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fot. S.Z.Kamieński

SZKIC

rudno mi jakoś rozstać się w moich tekstach

nego półwieku bez mała przez milicję miejsca,
z placem, którego nazwa miała utrzymywać
aby nie zostało sprofanowane przez „nieodpo
nas w euforycznym poczuciu zwycięstwa,
wiedzialne, wrogie ustrojowi elementy antyso
a dziś, jak napisałem ostatnio, miejsce to ogni cjalistyczne". Ale dlaczego ja również nie prze
skuje naszą tożsamościową klęskę, raczej po
kraczam granic tego pola bez potrzeby (bo mie
rażkę woli zwycięstwa i bezradność.
rząc jego wymiary wszedłem kiedyś do środka
Przechodzę przez plac często, kilka razy w ty
kwadratu)? Czy tylko dlatego, że nie zwykłem
godniu, z pomostu nad ulicą Struga czy, jak zwyskracać swoich dróg także przez trawniki, jeśli
kło się mówić - kładki, schodzę, zlatuję w dół
leżą w poprzek moich tras i wolę nadłożyć kro
obok pustego pola po pomniku Wdzięczności.
ków? Myślę, że to nie wyjaśnia przekonująco
Obserwuję zachowania ludzi w tym szczegól
mojego postępowania. Może również kieru
nym miejscu; mało kto decyduje się wejść na
je mną niepojęta obawa, obciążenie, o którym
kwadratowy obszar po dawnym monumencie,
wspomina cytowany przeze mnie w poprzed
nawet gdyby wiodła tędy najkrótsza droga do
nim tekście Czesław Miłosz?
domu po pracy, na zakupy czy do fitness klubu.
Schodząc któregoś razu z kładki na plac, po
Wielu przechodniów nie ma takiego oporu wo
powrocie z ubiegłorocznych już wakacji, zoba
bec skracania swoich tras przez trawniki, ale cią
czyłem z daleka nowe plakaty teatralne, ominą
gle wyraźny, może nawet z czasem wyraźniej
łem niepokojący kwadrat, zmierzając w ich stro
szy kwadrat 14 x 14 m bywa na ogół omijany.
nę, i wtedy zobaczyłem rzeźbę na niewysokim
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co po
postumencie, w sąsiedztwie głównego wejścia
woduje ludźmi w tym przypadku, czy zarys fun
do teatru. Zaciekawiła mnie swoją tajemniczą
damentów pomnika kojarzy się im z badaniami
materią i amorficzną formą, zanim przeczyta
archeologicznymi, z archeologią, która onie
łem napis wykuty na podium, ale pierwsze wra
śmiela, czy może w tutejszej społeczności prze
żenie związane było z jej pojawieniem się, nie
trwał jakiś zabobonny niepokój wobec strzeżo
spodziewaną obecnością na skraju pustego pla

T

8 Miesięcznik Prowincjonalny nr I (142)

cu. Potem dyrektor teatru Zbigniew Rybka po
wiedział mi, że rzeźba została ustawiona na te
renie jego instytucji - granica pomiędzy ziemią
należącą do teatru i do miasta przebiega za pa
sem trawników, ale owa granica jest oczywiście
niewidoczna i rzeźba sprawia wrażenie, jakby zakradła się na obrzeże wielkiego placu, nie mając
na razie śmiałości, aby przesunąć się bliżej jego
środka. Kto wie jednak, czy z czasem nie poczuje się pewniej na tym symbolicznym miejscu?
Zdaję sobie sprawę z tego, że fantazjuję, próbu
ję dodać jakąś teorię czy narrację do faktu, za
którym nie podążała taka motywacja, wydarzył
się spontanicznie. Może jednak w fakcie poja
wienia się w tym miejscu owej rzeźby nieświa
domie zostało przemycone przeczucie wyprze
dzające przyszłe świadome decyzje?
Rzeźby można w ogóle nie zauważyć, bo zosta
ła usytuowana poniżej linii wzroku idącego czło
wieka; spieszący z konkretnym celem przed ocza
mi wyobraźni może nie dostrzec szarej belki, nieprzekraczającej z granitowym postumentem wy
sokości „metr dziesięć", na tle szarych płyt chod
nikowych. A kiedy kamienna forma zostanie już
zauważona, można nie od razu zwrócić uwagę na
napis - klucz, który proponuje autor do jej odczy
tania. Wykute na poziomej tafli podium trzy sło
wa są w zależności od pory dnia i kąta padania
promieni słonecznych czytelne lepiej albo gorzej,
czasem niemal niewidoczne w pochmurny dzień,
pozbawiony światłocieniowego modelowania
świata. Napis jest taki: TY JESTEŚ SKAŁA. Chry
stus w Ewangelii św. Mateusza mówi do swoje
go ucznia Piotra: „Otóż i ja tobie powiadam: TY
jesteś Piotr (czyli Skała) i na tej Skale zbuduję Ko
ściół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".
Takie skojarzenie pojawia się od razu u każdego,
kto choć trochę zna Biblię, co nie znaczy, że wydaje się oczywiste, kiedy patrzymy na rozciąga
jącą się obok napisu belkę.
Autorem rzeźby jest Jerzy Fober (rocznik 1959),
absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP
w pracowni prof. Stanisława Kulona, obecnie sam
jest profesorem, wykłada w Instytucie Sztuki Uni
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie mieszka,
i na Akademi Umenf w Banskej Bystricy na Słowa
cji. Krakowski malarz i rzeźbiarz prof. Jacek Wal-

toś, recenzując twórczość Fobera (w jego prze
wodzie habilitacyjnym w 1995 r.) napisał m.in.:
„Rzeźby dające tak wiele sensualnej satysfak
cji w bezpośredniej percepcji, że aż moglibyśmy
przeoczyć ich przesłanie, dramat, jakim je Je
rzy Fober obarcza. Bo unikając ekspresyjnego
wstrząsu, wciągając w powab estetycznej war
tości formy, Autor swoimi wyobrażeniami i re
pertuarem symboli wciąga widza (powoli i pra
wie bezboleśnie) w przejmujące przypadki cier
pienia ludzkiego. Cierpienia uwikłanego w opre
sje i nadzieje ukształtowane przez Biblię".
Kiedy przyglądam się teraz fotografiom rzeźb
artysty i przywołuję ich obrazy w pamięci, przy
chodzi mi do głowy myśl, że ta twórczość jest
swoistą odmianą rzeźby ludowej - wysublimo
waną, posługującą się biegle anatomią ciała
ludzkiego i opartą na mistrzowskim warsztacie
snycerskim. W pierwszej chwili mnie samego
zaskakuje ta myśl, ale po zastanowieniu nadal
przy niej pozostaję. Do zobaczenia rzeźb Fobera
w takiej perspektywie skłania nie tylko tworzy
wo, którym głównie, niemal wyłącznie się po
sługuje, czyli drewno. Szukając dla swojej wy
obraźni i swoich przedstawień oparcia w jakiejś
rzeczywistości, odnosi ją, podobnie jak sztuka
ludowa, przede wszystkim do historii biblijnej,
do wątków i tematów religijnych. Tytuły prac
podpowiadają nam, sugerują czy mówią wprost,
że mamy do czynienia z dramatem Chrystusa
i Jego Matki, Jego przyjaciela Łazarza, Szymo
na Słupnika czy Upadłego Anioła, jakby w ten
sposób forma o dużym ładunku zmysłowości,
żeby nie powiedzieć-erotyzmu, zyskiwała du
chowe oparcie. Jakby potrzebowała owego ali
bi w postaci pobożnego słowa, żeby usprawie
dliwić owo zmysłowe napięcie, erotyczną eks
tazę. Podobnego kamuflażu potrzebowały tzw.
sztuki piękne prze długie wieki, ukazując nagie
ciała mężczyzn i kobiet.
Ale można też, mając ciągle na myśli rzeźby Je
rzego Fobera, zobaczyć ów odwieczny problem
sztuki ze strony przeciwnej - próby odnoszenia
się do tego obszaru ludzkiej egzystencji, który
zwiemy sacrum, okazują się wypowiedzią nie
przekonującą, ponoszą porażkę, jeśli pominie
my to, co w ludzkim życiu zmysłowe, czyli mó-
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wiąc dobitniej-sferę erotyczną. Idąc dalej pod
jętym tropem i przeczuwając w rzeźbach Fobera pokrewieństwo (bo nie podobieństwo) z reli
gijną rzeźbą ludową, można odczytywać, nieja
ko równolegle, prostsze chyba związki (bo i po
dobieństwa) z rzeźbą gotycką; taka refleksja na
suwa się nie tylko po obejrzeniu jego „Świętej
draperii". Także przedstawień świętych kobiet:
Weroniki, Trzech Marii, chowających się jak gdy
by za zasłonami chusty, żałoby, rozpaczy, choć
chyba już nie Marii Magdaleny ukrytej za po
malowanymi na czerwono paznokciami. Śre
dniowieczna rzeźba sakralna, mająca wspólne
korzenie z rzeźbą ludową, choć niejednokrot
nie odchodziła od niej na drugi biegun estetyki,
w twórczości Fobera spotyka się z nią ponow
nie na koniec epok i stylów w sztuce, jeśli tak
mogę nazwać nasz czas, przełomu XX i XXI w.
Podobnie, a za razem zupełnie inaczej rzecz ma
się z radomską rzeźbą Fobera. Podobnie, bo au
tor nie mógł wypuścić jej z artystycznej pracowni,
ze swego ojcowskiego domu w świat bez nadania
swojej formie świętego imienia, jakby bez takiego
błogosławieństwa nie była na siłach znaleźć swo
jego miejsca w świecie. Inaczej-zapewne z po
wodu całkiem innego niż dotychczas tworzywa
rzeźbiarskiego i amorficznej formy skalnego blo
ku. Sam artysta, na prośbę o komentarz do tej
realizacji, napisał tak: „Ponadtrzymetrowy słup
bazaltu odnalazłem w trawie, na terenie zakła
du kamieniarskiego położonego w sąsiedztwie
dawnego kamieniołomu koło Strzegomia. Przy
ciągnął mnie swoim rozmiarem, formą i propor
cjami, przypominając skamieniały pień drzewa.
Wtedy też dowiedziałem się, że bazalt nie jest ka
mieniem, lecz skałą. Dlatego w mojej pierwszej
realizacji rzeźbiarskiej w nowym materiale odnio
słem się do wypowiedzianego niemal dwa tysią
ce lat temu zdania »Ty jesteś skała«".
Wypowiedź tyleż ważna i znacząca, co wy
krętna. Fober trafił na słup zastygłej lawy i zo
baczył, zrozumiał, jak niewiele potrzeba tej for
mie, aby stała się rzeźbą jego autorstwa. Można
powiedzieć, że odnalazł swoją rzeźbę podobnie
(choć i inaczej) jak Michał Anioł, który w suro
wych blokach marmuru dostrzegał od razu za

10 Miesięcznik Prowincjonalny nr I (142)

mknięte wewnątrz nich kształty własnych rzeźb.
Ingerencje Fobera w bazaltowej belce widać
najlepiej o tych porach, gdy powietrze jest wil
gotne, po deszczu czy mglistym ranku: miejsca
dotknięte narzędziem, ręką artysty, wysycha
ją wolniej, pozostając dłużej ciemne, nasycone
wewnętrzną barwą skały, niczym blizny po za
sklepionych ranach.
Przechodzę teraz często koło rzeźby, oglądam
Foberową belkę wielokrotnie, dostrzegam, na
ile potrafię to rozpoznać, ingerencje w samo
rodną bazaltową formę. Artysta nadał obu jej
krańcom ostrzejsze kontury, uznając zapewne,
że takie zewnętrzne cechy - ostre krawędzie
- ma skała, szczególnie symboliczna. W części
środkowej ukształtował fragment powierzch
ni w taki sposób, że budzi skojarzenia z silnym
męskim torsem; wprowadził też inną faktu
rę w miejscu przypominającym ludzkie ciało.
Struktura bazaltowej skałyjest porowata, usia
na ciemnymi, drobnymi punktami, Fober nadał
części „cielesnej" fakturę pulsujących, giętkich
włókien, jakby ludzkiego organizmu, fragment
ten stał się nieco jaśniejszy i zmatowiony.
W miejscu torsu znajduje się kilka naturalnych
wgłębień leżących blisko siebie, które przypomi
nają swoim kształtem odcisk łapy zwierzęcia. Jak
by na ludzkim ciele odciskała swój ślad zwierzęca
natura - obok niezłomnych, zdawałoby się, zasad
ludzkości, naturalne ludzkie (zwierzęce) impulsy.
Dyrektor Zbigniew Rybka powiedział mi,
że wyryte na podium przesłanie rzeźby odnosi
również do swojego teatru; chciałby, aby teatr
stawał się skałą, na której można budować ży
cie kulturalne miasta. Czyżby razem z tą rzeźbą
wchodził wreszcie na pusty plac duch obecnych
czasów, którego, paradoksalnie, a może właśnie
naturalnie, nie rozumiemy jeszcze?
Stanisław Zbigniew Kamieński
18.12.2013-5.01.2014
PS Radomianie mieli okazję obejrzeć w 2009 r. dużą
wystawę drewnianych rzeźb Jerzego Fobera w Mu

zeum Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku, towa
rzyszył jej wydany z tej okazji katalog-album. Rzeź
ba „Ty jesteś skała" powstała później, w 2010 r.

Z notatnika malarza ikon

Drabina (część VIII)
Michał Płoski
hciałbym, aby te moje notatki były ma
Anioły, długie szeregi aniołów. Rytm złotych
nimbów i czerwonych skrzydeł na błękitnym tle.
łym wkładem w sprawę łagodnego zbliże
nia i pojednania. Nie chodzi mi tylko o re To uderza, gdy pierwszym spojrzeniem ogarnia
lacje między chrześcijanami Zachodu i Wschomy ścianę jednej z cerkwi w rumuńskiej Buko
winie. Byłtu zwyczaj pokrywania zewnętrznych
du. Sięgając po teksty i ikony, stanowiące ele
murów świątyń wielkimi malowidłami. Jest to
menty fundamentów kultury europejskiej, pró
zapewne
największa ilustracja dzieła Klimaka,
buję odnajdywać dający uspokojenie dystans
pochodząca z początku XVII w. Prostokąt ścia
względem spraw bieżących, często naznaczo
ny przedzielony jest po przekątnej drabiną, po
nych napięciem, sporem, gniewem.
której idą ku niebu mnisi. Po ich prawej stro
Anachoreza ojców pustyni, czy późniejsze od
nie cała trójkątna powierzchnia wypełniona
chodzenie do monastyrów, wynikało nie tylko
jest anielskimi chórami. Po lewej dokazują dia
z pragnienia poszukiwania Boga, ale także było
bły, które wszelkimi sposobami starają się ścią
sprzeciwem wobec tego, co nazywano „świa
gać mnichów z błogosławionej drogi. U szczy
tem", wobec relacji międzyludzkich dalekich od
tu drabiny z otwartego nieba wychyla się Pan
Ewangelii. Odchodzili, by wypełnić wezwanie
Jezus. Prawą dłoń podaje Janowi Klimakowi,
św. Pawła: „Niech zniknie spośród was wszelka
który wchodzi na ostatni szczebel. W drugiej
gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, zniewa
ręce Chrystus trzyma rozwinięty zwój ze sło
żanie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla sie
wami Ewangelii: „Przyjdźcie do mnie wszyscy,
bie nawzajem dobrzy i miłosierni" (Ef 4,30-31).
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
Możemy sobie jednak wyobrazić, ile w owym
pokrzepię" (Mt 11, 28).
porzuceniu świata musiało być wewnętrznego
Należy podkreślić, że celem trudnej wspi
sprzeciwu. Wybierali osobną drogę, pragnęli bu
naczki po szczeblach drabiny nie jest bynaj
dować ewangeliczne relacje wzajemne, a przy
mniej walka z demonami, ale wyłącznie i je
tym byli przecież buntownikami, których pa
dynie Chrystus. Mnisi podejmują trudną dro
lił wewnętrzny ogień. W. Harmless, znawca oj
gę ku niebu nie z pogardy dla świata, lecz z po
ców pustyni, zauważa, że gniew stanowił dla
wodu miłości do Pana Jezusa. Zaś świat, który
nich pierwszorzędny problem1. Abba Ammoporzucili, trwa w ich sercu w dwojakim znacze
nas mówił: „Spędziłem czternaście lat w Skeniu: jako pozostawieni bliźni, za których się mo
tis, prosząc Boga dzień i noc, aby dał mi łaskę
dlą, i jako ich własne pokusy i grzechy, którym
pokonania gniewu"2.
próbują się przeciwstawić. Miejscem walki jest
Ósmy rozdział Drabiny raju św. Jana Klimaka
serce. Praca duchowa polega na analizowaniu
zatytułowany jest „O niegniewliwości i łagod
tak zwanych myśli (logismoi), czyli pojawiają
ności". Próbuję podążać za tym tekstem, czy
cych się uczuć, nastrojów, wyobrażeń i obra
tanym przez wieki w odległych od siebie miej
zów. Mogą to być np. zdania: „Inni są grzeszni"
scach, o czym świadczą powstające w różnych
albo „Nikt mnie nie lubi", albo „Jestem wielki".
środowiskach ikony i freski.
Mnich przedstawiał je swojemu ojcu duchowe
mu, przy pomocy którego rozpoznawano po
1 Por. William Harmless (SJ): Chrześcijanie pustyni.
Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu,
kusy i wady. Takie „otwarcie sumienia" (exatłum. M. Hóffner, Kraków 2009, Wyd. UJ, s. 270-73.
goreusis) uważano za najważniejszą broń: po
2 Pierwsza Księga Starców, tłum. M. Borkowska, Kra
kusy zostają rozpoznane, nazwane, co pozwa-
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ków 1992, Wyd. „m", s. 61.
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la nabrać do nich dystansu i szukać właści
wego lekarstwa, by skutecznie przeciwstawić
się wadom. Ojcowie znali „katalog wad", któ
re identyfikowali z działaniem demonów. Dia
bły owe widzimy w akcji na ikonie przedsta
wiającej rajską drabinę. Najczęściej wylicza
no osiem wad: obżarstwo, nieczystość, chci
wość, smutek, gniew, zobojętnienie (acedię),
pychę i zarozumiałość. Zbliżony do nich kata
log znany jest w kościele zachodnim pod na
zwą siedmiu grzechów głównych. Dla przykła
du przedstawmy schematycznie, jak działa de
mon gniewu i jak sobie z nim radzono. Pierw
szy atak następował przez często powracają
ce myśli, nacechowane pogardliwym stosun
kiem do bliźnich; że są śmieszni, że nie zada
ją sobie trudu, że postępują niewłaściwie. Po
jawia się postawa sporu, krytyki. Często przy
chodzi smutek, z którego wypływa gniew i od
wrotnie - gniew rodzi smutek. Wady wyodręb
nione w katalogu łączą się ze sobą w praktyce.
Pojawia się rozgoryczenie podczas modlitwy,
chęć zemsty, złość, zrzędzenie, rozgniewanie...
Antidotum znajdowano w postawie goto
wości do pogodzenia się. Od czasu pierwszych
wspólnot monastycznych przyjmowano zasa
dę, aby przed zachodem słońca porzucić za
gniewanie, pojednać się. Zalecano miłosier
dzie i łagodność, unikanie samotności, pobu
dzenie pozytywnych emocji3. Uważano, że nikt
nie jest wolny od grzechu i walkę należy pro
wadzić do końca życia. Nie można wyelimino
wać całkowicie owych logismoi, ale należy sta
wiać im opór. Zalecano, aby hamować gniew
na każdym etapie. Najpierw wzbiera w sercu,
podobnie jak inne namiętności, potem staje
się widoczny na twarzy, w spojrzeniu, potem
może zostać wyrażony słowami, w końcu może
stać się złem w uczynkach. Abba Pojmen za
lecał, że jeśli gniew ukazuje się na czyjejś twa
rzy, nie należy dopuścić do słów, jeśli jednak
ktoś musi przemówić, niech szybko skróci swo
ją mowę. Cisza, milczenie, kontrola nad języ

kiem stale towarzyszyły mnichom. Za wyraz
pokory, najważniejszej cnoty mnicha, uważa
no wybaczenie bratu, który zawinił, nie czeka
jąc na przeprosiny z jego strony.
Wskazania te znane były w czasach św. Jana
Klimaka. W Drabinie raju znajdujemy zalece
nia praktyczne doświadczonego przełożone
go. Mnisi żyli w dużej wspólnocie bądź samot
nie w pustelniach, znano też formę pośred
nią - małe wspólnoty. Życie samotne wskaza
ne jest tylko dla tych, którzy opanowali wadę
gniewu. Ci, którzy przypominają kanciaste ka
mienie - określenie Klimaka - zderzając się
z innymi, nabierają okrągłych kształtów lub
przynajmniej poznają swoją niemoc. Także
post nie jest skutecznym środkiem w walce
z gniewem. „Widziałem rozgniewanych - pisze Klimak-jakz rozgoryczenia odrzucili po
siłek i przy tym jad do jadu dodawali przez tę
nierozsądną wstrzemięźliwość"4. Niedobre
jest w takich sytuacjach także obżarstwo, któ
re zdarza się zagniewanym. Pomaga umiar, na
przekór temu gniewliwi ludzie chętnie poddają
się surowej ascezie. Także w zwalczaniu gnie
wu pożyteczny jest śpiew. Nie pomaga czuwa
nie ani gniewanie się z powodu tego, że ulegli
śmy gniewowi.
Trudno ocenić, na ile te dawne wskazania
mogą być pożyteczne w naszym życiu. Pa
pież Franciszek żartobliwie zalecał małżon
kom, aby kłócili się aż do tłuczenia talerzy, ale
zawsze kończyli dzień pojednaniem. W na
szym życiu publicznym trwa nieustanna kłót
nia i gniewliwych, jak się zdaje, wolimy od ła
godnych. Ważne, aby nie tracili z oczu celu, ja
kim jest dobro wspólne, wówczas koniec koń
ców podejmą rzeczowy dialog z adwersarza
mi. Atakują nas diabły, podsuwając myśli pro
wadzące do gniewu. Ważne, abyśmy zauważa
li także anioły - rytm złotych nimbów i czer
wonych skrzydeł...
Michał Płoski

3 Por. Michael Schneider, Ze źródeł pustyni. Znacze
nie Ojców Pustyni dla współczesnej duchowości, tłum.

4 św. Jan Klimak, Drabina raju, tłum: W. Polanowski,

E. Krukowska, Kraków 1994, WAM, s. 67-89.

Kęty 2011, Wyd. M. Derewiecki, s. 177.
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Nieustające wakacje
z magdalenką w tle
Grzegorz Sasin

fot. internet

w
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ino to nieustające wakacje pamięci. Za łośnik teatru pomyślałby, że John Ford jest je
skakujących asocjacji, gdy myśli gonią jak
den: John Ford, dramaturg elżbietański, żył
konie w ostatecznej szarży. Albo kontem
w latach 1586 do ok. 1639.
plują smak magdalenki. Sławnej magdalenki Ale zanim zacząłem pisać imiona, zanim zają
z bulwaru Haussmanna, wyzwalającej pamięć
łem się snem XX w., było lato '98. Gorące lato,
i czas w kształt krajobrazów „w poszukiwaniu
chyba. A może raczej parne, burzowe? Bo jed
straconego czasu". Bo kino jest też takim po
no pamiętam doskonale: nie dojechałem do
szukiwaniem, odnajdywaniem przeszłości. Bo
Wrocławia zalanego przez potop, gdy Odra
kino jest, jak sugerowałem w szkicu „Cudow
i jej dopływy wystąpiły z brzegów i przemieniły
ny sen XX wieku", snem śnionym na jawie, we
Dolny Śląsk w biblijną krainę. Możliwe, że po
śnie, w pamięci. W smaku ludzi, rzeczy, krajo
wódź była w 1999 czy 2000 r. Że to tylko licen
brazów i słów. „Grzesiu, pisz imiona!" - powie
tia poetica. Ale przecież deszcz padał i było go
działa raz Krysia Kasińska. Cóż, nagle sobie to
rąco, a ja spotkałem w okolicach Resursy Tom
przypomniałem, bo czy imiona są aż tak istot
ka Tyczyńskiego, który też powiedział, pisz, ale
ne, ważniejsze od nazwisk? Oj, chyba tak! Pinie imiona, tylko artykuł jakiś, bo nowe czaso
szę Żuławski, a przecież bez kontekstu nie wia
pismo powstaje, „Miesięcznik Prowincjonal
domo, czy Andrzej, czy Xawery albo też Miro
ny". I napisałem recenzję z „Moskiewskiego
sław, a może jeszcze Jerzy, Wawrzyniec, Ju
procesu" Władimira Bukowskiego, bo akurat
liusz... Tym bardziej to pogmatwane (jak in
miałem tę książkę na czytelniczym rozkładzie.
tryga w „Maledetto imbroglio" Germiego, par
Zatem najpierw była polityka. I w kwestii kina
don, Pietra Germiego), że wszyscy ci Żuławscy
też, bo kiedy Tomek zdziwiony, że zajmuję się
to rodzina. A co robić, gdy napiszę Ford? Wszak
martyrologią Rosjan i narodów krajów zniewo
Johna nic nie łączy z Glennem, a tego z Harrilonych przez Stalina, zasugerował, że kino... to
sonem. Zbieżność nazwisk. A jeszcze jakiś mi
napisałem „Bałkańskie czary" o Kusturicy, któ

K
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ry wtedy miał jakiś przegląd swoich filmów.
A zarówno „Czy pamiętasz (znów ta pamięć!)
Doiły Bell?", „Ojciec w podróży służbowej", jak
i „Underground" to wszak polityka w najczyst
szym wydaniu. Tak jak inne jugosłowiańskie fil
my z lat tym razem 60. ub. wieku, sygnowane
przez Duśana Makavejeva, Aleksandra Petrovića, Żivojina Pavlovića, co mnie od razu prze
niosło w klimat pogrążonego w ciemności sta
dionu „Czarnych" i krzaków okalających woj
skowe budynki w tzw. pułku. I nas, mnie i ko
legów, wciągających w maliny gliny Radomia
nieznające, a ścigające jedenastoletnich chłop
ców jako „syjonistów", cyklistów i co tam jesz
cze Gomułce przyszło do głowy. I tak Kusturica otworzył przede mną perspektywę dziwne
go, zaskakującego dzieciństwa z czasów „ma
łej stabilizacji" z pałami milicyjnymi w tle. Ca
sus magdalenki dał o sobie znać.
Niemniej to jednak Forman otworzył w mojej
pamięci klapkę filmową, gdy analiza komparatystyczna jego „Valmonta" z „Niebezpiecznymi
związkami" Stephena Frearsa wywołała w mo
jej pamięci nie bezsen męczący zwany „Jaruzel
skim", ale inne filmy według evergreena Choderlosa de Laclosa. Nie tylko w sensie innych
ekranizacji „Niebezpiecznych związków", ale
i filmów bliskich im klimatem, koncepcją, po
stawą. A że ta ewokacja objawiała Rogera Vadima, to i Brigitte Bardot, a skoro BB, to także
Arletty, Marie Bell, Giną Manes etc. I ten błysk,
to olśnienie smakiem kruchego ciasteczka zwa
nego „Miesięcznik Prowincjonalny" otworzyło
całą przestrzeń kina francuskiego od „Fantomasów" Louisa Feuillada po „Proroka" Jacquesa Audiarda. I przestrzeń Hollywoodu, i Cinecitta, i Defy, i Barrandova, i zespołu filmowe
go X - całą przestrzeń kina. Cały ten cud XX w.
Można to nazwać, też za męczennikiem z bul
waru Haussmana, czasem odnalezionym: dzie
ciństwa, młodości, zbliżającej się, niestety, sta
rości. Ale tak bez lęku, bez obawy, ale z uro
kami obrazów filmowych, jakie na siatkówce
oka odkłada, odbija blask ekranu rozświetlają
cy czerń sali kinowej. A wszystko po to, „Aby
mnie rozerwać w owe wieczory, gdy miałem

minę zbyt żałosną, dano mi latarnię magicz
ną, którą przed obiadem zakładano na lam
pę. Na kształt dawnych architektów i szklarzy
z epoki gotyku, latarnia ta zmieniała nieprzejrzystość ścian w nieuchwytne iryzacje, w nad
przyrodzone, wielobarwne zjawy, w których le
gendy malowały się niby w drgającym i ulot
nym witrażu" (Marcel Proust, 1/1/ stronę Swana). Cóż, tej lampy magicznej powieści Prousta
nie udało się znów zaczarować na ekranie: „Mi
łość Swanna" Volkera Schlóndorffa raczej roz
czarowuje, niż czaruje.
No tak, poza tym, a propos Formana, do
wiedziałem się, że ten czeski reżyser według
komputerów nie istnieje - i tak do dziś pozo
stał w tekście niejaki Bormann! Znów polity
ka! Na dodatek propagująca ludobójcę jako to
niby wybitnego reżysera Milośa Formana, któ
ry był prześladowany przez hitlerowców w cza
sach okupacji.
Polityka jednak się nie daje. Implikuje to ob
raz krytyki polskiej, który nakreśliłem bardzo
niedawno temu, gdy moi koledzy z MP zajęli
się innymi krytykami, których to Zbigniew Ma
sternak nazwał pasożytami. Pasożyty są jed
nak pożyteczne, jak okazało się po exit Go
mułki i s-ka. Tym bardziej że dzięki krytykom,
których sylwetki rysowałem, odzyskałem lata
70. Epokę tzw; późnego Gierka, gdy kursowa
łem na trasie akademik-Chatka Żaka w mie
ście królewskim Lublinie. Chatka Żaka to fil
mów oglądanie, akademik to filmów opija
nie. Takie tam pogaduszki-zaduszki, gdy snuła
się barwna opowieść „Rękopisu znalezionego
w Saragossie" Wojciecha Hasa, który kame
rą, za piórem Jana Potockiego, opowiadał nie
kończące się perypetie Alfonsa van Wordena,
bo opowieść się nigdy nie kończy. Przeskaku
je ze snu w sen, z filmu w film, z kina do inne
go kina, o czym nadmieniałem, gdy próbowa
łem opisywać moje filmowe wagary, bez któ
rych zamiast filmów miałbym w głowie mącz
kę rybną (czy my, mówiąc za Very Chytilovej fil
mem „Owoce rajskich drzew spożywamy", czy
my więc spożywamy kurczaki, czy ryby?) i pisy
wałbym referaty polityczne diabli wiedzą gdzie
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Nieporozumienie - konflikt - porwanie biskupa
Szczepan Kowalik
fragment książki Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy.
Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977)

rych takich zakładów nie wzniesiono, miała to
o przejechaniu kilkunastu kilometrów z Ra
domia do Starachowic w kierunku połu
szczęście, że przez wiele lat zaznaczano ją punk
dniowym zobaczymy znak drogowy wska tem na mapach w szkolnych atlasach geograficz
zujący, że znaleźliśmy się w Wierzbicy. Jeżelinych. Poza tym była ona i jest do dzisiaj siedzi
trasę tę będziemy pokonywać autobusem, jestbą parafii, której początki sięgają XIII w., a któ
prawdopodobne, że drogowskaz ten przegapi
ra do 1992 r. wchodziła w skład diecezji sanmy, ponieważ prywatni przewoźnicy pędzą na
domiersko-radomskiej (taką nazwę otrzyma
niej w zawrotnym tempie, jakby walczyli mię ła w 1981 r. ówczesna diecezja sandomierska).
dzy sobą o pasażerów stojących na przystan
Obecnie należy do diecezji radomskiej. Mało
kto wie, że w czasie okupacji niemieckiej przez
kach. Tuż po minięciu znaku zorientujemy się,
pewien czas w tej parafii ukrywał się francisz
że droga mocno skręca w prawo i prowadzi
kanin o. Czesław Klimuszko, znany później zie
przez lekkie obniżenie terenu najpierw w dół,
larz, który wskutek przeżyć wojennych zyskał
a następnie w górę. Przejedziemy obok cmen
zdolność jasnowidzenia1.
tarza ogrodzonego kamiennym parkanem,
W okresie powojennym, w 1962 r., doszło
a na horyzoncie dostrzeżemy białą kościelną
w Wierzbicy do nieporozumień między pro
dzwonnicę. Po dotarciu do końca wzniesie
boszczem ks. Marianem Bojarczakiem, skiero
nia z lewej strony zobaczymy kościół. Droga
wanym tam jeszcze w czasie okupacji, a mło
ponownie wykonuje tu nagły skręt i krzyżuje
się z innymi traktami. Podążając dalej tą samą
dym wikariuszem ks. Zdzisławem Kosem. Tłem
sporu były sprawy pobierania opłat za posłu
trasą, ujrzymy niewysokie murowane budyn
gi religijne, prży czym - jak to z reguły bywało
ki oraz drewniane domy pamiętające jeszcze
w takich sytuacjach - proboszcz jawił się wier
dawne czasy. Po chwili, pokonawszy kolejny
nym jako postać negatywna, a wikariusz - ze
ostry zakręt, naszym oczom ukaże się inna za
budowa - rzędy niższych (z cegieł) i wyższych
wszech miar szlachetna. W wyniku zaangażo
wania części parafian po stronie wikarego pro
(z wielkiej płyty) bloków, ustawionych wzdłuż
boszcz został z parafii usunięty siłą. Ponieważ
regularnych ulic, sklepy i zakłady usługowe. To
władze kościelne nie zgodziły się na mianowa
także Wierzbica, tyle że „osiedle", bo ta wcze
nie wikarego nowym proboszczem, o co zabie
śniej oglądana to tzw. dołek. Dzisiaj nie ma już
gali jego zwolennicy, ich delegacja uprowadzi
takiego kontrastu między obiema częściami
miejscowości jak niegdyś, gdyż „dołek" się roz ła z Sandomierza tamtejszego sufragana bp.
Piotra Gołębiowskiego. Ten niespodziewany
budował, a osiedle wymaga remontu. Jeszcze
zamach na duchownego, jako wydarzenie bez
nie tak dawno temu to osiedle nadawało ton
całej okolicy. Było tak za sprawą zakładu, który
1 ADS, Akta Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej cza
dawał pracę wielu okolicznym mieszkańcom.
su
wojennego 1939-1940. Pismo proboszcza Wierz
Wierzbica w okresie PRL była znana z cemen
bickiego ks. Piotra Dembowskiego do kurii biskupiej,
towni „Przyjaźń"—wielkiej inwestycji planu sze
Wierzbica, 10 III 1940 r., b.p.; A.C. Klimuszko, Moje wi
ścioletniego. Dlatego też w odróżnieniu od licz
dzenie świata. Parapsychologia w moim życiu, War
nych miejscowości o podobnej wielkości, w któ
szawa 1990, s. 20-21.
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Kadr z filmu w reż. Jima Jarmuscha „Inaczej niż w raju" (1984)

i diabli wiedzą dla kogo (wszak jedyny genialny
referat polityczny to Ksigżę, inne są zbędne).
Właśnie miałem o krytykach-magdalenkach,
a wyskoczyła Chytilova-magdalenka i polityka-magdalenka. Rój magdalenek w rock and
roiIu płatów mózgowych. Ale bo też ci krytycy
się kłócili, bo kino polskie wybudziło się z głę
bokiego snu, w jaki zapadło po mocnym ude
rzeniu „szkoły polskiej". Misie ryknęły po zimo
wym śnie i sprokurowały, w tym samym cza
sie co KOR, „kino moralnego niepokoju". Pol
ska wraz z jej kinem wkroczyła w nową fazę.
W dekadencję władzy przyniesionej na obcych
bagnetach, w czas sierpnia '80, kiedy zaczęła
się, niestety, także dekadencja kina polskie
go, w którym trafiały się jeszcze rodzynki, ale
ciasto było zakalcowate. I dopiero pod koniec
dekady ostatniej wieku XX kokon zaczął lśnić
niczym motyl w lipcowym upale. Czy były to
„33 dni z życia", czy „Sala samobójców", „Róża"
tudzież „Ida" okazało się, że jednak filmowcy
połapali się wreszcie w nowej rzeczywistości
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i przestali marzyć o mecenacie państwowym.
I zaczęli kręcić całkiem dobre, całkiem zaska
kujące, całkiem polskie (właśnie!) filmy, które
nie są propagandą, zamówieniem administra
cyjnym, daniną sług dla panów, lecz właśnie ki
nem. Snem już teraz XXI w., kiedy żaden gów
niarz nie musi uciekać przed milicyjną pałą,
bo jest „syjonistą" czy „motocyklistą", ani też
żaden student nie musi wspinać się na pierw
sze piętro Chatki Żaka, czyli do kibla, bo Gie
rek przyjechał otwierać rektorat UMCS i drogi
do Chatki są zablokowane - oprócz tej od stro
ny kibla na I piętrze... Może swobodnie śnić.
Usiądźmy więc wygodnie w fotelu, bo Jim
Jarmusch zaprasza: „Inaczej niż w raju", ale też
w raju, bo w kinie. Odtwórzmy w wyobraźni
smaki magdalenki - od dzieciństwa do staro
ści. Ponieważ wakacje wciąż trwają. Nieusta
jące wakacje.
Grzegorz Sasin
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precedensu, wywołał wielkie zainteresowanie
konfliktem ze strony władz państwowych, któ
re postanowiły go wykorzystać. W wyniku za
angażowania władz rozmaitych szczebli - po
wiatowych z Szydłowca, wojewódzkich z Kielc
i centralnych z Warszawy (administracji, bez
pieki i partii) - rozłam został usankcjonowany
na drodze prawnej poprzez utworzenie Nie
zależnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Kato
lickiej w Wierzbicy ze zbuntowanym wikarym
jako nowym proboszczem na czele. Rebelia
została przedstawiona w kontrolowanej przez
państwo prasie jako przejaw oddolnej demo
kratyzacji struktur kościelnych [...].
Konflikt w Wierzbicy rozgrywał się na płasz
czyznach lokalnej i ponadlokalnej. W środowi
sku lokalnym, gdzie wszystko się zaczęło, był
tak intensywny, że mógłby stanowić podstawę
co najmniej kilku sensacyjnych reportaży tele
wizyjnych, a może nawet pełnometrażowego
filmu. W każdym razie, gdyby spór rozgorzał
obecnie, a nie prawie pół wieku temu, z pew
nością w miejscowości stacjonowałyby wozy
transmisyjne wszystkich polskich stacji tele
wizyjnych. Wspomniane już porwanie bisku

Stanisław Zbigniew Kamieński

pa przez parafian było bowiem ledwie jednym
z wielu dramatycznych, tragicznych, niekiedy
wręcz groteskowych, a przeważnie widowisko
wych wydarzeń, które rozgrywały się w Wierz
bicy przez całą dekadę. Dantejskie sceny, do
jakich tam dochodziło w tym czasie - bijatyki,
podpalenia, zakłócanie pogrzebów-oraz inne
przejawy częstokroć sąsiedzkiej, a nawet wewnątrzrodzinnej nienawiści świadczyły o bar
dzo głębokim podziale miejscowej społeczno
ści i jej nieuświadomieniu, nie tylko zresztą re
ligijnym. Z kolei na płaszczyźnie ponadlokalnej
konflikt toczył się między państwem a Kościo
łem, przy czym to państwo, rozumiane tu jako
władze komunistyczne, dokładało wprost nie
wiarygodnych starań, by zapanować nad pa
rafią, wykorzystując owo nieuświadomienie
i wcześniej wytworzoną sytuację. Dzięki po
zostawionej przez te władze i zachowanej do
naszych czasów zadziwiająco drobiazgowej do
kumentacji obecnie te wszystkie machinacje,
o których ówcześni uczestnicy i obserwatorzy
Wierzbickich wydarzeń w większości nie mieli
pojęcia, mogą zostać całkowicie wyjaśnione.

fot. archiwum

Szczepan Kowalik

Szczepan Kowalik - urodził się w 1981 r. w Radomiu. Ukończył
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Ra
domiu (w 2000 r.), następnie studiował historię na Wydziale
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go, gdzie w 2011 r. obronił doktorat. Był trzykrotnie stypendy
stą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Po studiach praco
wał w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu jako ad
iunkt w dziale historii. W 2011 r. zrezygnował z pracy i wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, wybiera
jąc drogę powołania kapłańskiego. Jest autorem i współauto
rem kilku książek i artykułów oraz wystaw muzealnych. Jest
laureatem Nagrody Literackiej Miasta Radomia 2013 w kate
gorii książka naukowa/popularnonaukowa za książkę Konflikt
wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz
PRL (1962-1977), wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej,
z której pochodzi publikowany wyżej fragment. W chwilach
wolnych od zajęć seminaryjnych zbiera w kościelnych archiwach i bibliotekach materiały do ko
lejnej pracy, tym razem dotyczącej historii Radomia.
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esienią ubiegłego roku „Miesięcznik Prowin
cjonalny" obchodził 15-lecie istnienia, wy
szło w tym czasie 140 numerów pisma i, jak
obliczyła Ilona Michalska-Masiarz, przez 15 lat
na łamach miesięcznika została zaprezentowa
na, na miarę naszych możliwości - ktoś może
uznać, że tylko zasygnalizowana, twórczość 68
artystów plastyków. Dużo to czy mało, trudno
powiedzieć, ale nawet jeśli nie tak wiele, to na
jubileuszowej wystawie, bo w ten sposób świę
towaliśmy nasz jubileusz, nijak nie dałoby się za
prezentować choćby jedną tylko, niewielką pra
cą, twórczość wszystkich. Wymieniam uczest
ników pokazu, wśród nich także siebie, bo zna
lazłem się w wyróżnionej grupie (co nie bez sa
tysfakcji zaznaczam), w kolejności alfabetycz
nej: Andrzej Brzegowy, Mariusz Dański, Ber
nard Gotfryd, Stanisław Zbigniew Kamieński,

J

Jerzy Kutkowski, Leszek Kwiatkowski, Krzysztof
Mańczyński, Aleksander Olszewski, Michał Płoski, Barbara Polakowska, Łukasz Rudecki, Mał
gorzata Strzelec, Krystyna Szymańska, Andrzej
Wajda i Hanna Wojdała-Markowska.
Zostałem poproszony o urządzenie ekspo
zycji prac „Piętnastki" w sali wystawowej bi
blioteki. Hanna Wojdała-Markowska dała ob
raz przekraczający rozmiarami skalę pozosta
łych obiektów, trzeba było pokazać go oddziel
nie, w centralnej przestrzeni między oknami,
dwa boczne miejsca na tej ścianie przeznaczy
łem dla cyfrowych grafik Aleksandra Olszew
skiego i Mariusza Dańskiego; prace wszystkich
trojga to rozwiązania abstrakcyjne, porządko
wane przez podziały geometryczne.
Do dyspozycji pozostały dwie ściany, krót
sza i dłuższa, na wprost okien. Ekspozycję krót-
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szej zacząłem trzema kolorowymi fotografiami
kwiatów na łące Barbary Polakowskiej, ogląda
nych z bliska, na łodyżkach jednej z roślin sre
brzyste krople rosy. Dalej dwa akryle na pa
pierze z dodatkiem pasteli Leszka Kwiatkow
skiego, rozedrgane barwne struktury niczym
strugi wody, w których pulsuje światło. Za nimi
cztery niewielkie monochromatyczne akware
le Małgorzaty Strzelec, na każdej kilka kamy
ków rozrzuconych na ziemi. Kończy tę ścianę
stylizowane na orient przedstawienie postaci
kobiecej z kartami w dłoniach, być może au
toportret Krystyny Szymańskiej, kokieteryjny
i melancholijny zarazem. W jego sąsiedztwie
kamienie Małgorzaty Strzelec nabierają wy
mowy magicznych przedmiotów.
Dłuższą ścianę zacząłem trzema fotografiami
autorstwa Jerzego Kutkowskiego, zdjęcia, za
pewne kolorowe, zamienione na czarno-bia
łe, stanowią informację o pielgrzymce do Zie
mi Świętej: Żydzi pod Ścianą Płaczu w Jerozo
limie. To miejsce odkrywają dla siebie i foto
grafują wszyscy, którzy zjawiają się tam po raz
pierwszy. Szkoda, że „subiektywny obiektyw"
nie znalazł tam bardziej osobistego motywu.
Dalej cztery rysunki Andrzeja Brzegowego, te
same, które były reprodukowane przed 15 laty,
młodzieńcza twórczość pod wpływem Picas
sa i ówczesnej szkoły krakowskiej, ale z wy
raźnymi poszukiwaniami własnego języka wy
powiedzi. Kolejno - kolaż Andrzeja Wajdy, na
wiązujący do staropolskich przedstawień tań
ca śmierci, z cytatami współczesnej fotografii
prasowej. To chyba ostatni dar Wajdy do kolek
cji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.
Potem obraz Krzysztofa Mańczyńskiego, miej
ski zaułek stłoczonych domów, geometria i po
ezja razem, własność biblioteki. Za nim czerwono-złota ikona Michała Płoskiego, przedsta
wienie św. Anny według bizantyjskiego wzoru
z XVII w. Następnie malarski, nieduży, nastro
jowy portret młodej kobiety Łukasza Rudeckiego, twarz do połowy w świetle, w połowie
tonąca w cieniu. Dalej fotograficzny portret
Isaaca Bashevisa Singera, na czarno-białym
zdjęciu cała postać noblisty o polskich korze
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niach, siedzącego w fotelu, we wnętrzu domu,
autorstwa Bernarda Gotfryda. Na koniec mój
autoportret, duże powiększenie niewielkiego
rysunku ołówkiem, wydrukowane w technice
sitodruku. Jak zawsze przyglądam się światu
oczami pozbawionymi tęczówek i źrenic.
Czy dla tak zróżnicowanego zestawu prac
można poszukiwać jakiegoś logicznego podsu
mowania, wspólnego mianownika? Chyba nie.
Dobrze jednak, że miała miejsce taka wysta
wa, świadectwo związków i relacji tych, któ
rzy wyruszyli stąd w świat z tymi, którzy po
wrócili czy zostali na miejscu (choć podejmują
swoje, bliższe i dalsze, wędrówki po świecie).
Na czwartej ścianie, o której nie wspomnia
łem dotąd, znalazły się fotografie z jubileuszo
wego spotkania redakcji i znajomych pięć lat
temu, a Mariusz Dański popełnił, na podsta
wie zdjęć, graficzne impresje na temat osób
wchodzących w skład zespołu redakcyjnego:
naczelnej Anny Skubisz-Szymanowskiej, se
kretarz Agaty Morgan, pierwszego sekretarza
redakcji Marka Niwińskiego, poprzednich pań
sekretarz: Krystyny Kasińskiej i Magdaleny Sulich-Kosiec, korektorki Haliny Bogusz, Ilony Michalskiej-Masiarz, Barbary Pikiewicz, Jerzego
Kutkowskiego, Krzysztofa Majerczyka, Grze
gorza Sasina, Mieczysława Szewczuka, Rober
ta Utkowskiego i piszącego ten tekst.

Stanisław Zbigniew Kamieński
13-15.01.2014

Wystawa „15 x 15. Jubileusz Miesięcznika Prowin

cjonalnego", 16.11-9.12.2013

Małgorzata Strzelec
Niebieskie kamienie III, 2009
akwarela, 16 x 18,3 cm

Krystyna Joanna Szymańska
bez tytułu, 2007
kredka, kolaż, papier, 100 x 70 cm

GP

Stanisław Zbigniew Kamieński
Autoportret, 1996
sitodruk, 83x65 cm

Michał Płoski
św. Anna wg ikony greckiej z 1637 roku, 2013

akryl, deska, 24 x 18 cm
(własność prywatna)

GP
2

Bernard Gotfryd
Isaac B. Singer, 1972
fotografia czarno-biała, 35 x 26,4 cm

Łukasz Rudecki
Portret wymazywany III
2010, olej, płótno

(własność prywatna)

40 x 40 cm

GP
3
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Andrzej Wajda
Taniec śmierci II, 2001
kolaż, papier, 69 x 69 cm
(kolekcja Muzeum Sztuki

Współczesnej w Radomiu)

1
I
Krzysztof Mańczyński

Andrzej Brzegowy, Huśtawki, 1989, tusz, piórko, papier, 21 x 29,7 cm
Jerzy Kutkowski, Przy ścianie 2,2013, fotografia czarno-biała, 30 x 40 tm

GP
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Zima w mieście, 1985
olej, płyta
74,5 x 77,2 cm, razem z ramą
(kolekcja Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomiu)

Mariusz Dański

Z cyklu Vana Figuris - wszystko
jest niedopowiedziane, 2013
druk cyfrowy, płótno
70 x 100 cm

Barbara Polakowska, bez tytułu, 2013, fotografia barwna, 30 x 45 cm
Leszek Kwiatkowski, bez tytułu, 2013, akryl, pastel olejny, papier, 50 x 70 cm

GP
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Aleksander Olszewski
Zcyklu3x3,2013
druk cyfrowy, papier
20x20 cm
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Pomiędzy wyniesieniem na ołtarze Ojczyzny
a potępieniem
(w 150. rocznicę powstania styczniowego)
Wojciech Pestka
tare zdjęcie bardzo kiepskiej jakości, na

Żaden przywódca oddziału z okresu powsta
nim Czachowski, Pustowójtówna, Langie
nia styczniowego nie wzbudził tylu sprzecznych
wicz (na białym koniu). Trzy postacie dra
opinii. Nawet jego wiek stał się przedmiotem
matu, który na kartach historii widzimy zwysporów. Drążkiewicz, 33-letni urzędnik guberkle w skali globalnej, narodowej. Może warto
nialny z Radomia, który przyłączył się do po
postawić inne pytania, spojrzeć na dostępne
wstania i prowadził kancelarię oddziału, a więc
relacje i dokumenty z innego punktu widzenia?
z tej racji jest wiarygodny w swoich relacjach,

S

Hanna Wojdała-Markowska, Z cyklu Dachy-Paryż, niedatowany, olej, płótno, 130 x110 cm
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Dionizy Czachowski
- starzec straszniejszy od diabła
Rosjanie nazywali go „strasznym starcem",
bali się panicznie. Swoi bali się go może jesz
cze bardziej, widząc w nim diabła. „Czachow
ski na koniu upędzał się, krzyczał, łajał, nie po
zwalając dla porządku rozłazić się, wchodzić do
chat przydrożnych w celu napicia się wody. Za
danie nie było łatwym, toteż stary nie mogąc
sobie poradzić, ponieważ był bardzo gwałtow
nego charakteru, palnął z rewolweru i na miej
scu położył ciurę, biedaka. Niewysłowioną mi
to przykrość sprawiło, a takim wstrętem dla
starego gwałtownika przejęło, że go do koń
ca już znieść nie mogłam" - taki obraz „stare
go diabła" pozostawiła Jadwiga Wojciechowska-Prendowska w swoim pamiętniku (Moje
wspomnienia, Kraków 1962). Wydaje się, ze
jego żywiołem była walka. Z ogromną brawu
rą w pierwszym szeregu rzuca się w bój pod
Suchedniowem, Wąchockiem, osłania odwrót
powstańczej partii pod Nową Słupią, wresz
cie 12 lutego wystawia się na kule wroga na
Świętym Krzyżu. „Dionizy Czachowski okazał
się dzielnym wodzem, na swoim gniadoszu
był ciągle czynny i rozkazujący nam i ukazują
cy, gdzie mianowicie i jak uderzać, wysłano 12
ochotników boczną drogą niby dla zajęcia ty
łów, podpełzli w lesie, dali ognia po kilkakrot
nie i Moskwa uciekła -zwycięscy powrócili"
(Wiktor Gruszczyński, Archiwum Radomskie).

przypisuje Czachowskiemu aż 67 lat w chwi
li śmierci 6 listopada 1863 r., podczas gdy, jak
wynika z metryki, miał niespełna 54 lata. Sta
nisław Długosz, jego biograf, w książce Cza
chowski (Poznań 1914) podaje w wątpliwość
te rachunki, pisząc: „cyfra 54 wydaje się wąt
pliwą — źródła i naoczni świadkowie zgodnie
stwierdzają, że Czachowski poległ, mając lat
sześćdziesiąt kilka".
Lista zasług dla sprawy polskiej przypisywa
nych Czachowskiemu jest równie długa jak lista
błędów. Romantycy widzą w nim natchnione
go, otoczonego sławą wodza, który wszystko
rzucił na jedną szalę z porywu serca, z miłości
ojczyzny. Są skłonni wybaczyć mu błędy-któż
trzeźwo myślący mógł się poderwać przeciw
takiej sile, jaką była Rosja, któż potrafił sku
tecznie walczyć i zwyciężać. Drudzy, odwołu
jący się do rozumu, wystawiają mu rachunek
za przelaną krew. Dla nich w powstaniu pozba
wionym wojskowej organizacji i szans na zwy
cięstwo zmarnowała się najlepsza część mło
dzieży i inteligencji. Bo można było bardziej
przysłużyć się Polsce, umacniając ją gospodar
czo, budząc świadomość jej historycznych tra
dycji, powinności obywateli wobec ojczyzny.

Anna Henryka Pustowójtówna
albo „Michał Smok"
„Wieczorem około godziny 6 (było już ciemno)
przyszedłem do Langiewicza dla powiadomie
nia go o wyjeździe. Zastałem tam jakiegoś księ-
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rzu i ukrywała się aż do wybuchu powstania.
Po przejściu granicy i sforsowaniu w okolicach
Szczucina zamarzniętej Wisły dociera 14 lute
go 1863 r. do Staszowa i staje przed Langiewi
czem. Zostaje mianowana adiutantem „stare
go diabła" - Dionizego Czachowskiego. Można
powiedzieć, że ma z nim coś wspólnego - łą
czy ich brawura, odwaga, nierozumna pogar
da dla śmierci.
Prof. S. Kieniewicz napisał o niej w Polskim
Słowniku Biograficznym-. „Liczne świadectwa
stwierdzają odważne zachowanie się Pusto
wójtówny na polu bitwy; roznosiła konno roz
kazy wśród świstu kul; pod Małogoszczą, Chro-

brzem, Grochowiskami słowem i przykładem
podtrzymywała odwagę kosynierów".

fot. archiwum

dza i bardzo młodego chłopca; przy rekomen
dacji dowiedziałem się, że ów młody chłopiec
nazywa się Michał Smok. Zdziwiła mnie jednak
niezwykła figura tego młodzieńca, jakby nie
naturalnie poruszająca się w męskim ubraniu,
nadzwyczaj mała ręka i noga, a przy tym niepo
równywalna szerokość bioder, więc prezento
wany chłopiec wydał mi się płci bardzo podej
rzanej. Po krótkiej rozmowie, gdy panowie wy
szli, Langiewicz objaśnił mi, że pan Michał Smok
jest panną Henryką Pustowójtówną" - przeby
wający wtedy w Staszowie członek Tymczaso
wego Rządu Narodowego Józef Kajetan Janow
ski tak opisał przybycie Pustowójtówny do od
działu Langiewicza w swoim
Pamiętniku.
Urodzona 28 lipca 1838 r.
w Wierzchowiskach koło Lu
blina, córka polskiej szlach
cianki Marianny z Kossa
kowskich i rosyjskiego ofi
cera Trofima Pustowojtowa,
edukację rozpoczęła w Lu
blinie w Szkole Wyższej Płci
Żeńskiej Zgromadzenia Pa
nien Wizytek, a później kon
tynuowała ją w Instytucie
Wychowania Panien w Puła
wach. Pod tą szumną nazwą
kryła się placówka, nadzoro
wana przez samą cesarzową,
w której starannie wybra
ne dziewczęta z rodzin zie
miańskich i oficerskich przy
gotowywano do roli faworyt
na imperatorskim dworze.
W jej wypadku jednak inne
sentymenty doszły do głosu.
W 1862 r. za udział w mani
festacji pod Dubienką zosta
ła skazana w Petersburgu
na karę więzienia w mona
styrze, w guberni kostromskiej. Przewożona z Lublina,
uciekła 28 sierpnia 1862 r.
podczas postoju w Żytomie
O Anna Henryka
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Pustowójtówną i Marian Langiewicz

powstanie na tym terenie. Będą o tym pamię
tać w powiecie radomskim, opatowskim, san
domierskim. Feliks Wiśniewski tak pisze o jego
oddziale: „Karność oddziału Czachowskiego,
jego generalne marsze i kontrmarsze wśród ze
wsząd otaczających go kolumn nieprzyjaciel
skich, o ile wyrobiły żołnierza - o tyle tak wy
czerpywały z sił ludzi, że powszechnie modlo
no się o bitwy, dla znalezienia w nich śmierci
jako mniej groźnej od nadludzkich wysiłków"
(W oddziale Czachowskiego, Lwów 1903).

Marian Langiewicz - dyktator
„Uciekł z kasą i dziewczyną do interny austryjackiej" - w podręczniku dla szkół ogólno
kształcących Historia 1815-1939. Polska i świat
wydanym pod koniec lat 90. ub. wieku prof.
Andrzej Garlicki tak napisał o Langiewiczu.
„Kampania Langiewicza zaczęła się w Ra
domskiem od niezbyt udanych akcji mających
doprowadzić do wybuchu powstania (jak by
nie patrzyć, tylko jedna z zaplanowanych ak
Gdyby Polacy nie byli Polakami
cji zakończyła się sukcesem - atak na kompaW150. rocznicę powstania styczniowego trud
nięsaperówwJedlni, nie byłbym sobą gdybym
no uciec od wspomnienia obowiązkowego, re
o tym nie wspomniał) i trwała zaledwie sześć
fleksji o Polakach, którzy, jak pisał carski histo
tygodni. Przez cały jej czas u boku Langiewi
ryk Mikołaj Berg: „płacząc nad dziećmi, przy
cza walczył Czachowski. Bitwa pod Pieskową
pasują pałasze i niosą siebie i wszystko co
Skałą rozpoczyna ostatni etap kampanii Lan
mają »na ołtarz ojczyzny«". Aspirując do mia
giewicza. 10 marca dokonuje zamachu stanu
na „narodu wybranego", musieliśmy doskona
zajmując miejsce Mierosławskiego, w wyniku
le rozumieć, że, nie szczędząc ofiary krwi i ży
zakulisowych intryg ogłasza się dyktatorem
cia, w końcu będziemy w stanie zwrócić uwa
powstania bez porozumienia z Rządem Tym
gę Stwórcy i wybijemy się na niepodległość,
czasowym. W bitwie pod Chrobrzem 17 marca
jeśli nie przez uznanie dla naszego uporu, to
Pustowójtówną własnym ciałem zasłania Lan
z powodu litości. Pewnie nie bylibyśmy sobą,
giewicza przed gradem kul, 18 marca docho gdybyśmy w swoich słabościach nie znajdo
dzi do bitwy pod Grochowiskami. W tym dniu,
wali powodów do dumy i nie spodziewali się
w Wełczu, nocą, Langiewicz porzuca żołnierzy
podziwu ze strony sympatyków. Naszych wro
i ucieka przez Wisłę do Krakowa - zabiera ze
gów nie było stać na pobłażliwość i sympatię:
sobą jedynie Annę Henrykę Pustowójtównę
„gdyby Polacy nie byli Polakami - szydził Berg
i kasę oddziału".
w swoich Zapiskach o Polskich spiskach I po
We wspomnianym już Polskim Słowniku Bio
wstaniach (Warszawa 1906) - t.j. gdyby byli
graficznym czytamy w nocie dotyczącej M.
zgodniejsi i nierozpadali się na tyle różnorod
Langiewicza: „W ciągu sześciotygodniowej
nych stronnictw, gdyby w swych działaniach
kampanii dał Langiewicz dowód wytrwałości,
politycznych okazali więcej ładu organiczne
wyróżnił się umiejętnością zręcznego manew go i wytrwałości, jużby się Polska dawno wy
rowania i talentem organizacyjnym. Szwanko
zwoliła. Nieraz Polakom kładziono do ust wol
wało wprawdzie w jego oddziale zarówno roz
ność, chodziło tylko o to, by rozgryźć i prze
poznanie, jak i zaopatrzenie, niemniej fakt,
łknąć dawkę. Słabe, chorowite dzieci i tego
że tylko jego oddział ostał się po klęskach lu
uczynić nie były w stanie i nie umiały!".
towych, zwrócił na Langiewicza uwagę kra
ju i zagranicy [...]. Langiewicz stał się narodo
wym bohaterem".
Wojciech Pestka
Na tle Langiewicza z pewnością lepiej pre
zentuje się Czachowski. I historycy w tym jed
\N cytowanych fragmentach zachowano oryginal
ną pisownię.
nym miejscu są zgodni. To Czachowski ocalił

Miesięcznik Prowincjonalny nr I (142) 123

PUBLICYSTYKA

PUBLICYSTYKA

Instytut Literacki
u Gombrowicza

wych w PRL. W opowie
ści o Maisons-Laffitte nie
powinno zabraknąć przy
najmniej paru stów o au
rze otaczającej to magicz
ne miejsce - Wojciech Si
kora nazwał Lafit „kawał
kiem XIX-wiecznej Polski".
Tę magiczną aurę oprócz
ludzi, którzy sami byli nie
zwykłymi osobowościa
mi, tworzyły też zwierzę
ta. Otóż w Laficie od za
wsze pomieszkiwał jakiś
pies, koty, a nawet przed
domem przez jakiś czas
dumnie przechadzał się
kogut. Aurę Lafitu tworzy
też 200 obrazów rozwie
szonych na ścianach.

Natalia Rowińska
grudniu 2013 r. Muzeum Gombrowi
kierował. Otóż w 1981 r., kilka dni po przyjeźcza we Wsoli odwiedził Wojciech Sikora,
dzie do Paryża Wojciech Sikora poszedł z ko
obecny dyrektor Instytutu Literackiego
legą odwiedzić Redaktora (tak Jerzego Gie
w Maisons-Laffitte. Z jego rozmowy z Małgo

droycia
nazywali współpracownicy). „Przez
rzatą Ptasińską, historyczką z Uniwersytetu
kilka godzin Redaktor wypytywał nas o sytu
Warszawskiego, wyłoniły się trzy opowieści.
ację w Krakowie, wiedząc, że stamtąd przyby
Pierwsza z nich dotyczyła działalności w opo
liśmy" - wspomina.
zycji antykomunistycznej. Już jako uczeń kra
Kolejna opowieść, jaką można wyodrębnić
kowskiego liceum zaangażował się w zbiera
z rozmowy z dyrektorem Lafitu (tak nazywa
nie podpisów pod protestem przeciwko wpro
się w skrócie Maisons-Laffitte), osnuta jest wo
wadzeniu do Konstytucji PRL zapisu o przyjaź
kół ludzi tworzących Instytut Literacki. Może
ni ze Związkiem Radzieckim i „innymi bratnimi
warto w tym miejscu zacytować słowa Woj
krajami socjalistycznymi". Podczas studiów na
ciecha Karpińskiego określające powód zało
Uniwersytecie Jagiellońskim (studiował filozo
żenia „Kultury": „Chodziło o stworzenie kano
fię w latach 1977-1980), w maju 1977 r., w dru
nu swobodnej i sensownej myśli, polegającego
gą rocznicę śmierci przyjaciela Staszka Pyjasa
na utrwaleniu silnego nurtu polszczyzny, który
(znanego opozycjonisty), brał udział w orga
pomagałby w budowie swobodnego polskiego
nizowaniu bojkotu krakowskich juwenaliów.
domu, swobodnej przestrzeni duchowej pol
Uczestniczył też w działalności Studenckiego
skiej, europejskiej, ludzkiej".
Komitetu Solidarności jako jeden z redakto
Należy tu dodać, że Jerzy Giedroyc, szef In
rów „Sygnałów", z którymi związani byli wów
stytutu Literackiego i zarazem redaktor naczel
czas m.in. Joanna Burchard, Anna Krajewska,
ny „Kultury" (pisma ukazującego się początko
Grzegorz Małkiewicz, Jan Polkowski, Tomasz
wo jako kwartalnik, później miesięcznik), był
Schoen, Bronisław Wildstein. Na pytanie pro
człowiekiem dialogu; dzięki swojej niezwy
wadzącej rozmowę o przyczyny wyjazdu z Pol
kłej pasji poznawczej i szerokim horyzontom
ski, Wojciech Sikora odpowiedział: „Stan wo
intelektualnym oraz wieloletniemu doświad
jenny zastał mnie w Paryżu. Był to czwarty rok
czeniu w kierowaniu pismami zdołał utrzy
mojej działalności w Studenckim Komitecie So
mać „Kulturę" na wyjątkowo wysokim pozio
lidarności. Komuna z przychylnością patrzy
mie. Miesięcznik ten był niejako centrum kul
ła na nasz wyjazd z kraju. Mój wyjazd to była
turalno-politycznym dla polskiej emigracji po II
przechadzka po stolicach Europy Zachodniej.
wojnie światowej, odegrał dużą rolę w kształ
Dla każdego młodego człowieka fajną rzeczą
towaniu świadomości Polaków z kraju. Wśród
jest powłóczyć się, pozwiedzać różne kraje.
współpracowników „Kultury" szarą eminen
Nasz plan był prosty: popracować trochę na
cją była Zofia Hertz, która oficjalnie tylko pro
Zachodzie, kupić samochód, pojeździć. Mieli
wadziła księgowość. Miała jednak decydujący
śmy pełnomocnictwa organizacji na całą Euro
głos w kwestii kto w Laficie był mile widziany,
pę Zachodnią. Koledzy porozjeżdżali się w róż
a kto nie. Od początku istnienia „Kultury" jej
ne strony; Schoen i ja pozostaliśmy w Paryżu".
współpracownikami byli - Józef Czapski, któ
Potem poznał Jerzego Giedroycia - człowieka,
remu pismo zawdzięczało nowoczesną oprawę
który współtworzył od podstaw Instytut Lite
graficzną, Konstanty Jeleński, nazywany przez
racki i „Kulturę" i który nimi przez ponad 50 lat
bliskich „Kotem", który dzięki swoim umiejęt-
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Wydarzyło się w Laficie
ostatnimi laty

B

Gabinet Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte

nościom dyplomatycznym i szerokim znajomo
ściom wśród wpływowych kręgów ludzi kultu
ry i biznesu odgrywał niebagatelną rolę „pozyskiwacza" funduszy.
Wielokierunkowa działalność Lafitu to już
osobny temat. Wystarczy wspomnieć o dru
kowaniu książek pisarzy niezależnych (np. An
drzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza,
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) i organizo
waniu przerzutów tychże książek do krajów
Europy Wschodniej. Do Polski przemycano
również Pisma Historyczne. Jeszcze inną for
mą działalności Instytutu Literackiego było or
ganizowanie pomocy finansowej dla uczest
ników wszelkich zrywów niepodległościo

Po śmierci Jerzego Gie
droycia (2000 r.) następcą
została Zofia Hertz, a po
niej funkcję dyrektora pla
cówki przejął brat Jerzego
Giedroycia - Henryk Ma
ria, który kierował Lafitem
do swojej śmierci (w 2010
r.). Obecnym szefem jest
Wojciech Sikora, a Lafit, jak mówił, „został wpi
sany na światową listę UNESCO, dzięki temu
mogliśmy przeprowadzić generalny remont
na sumę 800 tys. euro". A w przyszłości: „to
będzie jedno z najbardziej nowoczesnych ar
chiwów na świecie. Nasze archiwum obejmu
je całą Europę pojałtańską, również druki ze
Wschodu. Jesteśmy w trakcie digitalizowania
księgozbioru. Już 637 numerów „Kultury" zo
stało zarchiwizowanych cyfrowo" - zakończył
Wojciech Sikora.

Natalia Rowińska
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Ukraina w naszych głowach
Anna Spoina
kraina płonie i czytanie o niej bardzo nam
trochę z tęsknej dumki, trochę z przewodnika
dla potomków repatriantów zza Buga. Lwów
się przyda. Nawet jeśli nie można w pełni
zaufać scenom burd i opisom rozpadającej -„Semperfidelis", miasto bardziej polskie niż
się poradzieckiej rzeczywistości z brawuroweWarszawa, a już na pewno niż Wrocław. Droho
go łże-reportażu nagrodzonego w Paszportembycz to oczywiście Schulzowski krajobraz tan
Polityki. Książka Ziemowita Szczerka pokazu
dety, magii rozpadu oraz nostalgicznych wes
je, jakie pokłady hipokryzji mieszczą się w na
tchnień za nieco większym sztetlem. Stepy,
a więc anarchiczna, kozacka swoboda. Bohate
szych głowach.
rowie Mordoru... dołączają do tego brak mar
Jak z Gogola
szruty, ogólną abnegację i picie, picie na umór,
od rana do wieczora, od aptecznego balsamu
Autor rozdział po rozdziale coraz bardziej ob
naża poczucie wyższości, za którym czają się
Wigor po klasyczne spirytualia. Wspomagane
nasze kompleksy biedniejszych krewnych za
prochami, szaloną jazdą po bezdrożach daw
sobnej Europy. Jak bardzo potrzebujemy po
nego rosyjskiego imperium, rozmowami o po
patrzeć na siebie sprzed dwóch-trzech dzie
lityce, muzyce i seksie. Przypadkowe znajomo
sięcioleci - szarych, głodnych Zachodu, zde
ści rozszerzają świadomość i pozbawiają złu
terminowanych, by udowodnić, że nie przy
dzeń: wszędzie kręcą się podobni poszukiwa
należymy już do tego samego świata. Przej
cze mocnych wrażeń, dla których trasy z bederzeć się w ukraińskim lustrze, nieuprawnio
kerów są zaprzeczeniem przygody. Ich potrze
nym gestem podkreślając zasadnicze różnice
by zostały świetnie rozpoznane, nisza zagospo
historyczne, estetyczne, obyczajowe. Ukrain
darowana przez przedsiębiorczych Ukraińców
ka spotkana przez bohatera zarzuca mu łatwy
z pomysłem na mały biznes.
triumfalizm wynikający z tajonego resentymentu; Niemka z kolei nie
Matka anarchia
widzi różnicy między Pola
Anarchia językowa pisarza,
kami i Ukraińcami, jedna
bezceremonialnie sypiące
ko dla niej egzotycznymi.
go wulgaryzmami, jest kon
Ta nieprzyjemna w grun
trolowana i związana z za
cie rzeczy książka jest bar
mysłem stworzenia książ
dzo zabawna i brawurowa
ki wiarygodnej w swej kow swojej prowokacyjności,
lokwialności. Ziemowit
tyle że podczas jej czytania
Szczerek podsuwa czytelni
przypomina się co chwila
kom, coraz bardziej niedo
Gogolowskie: „Z czego się
wierzającym jego quasi-reśmiejecie? Z siebie samych
lacji z podróży, stosowne
się śmiejecie!".
słowo-klucz: „gonzo". Re
portaż gonzo to tekst naru
Jazda bez trzymanki
szający zasady dziennikar
Zwykli turyści, jak to tu
skiej bezstronności, oso
ryści: jadą na wschód po
bisty, prowokacyjny pod
twierdzić swoje oczeki
względem obyczajowym
wania. Trochę z literatury,
i politycznym, bliższy bele

U
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trystyce niż wiernej relacji z podróży. Narrator
powołuje się też na beatników i W drodze, ale
tylko po to, by zdystansować się do tego wzo
ru: „Braliśmy plecaki i jechaliśmy w drogę. Nie
czytaliśmy Kerouaca, bo nie dato się tego czy
tać. Tyle tam było pulsujących w każdą stro
nę, skłębionych bebechów. No i też dlatego,
że było nam trochę głupio, bo nam, w prze
ciwieństwie do Kerouaca, o nic nie chodziło".
Otóż w tej powieści drogi, która tak chętnie
posługuje się zgrywą i niejako programowo na

rusza poprawność polityczną, chodzi jednak
o coś ważnego. O uczciwe opisanie polskich
umysłów, skurczonych z lęku przed samooce
ną, pielęgnujących poczucie wyższości, która
jest żałosnym złudzeniem.

Anna Spoina
Ziemowit Szczerek, Przyjdzie Mordori nas zje, czy
li tajna historia Słowian, Wydawnictwo HalArt,

Kraków 2013.

Zimno jak cholera
Robert Utkowski
eż macie wrażenie, że z roku na rok coraz
trudniej przeczekać zimę?

T

Ja tak mam. Ta daje mi się we znaki w spo
sób szczególny. Z natury jestem ciepłolub
ny, naprawdę dobrze mi się oddycha powie
trzem rozgrzanym do 30 stopni, więc na mro
zie się duszę. Z natury lubię wędrówkę i włó
częgę, a teraz to niemożliwe, bo zimno i duszę
się. Z natury jestem leniwy, a akurat na prze
cięciu tego grudnia i stycznia, i przez cały sty
czeń jeszcze pracy dużo, tak dużo, że duszę się.
Dlatego tak trudno było mi zebrać się do
tego tekstu. Oj, trudno. Jeżeli czytacie go, a na
zewnątrz już wiosna lub nawet lato - to zna
czy, że nie zdążyłem na czas. Przy natłoku za
jęć niełatwo też myśleć o literaturze, kulturze
czy sztuce. Nie ma czasu na analizowanie wza
jemnych zależności, kiedy do zrobienia jeszcze
masa rzeczy, a w bliskiej perspektywie cało
nocny montaż. Choć kilka przemyśleń jednak
jakoś się pojawiło.
Pierwsze dotyczy jubileuszu Grzegorza Mo
lendy. 25 lat jego działalności artystycznej.
W czasie benefisu i Grzegorz, i występujący
z nim w klubie Łaźnia goście pokazali, że mamy
całkiem niezły skład w Radomiu. Jest autor
przyzwoitych tekstów, a jak się dobrze rozej
rzeć, to takich autorów znalazłoby się jeszcze

przynajmniej dwóch. Jest grupa całkiem nie
źle te teksty interpretujących aktorów (wyko
nawców). Jest wreszcie bogaty zestaw muzy
ków, którzy są w stanie udźwignąć muzyczną
część potencjalnych przedstawień potencjal
nego literackiego kabaretu.
Nie ma tylko jednej rzeczy: publiczności.
Zatem z biletów taki twór nie ma żadnych
szans się utrzymać. Czyli zasadniczo nie ma
żadnych szans. Radomska publiczność woli ra
czej obejrzeć kabaret w telewizji lub rozpalić
w piątkowy wieczór grilla na-balkonie. A szko
da, bo takie zdarzenie kulturalne mogłoby bar
dzo wizerunkowi miasta pomóc. Ale ogólnie
mamy uzdolnioną 40-letnią młodzież i warto
nad tym pomyśleć.
Wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek wy
znał kiedyś, oficjalnie, więc nie zdradzam żad
nej tajemnicy, że bada, jakim zainteresowa
niem cieszą się poszczególne imprezy kultu
ralne organizowane w mieście. I od tego zain
teresowania, rozpoznawalności, zależy, na ja
kie wsparcie te rzeczy mogą liczyć. Jak rozu
miem, a przynajmniej taką mam nadzieję, nie
jest to jedyne kryterium. Bo jak dwa i dwa to
cztery, a zapałki w ręku dziecka to pożar, kon
cert zespołu, który właśnie jest na topie, zgro
madzi większą publiczność niż zbiorowe czy-

Miesięcznik Prowincjonalny nr I (142) j 27

rys. m@d

FELIETON

tanie prozy czy dramatów takiego czy innego
pisarza. O czym zresztą mogliśmy się przeko
nać. A i takie rzeczy, niszowe, też przecież war
to robić. Podobnie jak koncerty muzyki bardzo
poważnej, spotkania z pisarzami czy wystawy
obrazów, choć bardziej marketingowo byłoby,
gdyby to były koncerty pisarzy, spotkania z ma
larzami i wystawy muzyki poważnej.
Ale i tak w ankietach niewiele osób je wy
mieni. A takie rzeczy budują klimat miejsca,
klimat miasta. Artystyczny kabaret wpisałby
się w to miasto całkiem, całkiem.
A propos klimatu: od dawna uważam, że mia
sto mogłoby zatrudnić stałych grajków, żeby
na ulicy Żeromskiego brzdąkali na gitarze, pi
łowali skrzypce czy próbowali rozerwać akor
deon. Nie codziennie nawet i nie przez cały
dzień. Być może zapracowaliby lepiej na rzecz
głównej ulicy miasta niż inicjatywy dotyczące
zamknięcia sklepów w niedzielę. Zamknięcie
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MUZYKA
sklepów nie ściągnie nagle lu
dzi na ulicę Żeromskiego. Ma
gia nowych fontann też się wy
czerpie. Przywykniemy. Jesz
cze rok, dwa i zacznie się na
rzekanie. Mogę się założyć:
światło będzie nie takie, mu
zyka zbyt smutna, i tryskają ja
koś tak, nie do taktu.
Martwej Żeromskiego dłu
go nic nie ożywi. Zawsze to
powtarzałem, powtórzę raz
jeszcze: puste, ciemne okna
na piętrach kamienic przy Że
romskiego nie zachęcają. Są
martwe. Równie dobrze moż
na wybrać się na spacer głów
ną aleją cmentarza przy ul. Li
manowskiego. Tyle samo ży
cia. Więc może grajek, jeden
czy drugi, choć na chwilę od
ciągnie uwagę od tych mar
twych pięter. I parterów, bo
na parterach też coraz wię
cej smutku. Myślę o tym „za
trudnieniu", bo kiedyś rozma
wiałem z dziewczyną, która
usiadła na Żeromie z gitarą. Po godzinie wsta
ła, zwinęła się i poszła. „W Białymstoku w go
dzinę zebrałam (do futerału) kilka razy wię
cej" - powiedziała.
Warunek: grajek musi potrafić grać. I nie
zimą, oczywiście, bo z roku na rok te zimy co
raz trudniejsze. I trudniej zebrać się do jakiej
kolwiek pracy.
Zostawiam pod rozwagę.

Robert Utkowski
PS

Paszport „Polityki" dla Ziemowita Szczerka poka

zał, że ta ziemia nie jest tak przeklęta, jak widzieć
chcielibyją malkontenci.

ie pierwszy raz radomskie Katakumby, ciche
tone" Pytlak robiący sample. Dyskretnie w głę
w dni powszednie, w weekendowy wieczór
bi sali czuwał Michał Mierzwa odpowiedzialny
zamieniają się w miejsce pulsujące muzyką
za wizualizacje. Niesamowity ładunek energii,
graną na żywo, tak też było 20 grudnia ubiegłedobry humor i masa wspomnień, tak w skrócie
go roku za sprawą jubileuszowej imprezy znane
można by opisać to, co się działo chwilę później.
go radomskiego zespołu Alicetea, obchodzące
Alicetea zagrało: i retrospektywnie (z pomocą
go 10-lecie działalności.
byłych członków zespołu: z Alicją Gryz na czele,
Impreza ruszyła o godz. 20. Na wstępie emo
a także Radosławem „Frodo" Fajdkiem oraz Ka
cji dostarczyli zaprzyjaźnieni z radomskim zespo
rolem „Jumbo" Podsiadłym), i aktualnie, bo po
łem artyści: przedstawiciel lubelskiej sceny reg
leciały wszystkie kawałki z najnowszej płyty gru
gae Kudłacz (Sensithief), kielecki raper Rover oraz
py zatytułowanej „Wyspy Planety Układy" (ty
muzycy z Radomia: Czachownica, Czyku i Radom
tuł albumu to słowa-klucze do treści zawartej
Raggajungle. Na koncert przybyło ponad 400
w utworach). A warto było skupić się na tekstach
sympatyków tego rodzaju muzyki, w większości
piosenek radomskiej gwiazdy reggae, bo są wy
wierni fani Alicetea. Tuż po 22 na scenę weszli
razem uczuć i poglądów, obserwacji życia, opo
główni aktorzy spektaklu: wokaliści Kuba „Jahwiadają o relacjach międzyludzkich, odnoszą się
kub" Gajewski i Daniel „Adam III" Adamczyk, gi
do tego, co się dzieje na świecie, ale też podkre
tarzysta Piotr „Niecu" Nieciecki, basista Łukasz
ślają związki muzyków z rodzinnym miastem. Na
„Fred"Treter, perkusista Miłosz „Miły" Likowski,
tomiast eksponująca teksty muzyka to wysoce
obłędna sekcja dęta: Grzegorz „Puzon" Olewiń
energetyczna kombinacja reggae'owych wibracji,
ski grający, rzecz jasna, na puzonie i trębacz Da
funkowych rytmów, ska i hip-hopu. Nic dziwne
mian „Demon" Czarnecki oraz Maciek „Plungego, że ten swoisty, eksplodujący miszmasz wpra-
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TEATR
Aliceatea - Budźmy zmysły

Radomskie „Nagłe zastępstwo" 20 lat później
a znakomity głos Maksa w „Dajcie mi tenora"

Autor tekstu: D. Adamczyk
Autor muzyki: A. Molak, Alicetea

Płynie energii teraz strumień,
tylko go poczuj tylko uwierz.

N

Budźmy zmysły, budźmy Ducha bo
świat się rozstroją i mu trzeba zapodać ton.
Niech skończy się już wiara w to,
że tu milczeniem zmienisz coś.
Budzi się świt oddechem miasta,
My razem z nim w cieniach i blaskach.
Niech złgczy nas rytm, krzyk i pasja.
Tylko siebie nam potrzeba by żyć.
Nasz sens i droga - zawsze pamiętać!
To ciał tęsknota, kiedy dotykamy sedna.
Trud, równowaga, jedności mantra.
Harmonia jest tu i jest ból na dachu świata.

Budźmy zmysły, budźmy Ducha bo
świat się rozstroją i mu trzeba zapodać ton.
Niech skończy się już wiara w to,
że tu milczeniem zmienisz coś.
Płynie energii teraz strumień,
tylko go poczuj tylko uwierz...

fot. internet

Budźmy zmysły, budźmy Ducha bo
świat się rozstroją i mu trzeba zapodać ton.
Niech skończy się już wiara w to,
że tu milczeniem zmienisz coś.

Jak świat szeroki długi znamy tę grę.
Co dzień iluzjg kusi magiczny sen.
Łatwość nas woła, magnetyzuje pęd.
Dawne reguły tracg swój dawny sens.
Wyostrz serca takt, znajdź w sobie moc.
Chodź nie bój się, odmienimy nasz los.
Wciggnij powietrze i poczuj jego smak.
Daj ponieść rytmowi każdego dnia.
Posłuchaj jak płynie melodia słów,
między nami z ust do ust.
Ty i ja to rzeczywistość.
Ty i ja to przyszłość.

a początku chciałbym wrócić do wspo
rii Wojciecha Kępczyńskiego, dziś uznanego re
mnień. Polska prapremiera sztuki „Daj
żysera w warszawskim teatrze Roma. Odżywa
cie mi tenora" Kena Ludwiga odbyła się ją wspomnienia sprzed lat, gdy szef podupa
właśnie w Radomiu 16 stycznia 1993 r. i nosidającej opery w Clevland Saunders (Jarosław
ła wówczas tytuł „Nagłe zastępstwo". I ja tam
Rabenda) cieszy się, że zawita do niej świato
byłem i choć upłynęło tyle czasu, ta farsa zapa
wej sławy śpiewak operowy Tito Merelli (w tej
dła mi w pamięć, a trzeba nadmienić, że obej
roli Piotr Kondrat). Dzisiejszy Saunders to 20 lat
rzałem wszystkie premiery teatru radomskie
temu Max... czas upływa. Patrząc na wspania
go pod koniec XX w.
łą grę Iwony Pieniążek jako Julii, warto wrócić
Obecnie na scenę w sztuce „Dajcie mi teno
wspomnieniami do szalonej kokietki, która jest
ra" wyszli prawie ci sami aktorzy, którzy zagra
zakochana w tenorze (tenorach) bez pamięci,
li przed 20 laty. Z powodu upływu czasu mnie
a nieżyjący, wspaniały Andrzej Bieniasz w roli
mam... zmieniły się tylko ich role: dojrzały Jaro
Tito Merelliego był niesamowicie przekonujący
sław Rabenda (Max), obecnie Saunders; Iwona
i perfekcyjny. Ale dość, bo na koniec tej retroPieniążek (Maggie), obecnie Julia, Danutę Do
spekcji, porównywania starego i nowego spek
lecką (Diana) zastąpiła Izabela Brejtkop. Nie
taklu potoczyła mi się po policzku łza szczęścia
umniejszając obecnej Julii, brakowało mi śp.
i radości-dzisiaj w roli Diany Izabela Brejtkop,
Marii Chruścielówny, która zagrała brawuro
a wtedy moja ulubiona aktorka Danuta Dolec
wo, z ekspresją i przekonująco. Dobre aktor
ka. Ta łza to na wspomnienie Diany, która pod
stwo żyje w pamięci widza, mimo że aktorka
rywała, kokietowała, z wielką żywiołowością,
gra już tylko na deskach „teatru niebiańskie
seksapilem, grą słowem i ciałem, ale przede
go". Ilekroć nawiedzam groby, z racji swojej
wszystkim kobiecym wdziękiem. Tak sobie my
profesji wspominając tych, którzy odeszli i któ
ślę, że dawna Diana (Danuta Dolecka) mogła
rych znałem, kieruję swoje kroki na skraj małej
by z powodzeniem zagrać i dziś. Jej talent ak
alejki, do skromnego grobu z napisem „Maria
torski podołałby z powodzeniem inscenizacji.
Chruścielówna aktorka 1937-1994" (kw. D9,
Warto wybrać się na to przedstawienie, aby
rząd IIIA, nr grobu IB, cmentarz komunalny
w smutnym, zabieganym i pełnym rozterek
Radom-Firlej).
współczesnym świecie zobaczyć komediofarPo 20 latach, w Nowy Rok 2014, dzień po syl
sę, która bawi, rozśmiesza i przenosi w inny,
westrowej premierze zapragnąłem jeszcze raz
dość wesoły świat, gdzie widz zachowuje się
obejrzeć spektakl, który przygotował Teatr Po jak Max (w tej roli Łukasz Mazurek - wielkie
wszechny im. Jana Kochanowskiego w Rado
brawa dla dzisiejszego Maksa) i zmienia cho
miu. Reżyserem jest Marcin Sławiński. Wie
ciaż na chwilę rzeczywistość, aby zagrać swo
le razy przenosił na radomską scenę sztuki:
ją rolę życia.
„Kompot" (1983), „Iwona Księżniczka Burgun
da" (1985), „Nagi król" (1986), słynne „Seksual
ne perwersje w Chicago" (1992). To były czasy!
ks. Mariusz Waldemar Turczyk
Do Radomia przyjeżdżali widzowie z Warszawy
i oklaskiwali spektakle na stojąco.
Siedząc wygodnie w fotelu, przypominam
sobie wiek XX i „Nagłe zastępstwo" w reżyse

E3

Okładka albumu Alicetea „Wyspy Planety Układy",
autor Przemysław Ochnia

wił wszystkich uczestników urodzinowej biesiady
w dobry nastrój i taneczny pląs. Oczywiście nie
obyło się bez urodzinowego tortu i odśpiewania
tradycyjnego „sto lat".
Obserwując nieco odjechanych muzyków Ali
cetea, nie sposób nie zadać sobie pytania o kon
dycję psychiczną grupy. Tworzą ją kontrastujący
ze sobą muzycy o silnych osobowościach. Zapy
tany po koncercie o napięcia, jakie z pewnością
zdarzają się w tak dużym składzie osobowym,
basista grupy uspokaja - „Mamy to już za sobą.
Dogadujemy się. Teraz u nas problemem nie są
napięcia i zgrzyty, lecz synchronizacja czasu na
próby zespołu. No, ale pracujemy i nad tym".
Przyszłość Alicetea jawi się zatem optymistycz
nie. Potencjał muzyków jest spory. Po latach zbie
rania doświadczeń (dwie oficjalne płyty, kilkaset
koncertów w kraju i za granicą, nagrody i wyróż
nienia na konkursach i festiwalach muzycznych)
grupa zmierza w bardziej profesjonalnym kierun
ku. Jest rzeczą prawdopodobną, że wkrótce pe
netrować będzie nowe obszary muzyczne. Pozostaje życzyć muzykom kolejnych lat owocnej
działalności, satysfakcji z grania i, przede wszyst
kim, więcej pozycji w dorobku fonograficznym.

Krzysztof Majerczyk
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Wbrew stygnącym uczuciom
i zamierającym nadziejom...
Wizyta Henryka Sienkiewicza w Radomiu w 1903 r.
Sebastian Piątkowski
wielowiekowej historii Radomia nie bra
kowało nigdy wydarzeń o wielkiej wa
dze dla miasta i jego mieszkańców. Czę
sto wiązały się one z pobytem w „grodzie nad
Mleczną" ludzi wywierających znaczący wpływ
na losy naszego kraju - monarchów, prezyden
tów, liderów życia gospodarczego, społeczne
go i kulturalnego. Niektóre z tych wizyt są pa
miętane i przypominane po dziś dzień, inne
uległy całkowitemu zapomnieniu. Dziś pragnę
przypomnieć wydarzenie, którym 110 lat temu
żył cały Radom - uroczystą wizytę w naszym
mieście najpopularniejszego polskiego powieściopisarza Henryka Sienkiewicza.

Największa gwiazda z pomocą potrzebującym
Droga życiowa Henryka Sienkiewicza jest do
skonale znana, a zarazem bogato udokumen
towana. Jego dorobek literacki wszedł do ka
nonu lektur szkolnych, przypominanie tych in
formacji byłoby więc despektem dla Czytelni
ków „Miesięcznika Prowincjonalnego".
Nie wszyscy jednak wiedzą lub pamiętają,
że jedną z powszechnie dostrzeganych cech
Sienkiewicza jako człowieka była jego wrażli
wość na sprawy społeczne. Korzystając ze swej
sławy, wielokrotnie wspierał najróżniejsze ini
cjatywy niosące pomoc ubogim i potrzebu
jącym. Znany był fakt założenia ochronki dla
dzieci w majątku Oblęgorek, czy też stworze
nia (dzięki kilkunastu tysiącom rubli ofiarowa
nym pisarzowi przez anonimowego wielbicie
la podpisanego „Michał Wołodyjowski") fun
duszu dla artystów zagrożonych gruźlicą. Nie
zdziwiono się zatem, gdy w 1903 r. Sienkiewicz
włączył się w kolejne działania mające wspo
móc dotkniętych nieszczęściem. Wspomnia
ny rok okazał się dla ziem zaboru rosyjskiego
wręcz katastrofalny. Obok licznych klęsk ży
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wiołowych prawdziwą tragedię przyniosła gi
gantyczna powódź, a zwłaszcza wylew Wisły,
który zrujnował całkowicie wiele miejscowo
ści położonych m.in. w guberni radomskiej.
Opisywane szeroko przez prasę zniszczenia,
spychające tysiące włościan w otchłań nędzy,
skłaniały członków wielu środowisk do podej
mowania inicjatyw mających na celu wsparcie
poszkodowanych. W całym zaborze rosyjskim
organizowano kwesty, przedstawienia teatral
ne i występy artystyczne, przekazując docho
dy potrzebującym. Na nieszczęście rodaków
nie pozostał obojętny także Sienkiewicz. Pod
czas jednego z zebrań warszawskiego Towa
rzystwa Literatów i Dziennikarzy przedstawił
zebranym interesujący pomysł. Zaproponował
mianowicie, aby grupa stołecznych intelektu
alistów przedstawiła w największych miastach
kraju cykl odczytów poświęconych zagadnie
niom ekonomicznym, społecznym i literackim.
Wstęp na spotkania miał być płatny, a dochód
z biletów zostałby przekazany powodzianom.
Propozycja została przyjęta z uznaniem i szyb
ko skompletowano skład uczestników tej - jak
to określano oficjalnie-„podróży odczytowej".
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Henryk
Radziszewski - ekonomista, historyk, zwolen
nik tzw. szkoły narodowej w badaniach eko
nomicznych; Ignacy Baliński - znany warszaw
ski prawnik, a zarazem poeta, krytyk literacki
i teatralny, a także Witold Lewicki - redaktor
gazety „Słowo", propagator idei nadania mia
stom polskim jak najszerszych uprawnień sa
morządowych. Pomimo powszechnego uzna
nia, jakim cieszyli się ci społecznicy, zdawano
sobie sprawę z faktu, że w omawianej podróży
po stolicach guberni Królestwa Polskiego będą
oni jedynie tłem dla człowieka, którego gwiaz
da błyszczała najsilniej - Henryka Sienkiewicza.

To właśnie chęć ujrzenia na własne oczy naj
popularniejszego polskiego pisarza miała skła
niać wielbicieli jego talentu do wzięcia udzia
łu w spotkaniach, co wiązało się z konieczno
ścią wydania poważnych, ale przecież przezna
czanych na szczytny cel środków finansowych.

Dwa dni w Radomiu
Jesienią 1903 r. do mieszkańców naszego mia
sta dotarła informacja, że wśród stolic guber
ni zaboru rosyjskiego, które zamierzają od
wiedzić organizatorzy „podróży odczytowej",
jest także Ra
dom. Liderzy lo
kalnych elit zda
wali sobie do
skonale sprawę
z faktu, że wizy
ta Sienkiewicza
nie będzie zwy
czajnym spo
tkaniem pisa
rza z wielbicie
lami jego talen
tu. Patriotyzm
bijący z kart Try
logii czy Krzyża
ków sprawiał,
że w smutnym
czasie rusyfika
cji i narodowej
niewoli spotka
nie takie mogło
stać się wyda
rzeniem o wy
miarze ogólno
społecznym,
niosącym wie
le treści „ku
pokrzepieniu
serc". W Rado
■ Henryk Sienkiewicz
miu zawiązałsię
błyskawicznie
komitet obywatelski, którego członkowie zaję
li się przygotowaniem programu wizyty. Usta
lono też datę przybycia Henryka Sienkiewicza

do miasta, wyznaczając ją na 18 grudnia wspo
mnianego roku.
Przebieg wydarzeń, które miały miejsce
w Radomiu tego i następnego dnia, znamy
dokładnie dzięki sprawozdaniom prasowym.
Przede wszystkim, gdy okazało się, że pisarz
i jego współpracownicy przyjadą do Rado
mia pociągiem (podróżując z Kielc przez Skar
żysko), zapadła decyzja o powitaniu ich - tak
jak podczas dawnych wizyt monarchów-jeszcze przed granicami miasta.' 18 grudnia do Ja
strzębia wydelegowano członków komitetu or
ganizacyjnego,
wśród których
byli m.in. Mak
symilian Skot
nicki, Feliks
Brześciański
i redaktor „Ga
zety Radom
skiej" Szczęsny
Jastrzębowski.
Na miejscowej
stacji kolejowej
spotkali się oni
z pisarzem i ru
szyli wraz z nim
w dalszą drogę.
Na radomskim
dworcu na przyjazd pociągu
oczekiwały set
ki osób, które na
widok Sienkie
wicza stojące
go na stopniach
wagonu-jak re
lacjonowano „odkryły głowy,
witając ukocha
nego mistrza".
Wśród wiwa
tów i okrzyków
Sienkiewicz i jego towarzysze przejechali do
Hotelu Europejskiego, aby tam posilić się i od
począć.
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Kilka godzin później w gmachu Resursy Oby
watelskiej rozpoczęło się spotkanie z uczestni
kami „podróży odczytowej". Chociaż-jak już
wspominano - bilety na tę imprezę nie były
tanie, sprzedano je błyskawicznie już kilka dni
wcześniej, a wielu chętnych nie było w sta
nie dokonać zakupu. Jako pierwszy przema
wiał Henryk Radziszewski, opowiadając m.in.
o bogactwie dawnej Rzeczypospolitej; następ
nie Ignacy Baliński odczytał dwa wiersze swe
go autorstwa, a po nim Witold Lewicki wygło
sił prelekcję o zadaniach społecznych miast.
Wszystkie te wystąpienia były jednak zaled
wie wstępem do chwili, w której na mównicę
wszedł Henryk Sienkiewicz. „Wszyscy powstają z miejsc - relacjonowała „Gazeta Radom
ska" - a oklask potężny, przeszywający powie
trze, wymownie świadczył o radości, jaka za
panowała w każdym sercu". Chociaż zapewne
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wiele osób liczyło na wysłuchanie pre
lekcji o zagadnieniach literackich, pisarz
zdecydował się na inny krok. Odczytał
mianowicie zebranym utwór swego au
torstwa Dwiełgki-alegoryczną przypo
wieść osadzoną w tradycji hinduizmu,
nawiązującą do tradycyjnego wątku wal
ki dobra ze złem. Trudno stwierdzić, czy
zaspokoiło to „apetyty" wielbicieli. Na
wet jeśli nie, to możliwość zobaczenia
na własne oczy pisarza rekompensowa
ła z pewnością wszystkie rozczarowania.
Kolejnym ważnym punktem progra
mu pierwszego dnia pobytu Sienkie
wicza w Radomiu była uroczysta ko
lacja wydana przez miejscowych spo
łeczników. Ta - jak to określała prasa
-„uczta" zaplanowana została dla 100
osób. Oprócz pisarza, jego współpra
cowników i reprezentantów administra
cji przy stołach zasiedli również miesz
kańcy miasta dobrani tak, aby reprezen
tować wszystkie warstwy i środowiska
społeczne - inteligencję, wolne zawo
dy, rzemiosło, kupiectwo, robotników
itd. Pojawianiu się kolejnych dań towa
rzyszyły toasty i przemówienia, wygła
szane zarówno przez radomian, jak i go
ści z Warszawy. Henryk Sienkiewicz zabrał głos
dwa razy, odpowiadając na mowy sędziego Pawińskiego i Juliusza Dreszera. Jak podkreślano
już później, obecność w lokalu naczelnika ro
syjskiej żandarmerii uniemożliwiała mówienie
wprost o sprawach najważniejszych dla Pola
ków, w związku z czym w przemówieniach po
jawiły się szybko aluzje, przenośnie i inne zaka
muflowane treści. Najważniejsze słowa, zapa
miętane przez obecnych na sali, wypowiedział
Sienkiewicz, stwierdzając: „W Potopie starałem
się artystycznie przedstawić straszne położe
nie kraju zalanego potopem szwedzkim i wy
kazać dzielność i męstwo narodu, który się od
potopu tego uwolnił. Dziś my także w potopie,
ale Bóg da, że nie zginęło męstwo pradziadów
naszych i kiedyś potop ten spłynie, jak spłynął
tamten". Dla odbiorców było oczywiste, że pi

sarz nie mówi o powodzi, z którą borykali się
mieszkańcy Królestwa Polskiego, ale o rosyj
skim panowaniu i jego nadchodzącym kresie.
To między innymi dlatego już po latach pobyt
Sienkiewicza w Radomiu określono mianem
chwili „budzenia stygnących uczuć i zamiera
jących nadziei".
Następnego dnia, 19 grudnia, Henryk Sien
kiewicz i jego współpracownicy zwiedzili Ra
dom. Po uczestnictwie w porannej mszy św.
w kościele farnym obejrzeli plac budowy ko
ścioła pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny
(dziś bazylika katedralna), a następnie złoży
li wizyty w radomskich instytucjach charyta
tywnych - domu pracy, przytułku dla star
ców i kalek oraz w sierocińcu. Pisarz zechciał
dokonać wpisów do ksiąg pamiątkowych
tych placówek, kreśląc w księdze domu pra
cy słowa: „Gdzie społeczeństwo otacza opie
ką dzieci, tam zawsze przed nim jasna przy
szłość. Szczęść Boże!", a w księdze ochronki
dla dzieci: „Cześć miłości bliźniego, która te
mury wzniosła". Kilka godzin później pisarz
i towarzyszące mu osoby opuścili miasto, że
gnani na dworcu przez licznie zgromadzonych
mieszkańców.

Pamięć
Wizyta Henryka Sienkiewicza była dla miesz
kańców Radomia wydarzeniem o dużej wa
dze. Oprócz tego że przyniosła poważną sumę
przeznaczoną na cele charytatywne, umocni
ła w radomianach patriotyzm, dając im też na
dzieję na przyszłość. Nie trzeba dodawać, że
wzmogła i tak już wielkie uwielbienie dla ta
lentu pisarza. W kolejnych latach mieszkań
cy miasta cieszyli się wraz z innymi Polakami
z kolejnych zaszczytów spływających na Sien
kiewicza, a zwłaszcza z przyznania mu Nagro
dy Nobla w dziedzinie literatury. W okresie
I wojny światowej pisarz został uznany za „du
chowego ojca" Legionów Polskich i starań na
rzecz niepodległości kraju. Jego słowa wypo
wiedziane kilkanaście lat wcześniej w Resursie
Obywatelskiej przypominano często, uznając
je za spełnione proroctwo. „Gazeta Radom

ska" przypominała czytelnikom „[...] pamięt
ne chwile Jego między nami pobytu. Potop,
o którym obrazowo mówił w resursie, spływa
już z ziemi polskiej. Spełniły się prorocze sło
wa mistrza, a zbudzone siłą jego geniuszu ry
cerskie postacie przeszłości wcieliły się w wa
leczne nasze Legiony, walcząc z odwiecznym
wrogiem na granicach Rzeczypospolitej, jak
niegdyś czynili to Kmicice, Skrzetuscy, Wołodyjowscy i inni. Z posiewu krwi bohaterów, któ
rych ojcem duchowym jest Sienkiewicz, wzej
dzie nad Polską Wolność".
W sierpniu 1916 r. w Radomiu odbyły się bo
gate uroczystości związane z 70. urodzinami pi
sarza. Odczytom i wystawieniu na scenie spek
taklu opartego na fragmentach Ogniem i mie
czem towarzyszyło przygotowanie specjalne
go listu z życzeniami od mieszkańców miasta,
który został przesłany jubilatowi. Z tym więk
szym smutkiem przyjęto kilka miesięcy póź
niej informacje o jego śmierci. W organizowa
ne w całym kraju uroczystości żałobne włą
czyli się także radomianie. 22 listopada w ko
ściele farnym odbyło się specjalne nabożeń
stwo gromadzące mieszkańców wokół sym
bolicznej trumny i portretu pisarza. W otocze
niu sztandarów i oficjalnych delegacji setki ra
domian uczestniczyło w modlitwach z udzia
łem wszystkich duchownych katolickich prze
bywających wówczas w mieście, wysłuchując
też przemówienia żałobnego, które wygłosił
ks. kan. Józef Rokoszny.
Najwymowniejszym świadectwem pamięci
radomian o pisarzu stała się podjęta wkrótce
decyzja o nadaniu ul. Mariackiej imienia Hen
ryka Sienkiewicza. Pamiętano, że w 1903 r.
właśnie na niej pisarz oglądał budowę nowe
go kościoła, nie przypuszczając przecież, że kie
dyś świątynia ta stanie się bazyliką katedral
ną. Ulica ma za patrona Henryka Sienkiewicza
po dziś dzień.

Sebastian Pigtkowski
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Zmarł Tadeusz Hajnrych
Mieczysław Szewczuk

j

listopada 2013 r. zmarł Tadeusz Hajnrych
- grafik, rysownik, malarz. Przez długie
lata był jednym z najbardziej aktywnych
artystów radomskiego środowiska. W latach
60. uczestniczył w ogólnopolskich wystawach
grafiki i od tego czasu przez kolejne dziesię
ciolecia do końca XX w. niemal zawsze brał
udział w wystawach środowiskowych i ogól
nopolskich organizowanych w Radomiu, ale
także w wielu wystawach w innych miastach
(Warszawa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Biel
sko-Biała, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Tar
nów, Słupsk, Jelenia Góra, Gdańsk, Szcze
cin, Sopot, Koszalin, Kalisz, Opole, Katowice,
Wrocław, Białystok, Rzeszów, Częstochowa,
Chełm, Lubaczów, Zamość, niekiedy pokazy
wanych też za granicą). Zorganizował kilka
dziesiąt wystaw indywidualnych... Należy do
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niewielkiej grupy radomskich twórców, któ
rych prace znalazły się w kolekcjach muzeal
nych w wielu miastach.
Urodził się w 1931 r. w Lublinie, dzieciństwo
spędził w Kurowie, studiował w PWSSP w Ło
dzi w latach 1951-1956. Dyplom otrzymał
w 1957 na Wydziale Włókienniczym u profe
sorów, którzy związani byli z nurtem sztuki
nowoczesnej: Teresy Tyszkiewicz i Lecha Kunki. Kiedy ukończył studia, zamieszkał w Pion
kach; uczył w Studium Nauczycielskim w Ra
domiu, dojeżdżał z Pionek pociągiem. Wido
ki i refleksje z tych podróży utrwalił w grafi
kach (linorytach) w połowie lat 60. w cyklach:
„Podmiejski" (pociąg) i „Podradomscy" (lu
dzie). Jego twórczość ukształtowały lata 60.,
wtedy powstały grafiki, ale też najważniej
sze obrazy, takie jak „Cegielnia III" i „Kamie-

nie" (ok. 1963 i 1964, oba w kolekcji Muzeum
Sztuki Współczesnej).
Był wtedy w środowisku radomskich arty
stów chyba jedynym uprawiającym grafikę,
jednym z niewielu młodych. Był twórcą, któ
rego sztuka zyskała uznanie w kraju, więc po
wierzono mu zadanie udekorowania pracami
wnętrz statku „Radom". W 1967 r. przygoto
wał dla statku zestaw linorytów; są wśród
nich prace o tematyce radomskiej.
W1975 r. Radom został miastem wojewódz
kim, a nowa ekipa polityczna przywiązywa
ła wagę do propagandy wizualnej i w latach
70. także w Radomiu plastycy zaczęli otrzy
mywać wiele zleceń. Tadeusz Hajnrych peł
nił rolę kierownika artystycznego Zakładów
Artystycznych ART przy radomskim oddziale
Związku Plastyków. W tych latach - oprócz
wielu innych prac projektowych - zrealizo
wał kilkanaście w technice mozaiki (w Rado
miu, Pionkach, Kozienicach, Wierzbicy, Chot
czy). W Radomiu w holu Technikum Mecha
nicznego, w klubie Relax i na elewacji budyn
ku administracyjnego Zakładów Metalowych.
Porzucił wtedy grafikę (wrócił do niej w la
tach 80.) i na wystawach sztuki prezentował
rysunki ołówkiem i obrazy. Jest na nich zwy
kle jeden umieszczony centralnie motyw:
martwa ryba na plaży, lecący ptak czy ka
dłub łodzi; albo jakiś fragment: skrzydło, skó
ra, liść; rzadziej postać czy postacie. Ekspre
syjne pociągnięcia ołówka, pędzla stwarza
ły przedmiot, postać, ciało, jakiś strzęp, któ
re stawały się metaforą każdego istnienia.
Często poszarpane, jakby istnienie oznacza
ło zniszczenie, rozkład. To schemat wielu ob
razów i rysunków, jego indywidualny, rozpo
znawalny znak. Sens tych przedstawień pozostaje niejasny, więc to, co piszę, jest zapew
ne tylko jedną z możliwych interpretacji. Po
nadto, ten świat pozbawiony jest wszystkie
go, co w rzeczywistym decyduje o jego uro
dzie i radości ludzi. Mamy wrażenie, że w tym
malarstwie nie ma koloru. (W jego najważ

niejszych, „klasycznych" obrazach są głów
nie brązy i szarości).
Skąd takie motywy? Tadeusz Hajnrych był
trochę młodszy od malarzy z pokolenia debiu
tującego na wystawie w warszawskim Arse
nale w 1955 r. Przeżyli wojnę, okupację, stu
diowali w okresie socrealizmu; w ich świado
mości wojna, tragiczne zdarzenia czasu oku
pacji to był najważniejszy punkt odniesienia.
Młodszy, ale z takim samym życiowym baga
żem. Jednak wykształcony w innym środowi
sku, łódzkim, gdzie żywe były idee awangar
dy, był nie tylko przeciw socrealizmowi i re
alizmowi, ale też wszystkiemu, co było kon
tynuacją koloryzmu.
W dojrzałej twórczości wielu artystów po
kolenia nie dostrzegamy już sygnałów, że
to odniesienie do tamtego czasu i tamtych
śmierci - istnieje; ale pozostało napięcie,
które niekiedy rosło aż do granicy niszcze
nia (przez artystę obrazu - u Jacka Sempoliń
skiego). U innych jest po prostu dramatyzm,
mrok. Przywołanie czasu wojny, zniszczenia
może wyjaśnić, skąd te motywy. Dowodem,
że ten mentor wskazujący temat, decydujący
o charakterze wizji to pamięć o śmierci w tam
tych latach, że niektóre rysunki to symbole
tej pamięci - jest tytuł serii rysunków z lat 80.
i 90- ~ „Ekshumacje". Innym dowodem jest
udział artysty (przez wiele łat) w wystawach
„Przeciw wojnie", w miejscu pamięci o ofia
rach, czyli w Muzeum na Majdanku w Lublinie.
Był też w jego sztuce inny wątek, od lat roz
wijający się równolegle, ale traktowany przez
autora jako margines. Wątek kwiatów (malo
wanych jak wzory na tkaninę) i martwych na
tur (jak ze szkoły podstaw malarstwa, a malo
wanych w późnych latach). Prac barwnych, de
koracyjnych. Pokazywał je na małych wysta
wach, ale na dużej wystawie retrospektywnej
w Muzeum Sztuki Współczesnej w 1997 r. tych
prac nie było. Na tej drodze twórczej były jak
marzenie o innym malarstwie, a nie świadomą
decyzją, by zaliczyć te obrazy do kanonu dzieł.
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grudzień 2013 - styczeń 2014
Kozienice
4.12.2013. Muzeum Regionalne w Kozienicach
otrzymało imię prof. Tomasza Mikockiego. Zwią

zanym z tym wydarzeniem uroczystościom towa

rzyszyła sesja naukowa Instytutu Archeologii Uni
wersytetu Warszawskiego zorganizowana w sali

6.12.2013. Zakończyły się XIX Radomskie Spotkania

Młodych Kameralistów. W koncercie finałowym wy
stąpiły zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej II stop

nia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Imprezę zor
ganizowały Towarzystwo Muzyczne w Radomiu i Ze
spół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach

oraz otwarcie wystawy „Palmyra - Oaza Wyobraź

ni. 50-lecie polskiej obecności w Palmyrze". Wysta
wę zorganizowano w muzeum.

17.01.2014. Muzeum Regionalne w Kozienicach
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Let-

nisku to organizatorzy wystawy prezentującej pra
ce powstałe podczas Międzynarodowego Plene

fot. M. Gardulski

ru Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby „Inspi
racje Garbatka-Letnisko 2013". Wystawę otwar

to w muzeum.

Orońsko

na wernisaże trzech wystaw. W Muzeum Rzeźby

w Radomiu, dar Artysty

W świecie radomskiej sztuki twórczość Ta
deusza Hajnrycha należy do zjawisk najbar
dziej odrębnych - i zastanawiających, prowa
dzących do różnych interpretacji. Przez lata
był wierny jednemu modelowi obrazu, w któ
rym jeden przedmiot jest symbolem całego
świata. Obrazy ukazują te malowane przed
mioty w ruchu-potargane, postrzępione, po
obrywane. (Uległy upływowi czasu?) Tworzył
Tadeusz Hajnrych swoje prace wbrew oczeki
waniom odbiorców, dla których ta sztuka po
zbawiona była atrakcyjności. Kwiaty, martwe
natury, pejzaże były próbą malowania innych
obrazów, atrakcyjnych dla widza, komercyj
nych. (Choć być może także jego kusiło ma
larstwo wielu barw, ukazujące urodę tego, co

nego przez MCSW „Elektrownia". Pokazy w kinie He
lios trwały trzy dni.

11.12.2013. W Galerii Słonecznej AIG LINCOLN otwar
ta została 23. Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP.
13.12.2013. W galerii Rogatka otwarto wystawę ma
larstwa Zuzanny Gajos „Wprowadzenie".

13-14.12.2013. W ramach VII Festiwalu Sztuki im. Je
rzego Buszy „Random in Radom" odbyły się dwa wy
darzenia artystyczne. Jedno z nich zatytułowane „Fotoobiekt zidentyfikowany..." miało miejsce w Mazo

18.01.2013. Centrum Rzeźby Polskiej zaprosiło
■ Tadeusz Hajnrych, Trofea I, nie dat., ołówek, tusz, papier, 70 x 94 cm, kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej

11.12.2013. Rozpoczęła się siódma edycja Zimowe
go Przeglądu Filmowego „Koksownik" organizowa

Współczesnej otwarto siódmą odsłonę „Alfabetu

wieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia",
a drugie- Fotoobiekt zidentyfikowany cd."-w Galerii
Monumentalnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

rzeźby - stu...", w galerii Oranżeria zorganizowa

bardzo blisko - jak kwiaty, jak stojąca na stole
„martwa natura": butelki, porcelana, owoce).
W ostatnim czasie - z powodu choroby Tadeusz Hajnrych pozostawał na marginesie
środowiska, ale pamiętając wielu starszych
od siebie i młodszych, którzy też odeszli, mó
wił - i rozmawiał o tym ze mną - o koniecz
ności ukazania dorobku radomskich plasty
ków. Uważał, że powinna powstać stała eks
pozycja ich prac.

Mieczysław Szewczuk

no wystawę Tomasza Skórki „Ożywcze miejsce",

a w galerii Kaplica Tomasz Tomaszewski pokazał

kompozycje przestrzenne i instalacje. Prezentacje
zatytułował „Kompozycja".

Radom
5.12.2013. „Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twór

14.12.2013. Radomska Orkiestra Kameralna zaprosi

ła na doroczny koncert gwiazdkowy. Jako solista wy

stąpił Jacek Kortus - fortepian. Orkiestrę poprowa
dził Przemysław Zych. W przerwie koncertu odbyła
się licytacja bombek malowanych przez znanych ra-

domian, z której dochód przeznaczono na cele cha

rytatywne.

czych i Galeria zorganizowała wieczór poświęcony
kulturze hiszpańskiej zatytułowany „Muzyczna po

15.12.2013. W Muzeum Sztuki Współczesnej otwar

dróż po Hiszpanii". W programie znalazł się koncert

to wystawę „Hilary Gilewski. W Karagandzie i Rado

utworów kompozytorów hiszpańskich w wykonaniu

miu". Na wystawie pokazano obrazy z kolekcji Mu

kwartetu smyczkowego Quatuor Europa i prelekcja

zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warsza

o historii i tradycji Hiszpanii.

wie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Mu

zeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, kolekcji
6.12.2013. W Cafe Gallery Wyższej Szkoły Handlowej

prywatnych i zbiorów artysty.

w Radomiu otwarto wystawę fotografii zorganizowa

ną wspólnie z Fotoklubem Rzeczypospolitej Polskiej
Region Radomski, zatytułowaną „Człowiek".

20.12.2013. Radomski zespół Alicetea obchodził ju
bileusz 10-lecia istnienia. Dla jego uczczenia muzy

cy zaprosili fanów na koncert do klubu Katakumby.
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INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
28.12.2013. W sali widowiskowej Resursy Obywa

24.01.2014. AmericanCornerzorganizował wystawę

telskiej odbył się koncert galowy XII Ogólnopolskie

„Miłosz po amerykańsku", na której zaprezentowano

go Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędo

fotografie noblisty z archiwów Andrzeja Miłosza i Ada

wanie" Radom 2013.

ma Lizakowskiego. Wystawa została otwarta w „Łaź
ni" Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii.

31.12.2013. W tym roku na sylwestrową premierę ra
domski teatr przygotował farsę Kena Ludwiga „Daj
cie mi tenora". Świetnie bawiła się zarówno szczel

wodociągi
miejskie

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU
> źródło czystej wody

24.01.2014. Muzeum Sztuki Współczesnej zaprosi
ło na wernisaż wystawy „Oblicza Azji". W wystawie

nie wypełniająca salę publiczność, jak i występujący

uczestniczyli artyści z Akademii Sztuk Pięknych im.

w przedstawieniu aktorzy.

Jana Matejki w Krakowie, Polsko-Japońskiej Wyższej
Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie i Wy

31.12.2013. Równie udany wieczórsylwestrowy mia

działu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humani-

ła publiczność zgromadzona nagali wsali Radomskiej

stycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ku

Orkiestry Kameralnej. Jako soliści wystąpili Julietta

ratorem była Zuzanna Gajos.

Gonzales Spinger - sopran i Victor Campos Leal - te
nor. Dyrygował Michael Meissner.

24.01.2014. W Akademickiej Galerii Sztuki AIG Lincoln
w Galerii Słonecznej pokazano pracę Marcina Berdy

6.01.2014. W kościele ewangelicko-augsburskim kon

szaka „Syn człowieczy i symulacje".

certowały chóry parafii ewangelicko-augsburskich

z Lublina i Radomia. Zaśpiewały kolędy polskie, eu

25.01.2014. W Zespole Szkół Muzycznych koncerto

ropejskie i amerykańskie.

wał Humi Accordion Bend pod dyrekcją Artura Mie-

10.01.2014. W OKiS „Resursa Obywatelska" otwar

wa, melodie ze znanych musicali oraz popisy soli

to wystawę fotografii Michała Mirkowskiego wyko

stów i tancerzy.

nanych mało znaną techniką solarigrafii.

Wsola

dzińskiego. W programie były tanga, muzyka filmo

14.01.2014. W „Łaźni" Radomskim Klubie Środo

12.02.2013. W Muzeum Witolda Gombrowicza od

wisk Twórczych i Galerii otwarto doroczną wystawę

było się „Popołudnie z Tuwimem lirycznym i nie tyl

członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficzne

ko". Wiersze poety recytowali Piotr Machalica i Piotr

go. Swoje prace zaprezentowało około 40 twórców.

Borowski. Poezji towarzyszyła muzyka Zygmunta

17.01.2014. W „Łaźni" odbył się koncert Anny Osma-

niewicz.

Koniecznego w wykonaniu pianistki Agnieszki Gar-

kowicz promujący nową płytę wokalistki „Bez Cie
bie...". Na fortepianie akompaniował Wojciech Go

golewski.

Zakrzew
31.01.2014. W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicz
nej odbył się koncert noworoczny w wykonaniu ze

18.01.2014. Radomska Orkiestra Kameralna zapro

społu Humi Accordion Band.

siła na koncert z udziałem Michała Zaborskiego - al

tówka oraz dyrygenta Enrique Batiza.

Zwoleń

23.01.2014. Staraniem Zespołu Naukowego do Badań

20.01.2014. W Domu Kultury otwarta została wy

Dziejów Radomia ukazał się pierwszy numer rocznika

stawa radomskich malarzy-Jakuba Strzeleckiego

naukowego „Radomskie Studia Humanistyczne 2013".

i Dariusza Jędrasiewicza.

Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Dariusz Ku

pisz. Promocja pierwszego numeru odbyła się w sali

23.01.2014. W zwoleńskim kościele koncertował

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Zbigniew Wodecki. Publiczność wysłuchała w jego

23.01.2014. W „Łaźni" Radomskim Klubie Środowisk

wokalista i instrumentalista.

wykonaniu kolęd i pastorałek. Artysta wystąpił jako

Twórczych i Galerii zorganizowano koncert rosyjskie
go barda Jewgienija Czułkowa. Impreza odbyła się

w ramach Projektu Rosja.

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU REALIZUJĄ PROJEKT
"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI RADOM - ETAP II"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Jerzy Kutkowski ° Subiektywny obiektyw

Ochrona przyrody Radom, styczeń 2014

