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W jej grze klawesyn iskrzy wieloma barwami, a detale dynamiczne – zdawałoby się dla klawesynu obce – ujawniają się
naturalnie i wyraziście

ALINA RATKOWSKA – MUZYK KOMPLEMENTARNY
JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA

M U Z Y K A

Wśród tegorocznych nominacji do nagród polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2020 w obszarze muzyki
wysokiej znalazło się wielu gdańskich artystów. Trzeba podkreślić, że od pewnego czasu Fryderyki budzą coraz większe
zaufanie środowiska muzycznego, stając się autentycznym
probierzem jakości polskich dokonań fonograficznych,
także w świecie muzyki niesłusznie nazywanej „poważną”.
Do grona członków tzw. Akademii Fonograficznej, która
wyłania laureatów, należą muzycy o niekwestionowanym
autorytecie w środowisku. Oni to decydują o ostatecznym
wyborze nagrodzonych, ale już sama nominacja do nagrody
jest wyjątkowym wyróżnieniem.

NOMINACJA SZCZEGÓLNA
W tym roku do nagrody w kategorii Album Roku Muzyka
Dawna nominowano między innymi płytę wybitnej gdańskiej klawesynistki Aliny Ratkowskiej zatytułowaną Johann
Gottlieb Goldberg: Complete Solo Harpsichord Works. Album
składa się z dwóch płyt, na których zarejestrowano Preludium i fugę f-moll, Sonaty F-dur i D-dur, 24 Polonezy oraz
Preludium C-dur. Jest to nominacja szczególna. Doceniono
bowiem kunszt artystki połączony z jej pasją badawczą
ukierunkowaną na dziedzictwo kulturowe gdańskiej tradycji muzycznej. Tytułowy Johann Gottlieb Goldberg,
w powszechnej świadomości postać związana przede
wszystkim ze słynnymi Wariacjami Goldbergowskimi Bacha
(to jemu według legendy Johann Sebastian zadedykował

1.

dzieło), był z urodzenia gdańszczaninem. Tu rozpoczęła
się jego wirtuozowska droga na szczyt, którym w owych
czasach była posada klawesynisty na drezdeńskim dworze

11 lat. W swym krótkim życiu Goldberg (1727-1756) napisał

hrabiego Heinricha von Brühla (1700-1763, postać nie-

szereg utworów klawesynowych, które zachowały się głów-

zwykle wpływowa – pierwszy minister na dworze króla

nie w Berlinie, między inymi w Staatsbibliothek zu Berlin.

Augusta III). Zanim jednak do tego doszło Goldberg odbył

Dzieła te świadczą o wysokim kunszcie bardzo młodego

podróż do Drezna i Lipska, gdzie uczył się w kręgu Johanna

kompozytora, którego ścieżka, gwałtownie przerwana,

Sebastiana Bacha i jego synów, szczególnie Wilhelma Fried-

mogłaby jeszcze znakomicie się rozwinąć.

manna. Przez cały ten czas, jako jeszcze bardzo młody
człowiek, pozostawał pod protektoratem hrabiego Hermanna von Keyserlingka, artysta opuścił Gdańsk w wieku

1. Alina Ratkowska | fot. Szymon Brzóska, z archiwum artystki |
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PRZYWRÓCIŁA DO HISTORII
MUZYKI

Na pierwszych studiach muzycznych dość nieoczekiwanie

Postać tego gdańskiego artysty Alina Ratkowska w zasadzie

oczywistych ułomnościach, ale jednocześnie ciągle odkry-

przywróciła do historii muzyki, a jego twórczość włączono

wany i przywracany publiczności w salach koncertowych.

w krąg muzycznej spuścizny doby przedklasycznej. Szeroko

Ofertę edukacyjną w tym zakresie w latach 90. posiadała

zakrojone studia nad biografią kompozytora, osadzoną

warszawska uczelnia muzyczna i tam właśnie artystka

w realiach epoki oraz wnikliwa analiza zachowanej spu-

skierowała swoje kroki. Ukończenie studiów w Warszawie

ścizny Goldberga, zostały opublikowane w formie książki:

pozostawiło jednak pewien niedosyt. Dalsza możliwość

Śladami Goldberga. Życie i twórczość gdańskiego klawesyni-

rozwoju w zakresie gry na klawesynie i wykonawstwa

sty i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga (1727-1756)

muzyki dawnej wiązała się z poszukiwaniem europejskich

wydanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ośrodków specjalizujących się w tym obszarze. Ratkowska

w Warszawie. Ostatnio także ukazały się partytury Koncer-

trafiła do Bazylei, gdzie w Hochschule für Alte Musik Schola

tów klawesynowych kompozytora pod redakcją artystki

Cantorum Basiliensis studiowała do roku 2002.

opublikowane przez tę samą oficynę.

zdecydowała się na klawesyn – instrument o pewnych

nie, że jest to po prostu naturalna ścieżka każdego kla-

DOMINANTĄ WYKONAWSTWO
MUZYCZNE

wesynisty, a także innych muzyków specjalizujących się

Po niezwykle cennym doświadczeniu szwajcarskim powró-

w wykonawstwie dzieł dawnych. Artyści ci poszukują

ciła do warszawskiej uczelni muzycznej, z którą jest zwią-

zapomnianych utworów zachowanych w rękopisach,

zana do chwili obecnej jako pedagog zatrudniony na

najczęściej w bibliotecznych archiwach i przenoszą je

stanowisku profesora.

do sal koncertowych. Ta pasja naturalnie wyrasta także

Dominantą podejmowanych przez Alinę Ratkowską wyzwań

z gdańskiego zakorzenienia Aliny Ratkowskiej, jej osobistej

jest z pewnością wykonawstwo muzyczne. Próbką jej kunsztu

potrzeby przywracania muzycznej spuścizny historycznej

jest nominowany do Fryderyków album. Z jednej strony precy-

miasta, która pozostaje w zasobach archiwalnych. Gdańsk

zja wykonawcza, pieczołowita dbałość o wydobycie na świat

jest dla artystki miejscem wyjątkowym, początkiem drogi,

ukrytych niuansów. Z drugiej zaś pełna ekspresji żywiołowość

ale także uświadomionym celem jej działań. To tu odbywa

połączona z biegłością techniczną. W jej grze klawesyn iskrzy

się doroczny Festiwal Goldbergowski, którego Ratkow-

wieloma barwami, a detale dynamiczne – zdawałoby się dla

ska jest dyrektorem i pomysłodawcą – w ubiegłym roku

klawesynu obce – ujawniają się naturalnie i wyraziście.

odbyła się już 14 edycja.

Swój czas Alina Ratkowska dzieli między Gdańsk i War-

O swojej naukowej pasji Alina Ratkowska mówi skrom-

STUDIA W WARSZAWIE I BAZYLEI

szawę spełniając się w wielu rolach jako pedagog, badacz
i niezwykle ceniony wykonawca, ale także osobiście w oto-

Aż trudno uwierzyć, że początek tej muzycznej ścieżki

czeniu swojej rodziny. Choć w jej dorobku przeważają

był w zasadzie dziełem przypadku. Jej talent dostrze-

płyty i książki skupione wokół tematyki muzyki dawnej to

gła, podczas dziecięcego występu w przedszkolu, znana

artystka jednocześnie nie stroni od wyzwań spod znaku

gdańska muzykolog, Danuta Szlagowska, której córka

muzyki nowej: występuje na festiwalach muzyki współ-

była w grupie z Aliną Ratkowską. Później, specjalizując się

czesnej (m.in. na gdańskim festiwalu Nowe Fale), nagrywa

w grze na fortepianie i jako rytmiczka, ukończyła gdańskie

płyty z muzyką kompozytorów współczesnych, szczegól-

Liceum Muzyczne. W tej szkole po raz pierwszy pojawiły

nie z kręgu warszawskiego. Ta wszechstronność, otwar-

się myśli o dyrygenturze. Ta chyba najbardziej męska

tość i konsekwencja w realizowaniu założonych celów

z muzycznych profesji na długo jednak miała pozostać

są najlepszą miarą rangi dokonań Aliny Ratkowskiej. Jej

niespełnionym marzeniem. Dopiero w lutym 2020 roku

aktywność i determinacja jeszcze przez wiele lat służyć

artystka uzyskała stopień licencjata w tym zakresie pod-

będą odkrywaniu zapomnianej gdańskiej muzyki i postaci

czas koncertu z Polską Filharmonią Kameralną w sopockiej

z nią związanych.

siedzibie zespołu.
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JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA

Ważniejsze albumy płytowe
i publikacje książkowe:

•

Johann Gottlieb Goldberg – Complete Solo Harpsichord
Works, Chopin University Press 2019;

– osiem płyt, jako współwykonawca, m.in. wydanych
– pięć płyt solowych:

w serii Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach

•

Biblioteki Gdańskiej PAN, vol. 1-5.

•
•
•

Johann Sebastian Bach Goldberg Variations BWV 988,
Sarton Records 2010

– dwie monografie książkowe:

Johann Jeremias Du Grain Complete Harpsichord Concer-

•

Koncerty klawesynowe Johanna Jeremiasa du Graina

tos, Sarton Records 2012

(?-1756). Kontekst historyczny, budowa i wybrane zagad-

Le clavecin moderne – New Polish Music for the harpsichord

nienia wykonawcze, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka

solo, Sarton Records 2016

Chopina, Warszawa 2013;

Johann Gottlieb Goldberg – Complete Harpsichord Con-

•

Śladami Goldberga. Życie i twórczość gdańskiego kla-

certos, Musikproduktion Dabringhaus und Grimm MDG

wesynisty i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga

2018

(1727-1756), Chopin University Press, Warszawa 2019.

Joanna Schiller-Rydzewska doktor habilitowany sztuk muzycznych, muzykolog, profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi badania nad polską muzyką współczesną, szczególnie kompozytorów środowiska gdańskiego. Autorka
2 książek i około 40 artykułów naukowych.

Krzysztof Jakubowski Z Toskanii | 2014 |
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(…) nogi i głowy pojawiają się, kiedy opada mgła (…)

Keith Douglas – 100. rocznica urodzin
Olga Kubińska

p o e z j a

Angielski poeta wojenny aż prosi się o porównanie z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim: niemal rówieśnicy – ten pierwszy urodził się w 1920, ten drugi w 1921 roku
– obaj polegli w 1944 roku. Obaj przekładali doświadczenie mroku egzystencjalnego w literaturę.
Wiersze obu znaleźć można w międzynarodowych antolo-

Sassoona (1886-1967), jedynego, który przeżył obie wojny.

giach poezji II wojny światowej. Obaj wychowywali się bez

Szczególne podobieństwa krytycy dostrzegają z Owenem,

ojców, tworząc szczególną więź z matkami. Obaj – nie tylko

Sassoonem i Rosenbergiem; zresztą w poezji Douglasa ich

dzięki pochodzeniu – mieli świadomość wielokulturowego

twórczość jest niekiedy bezpośrednio przywoływana, nie-

bogactwa: Baczyński należał do wybitnych przedstawi-

kiedy związki są bardziej zawoalowane, obecne poprzez

cieli kultury polskiej o częściowo żydowskich korzeniach;

metaforyczne asocjacje.

Douglas ze strony matki miał francuskie i niemieckie korze-

Trudno zresztą byłoby uniknąć takich podobieństw –

nie, ze strony ojca – szkockie i szkocko-kanadyjskie. Podo-

poezja, literatura, kultura wreszcie – buduje na ciągłości,

bieństw w ich biografiach jest sporo, a przecież różnic

na dziedziczeniu pól wrażliwości i doświadczenia, a trzeba

można dostrzec więcej – K.K. Baczyński patrzył na umiera-

pamiętać, że angielska pamięć, postpamięć doświadczenia

nie swojego miasta – Warszawy, na zagładę narodu żydow-

wojny 1914-18 dramatycznie różni się od polskiej – o ile

skiego w getcie warszawskim, zginął na początku Powstania

bowiem polska literatura jest naznaczona głęboką pamię-

Warszawskiego. Keith Douglas – walczył w Afryce. Baczyński

cią – i postpamięcią – doświadczenia II wojny (i Zagłady

już w czasie wojny uznawany był przez krytyków za twórcę,

jako jej kamienia granicznego – wystarczy przywołać kilka

w którego wierszach objawił się zalążek wielkości, Douglas,

nazwisk: Tadeusz Różewicz, Czesłam Miłosz, Krzysztof

choć i jego talent dostrzeżono wcześnie, podczas studiów,

Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Julian Tuwim, Kazimierz

musiał dłużej czekać na uznanie. Inne też były ich języki

Wierzyński, Jan Lechoń, Antoni Słonimski. Lista daleko nie-

poetyckie, inne sposoby obrazowania świata, inne – napię-

kompletna, a przecież jest jeszcze proza – Zofia Nałkowska,

cie emocjonalne w tekstach.

Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Leopold Buczkowski,

Douglasa krytycy angielscy (wśród nich choćby wybitny

Józef Czapski, Tadeusz Borowski. Polska zbiorowa pamięć

poeta XX wieku, Ted Hughes, autor wstępu do drugiego

I wojny światowej zbudowana jest wokół nadziei na nie-

wydania Complete poems, pod red. Desmonda Grahama,

podległość, nie zaś świadomości śmierci całego pokolenia

Roger Bowen, czy wspomniany Desmond Graham, autor

młodych ludzi, okaleczeń fizycznych i psychicznych, czy

wyczerpującej biografii poety, wydawca jego Listów, wier-

opóźnionego końca XIX wieku (cezurą miał być rok wybu-

szy i pomniejszych tekstów prozą) z konieczności porów-

chu – 1914 – oddzielający znane w przeszłości wojny od

nywali do angielskich poetów wojennych okresu I wojny

nowych, totalnych metod, obejmujących i nowe techno-

światowej – najstarszego z całej czwórki Edwarda Thomasa

logie i straty pośród ludności cywilnej).

(1878-1917), Isaaka Rosenberga (1890-1918), który poległ

Mierzył się więc Keith Douglas z silną tradycją: Virginia Woolf

we Francji w kwietniu, na pół roku przed końcem Wiel-

w eseju The Leaning Tower powstałym w 1940 roku sama

kiej Wojny; poległego na siedem dni przed zawieszeniem

pisała o literaturze I wojny światowej jako punkcie odnie-

broni Wilfreda Owena (1893-1918), czy w końcu Siegfrieda

sienia, decydującym momencie dla pisarzy kolejnej genera-
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cji. Douglas zaś pisał o pragnieniu dawania poetyckiego

powinowactwa między cyklem Muzyka pogrzebowa

świadectwa doświadczenia wojny i to z kolei podkreśla

Geoffreya Hilla, wykorzystującego podobne imaginarium

Ted Hughes w swoim Wstępie. Bez względu na deklaro-

zaczerpnięte z obrazów Hieronima Boscha. przefiltro-

wane cele, Douglas pisał nade wszystko wiersze gęste od

wanego przez wrażliwość Douglasa. U Douglasa mamy

metafor – obejmujących czy to pojedyncze frazy (mroczna

bowiem słowa, które umierają na stertach, / w papierze, leżą

bestia/ Bête Noire), czy całe, rozbudowane poetycko obrazy,

w rzędach / w oczekiwaniu pochówku. Usta mówcy / niczym

jak choćby tryptyk Pejzaż z postacią I, II, III (niekiedy zresztą

zimne morze: zasysa je i wypluwa / obrażając ciała. Splątane

uznawany przez krytyków za jeden wiersz). Tak jak u poetów

krążą / jak martwi marynarze w grobowcu okrętów (Skóra

poprzedniej generacji jednak, wierszom Douglasa obce są

węża i kamień). U Hilla, jednego z największych angielskich

sztandarowe hasła; przepełnia je raczej malarski rozmach

poetów powojennych, są zaś: wyrafinowane trąbki / z piskiem

Guerniki: wojskowe pojazdy, widziane z góry przez zawie-

wdzierające się w plątaninę ciał; zdeptane / połacie wyschłej,

szonego w powietrzu lotnika, są przecież ogłuszone / jak

wilgotnej lub zbielałej pod rzadkim śniegiem ziemi. / Stłoczone

żuki: porozrzucane elytry / nogi i głowy pojawiają się, kiedy

trupy zastygłe w ćwierć gestu. Pamięć / Dręczącego wiatru,

opada mgła. Zniszczenie dokonane przez człowieka zostaje

wspomnienie mroku nad ludzkim grzęzawiskiem (cykl Muzyka

często przełożone na świat natury, której niszczycielskie

pogrzebowa). W ten sposób znacząca poezja – poprzez

prawa zostały jedynie zwielokrotnione przez wykorzystaną

obrazy i metafory – wiąże pola przeszłości w obecną wer-

technologię.

balną wrażliwość.

Jeśli w takiej metaforyce szukać kontynuacji metaforyki

Olga Kubińska

Douglasa w poezji późniejszej, nie sposób nie dostrzec

Olga Kubińska poetka, tłumaczka, badaczka piśmiennictwa angielskiego renesansu oraz literatury holokaustowej. Autorka Przybyłem tu, by
umrzeć (2013) i Retoryki umierania (2016), oraz współredaktorka tomu ,,Margaret Cavendish Świat Blasku” (2019). Stale współpracuje z ,,Tekstualiami” i ,,Autografem”. Publikowała w ,,Zeszytach Literackich”, ,,Przeglądzie Politycznym”, ,,Kresach”, ,,Odrze”, ,,Migotaniach” i ,,Poetry Wales”.

Krzysztof Jakubowski Cmentarz żydowski w Gdańsku | 2010 |
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Keith Douglas (1920–1944)

p o e z j a

Przekład Olga Kubińska

Skóra węża i kamień

Kwiaty pustyni

Chwalę skórę węża albo kamień –

Kwiaty żyją w rozległym pejzażu –

łysej głowy i publicznej mowy

Rosenberg, powtarzam jedynie twoje słowa –

nienawidzę – wężowe romby

pocisk i jastrząb co godzinę

to kaligrafia, a kryptogramy uczą prawdy

mordują ludzi i pustynne szczury, zarzynając

kamień jest czystą prawdą.
umysł: ciało może nasycić
Złożoność jest cechą węża

spragnione kwiaty i psy, które szczekają słowa

subtelnego jak jego złoto, czerń, zieleń

nocami, najbardziej wrogie.

i słusznie kamień jest stary

Nic w tym nowego. Za każdym razem, kiedy noc zrzuca

i gładki, bezwzględny i stary.
To dwa filary. Między

zasłonę z oczu i pozostawia czujny umysł,

nimi stoją budowle wzniesione przez prawdę,

szukam po obu stronach drzwi snu
drobnej monety, potrzebnej

Całe miasto, zamieszkałe przez kochanków

żeby kupić tajemnicę, której nie dochowam.

morderców, robotników i nieznanych artystów: wszyscy
dla których nie wzniesiono pomnika

Postrzegam ludzi przepełnione cierpieniem drzewa

są zwykłymi ludźmi. Żaden, choćby najmniejszy z nich,

albo mylę detale i horyzont.

nie zrobił sobie maski ze słów czy metafor.

Połóż mi na języku monetę a zaśpiewam
o tym, czego inni nigdy nie dostrzegą.

Łysa głowa jest pustynią
między krainą życia i krainą śmierci
między ponurymi odstającymi uszami
poruszają się nikczemni poszukiwacze, muchy
świadome, że niżej jest martwa kość
ze skóry wydostaje się życie.
Słowa umierają na stertach,
w papierze, leżą w rzędach
w oczekiwaniu pochówku. Usta mówcy
niczym zimne morze: zasysa je i wypluwa
obrażając ciała. Splątane krążą
jak martwi marynarze w grobowcu okrętów.
Pożycz włosy na łysą głowę
pożycz podziw dla martwych słów
dla siebie, który sądzisz, że skryta pustynia
czy słowa, niczym suche kości, żyjąc,
mogą odnieść korzyść ze świata.
Niech Bóg pomoże kochankowi wężowej skóry i kamienia.
[? El Ballah, Szpital Ogólny, 1943]
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p o e z j a

Pejzaż z postacią 1

Pejzaż z postacią 2

Pilot czy anioł przywarty do wielkiego

Niedbale ubrani zmarli

prądu powietrza spogląda w dół

wiją się na krzaku i piasku. Są mimami –

na dziwną mapę, płaszczyznę

wyrażają ciszę i bezcelowość

upstrzoną zbędnymi meblami

odgrywają nieruchomą walkę

dostrzega pojazdy wtulone w piach

pod nienaturalnym kątem w stosunku do tła

rozstrzelane albo nadal żywe, ogłuszone

czołgają się na deskach sceny jak ściany

jak żuki: porozrzucane elytry,

głuche na tego, który otwiera usta i woła

nogi i głowy pojawiają się, kiedy opada mgła.

milcząc. Za dekorację służy

Ale ty, który jak Tomasz przychodzisz

straszliwe laskowanie

wetknąć palce w rany,

żelaza. Oko i usta każdej postaci

odnajdujesz pomniki i metalowe wianki:

określa kosmetyczna krew i gorączkowe

na każdym grobie w nieładzie

kolory z palety znanej tylko śmierci.

szalony pocisk

Niespełna metr dalej małym palcem

rozrywa stal na płatki.

wyczuwam makijaż tych kamiennych aktorów –
jestem postacią wijącą się w tle.
[? Tel Aviv, kwiecień 1943]

Pejzaż z postacią 3
Jestem postacią płonącą w piekle
i postacią ponurego kapłana
wpatrzonego we wszystkich zmarłych
jestem postacią kochanka. Jestem wszystkimi
pielgrzymami bez celu, pedantami i dworzanami –
łatwiej uwierzyć, że jestem prekursorem,
podstępnym zabójcą bez strachu
i sumienia w gardle. Tak,
jestem nimi wszystkimi i jestem przepełnionym strachem
wyrzutami sumienia i obawami

Keith Douglas
Przekład Olga Kubińska

pokutnikiem: nie przechodzą z życia do życia –
wszystkie anioły i diabły wgryzają się
w mój umysł jak bestie. Jestem opętany –
jestem domem: te ściany skrywają mroczna walkę,
wymianę ciosów piekła z niebem.
[?kwiecień-wrzesień 1943]
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(…) w swym boskim idiotyzmie, w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydleniu się za sprawą śpiewu, tańca, gestu,
maski jest dla mnie teatrem doskonałym, doskonale teatralnym. (…)
Witold Gombrowicz

Operetka dycha?
Tomasz Miłkowski

t e a t r

M uzy c z n y

Julian Tuwim pisał przed laty: Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowiska
scenicznego zwanego operetką. I rozwijając tę myśl dochodził do wniosku, że starą
idjotkę, operetkę, należy zamordować. A słowo (niemal) ciałem się stało.
MONUMENTALNY IDIOTYZM

rza”), a nadto napisał znakomity tekst „Żołnierza Królowej

Bo po okresie międzywojennego rozkwitu operetki i wybu-

Madagaskaru”, najwidoczniej dla niepoznaki nazywanego

jałego trwania po wojnie – ówczesne władze bowiem,

dramatem albo komedią muzyczną, a będący po prostu

mimo postulatu budowy nowego człowieka, najwyraźniej

klasyczną, świetnie skrojoną operetką. Jak świetnie, świad-

gustowały w operetce – oddała pole importowanemu,

czy najnowszy sukces tego już sędziwego utworu (1936)

a potem i rodzimemu musicalowi.

w warszawskim Teatrze Polskim, gdzie inscenizacja Krzysz-

Wydawać by się więc mogło, że operetka ostatecznie scho-

tofa Jasińskiego (2018) spotkała się z entuzjastycznym

dzi ze sceny. Nie ostały się teatry z operetką w nazwie, prze-

przyjęciem widowni.

mianowując się na teatry muzyczne, a gatunek prowadzi

Sławny nasz reżyser i aktor, Janusz Warnecki, napisał przed

życie utajone jako podscena w operach albo widowisko

laty, że „Żołnierza królowej Madagaskaru” Juliana Tuwima

impresaryjne. Jak podaje Wikipedia: „Od kilkudziesięciu lat

nie da się dobić – poniekąd wbrew marzeniom poety,

operetka (choć nadal znajdująca się w repertuarach teatrów

aby operetkę wreszcie zamordować. Dlaczego? Dlatego,

muzycznych i operowych) jest właściwie gatunkiem mar-

że ta historyjka o mecenasie Mazurkiewiczu przybywa-

twym. W odróżnieniu od oper (ale też musicali, wodewili,

jącym z Radomia do Warszawy, wygłodniałym wdowcu

rewii), operetek się już właściwie w Polsce nie komponuje”.

w poszukiwaniu narzeczonej, choć głupiutka na pierw-

Powolna, ale ostateczna śmierć operetki wydawała się

szy rzut oka, uszyta jest z takim wdziękiem, że każdego

więc nieodwracalna. I to pomimo gorącej rekomendacji

w końcu pokona. Inaczej mówiąc, w swojej kategorii nie ma

pogardzanego gatunku, jaką zawarł we wstępie do swej

sobie równej. Tak czy owak, Jasiński wystawił „Żołnierza”

Operetki Witold Gombrowicz, przewrotnie głoszący chwałę

z czułością. Dzięki temu powstał spektakl radosny, pełen

sztuczności sztuki: (…) operetka w swym boskim idiotyzmie,

wdzięku i staroświeckiego poloru.

w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydleniu się
doskonałym, doskonale teatralnym. (...) Monumentalny

ZAMACHOWSKI W ROLI
MAZURKIEWICZA

idiotyzm z monumentalnym patosem dziejowym – maska

Wnętrze czcigodnego Teatru Polskiego zmieniło się

operetki, za którą krwawi śmiesznym bólem wykrzywione

w teatrzyk rewiowy. Na scenie grasowały girlsy, za kuli-

ludzkości oblicze – to byłaby chyba najlepsza inscenizacja

sami kręcili się inspicjenci i podejrzani admiratorzy pięk-

Operetki w teatrze.

nych aktorek. Wśród nich królował mecenas Mazurkiewicz

za sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski jest dla mnie teatrem

USZYTA Z TAKIM WDZIĘKIEM …

z Radomia (w tej roli w świetnej dyspozycji Zbigniew Zamachowski) i jego niesforny syn Kazio (Krzysztof Kwiatkowski).

Wracając do opinii Tuwima, można żywić pewne wątpliwo-

Na czoło zespołu wysuwały się prześmieszne figury sióstr

ści. Po pierwsze, sam użyczał swego talentu jako tłumacz

Mąckich, pań z pretensjami do wyższych sfer (Joanna

operetkowy librett (na czele ze sławną „Zemstą nietope-

Trzepiecińska i Ewa Makomaska) i elektryzująca, starzejąca
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1.
się panna, pozująca na kobietę fatalną, czyli Sabina Lidii

u innych, bo niezależnie od zabawnych i efektownych

Sadowej. Dla samej sceny niewydarzonych, a rozkosznych

pomysłów scenicznych zawodziły aktorów dramatycznych

amorów Mazurkiewicza i Sabiny warto było wydać wszyst-

umiejętności wokalne, taneczne i kondycja. Technicznie

kie pieniądze na bilet. W szacownym Teatrze Polskim

wyraźnie przegrywali ze słabszymi zazwyczaj aktorsko

powiało niewymuszonym humorem w lekko pastiszowym

kolegami z operetki. To nauczka dla wszystkich, którzy

odcieniu, a wszystkich połączyło brawurowe wykonanie

biorą się za pastisze: żeby je zrobić dobrze, trzeba najpierw

piosenki Ajajaj Madagaskar, któremu z wigorem przewo-

opanować warsztat, jakiego wymaga gatunek.

dził Krzysztof Kwiatkowski. Tak tedy sam Tuwim zniweczył

Na czym polega ta robota, pokazali niedawno artyści

swoje pretensje do operetki, w której odnalazł wdzięk

Mazowieckiego Teatru Muzycznego, którzy osiedli w odre-

i okazję do ochoczego żartowania.

montowanym stołecznym kinie Praha. Na swoje dziesięcio-

ZAKOCHANI W OPERETCE
Z WIESŁAWEM OCHMANEM

lecie przygotowali cykl wieczorów Zakochani w operetce.
Pierwszy z nich odbył się 11 stycznia 2020 roku, a jego
kręgosłupem okazały się szlagiery operetki węgierskiej,

Czasem jednak żarty ponoszą artystów. Tak stało się ze

m.in. Księżniczki czardasza Imre Kálmána. Artyści dowie-

wspomnianą Zemstą nietoperza w Teatrze Narodowym,

dli, że można śpiewać (czysto), tańczyć, ba, szaleć na

która posłużyła Michałowi Zadarze (2019) do parodii ope-

scenie i nie dyszeć ze zmęczenia w mikroport, że można

retki. Wywołało to zachwyt części recenzentów i zgrozę

wabić lekkością wykonania (bez demonstrowania, jaki to
wysiłek), wdziękiem i żartem jednocześnie. Oglądając to
widowisko, w którym nie odmówił swego udziału sam
mistrz Wiesław Ochman, wyjaśniała się zagadka, dlaczego

1. Wesoła wdówka Franza Lehára. Mazowiecki Teatr

reżyserzy dramatyczni tak lgną to teatru muzycznego, do

Muzyczny im. Jana Kiepury. Premiera, 13 września 2019

operetki również. Wszystko to bowiem są gatunki wyma-

| fot. Materiały Promocyjne Mazowieckiego Teatru Muzycznego

gające ogromnej dyscypliny.

im. Jana Kiepury |
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Ma być widać i słychać

się tam inspiracje do przebudowy świata, ale pokaz, jak

Rozpanoszona w teatrze dowolność warsztatowa, czasem

używać głosu, ciała, ruchu na scenie.

nawet lekceważenie podstawowych zasad Kazimierza

Kiedyś Jerzy Grotowski, uczestniczący w jury teatralnym,

Dejmka (ma być widać i słychać, napominał), spycha teatr

komentował z pewnym zadziwieniem, że polscy aktorzy

na manowce amatorszczyzny. Kto wie, czy to nie operetka

nie wiedzą, ile mają nóg, rąk i co się z nimi mianowicie robi.

idzie dzisiaj na ratunek poważnej scenie dramatycznej,

Aktorzy operetki demonstrują świadomość ciała i głosu.

dowodząc, że bez techniki teatr się sypie, że trzeba naj-

W widowisku jubileuszowym występowała, obdarzona

pierw posiąść jej tajniki, by potem z radosną dezynwolturą

scenicznym czarem, para artystów węgierskiej operetki,

to i owo odrzucać. Toteż, jak widać, nie tylko dla zaspo-

Barbara Bódi i János Kádár Szabolcs, ukazując z zadzi-

kojenia nostalgii za formą ginącą i zapomnianą, ale i dla

wiającą biegłością, jak to się robi. Nie rozumiałem ani

higieny odbioru warto od czasu do czasu, jak się nadarzy

jednego słowa, a zrozumiałem wszystko. Może warto ich

okazja, na operetkę zajrzeć. Bez nadziei, że odnajdzie

podpatrywać?
TOMASZ MIŁKOWSKI

Tomasz Miłkowski krytyk teatralny i literacki, dziennikarz, autor wielu książek, m.in. 166 monodramów, Teatr Norwida, także o charakterze
edukacyjnym, m.in. Szkolnego słownika teatralnego. Redaktor naczelny kwartalnika internetowego „Yorick”, stale współpracuje z tygodnikiem
„Przegląd”, członek redakcji międzynarodowego czasopisma „Critical Stage”, prezes polskiej sekcji AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia
Krytyków Teatralnych/International Association of Theatre Critics.

Krzysztof Jakubowski Pociąg | fotomontaż, 1973 |
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Może ulatniamy się jak dym z wypalonych dziur? I zostaje po nas tylko zwęglony zapach?

Pisanie ogniem
maja wolniewska

s z t uk i w i zua l n e

W każdym wieku i epoce sztuka była odbiciem ludzkiej

znania siła. W kulturach na całym świecie ogień jest uwa-

percepcji – lęków, oczekiwań, marzeń. Zawsze poruszała

żany za symbol życia, energii witalnej. Heraklit z Efezu

kwestie zarówno ze świata sacrum, jak i profanum. Wyda-

uważał ogień za zasadę wszechrzeczy, ale również za siłę

wać by się mogło, że współczesność i postęp technolo-

odpowiedzialną za dynamikę świata, proces tworzenia i nisz-

giczny odcięły nas od aktywnego uczestnictwa w procesie

czenia; wedle Heraklita ogień był również odpowiedzialny

twórczym i doświadczania narracji, jest to jednak mylne

za wojny i konflikty. Dla wielu kręgów kulturowych ogień

wrażenie. Artyści często uświadamiają nam, jak silnie wszy-

ma także moc oczyszczającą. Jako siła boska, pochodząca

scy jesteśmy związani z pierwiastkiem natury oraz jak żywa

z nieba błyskawica, oczyszcza i odnawia to, co ziemskie,

jest w nas pamięć historyczna. Mimo nieograniczonego

ludzkie i niedoskonałe. Symbolika ognia jest także silnie

dostępu do nowych technologii wciąż atawistycznie boimy

zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej Powstał Eliasz,

się żywiołów, odczuwamy lęk przed ciemnością, powie-

prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia (…),

lamy przesądy i wierzenia naszych przodków. Sztuka jest

i w judaizmie Tora jest ogniem, gdy ją do siebie zbliżysz, spalisz

istotna, ponieważ dotyka kwestii ważnych, nieoczywistych,

się, gdy zaś za daleko staniesz, zimnym będziesz; grzej się więc

delikatnych materii, o których zapominamy w codziennej

przy niej, niech duch twój wstępuje tam tylko, gdzie siła jego

gonitwie. Uświadomienie sobie istnienia w naszym życiu

dosięga (…). Nawiązanie do proroczej i oczyszczającej siły

pierwiastka symbolicznego pomoże lepiej zrozumieć nas

ognia widoczne jest także w islamie czy buddyzmie. I choć

samych, odnaleźć się w otaczającym świecie.

często współcześnie odcinamy się od sfery sacrum i dystan-

Motyw ognia od dawna analizowany jest nie tylko w kon-

sujemy się od naszej pierwotnej natury, atawistyczny lęk

tekście postępu cywilizacyjnego, ale także w nawiązaniu

przed ogniem nadal jest w nas obecny – przykładem może

do pierwiastka symbolicznego. I choć w dobie rozwoju

być chociażby przesąd o gaszeniu światła podczas burzy.

cyfryzacji i niesamowitego postępu technologicznego,

Zuzanna Dolega unika nazywania siebie artystką. Wystrzega

którego jesteśmy świadkami, oddalamy się od naturalnych

się także kategoryzowania w innych dziedzinach. Mimo że

źródeł energii, ambiwalentny stosunek do ognia nadal jest

skończyła malarstwo, zajmuje się także kolażem, scenografią

w nas silnie zakorzeniony.

teatralną i działalnością edukacyjną. Jej głównym środkiem

Ogień daje ciepło, energię niezbędną do przeżycia. Mimo

wyrazu jest autorska technika: tworzone na papierze kom-

powszechnej elektryfikacji nadal lubimy otaczać się miękkim

pozycje są wypalane za pomocą specjalnej metody, której

światłem świec, zapominając o drugiej stronie teoretycznie

tajników pilnie strzeże twórczyni. Finalistka ubiegłorocznej

ujarzmionego żywiołu. Ogień ogrzewa, napędza maszyny

13. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii w swoich

i sprzyja rozwojowi technologii, ale łatwo potrafi wyrwać się

pracach wykorzystuje trudne do jednoznacznego nazwania

spod kontroli, stając się niszczycielską i trudną do powstrzy-

medium, z jednej strony to technika przypominająca grafikę,

mania siłą, czego przykładem mogą być chociażby wielkie

z drugiej – podejmowane przez autorkę w trakcie tworzenia

pożary trawiące Australię na przełomie 2019 i 2020 roku.

działania porównać można do performansu.

Połączenie obu elementów od wieków miało znaczenie

Gdyńska artystka posługuje się przede wszystkim pirogra-

symboliczne. Jak silnym uczuciem darzymy ogień odzwier-

fią. To dość nietypowa technika, której nazwa w dosłownym

ciedla porzekadło być strawionym przez ogień. Sugeruje ono,

tłumaczeniu oznacza – pisanie ogniem. Stosuje specjalnie

że żywioł ten utożsamiamy z istotą żywą, która pożera,

do tego przeznaczone narzędzia, umożliwiające precyzyjne

trawi, pochłania, że jest to niszczycielska i trudna do okieł-

wypalenie konkretnych obszarów. Głównym medium jej

Maja Wolniewska historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka. Od 2018 roku związana z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, gdzie pełni funkcję
kuratora kolekcji młodej sztuki STU ERGO Hestia. Autorka licznych publikacji i recenzji, współpracuje z magazynem „Szum” i kwartalnikiem
„Aspiracje”. Koordynowała kilkanaście programów wystawienniczych.
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1.
prac jest papier – materia niezwykle krucha i delikatna, ele-

i emocji, wymazywanie słów i fragmentów treści. Efekt

ment przeciwstawny dla żywiołu ognia. Technika wybrana

można porównać do ludzkiej pamięci – wybiórczej, nie-

przez Dolegę oraz stosowane przy pracy delikatne mate-

doskonałej, rejestrującej jedynie wycinki rzeczywistości

riały wymagają od niej niezwykłego skupienia – błąd

i przeżywanych doświadczeń.

popełniony w pirografii jest błędem ostatecznym. Proces

Eksperymentuje także z pismem w innym wymiarze. Wypa-

tworzenia w tym wypadku może przypominać medytację

lane perforacje zaczynają przypominać fragmenty nieistnie-

– skupienie się na jednej czynności, zadaniu, treści, odcięcie

jącego tekstu. To jedynie skojarzenie, powstałe na papierze

od świata i bodźców pogłębiają kontemplacyjny charak-

otwory układają się w rzekome linijki treści. Prace Dolegi

ter tworzenia. W wielu kulturach ogień ma właściwości

nie tylko pokazują jak działa ludzka pamięć, skupiają się

oczyszczające ciało i umysł, medytacja i odizolowanie się od

także na możliwości percepcji. W oglądanym dziele, nawet

spraw przyziemnych są stałym elementem towarzyszącym

jeśli jest abstrakcją, ludzki mózg automatycznie zaczyna

praktykom inicjacyjnym i oczyszczającym.

szukać elementów znanych, łączyć je w oswojone już dla

Może ulatniamy się jak dym z wypalonych dziur? I zostaje

nas treści. Zagadnienie jest także przedmiotem badań

po nas tylko zwęglony zapach? Jak byłam mała to bardzo

prowadzonych przez artystkę, która w pracy doktorskiej

mocno zamykałam oczy i usiłowałam sobie wyobrazić, co

skupia się między innymi na zagadnieniach neuroestetyki

to znaczy nie istnieć. Kiedy tak mocno zaciśnie się powieki

i ludzkiej percepcji.

– najpierw jest tylko ciemność, potem zaczynają się kolorowe

W swoich pracach opowiadam o braku. Pustka byłaby chyba

rozbłyski, jak w kalejdoskopie, a na końcu przed oczami jest

źle dobranym słowem, bo BRAK może być chwilowym wyni-

zupełnie biało.

kiem roztargnienia, przeoczeniem, niezgraniem. Czymś, co

Dolega często wykorzystuje strony znalezionych w anty-

można wypełnić, zawładnąć czy zastąpić. W moich malar-

kwariatach książek i druków. Materiały z historią, z dru-

skich realizacjach staram się ukazać emocje w czystej postaci
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giej ręki, dodają jej projektom dodatkowy wymiar. To nie
praca z czystą, białą kartką, tylko nadbudowywanie treści
1. Zuzanna Dolega,Szkiełko i oko (fragment) | 2019, ok. 8 x
1

Dziewczynka z zapałkami, czyli rozmowa z Zuzanną Dolega. | trujmiejskie.pl, web.archive.org, 30 listopada 2013 [dostęp 2020-01-14]
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8 cm, pirorafia na papierze, szkło powiększające |
2. Zuzanna Dolega, z cyklu Gdzie indziej (detal)
| 2019-2020, 50 x 70 cm, pirografia na papierze |

2.
– bez zbędnych środków – mylących, symbolicznych. W piro-

elementy mogą wzbudzać niepokój. Fizyczny kontakt

grafii można dostrzegać wypalenie, rezygnację, pogorzelisko

z dziełem sztuki przywraca pierwotną potrzebę zmysło-

czy delikatną perforację. Ale nawiązania do świata przy-

wego poznawania świata. Mimo sztywnych ram cywili-
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rody – takiego mikro-makro kosmosu też można zobaczyć.”

zacyjnych atawistyczne obawy, lęki i przesądy są w nas

Większość prac Zuzanny Dolegi można dotknąć, poczuć

nadal silne. Artystka stara się zapanować nad żywiołem

fakturę papieru i chropowatość wypalonych fragmentów.

ognia, a jej proces twórczy przypomina ciągłą walkę

Zmysłowy kontakt z instalacjami i pracami zdecydowanie

z materią i rytuał oczyszczania. Jej twórczość pokazuje,

pogłębia wrażenia odbiorcy, pozwala także na wielowy-

że działania artystyczne są w stanie uświadomić nam

miarowe odczuwanie doświadczenia. Z jednej strony

obecność pewnych pierwotnych mechanizmów, o któ-

mamy do czynienia z papierem, materią delikatną i sub-

rych istnieniu często nie mamy pojęcia. Sztuka, oprócz

telną, z drugiej część prac wydziela charakterystyczną woń

dyskusyjnych walorów estetycznych, może być również

spalenizny, do której na ogół mamy ambiwalentny stosu-

formą medytacji i procesem oczyszczania.

nek. Zapach ten może w takim samym stopniu kojarzyć się
z ogniskiem, ciepłem i bezpieczeństwem, jak i przypomi-

******

nać zagrożenie – pożar i swąd spalenizny automatycznie
uruchamia mechanizmy obronne, aktywując pierwotne

Najnowsza wystawa indywidualna Zuzanny Dolegi Gdzie

i głęboko zakorzenione lęki.

indziej prezentowana jest od 15 lutego do 27 marca

Prace Dolegi są niezwykle subtelne i delikatne, nacecho-

2020 roku w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia przy ulicy Fran-

wane pierwiastkiem estetycznym, jednak ich pewne

ciszka Kostrzewskiego 1 w Warszawie.

2

Ibidem

Maja Wolniewska

Zuzanna Seweryna Dolega urodzona w 1990 roku w Gdyni, gdzie mieszka i tworzy. Zajmuje się pirografią, rysunkiem, kolażem, instalacjami
artystycznymi, tkaniną, miniaturami i projekcjami analogowymi. Absolwentka, a obecnie asystentka na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Uczestniczka wielu wystaw i projektów artystyczno-badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w tym
w Macedonii, Niemczech, Danii czy Tunezji. Finalistka 13. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. W poszukiwaniach twórczych zajmuje się
także zagadnieniami z dziedzin takich jak neuroestetyka oraz synestezja w sztuce.
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Z Zuzanną Tomaszewską rozmawia Wojciech Boros

Nie mogę się przestawić

p o e z j a

Lubisz snuć opowieść wierszem – to widać, ale potra-

towana jest właśnie na bazie tych (nie)udanych miłosnych

fisz także skondensować swój tryb myślenia do asce-

doświadczeń. Nie chciałabym się jednak ograniczać tylko

tycznego wręcz minimum, jak, np. w Meblościance.

do tej jednej przestrzeni. Mam z tyłu głowy wiele innych

Jak myślisz, która z tych ścieżek ostatecznie będzie

ważnych tematów, które uznaję za (nawet bardziej niż

Ci bliższa?

miłość) warte poruszenia i/lub nagłośnienia.

Obie formy twórczego wyrazu są dla mnie ważnym, nie-

Wkręciłaś się dość mocno w scenę slamerską w Trój-

kiedy osobistym, zbiorem refleksji i w pełnym wymiarze

mieście – jako osoba występująca, ale też – przede

odpowiadają mojej wrażliwości. Obrazowe roztkliwianie

wszystkim – jako na przykład współorganizatorka

się nad wszystkim dookoła jest znakiem rozpoznawalnym

cyklicznego sopockiego slamu Preludium do Delirium.

mojej wczesnej twórczości – kiedy każde źdźbło trawy

Co cię pociąga w tej formule poetyckiego pojedynku?

było dobrym pretekstem do zajmujących ochów i achów.
Bynajmniej nie umniejszam wartości tych zachwytów czy

Pierwiastek losowości i nieprzewidywalności wraz z odrobiną

dąsów, jednak zaobserwowałam, że nadmiar treści i obra-

szaleństwa. W poukładanym konkursie jednego wiersza,

zów często grozi przegadaniem. A to skutecznie potrafi

gdzie po odczytaniu swojego tekstu lub wysłaniu pocztą

zepsuć finalny wydźwięk wiersza. Im jestem starsza tym

w świat po prostu czekamy na werdykt, nie ma tak przeszy-

(dziwnym trafem?) zwięźlej wyrażam swoje myśli, a obja-

wającego dreszczyku emocji, jak w trakcie staczania z kimś

wia się to szczególnie w moim zamiłowaniu do haiku. Co

bezpośredniego pojedynku o głosy, uwagę, uznanie…

docelowo będzie mi bliższe? Trudno ocenić. Nie zdziwię się,

Wychodząc na scenę, uczestnik (zazwyczaj świeżynka,

jeśli ugrzęznę na niekończącym się balansowaniu między

ale i tym wprawionym się zdarza) często dość brutalnie

jednym a drugim.

opuszcza swoją strefę komfortu i – poza wierszową walką
z drugim artystą – odbywa też indywidualną walkę z samym

W swoich tekstach opowiadasz bardzo często jak

sobą i swoimi słabościami. Nieważne – wygra czy prze-

trudne są relacje damsko-męskie, jak łatwo się w nich

gra, czy w ogóle wyjdzie z pierwszej rundy – sam fakt, że

zagubić, licząc tylko na szaloną sobotę lub na całe

wyszedł na scenę i przeczytał publicznie kawałek siebie

życie. Czy to Twój najważniejszy poetycki temat, czy

sprawia, że zrobił krok naprzód. I to się czuje, to się czuje

też jest nieco inaczej?

całym sobą.
Dlatego uważam, że slamy (w każdej formie, nie tylko te

Relacje damsko-męskie i ich specyfika absolutnie nie są

poetyckie) są bardzo potrzebne. Nie można wiecznie czuć

moim najważniejszym poetyckim tematem. Co więcej,

się bezpiecznie. Rzekłabym wręcz, że kontrolowany strach

trzymam za siebie kciuki, aby nigdy naprawdę się nim nie

jest zdrowy.

stały. O trudnościach relacji damsko-męskich piszą, krzyczą,
śpiewają wszyscy... Z biegiem czasu, analiza tego tematu

Kiedy masz wrażenie, że napisałaś dobry tekst? Decy-

staje się coraz mniej odkrywcza, a coraz bardziej popada

duje o tym odbiór czytelnika, czy twoja samoświado-

w truizm (niekiedy okraszony wyraźną frustracją).

mość literacka – co jest kluczowe?

Choć relacje damsko-męskie, same w sobie, nawet na
przestrzeni lat raczej wyraźnie się nie zmieniają – nie-

Samoświadomość ponad wszystko. Nie oczekuję (byłabym

ważne czy te powierzchowne, w zdrowiu i w chorobie,

wręcz zdziwiona), że ktokolwiek uzna mój tekst za dobry,

w pełni świadome, czy te będące jednym wielkim niepo-

gdy sama czytam go z pogardą albo, co gorsza, gdy się

rozumieniem – złożoność ich konsekwencji zawsze będzie

go otwarcie wstydzę. Najpierw muszę przekonać samą

bogatym źródłem inspiracji dla twórców, a dla zwykłych

siebie, że powstały wiersz niesie za sobą konkretną myśl

obserwatorów czymś po prostu intrygującym. Trudno od

lub wartość, nim zacznę dokładać wszelkich starań, aby

tego uciec, często lwia część naszej osobowości ukształ-

oczarować nim resztę.
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Twoje pisanie rozwinęło się bardzo od momentu,

nań jak talii kart i tak po prostu ruszyć z czymś zupełnie

w którym miałem okazję czytać pierwsze teksty. Co

nowym. Zapewne dochodzi też do tego naturalna dojrza-

cię najbardziej zmotywowało do zmiany sposobu zapi-

łość emocjonalna, życiowa stabilność lub przejściowy jej

sywania myśli? Odczuwasz to jako ewolucję, czy raczej

brak, wpływ ludzi którymi się otaczam… Czasami nawet

masz wrażenie, że była to rewolucja?

nie jestem w stanie ocenić, w którym momencie nowe,
dziwne pomysły wyklarowały się w mojej głowie. Trują mnie

Większość przemian w moim życiu lub sposobie myślenia

i trują, a na zmiany jest już zazwyczaj za późno. Więc raczej

charakteryzuje się tym, że odbywa się bardzo stopniowo.

ewolucja, albo… syndrom gotowanej żaby? Być może. Jaki

Nie potrafię z dnia na dzień przetasować swoich przeko-

będzie efekt? Zobaczymy, gdy zacznie wrzeć.

Wojciech Boros laureat I Nagrody w konkursie „O laur Czerwonej Róży” (1996). Stypendysta: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta
Miasta Gdańska (2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators (Szwecja, 2012). Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie
Kultury (2013, 2018). Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki, czeski, angielski, białoruski i ukraiński. Wydał tomy: „Nierealit górski”
(1997), „Jasne i Pełne” (2003), „Złe zamiary” (2008), „Pies i Pan” (2014) oraz audiobook „Pusta noc” (2012). Redaktor działu poezji w kwartalniku
„Bliza”. (od 2009 r.), współpracuje z „Autografem”.

Krzysztof Jakubowski PLAKAT | offset 1978 |
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Antropologia seksualna

Kamienie szlachetne

Cierpią emocjonalni szulerzy co po latach asów

Wyszlifować swój tok myślenia potrafi każdy

W rozporku nie mogą zgarnąć całej puli i tak po prostu

O ostrych krawędziach i ciętym języku

Opuścić kasyna

W trybie incognito

Ewentualnie obstawić tak dobrze że wygranych żetonów
Starczy im już do końca życia

Narzucam mój rytm a kto nie nadąża

Zgorzkniali z samotności szukają prywatnego lekarza co

Tego poziomy i poziomice nie zaznają chwały na wysokości

Wypisze im dobrą kobietę na receptę która

Ani u mnie ani po drugiej stronie barykady

Wyleczy ich z […wstaw dolegliwość…]
Mikrourazy na duszy wygładzę
Lecz dobre kobiety nie stoją na półce w aptece i wbrew

Na błysk czym prędzej aż zalśnią

Pozorom nie można ich znaleźć na ulicy przywłaszczyć jak

Niczym gwiezdny pył i zamkną się w ramach hashtagu

Dziesięć złoty choć momentami mogą sprawiać

Stop nienawiści

Takie wrażenie
Ci mocno zaszukani kupują imitację

Choć nie wypoleruję umysłu każdego tak tego jednego

BabyBorn trochę starszą taką w wersji deluxe

Najciężej będzie ujarzmić

Gdy jednak znudzi się jak inne zabawki

Rubinową szminką

Drogie samochodziki plastikowe karabiny
Ciężko będzie ponownie o taką

Będzie trzeszczał i bruździł opiłkami szkła mój idealny

Ukrwioną?

Świat?

Chociaż statystycznie nas-kobiet jest więcej aż o siedem setnych to

Nie zamknę go w złotej klatce nie obrobię na wzór

W zasadzie nawet archanioł Gabriel nie zmusi nas dobrym słowem

Mego podobieństwa

Do dźwigania brzemienia tak niewygodnego macierzyństwa
Pozostało tylko wykończyć
Ach jaka to szkoda że za osiemnaście lat syn będzie miał dopiero

Nim pęknie

Czterdzieści osiem
A wosk kapiący z urodzinowej świeczki znów będzie musiał sam
Wytrzeć serwetką

Mat(t)
Cień szansy
Osiadł na powiekach
Po raz pierwszy
Boję się własnych oczu

Meblościanka
Nie mogę się przestawić
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Układy i układanki
Życie jest jak puzzle 101 dalmatyńczyków
Chcemy ułożyć je sami mimo że wszyscy wkoło
Wyciągają do nas pomocną dłoń
Zawsze brakuje kawałka nieba a te części przyziemne
Jakoś nie chcą się łączyć
Znajdzie się też taki który nigdzie nie pasuje
Wciskamy go na siłę w miejsce które nie należy do niego
I wierzymy z całych sił wierzymy
Że równie dobrze może zastąpić inny kawałek
Część puzzli wpadnie pod szafę część zamkniemy w złym opakowaniu
A układanka straci swoją spójność i sens dalszej

Myśliwi

Zabawy?

Mizeria myślenia kwaśnieje dopiero wtedy

A układanie i układanie tej sterty wspomnień nie kończy się

Gdy nudny jak flaki z olejem tekst błyszczy

Choć na opakowaniu napisane jest od trzech do pięciu lat

Nie rozumiem dlaczego tak prozaiczne czynności zajmują całą wieczność

Na pierwszych stronach niczym neon w centralnym
A może to po prostu znak
Krajobraz liter rozpościera się na horyzoncie

Że ten układ znowu się

I szamocze we mgle pospolitych skojarzeń

Rozsypie?

Przyprawiając wędrowców o odruch wymiotny
Nie wiem może
Najświetniejsze trofeum marnieje

Nie mam siły zbierać

Gdy spod powiek nie płyną łzy
A poroże okazuje się być z plastiku
Mało komu udaje się upolować dobrą sztukę
Zwinną jak jeleń na rykowisku
Nie mówiąc o unieruchomieniu w sztywnej ramce i przybiciu
Gwoździami do ściany
Pochwal się w sieci a schwytany zostaniesz

ZUZANNA TOMASZEWSKA

W pułapkę fejsowych obrońców wszystkiego
Podczas strzelaniny komentarzy i garbowania resztek wolności słowa
Naciśnij na spust i zaciśnij usta
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Krzysztof Jakubowski

a r t y s t a au t o g r a f u

Artysta fotograf, pedagog, organizator wystaw. Zajmuje

nictwie artystycznym Wydziałem Fotografii. Przez 17 lat był

się fotografią dokumentalną i reportażową, wykonuje też

Komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Plastycznych

fotomontaże, projekty plakatów, chętnie posługuje się

„Twórczość Młodych”. Przez ponad 20 lat wykładał i prowa-

klasyczną techniką gumy arabskiej. Dorobek artystyczny

dził zajęcia w Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku.

prezentował na 15 wystawach indywidualnych i około

Sporadycznie pracuje ze słuchaczami w Sopockich Szko-

200 zbiorowych w Polsce na świecie. Za udział w kon-

łach Fotografii.

kursach otrzymał liczne medale, nagrody, wyróżnienia.

W 2009 roku, na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Przygotował kilkadziesiąt wystaw, plenerów, konkursów

w Gdańsku, rozpoczął, z żoną, Anną, wykonywanie zdjęć na

pracując w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku.

wystawę „Nekropolie Pomorza”, której inauguracja odbyła

Dwie ekspozycje – na temat Henryki Krzywonos i o upadku

się w 2011 roku w Centrum Świętego Jana, a następnie

browaru we Wrzeszczu – zorganizował już w Nadbałtyc-

objechała kilka miejscowości województwa pomorskiego.

kim Centrum Kultury. Nie ma charakteru fotoreportera,

Pokłosiem prezentacji był album Pomorskie Cmentarze,

ale w sierpniu 1980 roku i w grudniu 1981 roku biegał po

wydany w 2012 .

ulicach i dokumentował wydarzenia; około 200 jego prac

Fotografuje w czasie wypadów plenerowych, efekty pracy

z tego okresu znajduje się w zbiorach Europejskiego Cen-

pokazuje na wystawach.

trum Solidarności.

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, hono-

W latach 1990–2006 prowadził zajęcia z przedmiotu foto-

rowy członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficz-

grafia artystyczna w Państwowym Liceum Technik Plastycz-

nego. Jest członkiem w jury konkursów fotograficznych.

nych w Gdyni-Orłowie (dziś Zespół Szkół Plastycznych),

W 1980 roku uzyskał tytuł Artiste FIAP.

kierując jednocześnie jedynym w polskim średnim szkol-

Krzysztof Jakubowski Brzezina | Fotomontaż, 1973 |
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K.K.

ODWOŁUJE SIĘ DO WYOBRAŹNI, ZMUSZA DO REFLEKSJI
KATARZYNA KORCZAK

a r t y s t a au t o g r a f u

W zdjęciach zapisuje refleksje z osobistego życia i widzenia miejsca, w którym żyje. Z takim
samym zaangażowaniem oddaje się własnej pracy twórczej, jak i kształceniu i promowaniu innych. Pozostaje w bliskim kontakcie z rówieśnikami, których coraz mniej, oraz
reprezentantami średniego i najmłodszego pokolenia. Potrafi cieszyć się – cecha rzadka
– sukcesami koleżanek i kolegów artystów. Spotkać go można na wystawach różnych
dziedzin sztuki. Nierozerwalnie związany z Gdańskiem i Pomorzem. Gdyby mieszkał gdzie
indziej, jego dorobek wyglądałaby zupełnie inaczej.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…
Urodził się w Bydgoszczy, najwcześniejsze dzieciństwo
spędził w wielkiej kamienicy w Toruniu. Ojciec dziennikarz, nauczył go posługiwać się piórem. Rodzice wpoili
mu, że trzeba myśleć nie tylko o sobie, ale także, a może
przede wszystkim, dbać o innych. To im zawdzięcza
postawę społecznikowską, która rozwinęła się w dorosłym życiu. Już wtedy wykazywał zamiłowanie i talent
do malowania, rysowania. W pobliskim kinie z dziewięć
razy oglądał „Samotny biały żagiel”. Film tak wrył mu
się w pamięć, że po latach, kiedy Kuba Jaworski opływał
świat, wykonał, jak mówi, dziwne zdjęcie – na czarnej
płaszczyźnie umieścił mikroskopijną łódeczkę. Reminiscencje z dziecięcych zabaw pośród zaułków, podwórek,
sklepików znalazły odbicie w cyklu prac powstałych
w latach 80., na plenerze toruńsko – bydgoskiego okręgu
ZPAF, część z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.
W 1955 roku zamieszkał z rodzicami w domu, wybudowanym w 1927 roku, przy ulicy Artura Grottgera w Oliwie. Na
parapecie za oknem leżał, pusty w środku, pocisk artyleryjski.
– Na egzaminie do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Gdyni zwrócono uwagę, że mam wyczucie koloru.
– mówi Krzysztof Jakubowski. – No, ale nie w fotografii,
wtedy, w latach 60. wykonywało się wyłącznie zdjęcia

1.

czarno białe. Uczyli mnie wileńscy fotograficy Bolesława
i Edmund Zdanowscy ze szkoły Jana Bułhaka, którego

przesłanie, że fotografia jest fragmentem malarstwa, grafiki,
1. Krzysztof Jakubowski Kraj Rad | Warszawa 1988 |

rzeźby, obowiązuje w orłowskiej szkole do dziś.
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2.
– Zdanowscy przekazali mi tradycje fotografii krajobra-

graficznym charakterze, są rozpoznawalne i bardzo autor-

zowej, związanej ze sztuką obrazowania, piktorializmem

skie – kontynuuje Witold Węgrzyn. – Zarówno wczesne

– kontynuuje. – Więcej miałem do czynienia z Bolesławą,

fotomontaże, jak seria plakatów z lat 70. i 80., posiadają

zajęcia mieliśmy przy ulicy Fredry, chodziliśmy na plenery

wspólną cechę – są zwięzłe, niemal symboliczne, wyra-

aż do źródeł rzeki Kaczej. Była osobą ciepłą, potrafiła przez

żone w graficznej, czarno białej znakowej formule.

pół godziny się roztkliwiać nad jednym zdjęciem, a dopiero

Autor niekiedy wprowadza w obraz dyskretny kolorowy

na końcu dodawała: Mogłoby być lepsze technicznie. Ale,

akcent poszerzający informację o zawartej idei czy przed-

bywało, że stwierdzała od razu: To nie jest dobre!

stawionej w plakacie wystawie. Uroda i siła działania tych

Zwracała uwagę na kompozycję. Przyniósł do niej fotografie

prac nie uległa po latach erozji, dalej są ciekawe i wizu-

powstałe na plaży w Jelitkowie, była zima stulecia, zamar-

alnie atrakcyjne.

znięte morze, molo pokrywały kawały lodu. Chwaliła go,
jego pasją, chociaż nadal malował. Zaczął wysyłać zdjęcia

DOKUMENT, ŚWIADECTWO
EMOCJI

na konkursy. Pierwszą nagrodę zdobył za portret koleżanki

Prace Krzysztofa Jakubowskiego są także dokumentem

z klasy, jury przewodniczył artysta fotografik, Marian Murman.

minionych wystaw, konkursów, plenerów i różnego rodzaju

i wtedy uwierzył w siebie, poczuł, że fotografia stanie się

METAFORYCZNE WARTOŚCI

działań, przypominającym złoty okres gdańskiej fotografii
i niezwykle aktywnego, twórczego wówczas gdańskiego

– Przypominam sobie fotografię Krzysztofa Jakubow-

środowiska fotograficznego.

skiego z końca lat osiemdziesiątych, dużego formatu, która

Mówią o Salonach Portretu, konkursach Złocisty Jantar,

zwróciła moją szczególną uwagę – mówi Witold Węgrzyn,

o Biennale Fotografii Krajów Nadbałtyckich, o ogólno-

artysta fotografik. – Był to rodzaj portretu Pałacu Kultury

polskich plenerach fotograficznych organizowanych

w Warszawie. Górną część szarego, monumentalnego,

w Gdańsku, o działalności Galerii GN, Galerii Fotografii

groźnego obiektu przysłaniała, jak kurtyna, ciężka, szara,

ZPAF, o interesujących inicjatywach, autorskich wystawach,

brudna mgła, tworząc tajemniczą, zagadkową i niedookre-

spotkaniach, edukacji...

śloną rzeczywistość. Pozornie zwykły fotograficzny doku-

– Zdjęcia Krzysztofa z czasu stanu wojennego, reportażowe

ment, który – poprzez szczególną aurę, obserwację, czas

i dokumentalne, statyczne, z zimnym pragmatyzmem

i odpowiedni zapis – nabrał wieloznacznych, symbolicz-

przedstawiają napisy, symbole i hasła spontanicznie wypi-

nych i metaforycznych wartości. – Wiele prac Krzysztofa

sane przez robotników na murach i budynkach Stoczni

reprezentuje określony, ciekawy styl o zdecydowanym,

Gdańskiej. – powiedział Witold Węgrzyn. – Ten fotograficzny zapis stanowi autentyczne świadectwo ludzkich
emocji, buntu, sprzeciwu i pragnień. Są to, moim zdaniem,

2. Krzysztof Jakubowski Napisy na murach Stoczni Gdańskiej

fotografie niezwykle interesujące, autor z założenia nie

| sierpień 1980 |

pokazuje ludzi, lecz mówi o nich niezwykle dużo.
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Krzysztof Jakubowski Gdańska noc | 1981 |

NASTROJE, SZCZEGÓLNA
KOMPOZYCJA

zapomniane, opuszczone i zaniedbane nekropolie,

Udział w plenerach, liczne podróże obfitują w jego dorobku

dają urodę, wizualną atrakcyjność i świadczą o oryginalnym

różnorodnym zapisem i seriami zdjęć sytuacyjnych i pejza-

sposobie obserwacji.

żowych, których uroda i współczesny sposób obrazowania

Zaklęta jest w nich powaga, zaduma, cisza, szacunek dla

ociera się niekiedy i przypomina estetykę Zdanowskich, nawet

miejsca. Ujęcia są atrakcyjne, pełne wyszukanego światła

samego Bułhaka. Pojawiają się nastroje, szczególna kompozy-

i nastroju.

cja zdjęć i wyszukana estetyka. Atrakcyjne motywy i tematy.

Realizacja jest wspólnym, poważnym, artystycznym suk-

Niedawno stworzył fotografię przedstawiającą zakryty

cesem Anny i Krzysztofa Jakubowskich.

białym płótnem, zawoalowany, tajemniczy, obiekt na tle

nagrobki, historię... czas – mówi Witold Węgrzyn. – Posia-

– Sytuacja szczególna, nietypowa, symboliczna i nieokre-

SMAKUJE MOŻLIWOŚCI STARYCH
METOD

ślona. – ocenia Witold Węgrzyn. – Przypomina trochę

Niekiedy eksperymentuje, opracowując prace w technikach

wspominane zdjęcie Pałacu Kultury, także wieloznaczne,

szlachetnych. Upodobał sobie tak zwaną gumę i cyjanoty-

zawiera minimalną anegdotę. Jest ciekawe i tajemnicze.

pię. Smakuje możliwości starych metod uzyskując graficzne,

Odwołuje się do wyobraźni, skojarzeń, zmusza do refleksji.

neopiktoralne efekty. Prace te uzupełniają i poszerzają jego

korony kościelnych wież.

POWAGA, ZADUMA, CISZA

twórcze doświadczenia i kompedium.
– W krajobrazie panującej powszechnie fotografii cyfrowej

Ważna i szczególnie interesująca w artystycznym dorobku

efekty i technologia metod dziewiętnastowiecznych stają

Krzysztofa Jakubowskiego jest dokumentacja pomor-

się atrakcyjną, odświeżającą, pouczającą i niepowtarzalną

skich cmentarzy. Projekt – wykonanany wspólnie z żoną,

przygodą – podsumowuje Witold Węgrzyn. – Swoją wiedzą

Anną, zafascynowaną w niezwykły sposób fotograficznym

i doświadczeniem autor dzieli się chętnie z młodymi adep-

medium, odnoszącą wiele konkursowych i wystawienni-

tami fotograficznej pasji.

czych sukcesów – zakończył się świetną wystawą i atrak-

Krzysztof Jakubowski jest osobą znaną, szanowaną, cenioną

cyjnym albumem.

za przychylność, profesję, bezpośredniość. To artysta ważny,

– Zdjęcia z tego cyklu, utrwalające obiekty, z założenia

zapisany trwale w historii współczesnej polskiej fotografii,

dokumentalne, ujawniają wielkie zaangażowanie i arty-

kultury Gdańska.

styczne możliwości autorów, opisują w ciekawy sposób

KATARZYNA KORCZAK

Katarzyna Korczak dziennikarka reportażystka. Autorka książki Ślad. Opowieści gdańszczan (2018), uhonorowanej II nagrodą Costerina 2019. Napisała
część współczesną książki Z dziejów gdańskiego piekarnictwa i cukiernictwa (2015), część historyczna jest dziełem Andrzeja Januszajtisa. Laureatka Honorowej Nagrody GTPS (2002), Nagrody Literackiej i Wydawniczej „Kociewskie Pióro” (2007), odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2016).
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Zbigniew Jujka (1935-2019)

Bez uśmiechu…
Alina Kietrys

l u d z i e

Zastanawiałam się, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wiem na pewno, że byłam
początkującą dziennikarką radiową, kiedy w Domu Prasy przy Targu Drzewnym,
w bufecie, Zbyszek Kosycarz, znakomity fotoreporter, podszedł do mnie i powiedział, że pozna mnie z prześmiewcą i geniuszem kreski. I dodał, że dobrze by było,
żebym z tym też Zbyszkiem, tyle że Jujką, zrobiła wywiad do radia.
WOLAŁ RYSOWAĆ NIŻ GADAĆ

w roku 1935. Jego ojciec, Franciszek, był szanowanym

I tak to się zaczęło. Pierwszą rozmowę przeprowadziłam

nauczycielem i działaczem społeczno-politycznym.

na Prima Aprilis w 1970 roku. Zapytałam, czy pan Jujka

W Starym Targu przez trzy lata (1933-1936) kierował szkołą.

(byliśmy wtedy jeszcze bardzo oficjalni w kontaktach)

Intensywnie działał w towarzystwie oświatowo-kultural-

zrobił komuś jakiś dowcip. Spojrzał na mnie spod okularów,

nym, prowadził zespół mandolinistów, dyrygował chórem,

uśmiechnął się dość powściągliwie i zapytał, czy ja lubię

upowszechniał folklor Powiśla i pisał wiersze. O atmos-

dowcipy i zrobił jakąś taką pocieszną minę, że roześmiałam

ferze rodzinnego domu, doświadczeniach związanych

się serdecznie. Potem rozmawialiśmy o rysowaniu, szukaniu

z II wojną światową, aresztowaniu ojca przez gestapo i jego

tematów, o karykaturach. Nie wiem, czy w przepastnych

śmierci w 1944 roku napisał wiele lat później w Alfabecie

archiwach Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku zachował

Zbigniewa Jujki. Dzisiaj Szkoła Podstawowa w Starym Targu

się ten wywiad.

nosi imię jego ojca. Sztandar szkoły zaprojektował Zbyszek.

Zbyszek Jujka mówił z namysłem, w następnych naszych
namawiać, żeby zgodził się na radiowe spotkanie. Powta-

WYDARZENIA POLITYCZNE,
SPOŁECZNE, KULTURALNE

rzał, że woli rysować, niż gadać. Wydawał się ostrożny

Zbigniew Jujka zadebiutował rysunkami satyrycznymi

w ocenach i spokojny w osądach. Raz tylko widziałam go

w „Gazecie Zielonogórskiej” jako 18 latek w roku 1953. Polecił

naprawdę zdenerwowanego. Było to w stanie wojennym

go do tej pracy Jacek Fedorowicz. Wyjechał do Gdańska i roz-

…Jujka wtedy nie rysował do żadnej gazety.

począł studia na Wydziale Architektury Wnętrz w ówczesnej

O śmierci Zbigniewa Jujki dowiedziałam się, jak większość

Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. A wieloletni

osób, z „Dziennika Bałtyckiego”. Smutny 18 listopada 2019.

zawodowy flirt z „Dziennikiem Bałtyckim” rozpoczął cyklem

Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Garnizonowym

„My i oni”. Kiedy wymyślił „Dzienniczek” miał już swoją pozy-

w Gdańsku odbyły się pięć dni później.

cję wśród rysowników i karykaturzystów. Komentował więc

rozmowach przed mikrofonem również. Trzeba go było

56 LAT W „DZIENNIKU BAŁTYCKIM”

w rysunkach bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, ale
też i kulturalne. Moje ulubione rysunki pojawiały się zawsze

Zbyszek Jujka przez 56 lat rysował w „Dzienniku Bałtyc-

w trakcie trwania Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

kim”, największą popularność na Wybrzeżu przyniósł mu

w Gdańsku, a potem w Gdyni. Zajmował się również grafiką,

„Dzienniczek”, publikowany „Rejsach”, dodatku do sobot-

plakatem i ilustracją książkową.

nio-niedzielnego wydania. Przez 30 lat był też redaktorem

Był autorem lub współautorem ponad 50 publikacji. Jedną

graficznym tej gazety. Staranny i cierpliwy – mówili koledzy.

z pierwszych książek: „Z uśmiechem przez Gdańsk” wydał

Potrafił korygować strony po wielokroć. Iluż czytelników od

wspólnie z Andrzejem Januszajtisem w 1968 roku. Pozycję

rysunków Jujki zaczynało lekturę „Dziennika Bałtyckiego”.

wznowiono tylko raz w 2003 roku. Są w tej nietypowej

Zbyszek urodził się w Starym Targu niedaleko Sztumu

opowieści o Gdańsku jego świetne rysunki i tekst nie-
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zrównanego znawcy i miłośnika naszego miasta. Warto

cjach służbowych, na różnego rodzaju świadectwach, także

tę opowieść przypominać i polecać. Nie zestarzała się

jako numer miejsca w pociągu, albo numer rejestracyjny

ani na jotę.

samochodu, który został ukradziony.

ABSURDY DNIA CODZIENNEGO

MIAŁ DYSTANS. ŚMIAŁ SIĘ Z SIEBIE

We wspominanym Alfabecie Zbigniewa Jujki, ważnej, bo

Jujka do wszystkich swoich „znaków” na ziemi miał dystans.

szczerej i osobistej książce, opowiada o przyjaciołach, stu-

Umiał też śmiać się z siebie.

diach, ale i o karierze rysownika, o Gdańsku – mieście, które

Rysował w kilku gazetach. Cykle stworzył także w „Rzecz-

rzeczywiście wybrał i ukochał, a także o swoich pasjach, np.

pospolitej” i w „Gościu Niedzielnym”. Był laureatem wielu

motoryzacyjnej. Także warte obejrzenia są cykle rysunków

konkursów, uczestniczył w dziesiątkach wystaw, wydawał

w książeczkach poświęconych różnym województwom.

swoje rysunki również za granicą. Grand Prix i pierwszy złoty

Trudno zapomnieć o „Rysunkach pana Jujki”, „Historii Polski

medal zdobył w roku 1975 we Włoszech (Salon w Anconie),

według Jujki”, „Rozmowach z Ancymonem” czy „Tele – żar-

a dwa lata później główną nagrodę przyznano mu na XVI

tach”. Słynna też jest antologia „III Rzeczpospolita w kary-

Światowym Salonie Rysunkowym w Knokke – Heist w Belgii.

katurze”, gdzie znajdują się celne i ważne jego rysunki.

A potem nagrody i wyróżnienia sypały się nieomal co roku.

We wszystkich publikacjach Zbyszek potrafił naprawdę

Był kilkakrotnie laureatem Złotej Szpilki, odznaczony został

rozśmieszać. Pokazywał absurdy dnia codziennego i świat

srebrnym medalem Gloria Artis. Był prezesem Zarządu

wielkich wydarzeń. Obserwował je wnikliwie, ale też z iro-

Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

niczną troską, którą rozładowywał specyficznym śmiechem,

i komisarzem wielu wystaw karykatur.

rozpoznawalną anegdotą i świetną, charakterystyczną juj-

Teraz piszę o tym wszystkim bez uśmiechu, ale za to z wiel-

kową kreską. Otaczająca rzeczywistość w krzywym zwier-

kim żalem, bo są ludzie trudni do zastąpienia.

ciadle to była jego specjalność.

Na szczęście zostały Twoje rysunki.

Wiele osób zna zapewne słynną historię z numerem 214,

Alina Kietrys

który ponoć towarzyszył mu przez całe życie: na legitymaAlina Kietrys dziennikarka, publicystka, krytyczka teatralna, autorka wielu artykułów, audycji radiowych i programów telewizyjnych. Prowadzi
zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku wydała w PWN książkę zatytułowaną Niespokojni. Pomysłodawczyni i sekretarz ogólnopolskiego konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje dla młodych krytyków teatralnych.
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Pisane (piórem ) w locie

e s e j

Ewa Pobłocka

Do dwóch zdań zapowiadających mój pierwszy na łamach

to pięknie zapakowane pióro Mount Blanc. Powiedziała

„Autografu” tekst zakradła się pewna nieścisłość. Otóż

wtedy – pisz do mnie....No więc pisałam. Wysyłałam kartki

spieszę wyjaśnić. „Pisane w locie” zgadza się z prawdą, ale

i listy z różnych zakątków świata. Mam to pióro do dziś.

komputera boję się jak ognia, a iPada używam w podróży

Bardzo już wysłużone, ustąpiło miejsca innym, ale wciąż mi

tylko dlatego, że trudno byłoby zabierać do jeszcze bagażu

przypomina niemiecką przyjaciółkę, która zmarła w latach

– prócz strojów koncertowych, butów na różne okazje,

dziewięćdziesiątych.

kosmetyków, kilogramów nut drukowanych (bo tylko

To pióro zapoczątkowało kolekcję, do której wkrótce dołą-

z takich umiem grać) i kilku książek (bo te czytam również

czył zielony Pelikan, taki sam, jakim pisała niegdyś moja

tylko wydrukowane) – maszynę do pisania. Za to zawsze

mama. Miała charakterystyczne pismo – duże okrągłe,

mam ze sobą kilka piór wiecznych z zapasem nabojów

równe litery zgodne z jej charakterem. Z przyjemnością

oraz garść zwyczajnych miękkich, drewnianych ołówków

czytałam listy mamy, przez nią również przesyłane z różnych

(z temperówką, bo uwielbiam wprost czynność ostrzenia,

stron świata. Pisała o sprawach zwyczajnych – smaku śnia-

równomierny ruch, chrzęst wiórków). To właśnie nimi zapi-

daniowej kawy w hotelu, widoku z okna, o próbie z orkiestrą

suję na luźnych kartkach swoje wrażenia czy przemyślenia,

lub nowym pianistą. Radziła, żeby w jesienne dni może już

którymi chciałabym się podzielić. Często piszę w samolocie,

zakładać czapkę, przytulała w myślach. Dzięki tym listom

w pociągu ale także w pokoju hotelowym.

mama była stale obecna w domu.. Teraz – po odejściu

Moja kolekcja piór jest spora. Zbieranie rozpoczęłam

obojga rodziców – przede mną konieczność uporządko-

w 1978 roku. Wtedy po raz pierwszy pojechałam do Nie-

wania ich korespondencji. Może w zimowe popołudnia

miec, gdzie przez kilka lat miałam kontynuować studia

powrócę do lektury listów mamy.

w Hamburgu. Poznałam tam przemiłą panią – Charlottę

Kolejne pióro to Waterman z serii „Lady Agathe”, które

Hoff, z domu Rose, córkę ogrodnika parku przy oliwskim

dostałam od męża w Katowicach po wykonaniu koncertu

Pałacu Opatów – w tymże urodzoną. Cudem uszła z życiem

fortepianowego Witolda Lutosławskiego w dniu osiem-

(w przeciwieństwie do swej siostry) z ostatniego rejsu „Wil-

dziesiątych urodzin kompozytora w roku 1993.Było to

helma Gustloffa”. Charlotte, wraz z mężem, przyjechała

ważne wydarzenie muzyczne. Koncert z siedziby jeszcze

na mój koncert do Hasselburga w Szlezwiku-Holsztynie.

wtedy WOSPR pierwszy raz był na żywo transmitowany

Przedstawiono nas sobie i już pierwsza rozmowa była

z Polski do Europejskiej Unii Radiowej. Zapamiętałam ten

ciepła i miła, a dotyczyła spraw ważnych. W miarę upływu

wieczór z kilku powodów. Po pierwsze urodziny Mistrza.

czasu zdołałyśmy się zaprzyjaźnić, mimo dużej różnicy

Po drugie transmisja „na żywo”, czyli dodatkowe napię-

wieku. Charlotta, która nie miała dzieci, traktowała mnie

cie. Po trzecie – incydent z kluczem do stroicielskim.

jak córkę. Pamiętam jej jedyną prośbę: żeby przywieźć

pozostawionym niechcący przez stroiciela we wnętrzu

z Gdańska mosiężny lichtarz z dwoma lwami... Wisiał potem

instrumentu. Przyrząd ważący około kilograma leżał

na honorowym miejscu u szczytu schodów w jej urokliwym

tam, niewidoczny, na klawiszach dodając im obciążenia

domu w Neustadt.

i utrudniając grę. Odkryliśmy to dopiero po koncercie,

Była obdarzona pięknym sopranowym głosem i po ama-

kiedy chciałam sprawdzić co mi tak przeszkadzało, przy-

torsku, ale z dużą kulturą śpiewała utwory przebogatej

prawiło o ból ręki i wepchnęło w psychiczny dyskomfort.

wokalnej literatury niemieckiej, zaznajamiając mnie – na

Pamiątką koncertu pozostało to pióro: wyjątkowo piękne,

przykład – z pieśniami Hugo Wolfa. Udało nam się wystąpić

lekkie, nieduże – w etui z tego samego co ono tworzywa,

na kilku wspólnych recitalach w prywatnych pałacach czy

zamykane na przesuwaną złotą klapkę. To nim właśnie

domach, gdzie wciąż obecna była tradycja muzykowania.

przez lata podpisywałam ważne dokumenty, umowy

Któregoś razu przed moim dłuższym wyjazdem z Niemiec

koncertowe. Nigdy nie wyniosłam go z domu, tak bardzo

Charlotta przy pożegnaniu wręczyła mi prezent. A było

nie chcę go zgubić.
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Następnym ważnym piórem w kolekcji jest jeszcze jeden

Kolekcja zawiera jeszcze kilka eksponatów z kategorii

Pelikan, tym razem niebieski, którego trzeba tradycyjnie

Rollce Royce – piękny projekt, złota lub platynowa sta-

napełniać atramentem, więc na stałe leży na biurku. To

lówka, jednak nie każde pióro ma swą historię. Może takie

prezent od przyjaciół w Warszawie sprzed kilkunastu lat,

historie jeszcze się dopiszą. W każdym razie pisząc nimi

po odebraniu nominacji profesorskiej od Prezydenta

„w locie” piszę wyraźniej, chyba treściwiej, potem tylko

RP. Miła pamiątka dnia zakończonego elegancką kolacją

przepisując do iPada by przesłać je wydawcom, którym

w restauracji.

dziękuję za propozycję współpracy na łamach.

Jest jeszcze jedno pióro „specjalne”. Otrzymałam je podczas wizyty w bibliotece Uniwersytetu Gdanskiego od

Ewa Pobłocka

pisarza, który często tam pracuje. Piękny czarny Waterman
z wygrawerowanym podpisem Paweł Huelle.. Służy wyjątkowym tekstom, które wymagają natchnienia, artyzmu. Gdy
trzymam je w ręku pojawia się pokusa, by coś napisać
jak prawdziwy pisarz. Żeby zdania były okrągłe, słowa
dobrane nieprzypadkowo, a pod nimi, pod fabułą ukryte
treści niezwyczajne. Kiedyś jeździłam po świecie z książkami
Huellego, dziś, gdy wszystkie kilkakrotnie przeczytałam,
jeżdżę z jego piórem.

Fot. Wojsław Brydak

Ewa Pobłocka pianistka, laureatka międzynarodowych konkursów w Vercelli, Bordeaux i Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Zarejestrowała ponad 50 płyt dla polskich i zagranicznych wytwórni, Współpracowała m.in. z Witoldem Lutosławskim i Andrzejem Panufnikiem, a swoje
kompozycje dedykowali jej m.in. Paweł Szymański i Paweł Mykietyn. Kieruje Katedrą Fortepianu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Krzysztof Jakubowski Tryptyk schopenhauerowski:
Grota w lesie | A. Ballerstaedt, 1870 |
Wzgórze miłości | fotomontaż, 1974 |
Mieszkanie pana Henia | 2017 |
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MONIKA MILEWSKA
MINUTA CISZY

SERBSKA WIOSKA

Iks wybiera się w podróż

Pod Nowym Sadem

chce odpocząć w cieniu cyprysów

leży wśród traw

kupił już drewnianą walizkę

upadła wioska

zarezerwował miejsce

nadgniłe domostwa

w siódmej alejce

toczy robak

z widokiem

w nicość

na życie wieczne

ludzie wyszli stąd dawno

teraz

w nowym sadzie z mozołem

porządkuje doczesne

uprawiają miasto

był pisarzem

wracają tu na koniec

szuflady ma pełne

jak pomarszczone jabłka

słów

w drewnianych skrzynkach

zapisuje je

zabitych na głucho

swoim najbliższym

bezpańskie domy

po piórze

przybierają ich twarze

Laureatom Jednego Wiersza

cmentarz pochłania wioskę

których On namaścił na Poetów

zarasta ją krzyżami

Autorom Laudacji

jak badylem ostu

którzy Jego imię

na wyschniętym drzewie

wynosili pod niebiosa

rosną świeże klepsydry

kolejnych jubileuszy

rumiane jak zmarli

teraz zagłębia dłonie w słowach

przymknięte powieki okiennic

i szczodrze rozdaje je wszystkim

łzawią od upału

aby im ich nie zabrakło

na polu śmierć ostrzy kosę

w jego ostatniej drodze

w ostrym sierpniowym słońcu
a w Nowym Sadzie

tego dnia

z drzewa spada

od rana

kolejny dojrzały owoc

padał deszcz rzęsisty
wszyscy
zabrali parasolki zamiast słów
nikt
nie zabrał głosu

Monika Milewska poetka, eseistka, dramatopisarka, doktor historii, adiunkt w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Gdańskiego. Autorka m.in. książki Ocet i łzy, za którą otrzymała nominację do Nagrody Nike i stypendium „Polityki”. Zdobywczyni Grand Prix
XV Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie za tekst słuchowiska Podróż na Księżyc. Jej powieść Latawiec z betonu otrzymała w 2019 roku Pomorską
Nagrodę Literacką „Wiatr od Morza”.

26

p o e z j a

GDAŃSKI ANIOŁ

MARTWA NATURA

Złotoskrzydły anioł mariacki

Świeży bochen chleba

depcze

rozkrojony pędzlem

bosymi stopami

spoczywa na pierwszym planie

zastygłe powietrze

olejnego obrusu

tuż nad głowami

Obok kielicha z cynobrowym winem

wiernych i niewiernych

wije się skórka cytryny

zadartymi w wieczność

wokół wiecznie soczystego wnętrza

nie chce wzlecieć

Na czarze kielicha

Tam

widać odbicie krzyża

gdzie ich spojrzenia

starej okiennej ramy
(za niewidzialnym malowanym oknem

barokowy złotoskrzydły anioł

rozpostarto płótna fryzyjskich pejzaży)

boi się pajęczej sieci

Czterystuletni bażant

gotyckiego sklepienia

ozdoba holenderskich polderów

ma lęk

przytula głowę

na wysokości in excelsis Deo

do srebrnego półmiska

jego pulchne drewniane ciało

jak do swego gniazda

nie wzleciało

Zapach starego werniksu

nigdy

miesza się z wonią

powyżej sfery

niewiędnących kwiatów

mieszczańskich epitafiów

ich kolor żywszy niż nasz podziw

wyżej nie potrafi

W świetle z cynkowej bieli

przyciężki na anielskie chóry

wielooki granat
wpatruje się w nas wzrokiem

choć na czoło nasunął

cierpkim jak ironia

sobie rondo chmury
choć wśród linii papilarnych
ma wyrytą dłutem
długą linię wieczności
z zaciśniętej piąstki
nigdy nie wypuści
ziemi grudki grząskiej

Monika Milewska
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OPOWIEŚCI DLA KAŻDEGO?
WOJCIECH FUŁEK

r e c e n z j a

(…) ICH CIAŁA BYŁY SZARE
OD SZLAMU (…)

przetworzenia swoich pobieżnych obserwacji i spostrzeżeń

Zadie Smith, brytyjska pisarka i laureatka wielu literackich

słowne, w których mogą się jej czytelnicy z upodobaniem

nagród, była gościem festiwalu Literacki Sopot 2018. Opu-

przeglądać jak w lustrzanym odbiciu, odnajdując samych

blikowała niedawno swoj pierwszy wybór opowiadań (bły-

siebie. Jest niewątpliwie pisarką z doskonałym warsztatem,

skawicznie przełożony na język polski przez Marię Makuch),

świetnie wyczuwającą współczesne potrzeby swoich czy-

który otwiera Dialektyka, w pewien specyficzny sposób

telników, która dość często porusza tematy trudne (chociaż

zadedykowana sopockiemu kurortowi, który autorka nie-

„modne”, chciałoby się dodać, jeśli to słowo jeszcze cokol-

oczekiwanie uczyniła miejscem tej krótkiej noweli.

wiek oznacza). Grand Union dowodzi jednak, że to nie opo-

Niestety, lektura tej książki nie zrobiła ze mnie fana pisarki,

wiadania są jej główną domeną, o czym wielokrotnie sama

nie tylko dlatego, że wspomniana Dialektyka wystawia

zresztą mówiła. Płytki, przyspieszony oddech jej krótkim tek-

mojej rodzinnej miejscowości nie najlepsze świadectwo.

stom (przynajmniej niektórym) z tego zbioru zdecydowanie

(…) Ich ciała były szare od szlamu, ciągnącego się wdłuż plaży

szkodzi, zwłaszcza jeśli autorka chce zmieścić w nich za dużo.

wielką smugą naznaczoną brudnym palcem Boga (…), (…)

w piękne (chwilami) literackie frazy i barwne kompozycje

to bez sensu, żeby zbudować uzdrowisko nad tak mętnym,

LĘKI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

nieprzyjaznym morzem (…), (…) najlepsze, co mogło ofe-

A w skrótowej – z konieczności – formule opowiadania nie

rować tego rodzaju uzdrowisko, to naśladowanie innych,

da się powiedzieć wszystkiego i czasami to, co w literaturze

bezmyślne przemieszczanie się ze stadem. (…) Naprawdę tak

istnieje poza słowami – w krótkich tekstach gdzieś umyka.

widzą nas obcokrajowcy? Zdaję sobie oczywiście sprawę,

Być może niektórym opowiadaniom zaszkodziła ta właśnie,

że to tylko umowne tło do krókiej refleksji (chyba jednak

nieskrywana chęć „kompleksowego”, choć zdecydowanie

zbyt naskórkowej i uproszczonej) o ludziach, życiu i uczu-

powierzchownego, zaspokojenia swoich czytelników?

ciach. W tym wypadku staje się ono jednak w opowieści

I zapewnienia im jednocześnie w zestawie, który miał

elementem – moim zdaniem – zbyt dominującym i prze-

zadowolić wszystkich: odpowiedniej dawki lęków współ-

słaniającym inne treści.

czesnego świata, pięknie odebranych słów, wcale nie tak

JAK W LUSTRZANYM ODBICIU

małej dozy erotyki oraz połyskujących metafor i refleksyjnej
puenty. Czy to na pewno jest jednak właściwa recepta na

Wiem, wiem – Smith jest autorką popularną, lubianą przez

wysokiej klasy literaturę?

czytelników i rozpieszczaną przez krytyków. Ale jej pierwszy

W zbiorze znalazły się opowiadania zarówno wcześniej

zbiór opowiadań, niestety, rozczarowuje, gdyż jest bardzo

publikowane w prasie, jak i nowe, napisane specjalnie dla

nierówny. Obok świetnie nakreślonego, zbiorowego por-

tego wydawnictwa. To – jak sądzę – w zamyśle autorki

tretu Brytyjczyków na wakacjach w Hiszpanii w Sztucznej

kolekcja historii rozproszonych, takie literackie puzzle,

rzecce, z filozoficznym przesłaniem (dla mnie zdecydowanie

z których czytelnik powinien skontruować sobie sam kom-

najlepsze opowiadanie tego tomu), pojawiają się teksty

pletny obrazek. Czytelniczym problemem jest jednak w tym

zdecydowanie słabsze, w których trudno odnaleźć nawet

przypadku – przynajmniej dla mnie – fakt, że nie wszystkie

prawdziwe intencje autorki. Zajrzałem na fora czytelnicze

rozsypane kawałki tego obrazu do siebie pasują i nie da się

i oto jedna z opinii, z którą trudno się nie zgodzić: tematy

z nich ułożyć całości. Ale próbować zawsze warto.

feministyczne, ekologiczne, rasowe i w ogóle wszystko bardzo
trendy (...) Do tego ubrane pięknie w metafory. To się czyta, to

Zadie Smith, Grand Union. Opowieści, Wydawnictwo Znak,

się podoba, jest lans (...) No i ... jestem zdecydowanie na nie.

Kraków 2019, ss.237, przekład: Maria Makuch

Niewątpliwie Zadie Smith posiadła rzadką umiejętność

WOJCIECH FUŁEK

Wojciech Fułek pisarz, poeta, scenarzysta, dramaturg, stale współpracuje z Teatrem Polskiego Radia (laureat m.in. Festiwalu „Dwa Teatry”), znawca
historii muzyki jazzowej i rockowej (prowadzi z Marcinem Jacobsonem autorski program muzyczny na antenie Radia Gdańsk), autor i współautor
filmów dokumentalnych (m.in. Czy mnie jeszcze pamiętasz – Czesława Niemena gdański epizod) oraz albumów i książek (m.in. nagrodzonego gdańską
nagrodą „Pro libro legendo” Kurortu w cieniu PRL-u).
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ROMUALD KOPERSKI – ZAMIAST EPITAFIUM

ŁĄCZYŁA NAS TRANSCENDENCJA
ROMAN WARSZEWSKI

L U D Z IE

1.
Wiadomość o śmierci Romka Koperskiego spadła na mnie

dzieciństwa grywałem amatorsko, miałem za sobą szkołę

jak grom z jasnego nieba. Nie wiedziałem, że chorował, nie

muzyczną, on natomiast grał wyczynowo – wszak pobił

afiszował się z tym, właściwie do ostatniej chwili pozostawał

rekord świata w nieprzerwanej grze na fortepianie i trafił

w wirze zdarzeń, które od zawsze go otaczały.

do księgi Guinessa. Łączyło nas też zainteresowanie tym,

Jako kolejny odwołany na wieczną wachtę dołączył do

czego nie widać, transcendencja. On dostrzegał ją przede

grona moich bliskich znajomych po: Zdzisławie Smektale

wszystkim w przyrodzie, ja – w medytacji i różnych prak-

– pisarzu, Zbigniewie Jujce – rysowniku, Macieju Kuczyń-

tykach duchowych, i w tym, co z tego wynika.

skim – pisarzu i podróżniku, oraz nieodżałowanym Marku
Rymuszce.
Z Romkiem – bo tak o nim wszyscy mówili – znaliśmy się

1. Romuald Koperski wpisał się do księgi rekordów Guin-

tylko przelotnie: mnie zawsze bardziej interesował zachód

nesa w kategorii długości gry na fortepianie podczas kon-

i świat Ameryki Łacińskiej, jego – wchód, Syberia, rosyjska

certu w Centrum Handlowym Klif w Gdyni w lutym 2010 roku

dusza. Łączyła nas też muzyka, gra na fortepianie. Ja od

| fot. Roman Warszewski |
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ROZMACH, FANTAZJA, WYTRWAŁOŚĆ

z napisem: W setną rocznicę śmierci wybitnemu Polakowi,

– Gdy po raz pierwszy spotkałem Romka Koperskiego na

badaczowi Północnej Syberii – wdzięczni Rodacy. Lecieli

Pierwszych Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżniczych

samolotami, kilkanaście dni przemieszczali się pieszo

w Gdyni, zwanych później Kolosami – opowiada Michał

lub psimi zaprzęgami, dźwigali kilogramową tablicę, by

Kochańczyk, niezniszczalny podróżnik i legendarny trój-

uczcić pamięć zesłańca. Proste? Dla Romka zupełnie proste!

miejski Globtrotter – ucieszyłem się, bo miałem okazję

– Wędrował, jeździł i pływał po syberyjskich bezdrożach

poznać doświadczonego podróżnika, autora niedawno

tropami innych, wielkich, naszych badaczy. – kontynu-

przeczytanej książki Pojedynek z Syberią. Romek okazał

uje. – O Witoldzie Piekarskim, Wacławie Sieroszewskim,

się bratnią duszą, takim prawdziwym bratem łatą i dobre

Aleksandrze Piotrze Czekanowskim, Emilu Godlewskim,

relacje mieliśmy przez cały czas naszej znajomości.

Benedykcie Dybowskim – mógł gawędzić godzinami.

– Kibicowałem i pomagałem Romkowi w jego wszechstron-

Prawdopodobnie imponowali mu niespotykaną siłą, pasją

nej aktywności, czy to w akcji pomocy Polakom na Syberii,

badawczą i uporem. Wielu było takich, którzy nawet po

organizacji koncertów pianistycznych, w których dwa razy

odbyciu wyroków zostawali tu na zawsze. Jestem prze-

bił światowe rekordy długości grania na fortepianie, czy

konany, że gdyby Koperski znalazł się tam razem z nimi,

podczas Jego różnorakiej działalności na Wybrzeżu – kon-

to i jego nazwiskiem oznaczano by dziś pojedyncze góry,

tynuuje. – Organizowałem Romkowi spotkania i prezentacje

całe górskie pasma, może jakieś, dotąd nienazwane

podróżnicze, podczas których, w sposób ciekawy i barwny,

– rzeki, jeziora, ulice, statki. Z pewnością dołączyłby do

przedstawiał swoje peregrynacje syberyjskie. Tak, Roman

grona wybitnych znawców Syberii. Jeśli by ktoś z pań-

miał dar przyciągania uwagi widzów.

stwa zapragnął poczuć trochę wygnańczego ducha, to

– Przytoczę epizod. Po zakończeniu premierowego

w niedalekim Szymbarku stoi Dom Polskiego Zesłańca

pokazu mojego filmu o wyprawie alpinistycznej

– drewniana, solidna chata, która dawała sybirakom

w Pamir Chiński w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiej-

schronienie i ciepło. Obiekt znalazł się tam dzięki Roma-

skiego w Gdańsku, zaaferowany, pełen emocji wywo-

nowi, który wyszukał go dla swego przyjaciela, Daniela

łanych wydarzeniem, poprzez gwar gości, usłyszałem,

Czapiewskiego, na Zabajkalu, we wsi Zapleskino. Baga-

grę na fortepianie. To był Roman. Gdy wybierałem się

tela – ponad osiem tysięcy kilometrów od Polski. Obaj

w rejs przez morza Arktyki Rosyjskiej, Roman samorzut-

uparci, ściągnęli ten dom, rozebrany na części, i zmon-

nie dał mi kontakty do znajomych komandorów mary-

towali powtórnie, by pokazać jak Polacy żyli na zsyłce.

narki rosyjskiej, które mogłoby okazać się przydatne.

– Zaraził swoją Syberią rzesze ludzi. Jego książki miały

Podziwiałem go za rozmach, fantazję, wytrwałość, był

tysiące czytelników, na spotkania autorskie Romka przy-

człowiekiem nie do zdarcia. Wiadomość o jego śmierci była

chodziły tłumy. On tą swoją Syberią zaraził nawet samych

szokiem, nie tylko dla mnie.

Rosjan. Widziałem, jakie oczy robili, kiedy opowiadał im

LUBIŁ LUDZI, A SYBIRAKóW
W SZCZEGÓLNOŚCI

o dalekiej Północy, o mrozach, albo, dla odmiany, o potwornych upałach panujących w tajdze, o zwyczajach ludów.
Książkami uczynił dla naszego kraju więcej, niż amba-

– Nasze drogi musiały się w końcu przeciąć, bo sam też

sady, konsulaty, instytuty razem wzięte. Pokazał Rosja-

zdążyłem wcześniej odbyć podróże i poznać Irkuck z Baj-

nom, kim może być prawdziwy Polak, sąsiad, uczył, że

kałem i Jakuck, i mnie samego też opanowała syberyjska

wcale nie musi być stereotypowym niewdzięcznikiem,

choroba, magia, która wciąga tak, że człowiek już nie ma

spryciarzem, cwaniaczkiem. Bo Roman lubił ludzi, a pro-

wyjścia, będzie musiał tam wracać. – mówi reżyser nieukoń-

stych Sybiraków w szczególności. Dlatego w Internecie

czonego jeszcze dużego filmu dokumentalnego o Romku,

tyle ciepłych słów płynie teraz pod jego adresem wła-

Stanisław Kalisz. – Ale Roman nie jeździł tam jedynie dla

śnie z Rosji, ale można też spotkać kondolencje z Nie-

podróżniczych pasji, jego wyprawy zawsze miały konkretny

miec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, zewsząd, z całego

cel. Na przykład wtedy, kiedy dotarł z kolegami do wioski

świata. – Ileż ten człowiek dobrego zrobił dla Polaków

Kolymskoje. A po co tłukli się na zupełną Północ w zimie? Bo

z syberyjskiej Wierszyny. Dzieciom zawoził ciepłe czapki,

sto lat wcześniej zmarł tam nasz carski zesłaniec, geolog Jan

rękawice, polskie książki. Zapraszał je do Polski, by

Czerski, i Roman postanowił odszukać jego mogiłę. Znaleźli

choć raz w życiu obejrzały kraj swoich prapradziadków.

ją, do kamiennego krzyża przytwierdzili mosiężną tablicę

Dorosłych zaopatrywał w okulary. W Wierszynie uwa-
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żali go za swojego, nigdy nie zdarzyło mu się ich

ustannie się splata (choć z pozoru niewidoczna) duchowa

obrazić, poniżyć jako biednych, czy niepiśmiennych.

tkanka otaczająca Ziemię? Bo do jej zniszczenia potrzeba

DELIKATNY I WRAŻLIWY KOLOS

zapewne znacznie mniej energii, niż do wytrzebienia
kolejnych rodzajów roślin, czy gatunków zwierząt. Jakie

Moje wspomnienie jest całkiem odmienne. Ostatnia nasza

tam – na tamtym piętrze – mają miejsce szkody i niepo-

rozmowa dotyczyła nie ludzi, lecz przyrody (więc w sumie

wetowane straty?

także jednak ludzi). Rozmawialiśmy o kruchości Ziemi.

Jak, przez ludzką pychę i nadaktywność, ta duchowa tkanka

W związku z ubiegłorocznym pięćdziesięcioleciem pierw-

została nadwerężona? Ileż z tych srebrzystych nici, łączą-

szego lądowania na Księżycu, wspomnieliśmy zdjęcie Ziemi,

cych wszystko z wszystkim (o czym mówią mistycy, począw-

widzianej ze Srebrnego Globu – pięknej, a jednocześnie

szy od Mistrza Ekhardta, a kończąc na Carlosie Castanedzie)

delikatnej i wrażliwej.

zostało bezpowrotnie zerwanych?

We wspólnych rozważaniach zastanawialiśmy się, jak tech-

Czy to właśnie dlatego świat jakby coraz bardziej pogrążał

nologiczna ekspansja człowieka uderza w tę kruchość. Od

się w szaleństwie? Czy dlatego jakby coraz szybciej dążył

jednego zdania do drugiego. Od jednej konstatacji do

do samounicestwienia?

następnej. Już nie pamiętam, co który z nas powiedział.

Bo Romek – ten silny człowiek z Syberii, ów „Kolos”

Konkluzja była jednak następująca: skoro przez ingeren-

– w chwilach zadumy skłonny był także do takich rozwa-

cję człowieka w jego środowisko naturalne ginie tyle

żań. Ja właśnie takim na zawsze go zapamiętam.

gatunków zwierząt, to co dzieje się na niższym, bardziej
subtelnym piętrze przyrody – tam, gdzie istnieje i nie-

ROMAN WARSZEWSKI

Roman Warszewski dziennikarz i pisarz, autor wielu książek, w tym bestsellerów, laureat prestiżowych nagród. Spotykał się i przeprowadzał
wywiady z noblistami, terrorystami, dyktatorami, prezydentami i szamanami. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Żyj
długo”. Ostatnio w wydawnictwie „Znak” wydał obszerną biografię Elżbiety Dzikowskiej. Przed publikacją książki drukowaliśmy w „Autografie”
jej fragment.

Krzysztof Jakubowski Nasza mała stabilizacja

Krzysztof Jakubowski Adam i Ewa

| Somonino, 1976 |

| Żukowo, 1984 |
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TANCERKA BALETOWA, WIELOLETNIA PRIMABALERINA OPERY BAŁTYCKIEJ, CHOREOGRAF, PEDAGOG

ALICJA BONIUSZKO (1937-2019)

1.
Urodziła się w 1937 roku w Madziole koło Wilna. W 1947 roku,

Szymanowskiego, Szeherezadzie Rimskiego Korsakowa,

przyjechała z rodziną do Gdańsku. Ukończyła Państwową

Cudownym mandarynie Beli Bartoka i inne.

Szkołę Baletową pod kierunkiem słynnej choreograf, Janiny

Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych konkur-

Jarzynówej-Sobczak. Od 1956 roku była primabaleriną

sach tanecznych. W 1961 roku zdobyła trzecią nagrodę

w zespole swojej profesorki, w późniejszych latach współ-

na Międzynarodowym Konkursie Tańca w Rio de Janeiro.

pracowała z nią jako choreograf.

Wystąpiła gościnnie w rolach baletnic w trzech polskich

Występowała na polskich i międzynarodowych scenach

filmach fabularnych Pamiętnik pani Hanny, Popioły, Tandem.

– w Londynie, Nowym Jorku i Rio de Janeiro i in. Do histo-

Karierę tancerki zakończyła w 1977 roku. Od tej pory pra-

rii baletu przeszły jej wybitne pierwszoplanowe kreacje

cowała jako pedagog i choreograf, była autorem ruchu

w Jeziorze łabędzim Piotra Czajkowskiego, Niobe Juliusza

scenicznego w kilku przedstawieniach dramatycznych.

Łucika, Romeo i Julii Sergiusza Prokofiewa, Harnasiach Karola

Zasiadała w jury konkursów baletowych.
W 2000 roku nagrodzona przez Radę Miasta Gdańska Medalem Księcia Mściwoja II za całokształt twórczości, w 2009

1. Alicja Boniuszko | fot. Tadeusz Link, ze zbiorów Muzeum

otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Narodowego w Gdańsku |

Zmarła 23 grudnia 2019 roku w Gdańsku.
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K.K.

LILKA

l u d z i e

KATARZYNA KORCZAK

PRAWDZIWA NOSTALGIA
JANUSZ WOJCIECHOWSKI – TANCERZ, CHOREOGRAF
– W pierwszym rzędzie muszę zaznaczyć, że wspaniałe wizje
choreograficzne prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak i jej forma
wprowadzenia nas w myślenie choreograficzne i współtworzenie, dawała nam szanse i radość pracy na sali baletowej.
Z Alicją rozumieliśmy się od samego początku, nasz element twórczy i wolność powstawania ruchu były wkładem
do stworzenia wspaniałego gdańskiego teatru tańca. Ten
niepodważalny okres naszej pracy pozostawił do dzisiaj
prawdziwą nostalgię i uznanie dla tak wspanialej artystki,
jaką była wielka, pozostająca w moim sercu Alicja Boniuszko!
Janina Jarzynówna-Sobczak o przygotowaniach do
premiery baletu Tytania i osioł oraz udziale w nim Alicji
Boniuszko i Janusza Wojciechowskiego:
(…) W trakcie realizacji myślałam o tęsknocie niezaspokojonej.
Ta tęsknota kierowała Tytanią, ślepo zakochaną i oczarowaną.
Prezentowała Osła całemu światu, nawet samemu Panu Bogu.
Chciała, aby świat go przyjął. Na próżno, nigdzie nie znalazła
dla niego akceptacji. (…)
(…) Rozmaitość doznań, uczuć i wzruszeń Alicja potrafiła

1.

przekazać nie tylko środkami technicznymi. Jej wyrazistość,
ogromna plastyka ciała oddawały wszystkie niuanse tej głęboko dramatycznej postaci. Partnera miała równie dosko-

WIDZĘ JĄ NA SCENIE

nałego. Janusz Wojciechowski, jeden z pierwszych solistów

EWA NAPIÓRKOWSKA – TANCERKA

w moim zespole, ciało miał wyraziste jak Alicja. Był piękny, co
mi jednak nie przeszkadzało w tej roli, bowiem jego inność,

– Lilka była świetną tancerką, wyjątkową, kobietą postawną,

zwierzęcość postanowiłam realizować ruchem niespornym,

potrafiła ze swoim ciałem czynić cuda. Jeszcze wtedy

czasem zwolnionym, jakby leniwym, czasem szybkim, ner-

w Polsce nikt nie wiedział co to jest taniec współczesny,

wowym, niecierpliwym. Jego aktorstwo w roli Osła było naj-

a Janina Jarzynówna-Sobczak, razem z nią stworzyły coś

wyższego gatunku. (…)

zjawiskowego. Ja, typowa klasyczka, przyszłam do Gdańska po poznańskiej szkole z Teatru Wielkiego w Łodzi,

Z książki Barbary Kanold Rozmowy o tańcu. Janina Jarzy-

i zachwyciłam się pracą zespołu, bo każdy z nas mógł

nówna-Sobczak

włożyć w taniec własną wizję, powstawały przedstawienia prawdziwe. I to było cudowne! Ona dużo wyjeżdżała.

1. Alicja Boniuszko z grupą solistów baletu Opery Bałtyc-

Pamiętam małą Anię w garderobie, Lilkę, której kiedyś

kiej w spalonym Teatrze Muzycznym | fot. Tadeusz Link, ze

powiedziałam: Ślicznie wyglądasz! A ona na to: Na ślubach

zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku |

i rozwodach wyglądam ładnie! Utrzymywałyśmy kontakty
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2.
typowo zawodowe. Kiedy słyszę jej imię i nazwisko, widzę

Czy koleżanki jej zazdrościły? Jeżeli się zrozumiało, że Lila

ją na scenie, nie kojarzy mi się z życiem prywatnym.

jest gwiazdą, to było wszystko w porządku. A że każda

– Oglądałam niedawno sfilmowaną Niobe, także brałam

tancerka miała ochotę wystąpić w czołowej roli, to inna

w niej udział. Pomyślałam, minęło tyle lat, a przedstawie-

sprawa. Konkurencja w środowisku baletowym jest szcze-

nie się nie starzeje, mimo że balet poszedł do przodu, jeśli

gólna, występujemy dwadzieścia lat, kiedyś o naszej pracy

chodzi o technikę. Ale nie wiem, czy balet to tylko sama

mówiło się żywot motyla. W naszym czterdziestoosobowym

technika, dla mnie nie, przekaz jest ważny. Patrzyłam na

zespole panowała wyjątkowa rodzinna atmosfera, wycho-

sfilmowany spektakl Tytania i Osioł z jej udziałem i znowu

wywałyśmy tutaj swoje dzieci, nawzajem pilnowałyśmy,

wniosek – przecież to można dzisiaj wystawić i odbiór

jak któraś miała próbę. Potem wprowadzaliśmy młodych

będzie znakomity!

ze szkoły do teatru, było fantastycznie!

Na scenie byłyśmy razem – ona jako Odetta – w Jeziorze
łabędzim. Lila kiedyś mi powiedziała, że po pierwszym jej

NIEBYWAŁE PROPORCJE

występie w tym balecie recenzent napisał, że główną partię

ŁUCJA I BRUNO SOBCZAKOWIE, SCENOGRAFOWIE

tańczy dyletantka. Wtedy inaczej się patrzyło, spektakl trzymać się musiał sztywnych, klasycznych ram. A Lilka, jak zło-

– Myślę o pierwszym spotkaniu z tą niebywale piękną

żyła ręce, wypchnęła żebra do boku, to był dla widzów szok,

i zgrabną, jedną z najwybitniejszych artystek w dziejach

nikt do tej pory tak nie tańczył. W tym była fantastyczna,

polskiego baletu. Było to w latach 60., kiedy zostałam żoną

wyjątkowa, jej taniec był nie do podrobienia. Gdy inna

Bruna Sobczaka i weszłam do rodziny wielkiej profesor

artystka występowała w tej samej, co ona roli, powstawały

Janiny Jarzynówny-Sobczak. Podziwiałam ją na scenie,

dwie różne kreacje. Mówiliśmy: Dostała od Boga plastyczne

zachwycałam się jej czołowymi rolami w spektaklach Har-

ciało i potrafi je wykorzystać.

nasie, Cudowny Mandaryn, Hamlet, Romeo i Julia, Pan Twardowski i innych. Jej nadzwyczajna gibkość ciała, bogactwo
wyrazu, mimika dawały nam, widzom, radość uczestnictwa
w genialnych, niepowtarzalnych realizacjach, które i dziś

2. Alicja Boniuszko i Janusz Wojciechowski Pancernik

są aktualne, poruszające.

Potiomkin | fot. Tadeusz Link, ze zbiorów Muzeum Narodo-

– Jako scenografowie mieliśmy z nią kontakt bardzo bliski.

wego w Gdańsku |

Przez wiele lat uroda jej sylwetki zmuszała mnie do bardzo

3. Alicja Boniuszko, Tytania i Osioł | fot. Tadeusz Link, ze zbio-

oszczędnych kostiumów. W Reanimacji , w Niobe, w tele-

rów Muzeum Narodowego w Gdańsku |

wizyjnych filmach baletowych, zrealizowanych w Teatrze
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Wizji i Ruchu w Katowicach, miała na sobie cieliste trykoty,
co sprawiało wrażenie nagości. Szczególnie utkwiła nam
w pamięci Reanimacja, scenę przysłaniała przeźroczysta
kurtyna, jak chciała Agnieszka Osiecka, „fruwały” na niej
ptaki, „kwitły” kwiaty, kurtynę rozmalowywała nasza córka,
Monika Konca. Alicja za tym muślinem prezentowała się
pięknie! Bardzo długo oszczędnie ją ubieraliśmy, żeby
pokazać, jakie ma niebywałe proporcje, i jak każdy jej
mięsień, każdy gest jest czytelny przez to, że kostium go
nie ukrywa. Umiejętnie i inteligentnie włączała się w pracę
nad kostiumem, lubiła angażować się także w projekty

3.

całych scenografii. Któregoś razu Alicja – dla bliskich Lilka
– zapytała, trochę niezadowolona: Kiedy wreszcie zaczniesz
mnie ubierać? Z czasem zaczęliśmy dla niej projektować

sku. Entuzjastycznie ją przyjęto, obsypano kwiatami. Była

kostiumy przesadnie bogate, barokowe wręcz.

wdzięczna, bardzo szczęśliwa, że się o niej pamięta.

ZAWSZE UŚMIECHNIĘTA
BARBARA ŻUROWSKA-SUTT

– Bywałam u niej, z Barbarą Kanold, w domu przy ulicy
Krętej we Wrzeszczu kiedy była zdrowa, także w czasie,
gdy choroba zaczęła dawać się jej we znaki. Mówiła, że
czuje się samotna, że córka jest tak daleko. Nie mogła się

– Gdy przyjechaliśmy z mężem, Grzegorzem Suttem pod

ze swoim stanem pogodzić, zrozumieć dlaczego ją, która

koniec lat 60. z Bydgoszczy do Gdańska i rozpoczęliśmy

całe życie tańczyła, była nadzwyczajnie fizycznie sprawna,

pracę w Operze Bałtyckiej, podziwialiśmy jej występy,

spotkał taki los. Coraz bardziej przerażona, strapiona, z dnia

byliśmy nią zafascynowani. Mąż dyrygował Niobe z jej

na dzień traciła resztki nadziei, że wstanie…

udziałem. Cieszyła się powszechną renomą i zainteresowaniem. Błyszczała nie tylko urodą, tańcem. Miała

NIEWIDZIALNA ZASŁONA

niezwykły samochód, kabriolet, ludzie w mieście patrzyli

ANDRZEJ BUJAK, TANCERZ, CHOREOGRAF

i komentowali: Jedzie wielka gwiazda. Na co dzień, po
próbach, spotykaliśmy się w operowej kantynce. Zawsze

– W szkole baletowej, jeszcze w pięknej willi przy ulicy

była uśmiechnięta. Organizowałam koncerty szkolne,

Marii Konopnickiej, był uczniowski bal. Stałem pod ścianą

ówcześnie bardzo dobrze płatne, najlepsi artyści brali

maleńki, drobniutki blondynek. Widziałem ją z daleka,

w nich udział, ona nie dała się zaprosić ani razu. Chodzi-

piękną, wiotką. Pięć lat tylko starsza była ode mnie. Pode-

łam wtedy na wszystkie spektakle w Operze Bałtyckiej,

szła i poprosiła mnie do tańca. Od początku bardzo mnie

pracowały w zespole największe gwiazdy baletu, wokali-

polubiła, nazywała: cherubinek, wołała: Ty moja niezapomi-

styki, publiczność z całej Polski do Gdańska przyjeżdżała

najko! Nasze rodziny wiązały kresowe korzenie. Ona pocho-

na przedstawienia.

dziła spod Wilna, ja się urodziłem w Równym, mama tam

– W czasie mojego krótkiego dyrektorowania w Operze

miała majątek, uciekliśmy przed bandami UPA i zostały mi

Bałtyckiej, na gdańskiej scenie ona już nie tańczyła, uczyła

w pamięci tylko piękne dumki. Nasze mamy mówiły śpiew-

w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Organi-

nie, z przedniojęzykowym „ł”. Trzymał się z nami, pocho-

zowałam wtedy cykl spotkań z gwiazdami gdańskiej sceny

dzący z tamtych stron, tancerz Marceli Żędzianowski. Razem

z lat 60., 70, XX wieku, już nie pracującymi. Alicja Boniuszko

bywaliśmy na balach prasy w Grand Hotelu w Sopocie, na

była bohaterką wieczoru 23 marca 1994 roku. Jak zwykle

jednym z nich ona została Miss, a moja żona Wicemiss.

pięknie wyglądała, nadal szczupła. Opowiadała o najwspa-

Gdy była gościem Ireny Dziedzic w Tele Echu, zaprosiła

nialszych rolach, realizacjach choreograficznych, bardzo

mnie i razem zatańczyliśmy, program jest zarejestro-

się otworzyła. Troszkę czuło się w jej głosie żal o to, że tak

wany i dostępny w archiwum. W pierwszych latach pracy

wcześnie musiała rozstać się ze sceną. Wystąpili dla niej

w Operze Bałtyckiej mieszkaliśmy blisko siebie w spółdziel-

soliści baletu gdańskiego i Teatru Muzycznego w Gdyni

czych wieżowcach na osiedlu Żabianka, odwiedzaliśmy się,

oraz uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Gdań-

nasze dzieci razem się bawiły.
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4.
Przedstawienia w choreografii Janiny Jarzynówny-Sob-

po sobie nie pokazywała. Widziałem, jak ściągała pointy,

czak miały wyraz, to nie był taniec dla tańca, perfekcyjne

jej palce u nóg były we krwi. Szanowałam ją, podziwiałem,

rzemiosło. Jarzynówna uczyła też aktorstwa! Balet w jej

kochałem jako artystkę. Primabalerina! Jedyna i niepowta-

wydaniu był mową ciała, emanacją uczuć. Jak kochało

rzalna! Najlepsza z najlepszych!

się, to się kochało. Tłumy ludzi przychodziły na spektakle,

Bardzo wiele jej zawdzięczam. Dzięki naszym wspólnym

wiele tygodni naprzód wyprzedawano bilety. Początki

sukcesom w 1984 roku otrzymałem tytuł pierwszego tan-

były trudne, ale to ona mnie wybrała na scenicznego part-

cerza Opery Bałtyckiej.

nera. Chciała, żeby wychodziło jak najlepiej, mobilizowała

Gdy w przydomowym ogrodzie przy ulicy Krętej we Wrzesz-

mnie, czasami krzyknęła: „Jak mnie trzymasz!”, a potem:

czu zrywała tulipany, a miała je piękne, cebulki sprowa-

„No, uspokój się, wszystko w porządku”. Byłem nadwraż-

dzała z Holandii, upadła, pies sąsiadów zaczął szczekać

liwy, głęboko wszystko przeżywałem, bywało, traciłem

i sprowadził pomoc. Dostała wylewu. Odwiedzałem ją

wiarę w siebie. Ale efekt był. To, co razem osiągaliśmy,

szpitalu, wyglądało na to, że wszystko wróci do normy,

wyrazowo coś znaczyło. I to się liczy! Występowaliśmy

potem w domu we Wrzeszczu. Jeździłem do niej placówki

razem w Szeherezadzie, i w Jeziorze łabędzim, w tym spek-

opiekuńczej na Kaszubach. W hallu wisiała duża wystawa

taklu miałem wyjątkowo dużo podnoszeń, pomagała mi,

zdjęć z baletu Jezioro łabędzie, z przedstawień współcze-

skoczna była nieprawdopodobnie. Najtrudniej było w pas

snych, ona na scenie na pierwszym planie, z partnerami

de deux po przekątnej – trzy razy w górę i jeszcze obrót.

– Tadeuszem Zlamalem i Zygmuntem Jasmanem, także

Jestem drobnokościsty, wkładałem w każdy ruch ogrom-

już nieżyjącymi. Często przyjeżdżała do niej ze Stanów

nie wiele wysiłku, modliłem się cichutko, żeby wyszło

Zjednoczonych córka, Anna Wróbel. Osiem lat leżała spa-

zwiewnie, żeby bez widocznego wysiłku wspólnie o s i ą g-

raliżowana. Ostatnią wizytę u niej koleżanek i kolegów

n ą ć w y r a z.

z ZASP zorganizowała Marzena Prochacka. Piliśmy herbatę,

Wszystko, co osiągnęła, zawdzięczała wielkiemu talentowi

jedliśmy słodkości, które przywiózł tancerz, Ryszard Moraw-

i wytrwałości, codziennej, morderczej pracy, czego nigdy

ski, z żoną Alicją. Nie byłem pewien, czy mnie poznaje, ale
popatrzyła i powiedziała: „Aaaaandrzeeeej!” Leciutko się
uśmiechała, była szczęśliwa, chociaż czuliśmy, że zaczyna
oddzielać ją od świata niewidzialna zasłona.

4. Alicja Boniuszko i Bronisław Cesarz Cudowny mandaryn
| fot. Tadeusz Link, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku |

Rozmowy przeprowadziła
KATARZYNA KORCZAK
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Z Gdańskiem w tle

f i l m

Kazimierz Babiński
Walet Pikowy (1960) Tadeusza Chmielewskiego nie miał szczę-

ogólny filmu — to kult pierwszej miłości, nie zaś zręcznie

ścia do widzów i recenzentów. Był postrzegany jako ramotka.

zmontowany „kryminał”1.

Co prawda, nie pozbawiona uroku, ale jednak ramotka, którą
nie warto się zajmować i do której nie warto wracać. Ot, taka

Po premierze Aleksander Jackiewicz, guru krytyki fil-

na wzruszenie ramionami. Stąd nieliczne notki, komentarze,

mowej tamtych lat, skupił się na gatunku publikując na

wywiady i recenzje. Zainteresowani filmem podchodzili doń

łamach tygodnika Film wielce strukturalną i sarkastyczną

nieufnie i sceptycznie już w trakcie jego powstawania, co

w tonie recenzję pod osobliwym tytułem Arcykomedia

częściowo wynikało ze zdawkowych, enigmatycznych, wymi-

i kasza. Rozebrał film niczym mistrz masarski „do kości”

jających i sprzecznych wypowiedzi części ekipy i reżysera.

i poddał drobiazgowej analizie jego wszystkie warstwy

Uwagę dziennikarzy starano się odwrócić od fabuły (dość

i tkanki. Pisał:

1.
wątłej, jak się później okazało) i skierować na gatunek: – To

Reżyser Tadeusz Chmielewski – bo to wina przede

będzie (...) „kryminał”, o komediowo – groteskowym zacię-

wszystkim reżysera – nie pamięta, że komedia, to mate-

ciu – twierdził kierownik produkcji Zvonimir Ferič, a drugi

matyka, to sama ścisłość i szarada, to dramaturgia nie

reżyser Henryk Kluba określał film

dopuszczająca błędu i wirtuozeria. Powiedziałbym: jak
w powieści kryminalnej – gdyby komedia nie wyma-

... jako komedię liryczną o dużym ładunku uczuciowym,

gała jeszcze większej precyzji, bo tu o dowcip chodzi,

zaś według Chmielewskiego wątek kryminalny to tylko

rzecz niezmiernie kruchą i delikatną, bo kiedy dowcip

pretekst do pokazania dziejów pierwszej miłości. Sens

w komedii się kończy, nie pozostaje nic i cały wysiłek,

1

1. Biskupia Górka, około 1900 roku

J. Ziegenhirte, „Walet pikowy” grasuje na Wybrzeżu,
w: „Dziennik Bałtycki”, 1960, nr 105, s. 6.
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2.
a w wypadku Waleta pikowego – jak się powiedziało

nych schematach fabularnych i ikonografiach. Pastiszem

– wysiłek godny uwagi, idzie na marne

i zarazem parodią niemych komedii oraz intertekstualną

2

grą z widzem przyprawioną groteską, ironią i absurdem,
przy czym dla równowagi przywołał twórcze odwołania

w której można się doszukać operetki, wodewilu, kabaretu

Chmielewskiego do Charliego Chaplina i Renégo Claira,

retro, rewii i taniej farsy, a nawet komiksu z tytułowym

a dla osłody pochwalił przebranie komedii „w niezawodny

„papierowym bandytą” w roli głównej, „poszukiwanym

kostium fin de siècle”.

przez całą policję i całą ludność tamtego śmiesznego

Istotnie, reżyser po znakomitym debiucie Ewa chce spać (1957)

kraju”3.

nagrodzonym w San Sebastian (1958) Złotą Muszlą bardzo

Ta mieszanina gatunków, różnorodnych środków stylistycz-

wysoko ustawił poprzeczkę, pod którą teraz tylko gładko

nych i form, które Jackiewicz uznał za „kaszanę”, wynikała

przeszedł. Jednak nie sposób nie zauważyć, że wybitny

z przemyślanej strategii reżysera i jednocześnie była jego

krytyk wpadł jednocześnie w dwie pułapki: życzeniowo-

sygnaturą. Chmielewski tworząc wielogatunkowe, prekur-

dialektyczną prawdopodobieństwa oczekując dzieła co

sorskie w rodzimym kinie dzieło, podjął próbę zmierzenia

najmniej porównywalnego z debiutem lub ocierającego

się z prozą Zdeńka Jirotki Człowiek z psem4 (1944) – parodią

się o arcydzieło i drugą, konwencjonalności, porównując

powieści detektywistycznej5 i przełożenia na język filmu spe-

strukturę filmu ze strukturą klasycznej komedii. Za poważne

cyficznego, trudnego do zdefiniowania czeskiego humoru,

błędy uznał między innymi wielość planów zdjęciowych,

którego sens próbował wyjaśnić Jiří Menzel przez porów-

spiętrzenie sytuacji, zawrotne tempo akcji i nielogiczności

nanie z polskim „my śmiejemy się z czegoś, a wy – prze-

fabuły nie odnosząc się do doboru obsady, nie oceniając gry

ciwko”6. Właśnie to nieokreślone „coś” Chmielewski chciał

aktorów, nie pochylając się nad przesłaniem i, co najważ-

znaleźć i wydobyć z powieści oraz nadać mu odpowiednią

niejsze, nie wspominając o literackim pierwowzorze filmu

formę przekazu. Ale czy i na ile zbliżył się do komizmu pre-

i jego “szkatułkowej” budowie („film w filmie” i „opowiadanie
w opowiadaniu”) będącej de facto kluczem do analizy i oceny.
Walet Pikowy nie jest, jak się Jackiewiczowi wydawało,
typową klasyczną komedią, lecz niespotykaną w tamtych
latach w rodzimym kinie hybrydą gatunkową o zmiesza-

3
4

5

6

2

A. Jackiewicz, Arcykomedia i kasza, w: „Film”, 1960, nr 2, s. 4.
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Tamże, s. 4.
Z. Jirotka, Człowiek z psem, przeł. C. Dmochowska, Warszawa 1956.
Zdeněk Jirotka – Wikipedie, https://cs.wikipedia.org/wiki/
Zden%C4%9Bk_Jirotka (dostęp: 23 stycznia 2020 roku).
Wypowiedź zapisałem na spotkaniu z reżyserem w dniu
20 sierpnia 2015 roku w Sopocie na festiwalu „Literacki Sopot”.

ferowanego przez Jirotkę? Tego nie sposób ocenić7. W tym

innymi Ostenda i Paryż. To rodzi podejrzenie graniczące

kontekście odniesienia w niektórych scenach Waleta piko-

niemal z pewnością, że Teston mógł być powiązany z real-

wego w warstwie wizualnej do eksperymentalnych filmów

nym Gdańskiem, a nie wyobrażonym.

Karela Zemana Cesta do pravěku (1955; Podróż do początku

Chmielewski sprytnie podsuwa nam różne tropy, sugestie

czasu) i Vynález zkázy (1958; Diabelski wynalazek) przez

i skojarzenia, miesza czasy i fakty historyczne zmuszając do

wmontowanie weń pocztówek i fotografii rodem z ulicz-

bezładnego i nerwowego podążania za Kawaniasem, błądze-

nych fotoplastikonów, a także umowność i dekoratywność

nia po labiryncie uliczek krętych jak zawiłości prowadzonego

scenografii są odesłaniem do literatury i kinematografii

przezeń śledztwa, zakamarkach, podwórkach, nabrzeżnych

czechosłowackiej, by tam przez porównania poszukać

knajpach, suterenach, eleganckich hotelach, biurach, okoli-

klucza; takim na przykład mogłoby być przeciwstawienie

cach dworca, podejrzanych zakątkach przystani portowej.

zdrowego rozsądku i racjonalizmu światopoglądowego

Na szlakach wędrówki pojawia się kilka budowli i miejsc

różnych postaci, również fikcyjnych, na przykład Szwejka,

charakterystycznych dla miasta (nie pierwszoplanowych)

absurdom przejawiającym się w różnych dziedzinach i sfe-

i przez to mających utwierdzać nas w przekonaniu, że akcja

rach rzeczywistości.

naprawdę tu się dzieje. To zachwycające i znane wszyst-

Waleta pikowego nakręcano w Trójmieście w maju roku

kim budynki Dworca Głównego, ale ... podobne dworce,

1960. Baza ekipy mieściła się w Gdyni i tam powstała część

zaprojektowane przez tego samego architekta, znajdują

scen, między innymi w gmachu sądu przy dzisiejszym

się w kilku miastach Europy. Może więc nazwa miasta na

placu Konstytucji, część w Sopocie w Willi Piotrowskiego

peronie pozwoli je zidentyfikować? Jest, ale to … San-

przy ul. Kościuszki 41 róg ul. Władysława IV, ale głównym

Thadeo, równie prawdziwe jak San Escobar. Detektyw

planem – miejscem rozgrywki między zawziętym detek-

zmierza do Bramy Wyżynnej będąca siedzibą ... pre-

tywem Kawaniasem a Alfonsem Waletem vel Testonem,

fektury policji i aresztu, zamiast odwachu, zaś po roku

bankowym rabusiem o stu twarzach, stał się Gdańsk.

1919 – biura podróży Norddeutscher Lloyd. Dzisiejszym

Nazwa miasta jednak nie pojawia się w filmie. Przestrzeń

zbieg ulic Jana z Kolna, Doki, Gazowniczej i Łagiewnik,

jest anonimowa. To portowe, nieokreślone miasto z końca

to bliżej nieokreślona granica (państwa? miasta?), gdyż

wieku XIX i pierwszych dekad XX, ale tego nie możemy być

na tle neogotyckiego gmachu Szkoły Realnej św. Piotra

pewni ze względu na pomieszanie rekwizytów pochodzą-

(dzisiaj siedziba I LO) stoi pasiasta rogatka, a przy niej

cych z różnych epok i miejsc. Trochę przypomina secesyjną

uzbrojony strażnik w uniformie zbliżonym do noszonych

Pragę i Karlowe Wary, trochę Ostrawę – rodzinne miasto

przez gwardzistów strzegących pałacu Buckingham.

Jirotki, po części – stare portowe angielskie, niemieckie

Pobliskie okolice ul. Grodzkiej i Wapienniczej z urokli-

i holenderskie miasteczka z kanałami wodnymi, kamien-

wym kamiennym Mostem Wapienniczym, okazują się

nymi mostkami i lasem masztów, zaś atmosferą stabilności,

... bulwarami paryskimi. Kręta, pnącą się ul. Biskupia

porządku i dostatku, pod którą jednak skrywa się żywy,

zabudowaną po obu stronach secesyjnymi kamienicami,

pulsujący organizm społeczny – mieszczańskie miasta

którą Kawanias dociera aż pod Biskupią Górkę, jakże jest

galicyjskie z czasów cesarza Franciszka Józefa.

podobna do ulicy Vratislavovej prowadzącej na praski

Pomimo technicznego zabiegu zakwestionowania przez

Vyšehrad. Przyjrzyjmy się jeszcze tabliczce na budynku

reżysera jego realności i jednoczesnego zdystansowania się

Katowni z nazwą ulicy między Bramą Wyżynną i Katownią

od opowiadanej historii przez jej przedstawienie w formie

a bankiem: „Morska”; na planie z roku 1904 ten odcinek

„filmu w filmie” miasto jest tylko pozornie nieznane i nie-

nie ma nazwy i wchodzi w ul. An der Reitbahn (dzisiejszą

określone, bowiem w dziejach miłości Kawaniasa i Melanii

ulicę Bogusławskiego), przy której pod numerem 11/13 znaj-

pojawiają się rzeczywiste kraje, jak Egipt, i miasta, między

dowała się Wielka Synagoga (1887-1939) ale, co ciekawe,
ulica o tej nazwie rzeczywiście istniała w Gdańsku, lecz

7

Pojęcie „komizmu” nie ma ścisłej definicji, zaś reakcje jednostek na różne sytuacje lub przedmioty są subiektywne,
a więc zróżnicowane. Zob.: A. Radomska, Co kogo śmieszy?
O różnicach indywidualnych w preferencjach komizmu u
ludzi dorosłych, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/
50-artykuly/620-co-kogo-smieszy-o-roznicach-indywidualnych-w-preferencjach-komizmu-u-ludzi-doroslych.html
(dostęp: 23 stycznia 2020 roku).

po wojnie i została przemianowana na „Do Studzienki”,
zatem także i tu mamy rozbieżność realiów filmowych

2. Kadr z filmu Walet pikowy
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kamienicy, dyskretnego hotelarza, wypasionego (dosłownie)
bankiera, gromadę skromnych, lecz pryncypialnych urzędników w zarękawkach, tępych policjantów, umięśnionych
robotników portowych, marynarzy w pasiastych koszulach,
złodziei, dostatnich mieszczan żyjących z handlu i wynajmu
nieruchomości, damy z obowiązkowymi parasolkami, gospodynie domowe itp. Ta typowość nadaje przedstawionemu
światu odrobinę realizmu.
Tak widziany i opisany Gdańsk sytuuje Waleta pikowego
w grupie filmów, którym miasto jedynie „użyczyło” przestrzeni i było li tylko planem opowieści nie powiązanej
w żaden sposób z jego historią, gospodarką lub kulturą.
Z tego powodu film jest zaliczany do „gdańskich” z pewną

3.

rezerwą i dystansem, jak na przykład Miłość jest wszystkim
(2018) Michała Kwiecińskiego. Prekursorem połączenia sztuki
filmowej z historią miasta, wzorem i punktem odniesienia
nadal pozostaje solidny obraz Wolne miasto (1958) Stanisława

3. Biskupia Górka dziś | fot. Kazimierz Babiński |

Różewicza, potwierdzony przez tegoż dekadę później znakomitym Westerplatte (1967). W tej grupie mieści się między
innymi wysokiej próby debiut Janusza Morgensterna Do

z historycznymi. Rodzą się wątpliwości, czy nadal znaj-

widzenia, do jutra (1960), nowofalowy Kot i mysz (1967) Hansa

dujemy się w Gdańsku, czy może w innym mieście?

J. Pohlanda, Blaszany bębenek (1979) Volkera Schlöndorffa, czy

Nie są to budynki i przestrzenie znane z panoram, rycin,

nagrodzony Cezarem Człowiek z żelaza (1981) Andrzeja Wajdy

zdjęć i pocztówek Gdańska w rodzaju na przykład Ratusza

i tegoż Wałęsa. Człowiek z nadziei (2013), Wróżby kumaka

Głównomiejskiego albo Kościoła Mariackiego, ale dla

Roberta Glińskiego (2006), a w nieco inny sposób serial Pawła

mieszkańca Gdańska nie będącego nawet wytrawnym

Pitery Na kłopoty... Bednarski (1988). Te filmy mówią wprost

znawcą tutejszej przestrzeni i historii miasta są rozpo-

o Gdańsku. O mieście istniejącym realnie, z powikłaną histo-

znawalne i dające się jednoznacznie określić. „Obcemu”

rią i zmieniającą się z miesiąca na miesiąc współczesnością.

mogą być obojętne, co oznacza, że zdarzenia opowie-

Walet pikowy był rozpowszechniany w Czechosłowacji, jed-

dziane w filmie mogły rzeczywiście dziać się w Gdańsku

nakże został przyjęty dość powściągliwie, co nie powinno

lub wszędzie.

dziwić.

Gdańsk Chmielewskiego jest fantazmatem i symulakrum,

Kazimierz Babiński

miastem skompilowanym z różnych miast i czasów, a tym
samym – z wielu mitów i legend miejskich, zaś przez to

Walet Pikowy czyli kobieta zmienną jest

ponadczasowym i uniwersalnym. O jego uniwersalizmie
świadczy mieszana tkanka miejska i wynikająca zeń struktura

Reżyseria: Tadeusz Chmielewski.

społeczno-zawodowa mieszkańców. Przemierzając z Kawa-

Scenariusz (według powieści Zdeńka Jirotki Człowiek

niasem przestrzeń ograniczoną Biskupią Górką a ul. Wartką

z psem): Halina Wirska, Tadeusz Chmielewski.

natykamy się na typowych przedstawicieli wielu profesji

Zdjęcia: Jerzy Stawicki, muzyka: Henryk Czyż.

będących summą wielowiekowych wyobrażeń i potocznej

Scenografia: Bolesław Kamykowski.

wiedzy na ich temat: przygarbionego rzemieślnika w nie-

Produkcja: Zvonimir Ferič, Stanisław Moroszkiewicz. Zespół

wielkim warsztacie mieszczącym się w suterenie lub oficynie

„Syrena”, WFF Łódź.1960.

Kazimierz Babiński historyk i filolog. Wieloletni pracownik administracji samorządowej w Gdańsku. Dziennikarz, publicysta, krytyk. Publikował m.in. w warszawskich tygodnikach: „Kulturze” i „Tygodniku Kulturalnym”, w szczecińskim tygodniku „Morze i Ziemia”, gdańskim kwartalniku „Tytuł”, dwumiesięczniku
„30 Dni”, „Literach” (współredakcja), „Forum Pomorskie” (współredakcja), periodykach: „Marszand” i „Metropolia”, roczniku „Teki Kociewskie”,
prasie codziennej: „Głos Wybrzeża” i „Dziennik Bałtycki”.
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Rudy Kot w ruinie

Co z Muzeum Muzyki Niepoważnej?

MARCIN JACOBSON

muzyka

Mniej więcej rok temu, podczas otwarcia wystawy Nikt nam nie odbierze młodości w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta, zaapelowałem, aby w opuszczonym
budynku legendarnego klubu Rudy Kot zorganizować Muzeum Muzyki Niepoważnej. Obecny na uroczystości Piotr Grzelak, wiceprezydent miasta, skomplementował
pomysł i publicznie obiecał, że zajmie się sprawą. Od tego czasu, z tego co wiem,
nic się jednak nie stało, więc ponawiam apel w nieco obszerniejszej formie.
POP, BIG BIT, ROCK, JAZZ … MA
TAKIE SAME PRAWA

W SEATTLE, CLEVELAND, KANSAS
CITY …

Wystawę zorganizowało Muzeum Gdańska z okazji 60. rocznicy pierwszego koncertu zespołu Rhythm & Blues, który

Z jak wielkim zaniechaniem mamy do czynienia świadczy

odbył się 24 marca 1959 roku – dzień ten uznawany jest za

fakt, że znakomitą większość pokazanych na gdańskiej

datę narodzin rock’n’rolla w Polsce. Sam fakt, że ekspozycję

wystawie eksponatów, udostępniły organizatorom osoby

przygotowało profesjonalne muzeum, jest ewenementem

prywatne, bo w muzeach ich po prostu nie ma. Dla porów-

na skalę kraju, ponieważ z niezrozumiałych powodów więk-

nania w takim prowincjonalnym Seattle (USA) od lat działa

szość urzędników i historyków najwyraźniej zbyt dosłow-

Museum of Pop Culture; w Cleveland (USA) nie mniej impo-

nie interpretuje termin muzyka niepoważna , traktując

nujące muzeum rocka; w Kansas City, Nowym Orleanie,

ów temat per nogam. Myślę, że czas już najwyższy byśmy

Chicago i w nowojorskim Harlemie funkcjonują muzea

uświadomili sobie wreszcie, że muzyka rozrywkowa, tak jak

poświęcone miejscowej scenie jazzowej, a w Londynie

jej poważniejsza krewniaczka, literatura, plastyka, teatr itd.

(W. Brytania) i Dublinie (Irlandia) tamtejszej muzyce rocko-

są integralną częścią naszej współczesnej kultury. Warto tu

wej. W Polsce mamy tylko dwie takie placówki – Muzeum

przypomnieć, że w okresie międzywojennym w podobny

Polskiej Piosenki w Opolu i Spichlerz Polskiego Rocka

sposób traktowano film, operetkę, musicale i kabarety, które

w Jarocinie. Porównując historyczny dorobek tych miast

wtedy określane były mianem podkasanej muzy, a dzisiaj

z tym co działo się w Trójmieście, trudno nie zadać pyta-

nikt raczej nie ma wątpliwości, że są elementem naszego

nia: – Dlaczego na Wybrzeżu, obojętne w Gdańsku, Sopocie

kulturalnego dorobku. Innymi słowy, zarówno muzyka

czy Gdyni, nie ma takiej placówki???

pop, big bit, rock, jazz i im podobne, powinny podlegać

Warto chyba przypomnieć wydarzenia, które spokojnie

urzędowej dokumentacji i ochronie.

nazwać można kamieniami milowymi w rozwoju powo-

Fakty są, niestety, inne, a instytucji wyspecjalizowanych

jennej muzyki rozrywkowej w Polsce. Wspominałem już

w tym kierunku w zasadzie u nas nie ma, co jest o tyle

o gdańskim debiucie zespołu Rhythm & Blues, który bazę

zaskakujące, że mamy w kraju co najmniej kilkanaście,

miał w Gdyni – co do dzisiaj wywołuje spory o to, gdzie

dotowanych przez państwo i samorządy, muzeów i galerii

narodził się nasz rock’n’roll. Ciut, ciut wcześniej, w Sopocie,

sztuki nowoczesnej, gromadzących dzieła tworzone już po

odbyły się dwie edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki

narodzinach big bitu i polskiego jazzu.

Jazzowej (1956 i 1957), dzięki którym, ten – wraży nam

1

ideologicznie – jazz, wychynął z katakumb i skutecznie
1

Termin wymyślony w latach 60. ubiegłego przez Lucjana Kydryńskiego

zainfekował umysły młodych ludzi, po części neutralizując
toksyny socrealizmu.
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JAZZ JAMBOREE, NON STOP,
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PIOSENKI …

Nie mniej interesującym jest to, że – mimo podszytego

Jak mawiał śp. Franciszek Walicki, Warszawa nam ten festi-

dzięki którym żyło się Polakom ciut bardziej kolorowo,

wal ukradła, a na jego zrębach zbudowano tam festiwal

a w krajach znajdujących się w podobnej, co my, sytuacji

Jazz Jamboree, który przez dekady należał do najbardziej

geopolitycznej, Polskę nazywano najweselszym barakiem

rozpoznawalnych polskich imprez muzycznych w świecie.

socjalistycznej wspólnoty. Dzisiaj fakty i wspomnienia z tam-

W Sopocie, z inicjatywy Franciszka Walickiego, powstał

tych dni często odbierane są w kategoriach opowieści

legendarny Non Stop (1961), który przez dwa dziesięciolecia

o żelaznym wilku, co tym bardziej powinno mobilizować

był dla polskiej młodzieży absolutną wyrocznią w zakresie

muzealników, bo za chwilę mogą się obudzić, mówiąc

mody i tańca, ale też trampoliną ku ogólnopolskiej karierze

kolokwialnie, z ręką w nocniku, bo okaże się, że ostatni

dla wielu zespołów bitowych. Skorzystały na tym wywodzące

świadkowie, uczestnicy, a nawet obserwatorzy tamtych

się z Trójmiasta formacje: Czerwono- i Niebiesko-Czarni oraz

dni po prostu zdążą już wymrzeć.

Czerwone Gitary, które do dzisiaj uznawane są za nasz naj-

ideologią oporu władz – w tej naszej siermiężnej rzeczywistości udało się wykreować ciąg zjawisk artystycznych,

popularniejszy zespół młodzieżowy wszechczasów.

JEST MIEJSCE, WIĘC …

Wydarzeniem o nie mniejszym znaczeniu była pierwsza

Dodatkowym bodźcem dla idei powołania Muzeum

polska dyskoteka w sopockim Grand Hotelu (1970). Poza

Muzyki Niepoważnej przemawia fakt, że władze Gdańska

tym w Sopocie od 1961 roku organizowano Międzynaro-

od czterech lat nie mają pomysłu na to, co zrobić z chylącą

dowy Festiwal Piosenki, będący wschodnioeuropejskim

się ku ruinie kamienicą przy ulicy Garncarskiej 18/20. To

Festiwalem Eurowizji, a dekadę później odbyła się w Gdyni

właśnie w niej przez ponad pół wieku funkcjonował

premiera pierwszej polskiej rock-opery pt. Naga. Po stronie

legendarny klub młodzieżowy Rudy Kot, w którym odbył

aktywów zapisać również należy dwie trójmiejskie inicja-

się właśnie pierwszy koncert rock’n’rollowy w Polsce. Tam

tywy, które kompletnie przemeblowały naszą ówczesną

też działał teatrzyk i kabaret, w którym brylowali m.in.:

estradę – Muzyka Młodej Generacji (1978), dzięki której

Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela i Wowo Bielicki. Tam

powstał m.in. Festiwal w Jarocinie (1980) oraz młodsza

działało Studio Piosenki Renaty Gleinert, spod skrzydeł

o kilka lat Trójmiejska Scena Alternatywna, która doprowa-

której wyfrunęły między innymi: Irena Jarocka, Grażyna

dziła do pokoleniowej zmiany na polskiej scenie muzycz-

Łobaszewska i Izabela Trojanowska. Tam też przez jakiś

nej. Należy również odnotować fakt, że to w Gdańsku

czas funkcjonowała niepokorna Tranzytowa Formacja

zaczęto wydawać pierwszy w tej części Europy miesięcznik

Totart. Wszystkie te fakty – oczywiście przy zachowaniu

muzyczny „Jazz” (1956) oraz że tutaj redagowano pierwszy

odpowiednich proporcji – pozwalają na porównanie

rockowy periodyk-efemerydę pt. „Musicorama” (1970).

naszego Rudego Kota z klubem Cavern w Liverpoolu,

NAJWESELSZY BARAK
SOCJALISTYCZNEJ WSPÓLNOTY

w którym onegdaj narodził się nurt muzyczny zwany
Merseybeat, i w którym zaświeciła gwiazda The Beatles.
Cavern został zburzony, gdy Rudy Kot jeszcze funkcjonował

Reasumując – nie trzeba być specjalistą, by zauważyć, że

(1973), ale już jedenaście lat później został odbudowany

taka kumulacja wydarzeń i zjawisk zmieniających muzyczne

cegiełka po cegiełce, i do dzisiaj jest jedną z największych

„oblicze tej ziemi” jest fenomenem na skalę co najmniej

atrakcji turystycznych rodzimego miasta. Oczywiście

europejską. Nie twierdzę, że to rock’n’roll doprowadził do

w Gdańsku mamy o wiele więcej zabytków, niż w Liverpoolu,

obalenia komuny, co wypsnęło się kiedyś jednemu z ani-

Opolu i Jarocinie razem wziętych, ale casus Cavern powi-

matorów tej zabawy, ale fakt pozostaje faktem, że jazz, big

nien chyba dać do myślenia włodarzom Trójmiasta do

bit i rock na swój sposób wpłynęły na zmianę mentalnej

myślenia?

optyki młodzieży żyjącej za żelazną kurtyną i to w cieniu
Wielkiego Brata.

MARCIN JACOBSON

Marcin Jacobson animator kultury, publicysta i producent muzyczny. Współtwórca ruchu Muzyka Młodej Generacji i Festiwalu w Jarocinie oraz
licznych koncertów charytatywnych, a obecnie dyrektor Sopot Molo Jazz Festival oraz cyklu koncertowo-wydawniczego Swingujące 3-miasto.
Kurator wystaw oraz autor książek poświęconych historii polskiego rocka i jazzu. Publikował na łamach: „Jazz Forum”, „Machina”, „Tygodnik
Kulturalny”, „Jazz”, „Czas”, „Głos Wybrzeża” i „The Warsaw Voice”.
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Radośnie informujemy

Alina Ratkowska otrzymała Fryderyka 2020
i nagrodę Splendor Gedanensis
z os tatnie j chwili

1.
Od lewej: Andrzej Stelmasiewicz, Aleksandra Dulkiewicz, Chris Niedenthal, Alina Ratkowska| reprezentant firmy Ziaja,
Katarzyna Józefowicz | fot. materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska |

W kategorii Album Roku Muzyka Dawna Alina Ratkowska ode-

mentem była praca „między słowami”) oraz fotografik Chris

brała nagrodę Fryderyka 2020 za Johann Gottlieb Goldberg

Niedenthal (za album „Niedenthal. Gdańsk 2018”). Tytuł

– Complete Solo Harpsichord Works. Ceremonia wręczenia

Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2019 otrzymała firma

nagród za najlepsze wydawnictwa muzyki poważnej ubie-

ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. za wsparcie

głego roku odbyła się 8 marca 2020 w sali koncertowej

sponsorskie projektów kulturalnych realizowanych przez

NOSPR w Katowicach.

Teatr Wybrzeże.

Za te same płyty oraz książkę „Śladami Goldberga. Życie

Gala wręczenia odbyła się 6 marca 2020 roku w Teatrze

i twórczość gdańskiego klawesynisty i kompozytora

Wybrzeże.

Johanna Gottlieba Goldberga” oraz za uzyskanie nominacji do prestiżowych nagród fonograficznych Alina Ratkowska otrzymała Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie

O twórczości Aliny Ratkowskiej pisze szerzej Joanna Schil-

Kultury Splendor Gedanensis za rok 2019. Współlaureatami

ler-Rydzewska na początku tego numeru „Autografu”.

są Katarzyna Józefowicz (rzeźbiarka, autorka instalacji, za
cykl wystaw indywidualnych, których dominującym ele-

K.K.
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G d a ń s k i e T o w a r zy s t w o P r zy j a c i ó ł Sz t uk i
WSPOMNIENIA O LECHU MIĄDOWICZU

ODSZEDŁ GDAŃSKI BARD
Wciąż wierzę, że się nie zagubisz

Lech Miądowicz | fot. z archiwum GTPS |

Lech Miądowicz – Artysta, Ulubieniec Muz, wyjątkowy

ulubiony: Kobieta puszysta... to kruszyna z nadwagą. Dla

człowiek oddany ludziom i sztuce, poeta, muzyk, kompo-

miłośników Jego poezji i muzyki powstała płyta zawierająca

zytor, pedagog, działacz kulturalny środowisk akademic-

znane gdańszczanom utwory: Cyganie z Długiej, Portowe

kich Wrocławia i Gdańska, członek GTPS – odszedł od nas

tango, Rodzinny, ciepły dom i wiele innych. Był niedości-

2 kwietnia 2020 roku.

gnionym interpretatorem Fredry. Żywo zainteresowany

Wydał tomiki poezji: Wybryki w Życiorysie i Przesypywanie

życiem kulturalnym Trójmiasta, dzielił się swoją pasją

piasku czyli Benefis wierszem pisany, zawierające osobiste

z młodymi, pracując jako instruktor w Morskim Domu

liryki, wiersze obyczajowe, religijne, satyryczne i niezrów-

Kultury w Nowym Porcie i w Domu Kultury na Pieckach -

nane fraszki, z których autorstwa słynął w środowisku

Migowie. Jego dokonania zawodowe i artystyczne zostały

literackim Gdańska.

zauważone i docenione: w 2013 roku otrzymał Nagrodę

Kochał Słowo, bawił się nim. Z tej miłości zrodziła się jego

Marszałka Województwa Pomorskiego za piosenkę Hewe-

twórczość. Sam o niej tak napisał:

liusz i gwiazdy, a w roku 2014 z okazji 40-lecia pracy arty-

Pani Poezjo, wiem, że nie lubisz/ Litości, ani wielkich słów,/

stycznej został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta

Wciąż wierzę, że się nie zagubisz/ W zawiłych czasach, gdzie

Gdańska.

brak snów.

Leszku, w naszych sercach pozostaniesz na zawsze, odpo-

1

Lech przez wiele lat współpracował z „Dziennikiem Bał-

czywaj „na słonecznych niwach przed tronem miłości nie-

tyckim”, publikując co tydzień swoje aforyzmy, w tym nasz

skończonej”...2
Grażyna Brylska

1

L. Miądowicz – Pani Poezjo [w:] Przesypywanie piasku, czyli
Benefis wierszem pisany, Gdańsk i Zblewo, 1998. s.31.
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2

tamże, Pragnienie – s. 22

Żegnamy Cię z miłością

porwał część publiczności do śpiewania piosenki o słynnym

Żegnamy wspaniałego przyjaciela, znanego gdańskiego

barmanie, który rozpuścił się w koktajlu...

barda, poetę, kompozytora, autora tekstów piosenek dla
dorosłych, młodzieży i dzieci, autora kilku tomików wierszy

Żegnamy Cię, Leszku, z nadzieją że będziesz TAM szczęśliwy

i autorskiej płyty CD. Był wspaniałym kompanem na impre-

czekając na swoich bliskich.

zach towarzyskich i różnego rodzaju biesiadach – zawsze
z gitarą, gotowy do śpiewania i opowiadania anegdot.

Niech Anioł Śmierci prowadzi Cię

Zawsze punktualny, odpowiednio ubrany, pogodny,

przez krużganki pełne róż

uśmiechnięty, często z klarnetem lub saksofonem, w cza-

przez błękitne polany gdzie na obłokach

peczce albo odpowiednim kapelusiku, w zależności od

Anioły Światła grają na harfach, fletach i lutniach

rodzaju koncertu, w którym brał udział. Prawdziwy Polak,

złocistą muzykę sfer...

chrześcijanin, patriota pełen budującej energii – zwłaszcza
podczas koncertów „Pieśni patriotycznej”, w których brała

Żegnamy Cię z miłością.

udział cała widownia. Jeszcze podczas ostatniego koncertu walentynkowego, pomimo zaawansowanej choroby,

Mira Kieniewicz Kopcińska 

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
zaprasza do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Laur Czerwonej Róży.
Bliższe informacje wkrótce na www.gtps.art.pl
w zakładce Czerwona Róża oraz na FB Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „O Laur Czerwonej Róży”.

Finał konkursu odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w Gdańsku.

Dalszy ciąg nastąpi
Założony w 1988 roku „Autograf”, wydawany przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki liczy w tej chwili niemal 32 lata
i jest najstarszym periodykiem artystyczno-literackim na Pomorzu. Jego powstanie – w tym przetrwanie kilku trudnych
lat – to zasługa Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. Potrafił harmonijnie łączyć to, co lokalne z ogólnopolskim, nie pomijając
różnorakich mniejszości. Szalenie tolerancyjny, we współczesnym wielowymiarowym sporze prawnuków polskiej kontrreformacji z prawnukami Oświecenia stał wyraziście po stronie tych drugich.
Andrzej zmarł latem 2012 roku. Do początku roku 2016 „Autograf” prowadziła po nim żona, Anna Sobecka. Potem redakcję
przejął Wojsław Brydak, skądinąd sekretarz redakcji w pierwszych latach pisma.
Czas płynie – teraz prowadzenia dwumiesięcznika podjął się Wojciech Fułek, swego czasu duch opiekuńczy „Rocznika
Sopockiego”, a ostatnio redaktor i (między innymi) autor „Autografu” właśnie.
Wydawcy wciąż udaje się zachować ciągłość pisma, dodajmy: bez wstrząsów, co w czasie licznych zmian, lepszych i gorszych, zakrawa wręcz na osobliwość. Mamy nadzieję, że Czytelnicy nadal będą rozpoznawać w „Autografie” to samo pismo,
przyjazne sztuce, artystom i regionowi, a zarazem ucieszą się z nowych impulsów, które zapewnia zmiana.
Ścielimy się do stóp
W. Br. i W. F.

W NUMERACH ROKU 2019
Kazimierz Babiński – Film, film, film…(1, 2, 4, 5)
Beata Ewa Białecka – Galeria „Autografu” (3)
Wojsław Brydak – Miasteczko i zasłony (5)
Jagoda Opalińska – Ryszarda Peryta wędrowanie (3)
Danuta Kraszewska – Obraz i słowo – twórczość
Stefana Figlarowicza (1, 2)

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH
Joanna Schiller-Rydzewska – prawykonanie utworu Piotra Mossa
Krzysztof Polkowski – o Andrzeju Dyakowskim
Małgorzata Żerwe – o Rosenhygiene. Badania… Doroty Nieznalskiej
Kazimierz Babiński – o Przygodzie Michelangelo Antonioniego
Katarzyna Korczak – Eugeniusz Głowski, życie i muzyka

