierwsi
polscy legioniści walczący pod flagą
francuską w polskich mundurach ślepo
ufali Bonapartemu, a w efekcie końcowym I Legion został rozbity przez
Suworowa w bitwie pod Trebbia, drugi

pod Marengo, a trzeci, który stanowiła
Legia Naddunajska padł pod Hohenlinden, z resztek zaś powstała ekspedycja
do stłumienia powstania niewolników
na San Domingo.
-Ale później – odezwał się Stanisław
Hardt – po utworzeniu Legii Północnej, którą dowodził książę Józef
Poniatowski, Polacy dzielnie odpierali
Austriaków między innymi w bitwie
pod Raszynem.
Niektórych zdumiewała owa niechęć
Wąsowicza do Napoleona.
Michałowi od dziecka opowiadano, że
jego pradziad, Mikołaj Wąsowicz, zawędrował wraz z Napoleonem do Hiszpanii i okrył się sławą w szarży szwoleżerów pod Samosierrą. Początkowo był z
tego powodu bardzo dumny, ale później
nie mógł darować strat, jakie ponieśli
Polacy zdobywając wąwóz Samossierry;
wśród trzystu jeźdźców posłanych przez
Napoleona pod wodzą Kozietulskiego
na pewną śmierć znalazł się jego własny pradziadek.
Ubolewał, gdy 13 czerwca 1915 roku
dowodząc szarżą ułańską pod Rokitną,
porównywaną przez wszystkich do
tej, która rozegrała się niegdyś pod
Samosierrą, poległ jego stryjeczny
brat rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Zbigniew był kawalerzystą od
pokoleń- jego ojciec Bolesław służył
w austriackich ułanach- a jednostkę,
którą dowodził, stworzył i wyćwiczył
w Przegorzałach.
Włodzimierz Zagórski, dobrze urodzony i wszechstronnie wykształcony, a
przy tym szarmancki i o nienagannych
manierach, uchodził za duszę towarzystwa. Urodził się w Saint-Martin-Lautosgue we Francji, dokąd zbiegł jego
ojciec Jan Zagórski, wywieziony na
Syberię powstaniec styczniowy. Najpierw studiował prawo we Francji, a
później ukończył Akademię Sztabu
Generalnego w Wiedniu, po czym w
1910 roku został szefem sztabu VIII
Brygady Piechoty w Krakowie. Z
Michałem związany był w sposób szczególny. Obaj należeli do wielkiej rodziny
Sybiraków, a to były związki na śmierć i

życie. Jego ojciec Jan, walczył w powstaniu ramię w ramię z Franciszkiem
Dunin-Wąsowiczem. Michał upierał
się, że los powstania styczniowego był
z góry przesądzony, przez co zupełnie
niepotrzebnie zginęło ponad trzydzieści tysięcy ludzi. Zagórski natomiast
uważał, że winna była zła strategia i
organizacja, która doprowadziła do rozproszenia sił, a w końcowym etapie do
wojny partyzanckiej. Obaj byli zgodni,
że gdyby uzyskano pomoc z zagranicy,
z Francji, na którą liczono, były szanse
na zwycięstwo.
Michał ukończył studia prawnicze we
Lwowie, Zagórski odbywał je we Francji i Austrii. W przeciwieństwie jednak
do Zagórskiego, który już w 1900 r.
rozpoczął służbę wojskową w Cesarskiej i Królewskiej Armii, Michałowi
nie spieszno było do wojaczki. Zwykł
mawiać, że jego rodzina zbyt wielką już
złożyła ofiarę, której skutki w postaci
konfiskaty całego majątku odczuwa
do dziś.
-Dobrze, że przynajmniej dzieci katorżników uznawano za ludzi wolnych
– podkreślał, pomny że starsza cześć
jego rodzeństwa przyszła na świat
w tamtych nieludzkich warunkach.
Matka Michała posługując się nazwiskiem Bubłyk przemierzała gubernię
Archangielską wykorzystując na trasie
liczne więzienia etapowe zbudowane
do transportu zesłańców. Powstały w
efekcie reformy Spierańskiego, dzięki
której utworzono w Tobolsku centralną
administrację więzienną prowadzącą
rejestr zesłanych i przestrzegającą terminów zwolnień; wcześniej wszystkich
zesłańców traktowano, jako dożywotnich. Była w Wiatce, Wołogdzie, Tobolsku, Tomsku, Krasnojarsku, Irkucku i
Jakucku starając się wraz z grupą zaprzyjaźnionych osób nieść pomoc zarówno
materialną jak i duchową zesłańcom.
Bezpośrednio po wybuchu pierwszej
wojny światowej, w Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy, na
czele którego stanął, jako prezes Juliusz
Leo, zaś na czele jego departamentu
wojskowego, jego przyjaciel, Władysław

Sikorski. Wszyscy wiedzieli, że Sikorski
podobnie jak Zagórski należał do oponentów Piłsudskiego, co miało okazać
się niebawem nie bez znaczenia.
16 sierpnia 1914 roku bazując na oddziałach Strzelców Józef Piłsudski, stworzył
Legiony Polskie i stanął na czele Pierwszej Brygady. Drugą Brygadą dowodził
najpierw generał Kutner, a następnie
generał Józef Haller. Trzecia Brygada
została utworzona w 1916 roku pod
dowództwem generała Szeptyckiego.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej
Michał Wąsowicz, jako były uczeń przemyskiego gimnazjum i oficer rezerwy,
a co ważniejsze pracujący już w lwowskiej Kasie Chorych prawnik, został
wcielony do20 Pułku Piechoty wchodzącego w skład 12 Krakowskiej Dywizji Piechoty, co znacznie pokrzyżowało
jego matrymonialne plany. Ostatecznie
Michałowi i Adeli udało się wziąć ślub
we Lwowie dopiero 27 września 1914
roku. Intuicja podpowiadała mu, że
niebawem musi dojść do konfrontacji
pomiędzy wielkimi mocarstwami. Nie
przewidział jednak, że zanosi się wieloletnią i najbardziej krwawą wojnę w
historii Europy.
Sytuacja w Europie się zmieniła się diametralnie po wybuchu rewolucji październikowej. Zgodnie z wcześniejszymi
postulatami już w listopadzie 1917
roku bolszewicki rząd wystosował do
ambasadorów i posłów państw biorących udział w wojnie notę wzywającą
do wszczęcia rokowań pokojowych. 15
grudnia 1917 zawarto rozejm z Niemcami, a następnie rozpoczęto rokowania pokojowe, które zakończyły się 3
marca 1918 w Brześciu. Rosja zawarła
separatystyczny pokój z państwami
centralnymi: Cesarstwem Niemieckim
i Cesarstwem Austro-Węgier.
15 lutego 1918, protestując przeciwko
postanowieniom traktatu brzeskiego,
Józef Haller wraz z podległą mu 2 Brygadą i innymi oddziałami polskimi
przebił się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączył się z
polskimi formacjami w Rosji. Tam
otrzymał przydział na dowódcę nowo

sformowanej 5 Dywizji Strzelców Polskich, a od 28 marca 1918 dowodził jednostkami całego II Korpusu Polskiego
na Ukrainie. W lipcu 1918 dotarł przez
Karelię i Murmańsk do Francji, gdzie 4
października 1918 Komitet Narodowy
Polski powierzył mu formalne dowództwo nad formującą się armią polską. W
skład tegoż Komitetu założonego 15
sierpnia 1917 roku przez Dmowskiego
w Lozannie, wchodził Ignacy Jan Paderewski, Erazm Piltz, Stanisław Kozicki,
Marian Seyda, Maurycy Zamoyski oraz
Jan Emanuel Rozwadowski. Jednostki
nowej armii miały powstać w oparciu
o ochotniczy zaciąg Polaków służących
w wojsku francuskim, byłych polskich
jeńców wojennych z armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz zwerbowanych w Obozie Kościuszko w USA i
Brazylii. Na mocy układu z 28 września
1918 r. Błękitna Armia została uznana
przez państwa Ententy za samodzielną,
sojuszniczą i jedyną współwalczącą
armię polską.Tym samym pogłębił się
rozdźwięk pomiędzy Józefem Piłsudskim a Józefem Hallerem. Haller, który
jako zwolennik oparcia dążeń niepodległościowych na Francji, już wiosną 1916
roku wszedł w skład Rady Pułkowników, skupiającej dowódców jednostek
legionowych, będącej w opozycji do
pro-austriackiej Komendy Legionów.
Po traktacie brzeskim Armia Czerwona
przystąpiła do zajmowania kolejnych
miejscowości opuszczanych przez wojsko niemieckie, zanim jeszcze Wojsko Polskie zdążyło sformować się po
odzyskaniu w listopadzie 1918 przez
Polskę niepodległości. Nie istniała
żadna uznawana przez strony granica
państwowa, a kwestią sporną pozostawał status terytoriów położonych
pomiędzy zwartym etnicznym obszarem polskim, a obszarem rosyjskim
przedrozbiorowego Wielkiego Księstwa
Litewskiego i wchodzącej przed rozbiorami do Korony prawobrzeżnej Ukrainy. W konsekwencji starcie pomiędzy
Polską a Rosją o wzajemne granice i
sposób zorganizowania politycznego
ziem pomiędzy wschodnią granicą Kongresówki a granicą Rzeczypospolitej
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Obojga Narodów sprzed rozbiorów,
było nieuniknione.
Wojna rozpoczęła się 14 lutego 1919
starciem pod Berezą Kartuską na Białorusi, po którym wojska polskie rozpoczęły ofensy wę. Ofensy wa polska na Kijów wywołała oburzenie we
Francji.
Nie bacząc na to, że generał Anton
Denikin był przeciwny zarówno istnieniu państwa ukraińskiego jak i suwerenności Polski, uważano, że Piłsudski
mógł poprowadzić ofensywę z lepszym
skutkiem militarnym, gdyby działał
razem z nim. W rzeczywistości jednak
Piłsudski był w tym samym stopniu niechętnie nastawiony do Białych jak do
Czerwonych, a co więcej zdawał sobie
sprawę z faktu, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom Lenina, będzie
on starał się uczynić z Polski przyczółek do walki z Zachodem mając na celu
wprowadzenie tam rządów mas pracujących miast i wsi. Niebawem doszło
do kontrofensywy. Gdy sowiecki Front
Zachodni pod dowództwem Michaiła
Tuchaczewskiego uderzał na Warszawę,
sowiecki Front Południowo-Zachodni
pod dowództwem Aleksandra Jegorowa uderzył na Lwów. Piąta Armia
pod dowództwem generała Sikorskiego
przedarła się na tyły wroga, dzięki
czemu trzy armie sowieckie pod Warszawą poniosły druzgocząca klęskę, co
uznano za cud nad Wisłą.
18 marca 1921 roku podpisano pokój
w Rydze.
Po ostatecznym rozłamie frontu włoskiego pod koniec października 1918
roku 20 Pułk Piechoty, do którego
należał mój dziadek, prawie bez strat
wycofał się w całości w rejon Lublany.
W listopadzie nastąpił przewrót w
pułku. Austriak płk.Richter ustąpił,
a zgromadzenie oficerskie wybrało na
dowódcę por. Stanisława Plapperta,
który zarządził wymarsz do Polski.
20 Pułk Piechoty przemianowany
został później na Pułk Strzelców Podhalańskich, a Michał Wąsowicz w
1920 roku zaliczony został w stopniu
majora dyplomowanego w poczet oficerów zawodowych Armii Polskiej. Z
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początkiem 1921 roku trafi ł do Kielc
i znowu nastał czas rozłąki, gdyż Ada,
urodziwszy w październiku 1919 roku
drugie dziecko, syna Zbigniewa, stała
się mniej mobilna i została w Krakowie. W grudniu 1921 roku z kolejnego
rozkazu Michał trafił do Przemyśla, a
Ada z dziećmi pozostawała jeszcze przez
pewien czas w Kielcach, głównie po to,
aby spakować dobytek i nadzorować
przeprowadzkę.
Wstrząsnął nimi zamach na prezydenta
Gabriela Narutowicza dokonany przez
Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 roku w gmachu Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
i – pozostające z nim w pewnej koincydencji zdaniem Michała – późniejsze pojawienie się Józefa Piłsudskiego
na Wawelu, które wy wołało spore
zamieszki, a także pociągnęło za sobą
śmierć rotmistrza Bochenka. Marszalek wycofał się wprawdzie z życia politycznego i zaszył w swojej willi w Sulejówku, ale tajemnicą poliszynela było,
że przy najbliższej sposobności będzie
starał się powrócić do władzy. Asumpt
do tego dawała hiperinflacja wywołująca powszechne niezadowolone i rozruchy społeczne a także falę strajków
którym towarzyszyła nieudolność rządu
Witosa. Nie tak Michał wyobrażał sobie
wolną Polskę, nie o taki kraj walczyli
jego przodkowie. Jakkolwiek nie należał
do zwolenników wybranego 9 grudnia
1922 roku na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, choćby z tego powodu, że wybór
ten został narzucony przez Józefa Piłsudskiego i w pełni solidaryzował się z
protestującym gen. Hallerem, to jednak
uważał, że nie wolno w cywilizowanym
kraju rozwiązywać w ten sposób sporów
i konfliktów politycznych. Był akurat
w Warszawie, gdy tłum ruszył Nowym
Światem na Aleje Ujazdowskie do domu
gen. Hallera, dał się ponieść tej rzece
ludzkiej i przez to stał się świadkiem
płomiennego przemówienia, w którym
Józef Haller nie wahał się stwierdzić, że
poprzez wybór Narutowicza na prezydenta Polskę sponiewierano. Niemal
na oczach Michała na wielotysięcznym

wiecu w alei 3 Maja uchwalono rezolucję, która wzywała Narutowicza do
ustąpienia. Michał wiedział, że grozi
to wojną domową, ale za Hallerem
poszedłby nawet do piekła.
Ojciec Józefa Hallera, Henryk Haller
von Hallenburg, podobnie jak ojciec
Michała, brał udział w powstaniu styczniowym, zaś dziadek ze strony matki,
Olgi z Treterów, był kapitanem Wojska
Polskiego w dobie powstania listopadowego. Te dwa fakty określały relacje
pomiędzy majorem Michałem DuninWąsowiczem a wielkim generałem,
którego darzył niesłabnącą atencją. W
1882 rodzina Hallerów przeniosła się
do Lwowa, gdzie Henryk Haller von
Hallenburg pełnił funkcję dyrektora
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
we Lwowie, zaś młody Józef rozpoczął
naukę w gimnazjum niemieckim. Po
ukończeniu studiów w Wiedniu Józef
Haller został mianowany podporucznikiem i rozpoczął 15-letni okres służby w
wojsku austriackim w 11 Pułku Artylerii we Lwowie i Stanisławowie. W 1910
wystąpił ze służby w armii austro-węgierskiej i dopiero w 1914 roku objął stanowisko dowódcy 3 Pułku Legionów.
Ledwie Ada przeprowadziła się w ślad za
mężem do Przemyśla, a on już w 1924
roku zdecydował się podjąć dalsze studia
w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie i ukończył je zaledwie w ciągu
jednego roku, stając się niekwestionowanym fachowcem od zarządzania, dzięki
czemu z końcem 1925 roku objął stanowisko wykładowcy w Korpusie Kadetów
w Łobzowie. Wszystko to pociągnęło za
sobą znowu kilkumiesięczną rozłąkę z
Adą i dziećmi. W liście pisanym 1 listopada 1925 roku, pod koniec swojego
pobytu w Warszawie, Michał martwił
się, co żona zrobi z przemyskim mieszkaniem i jak sobie poradzi z jego likwidacją, a z drugiej namawiał ją do zakupu
nowych krzeseł wyścielanych skórą oraz
pokrycia na nowo garnituru salonowego
materiałem najwyższej jakości.
-Nie chciałbym zjeżdżać do Krakowa
z samymi gratami – przeczytała ze
zdumieniem.

Ucieszyła się, że mąż jest w nieco lepszej
formie psychicznej, skoro zaczął przywiązywać z nagła wagę do tego rodzaju
spraw przyziemnych, które z zasady go
nie interesowały i odkąd zostali małżeństwem spoczywały zawsze na jej
głowie. Początkowo Michał był wyjątkowo usatysfakcjonowany przeniesieniem do Krakowa i swoją nową rolą, jednak już z początkiem 1926 roku zaczął
się zastanawiać, czy postąpił słusznie
zostając w armii, zwłaszcza że zanim
wybuchła wojna dochrapał się stanowiska zastępcy inspektora Związku Kas
Chorych w byłej Galicji. Sytuacja w
kraju komplikowała się, w wojsku była
nielepsza. Zdawał sobie sprawę, że jego
nieszczególna pozycja zawodowa jest
efektem przyjętej przez niego orientacji politycznej.
-Gdybym związał się z Piłsudskim, byłbym dzisiaj generałem – żartował przy
każdej sposobności, nie żałował jednak, że tego nie zrobił, nade wszystko
bowiem cenił sobie honor i uczciwość.
Były chwile, w których marzył o oderwaniu się od całego tego hałaśliwego
świata, o spokoju i o powrocie do Sambora. Wspominał z rozrzewnieniem
swoje młodzieńcze wyprawy po rozlewiskach wpadającego do Dniestru
Strwiąża. Dokuczał mu, jak wszystkim
zresztą, kryzys gospodarczy z 1923 roku
i związana z nim hiperinflacja, a teraz
czuł, że sprawy niebawem przybiorą
jeszcze gorszy obrót. W listopadzie
1925, w czasie, gdy zdawał egzaminy
końcowe w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie, dosłownie na jego
oczach, upadł drugi rząd Władysława
Grabskiego, który został zastąpiony
gabinetem Aleksandra Skrzyńskiego.
Michał jako prawnik żywo interesował się polityką i nie mógł się wprost
nadziwić powstaniu koalicji Narodowej
Demokracji i Chrześcijańskiej Demokracji z Narodową Partią Robotniczą
i Polskim Stronnictwem Ludowym
„Piast”, oraz z Polską Partią Socjalistyczną. Wiedział, że owa koalicja od
początku uważana była za rozwiązanie tymczasowe, mające na celu zażegnanie chaosu w czasie przesilenia

gabinetowego i spodziewał się, że
wkrótce się rozpadnie. Zgodnie z jego
przewidy waniami jako pierwsza z
koalicji odeszła Polska Partia Socjalistyczna i po dość burzliwych negocjacjach utworzona została koalicja
Endecji-Chadecji- PSL "Piast"-NPR
z niecieszącym się poparciem społeczeństwa Wincentym Witosem na
czele. Wąsowiczowie zamieszkali w
dawnym pałacu królewskim w Łobzowie, gdzie od końca XIX wieku mieściła się Wyższa Szkoła Podchorążych,
a później Oficerska Szkoła Administracji. W pałacu oprócz nich mieszkało jeszcze kilka innych oficerskich
rodzin, a więc na brak towarzystwa
nie mogli narzekać; kręciło się tam też
wielu młodych i nieżonatych wojskowych, których Ada zaczęła swatać ze
swoimi bliższymi i dalszymi kuzynkami. Rozprawiały o sytuacji kobiet
w Europie, o konieczności przyznania im praw wyborczych i potrzebie kształcenia. Był upalny majowy
wieczór, aż tu nagle wybuchła bomba.
W Warszawie doszło do zamachu
stanu.

14 maja rano nastąpił kontratak wojsk
Piłsudskiego i odtąd wojska rządowe
ponosiły już tylko porażki. Wojska
Marszałka posiadając czołgi i samochody pancerne, wobec braku artylerii po stronie rządowej, szybko zaczęły
uzyskiwać przewagę. Prezydent podjął
decyzję o wycofaniu się do Wilanowa.
14 maja PPS ogłosiła strajk generalny,
który odciął stolicę od reszty kraju
i uniemożliwił w praktyce sprowadzenie z Wielkopolski wiernych rządowi oddziałów. Prezydent Wojciechowski podjął decyzję o rezygnacji z
urzędu i wydał rozkaz wojskom rządowym zaprzestania bratobójczych
walk. Również premier Witos podał
się do dymisji. Tymczasową władzę
przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj.
W wyniku zamachu powstał pierwszy
rząd Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych. 31 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego prezydentem, ten jednak nie przyjął godności
i ostatecznie głową państwa został
rekomendowany przez Piłsudskiego
Ignacy Mościcki.

Ustępujący ze stanowiska ministra
spraw wojskowych gen. Żeligowski
przesłał do Marszałka Piłsudskiego
prośbę o objęcie dowództwa nad oddziałami skoncentrowanymi w Rembertowie i przeprowadzenie z nimi ćwiczeń
międzygarnizonowych, a w nocy część
oddziałów wymaszerowała do Rembertowa i oddała się pod dowództwo Piłsudskiego, a następnie rankiem wyruszyła na stolicę. Rząd ogłosił stan wyjątkowy, a dowódcą obrony Warszawy
mianowano gen. Rozwadowskiego, zaś
szefem sztabu płk. SG Andersa. Prezydent, rząd, minister spraw wojskowych
gen. Malczewski, pełniący obowiązki
szefa sztabu generalnego gen. Haller
oraz utworzone dowództwo obrony
Warszawy, gen. Rozwadowski i szef
sztabu płk Anders schronili się w Belwederze. W nocy z 12 na 13 maja wojska
strony rządowej przypuściły zwycięski
atak na koszary szwoleżerów oraz na
Ministerstwo Spraw Wojskowych, lecz

Po Przewrocie Majowym, w czasie którego nie obeszło się bez bratobójczej
wojny i rozlewu krwi, wielu żołnierzy, jak też dowódców walczących po
stronie rządowej zostało osadzonych
w więzieniu. Niektórzy z nich zmarli
w kilka lat po zamachu w okolicznościach, które przez jednych określane
były jako niejasne, a przez innych traktowane jako zbrodnie. W tej grupie
znaleźli się: gen. Włodzimierz Zagórski, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen.
Jan Hempel, gen. Oswald Frank,
kontradmirał Jerzy Zwierkowski, gen.
Jan Thullie, gen. Bolesław Jaźwiński.
Generał Rozwadowski przeżył wprawdzie pobyt w wileńskim więzieniu, ale
opuścił je w tak złym stanie zdrowia, że
z góry można było założyć, że nie przeżyje roku. Zmarł 18 października 1928
roku. Najbardziej wstrząsająca relacja
dotyczyła uwięzienia generałów Zagórskiego i Rozwadowskiego.
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Ada wiedziała, że dziwnym zbiegiem
okoliczności drogi życiowe jej męża i
generała Zagórskiego, nieraz się przecinały. Z Michałem nie dało się jej
dotychczas na ten temat rozmawiać,
gdyż ilekroć go podejmowała, dawał
jej do zrozumienia, że jest zajęty i ma
ważniejsze sprawy na głowie.
-Cóż może być ważniejszego niż drugi
człowiek bezprawnie osadzony w więzieniu? – miała ochotę zapytać, lecz
na wszelki wypadek wolała męża nie
denerwować i bez tego od pewnego
czasu dziwnie się zachowywał i odnosiła
wrażenie, że samą tylko swoją obecnością działa mu na nerwy. Nie było już
tak jak dawniej i choć nigdy nie bywał
nadmiernie wylewny, teraz stał się wręcz
chłodny i trudno było jej się do niego
zbliżyć. Na koniec doszła do wniosku,
że Michał z całą pewnością zapadł na
jakąś dziwną i nieuleczalną chorobę i
nie chce jej o tym powiedzieć. On też
wydawał się być zaskoczony reakcją
żony. Nie wiedział, że relacje pomiędzy
nim a Zagórskim zachodziły dwojakiego rodzaju. Zaczęły się przed wojną,
kiedy jej brat, Edmund Hardt, trafił do
klasy prowadzonej przez Władysława
Zagórskiego, stryja późniejszego generała. To on, doceniając niezwykłe cechy
osobowości Edmunda, poznał ze sobą
młodych ludzi, po prawdzie jednak podkochiwał się potajemnie w matce swojego wychowanka, Helenie Hardtowej,
wciąż pięknej wdowie. Bratanek starego
belfra, Włodzimierz Zagórski, dosyć
często bywał we Lwowie i Ada poznała
go na jakimś balu. Wpadła w zachwyt,
kiedy zjawił się w ich własnym salonie
w towarzystwie brata.
Studiując w Wiedniu Zagórski zetknął
się i zaprzyjaźnił ze Zbigniewem Dunin
-Wąsowiczem, synem baronówny von
Muller i Bolesława Dunin- Wąsowicza, który był niegdyś majordomusem dworu Franciszka Józefa. Początkowo odnosił się do młodego kadeta
z wyraźną rezerwą, zarzucając brak
patriotyzmu jego ojcu służącemu w
austriackich ułanach.
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Gdy poznał stryjecznego brata Zbigniewa, Michała, zaczął zastanawiał
się jak to się mogło stać, że dwaj bracia
Franciszek i Bolesław Wąsowiczowie
zajęli tak diametralnie różne stanowiska w sprawie polskiej. Zapewne też na
tym by się te jego rozmyślania skończyły, gdyby nie to, że dziwnym zbiegiem okoliczności musiał pilnie udać się
do domu w związku z poważną chorobą
matki, Anny Kozłow.
Matka Włodzimierza, była niegdyś
damą dworu Romanowów, zaś jej ojciec
generał Kozłow, za nic nie chciał przystać na jej małżeństwo z Zagórskim.
Siedząc przy łóżku matki Włodzimierz
nagle odkrył, jak dziwnie potrafią układać się losy ludzkie i jak dziwnie bywają
poplątane ludzkie ścieżki.
Ostatecznie doszedł do wniosku, że
to baronówna von Muller odciągnęła
Bolesława Dunin-Wąsowicza od sprawy
polskiej. Nie wziął udziału powstaniu styczniowym i zajął się pracą u
podstaw.
Równocześnie w sercu Włodzimierza
pojawiła się dziwna nuta czułości dla
matki, która poświęciła w imię miłości
do jego ojca wszystko: pozycję, majątek i rodzinę. Wtedy też okazało się, że
jego własny ojciec Jan walczył w czasie
powstania styczniowego niemal ramię
w ramię z ojcem Michała, Franciszkiem
Wąsowiczem, a na Syberii połączyła ich
szczególnego rodzaju zażyłość. Doskonale pamiętał Franciszka, którego
namawiał wtenczas do ucieczki. Tym
sposobem koło powiązań pomiędzy
Włodzimierzem Zagórskim a Michałem Wąsowiczem i jego przyszłą żoną
Adelą Hardtówną zamknęło się zanim
doszło do jakichkolwiek dramatycznych
wydarzeń. Później Zagórski, już, jako
oficer Sztabu Generalnego w Wiedniu, któremu podlegali pracownicy i
agenci wywiadu na terenie Przemyśla, Krakowa i Lwowa, pojawiał się co
jakiś czas we Lwowie i bywał w salonie
Heleny Hardtowej.
W sierpniu 1914 roku Zagórski, już
w randze kapitana, został członkiem
Sztabu Generalnego Legionów Polskich, co w y wołało ostry protest.

Piłsudskiego, wcześniejszego agenta
w y wiadu austriackiego. Zagórski
doskonale wiedział, kto i za jakie pieniądze( HK- Stelle) uzbrajał Związek
Strzelecki „Strzelec” w Galicji i to stało
się zarzewiem ostrego konfliktu pomiędzy nim a późniejszym marszałkiem a
zarazem zapoczątkowało walkę o władzę nad Legionami. Właśnie wtenczas
do Zagórskiego dołączyli dwaj bracia Ady, Staszek i Mundek Hardtowie oraz mąż ich młodszej siostry, Igo
Gruszeczka.
Od czerwca 1916 roku Zagórski był
dowódcą III pułku II Brygady Legionów, a w rok później został dowódcą
artylerii Polskiego Korpusu Posiłkowego, lecz po przebiciu się pod Rarańczą został usunięty z armii austriackiej
i internowany w Huście. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości dowództwo nad armią w 1918 roku otrzymał
gen. Tadeusz Rozwadowski, a Zagórski
został zastępcą szefa Sztabu Generalnego. Równocześnie powstało Ministerstwo Spraw Wojskowych, a stanowisko ministra zarezerwowano dla
uwięzionego wciąż w Magdeburgu
Józefa Piłsudskiego, który objąwszy
je zmusił Zagórskiego do opuszczenia służby. Przyszły generał okazał się
jednak znowu niezbędny po rozpoczęciu wojny polsko-bolszewickiej, która
zaczęła się w lutym 1919 roku od nieplanowanego starcia pod Berezą Kartuską na Białorusi. Rodzina Wąsowiczów
poniosła w tej wojnie kolejną dotkliwą
stratę, gdy pod Brzeżanami poległ drugi
syn Bolesława Wąsowicza, Bolesław.
Zagórski, jako szef sztabu Frontu Północnego, którym dowodził gen. Haller, brał udział w bitwie warszawskiej.
Całkowite unicestwienie trzech armii
sowieckich, do czego niewątpliwie się
przyczynił, zostało uznane za cud nad
Wisłą.
Po zakończeniu wojny, ledwie Piłsudski objął czekające na niego stanowisko, Zagórski został bez dania racji
wyrzucony z armii i dopiero w1923
roku mianowano go oficerem zawodowym w stopniu pułkownika Sztabu
Generalnego, a w 1924 roku na wniosek

gen. Włodzimierz Zagórski
ministra spraw wojskowych generała
Sikorskiego, swojego bliskiego współpracownika i przyjaciela, awansowano
do stopnia generała brygady. Wtedy
też Zagórski zaczął forsować szeroko
zakrojony plan stworzenia polskich sił
powietrznych w oparciu o francuskie
samoloty, co stało się źródłem późniejszych oskarżeń przez generałów z otoczenia Piłsudskiego o udział w aferze
korupcyjnej.
W marcu 1926 roku Zagórski został
odwołany ze stanowiska i objął je
ponownie dopiero po dojściu do władzy Wincentego Witosa. 12 maja 1926
roku opowiedział się po stronie legalnego rządu i z rozkazu gen. Rozwadowskiego objął dowództwo grupy lotniczej
w Warszawie z zadaniem rozproszenia
nadciągających na Warszawę sił zbrojnych dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, którego traktował jak nieodpowiedzialnego watażkę.
Po zdobyciu przez Piłsudskiego stolicy,
Zagórskiego oskarżono o lotnicze bombardowanie wojsk marszałka a następnie internowano w Wilanowie. Później
przewieziono go do Wilna, gdzie przebywał w Wojskowym Więzieniu Śledczym. Razem z nim do wileńskiej twierdzy trafił gen. Tadeusz Rozwadowski i

trzej inni generałowie, których uwolniono dopiero w 1927 roku pod naciskiem opinii publicznej. Wyglądało na
to, że marszałek się ugiął, ale podnosiły się głosy, że to tylko pozory i że on
nigdy nie daje za wygraną.
Zagórski opuścił więzienie 6 sierpnia
1927 roku i tego dnia rano o godz. 8.20
w dostarczonym mu ubraniu cywilnym
w towarzystwie kpt. Lucjana Miładowskiego oraz eskorty żandarmów wyjechał pociągiem osobowym nr 714 z
Wilna do Warszawy.
W tym też czasie rzekomo sporządzono akt oskarżenia, ale Zagórski,
jak mówiono, miał odpowiadać z wolnej stopy. Polecono mu stawić się do
raportu u marszałka Józefa Piłsudskiego
i od początku wiedział, że to nie oznacza niczego dobrego, a wręcz przeciwnie
wróży podstęp. Zamknięty w celi czuł
się względnie bezpiecznie, choć zawsze
mógł się zdarzyć jakiś wypadek, bo o
takie w tego rodzaju przybytkach, jak
wiadomo nie trudno, ale teraz w drodze z Litwy do stolicy poczuł się jak
zwierzyna łowna, świadoma, że na nią
polują, lecz nieprzeczuwająca, że strzał
padnie z przeciwnej strony niż nadciągająca nagonka. Poziom adrenaliny w jego
organizmie wzrastał z każdą minutą, w
miarę jak nasilało się towarzyszące nu
od początku tej podróży uczucie zagrożenia. Domyślał się, ze Piłsudski marzy
o tym, aby się go pozbyć raz a dobrze.
Zagorski żywy przypomina pryszcz na
dupie, miał ponoć się wyrazić. Włodzimierz nie chciał umierać, ale nie chciał
też uciekać zwłaszcza, że o to właśnie
chodziło marszałkowi. Wiedział, że
jeśli teraz zdecyduje się na ucieczkę, do
końca życia nie będzie pewny ani dnia,
ani godziny. Miarowy stukot kół po
szynach zaczął działać na niego usypiająco budząc obawę, że jeśli tylko zaśnie,
tamci rzucą się na niego i wyrzuciwszy
go z przedziału strzelą mu później w
plecy, a po przyjeździe do Warszawy
oświadczą, że uciekł.
-Tak na pewno powiedzą – tego był
pewny, ale nie przewidział, że po śmierci
poszukiwany będzie listem gończym
niczym zbiegły przestępca.

Po przyjeździe do Warszawy liczba
eskortujących go osób wyraźnie wzrosła. Zanim wysiadł, zauważył, że na
peronie czeka kilku panów w ciemnych
garniturach już na pierwszy rzut oka
należących do tajnych służb bezpieczeństwa. Wiedział, że oficjalnie takie nie
istnieją, a wykorzystywane są do zadań
specjalnych, właśnie takich jak to, kiedy
trzeba albo upozorować wypadek, albo
sprawić, by po człowieku wszelki słuch
zaginął. Zaczął żałować, że nie uciekł.
Świadomość końca zdawała się być
oczywista i zaczął odnosić wrażenie,
że śmierć od chwili opuszczenia Wilna
podąża za nim wielkimi krokami, depcze mu po piętach, czuł, że za chwilę
stanie się ofiarą zamachu i zastanawiał
się tylko, dlaczego oni tak długo z tym
zwlekają.Nagle uświadomił sobie, że
może chodzić o wydobycie od niego
informacji na temat kompromitujących
Piłsudskiego dokumentów.
-Dobre sobie – żachnął się na samą
myśl – liczą na to, że wydam je zanim
umrę.
Ogarnął go pusty śmiech w momencie,
w którym ładowano go do samochodu.
Szedł otoczony przez cichociemnych
tak szczelnie, by przypadkiem ktoś z
podróżnych nie rozpoznał jego twarzy.
Rozglądał się po peronie na tyle na ile
w tych warunkach było możliwe i nagle
dostrzegł znajomą twarz pod kioskiem z
gazetami. Mężczyzna w stopniu majora,
pozornie zatopiony w lekturze, jakby
celowo zakrywał twarz trzymaną w ręce
gazetą, ale Włodzimierz nie miał wątpliwości, że ten z pozoru przypadkowy
podróżny go widzi. Wymienili spojrzenia i nagle Zagórski poczuł przypływ
ulgi, że jego nieuchronnie zbliżająca
się śmierć nie pójdzie na marne i świat
prędzej czy później o niej usłyszy, a być
może nawet zostanie pomszczony.
-Ależ, na Boga, toż to Michał Wąsowicz, ten sam któremu o mały włos
nie sprzątnąłem narzeczonej sprzed
nosa! Przypomniała mu się ciągle roześmiana twarz Adeli i jej para szarozielonych błyszczących oczu, które nabierały
dziwnego wyrazu, gdy swoim pięknym
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głosem śpiewała arię z opery Carmen:
La mour, och La mour…
Michał, który właśnie oczekiwał na
przyjazd pociągu do Bydgoszczy od
razu zorientował się, że coś się święci, a
pewność, że będzie to coś niezwykłego
zyskał, gdy jeden z biegających tam i z
powrotem nerwowo po peronie cichociemnych usiłował go usunąć.
Michał do końca życia miał nie zapomnieć wyrazu twarzy Zagórskiego. Tyle
lat pracy w konspiracji nie poszło na
marne, tak oficerowie należący do tajnej organizacji Wolność porozumiewali
się w czasie pierwszej wojny światowej,
a Zagórski przekazał mu znak świadczący o najwyższym poziomie zagrożenia. Nie miał więc wątpliwości, co
do tego, że widzi tego człowieka po raz
ostatni. Kiedy kilka dni później ujrzał
rozplakatowane listy gończe za generałem Włodzimierzem Zagórskim nie
miał wątpliwości, że to z góry ukartowane oszustwo.
-Zabili go i upozorowali ucieczkę. To
podejrzenie z czasem przemieniło się
w pewność, gdyż później nikt nigdy
nie widział ani nie słyszał o generale
Zagórskim. Ta tajemnicza śmierć nigdy
nie została wyjaśniona, lecz wiadomo
było, że nienawiść Piłsudskiego do
Zagórskiego z czasem przerodziła się
w obsesję, którą Zagórski sam podsycał rozpowiadając, że posiada dokumenty wskazujące jednoznacznie na
wcześniejszą szpiegowską działalność
marszałka.
-Szpieg to szpieg, do takich trudno
mieć zaufanie – mawiał podważając tym samym morale i autorytet
Piłsudskiego.
Z korespondencji, a zwłaszcza z listów
wymienianych przez moją babcię, Adę,
z mężem wynika, że Michał, który był
ciągle jeszcze w służbie czynnej, powołując się na gwałtowne pogorszenie swojego stanu zdrowia z początkiem sierpnia 1926 roku zniknął na dłuższy czas,
a nawet wyjechał za granicę i przebywał
najpierw na leczeniu w Karlsbadzie, a
później w Pradze. Adela rozumiała, a
właściwie domyślała się, że mąż znalazł się w niebezpieczeństwie i stara
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się uniknąć wydalenia ze służby. Tymczasem Michał donosił z Karlsbadu,
że przyjechał tam również jego kolega
szkolny minister Jurkiewicz z Warszawy
oraz były minister Ziemięcki, dając
między wierszami do zrozumienia, że
obraca się w jakimś ważnym, a zarazem
tajemniczym towarzystwie.
Z początkiem 1928 roku Michał Wąsowicz, który uchodził za przyjaciela
Zagórskiego, a ponadto znany był ze
swoich powiązań z przebywającym
od dłuższego czasu we Francji generałem Hallerem, został zesłany na ponad
rok do Bydgoszczy, co pociągnęło za
sobą znowu jego długotrwałą rozłąkę
z rodziną. Z sobie tylko wiadomych
powodów nie zabrał ze sobą ani żony,
ani dzieci, a także później nie starał się
ściągnąć rodziny do siebie. Uznał, że
jest czas na przeczekanie i że niebawem
i tak przechodząc na zasłużoną emeryturę stanie się wolnym człowiekiem.
Oficjalnie nie postawiono mu żadnych
zarzutów, ale miał świadomość, że
nadszedł kres jego wojskowej kariery
i powyżej stopnia majora dyplomowanego nie awansuje. Nie odważył się
zaprotestować, lecz osobiście traktował
zmianę przydziału służbowego za afront
a pobyt w mieście odległym o 600 kilometrów od domu za zesłanie porównywalne z tym, jakiego doświadczył jego
ojciec Franciszek po powstaniu styczniowym. Równocześnie stacjonując w
Bydgoszczy nabrał podejrzeń, że jest
mocno inwigilowany, a jego korespondencja ginie. W kraju szerzył się terror
i terroryzm. Po wystąpieniu z armii, a
dokładnie po przeniesieniu w lutym
1929 roku w wieku czterdziestu pięciu
lat w stan spoczynku, jako znakomity
prawnik z dyplomem Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie i Wyższej
Szkoły Intendentury w Warszawie, 1
kwietnia 1929 roku objął stanowisko
komisarza i kierownika biur Kas Chorych w Sosnowcu.
10 września 1930 roku między godziną
3 a 4 w nocy, zostali aresztowani na
osobisty rozkaz marszałka Piłsudsk iego czołowi przy wódc y bloku

opozycyjnego. Wśród aresztowanych
znaleźli się: Wincenty Witos i Władysław Kiernik z PSL „Piast”, Kazimierz
Bagiński, Józef Putek z PSL „Wyzwolenie”, Władysław Karwan, Adolf
Sawicki ze Stronnictwa Chłopskiego,
Herman Lieberman, Norbert Barlicki,
Adam Pragier, Adam Ciołkosz, Stanisław Dubois, Mieczysław Mastek z
PPS, Karol Popiel z Narodowej Partii
Robotniczej, Aleksander Dębski, Jan
Kwiatkowski ze Stronnictwa Narodowego, oraz pięciu posłów mniejszości
ukraińskiej Dimitr Palijew, Władysław
Calewicz, Aleksander Wisłocki, Osip
Kohut i Jan Leszczyński oraz Wojciech
Korfanty z Chrześcijańskiej Demokracji. Ponadto aresztowano wielu działaczy terenowych Centrolewu oraz byłego
działacza BBWR Józefa Baćmagę niby
podejrzanego o nadużycia finansowe w
celu nadania sprawie zabarwienia kryminalnego. Nie udało się utrzymać w
tajemnicy aresztowań i miejsca przetrzymywania więźniów. 14 września
odbyło się wiele wieców Centrolewu,
na które przybywały tysiące poruszonych obywateli i działaczy partyjnych
manifestujących solidarnie dezaprobatę
do panującej sytuacji i żądających uwolnienia więźniów.
Michał był szczególnie poruszony tym,
że Piłsudski rozprawiał się w Warszawie
z manifestantami przy pomocy silnych
oddziałów policji pieszej i konnej.
-Zupełnie jak za carskiej Rosji – orzekł,
gdy zginęli dwaj robotnicy, a 80 zostało
rannych od wybuchu granatu. Ubolewał, że aresztowano około 300 osób. W
pierwszym momencie nie mógł uwierzyć, że Bezpartyjny Blok Współpracy
z Rządem wygrał wybory do sejmu i do
senatu, a partie opozycyjne wchodzące
w skład Centrolewu poniosły znaczącą
klęskę i wypowiedział do Ady tylko
jedno zdanie:
-Sfałszowano wybory.
Po czterech latach pracy w Sosnowcu
Michałowi zaproponowano stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Białej.
Radecki, który jeszcze w 1929 roku podczas zjazdu abiturientów przemyskiego
gimnazjum był zaledwie referentem

Głównego Urzędu Ubezpieczeń, awansował i w praktyce rządził niepodzielnie Kasami Chorych, a wyższe stanowiska, zwłaszcza dyrektorów, obsadzał
byłymi lekarzami wojskowymi. Panowie ci pracowali w różnych miastach,
a latem każdego roku balowali wspólnie w Karlsbadzie. 10 maja 1935 roku
Michał powołany został na stanowisko
dyrektora Kasy Chorych w Łodzi, gdzie
oficjalnie zamieszkał w wynajętym
mieszkaniu razem z Zofią Malinowską.
Kim była Zofia Malinowska?
29 czerwca 1930 roku zjawiła się w
towarzystwie Maksymiliana Malinowskiego w sali Teatru Starego w Krakowie, gdzie zgromadzili się delegaci
na kongres Obrony Prawa i Wolności
Ludu, zwołany przez działaczy Centrolewu. Obrady kongresu, na który przybyło około pięćdziesiąt tysięcy uczestników z całego kraju, otworzył wicemarszałek Michał Róg z „Wyzwolenia”.
Przemawiali: Norbert Barlicki, Maksymilian Malinowski, Andrzej Waleron,
Wincenty Witos, Bronisław Kuśnierz,
Karol Popiel, Stanisław Thugutt, Leon
Marchlewski i Józef Chaciński, który
odczytał deklarację kongresu. Uzyskała
ona status programu politycznego Centrolewu, którym była walka z reżimem
Piłsudskiego i przejęcie władzy na drodze parlamentarnej.
Po zamknięciu Kongresu i uchwaleniu
deklaracji, jego uczestnicy udali się na
Rynek Kleparski w Krakowie, gdzie
zgromadził się ponad dwudziestotysięczny tłum manifestujących. Tam
przeczytano deklarację uchwaloną przez
Centrolew, składano też ślubowanie
nie ustawania w walce, aż do usunięcia
dyktatury Piłsudskiego, przywrócenia
poszanowania prawa i objęcia władzy
w Polsce.

ugrupowania skupione wokół prezydenta Mościckiego, Głównego Inspektora Sił Zbrojnych Rydza-Śmigłego
(mianowanego marszałkiem 1936)
oraz przewodniczącego BBWR Walerego Sławka.
Michał robił się coraz bardziej nerwowy,
zwłaszcza że i Malinowska nie okazywała się chodzącym aniołem, a wręcz
przeciwnie miała do niego rozmaite
pretensje. Gdyby mógł, posłałby obie i
Adę i Malinowską do wszystkich diabłów. Marzył o spokoju na stare lata.
Miewał też najczarniejsze wizje i sny, z
których budził się zlany zimnym potem.
Zdawał sobie w pełni sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, wiedział,
że jest rozpracowywany i inwigilowany
przez tajne służby zaalarmowane jego
kontaktami z powstałym poza granicami kraju Frontem Morges. Ostrzegł
kogo się dało, że mają go na widelcu.
Odprawił Malinowską. Nie był pewny
dnia ani godziny i nie chciał narażać jej
na niebezpieczeństwo. Już raz wpadł w
popłoch, gdy w 1934 roku zabity został
minister spraw wewnętrznych Bronisław Piracki, wtedy jednak alarm okazał się przedwczesny.
Michał zjawił się w styczniu 1936 roku
na ślubie własnej córki dbając o pozory,
a zwłaszcza o to, by rodzina pana młodego nie zorientowała się w sytuacji.
Młodzi najpierw zamieszkali w Stanisławowie, później w Łucku i tam też,
zastała moją matkę wiadomość o tragicznej śmierci ojca, zastrzelonego 18
czerwca 1936 roku przed budynkiem
Kasy Chorych w Łodzi przez zamachowca. Z relacji świadków wynikało,
że Aleksander Macander bezpośrednio
po oddaniu strzałów do ofiary zastrzelił się sam na miejscu zbrodni. Prasa
podała, że po tragicznej śmierci Michała
Wąsowicza zawiązał się komitet pogrzePięć lat później Michał był akurat w bowy, na czele którego stanął wicedyKrakowie, gdy radio podało oficjalną rektor Szuter.
wiadomość o śmierci marszałka i nie
mógł uwierzyć, że Sapieha zgodził się Składam w całość strzępy zasłyszanych
oficjalnie na wawelski pogrzeb Piłsud- informacji, do których nota bene kiedyś
nie przywiązywałam żadnej wagi i próskiego w Krypcie św. Leonarda.
Po śmierci J. Piłsudskiego w obo- buję ułożyć z nich układankę niczym
zie sanacji zarysował się podział na puzzle.

Los Michała dwa tygodnie później
podzielił dyrektor Kasy Chorych w
Warszawie, były lekarz wojskowy Wiktor Gosiewski. I w tym miejscu znowu
nasuwa się pytanie, dlaczego on i co
łączyło obu dyrektorów.
Zamachu na Gosiewskiego, popełnionego rzekomo z tych samych powodów
dokonał w zbliżonej scenerii. 8 lipca
1936 roku przed gmachem ZUS przy
ulicy Czerniakowskiej w Warszawie
Aleksy Szybik były urzędnik ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu. Czekał
na swoją ofiarę od wczesnych godzin
rannych. Wszyscy trzej zatem aktorzy
dramatu, jaki rozegrał się w czerwcu i
lipcu 1936 roku pracowali przez jakiś
czas razem w Sosnowcu. Gosiewski
i Szybik znali się zaledwie od trzech
lat, ale Wąsowicz i Gosiewski znacznie dłużej. W czasie pierwszej wojny
światowej Gosiewski, już jako lekarz,
wstąpił do Legionów, a po ich po rozwiązaniu został wcielony do Pułku
Strzelców Podhalańskich, w którym
służył Michał. Obaj byli członkami
Polskiej Organizacji Wolność. Wąsowicz był poprzednikiem Gosiewskiego
na stanowisku dyrektora Kasy Chorych w Sosnowcu. Tam też pojawiał
się Macander.
Prasa podała, że zabójstwo dokonane
przez Macandra i jego samobójstwo
wywołało wielkie wrażenie na organizacjach, których był członkiem, pogrzeb
zaś przeobraził się w wielką manifestację
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polityczną, w której pod sztandarami
PPS wzięło udział ponad 25 tysięcy
osób. Wniosek stąd płynie tylko jeden:
Macander był bojówkarzem PPS.
Nic nie wskazywało na to, by Macander był szaleńcem, osobą niezrównoważoną psychicznie, nigdy też nie leczył
się psychiatrycznie. Był pracownikiem
cenionym, a jedynym nieoficjalnym
powodem jego zwolnienia, mogła
być jego aktywność w szeregach PPS.
Czy zwolniono go z tego czy z innego
powodu, trudno dzisiaj wyrokować.
Jedno jest wszelako pewne, że Aleksander Macander nie wyglądał na desperata, który po wykonaniu od dawna planowanego zamachu strzelił sam sobie w
łeb, zabijając się na miejscu. Ustalona w
toku śledztwa wersja wydarzeń, już na
pierwszy rzut oka wydawała się zatem
irracjonalna, a głębsza analiza materiałów musiała prowadzić do wniosku, że
pozbawiona jest podstaw faktycznych
i prawnych. Wątpliwość wszelako czy
Macander zabił się sam, jak chcieli śledczy, czy też ktoś go w tym wyręczył,
nie została rozstrzygnięta. Nie podjęto
nawet próby ustalenia, czy na miejscu zbrodni nie było nikogo, kto mógł
strzelić do Macandra z ukrycia. Brak
ekspertyzy balistycznej potwierdzającej
tezę, że obie ofiary zostały zastrzelone z
tej samej broni, skutecznie ją podważa.
Już pobieżna analiza okoliczności zdarzenia powinna była prowadzić do
wniosku, że Macander działał na zlecenie i albo był płatnym zabójcą, co
jednak wydaje się wątpliwe, albo gotowym na wszystko fanatykiem należącym do bojówek PPS. Zaniechano zbadania jego relacji i powiązań z polityką
i politykami. Nie wykluczono też ewentualności, że uległ żądaniom dokonania
zamachu pod presją, stając się równocześnie ofiarą szantażu, nie wiemy więc
czy nie grożono bezpośrednio jemu, lub
jego bliskim.
W toku śledztwa nie szukano w ogóle
odpowiedzi na pytanie, kim był Aleksander Macander i z jakich przyczyn
dopuścił się zbrodni. Jedno jest pewne,
że zwolniony z pracy inkasent łódzkiej
ubezpieczalni decydując się na krok tak
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ekstremalny musiał zdawać sobie sprawę
z faktu, że prędzej czy później czeka go
odpowiedzialność karna. Gdyby kierował się chęcią zemsty z całą pewnością
nie zaatakowałby Michała Wąsowicza w
biały dzień na oczach wielu świadków,
lecz działałby z ukrycia nie pozostawiając na miejscu zbrodni śladów pozwalających na przypisanie mu popełnionego
czynu. Tak przynajmniej postąpiłaby
zdecydowana większość przestępców.
Ustalone okoliczności powinny zatem
prowadzić do wniosku, że Michał
Wąsowicz nie tylko padł ofiarą od
dawna planowanego zamachu, ale że
zamach ten miał być wyraźną demonstracją siły i ostrzeżeniem dla innych,
że jeśli nie wycofają się w porę ze swojej wywrotowej działalności, spotka ich
ten sam los.
Śledztwo prowadzone w sprawie zabójstwa Gosiewskiego wykazało, że aresztowany na miejscu zbrodni Szybik wyjaśnił, że zbrodnię planował od dwóch
lat. Faktem jest, że wielokrotnie nagabywał Gosiewskiego jeżdżąc za nim
aż do Warszawy i żądał przywrócenia
do pracy. Co ciekawe jednak, że nawet
propozycja ponownego zatrudnienia w
charakterze pomocnika administracyjnego przy lekarzu domowym Niepielewskim z pensją 100 złotych ani późniejszą obietnica etatu z gażą 150 złotych nie odwiodły go od zbrodniczego
zamiaru. W dalszym ciągu groził, że
rozprawi się z Gosiewskim, a ten przejął się najwyraźniej skierowaną do siebie
groźbą i podjął szereg działań mających
na celu uregulowanie własnych spraw
życiowych. Wziął większą zaliczkę i uregulował swoje zobowiązania finansowe
tudzież opłacił zaległe składki z tytułu
ubezpieczenia na życie. Zginął 8 lipca
wychodząc z budynku do czekającego
na niego samochodu tuż po godzinie 14.
W czasie śledztwa przesłuchiwano pracowników warszawskiej Kasy Chorych i
tą drogą ustalono, że od rana o dyrektora
dopytywał się mocno zdenerwowany
petent. Kilkakrotnie prosił też jedną z
urzędniczek o udostępnienie telefonu
i z kimś rozmawiał. Pytanie, dlaczego

nie powiadomiono o tym Gosiewskiego
musi pozostać bez odpowiedzi.
-Zdrada mości panowie, zdrada –
można by zacytować fragment Trylogii Sienkiewicza.
O ile jednak Wiktor Gosiewski mógł
spodziewać się zamachu ze strony Aleksego Szymika skąd na Boga już w marcu
1936 roku Michał mógł wiedzieć, że
wkrótce umrze?
Podobnie jak Gosiewski zdecydował
się na rozliczenie z przeszłością i własnym sumieniem. Obok testamentu,
w którym przedstawił wszystkie swoje
działania podjęte na niekorzyść Ady,
zostawił jeszcze jeden wstrząsający w
swej wymowie list, w którym błaga
bliskich o wybaczenie. Tak mógł pisać
tylko człowiek stojący nad grobem,
świadomy faktu, że znalazł się na liście
śmierci.
Pytanie dlaczego Michał nie podjął
próby ucieczki, nurtowało mnie co najmniej w tym samym stopniu jak to, kto
zlecił jego zabójstwo. Będąc człowiekiem majętnym mógł pozwolić sobie
na wyjazd do Ameryki i zaszyć się tam
w jakimś bezpiecznym miejscu, zniknąć z pola widzenia prześladowców,
którym chodziło głównie o wyeliminowanie go ze spisku i zlikwidowanie
całej siatki.
Od chwili, gdy po śmierci mojej babci
Adeli w czerwcu 1975 roku przeczytałam po raz pierwszy listy pisane do niej
przez dziadka z górą trzydzieści lat temu
jakiś bliżej nieuświadomiony imperatyw wewnętrzny kazał mi powracać
do tej niewyjaśnionej sprawy, co jakiś
czas. Walizka z listami przeprowadzała
się wraz ze mną z jednego domu do
następnego, lecz ja wciąż nie mogłam
trafić na żaden trop i dopiero gdy zainteresowałam się bliżej historią dwudziestolecia międzywojennego nagle doznałam olśnienia.
Komu i dlaczego zależało na wyeliminowaniu z życia społecznego Wąsowicza i Gosiewskiego?
Polska Partia Socjalistyczna, niegdyś
zaprzedana bez reszty Piłsudskiemu,
po śmierci marszałka znajdowała się w
wyraźnej opozycji do rządzącej junty.

Stojący na czele Falangi – skrajnie prawicowej i ultranacjonalistycznej formacji politycznej w Polsce lat 30. – Piasecki
szukał natomiast drogi rozszerzenia
działalności i możliwości jej zalegalizowania, a jednocześnie zakładał, że
wejście w struktury władzy obozu rządzącego i opanowania od wewnątrz
wszystkich „młodzieżowych organizacji” od „Wici” poprzez „Strzelca” do
Stronnictwa Narodowego, pozwoli na
późniejsze zdobycie władzy w kraju.
Paradoks polegał na tym, że organizacja nominalnie prorządowa wykonywała dyrektywy organizacji nielegalnej
i sama podlegała inwigilacji policyjnej.
Po śmierci marszałka Piłsudskiego
w maju 1935 roku, jego miejsce zajął
Rydz-Śmigły, a stojąca na czele wojska generalicja za nic nie chciała oddać
władzy, dopuścić do wyłonienia w praworządnych wyborach nowego Sejmu.
W to miejsce został utworzony przez
pułkownika Adama Koca Obóz Zjednoczenia Narodowego, na czele którego
stanął generał Stanisław Skwarczyński
i marszałek Śmigły-Rydz. Miał on na
celu dalsze ograniczanie w działaniach
demokratycznej opozycji. Wcześniej
rozwiązano założony w 1926 roku przez
Dmowskiego Obóz Wielkiej Polski i
to pod zarzutem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Reżim zwalczał
opozycję wszelkimi metodami. Latem
1936 roku pułkownik A. Koca pojawił się w Łęgonicach na obozie szkoleniowym falangistów. Do rozstania się
Falangi z OZN doszło w 1938 roku, a
przyczyniły się do tego krążące po Warszawie plotki o przygotowanej przez
Piaseckiego, za wiedzą i zgodą Rydza i
Koca, liście proskrypcyjnej zawierającej
nazwiska przeciwników politycznych,
zwolenników lewicy, jak też wpływowych członków sanacyjnej elity, których należało zgładzić. Rozeszła się też
pogłoska o szykowanej „Nocy św. Bartłomieja” i to akurat wtedy, gdy zorganizowany 28 listopada 1937 r., wielki
wiec w cyrku na Okólniku zgromadził
ponad dwa tysiące umundurowanych
falangistów. Rydz Śmigły pod presją
Prezydenta I. Mościckiego usunął A.

Koca ze stanowiska szefa OZN i mianował nim gen.Skwarczyńskiego.
Tak więc po śmierci Piłsudskiego, Józef
Beck i marszałek Rydz-Śmigły w powiązaniu z Obozem Zjednoczenia Narodowego sprawowali władzę niepodzielnie,
co wywoływało fale sprzeciwu i nawoływania o przywrócenie w kraju rządów
demokratycznych. Wreszcie doszło do
spisku. We Lwowie w czerwcu 1936
roku na ławie oskarżonych siedli trzej
oficerowie, kpt.Wacław Maculewicz,
por.Ernest Watler i por.Aleksander
Petzen oskarżeni o przekroczenia służbowe, równocześnie też rozpoczął się
głośny proces 23 bojowników OUN,
a między innymi Myhala i Senkowa.
W Lesznie ogłoszono wyrok na terrorystów ze Stronnictwa Narodowego, po
czym decyzją starosty powiatowego w
Kościanie rozwiązano na terenie całego
powiatu wszystkie koła Stronnictwa
Narodowego.
Czy to wystarczy, aby postawić tezę, że
Wąsowicz i Gosiewski należeli do antyrządowego spisku?
Przeciwwagą dla Falangi miał być
Związek Odrodzenia Rzeczypospolitej.
Za tą tajną organizacją skupiającą osoby
cywilne i wojskowych, których połączyło opozycyjne stanowisko wobec
prowadzonej przez ministra Becka polityki zagranicznej i prób inkorporowania hitlerowskiego i faszystowskiego
totalitaryzmu stał gen. Sikorski. W
czasie wypadków majowych w 1926r.
był dowódcą OK Lwów i jakkolwiek
opowiedział się po stronie legalnych
władz RP, to jednak mając na uwadze
negatywny wpływ toczących się walk
na stan bezpieczeństwa państwa, był
jednym z rzeczników szybkiego ich
zakończenia. Z drugiej strony od czasu
zakończenia pierwszej wojny światowej
Sikorski pozostawał w wielkiej zażyłości z generałem Zagórskim i poruszony jego śmiercią namówił Wincentego Witosa, aby oficjalnie wysunął na
forum publicznym zarzut zamordowania gen. Zagórskiego z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego, co Wincenty
Witos uczynił. W 1928 roku Sikorski
nawiązał bliższe stosunki z wyższymi

wojskowymi i politykami francuskimi
oraz z Ignacym Paderewskim i stał się
gorącym orędownikiem wysunięcia
kandydatury Paderewskiego na stanowisko prezydenta RP. Zaczął też utrzymywać bliższe kontakty z W. Witosem
i innymi więźniami brzeskimi.
Drugim, znanym ośrodkiem opozycyjnym był Związek Hallerczyków z
pułkownikiem Izydorem Modelskim
na czele. Po zamachu majowym związek współpracował ze Stronnictwem
Narodowym. Wyjazd na emigrację
Witosa oraz pozostałych więźniów
brzeskich sprawił, że najaktywniejsi
spośród przywódców antysanacyjnych
w Stronnictwie Ludowym znaleźli się
za granicą. W kwietniu 1935 roku w
związku z groźbą aresztowania opuścił Polskę Wojciech Korfanty, któremu zarzucono dokonanie malwersacji gospodarczych, co było rzecz jasna
pretekstem do wyeliminowania go z
życia politycznego. Wtedy gen.Sikorski
zorganizował spotkanie Padarewskiego,
Witosa oraz generała Józefa Hallera w
Riond Bosson, a równocześnie prowadził rokowania z emigrantami Hermanem Liebermanem i Wojciechem
Korfantym oraz najprawdopodobniej z
przedstawicielami innych grup, w tym
ze Stronnictwem Narodowym, zamierzając utworzyć szerokie porozumienie,
które połączyłoby większość legalnej
opozycji od PPS-u, aż po Stronnictwo
Narodowe (SN).
16 lutego 1936 roku z inicjatywy gen.
Władysława Sikorskiego doszło w domu
Paderewskiego w szwajcarskim miasteczku Morges do spotkaniaSikorskiego, Witosa i Hallera i debaty nad
planami przygotowania w Polsce przewrotu i usunięcia wojskowego reżimu.
Zawiązał się Front Morges - polityczne
porozumienie działaczy stronnictw centrowych. Dostrzeżono potrzebę zjednoczenia społeczeństwa wokół idei zniesienia sanacji i przywrócenia systemu
demokratycznego w Polsce, przeprowadzenia wyborów, w wyniku, których
miałby powstać rząd popierany przez
większość narodu. Zamierzano powołać
Ignacego Paderewskiego na stanowisko
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prezydenta, a Wincentego Witosa na
stanowisko premiera. W wyniku narady
przyjęto zaproponowaną przez generała
Sikorskiego drogę konsolidacji różnorodnych stronnictw i kierowania nimi
przez zakonspirowane centrum koordynacyjne. Po zebraniu ogłoszono lakoniczny komunikat, który opublikowano
w czasopismach francuskich.
W dniu 27 lutego 1936 roku odbyła się
następna narada Frontu Morges., tym
razem w miejscowości Palkowice na
terenie Czechosłowacji, w posiadłości
posła czeskiego parlamentu Wacława
Wolnego. Na spotkaniu zjawił się Korfanty wraz ze swoim bliskim współpracownikiem doktorem Tempką, oraz
Witos, Popiel, pułkownik Modelski,
przedstawiciel Stronnictwa Narodowego Morszewski oraz generał Januszajtis. Nie pojawili się za to Feliks
Młynarski i Stanisław Mikołajczyk.
Uczestnicy konferencji zgodzili się na
zarys porozumienia wstępnego. Żądali
przywrócenia demokracji i zacieśnienia
współpracy z Francją. Ich wysiłki skierowane były przeciw sanacji
/ W t ym samym czasie nota bene
Michał Wąsowicz przebywał na kuracji w Karlsbadzie./
Nie obeszło się wszelako bez animozji. Roman Dmowski dostrzegał w
Sikorskim nazbyt gorliwego sympatyka Francji i obawiał się, iż francuskie naciski i wpływy będą popychały
"Front Morges" do szerszej współpracy
z żydowską i masońską międzynarodówką. Działające w kraju Stronnictwo
Ludowe, pomimo działań podejmowanych przez Witosa nie angażowało się
zbytnio w emigracyjne przedsięwzięcie. Ostatecznie doszło do połączenia
Chrześcijańskiej Demokracji z NPR
i w ten sposób powstało Stronnictwo
Pracy na czele z generałem Hallerem,
które wraz ze Związkiem Halerczyków
miało stanowić podstawę Frontu Morges. Po stronie Frontu Morges opowiedzieli się lewicowcy PPS-u, a między
innymi Lieberman, Dubois, Borlicki, a
co więcej uzyskał on też poparcie części
ziemiaństwa i kręgów wielkoprzemysłowych. W opinii polityków Frontu,
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przeciwnikiem pozostawały Niemcy,
a naturalną sojuszniczką Francja. Polityka Frontu zyskała szersze poparcie w
chwili aneksji Austrii, gdy okazało się,
że jedynym sposobem przeciwstawienia się potędze III Rzeszy jest stworzenie obronnego bloku składającego się z
Rumunii, Czechosłowacji i Polski. Blok
ten miał być dodatkowo rozszerzony na
południe i północ i w dalszym ciągu
ściśle współpracować z demokracjami
zachodnimi. Jednocześnie "Morżowcy"
z generałem Sikorskim na czele łudzili
się, iż Francja i Anglia nie dopuszczą do
zajęcia Czechosłowacji przez Hitlera.
Odpowiedź na pytanie, co łączyło
mojego dziadka z Gosiewskim nasuwa
się sama: śmierć!
Ustalenie, co łączyło ich obu z Frontem Morges nie jest proste, opiera się na
poszlakach i domniemaniach, niemniej
powiązania Wąsowicza i Gosiewskiego
z Hallerem wydają się oczywiste. Ojciec
Hallera brał udział w powstaniu styczniowym, dziadek zaś ze strony matki był
kapitanem Wojska Polskiego w dobie
powstania listopadowego i kawalerem
krzyża Virtuti Militari. Brat Ady, dr
St.Hardt objął stanowisko dyrektora
Towarzystwa Kredytowego we Lwowie, które niegdyś zajmował ojciec
gen.Hallera. Rodzina spędzała lato w
Hallerówce nad morzem. Co więcej,
w styczniu 1936 roku zaraz po ślubie
mojej matki, dziadek wyjechał na jakiś
czas za granicę. Kiedy obejmował stanowisko dyrektora Kasy Chorych w
Łodzi, na analogicznym stanowisku w
Poznaniu pracował jego rodzony brat,
a dyrektorem Kasy Chorych w Warszawie został Wiktor Gosiewski, wojskowy lekarz, który był poprzednikiem
Michała Wąsowicza w Sosnowcu.
Dziadek zginął 19 czerwca 1936 roku,
Wiktor Gosiewski został zastrzelony
dwa tygodnie później, 7 lipca tego
samego roku.
W niedzielę 18 lipca 1937, a więc w rok
po zabójstwach dokonanych na osobach
Michała Wąsowicza i Wiktora Gosiewskiego, w prywatnej willi w Świdrach

Małych usiłowano dokonać zamachu na
życie pułkownika Adama Koca.
Koc był wybitnym teozofem i człowiekiem wielkiej prawości. I tam, podobnie jak wcześniej zabójca Wąsowicza
Aleksander Macander, zamachowiec
Wojciech Bieganek zginął rzekomo od
eksplozji materiału wybuchowego.
Pytanie czy i dlaczego Adam Koc znalazł się na owej liście proskrypcyjnej?
Od 14 września 1926 do 4 marca 1928
był szefem sztabu dowództwa okręgu
korpusu XVI we Lwowie. Został usunięty przez marszałka z Warszawy,
pomimo że udzielił mu poparcia w maju
1926 roku. Był niewygodny, a być może
w jego opinii nawet niebezpieczny, gdyż
skupiał wokół siebie sporą grupę oficerów uchodzącą za „KOC grupę”, do
której należeli Józef Beck, Ignacy Matuszewski, Anatol Minkowski, Kazimierz
Stamirowski, Kazimierz Świtalski. 30
kwietnia 1930 roku Adam Koc został
przeniesiony w stan spoczynku.
1 marca 1937 roku, bezpośrednio po
rozpadzie BBWR, został założycielem
Obozu Zjednoczenia Narodowego, a
już w niespełna pół roku później, po
zerwaniu z Falangą i Piaseckim, usiłowano go zlikwidować.
W emigracyjnym rządzie Władysława
Sikorskiego Adam Koc został Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu, co przemawia za przyjęciem tezy, że należał do kręgów blisko
związanych z Sikorskim, a zatem pozostających w opozycji do rządzących
pułkowników.
Co ciekawe Koc był wyznawcą, a także
kapłanem kościoła liberalno-katolickiego a także jednym z najaktywniejszych polskich wolnomularzy i w 1937
roku uzyskał 33 stopień wtajemniczenia, co nabiera szczególnego znaczenia
zważywszy, że do loży wolnomularskiej
należeli też Michał Dunin-Wąsowicz i
Wiktor Gosiewski. Dyrektor Kasy Chorych w Krakowie z całą pewnością był
też masonem, co pozwala snuć dalsze
domysły na temat roli tej organizacji w
kształtowaniu opozycji.
W czasie drugiej wojny światowej
Władysław Sikorski starał się w miarę

swoich możliwości realizować te reguły
polityki zagranicznej, które w ostatnim
okresie II Rzeczpospolitej wypracował
Front Morges. Klęska we wrześniu 1939
roku, przed którą Front Morges starał
się uchronić Polskę, przyniosła mu ostatecznie sukces, jakim było objęcie rządów w czasie drugiej wojny światowej.
W skład rządu Sikorskiego i jego organów wchodziło wprawdzie wiele osób
z kręgu Frontu Morges, ale w gruncie
rzeczy Sikorski nie dysponował ani na
Zachodzie, ani w kraju znaczącym oparciem politycznym.
Rokowania polsko-radzieckie doprowadziły do podpisania 30 lipca 1941
roku układu z ambasadorem Majskim,
na mocy którego nastąpiło udzielenie
"amnestii" obywatelom polskim więzionym i zesłanym w głąb ZSRR. Sikorskiemu zależało na stworzeniu i rozbudowie Armii Polskiej w ZSRR i ta
kwestia znajdowała się w centrum jego
uwagi w trakcie rozmów z J. Stalinem w
grudniu 1941 roku. Po odkryciu przez
Niemców w Katyniu grobów pomordowanych oficerów polskich i zwróceniu
się przez rząd polski do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z wnioskiem
o wszczęcie dochodzeń, Stalin w liście
do Churchilla oskarżył rząd polski o
współpracę z Hitlerem i zapowiedział
zerwanie stosunków dyplomatycznych.
List ten 23 kwietnia 1943 roku wręczył
Churchillowi ambasador Majski. ZSRR
25 IV 1943 roku zerwał stosunki z rządem polskim, lecz pomimo to Sikorski nie tracił nadziei na normalizację
stosunków. W drodze powrotnej do
Londynu 4 lipca 1943 roku zginął w
katastrofie lotniczej. Wielokrotnie formułowane hipotezy, że katastrofa ta
nastąpiła w wyniku zamachu na życie
Sikorskiego, o co oskarżano jego polskich antagonistów Sikorskiego, a także
Churchilla i Stalina, ostatecznie nie znalazły potwierdzenia. Faktem natomiast
jest, że tuż przed startem w sąsiedztwie samolotu Sikorskiego pojawił się
samolot Majskiego, a agenci NKWD w
brytyjskich służbach, a między innymi
Herold Philby, który był szefem kontrwywiadu na półwyspie iberyjskim,

mieli dostęp do lotniska w Gibraltarze.
Majski w rozmowie z posłem czechosłowackim Zdenkiem Fierlingerem w
dniu 31 marca 1941 roku miał powiedzieć, że może zaręczyć, że Sikorski
nigdy nie wjedzie do Warszawy. Później
zaręczył słowem honoru, że nie przyczynił się do śmierci generała Sikorskiego.
Równocześnie jednak Heinrich Muller w swoich pamiętnikach twierdzi,
że Philby powiedział, że Stalin chciał,
aby Sikorskiego zabito, a lista pasażerów w samolocie Majskiego zawierała
nazwiska dwóch zawodowych morderców. Po uroczystościach żałobnych
w Gibraltarze, Plymouth i Londynie
Sikorski został pochowany 16 VII na
cmentarzu lotników polskich w Newark
pod Nottingham. 17 wrzesnia 1993
roku trumnę z prochami Sikorskiego
umieszczono w krypcie św. Leonarda
gen.Józef Haller
w katedrze Wawelskiej.
Moje własne, bardziej dziennikarskie
niż prokuratorskie, śledztwo doprowadziło do ustalenia, że mój dziadek
Michał Dunin-Wąsowicz był związany
z tajnym Frontem, który zawiązał się w
lutym 1936 roku w Morges w Szwajcarii za sprawą Ignacego Paderewskiego i
przez to stał się ofiarą mordu politycznego, a co więcej, że spodziewał się, że
zostanie w ten sposób wyeliminowany
z gry. Marszałek już wtedy nie żył, więc
to nie on stał za tą zbrodnią, ale niektórzy obarczają go odpowiedzialnością za
wszystkie popełnione w okresie dwudziestolecia międzywojennego zbrodnie, a w tym największą – pogwałcenie
polskiej demokracji. Nieliczni mieli
w czasie przewrotu majowego odwagę
mu się przeciwstawić i opowiedzieć za
legalnym rządem: gen.Sikorski, gen.
Anders, gen.Zagorski, gen. Rozwadowski. Generał Sosnkowski zaś, uchodzący
za największego przyjaciela marszałka,
rzekomo usiłował popełnić samobójstwo. Oficjalnie podano do publicznej
wiadomości, że tylko się postrzelił. W
rzeczywistości wszystkie okoliczności
tego zdarzenia przemawiają za przyjęciem tezy, że również Sosnkowski stał
się ofiarą zamachu. Świadczy o tym

rodzaj doznanych przez niego obrażeń
w obrębie klatki piersiowej. Trudno
wyobrazić sobie tak nieudolne działanie i uwierzyć, że oficer nie potrafił się
zabić. Według oficjalnych źródeł generał Zagórski zbiegł po przewiezieniu z
wileńskiego więzienia do Warszawy, w
związku z czym rozesłano za nim list
gończy. Według nieoficjalnych natomiast został zaszlachtowany przez siepaczy marszałka Piłsudskiego. Ciała
wprawdzie nigdy nie odnaleziono, ale
też nikt nigdy nie ujrzał Zagórskiego
żywym. Rozwadowski, który został
również uwięziony, oskarżony i skazany, zmarł w rok później. Ta sprawa,
jak również sposób traktowania działaczy Centrolewu osądzonych w czasie
procesu brzeskiego, głęboko wstrząsnęła opinią publiczną i spowodowała
wybuch cichego buntu wśród kadry oficerskiej, a opozycja zaczęła konsolidować się wokół osoby generała Hallera.
Skupił się przy nim cały obóz przeciwników Piłsudskiego, czyli większość
kadry oficerskiej wcielonej do armii
austriackiej i należącej jednocześnie w
czasie pierwszej wojny światowej do tajnej organizacji Wolność.
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Bóg Ojciec i Duch Święty
Paolo Caliari, zwany Veronese

Adoracja imienia Jezus lub Alegoria
Świętej Ligi
Doménikos Theotokópoulus zwany
El Greco
Muzeum Narodowe w Krakowie jest nie
tylko najstarszą placówką tego typu w
Polsce. Jest też wiodąca i – nie bójmy
się tego słowa – najlepszą instytucją
gromadzącą i udostępniającą dzieła
kultury i sztuki europejskiej w naszym
kraju. Założone w 1854 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych dokonywało systematycznych zakupów z
myślą o kolekcji narodowej. Prezydent
Krakowa – Józef Dietl w 1871 roku
zgłosił na posiedzeniu miejskiej rady
projekt utworzenie narodowej placówki
muzealnej, od 1879 roku posiadającej
oficjalną siedzibę w przebudowanych
Sukiennicach. Odtąd nieustannie służy
mieszkańcom, sztuce, historii, chroni,
gromadzi i upowszechnia polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe.
Te patetyczne nieco przypomnienia
przychodzą na myśl podczas zwiedzania
najnowszej wystawy „Skarby Korony
Hiszpańskiej (Treasures of The Spainish Crown)” otworzonej uroczyście
12 lipca 2011. Wernisaż zorganizowano
w iście królewskim stylu, z licznymi
mowami najwyższych przedstawicieli
władz Polski i Hiszpanii, z wystąpieniami sponsorów i dyskretną obecnością dyrekcji. Tego wieczoru zjawił się
w modernistycznym gmachu Muzeum
Narodowego przy ulicy 3 Maja w Krakowie kwiat intelektu, nauki, kultury
i polityki, nie tylko Polski. Przybyli
przedstawiciele instytucji centralnych
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Tadeusz Skoczek
Hiszpańskie skarby w Krakowie

Królewna Anna Maria Wazówna
Marcin Kober

mogli tylko z zazdrością podziwiać zainteresowanie różnorodnych środowisk
tym wydarzeniem. Proweniencja polityczna w Krakowie nie ma znaczenia,
spory ideowe odłożono tego wieczoru
na dalsze plany.
Polsko-hiszpański projekt miał wcześniej madrycką odsłonę. Prezydent
Bronisław Komorowski otworzył tam
wystawę „Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, czyli złote czasy Rzeczpospolitej”. Całości patronował, obok polskiego
prezydenta, król Hiszpanii Juan Carlos
I. W katalogu czytamy słowa Jego Królewskie Mości: „Po raz pierwszy w długiej historii naszych narodów ma miejsce równoległa i obustronna prezentacja
dorobku historyczno-kulturalnego obu
krajów”. Głowy obu państw przypominały doniosłość chwili – polską prezydencję w Unii Europejskiej. Bronisław
Komorowski przypomniał historyczne
tradycje współpracy: „Polacy zawsze
fascynowali się różnorodnością hiszpańskiej tradycji, oryginalnością i niepowtarzalnością hiszpańskiej kultury”.
Kontemplując niewielką, ale reprezentatywną część zbiorów Patrimonio Nacional de España, przeglądając
doskonale przygotowany, obszerny,
katalog wystawy nie można uwolnić
się od zachwytu. Hiszpanie zaprezentowali niewiele ponad sto obiektów, ale
ich jakość i bezcenna wartość poznawczo-artystyczna jest niemożliwa do
ocenienia.

Przede wszystkim zrobiono nam prezent w postaci prezentacji dzieł sztuki
związanych z polską historią i kulturą.
Już okładka katalogu przywołuje postać
królewny Anny Marii Wazówny. To
reprodukcja płótna Marcina Kobera z
1596 roku. Ten nadworny malarz polskich królów – Stefana Batorego i Zygmunta IIIWazy – zasłynął jako znakomity ówczesny portrecista. Działał w
całej niemalże Europie, bowiem jako
malarz cechowy wędrował tam gdzie
pojawiała się potrzeba uwalania wizerunków znaczniejszych mieszczan,
arystokracji, rodów królewskich. Ten
artysta urodzony we Wrocławiu stał
się kronikarzem i dokumentalistą wielu
postaci, kodyfikatorem stylu pokazywania ówczesnych wizerunków. Najbardziej znaczącymi przykładami znanymi
z polskiej ikonografii jest kromerowy
portret Stefana Batorego (Muzeum
Historyczno-Misyjne Zgromadzenia
Księży Misjonarzy w Krakowie), królowej Anny Rakuszanki (Bayerische
Staatgemaldesammlungen w Monachium) i królowej Anny Jagiellonki
(Muzeum Narodowe w Warszawie).
Prezentowany portret królewny Anny
Marii, najstarszego dziecka Zygmunta
III i Anny Rakuszanki był jedną z części dyptyku przedstawiającego dzieci
królewski. W Krakowie eksponowana
jest też druga jego część, „Królewicz
Władysław Waza” z 1596 roku. Ciekawe i nie do końca wyjaśnione są losy
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tych obrazów. Mogła go przywieźć do
Hiszpanii Małgorzata Rakuska (Habsburżanka) siostra Anny, matki owych
dzieci. Wyszła ona bowiem za Filipa III,
króla Hiszpanii. Oba te obrazy mogły
też powstać na zlecenia babki portretowanych dzieci arcyksiężnej Marii
Anny Bawarskiej posiadającej galerię
w Grazu. W mieście tym przebywał
Marcin Kober w związku ze swoimi
cechowymi obowiązkami. Artysta przyczyniający się do powstania polskiego
stylu malarstwa sarmackiego obecny
był poprzez swoje dzieła w całej niemal Europie.
Warto zatrzymać się na chwilę przy
„Ecce Homo” Tycjana. Jakże inaczej
pokazał nam ten motyw, niby to w
sposób szkicowy, niedbały, jakby od
niechcenia, a jednak przejmujący i
doskonale ukazujący charakter postaci.
Ubiczowany Chrystus ukazany jest w
pokornej pozie, nie widać w tej postaci
naturalistycznie ukazanego cierpienia,
jedynie korona cierniowa, purpurowy
płaszcz i trzcina w ręku przywołują
znane z ewangelii motywy. Piłat pokazuje palcami prawej dłoni na Chrystusa,
wypowiadając zapewne tytułowe słowa:
oto człowiek. Trzecia postać z przejęciem okrywa go płaszczem… Tiziano
Vacellio namalował równie słynne
wyobrażenia tej samej sceny prezentowane w Museo Nacional del Prado,
National Galerry of Ireland w Dublinie
czy Musée Condé w Chantily.
Tycjan wywarł olbrzymi wpływ na
malarstwo renesansu i baroku . Tematykę jego płócien tworzyły wątki religijne i historyczne oraz alegorie. Malował też stanowiące znakomite studia
psychologiczne portrety, na których
postaci wyłaniają się zazwyczaj z półmroku. Tak jest również na zaprezentowanym w Krakowie oleju wykonanym na desce.
„Ecce Homo” jest też tematem i tytułem rzeźby przypisywanej Pedrowi de
Mena. Tym razem Chrystus ukazany
jest samotnie, okryty skąpo purpurowym płaszczem, ze związanymi z
przodu rękoma i w wyrazistej koronie
z cierni. W XVII wiecznej Hiszpanii
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powstało wiele tego typu rzeźb, wiele
przykładów tego motywu znanych z
Andaluzji czy Katalonii posiada jednak
inną formę. Prezentowane na wystawie
dzieło należy do wyjątków ukazujących
ubiczowanego w całej postaci. Warto
zwrócić uwagę na doskonałe oświetlenie postaci wystawionej w Krakowie.
Kolorystyka rzeźby niejako wzbogacona
została światłem rzuconym na postać
Chrystusa. W Patrimonio Nationale w
Madrycie znajduje się też inna rzeźba
przypisywana temu artyście, przedstawiająca Chrystusa w półpostaci znana
pod tytułem „Chrystus boleściwy”.
Popiersie tym razem Boga Ojca przedstawia kolejne znakomite dzieło eksponowane w Krakowie. To „Bóg Ojciec i
Duch święty” Paolo Caliari. Ten artysta znany szerzej pod przydomkiem
Veronese, związanym z urodzeniem
w Wenecji, pozostawił dzieło przysparzające badaczom wielu kłopotów. Już
kronikarz klasztory San Lorenzo de
El Escorial, w którym znalazł się ten
modelowy przykład sztuki włoskiego
cinquecenta w 1593 roku podejrzewał,
że jest to połowa dzieła, jego górna
część przedstawiająca tytułową postać
realistycznie, Ducha świętego – symbolicznie, w znanym motywie gołębicy
a Chrystusa w domyśle. Artysta mógł
wszakże ukazać tylko dwie postaci
Trójcy świętej, choć nawet współczesnym badaczom wydaje się to niemożliwe. Pojawiają się bowiem sugestie, że
jest to fragment większej całości, np.
górny fragment koronacji Najświętszej Marii Panny czy Zwiastowania.
Postać Boga spoglądającego z chmur
na ziemię może sugerować takie właśnie wytłumaczenie. Historycy sztuki
odnotowuję, że Veronese znany głównie z tematyki historycznej, religijnej i
mitologicznej. Te wątki bez trudu znajdujemy w omawianym obrazie. Jeśli
jednak przeczytamy, że w jego dziełach łatwo daje się zauważyć inklinacje
do bogatej ornamentyki zauważymy,
że „Bóg Ojciec…” jest inny, bardziej
surowy, prosty, niemal realistyczny i
dosłowny.
Wielu zatrzyma się zapewne przy

wielowątkowym obrazie, niejednoznacznym w swej wymowie i posiadającym nawet dwa odrębne tytuły.
To „Adoracja imienia Jezus” znany też
jako „Adoracja świętej Ligi” El Greco.
Doménicos Theotokópoulos malarz,
rzeźbiarz i architekt z Krety znalazł w
Hiszpanii swoją ojczyznę. Stał się czołowym twórcą manieryzmu, sztandarowym artystą kontrreformacji, mistykiem. Jego twórczość cechuje wyraźna i
różnorodna kolorystyka, ekspresja form
i ekstaza ukazywanych postaci. Taki jest
też prezentowany olej na płótnie. Już
w XVII wieku interpretowano dzieło
jako adorację świętego imienia Jezus
przez postaci niebiańskie, ziemiańskie
i podziemne. Pojawiły się też interpretacje, że jest to alegoria upamiętniająca
założenie przez Papieża Świętej Ligi,
która stoczyła zwycięską bitwę morską
pod Lepanto w 1571 roku, chroniąca
Europę przed najazdem Turków. Ponieważ w tym sprzysiężeniu dominującą
rolę odgrywała Hiszpania (walczyła
obok Wenecji i zakonu joannitów) ta
interpretacja przeważa na półwyspie
iberyjskim.
Krakowska wystawa warta jest odwiedzenia z powodu innych arcydzieł., których niepodobna omówić w krótkim
sprawozdaniu. Z pewnością przyciągnie
zainteresowanie Velazques, czy Goya.
Warto zapoznać się też z bogatym
programem edukacyjnym i skorzystać z wielu imprez towarzyszących
wystawie.
Muzeum Narodowe w Krakowie dominuje w chwili obecnej na polskim
skromnym rynku wystawienniczym.
Przemyślane propozycje nie zaskakują
sztucznym nowatorstwem, są doskonałym przykładem tradycyjnej, dobrej
szkoły muzeologicznej w umiejętny
i nienachalny sposób wykorzystującym zdobycze techniki i komunikacji.
Forma nigdy tu nie przekracza warunków dyktowanych przez treści intelektualne. Dziedzictwo kulturowe polskie
i europejskie udostępniane jest społeczeństwu w sposób komunikatywny i
interesujący. Dlatego wystawy cieszą się
tak wielkim powodzeniem.

Barbara Głogowska-Gryziecka
Korzenie Bolesława Farona
To druga, po Powrocie do korzeni (2000),
książka opowiadającą o rodzinie, początkach pracy naukowej, źródłach fascynacji
twórczością Władysława Orkana. W aneksie znajdują się artykuły Andrzeja Zięby,
Piotra Farona oraz Jana Pieszczachowicza. Znalazły się tutaj także nowe szkice,
takie jak: Ucieczka księdza, Mgr Antoni
Sitek, Ludwik-fotograf, Rzeźbiarz zza lasu,
Powroty Bartka Talarczyka, Lipa szerokolistna, Z Nowego Sącza do Krakowa, Tak
rodziła się przyjaźń.
Autor wspomina dom rodzinny i jego okolice, rodziców, nauczycieli, znajomych.
Mówi o pięknie sądeckiego krajobrazu,
zw yczajach panujących w pobliskich
wsiach. Już w pierwszym tekście (Moja
Sądecczyzna) przyznaje, że książka pierwotnie nie była przeznaczona do druku,
miała służyć wnukom jako świadectwo o
ich przodkach. Opisane w drugim szkicu
przedmioty (Historia zamknięta w starej skrzyni) pojawiające się w rodzinnym
domu, jak choćby ponad stuletnia skrzynia zawierająca pocztówki, listy, fotografie
- stały się dokumentem minionych czasów.
Na ich podstawie dowiadujemy się na przykład o tym, jak ubierały się kobiety z tego
sądeckiego regionu, o czym pisali w listach
wcieleni do austro-węgierskiego wojska
wujowie pisarza. Skarby, które były przechowywane w matczynej skrzyni –prócz
wartości czysto sentymentalnej, miały
jeszcze jedną cechę - określały tożsamość
opisanych ludzi, wskazywały na ich korzenie, pielęgnowaną tradycję ludową i patriotyczną. Orkanowskie przesłanie przybliża

czytelnikowi fascynację twórczością autora
Komorników. Okazuje się, że jego dzieła,
szczególnie Wybór pism otrzymany w
nagrodę w ostatniej klasie liceum za bardzo
dobre wyniki w nauce i pracę społeczną,
miały ważny wpływ na osobowość i karierę
naukową Bolesława Farona. Jak pisze, była
to jedyna książka, jaką zabrał ze sobą na
studia polonistyczne (s.21), które zakończył
pracą magisterską o twórcy W roztokach.
Zdobyta wiedza o Orkanie otworzyła drogę
naukową młodemu wówczas nauczycielowi, dała możliwość poznania wybitnego
profesora Stanisława Pigonia. Autor zastanawia się w szkicu także nad tym, czy dziś
dorobek Orkana może inspirować młodzież
tak, jak kiedyś jego.
Niezwykle osobiste są dwa kolejne szkice.
Zbudować dom – rozdział ten nie dotyczy tylko, jak wskazuje nazwa, stawiania
budowli, autor zgrabnie w opowieści familijne wplata historie i przygody o ludziach,
jak choćby o Krupie, który pracował sezonowo we dworze rodziny Reklewskich
(s.27-28). Krótko i oszczędnie, z szacunkiem i miłością autor wypowiada się o
swym nagle zmarłym ojcu, wspomina
ich ostatnie spotkanie i zrobione wówczas
zdjęcie. Natomiast śmierć matki – rozpoczyna się od malowniczego opisu jednego
z miasteczek Czarnogóry, w którym wraz z
rodziną przebywał na wakacjach. Po otrzymaniu informacji o złym stanie zdrowia
matki postanawia wrócić do kraju, z trudem
udaje mu się dotrzeć na jej pogrzeb. Opisuje
ją jako skromną, niezwykle pracowitą, opiekuńczą upartą, zamkniętą w sobie, skrytą

kobietę, która pragnęła wykształcić swe
dzieci. Wspomina ich ostatnie spotkanie
i jej zdjęcie z dwoma bochenkami chleba.
Autor za Jarosławem Iwaszkiewiczem pisze,
że po śmierci matki pozostajemy samotni
na zawsze (s.32). A to sieroctwo nazywa
się dojrzałością.

Okupacyjne zimy. Impresje oraz Ucieczka
księdza opowiadają o dzieciństwie przypadającym na trudne, okupacyjne czasy. Pojawiają się tu wspomnienia o partyzantach
radzieckich, Niemcach, polskich partyzantach z Batalionów Chłopskich. Przytoczona
została historia zamordowania młodego
księdza Tomasza Leśniaka przez Niemców oraz ucieczka z plebanii i ukrywanie
się księdza Franciszka Dydy. Naszkicowane
zostały zachowania i okrucieństwo okupantów. Wszystko to zarejestrowane i pokazane z perspektywy kilkunastoletniego
chłopca. Pojawiają się tu także wspomnienia o pierwszej szkole, do jakiej uczęszczał
przyszły nauczyciel, sylwetki pedagogów,
wieczorne zwyczaje opowiadania dzieciom
bajek przez Michała Rostockiego, zabawy
w partyzantkę, Święta Bożego Narodzenia
i związane z nimi obyczaje, bombardowanie. Następne trzy szkice (Sądeccy poloniści, Mgr Antoni Sitek, Wpisana w wiejski
pejzaż) opowiadają o pedagogach: Marii
Hebenstreit, Zofii Oleksównej, Eugeniuszu
Pawłowskim, Antonim Sitku, którzy pozostawili wymierny ślad w edukacji przyszłego
badacza literatury w sądeckim liceum. Z
ogromną sympatią wypowiada się także o
energicznej nauczycielce jego rodziców Wiktorii Wiśniewskiej ( Wpisana w wiejski
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pejzaż), którą zapamiętał z dzieciństwa. W
teksach Farona dominuje dokumentaryzm,
ale występuje on wespół z emocjami- a to
chyba najbardziej ujmuje czytelnika.
Inne, mniej znane, ale jakże znaczące dla
Sądecczyzny, opisane w kolejnych rozdziałach (Zanim w Łącku zakwitły jabłonie)
osoby, to: Stanisław Wilkowicz, również
pedagog, ale przede wszystkim pionier i
krzewiciel sadownictwa, troszczący się o
podniesienie poziomu oświaty, człowiek
który wrósł w sądecką ziemię oraz Weronika Talarczyk (Pamiętnik Weroniki).
Zostały tutaj wpisane jej przeżycia z okresu
II wojny światowej (działalność w Batalionach Chłopskich), późniejsze więzienie w
Krakowie. Autor oddaje często głos bohaterce, bowiem ona -,,wspominając czasy
wojny i okupacji, ożywia się. Z rodzinnego
archiwum wyjmuje pamiątkowe zdjęcia z
tamtych lat, legitymacje, pożółkłe papiery,
jakieś dokumenty i przyznane odznaki.”
(s. 97).
Mimo wspomnieniowego charakteru
książki nie opisuje tu szczegółowo własnej biografi i, dzieli się raczej z czytelnikiem spostrzeżeniami, refleksjami, oddaje
atmosferę miejsc, opowiada o poznanych
w przeszłości ludziach i jakby przy okazji
kreśli zdania o samym sobie. W Odmieńcu
opisuje Tadeusza Cyronia-Michorowskiego, kolegę z młodzieńczych lat, którego
z racji pochodzenia (nieślubne, ziemiańskie dziecko), odmiennego zachowania i
języka (literacka polszczyzna) nazywano
we wsi odmieńcem. W podobnym, może
mniej nostalgicznym tonie, utrzymane jest
Rodzinne gniazdo. Opowiada o Czarnym
Potoku - ,,tutaj czas jakby stanął w miejscu. Jakbyśmy się przenieśli w epokę Władysława Orkana, w okres znany z jego opowiadań, z Komorników czy powieści W roztokach…”(113) . Autor przytacza rozmowę
ze spotkanym gospodarzem Władysławem
Pogwizdem żyjącym wraz z rodziną daleko
od wsi. Historia staruszków pokazuje, jak
zmieniły się czasy, jednak miłość i przywiązanie ludzi do miejsca urodzenia, do swych
korzeni, ojcowizny pozostała.
Rozdział Ludwik-fotograf - opowiada o
Ludwiku Talarczyku, wuju kolegi autora,
który był pasjonatem-fotografikiem o inklinacjach pisarskich. Zarejestrowane przez
niego zdjęcia i pamiętnikarski zapis stanowią dokument o ludziach i minionych
czasach: obyczajach, kuchennych sprzętach,
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narzędziach…, edukacji chłopów, I i II
wojny światowej, dają też obraz przemian
dokonujących się na tej wsi (np. elektryfi kacja). Ukazują człowieka nieuczonego,
ale niezwykle bystrego obserwatora zjawisk
przyrody i zarazem etnografa. Lekarz wiejski- mówi o doktorze Andrzeju Stępniowskim, koledze z licealnych, sądeckich lat.
W szkicu Rzeźbiarz zza lasu przedstawia
twórczość, zmarłego przed kilku laty, utalentowanego, znanego artystę- rzeźbiarza
Mieczysława Kałużnego, swego krajana.
Przybliża też sylwetkę i 30-letnią twórczość
artysty-malarza Władysława Bartka Talarczyka (Powroty Bartka Talarczyka).

W Aneksie natomiast znajdziemy 3 teksty,
pierwszy z nich autorstwa Andrzeja Zięby
mówi Bolesławie Faronie oraz o jego bracie Stanisławie-sadowniku. Obaj w swoim
życiu dokonali pewnych wyborów, ich drogi
okazały się odmienne, lecz niemniej ciekawe. Obie bardzo się różnią. Drugi artykuł
jest autorstwa Piotra Farona, przedstawia
skrupulatne badania nad pochodzeniem
nazwiska rodowego. Ostatni szkic napisany przez Jana Pieszczachowicza pokazuje działalność Bolesława Farona na polu
naukowym i literackim.
Ostatnia książka Farona to powrót do
miejsc dzieciństwa, to podróż do przeszłości, w którą zabiera czytelnika. O jej
specyfice stanowi to, że autor opowiada o
sobie tak, by nikogo nie pominąć z kręgu,
w jakim wzrastał i jednocześnie nie przyćmić innych własną osobą. Utrwalając
nieznanych lub mało znanych ludzi oddał
im hołd. Dał świadectwo tego, czego sam
doświadczył. Pozostawił wspomnienie o
ludziach, jednocześnie nie wyparł się swych
korzeni, miejsca urodzenia, potrafi ł przyznać się do trudności, jakie towarzyszyły
mu w szkole, a wynikały z jego chłopskiego
pochodzenia.

Zauważa zmiany, jakie dokonały się na
przestrzeni lat w jego rodzinnych stronach,
zapomniane już dziś budowle i obyczaje
związane z suszeniem śliw, które gromadziły wieczorną, jesienną porą mieszkańców wsi (,,Śuśnie” już nie dymią). W miejsce dużych, rozłożystych sadów pojawiły
się niskopienne, usytuowane szpalerowo,
podobne do żywopłotów, drzewa owocowe
(dawniej śliwy a dziś już tylko jabłonie).
Autor uzmysławia, jak szybko w przeszłość
odchodzą obyczaje, tradycja. Zwraca uwagę
na piękno natury (Lipa szerokolistna), ale
mówi też o 500- letnim drzewie, które
Autor niczym socjolog i etnograf zarejestro,będąc pomnikiem przyrody, niezabezpiewał ludzi, ich obyczaje, codzienne troski i
czone- stopniowo umiera.
zmagania. Z tych różnych, drobnych czaKolejny tekst Z Nowego Sącza do Kra- sem świadectw wyłania się obraz pewnej
kowa przedstawia wybór życiowej drogi sądeckiej społeczności, która przetrwała
profesora: studia humanistyczne (w WSP trudne czasy (dwie wojny, bieda, śmierć
w Krakowie), a nie techniczne na Poli- bliskich) i pozostała oddana gromadzie.
technice w Leningradzie (jak proponował Książka pokazuje też to, czego można
dyrektor sądeckiego liceum) czy semina- nauczyć się od opisanych ludzi - odwagi,
rium duchowne (pragnienie matki). Autor godności, sumienności, pracowitości, wierprzypomina pierwsze chwile w Krakowie: ności sobie i wyznawanym wartościom.
,,Na początku sierpnia 1954 roku wysiaTekst jest osobisty, faktograficzny. Styl i
dłem na dworcu Głównym w Krakowie.
sposób prowadzenia narracji zrozumiały,
Oszołomił mnie blask świateł, był wieczór.
przejrzysty. Autor sięgnął po różne formy
Kiedy poczułem się totalnie zagubiony,
wypowiedzi: pamiętnik, list, pocztówka,
zauważyłem przy wyjściu z peronów napis:
fotografia, wspomnienie, gawęda, co
Witamy kandydatów na studia…”(s. 180wpłynęło na kolażowy, sylviczny wymiar
181), także egzamin na studia, mieszkanie
tekstu.
w akademiku i studenckie życie. W jednym ze szkiców (Tak rodziła się przyjaźń) Ze wspomnień wyłania się postać wieloprzybliżona została postać Marii Kownac- stronna: Bolesław Faron- syn, brat, nauczykiej, z którą przez wiele lat się przyjaźnił. ciel, profesor, naukowiec, znawca kultury
Poznajemy autorkę Plastusiowego pamięt- ludowej, etnograf, patriota, erudyta roznika nie tylko z opowieści profesora, ale i smakowany w literaturze, sztuce, historii
poprzez cytowane listy, zapamiętane wypo- oraz bogactwach otaczającej przyrody.
wiedzi. Faron przedstawił odbiorcy energiczną, kochającą przyrodę, zatroskaną o
losy dzieci kobietę.

Ignacy S. Fiut
W zaklętym kręgu ducha Bieńkowki.
Kilka uwag o prozie Stanisława Franczaka

Zbliża się ćwierćwiecze debiutu książkowego Stanisława Franczaka. W roku 1986
staraniem Biblioteki Nadskawia ukazał się
bowiem zbiorek 23 opowiadań jego autorstwa opatrzony posłowiem Leszka Żulińskiego. Wspominając autentyczne klimaty
poezji autora, warszawski krytyk literacki
zauważył, że jest „To proza poetycka imitująca ludową gawędę. Pisana tak jakby
jakiś, natchniony artystyczną i liryczną
magią języka, Sabała zszedł w beskidzkie
wsie i dyktował opowiadania, które widział
i spamiętał. Realizm szczegółów, autentyzm ludowego klimatu, prawda obyczaju i
mentalności, folklorystyczna wartość opisu
połączona z uniwersalizmem morałów – to
wszystko zostało tu oddane bez sztucznych
szwów literackich, bez stylizacji zdradzającej samą stylizację. Zaś szczególny liryzm i
poetyckość tych gawęd w niczym nie zakłóciła ich osobliwego świata, nie nadwartościowały go bezpodstawnie”. A jest to świat
ludzi zamieszkujących w latach pięćdziesiątych w dorzeczu Skawy, w których autor
ukazuje ich niepowtarzalny, ale i oryginalny sposób na życie pełne emocji, zgodne
z naturą, choć biedne, ale przepełnione
szczęściem i marzeniami. Bez względu czy
idzie tu o żywot grajka na skrzypcach Jaśka
Głowoców, robotnego Antka Obłocznika,
Kaśkę od Stanka zaprzyjaźnioną z płanetnikiem, pastucha – głupiego Kubę marzącego o wspaniałej krainie Eukani, Piotrka
rzeźbiącego świętokradcze figury, za co

Bóg go pożarem domu ukarał, dziadka
Macieja wspominającego cesarza Franza
Jozefa, Józka z Gronika, Babkę Weronikę,
Jędrzej uśniony – wszyscy ci bohaterowie
opowiadań Franczaka chyba do dzisiaj
tańczą w Madejowym Stawie, o którym
mówi legenda, że pewno razu gościł tu w
karczmie młynarza sam zbój Madej z kompanami, biesem i czartami, a kiedy diabli
z pannami ze wsi w niej tańczyli, karczma
razem z gośćmi się w tym stawie zapadła,
co pisarz od ludzi usłyszał i dokładnie spisał, a co pono jeszcze po nocach słychać.
Cóż – tego świata już nie ma. Może ktoś
go jeszcze pamięta? Został zamknięty w
opowiadaniach przepełnionych również
pochwałą przyrody Nadskawia, jego folkloru, wierzeń, marzeń i wyobrażeń ludzi,
którzy w nim kiedyś faktycznie mieszkali, a
który już nigdy nie wróci i nie powtórzy się.
Pisarz oddał mu więc cześć i spłacił dług,
uwieczniając go na kartkach książki, bo w
końcu wyrósł w tym świecie i do dzisiaj
jego dusza jest przepełniona jego ciepłym
oddechem sprzed lat.
Druga książka autora Madejowego stawu
nosiła tytuł Czerwony scyzoryk i zawierała siedem dłuższych opowiadań o charakterze autobiograficznym, a wręcz wspomnieniowym z okresu dzieciństwa, kiedy
to jako młody chłopiec wchodził w świat
rówieśników, rodziny i innych osób dorosłych w swej rodzinnej wsi. Tytułowe opowiadanie zawiera opis życia po pożarze
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domu rodzinnego, kiedy rodzina Franczaków zamieszkała w żydowskiej kamienicy
Zelmanów. To tam jako młody chłopak,
autor otrzymał mały, dwuostrzowy scyzoryk w czerwonej oprawce za to, że wyczyścił buty Zelmanowi. Napawał go ogromną
radością, bo była to pierwsza rzecz, na
którą sam zapracował, czyszcząc buty ofiarodawcy. Po śmierci Zelmanowej rodzina
sprzedała gospodarstwo, wywędrowała na
Śląsk, by szukać lepszego życia. Do pogłębiającej się biedy doszło jeszcze jedno nieszczęście, a mianowicie ojciec autora padł
ofiarą podejrzeń utrwalających nową władzę i porządek społeczny: posądzony o
bandytyzm, został mocno pobity na oczach
żony i dzieci, a potem aresztowany. Matka
jednak po pochowaniu babci próbowała z
nadludzkim wysiłkiem odbudować dom,
tj. stajnię i przytuloną do niej izdebkę.
Rodzinę często nachodziło wojsko, dokonywało drastycznych rewizji, aż w końcu
matkę również zaaresztowano. Autor z
bratem wigilię spędzili wraz z przyrodnią
ciotką, sami w zimnej i głodnej izbie. Ten
osobisty dramat autora przedstawiony w
Czerwonym scyzoryku rozgrywał się na
tle przyrody, która go - podobnie jak w
pozostałych opowiadaniach - fascynowała,
była mu zawsze przyjazna, zagadkowa i
inspirująca, stwarzała możliwości odkrywania nowych światów, fantazji, zasłyszanych opowiadań i legend, a kontakty z nią
budowały trzon młodej osobowości oraz
wyobraźni literackiej autora. Pozostałe
opowiadania rozwijają tematy biograficzne
związane z całą rodziną, sąsiadami i mieszkańcami rodzinnej wsi Bieńkówka koło
Makowa Podhalańskiego, na tle ówczesnej
społeczności podbabiogórskiej z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, czyli okresu
dzieciństwa, młodości i dorastania pisarza.
Opowiada również o pobycie w szpitalu,
powrocie w roku 1953 po śmierci Stalina
ojca i matki z więzienia, dorocznych powodziach i ich wpływie na życie mieszkańców.
W recenzji wydawniczej tak oceniał ten
zbiór opowiadań Julian Kawalec: „Stanisław Franczak musiał napisać tę książkę.
Czy mógł oprzeć się pamięci wspartej wzruszeniem, która nieustannie przynosiła to,
co było w dzieciństwie i wczesnej młodości,
nakazowi ocalenia i utrwalenia w prostym,
zwyczajnym słowie tamtych dni i lat? Czy
mógł nie przyjąć tego łaskawego, ale ciężkiego jak głaz daru, czy mógł nie posłuchać
nakazu pamięci?”.
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W roku 1998 Franczak wydaje trzeci tom
opowiadań, który nosi tytuł Charakternik.
Otwiera go tekst noszący tytuł Objaśnienia
dziadka Mateusza, który jest jakby wstępem
do ksiązki. „Charakter, o, charakter mówi
dzidek Mateusz – to ci jes przedziwno rzec,
a ni go uwidzisz, ani nie chycisz do renki,
ani nie powonchos, ba, nie zjys, ani nic, a
jes. Takom duse, co ci Pon Bócek wraził
do piersi, cy ka una tam jes, to chocia je
nie widzis, ale cujes. Godajom, ze nawet
poniektórzy jom tys widzieli i po śmierci,
jak se godnie wylatywała z umarlaka”. Dalej
dziadek dodają, że to jest siła, która człowiekiem, a nawet innymi istotami żywymi
rządzi, choć u jednych jest silny, u innych
słaby, ale u każdego inny. Franczak więc
w kolejnych opowiadania z właściwą sobie
swadą kreśli takie charaktery, jak Znajdy
Marcyski – sieroty znalezionej na jarmarku,
której los nie oszczędził biedy i pracy służącej za kawałek chleba, by na starość stać
się wiejską akuszerką; Grabarza Mateusza
– biednego chłopaka, który był wiejskim
gospodarzem cmentarza mieszkającym
w kostnicy, by w czasie epidemii cholery
stać się wiejskim komornikiem żyjącym z
własną kozą i zginąć w pożarze chałupy;
Wariatki – Hanki Scyrbokowej, wiejskiej
panny, zakochanej w księdzu, która po
jego wyjeździe do Rzymu do reszty zwariowała, ale w końcu została gospodynią na
inne plebanii; Jaśka Cieślików – potężnej
postury górala, z zawodu cieśli, który zbudował okręt, by nim udać się do Ameryki,
Józefki od Dziurków - zaniedbanej przez
rodziców dziewczynki, która z rozpaczy
popełniła samobójstwa, Wawrzka Basisty
– od dziecka utalentowanego muzykanta
wędrującego z Cyganami, których na jego
oczach zgładzili Niemcy, Szymka Kopoca –
który całe życie kopał, poszukując w ziemi
skarbów, co go nawet doprowadziło do
więzienia, by na koniec prześledzić kwestie
charakteru zwierząt, tj. konia, krów, świń,
a nawet kota Łyska i psa Nerka, które również ujawniają je we współżyciu z ludźmi i
swymi współplemieńcami.
W podobnym klimacie, choć bardziej autobiograficznym, opisuje Franczak swoje życie
w Bieńkówce, szczególnie w czasie, kiedy
uczęszczał do ostatniej, siódmej klasy
szkoły podstawowej. W ten sposób powstał
kolejny zbiór opowiadań pt. Horyzonty
opublikowany już w roku 2002, w którym
zamieszczono całą serię fotografii z rodzinnego archiwum autora, stanowiących

swoisty dokument, obrazujący życie ludzi,
ich kulturę materialną i duchową, z tamtych okolic. Prócz osobistych wyjaśnień
zawartych we Wstępie, Rysie historycznym, Bibliografii, Z rodzinnego albumu,
pisarz zamieścił również sześć opowiadań
– Widnokrąg, Podchody, Potwór, Wyprawa
krzyżowa, Jasiek Koniorz, Szkice z pamięci.
Głównym ich bohaterami są w kolejności:
centrum świata młodości, które zmieniło się
w kolejnych latach wraz z autorem, łączyło
się z pojawieniem się młodszego brata oraz
wchodzenia w przyjaźnie z rówieśnikami,
zabawy dorastających dzieci, dla których
otaczający świat z każdym dniem ukazywał nowe tajemnice, a baśnie o diabełkach, krasnoludkach i potworze zamieszkującym w pobliskim jeziorze mieszały się
z realiami i szalonymi pomysłami małoletnich urwisów, którzy na wzór świeżo
przeczytanej powieści Henryka Sienkiewicza - Krzyżacy rozpętywali lokalne wojny.
Kolejni bohaterowie, których Franczak
wydobywa tu z pamięci to: Jasiek zwany
Koniarzem, który bardziej kochał konie
niż ludzi, ukochana nauczycielka – Anna
Krzyżanowska, kierownik szkoły – Tadeusz Jasiński, wychowawczyni w siódmej
klasie – Anastazja Kazimierczak, ks. Stanisław Jaworski oraz koleżanki i koledzy
ze szkolnej ławki, czyni to, by w ten sposób
odbudować „gmach zbiorowej pamięci” o
czasach i ludziach, którzy odchodzą z każdym dniem w niepamięć.
W roku 2003, czyli 14 lat po zmianie
ustroju politycznego Polski, czyli tzw.
„Rewolucji Solidarnościowej”, Franczak,
który pracował w aparacie politycznym
Komitetu Krakowski PZPR ośmielił się
opublikować pamiętnik Pawła, który nosił
tytuł Kartki z dziennika działacza. Jest to
dosyć kuriozalny tekst, pod wieloma względami autobiograficzny, ukazujący ów okres
przemian rewolucyjnych, począwszy od
roku 1980, czyli stanu wojennego, aż do
końca pierwszej dekady funkcjonowania
Rzeczypospolitej. Główny bohater, który
pracował w aparacie partyjnym uświadamia sobie siłę manipulacyjną władzy, której był narzędziem, choć osobiście widział
wszelkie wypatrzenia i manipulacje, ale i
towarzyszącą im bezrefleksyjność społeczeństwa, które na własne życzenie straciło zdobycze socjalizmu. W konsekwencji
dostało się ono w kapitalistyczny mechanizm funkcjonowania, w którym władza
dalej manipuluje ludźmi, choć cały czas

karmi ich fałszywymi złudzeniami, że są
wolni i że żyją w najlepszym z możliwych
światów. Główny bohater jest szczególnie
wrażliwy na sprawiedliwość społeczną, a
więc dobrze widzi, jak to czynił wcześniej,
że w nie tylko w starym, ale i w nowym
ustroju jest ona nie realizowana, a dodatkowo marzenia ludzi o bogactwie podsycane przez nową ideologię i propagandę,
nie uświadamiają ludziom tej prawdy, że
za tym musi iść ciężka i wieloletnia praca,
chyba, że pierwszy milion ukradnie się
innym, o czym nowi ideolodzy nie donoszą.
Nieszczęścia, ubóstwo i biedę tłumaczą w
ramach tzw. spiskowej teorii dziejów, czyli
działalnością głęboko zakonspirowanych,
ciemnych sił tzw. „komuny”. Tekst ten jest
więc niestandardowy, ciekawy, przejmujący, dramatyczny, stanowiący pamiętnik
transformacji ustrojowej Polski, widziany
z przysłowiowej „drugiej strony zwierciadła” świata, który widziała „Alicja w krainie czarów”, ale o tym do dzisiaj nie jest
w stanie cokolwiek opowiedzieć.
W roku 2006 Franczak wydaje pierwszą swą
powieść, noszącą tytuł Skarbonka snów.
Jest to właściwie epopeja wyjęta z życia wsi
beskidzkiej lat pięćdziesiątych, gdzie krzyżują się jeszcze dwa światy: wojny i okupacji oraz świata wsi po odzyskaniu niepodległości. Stanowi ona opis życia rodzinnego
widziany oczami młodego chłopca, którego rozum dziecka nie pojmuje do końca
logiki otaczającego go świata, ale i systemu
wartości, zachowań ludzkich, które jednym
razem są źródłem jego wspaniałych przeżyć, innym zaś napełniają go bólem i przerażeniem i zaczyna rozumieć, że idealne
światy najczęściej pojawiają się w snach.
Centralnym doświadczeniem, które nadaje
dramaturgii tej powieści, jest oczywiście
obcowanie ze śmiercią najbliższych: ojca,
babci, którzy stanowili układ odniesienia
dla młodego bohatera tej powieści. Również doświadczona losem matka zawodzi
zaufanie syna, a jej osobisty dramat życiowy
wpycha ją w objęcia upadku moralnego,
a nawet skazuje na upodlenie. Właściwie
w jego życiu marzenia i fikcje mieszają
się z doświadczeniem rzeczywistości, zaś
codzienność przypomina niekończący się
sen, w którym kształtuje się jego świat
wyobraźni, skierowujący się i skupiający na
jego marzeniach, bo rzeczywistość z każdym dniem przekonuje go o tym, że życie
ze swej natury musi nurzać się w przemocy,
gwałcie i pospolitym złu. Przedstawiony

przez Franczaka świat, wydobyty z pokładów jego pamięci, odszedł już w zapomnienie, ale jego obraz stanowi znakomity dokument tamtych czasów, kiedy to
w niedostatku i biedzie dnia codziennego,
marzenia prowadziły ludzi do sytuacji,
takich jakby śnili na jawie, popadając w
związku z tym w różne skomplikowane
sytuacje egzystencjalne, które dla nich i ich
bliskich kończyły się często utratą godności
osobistej, poniżeniem, mimo szlachetnych
motywów ich działania. To, co pozostało w
duszy bohatera tej powieści, to owo ciepłe
doświadczenie związane z ucieczką w świat
marzeń sennych, które tworzyły dla młodego chłopca ową „skarbonkę snów”, do
której tylko on posiadał klucz oraz pewne
przekonanie, że musi te swoje sny przełożyć w przyszłości na język świata o wiele
lepszego, którego pragnienie rozwijające się
w nim nieustannie dojrzewa.

7 legend o Bieńkówce - to nietypowa
książka, napisana w oparciu o dokumenty
historyczne i przekazy ludowe, wydana w
roku 2007, a dotycząca powstania tej wsi,
w której urodził się właśnie Franczak i
która jest niekończącym się źródłem jego
artystycznych inspiracji. Została ona ozdobiona rysunkami i obrazami nawiązującymi
do historii wsi, które wykonali nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce. Autor
inspirowany dokumentami oraz tradycją
ustnego przekazu tych na poły legendarnych informacji o Bieńkówce, ale i wydarzeniami udokumentowanymi, stanowiącymi
źródło do dziejów jego „małej ojczyzny”, na
ich kanwie napisał siedem opowieści stylizowanym językiem gwary górali z okolic
Babiej Góry i Lanckorony, ukazujących jej
złożoną historię oraz jej rozwój architektoniczny oraz demograficzny. Wedle podań
i dokumentów wieś tę ustanowił Kazimierz Wielki w roku 1364, a swoją nazwę
wzięła od jej pierwszego wójta, którym
był właśnie Benko, a którą nazwano Benkowa. W kolejnych opowieściach zostały
opisane wydarzenia historyczne, które
miały tam miejsce, np. w XVI wieku, za
czasów Zygmunta Starego, kiedy wieś
stała się własnością Spytka z Jarosławia, a
następnie przypadła Janowi Łaskiemu. W
następnych wiekach stała się własnością
Franciszki z Krasińskich spokrewnionej z
Augustem III Sasem, książąt francuskich z
rodu Carignan i Monlléart, księżnej Cecylii Lubomirskiej, która zbudowała kościół
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we wsi, by następnie przypomnieć zaangażowanie w obronie ojczyzny mieszkańców
Bieńkówki podczas potopu szwedzkiego,
okresu cesarstwa Austro-Węgierskiego,
po odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy pobudowano Dom Katolicki i
zakupiono ziemię pod szkołę, aż po dramatyczne wydarzenia związane z doświadczeniem I i II wojny światowej, do czasów
nam współczesnych.

literacki, na poły dokumentalny, a ich bohaterem jest Jan Sałapata z Jachówki – bojownik antykomunistycznego podziemia,
nazwany przez autora „Janosikiem spod
Babiej Góry”, który przez 10 lat po wojnie
prowadził regularne działania w tamtym
regionie przeciwko nowemu porządkowi
społecznemu, oczekując nadejścia trzeciej
wojny światowej, w wyniku której Polska
miała odzyskać pełną niepodległość.

Wawrzek Basista i inne opowiadania i to
kolejny zbiór prozy Franczaka wydany w
roku 2009, będący kolejnym już powrotem do świata dzieciństwa, w którym
kształtował się jego światopogląd literacki
i doświadczenie tych wartości, które zamierzał rozpoznać, a w przyszłości dokonać ich
konstruktywnej emancypacji. To jest również kolejny powrót do Edenu – osobistego
ogrodu dzieciństwa i postaci, które wtedy
fascynowały jego wyobraźnię. Tytułowe
opowiadanie było już wcześniej publikowane, ale autor dodał jeszcze i inne utwory,
ukazujące kolejne indywidua, które rządziły światem wyobraźni ludzi zamieszkujących krainę okolic Babiej Góry i Nadskawia. „Te opowieści, napisane wspaniałym,
żywym, na wpół kolokwialnym językiem
– podkreślał w recenzji wydawniczej Julian
Kawalec – tchną dziwną nostalgią. Wyczarowują świat, który już nie istnieje, świat
mieniący się tysiącem barw i rozbrzmiewający cudowną muzyką. A przecież mówią
o dramatach ludzkich, rozterkach, wątpliwościach, poszukują prawdy, żyją nadzieją”.
Dobrze ten klimat świata kreowanego przez
autora oddaje opowiadanie pt. „Głupek”,
ukazujące zagmatwaną logikę myślenia i
działania wiejskiego odmieńca, którego
traktowano jak przysłowiowego świątka,
czy Weronki (Tajemnica Weronki), która
prowadziła życie bardzo skryte, tajemnicze, nosząc się tak jak ludzie z miasta, ale
i odmienne od rytmu dnia codziennego
mieszkańców wsi, by w końcu się okazało,
że tak naprawdę jest hermafrodytą. Stanowią one drugą część zbioru wraz z „Bartkiem basistą”. Pierwsza natomiast część,
złożona z czterech opowiadań: „Próg”,
„Spalone dzieciństwo”, „Pożegnanie z
ojcem”, „Tama”, „Wieloryb” – to powrót
autora do scen z wczesnego dzieciństwa
związanych z walkami żołnierzy reprezentujących nową władzę ludową z antykomunistycznym podziemiem, w wyniku których m.in. zginął jego ojciec. Kolejne trzy
części tego zbioru mają charakter na poły

W roku 2010 pisarz w ydał już jedną
książkę, która eksploatuje treści duchowe
kultury ludowej zawartej w dotąd jeszcze żywych legendach i podaniach ludowych swej „małej ojczyzny”, noszącą tytuł:
„Legendy i podania babiogórskie”, spośród których opisał i zrekonstruował te 16
najbardziej popularnych i do dnia dzisiejszego opowiadanych przez mieszkańców
tego regionu Beskidu. Odzwierciedlają one
regionalne wierzenia, przesądy, ale i przekonania, stanowiące owe motywy baśniowe
nadające specyficzny czar tej ziemi. Mowa
tu m.in. o czarodziejskim stoliku pełnym
diamentów podarowanym od Lucyfera,
spółce maziarza z diabłem, owcy, co sypała
groszem, dziwnych drzwiach kościoła w
Mucharzu, które chyba tam biesy powiesiły,
wygodach Madejowego łoża, płanetnikach
spod Babiej Góry, legendzie o białej damie
z zamku w Suchej Beskidzkiej.
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Również w roku 2010 ukazała się trzecia
powieść Franczaka, nosząca tytuł – „Tajemnica dzwonów”. Jej akcja również toczy
się na Ziemi Babiogórskiej, a jej głównym
bohaterem jest dziecko osierocone - Paweł,
którego życiorys opisuje mechanizmy dojrzewania chłopca w tamtym świecie z
przełomu wojny oraz okupacji, a następnie lata zaraz po zakończeniu II wojny
światowej. Powieść ta stanowi w pewnym
sensie kontynuację motywów i świata
przedstawionego w „Skarbonce snów”,
ale i innych utworach pisarza. Niewątpliwym prawzorem bohatera jest sam pisarz
i jego doświadczenia osobiste z lat wczesnego dzieciństwa oraz młodości, wzbogacone o ciągi sekwencji stanowiących
typową fi kcję literacką, ale i wynikające
z krążących w świadomości żyjących tam
ludzi doświadczeń, które nierzadko były
i są do dzisiaj przedstawiane fantastycznie, a im są bardziej odległe, tym pamięć
o nich staje się bardziej zmitologizowana i
ujmuje postaci oraz wydarzenia historyczne
w strukturze świadomości mistyfikującej,
nadając im status miejscowych bohaterów.

Akcja powieści rozpoczyna się w szpitalu,
a główny bohater wychodzi ze śmierci klinicznej, trudno mu rozróżnić rzeczywistość od snów, które się z nią przeplatają.
W snach tych doświadcza on wizji związanych z jego silnym przekonaniami religijnymi zapowiadającymi człowiekowi, że
przynajmniej po śmierci będzie żył w raju
bożym, a marzenie o nim, nadzieja na zbawienie oraz dziecięce fantazje właśnie we
śnie jakby uchylają rąbka owej tajemnicy
wieczności, ujmowanej jednak w kategoriach wyobraźni biednego, osieroconego,
mocno przez ubóstwo życiowe doświadczonego dziecka. Kolejne strony książki opisują
tułaczkę życiową Pawła, najpierw z bezpańskim psem – Znajdą, powrót ze szpitala,
drastyczne doświadczenie z matą pozostająca w związku nieformalnym z kowalem,
która popełnia samobójstwo, topiąc się w
studni, bo oboje brutalnie są traktowani
przez ojczyma. Paweł podejmuje więc dalszą ucieczkę i cały jego okres dojrzewania
ma charakter typowo tułaczy, wędrowny,
bo ciągle, jak przysłowiowa „kula śnieżna”,
pędzi za nim fatum. Chwilowo mieszka u
grabarza Mateusza w kostnicy, pomagając
mu oporządzać nieboszczyków, ukrywa
się u pastucha owiec na halach – Wojtka,
z którym się zaprzyjaźnia, u przypadkowo
napotkanej Nastki po śmierci jej ojca-pijaka, nawiązując z nią romans, ale nie może
nigdzie osiąść na stałe, bo ciągle prześladują
go jakieś sprawy urzędowe – np. bo nie chodzi do szkoły, czy związane z funkcjonowaniem instytucji państwa, wojenną przeszłością swej rodziny i mieszkańców regionu. W
jego snach pojawiają się, związane z tymi
wydarzeniami zmory senne i manie prześladowcze, aż do tego stopnia, że ukrywa
się w bunkrze partyzantów pozostałym po
wojnie, by wreszcie, zmieniając swe imię na
Piotr, osiąść najpierw na pewien czas u pewnego małżeństwa i pracować za parobka,
a następnie na dłużej u starszej kobiety
– wdowy, która wywołuje w nocy ducha
swojego męża i obcuje z nim. Po jej śmierci
ukrywa się w komórce, gdzie pewnej nocy
pojawia się na granicy jego jawy i snu niemowa, która przebija nożem jego osobisty
dzwon, którym jest jego serce. Umierając,
słychać echa innych dzwonów, może i wcześniejszych, które towarzyszyły jego całemu
życiu, głównie między jawą i snem. To, co
spaja całą tę złożonę narrację zawartą w
powieści Franczak, to ciągłe towarzyszenie jego życiu głosu dzwonów, które słyszy najczęściej w sytuacjach krytycznych,

kiedy trudno mu odróżnić jawę od snu, np. „wsze czasy”, bo ona w nim tak wyryła tak
na pogrzebie matki, starszej kobiety, czy po głęboki ślad mentalny i emocjonalny, który
także przesądzą o jego osobistym charakśmiertelnym zranieniu.
terze oraz tożsamości kulturowej.
Wydaje się, że zabiegi warsztatowe autora,
który łącząc coraz ściślej fi kcję literacką z Patrząc od strony polskiej tradycji literaczasobami pamięci z latami bardziej oddala- kiej, proza Franczaka jest konstruktywjącej się od jego świata dzieciństwa, maja na nym skrzyżowaniem odkryć i tropów litecelu ożywianie jej warstwy mitologicznej, rackich obecnych w prozie, z jednej strony
produkowanie nowych treści mitycznych, Emila Zegadłowicza, z drugiej zaś Juliana
mających za zadanie odbudowę i ożywie- Kawalca. To, co zawdzięcza autor Zeganie owej świadomości zbiorowej mieszkań- dłowiczowi – to niewątpliwie wizja człoców tej małej ojczyzny babiogórskiej, której wieka kierującego się popędami, instynkFranczak jest wiernym synem, wytworem, tami, w których seksualność człowieka
spadkobiercą w sferze przekonań i warto- ma kluczowe znaczenie, zarówno typowo
ści, bo przecież to z tamtego świata wyszedł męska, ale i kobieca. Kawalcowi zawdzięcza
jego „Stróż Anioł”, który nieodłącznie mu natomiast to, że człowieka postrzega jako
towarzyszy do dnia dzisiejszego. Ten świat istotę ściśle związaną z rytmem i prawami
chłopskiej świadomości ludności Beskidu przyrody, chcącego harmonijnie współżyć
jest tu poniekąd przedstawiony nawet w z nią, dążącego do obcowania z nią jako
kafkowskim stylu opisującym metamor- ową pierwotną matkę, wręcz boginię Gaję,
fozy człowieka, który ucieleśniały losy równie niezbędna dla każdego ludzkiego
bohaterów autora „Procesu” - Józef K., żywota. Proza ta również bliska jest twórgeometra z „Zamku”, czy bohater opowia- czości Tadeusza Nowaka, czy Wilhelma
dania „Głodomór”. Różnica może polegać Macha, ale i kontynuuje elementy twórna tym, że u Jozefa Kafki fatum należy do czości literackiej obecne w twórczości Jalu
natury człowiek ukazując jego absurdalność Kurka, Władysława Orkana, a nawet w
istnienia, natomiast u Franczaka to wola wielu wątkach przypomina stylem narracji
bohaterów, ich osobiste wybory egzysten- Tadeusza Konwickiego, którego fascynacje
cjalne, jakby ściągają na nich owo fatum, ludźmi wsi i małych miasteczek Wileńszbo jednak ciągle jakoś wierzą w sprawczą czyzny dawały w wielu książkach bardzo
podobne efekty artystyczne.
moc opatrzności i transcendencji.
*

*

*

Jeśli zatem idzie o całości twórczości prozatorskiej autora Czerwonego scyzoryka
- to niewątpliwie ma ona charakter autentyzmu, jak to podkreślają krytycy – np.
Leszek Żuliński, Marian Kisiel, MichałCiechański, czy Tadeusz Skoczek, ale równocześnie jest ona próbą konstruktywnego
jego przezwyciężania w kierunku uniwersalnych struktur narracji prozatorskiej,
obecnych w literaturze XX wieku. Pisarzowi chodzi o to, by funkcjonujące w opisywanym przez niego świecie wartości, którymi kierują się w życiu jego bohaterowie,
ukazać w perspektywie uniwersalistycznej.
Autor uważa bowiem, że tkwi w nich źródło inspirujące osobisty rozwój człowieka,
choć ich klarowność często jest trudna do
uchwycenia, gdyż przysłania ją specyfi ka
lokalnych kontekstów społecznych, ale i
temperamenty ludzi uwikłanych w osobiste losy życiowe. Tym niemniej, pisarz nie
zamierza upraszczać złożoności świata tej
swej małej i zarazem osobistej ojczyzny, ale
wiąże się z nią na dobre i złe, a nawet na

Inną ważną kwestią, która przesądza o wartości tej twórczości prozatorskiej jest i to, że
tak na dobrą sprawę kreowany przez pisarza, a może lepiej - opisywany, odzwierciedlany świat - faktycznie już nie istnieje, bo
jego bohaterowie i ich osobiste światy życia
i wyobraźni oraz ich specyficzna duchowość wraz z nim odeszła na wieki. Jedynie mogą stanowić dzisiaj domenę pamięci
jednostkowej lub zbiorowej, w które w jakiś
sposób osiadły. Niosące ją obiekty kultury materialnej zapewne zostały zdeponowane w muzeach regionalnych, archiwach domowych ludzi, zaświadczając o
bogactwie duchowym kultury Podbeskidzia. Toteż dokonania literackie Franczaka
są właśnie skuteczną próba uwiecznienia
przede wszystkim tego klimatu i duchowości tamtego świata Nadskawia i Podbeskidzia, którego w żaden inny sposób nie
da się przywołać w wyobraźni, czy wydobyć z pokładów pamięci zbiorowej bez tego
literackiego wkładu pisarza.
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Andrzej Bartyński
- Hance Kajtochowej
Ponad czasem
Odpływają dnie i lata
jakbyś łodzią płynął w kosmos
a na łodzi płynie Hanka
i wiosłuje wiersza wiosną

Od Brzozowa od Krakowa
płynie Hanka w łodzi słowa
z nią żegluje wieczne zdanie
gdzie płyniemy kapitanie?
nasze myśli dociekliwe
gdzie są wyspy te szczęśliwe?

Jesteś Hanko ponad czasem
patrzysz na nas - my tymczasem
przewlekamy życia przędzę
często bardzo bolą ręce

Raz do siebie raz od siebie
formujemy wiersza wątek
i szukamy czegoś w niebie
poprzez koniec i początek

Odpływają dnie i lata
jakbyś łodzią płynął w kosmos
a na łodzi płynie Hanka
i wiosłuje wiersza wiosną
my czekamy też w kolejce
kiedy w wierszu będzie miejsce

Tutaj złoto a tam srebro
przeplatamy wiersza wątek
na spotkanie się z poezją
kiedy w końcu jest początek
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