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59. konkurs poetycki
o LAUR CZERWONEJ RÓŻY, 2018

p o e z j a

Protokół z posiedzenia Jury
59. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO O LAUR CZERWONEJ RÓŻY ORAZ VI PĄKA CZERWONEJ RÓŻY
W trakcie posiedzenia 17 czerwca 2018 roku jury w składzie: Joanna Lech (przewodnicząca), Wojciech Boros i Tadeusz
Dąbrowski, po przeczytaniu 312 zestawów wierszy w konkursie głównym z 315 nadesłanych (3 zdyskwalifikowano za
niezgodność z regulaminem), postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda (2000 PLN) Maja Margasińska (Warszawa), godło „Adler”
II nagroda (1250 PLN) Krystyna Czarnecka (Siedliska), godło „KES”
III nagroda (750 PLN) Marek Jurgoński (Zielona Góra), godło „TABOR”
wyróżnienia (każde po 500 PLN):
Rafał Baron (Gdańsk), godło „Ipan Ipani”;

Jury:

Paulina Cedlerska (Działdowo), godło „czekadełko”;

Joanna Lech (przewodnicząca)

Katarzyna Zychla (Żary), godło „TAMARYSZEK”.

Wojciech Boros

W VI edycji konkursu „Pąk Czerwonej Róży” dla młodzieży gimnazjalnej

Tadeusz Dąbrowski

i ponadgimnazjalnej z Gdańska, przyznano następujące nagrody:
I nagroda – Zofia Pieczyńska, godło „TRZCINA” (liceum)

Konkurs dofinansowany

II nagroda – Aleksandra Scharner, godło „PARASKEVI DEKATRIA” (gimnazjum)

Czerwona Róża dzisiaj?

ze środków Miasta Gdańska

Ernest Bryll,
patron honorowy konkursu

Czerwona Róża, konkurs w ogóle istnieje, i istnieje... i ist-

niej tak nie było. No, chyba że to była gdzieś potańcówka

nieje. Tylko jakże jest on inny dzisiaj. Z jednej strony są

w remizie. A nawet tam nie. No, trzeba było być kimś i ludzie

poeci, którzy są w lepszej sytuacji, bo wydać dzisiaj książkę

starali się. Czy to jest dzisiaj lepiej, czy jest gorzej? Nie wiem.

poetycką jest żaden problem (choć trzeba mieć pieniądze

A w ogóle wracam dzisiaj z takiego dziwnego konkursu

na zapłacenie drukarni). Problem zaczyna się gdzie indziej,

w Ursusie. Konkurs dla dzieci w szkole powszechnej i dla

z dystrybucją – bo księgarnie nie są zainteresowane, bo nie

młodzieży w gimnazjum, taki niezmiernie ciekawy. Powiem

biorą, bo ludzie chcą i kupują na wieczorkach autorskich,

wam – zauważyliśmy, że coś się zmieniło. Mnóstwo wierszy

ale to znowu jest rzadka sprawa i tak dalej...

o domu, psie, kocie, rodzinie, jeżu, mamie, tacie – nie wiem,

A za moich czasów, jak myśmy zaczynali, to wydać tomik

czy to taka jest prawda; czy oni tak o tym marzą, ale o tym

było niezwykle trudno. Przechodziło to przez różnego

by siedzieć i być razem. Dużo takich wierszy patrzących na

rodzaju oceny artystycznej, również ważnych i dobrych

świat wesoło albo nawet kolorowo. Tam są też dramaturdzy,

poetów. I nagle kiedy pokazywał się tomik debiut w Iskrach

zresztą bardzo ciekawi. W ogóle nie ma jęków i płaczów.

czy gdzie indziej, to było wydarzenie. Takim wydarzeniem

Coś się zmieniło. Jest jakaś taka historia, że tu jest świat, tu

był na przykład Staszek Grochowiak, Roman Śliwonik,

jesteśmy my, tu my coś robimy.

Marian Grześczak, to wszystko byli potem laureaci Czer-

Ciekaw jestem, co przyniosą, bo poeci starsi są zawsze

wonej Róży, ja byłem, obok Czerwonej Róży była jeszcze

spóźnieni. Może jeszcze przyniosą trochę płaczu. Jest nowe

Peleryna za debiut, Pierścień – za większy całokształt.

spojrzenie, takie inne teraz, jest jak jest, raz lepiej, raz gorzej.

I w ogóle to było niebywale ważne. Dlaczego? Bo więcej

Trzeba dać sobie z tym radę i dajemy sobie, nawet w poezji,

mieliśmy chyba czasu na poezję, na bycie w kulturze, na

choć nas nie bardzo chcą sprzedawać. Nie chcą różnych

bycie poetą, a w ogóle zajmowaniem się literaturą, filmem

Czerwonych Róż i innych rzeczy, ale może zechcą. Bo życie

znaczyło towarzysko.

im pokaże, że to poważne i potrzebne.

Dzisiaj po prostu można pójść na dyskotekę i być ciekawym,

Nagranie AnnY Popiel i Beniamina Koralewskiego

nie rozmawiając ani o teatrze, ani o filmie, ani o poezji. Daw-

w domu poety w Warszawie, 15 czerwca 2018 roku
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p o e z j a

Światło

Skoczmy na bunt

Więc jest we mnie światło. Wątły poblask żaru,

matko od kuchni, papieru, nożyczek,

liźnięcie szkarłatnych jęzorów płomienia,

ojcze od pokoju i cyfrowej obróbki,

spopielałe mosty, którymi biegliśmy

wszystko jest takie czyste.

ścigani przez anioła z obnażonym mieczem.

podwieszane niebo z rzędem halogenów,

Więc jest we mnie światło. Już cię nie przeraża

sęki w deskach dębowych i ten w nich żar.

wciąż niedokończony, czarną kreską ciągnięty

lakier.

szkic mojego ciała, wyryte na skórze
mane tekel fares i swąd spalenizny.

fugi wtórują zgodne w pionach i poziomach,
biec można wszędzie. donikąd.

Więc jest we mnie światło. Żar wojennych zgliszczy

w spiekach kwarcowych na ścianie

rozhulać się może w szaloną pożogę

woda ani wiatr nie wyżłobią rany.

lub w krzew gorejący. Blada smużka dymu

na mojej twarzy strugi z deszczownicy.

wije się niespiesznie przez otwór pod żebrem.

dozowane.

Więc jest we mnie światło. Mówisz to z nadzieją

w oknie piksele.

na zaprószenie ognia i prądy wznoszące.

dziobią piach.

Podejdź trochę bliżej, weź płomyczek w dłonie
i zdmuchnij mnie. Zdmuchnij. Przestanę się tlić.

Maja Margasińska

Krystyna Czarnecka

I nagroda

II nagroda

DOBRO
Przywalone siedmioma górami

Zagłuszane nazwami

moich grzechów głównych

oświęcimów i hiroszim

Zarośnięte siedmioma dżunglami

Gdzie nie posieją go wyrasta

praw przyrody

pleniące się jak chwast

Schowane za podwójną gardą

I zaradne

dwóch naszych reprezentacyjnych wojen

jak szczur

Przekreślane liniami
zygfrydów i maginotów
Życiorysami judaszów
neronów i stalinów
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Marek Jurgoński

III nagroda

p o e z j a
59 lat CZERWONEJ RÓŻY

Najlepsze orgazmy są w Polsce

w punkt

Najlepsze orgazmy są w Polsce, bo nic tu do końca nie jest

próbowaliśmy posegregować rzeczy

rozładowane. Czai się za rogiem nabrzmiałe, spięte

żyć według zasad to co ładne na lewo graty na prawo

bohaterską niemocą po jasnej stronie pecha,

w tym porządku był spokój i fałsz

wierzga i kopie, szarżuje nawet bez szabelki.

kurz przywierał do pęknięć między palcami

Zawsze gotowe wytrysnąć po ułańsku lub husarsku

zasłaniałeś chustką oczy figurce Matki Boskiej

gorącym sosem schabowego, rozszarpać za barwy, za brzozę,

i dotykałeś mnie łapczywie we śnie

za Błaszczykowskiego.

potem długo stałeś nad łóżkiem w ciszy
patrzyłeś w pęknięcie między udami

I choć to zimny kraj, nie będzie żadnej emigracji,

czekając aż skóra odejdzie od kości

bo to nigdy się z nas nie wyprowadzi przeżywane wielokrotnie,
wielofazowo i obezwładniająco jak bitwa pod Waterloo
w szczytowej fazie, która jest zawsze i nigdy nie ma
ani papierosa po wszystkim, ani odprężającego drinka
dla 38 milionów Lwów-Starowiczów
krzyczących, że najlepsze orgazmy są w Polsce.

Rafał Baron

WYRÓŻNIENIE

Paulina Cedlerska

WYRÓŻNIENIE

Wróżba
Ciepłe jest twoje ciało jak rozgrzana w słońcu łódź.
Wilgotne jest twoje ciało jak pole łubinów, miękkie. Układam
w nim swoje sny. Wszystkie.
Kołyszesz mnie jak dziecko. Masz silne ramiona i tatuaż
w kształcie pękniętego domu. Tamto powraca od czasu do czasu
jak śmierć z prądem rzeki. Obiecałeś
że twój syn zdobędzie księżyc. Nauczysz go walczyć o swoje.
Twoje, zostało uśmiercone jednym uderzeniem ojcowskiej pięści.
Teraz delikatnie kładziesz ciężką dłoń,
wyczuwasz ruchy i twoje oczy napełniają się deszczem.
Liczysz jego wzrost w centymetrach. Wagę w dekagramach.
Krzyk sowy uderza w okno jak kamień.

Katarzyna Zychla

WYRÓŻNIENIE
3

Annus mirabilis, annus terribilis
Roman Warszewski

p r o z a

Co przedtem, co potem i co z tego wynika
1.
Opis zdarzeń, które doprowadziły do zdobycia Grenady i odebrania jej z rąk Maurów przez katolickich królów w roku 1492, należy rozpocząć od dwóch stwierdzeń.
Pierwsze z nich to annus mirabilis aut terribilis. Rok cudowny, lecz straszny. Oczywiście mowa o roku
1492.
Drugie to „Przeszłość można zrozumieć tylko dzięki przyszłości”. Dzięki temu, co zdarzyło się później.
(To cytat z księgi Zohar. W kontekście wygnania Żydów z Hiszpanii w roku 1492, jako pośredniego
następstwa upadku arabskiej Grenady, nabiera on szczególnej wymowy).
2.
Zacznijmy od mirabilis – od owej cudowności i niepowtarzalności tamtego roku. Bo taki był on
naprawdę! Można powiedzieć, że była to taka chwila, gdy – jak rzadko w dziejach – nieomal dało się
słyszeć szelest przewracania stronicy w księdze dziejów Europy i świata. Europa ponownie stawała
się sobą. Krzepła. Nabierała kośćca i mięcha. Po siedmiu wiekach na swym południowo-zachodnim
krańcu pozbywała się ostatniej obcej enklawy.
Coś niewątpliwie się kończyło, coś się zaczynało. I to w sposób ewidentny i namacalny. Średniowiecze dobiegało schyłku. Próg dziejów przekraczał renesans. Swoje pierwsze, nieśmiałe zrazu, macki
zaczynała pokazywać rodząca się nowoczesność. Czy jednak rodząca się? Nie do końca. Bo tak
naprawdę… już była. Tylko że na razie trwała w ukryciu, przyczajona, utajniona. Teraz, po prostu,
coraz odważniej poczynała przenikać na powierzchnię toczących się zdarzeń.
Zakończone sukcesem oblężenie Grenady w styczniu 1492 roku było na pewno momentem przełomowym. Szczególnie dla Iberii, która przeradzała się wówczas w Hiszpanię, ale także dla całej
Europy, która z dnia na dzień zyskiwała większą jednorodność, większe poczucie siły i – stopniowo
– własną samoświadomość: przekonanie o swojej odrębności i niepowtarzalności.
W nieco już zapomnianej książce Jacques’a Attaliego pt. 1492 znajdujemy znamienny opis: Bardzo
dawno temu pewna olbrzymka wojowała, odnosiła zwycięstwa, władała. Wreszcie, zmordowana,
dała za wygraną. Wyczerpana i udręczona, naprzód została uznana za nieboszczkę, a potem zakuwali ją w łańcuchy różni władcy.
Z czasem jej cierpienia zelżały, czujność strażników stępiała. Czerpiąc nowe siły ze swojej bardzo
starej wiary i bardzo jeszcze młodego rozumu, zerwała krępujące ją kajdany. Kiedy jakaś ociężała
postać z dala jej zagroziła, krzyknęła, aby ustąpiła jej z drogi; ku jej wielkiemu zdumieniu usłuchała.
Wtedy olbrzymka obmyśliła plan: odzyska powoli siły, a potem jednym energicznym i zdecydowanym ruchem skruszy zardzewiałe kajdany. I wyruszy na podbój świata.
Jak pomyślała, tak uczyniła. Jako człowiek rozumny, jako mściwy barbarzyńca1.
Olbrzymką z opisu Attaliego jest oczywiście Europa. „Zakuta w kajdany przez licznych władców,
gdy rozpadło się zachodnie cesarstwo rzymskie, prawie przez tysiąclecie zdawała się być pogrążona
we śnie. Potem, w chwili, która wydawała się jednocześnie przypadkowa i nieunikniona, odpycha

1

4

J. Attali, 1492, przeł. E. Bąkowska, M. Pilot, H. Igalson-Tygielska, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 7. Fragment
przytaczam bez cudzysłowu, ponieważ autor wszędzie pisze „olbrzym”, podczas gdy – opisując Europę
– winien pisać „olbrzymka”, tak jak w moim niedosłownym (przez tę zmianę) przytoczeniu.

tych, co ją otaczają i wyrusza na podbój świata, gromiąc napotkane ludy, przywłaszczając sobie ich
bogactwa, kradnąc im nazwy, ich przeszłość, ich historię”2.
Ta chwila to rok 1492 – rok odzyskania przez Ferdynanda Aragońskiego i Izabelę Katolicką Grenady,
rok upadku ostatniej mauretańskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim, przyozdobionej architektoniczną chlubą nad chlubami – słynną Alhambrą.
Odtąd w dziejach kontynentu nic nie mogło być takie, jak do tej pory – wszystko musiało stać się
inne: mniej zaściankowe, bardziej światowe; mniej potulne, bardziej zadziorne; bardziej żelazne,
mniej drewniane; bardziej podszyte myślą i umiejętnościami niż nieprzemyślaną spontanicznością.
Sukces spod Grenady, będący rezultatem wieloletniego i wieloetapowego zamysłu i planu, stał się
zachętą, a zarazem nieocenionym wzorcem. Pokazał, że możliwości, którymi Europa dysponowała
w momencie podjęcia ostatniego wysiłku w trwającej z wieloma przerwami siedemset lat rekonkwiście, są naprawdę duże. Okazało się, że kiełkująca nowoczesność (a przez to odmienność) może być
bardzo istotną wartością dodaną, odróżniającą Europejczyków od ich potencjalnych przeciwników.
Co tę wartość dodaną stanowiło? Co było tym dziejowym bonusem – owym niespodziewanie pojawiającym się geniuszem Europy?
Trudno szukać jednego, decydującego elementu. Był to raczej zespół cech, konglomerat. Dopiero
ich suma dawała pewien niepowtarzalny, synergistyczny skutek.
Na pewno – po pierwsze – jednym z nich było odzyskanie przez Europę radości życia po ostatecznym
ustąpieniu czarnej śmierci. Ludzie poczuli się mniej zagrożeni i zaczęli odczuwać, że więcej zależy
od nich niż od ślepego losu. W sferze zmian mentalności ten czynnik trudno przecenić, bo – jak
wiadomo – wszystko, w tym zmiany zachodzące wokół, w historii, zaczynają się w głowie.
Po drugie – na pewno istotna była konsolidacja królestw na południu Europy oraz zrozumienie wagi
tego procesu, co w późniejszym okresie zaowocowało pojawieniem się monarchii absolutnych. Do
od dawna będących sprawnie działającymi królestwami Portugalii i Francji zaczęła dołączać coraz
silniej scalana i reformowana przez królową Izabelę i króla Ferdynanda Hiszpania, wyłaniająca się
z unii Kastylii, Leónu i Aragonii.
Po trzecie – ważne było coraz wyraźniejsze przesuwanie się Europy na zachód, znad „wewnętrznego
jeziora” (Morza Śródziemnego) ku otwartemu morzu – Atlantykowi. Działo się to nie do końca dobrowolnie. Wymuszało je imperium osmańskie, które we wschodnim basenie Morza Śródziemnego
poczynało sobie coraz odważniej, czego dowodem było zdobycie w 1453 roku Konstantynopola
przez sułtana Mehmeda II, a następnie – w roku 1480 – lądowanie Osmanów w Otranto, na Półwyspie Apenińskim. Co by się stało, gdyby w następnym kroku doszło do zawarcia przez Osmanów
sojuszu ze znajdującą się już niemalże w zasięgu wzroku (a przynajmniej w zasięgu jednej zmasowanej kampanii zbrojnej) mauretańską Grenadą?
Następowała coraz żywsza wymiana myśli – również na ten temat, ale oczywiście nie tylko. Pojawiły się bowiem pierwsze drukowane książki, które w tamtym czasie – będąc internetem schyłku
średniowiecza – zaczynały robić zawrotną karierę. Ludzie przestali być ograniczeni do tego, czego
sami byli w stanie doświadczyć. Wiedza innych i ich przemyślenia w coraz większym stopniu mogły
stać się doświadczeniami ich samych. W 1491 roku drukarnie funkcjonowały już w 230 europejskich
miastach, a sama Wenecja miała ich aż 150. Biegle czytało ponad pół miliona Europejczyków. Do
swojej dyspozycji mieli oni ponad dziesięć milionów wydrukowanych książek. W obiegu znajdowało
się ponad 40 000 różnych tytułów.
Wraz z postępem umiejętności czytania i pisania rozwijała się także… księgowość. W roku 1328
Paolo Gherardi wydał pierwszy podręcznik do algebry, a w roku 1478 spod prasy wyszła pierwsza

2

J. Attali, dz. cyt.
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włoska Arytmetyka handlowa. To, co dotąd wiedziano intuicyjnie i wyrywkowo, teraz można było
przedstawić w sposób ścisły i niepozostawiający wątpliwości. Także to, w jakim stopniu z powodu
zablokowania przez Osmanów drogi lądowej na wschód ujemny stał się bilans handlowy z tamtą
częścią świata; jak lawinowo narastał odpływ złota, którego zasoby tak trudno uzupełnić.
W sferze technologicznej owymi czynnikami są na pewno rozwój sztuki szkutniczej oraz – mający
bezpośredni wpływ na siłę militarną – rozwój rusznikarstwa. Bombardy – rodzaj armat przejętych
przez Europejczyków od Osmanów, akurat wtedy znacznie udoskonalono. Zyskały na sile rażenia
i na celności. „Artylerie króla składają się z bombard miotających żelazne kule, które, jeśli byłyby
kamienne, musiałyby ważyć ze sto funtów; umieszcza się je na małych wózkach z godną podziwu
przemyślnością, tak że bez lawety ani jakiegokolwiek umocowania wybornie biją. Dział tych można
użyć na dwa sposoby; obozem stając, otacza się go owymi armatnimi wózkami i czyni z obozu fortecę nie do zdobycia; podczas szturmu zaś jakiego grodu za pomocą owych bombard kruszy się
jego mury o wiele łatwiej i szybciej […]”3.
To właśnie dzięki bombardom Ferdynand i Izabela mogli wygrać dziesięcioletnią wojnę o Grenadę.
Bez nich taktyka usilnego kruszenia murów mauretańskich twierdz nie dałaby większego rezultatu.
Bez nich nie byłoby także ostatecznego sukcesu, przypieczętowanego oddaniem przez Boabdila
kluczy do Grenady – choć akurat na tym finalnym etapie zmagań o to miasto większą rolę niż bombardy odegrał… głód (o czym dalej oczywiście będzie mowa).
Doprowadzone do pomyślnego końca oblężenie Grenady po raz pierwszy scaliło i unaoczniło
wszystkie wymienione wcześniej elementy, umożliwiające ponowne wyłonienie się Europy z okresu
dezintegracji, w której tkwiła przez kilka stuleci. Można sobie wyobrazić pokaźny namiot – najlepiej
królewski, może nawet ten, w którym próbowano podstępnie zasztyletować Ferdynanda Aragońskiego – w Santa Fé, w owym obozowisku-miasteczku, wzniesionym pod tą znamienną nazwą przez
królów katolickich nieopodal mauretańskiej (jeszcze) Grenady, w którym wszystkie elementy owej
wybuchowej mieszanki – owej europejskiej supernowej4 – byłyby zgromadzone w jednym miejscu. U wejścia do namiotu stałaby właśnie jedna ze słynnych bombard, na stole, w jego wnętrzu,
leżałyby papiery z coraz bardziej niepomyślnymi bilansami handlowymi, a obok – kilka ksiąg, wśród
których mogłaby – na przykład – poniewierać się kopia słynnej mapy Paola Toscanellego5 (być może
przypadkowo podparta repliką globusa Martína Behaima), a ktoś z królewskiej straży przybocznej
mógłby właśnie zapowiadać odpoczywającemu za kotarą władcy przybycie któregoś ze szpiegów,
chcących przekazać ostatnie doniesienia o tym, co w Otranto knuje osmański sułtan…
Lecz równie dobrze tym zapowiadanym królowi przybyszem mógłby być ktoś całkiem inny.
Kto na przykład?
Choćby… Krzysztof Kolumb!
To, oczywiście, potencjalnie jeszcze jeden przyczynek do mirabilis – cudowności roku 1492. Ale nie
tylko. Bo dzięki Kolumbowi możemy przejść do drugiego stwierdzenia przytoczonego na wstępie:
przeszłość najlepiej możemy poznać po przyszłości; po tym, co nastąpiło potem.

3
4

5

6

Bennassar B., Bennassar L., 1492, un monde nouveau?, Perrin, Paris 1991.
Terminu supernowa na określenie bardzo dynamicznego rozwoju pewnej kultury w książce pt. 1491 użył
Charles C. Mann w odniesieniu do ekspansji państwa Inków w Ameryce Południowej. Tu wydaje się on
w takim samym stopniu uzasadniony.
Mapa Paola Toscanellego – mapa sporządzona przez znanego florenckiego kartografa Paola Toscanellego, na której odległość między Europą i Azją była znacznie zmniejszona, co w dysputach Kolumba
z doradcami królów katolickich stanowiło argument przemawiający na rzecz realności przedsięwzięcia,
którego chciał się podjąć. Taki sam rozkład mórz i lądów przedstawiono na wspomnianym globusie
Martína Behaima.

3.
To, że zgodę na swą przełomową transatlantycką wyprawę w nieznane wielki Genueńczyk6 otrzymał właśnie w Santa Fé, pod murami
Grenady, jest wielce znamienne i – powiedziałbym – w dużej mierze
niedoceniane. Jak nic innego pokazuje, jak blisko ze zdobyciem
ostatniej mauretańskiej enklawy na terenie Iberii wiązało się śmiałe
przedsięwzięcie zdobywania Nowego Świata; jak blisko z Grenadą
była powiązana cała rozpoczynająca się konkwista.
Do tej pory podkreślałem element nieciągłości i nowości, który do
historii wniosła grenadyjska wiktoria. Padało: coś się kończy, co się
zaczyna, już nic – po tym historycznym momencie – nie było takie,
jak przedtem. I to wszystko prawda. Istnieje jednak w tym wszystkim
także pewna nadrzędna ciągłość, która poprzednio podkreślaną
nieciągłość zamyka w jeszcze większym nawiasie.
Pojawienie się na stronach tej książki Krzysztofa Kolumba ma właśnie
służyć uzmysłowieniu istnienia szerszego planu, jakże często gubionego z pola widzenia, a także tego, że zwycięstwo w Grenadzie,
przy całej jego przełomowości, było zatopione w dużo większym
i nadrzędnym procesie historycznym.
Obecność Kolumba w Grenadzie pokazuje, jak blisko z tego miejsca było do Ameryki. Zdaje się mówić, że Grenada i Ameryka – „Las
Indias” – w rzeczywistości trzymały się za ręce, iż była między nimi
ciągłość – nie było przerwy, przeskoku.
Zdobycie Nowego Świata i konkwista zamykają się właśnie w tym, „co
było potem”, w słowach, które padły na wstępie w drugim stwierdzeniu. Zgodnie z tym konkwista
(to, co nastąpiło po zdobyciu Grenady) powinna tłumaczyć to, co zdarzyło się przedtem (czyli zdobycie Grenady) i winna odniesione tam zwycięstwo umieścić we właściwej perspektywie. Zdobycie
Grenady było wszak uznawane za ostatni akord trwającej przeszło 700 lat rekonkwisty. Tak więc
bliski związek wyprawy Kolumba z grenadyjską wiktorią łączy w całość konkwistę z rekonkwistą.
Konkwista staje się kolejnym ogniwem rekonkwisty.
Nie zamierzam tu dłużej rozwodzić się nad tym problemem, ponieważ przekraczałoby to tematyczne
ramy tej publikacji. Ograniczę się tylko do dwóch uwag.
Po pierwsze – utracenie z pola widzenia ciągłości rekonkwisty i konkwisty w dużej mierze wynika
z przyczyn terminologicznych. Walki z Arabami na Półwyspie Iberyjskim w rzeczywistości całkiem
niesłusznie nazywano rekonkwistą. Rekonkwista oznacza bowiem odzyskiwanie. Odzyskiwanie zaś
zakłada ciągłość między tym, co było przed utratą, a tym, co jest po jego odzyskaniu. Tu natomiast tej
ciągłości nie było. Iberia przed najazdem Maurów z Iberią po ich wyparciu nie ma wiele wspólnego.
Przez 24 pokolenia walk wszystko uległo przemianie. Rekonkwista więc – tak naprawdę – była…
konkwistą. Była zdobywaniem, a nie odzyskiwaniem. Gdyby tej terminologii się trzymano, ciągłość
konkwisty w Iberii z tą w Nowym Świecie byłaby czymś niemal oczywistym.
Po drugie – dowody na ciągłość rekonkwisty (w rzeczywistości konkwisty!) i konkwisty (tej po
1492 roku w Nowym Świecie) są rozsiane wszędzie i można je długo wyliczać. Chociażby to, że karawela – nazwa typu żaglowca – pochodzi od nazwy arabskiego statku caravao. To, że zarówno ojciec
zdobywcy Peru – Pizarra, jak i rodzic zdobywcy Meksyku – Cortésa walczyli pod murami Grenady.
To, że zawołanie „Santiago y cierre España”, wznoszone w czasie walk z Maurami, było słychać także
6

Czy na pewno Genueńczyk? To pytanie pojawi się jeszcze niejednokrotnie na kartach tej książki.
Na razie pozostawmy je bez odpowiedzi.
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w czasie wszystkich najważniejszych batalii w Nowym Świecie. Gdy Cortés cieszył się, iż Tlaxcaltekowie
są skłóceni z Mexikami i chciał to wykorzystać, pamiętał, że podobnie było, gdy Ferdynand i Izabela
przez dziesięć lat toczyli wojnę o Grenadę: Maurów wtedy także dzieliły niesnaski i konflikty. I dalej:
gdy Cortés zbyt długo przepadał bez wieści w czasie zwiadu w pobliżu Tlaxcali, jego towarzysze niepokoili się i spekulowali, czy aby nie wpadł w ręce wroga, „jak Pedro Carbonera”, który w podobnych
okolicznościach dał się pojmać Maurom w czasie oblężenia Grenady. A słynna Casa de Contratacíon
w Sewilli – główny urząd sprawujący kontrolę nad złotem przypływającym z Nowego Świata – mieściła się w nadbrzeżnej baszcie wzniesionej przez Maurów. Wreszcie – inkwizycja, powołana do życia
pod koniec XV wieku w Hiszpanii w okresie walk z resztkami kalifatu, pół wieku później w identycznej postaci pojawiła się w Limie. Natomiast Pizarro, nie chcąc, by jego towarzyszy przerażała liczba
wojowników, z którymi mieli stanąć do walki, przekonywał: „Im więcej Maurów, tym większe łupy”.
W końcu – w Europie w czasie konkwisty meczety zamieniano na kościoły, natomiast w Meksyku,
w Choluli, zbudowano kościół wzorowany na kordobańskim meczecie…
Można wyliczać jeszcze długo, ale już na podstawie tych kilku przykładów wyraźnie widać, że
konkwistadorzy w Nowym Świecie stale powoływali się na rekonkwistę (zwłaszcza na jej koronny
grenadyjski epizod), cały czas mieli ją przed oczyma, a przez Atlantyk przenosili instytucje (np.
inkwizycję) związane z okresem walk z Maurami. O bezpośrednim związku zwycięstwa w Grenadzie z Kolumbem (a więc z konkwistą) można przekonać się w jeszcze jeden przewrotny sposób.
Gdyby w 1493 roku zapytać kogoś w miarę światłego, z czym kojarzy mu się rok poprzedni – rok
1492, zapewne odpowiedziałby, że z upadkiem Grenady. Gdyby natomiast pytanie to zadać obecnie,
odpowiedź brzmiałaby: z pierwszą wyprawą Kolumba przez Atlantyk i odkryciem Ameryki.
Albo jeszcze inaczej: kiedy w 1535 roku wnuk zwycięzców spod Grenady Karol V wyprawiał się pod
Tunis, by rozprawić się z Barbarossą – korsarzem i admirałem floty sułtana Sulejmana (niejako jeszcze
raz kończąc rekonkwistę), zwieńczoną sukcesem ekspedycję finansował ze złota, które z dalekiego
Peru przywiózł do Hiszpanii brat Francisca, Hernándo Pizarro. W ten sposób realizował zapowiedź
Kolumba, że dzięki złotu zdobytemu w Indiach już wkrótce z większą łatwością będzie można
wyprawiać się na niewiernych. Przez to konkwistę – jakby mimochodem – wtopiono w rekonkwistę,
a raczej (jeśli trzymać się terminologii, którą tu proponuję) w rekonkwistę-konkwistę7.
4.
A co z terribilis – przerażającym aspektem roku 1492?
Składają się nań na pewno: wypędzenie Żydów z Hiszpanii wkrótce po upadku Grenady; coraz liczniej
płonące stosy inkwizycji, na których żywcem palono tak zwanych heretyków; okrucieństwa, które
zaczęły rozlewać się po właśnie odkrytym Nowym Świecie, a także zaskakująca seria rodzinnych
nieszczęść, które poczęły spadać na królewską rodzinę w Hiszpanii.
O tym wszystkim – we właściwej chwili.
Roman Warszewski

Tekst pochodzi z książki Grenada 1492, która w serii „Historyczne Bitwy” niebawem ukaże
się nakładem wydawnictwa Bellona.
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Powiązanie konkwisty z rekonkwistą i opatrzenie konkwisty ośmiowiekowym zapleczem niesie ze sobą
duże następstwa poznawcze i wiele zmienia w postrzeganiu konkwisty rozgrywającej się w Nowym
Świecie. Pozwala rozpatrywać ją nie jako przygodę i wybryk, lecz jako konsekwencję i ukoronowanie
wielowiekowego procesu. Wreszcie możemy przestać się dziwić, że konkwista w Nowym Świecie zakończyła się sukcesem. Gdy już przeanalizujemy jej korzenie i wielowiekowy proces, który ją zrodził, dostrzeżemy w końcu, że tej idącej ze wschodu, zza oceanu fali nikt, ani Aztekowie, ani Inkowie, ani Muiskowie, nie
był w stanie powstrzymać. Konkwista – po prostu – nie mogła się nie udać, co jest zasadniczą zmianą optyki
w porównaniu z tą dotychczas dominującą: Jak to możliwe, że garstka awanturników…

Opowieść w siedmiu aktach (nieco rozciągniętych w czasie)
Dorota Abramowicz

p r o z a

Sześć książek Romana Warszewskiego, wydanych w serii

Przepis na zwycięstwo, podany w książkach Warszewskiego

„Historyczne Bitwy”: Cholula 1519, Cuzco 1536-1537, Vilca-

poświęconych konkwiście, zawiera kilka równie ważnych

bamba 1572, Kuba 1958-1959, Kongo 1965, Boliwia 1966-

składników. Na początku – brawura oraz konsekwencja.

1967 oraz czekająca jeszcze na opublikowanie – choć

Hernán Cortés – jeden z głównych bohaterów Choluli 1519

powinna była ukazać się jako pierwsza – Grenada 1492, to

w drodze po bogactwa królestwa Montezumy musiał nie

tak naprawdę jedna, pełna zwrotów akcji, konsekwentna

tylko pokonać lub zjednać sobie Indian, ale także zdusić

opowieść. Znany pisarz, podróżnik i dziennikarz, umiejętnie

w zarodku bunt współtowarzyszy podróży, którzy zamie-

łącząc styl powieści historycznej i reportażu z elementami

rzali wracać na Kubę. Zagrał va banque, nakazując spalić

literatury sensacyjnej, mówi nam o dziejach Ameryki

statki, aby uniemożliwić konkwistadorom powrót z Nowego

Łacińskiej w wybranych epizodach najpierw z końca XV

Świata. Kolejnym było umiejętne korzystanie z cudzych

i XVI wieku, a potem z wieku XX. Celowo odstępuje od praw

doświadczeń. Byłoby to niemożliwe bez wcześniejszego

rządzących serią „Historyczne Bitwy” poprzez powieściowe

wynalezienia druku. Autor Choluli 1519 tłumaczy, dlaczego

zawiązanie wątków. Podglądając i podsłuchując bohaterów,

pisane przekazy wpłynęły na sukces konkwistadorów,

zabiera nas do sewilskiej tawerny, gabinetu Fidela Castro

którzy z opowieści o zwycięstwach poprzedników stworzyli

i boliwijskiej dżungli. A przede wszystkim szczegółowo

wzorzec dla swoich działań.

analizuje strukturę zła, które zrodziło się z ludzkiej pychy,

I tak Hernán Cortés wyciągnął wnioski z niedawno zakoń-

chciwości, żądzy władzy oraz pogardy wobec obcych. Warto

czonej rekonkwisty, o której finale Roman Warszewski

pójść za nim tą drogą...

opowiedział w Grenadzie 1492. Ferdynand i Izabela, sto-

Przepis na zwycięstwo i patent
na klęskę

sując starą zasadę „dziel i rządź”, umiejętnie wykorzystali
niesnaski i konflikty między Maurami. W efekcie przejęli
panowanie nad Półwyspem Iberyjskim. Tę samą metodę

Jakim cudem 530-osobowej grupie Hiszpanów udało się

zastosował Cortés, gdy dowiedział się, że indiański lud

podbić potężne państwo Mexików, rządzone twardą ręką

Tlaxcalteków jest skłócony z Mexikami (dawniej przez

przez Montezumę? Dlaczego liczącej od 100 do 200 tysięcy

historyków zwanymi Aztekami). A później tą samą drogą

żołnierzy armii Manco Inki nie udało się zdobyć bronionego

poszedł Francisco Pizarro i jego następcy (Cuzco 1536-1537,

przez zaledwie 190 konkwistadorów Cuzco i co sprawiło, że

Vilcabamba 1572), sprytnie robiąc użytek z ambicji i animozji

Tupac Amaru II , najmłodszy syn inkaskiego władcy Manco

inkaskich władców.

II nie uratował królestwa Vilcabamby? Gdzie trzeba szukać

Gra na ambicjach i animozjach, ale także na uczuciach…

źródeł sukcesu Ernesto Che Guevary w bitwie o Santa Clarę

Warszewski podkreśla ogromny wpływ na działania Che

i jego porażek w Kongo i w Boliwii? A przede wszystkim

Guevary jego późniejszej żony, pięknej Aleidy March –

– co wiąże ze sobą te wszystkie wydarzenia?

pomogła w otwarciu drogi na Hawanę rewolucjonistom

Roman Warszewski tropi przyczyny zwycięstw i klęsk,

kubańskim (Kuba 1958 -1959). A później sprawiła, że kon-

zarzucając szeroko sieć. Zaczyna od wydarzeń z 1492 roku

trowersyjny bohater rewolucji i jej legenda – Ernesto Che

– czasów końca rekonkwisty, czyli momentu, gdy pokona-

Guevara został poświęcony przez dawnego współtowa-

nie przez wojska Izabeli Katolickiej i Ferdynanda Aragoń-

rzysza, Fidela Castro, na ołtarzu międzynarodowej polityki

skiego Grenady zakończyło wojnę z Arabami na Półwyspie

(Kongo 1965 i Boliwia 1966-1967).

Iberyjskim. I w tym samym roku, wraz z wyprawą Krzysztofa
Kolumba, otworzyło czas konkwisty – pełnych okrucień-

Tanie jak życie

stwa awanturniczych wypraw po złoto i władzę w Nowym

Książki Warszewskiego pokazują nieznane współczesnej

Świecie. Świecie nazwanym później Ameryką Łacińską,

kulturze europejskiej oblicze okrucieństwa, wyrosłego

w którym po upływie sześciu wieków inny awanturnik, nie

w tradycjach dzisiejszej Ameryki Łacińskiej. To swoiste dzie-

stroniąc od okrucieństwa, próbował przeprowadzić własną,

dzictwo przelanej krwi, spływającej niegdyś po schodach

rewolucyjną konkwistę.

majańskich, mexikańskich i inkaskich świątyń. Królestwo
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Montezumy było krainą, w której zgodnie z długą tradycją

Tlaxcalteków i Totonaków zabili od 4 do 6 tysięcy ludzi.

podczas bitew starano się brać jak najwięcej jeńców tylko

A potem, po splądrowaniu miasta i pokonaniu czuwają-

po to, by prowadzić ich na szczyt piramid i tam – między

cego nad nim Quetzalcoatla, umieścili w świątyniach krzyże

innymi wyrywając serca – poświęcać bogom. Inkowie,

i wizerunki Matki Boskiej.

stosujący praktyki składania ofiar z ludzi zwane capaco-

O tym, że mimo upływu setek lat ludzkie życie w Ameryce

cha, przez kilka miesięcy przed śmiercią wręcz „hodowali”

Łacińskiej nie podrożało, mówią trzy kolejne książki serii

dzieci zabierane ubogim rodzicom na potrzeby rytuału,

(Kuba 1958-1959, Kongo 1965, Boliwia 1966-1967). Roman

dokarmiając i podając im liście koki.

Warszewski zdecydował, by centralną postacią opisanych

Na okrucieństwo motywowane indiańskimi wierzeniami,

przez niego Wielkich Bitew został Ernesto Che Guevara.

nakładała się bezwzględność Hiszpanów. Tu jednak mniej

Legendarny bohater kubańskiej rewolucji, którego twarz

było wiary w żądania krwiożerczych bóstw, a więcej wojen-

nadal pojawia się na muralach i koszulkach sprzedawanych

nej strategii, która miała doprowadzić najeźdźców do zwy-

w różnych częściach świata. Pisarz przypomina nam, że był

cięstwa w imię chrześcijańskiego Boga. W książce Cholula

to także człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi

1519 Warszewski tłumaczy, dlaczego dopiero masakra

na Kubie, w Kongo i w Boliwii. W tle rzuca mroczny cień

w ostatnim mieście, stojącym na drodze do stolicy pań-

postać Fidela Castro, dowódcy gotowego poświęcić życie

stwa Mexików / Azteków – Tenochtitlanu, jednoznacznie

dawnych przyjaciół i niszczącego kochającą go kobietę

wskazała na zwycięzcę w tej dziwnej wojnie. Dziwnej, bo

w imię politycznych interesów.

toczącej się między dwiema różnymi cywilizacjami, w której

Warto w tym miejscu pochylić się nad najciekawszą – moim

nie tylko walczyli ludzie, ale także bogowie. W Choluli

zdaniem – pozycją z tej książkowej trójki. Kongo 1965 nie

wznosiła się największa piramida w całej Ameryce Środ-

jest jedynie opowieścią o nieudanej kubańskiej operacji

kowej, poświęcona Quetzalcoatlowi, przedstawionemu

wsparcia ruchu marksistowskiego „Simba”, działającego

pod postacią Upierzonego Węża. To właśnie Upierzony

w afrykańskim kraju. To coś więcej niż książka sensacyjna

Wąż, karmiony krwią jeńców, miał chronić Indian przed

i reportaż. Roman Warszewski przedstawia w nim wyniki

zewnętrznymi wrogami. Nieprzypadkowo Cortes postano-

swego dwudziestoletniego, dziennikarskiego śledztwa

wił pokazać jego bezradność, zwabiając akurat w Choluli

poświęconego zaangażowaniu Kuby nie tylko w eksport

wrogów w śmiertelną pułapkę.

rewolucji, ale także największej epidemii XX wieku, która

Nawet osobom znającym koszmarne relacje o okrucień-

kosztowała życie ponad 30 milionów ofiar.

stwach wojen z ubiegłego wieku, trudno czyta się dziś opisy

Dorota Abramowicz

masakry, do której doszło pewnego październikowego dnia
1519 roku. Według bezpośrednich świadków Hiszpanie, na

Fragment większej całości, którą wkrótce zamieści kwartalnik

ogrodzonym z trzech stron placu w Choluli, przy pomocy

„Migotania”.

Marian Murman * * * | z konkursu fotografików, poświęconego budowie Portu Północnego |
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Pisarz – język a narodowość

l i t e r a t u r a

Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

Kochany Panie Reszke.

skich. A tych – przebywających w głębi carskiej Rosji – były

Ja nie mogę dobrze pisać po polsku i mnie jest bardzo

tysiące. I byli to nie tylko syberyjscy zesłańcy, ale również

przykro. Ja lubie polakuf, dla tego pisze panu po polsku. Ja

liczni przedstawiciele inteligencji zatrudnianej w zawo-

wiem, że pan wi że ja jestem polak. Ja nie chcę nic od pana

dach inżynieryjno-technicznych, zarządców i specjali-

tylko chciałbym rzeby pan mnie dopomug w papierach.

stów rolnych, lekarzy i urzędników, którym dobrze płatnej

Dzisiaj bardzo trudno otrzymać papiery, a dlatego ja zwracam się do pana z prośbą. (...) Ja nie umię dobrze muwić bo
mnie nie wolno było muwić po polsku. (...) Ja wyuczył się
polskiego języka u jednego tancerza z Warszawy u kturego
było nazwisko Boniskławsky. Ja kochałem tego człowieka
bo mnie dał morzebność znać wiersze Mickiewicza. Ja
znam tysz literaturę polskie no w sprowadzeniu na russki
język. Ja znam russki język lepiej bo moja matka z ojcem
porzucili Polszce w młodości. (...) Ja nie znam słuw no czuję
je i ja dlatego mogę pisać. Ja nie pisałem jusz (po polsku
– przyp. wmt) – pszeszło 10 lat, bo nie miałem do kogo.
Muj ojciec umarł 10 lat temu w Charkowie. Jemu zawsze
pisałem po polsku...1
Legendarny tancerz Wacław Niżyński napisał ten list do
cenionego w Europie polskiego śpiewaka Jana Reszkego.
Opuścił porewolucyjną Rosję z zespołem Diagilewa, a po
rozstaniu z nim osiadł w Szwajcarii, jednak jako dawny obywatel imperium rosyjskiego miał status bezpaństwowca.
Właśnie ze Szwajcarii szukał pomocy w sprawie niełatwej
– starał się o polskie obywatelstwo. Mimo wstawiennictwa wielu znakomitości nie otrzymał tego obywatelstwa,
a rozwijająca się choroba psychiczna ucięła starania. Symbolicznego powrotu do Warszawy, gdzie w jednym z kato-

1.

lickich kościołów był chrzczony, Niżyński doczekał dopiero
w 1990 roku, gdy jego imieniem nazwano uliczkę łączącą

pracy w carskim imperium nie brakowało, jednak pod

ulicę Traugutta i Królewską z Placem Piłsudskiego.

warunkiem przeniesienia się w głąb Rosji. Ich dzieci sły-

To jeden z wielu przykładów na to, że po I wojnie świa-

szały tam język ojczysty tylko w domu, ucząc się go od

towej polskie obywatelstwo nie każdemu Polakowi było

rodziców lub guwernerów i nie zawsze była to umiejęt-

dane. Szczególnie dotykało to byłych poddanych rosyj-

ność doskonała. Stąd z poprawną polszczyzną problemy
mieli nawet znani polscy pisarze, urodzeni i wykształceni
w głębi carskiego imperium. Stąd Polacy, znający dobrze

1

Fragment listu znakomitego tancerza Wacława Niżyńskiego do słynnego polskiego śpiewaka Jana Reszkego. Cytat
za aneksem do: Wacław Niżyński, Dziennik, przekład z rosyjskiego Grzegorz Wiśniewski, Wyd. Iskry, Warszawa, 2000
rok.

1. Michał Choromański | fot. archiwum |
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rosyjski i mający szanse publikowania, często debiutowali

Włodzimierza Tezawrowskiego. A poza tym – właśnie do

w tym właśnie języku. Na przykład kilkakrotny zesłaniec,

Moskwy przeniosła się z Kijowa jego sympatia i późniejsza

Wacław Sieroszewski (1858-1945) cenioną do dziś mono-

żona, Natalia Bowszek. O tej decyzji tak pisze dr Wiesława

grafię o Jakutach pisał na zesłaniu i wydał najpierw po

Olbrych2:

rosyjsku. A urodzony w Jelizawietgradzie (1904) syn lekarza

...Nadeszła pora, kiedy Zygmunt Krzyżanowski musiał

(ojciec zginął w 1918 r. w Kijowie), krewny Iwaszkiewicza

wybrać, gdzie będzie się spełniać jako pisarz. (...) Stary

oraz Szymanowskiego, Michał Choromański, w 1924 roku

porządek społeczny został zmieciony przez rewolucję,

przyjechał do Polski nie znając w ogóle języka polskiego.

rodzice nie żyli, majątku nie miał, bo w całości przepadł (...)

Do tego czasu napisał przeszło tysiąc wierszy oraz Powieść

I wtedy na horyzoncie błysnęła Moskwa. Po pierwsze – miał

o muzyce w języku rosyjskim. Inny polski pisarz, również

tam rodzinę. Ale, co dla niego było może nawet ważniej-

syn lekarza, absolwent petersburskiego gimnazjum i stu-

sze – w tamtym okresie, tj. na początku lat 20. XX wieku,

dent nauk przyrodniczych na tamtejszym uniwersytecie,

dla literata i człowieka teatru było to miasto bajeczne.

Antoni Ferdynand Ossendowski (1878-1945), który w latach

To nic, że zimne i głodne, zrujnowane przez rewolucję

międzywojennych miał zasłynąć jako zdeklarowany wróg

i wojnę domową. Moskwa w tamtym okresie prawdziwie

państwa radzieckiego i autor tłumaczonej na wiele języków

żyła sztuką, zwłaszcza teatralną, która Krzyżanowskiemu

książki o Leninie, nie tylko publikować zaczynał w języku

była szczególnie bliska. Tworzyli tam Stanisławski i Kurbas,

rosyjskim, ale został nawet laureatem nagrody Petersbur-

Mardżanow i Meyerhold, Wachtangow i Michoels, Tairow

skiego Towarzystwa Literackiego za książkę Chmury nad

i Michaił Czechow. Wszystkich, z wyjątkiem Wachtangowa,

Gangesem. Że nie wspomnę o Bolesławie Leśmianie, który

Krzyżanowski już znał, a z Tairowem potem przez blisko

chociaż w Warszawie urodzony, lata szkolne i studenckie

dwadzieścia lat współpracował, między innymi wykła-

spędził w Kijowie, tam ukończył gimnazjum oraz prawo na

dając w Studiu przy prowadzonym przez Wachtangowa

Uniwersytecie św. Włodzimierza. W tym okresie ten póź-

Moskiewskim Teatrze Kameralnym. (...) Przede wszystkim

niejszy mistrz wysublimowanej polszczyzny opublikował

jednak od przyjazdu do Moskwy dużo pisał: opowiadania,

po rosyjsku w kijowskich pismach literackich cykl poema-

powieści, scenariusze filmowe, pisma filozoficzne i kry-

tów Łunnojepochmielje i Pieśni Wasilisy Periemudroj. Warto

tyczne. W ciągu kilkunastu lat powstała większość jego

dodać, że w rosyjskich antologiach z początku XX wieku

prozy literackiej, która zyskała mu uznanie i sławę w śro-

Leśmian jest prezentowany jako pisarz rosyjski.

dowisku. Niestety tylko tam, bowiem za życia nie doczekał

Polacy po zwolnieniu z zesłania mieli często zakaz powrotu

się druku tych utworów. (...) Proza Krzyżanowskiego, jej

na ziemie polskie, niemniej – szczególnie po upadku car-

filozoficzne, satyryczne, liryczne fantasmagorie, opowia-

skiej Rosji – wcześniej czy później jednak tu docierali i nawet

dania-metafory w żadnej mierze nie pasowały do wytycz-

jeśli ich polszczyzna nie była doskonała, w polskiej litera-

nych, którymi musiał kierować się cenzor. Życie literackie

turze zaistnieli. Jednak nie wszystkim zostało to dane. Byli

w Związku Radzieckim zmierzało do ustanowienia realizmu

i tacy, którzy do wolnej Polski nigdy nie dotarli. Jednym

socjalistycznego jako jedynego kierunku obowiązującego

z nich jest Zygmunt Krzyżanowski (1887-1950), autor opo-

w sztuce radzieckiej, jako że „tylko on był na miarę nowych

wiadania Graje, które niedawno opublikował „Autograf” (nr

czasów”. To zaś, co Europa zaczynała cenić na przykład

6/2017). Krzyżanowski z domu rodzinnego wyniósł wpraw-

u debiutującego niemal równolegle z Krzyżanowskim Kafki,

dzie biegłą znajomość polskiego, kształcił się w Kijowie

w stalinowskim państwie, a i post-stalinowskim ZSRR nie

(gimnazjum i prawo na uniwersytecie), gdzie przetrwał

pasowało do obowiązujących schematów. Za życia Krzy-

wojnę i rewolucję. Dopiero po śmierci obojga rodziców

żanowski prawie nie był drukowany, chociaż jego opowia-

zdecydował się w 1922 roku na wyjazd, jednak nie, jak wielu

dania czytano, stąd był znany i ceniony w środowiskach

kijowskich Polaków, do Warszawy, a do Moskwy. Powodów

twórczych. (...) Gdyby jednak zrządzeniem losu wyszły dru-

tej decyzji było kilka. Przede wszystkim Krzyżanowski wie-

kiem edycje jego utworów, powiedzmy Autobiografia trupa

dział, że właśnie do Moskwy, razem z warszawskimi urzę-

czy Powrót Münchhausena, dla samego autora mogłoby

dami i szkołami, ewakuowana została mieszkająca przed
wojną światową w Warszawie najbliższa rodzina i że nadal
tam przebywa. Wiedział też, że w Moskwie zastanie ciotecznego brata, związanego od lat z teatrem Stanisławskiego
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2

Wiesława Olbrych, Powrót Zygmunta K., czytaj na:
www.zygmuntkrzyzanowski.edu.pl .

to skończyć się tragicznie – dość wspomnieć losy Babla,

kome. Zbyt nikłe jak na pisarza, o którym uznani – nie tylko

Pilniaka, Charmsa, Wasiljewa, Wiesiołego i wielu innych...

rosyjscy – literaturoznawcy piszą, że czerpana przez niego

W 1950 r. Zygmunt Krzyżanowski zmarł. Na pytanie, czy

z języka rodzimego (czytaj: polskiego) specyficzna składnia

nie żałował emigracyjnej decyzji trudno odpowiedzieć.

czy odwaga w tworzeniu neologizmów wzbogacają dziś

Z tej chociażby przyczyny, że do archiwaliów pisarza nie

współczesny rosyjski język literacki.

zajrzał jeszcze żaden Polak. Także nikt nie prześledził jesz-

Skąd taka nieufność polskich literaturoznawców? Myślę,

cze jego działalności pisarskiej i publicystycznej w prasie

że z wprowadzonej w swoim czasie właśnie przez literatu-

polskojęzycznej chociaż wiadomo, że do wybuchu I wojny

roznawców zasady, że narodowość pisarza określa język,

światowej publikował między innymi na łamach „Gazety

w jakim pisze. Ale kto z nich odważy się na przykład Rafa-

Kaliskiej” wydawanej przez Józefa Radwana. Krzyżanowski

elowi Akobdżanjanowi5, przez pół życia mieszkającemu

był poliglotą, znał biegle kilka języków obcych, a polskim

w radzieckiej Armenii i tworzącemu w języku rosyjskim

posługiwał się znakomicie, co potwierdza żyjąca w Moskwie

pisarzowi powiedzieć, że jest rosyjskim pisarzem? I czy pod

jego krewna, Nina Mole-Bielutin3, która biegłej polszczy-

koniec życia piszący po angielsku Nabokow przestał być

zny nauczyła się właśnie od „wuja Zygmunta”. Do śmierci

pisarzem rosyjskim? Czy piszący po francusku i osobiście

pisarz tłumaczył też na rosyjski polską literaturę. Jest też

przekładający swe utwory na angielski Samuel Beckett to

pewne, że nie ukrywał swojej polskiej narodowości, nawet

nie pisarz irlandzki? W moim przekonaniu nie do literatu-

gdy wypełniał papiery urzędowe w latach stalinowskich

roznawców, lecz do pisarza należy prawo decydowania

czystek, gdy groziła za to deportacja z Moskwy na tzw.

o własnej narodowości.

setny kilometr . Może przed represjami uchroniło go to,

I przy okazji spostrzeżenie najnowsze: na polskim rynku

że tego, co pisał, nie chciano drukować?

księgarskim daje się ostatnio zauważyć unikanie przez

Minęło kilka dziesięcioleci i fortuna się odmieniła: kurzem

wydawców podawania narodowości pisarza. Ewentualnie

porastające w archiwach Moskwy i Kijowa maszynopisy

podje się – choć wcale nie zawsze – z jakiego języka utwór

Krzyżanowskiego wyszły z niebytu. Od końca lat 80. w Rosji

tłumaczono lub stosuje mocno ogólnikowe: „pisarz niemie-

ukazały się tomy jego prozy, wydano wczesne wiersze.

ckojęzyczny”. Po sprawdzeniu okazuje się, że autorem nie

A przede wszystkim ukazało się pełne 6-tomowe wydanie

jest na przykład Niemiec, lecz Austriak, Szwajcar lub piszący

Utworów zebranych w opracowaniu Wadima Perelmutera.

po niemiecku Belg. Pisarzy z państw dziś niepodległych,

Od kilku lat Krzyżanowski jest także tłumaczony i wydawany

a niegdyś wchodzących w skład ZSRR prawie się nie tłu-

we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Anglii, USA – a ostatnio

maczy z ich języka rodzimego, bo wśród naszych tłumaczy

nawet w Japonii. W Polsce jak na razie ukazały się tylko

brak znawców ich języków. Ciekawe, że dotyczy to nie tylko

cztery niezbyt obszerne wybory jego opowiadań i powieść

pisarzy narodowości azjatyckich, ale także literatury Łotwy,

Powrót Münchhausena. Czeka na polskie wydanie, przetłu-

Estonii czy, zdawałoby się, tak nam bliskiej Litwy.

maczona przez dr W. Olbrych, dwutomowa edycja jego

Jeśli ktoś twierdzi, że narodowość pisarza nie jest ważna

teatraliów, zawierająca eseje o Szekspirze. Te powstałe

– mocno się myli. Właśnie z niej bierze się wiele elementów

blisko 80 lat temu szekspiriana, niegdyś głoszone głównie

składowej twórczości nie tylko literackiej, spojrzenie na

na literackich spotkaniach, okazują się dzisiaj dla szekspiro-

historię dawną i najnowszą, specyfika wrażliwości i poczu-

logów odkrywcze. Czy w podobnym stopniu jak świat zain-

cia humoru. Europę bowiem mamy niemal bez granic, ale

teresują się częścią spuścizny Krzyżanowskiego wydawcy

narody swoją specyfikę przechowują przez setki lat. Dłużej

polscy? Nie jest to takie pewne. Po zaskoczeniu ukazaniem

niż żyli ich władcy, trwały mocarstwa – i literackie mody.

4

się po polsku pierwszych opowiadań pisarza, momentami
przechodzącym w niedowierzanie, że taki pisarz w ogóle

Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

istniał, zainteresowanie Krzyżanowskim stało się dość zni-

3

4

Nina Mole-Bielutin, Wiek XX widziany z Moskwy. Niech jednak będzie pochwalony, przekład: Walentyna MikołajczykTrzcińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005 rok, Toruń.
Patrz: www.zygmuntkrzyzanowski.edu.pl , O poczuciu narodowości Zygmunta Krzyżanowskiego.

5

Rafael Akopdżanjan (czasem Hakobdżanian) – dramaturg
i pisarz ormiański; debiutował w ZSRR, obecnie mieszka
i tworzy w USA; w Polsce ukazała się jego powieść Polskie
wyspy oraz znane są dramaty Gdy w dzień przeleci nocny
ptak i Ja, córka Rasputina.
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VI edycja Konkursu Poetyckiego
Pąk Czerwonej Róży, 2018

p o e z j a

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
***

Miasto-cud

zakładam za duże sukienki

Istnieje miasto-cud

maluję na twarzy doświadczenie

gdzie złote rosną drzewa

tonę w chwiejnej konstrukcji

gdzie mądry rządzi lud

zbudowanej przez ciebie

i dobrze lud się miewa

mam zawiązane oczy

Istnieje miasto-cud

próbuję uchwycić w ciemności

gdzie sporów nie ma wcale

przyzwoitość dobre życie równowagę

gdzie rzeką spływa miód
smakuje miód wspaniale

krok w przestrzeń
otępienie w nieznanym

Istnieje miasto-cud
gdzie wolna każda dusza

mamo daj mi rękę

gdzie dróg, dróżynek w bród

powiedz co mam robić

w bród czasu, aby ruszać

zgubiłam się w dorosłości

Istnieje miasto-cud

i uciec nie mogę

w fantazji uniwersum
zaklęte w twardy lód

pośrodku niczego

idea-cud bez sensu

otoczona wszystkim
odwracam się
widzę ukrytą miłość
w twoich szklistych oczach
słowa które kołyszą się na rzęsach
słyszę bezdźwięczną melodię która wprawia w drżenie
kąciki ust
jedno spojrzenie
jesteś moją mapą której nie może zabraknąć
schowam się w twoich ramionach
jeszcze tylko przez chwilę
w ułamku wieczności
schowam się
mamo

Zofia Pieczyńska

I nagroda
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Aleksandra Scharner

II nagroda

Musimy oczarować widza…
Z Igorem Michalskim, dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni
rozmawia Alina Kietrys

t e a t r

1.
AK Teatr Muzyczny w Gdyni to symbol miasta: architekto-

w teatr muzyczny i marzyła, by sięgać do światowego

niczny i kulturowy. Prowadzi pan ten teatr od 2014 roku.

repertuaru musicalowego. Oczywiście w jej czasach było to

Jak dzisiaj określi pan pozycję sceny?

bardzo trudne. Te próby jednak zapoczątkowała, wystawiła

IM Na jej pozycję i prestiż pracowało wiele osób. Budowa-

May Fair Lady, Fantastyczny Rejs i Rinaldo. Ideę Baduszko-

nie rangi i rozpoznawalności teatru rozpoczęła dzisiejsza

wej kontynuowali następcy i ja też się staram tak myśleć

patronka, Danuta Baduszkowa. A potem przyszli następcy

o repertuarze i tak go tworzyć. Wyrobił się więc pewien

znakomici – Jerzy Gruza, Maciej Korwin czy Wojciech Trzciń-

styl i charakter Teatru Muzycznego w Gdyni, specyficzny

ski, który wcześniej za dyrekcji Andrzeja Cybulskiego wysta-

i dobrze osadzony w zespole i w mieście. Adaptacje przede

wił słynną Kolędę-Nockę z tekstem Ernesta Brylla. Budowano

wszystkim literatury polskiej, ale też światowej stały się

profesjonalizm i zawodowstwo, a równocześnie kształto-

naszą specjalnością. Przez ostatnie lata tym głównym

wano repertuar. Łatwiej oczywiście jest przyjść na gotowe,

adaptatorem-reżyserem w naszym teatrze był Wojciech

na to, co zbudowali poprzednicy. Ale zawsze uważałem, że

Kościelniak: od Snu nocy letniej z muzyką Leszka Możdżera,

trzeba coś własnego i ważnego dołożyć do tego, co zrobili

poprzez Francesco z muzyką Piotra Dziubka, Bal w operze

z powodzeniem poprzedni dyrektorzy. To moje zadanie.
Kontynuuję stworzony tu i uznany przez publiczność profil
teatru. To Danuta Baduszkowa mówiła już o konieczności
specyficznego polskiego repertuaru w teatrze muzycznym.

1. Igor Michalski | z materiałów Teatru Muzycznego

Zabiegała, by gdyńska scena przekształciła się z operetki

w Gdyni |
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2.
Tuwima, Lalkę Prusa, Chłopów Reymonta, Złego Tyrmanda

zaskoczyło. Tysiąc miejsc na dużej scenie sprzedanych przed

i ostatnią premierę – Wiedźmina. Pokazujemy polską lite-

premierą – to zdumiewające, ale i bardzo miłe. A spektakl

raturę w absolutnie nowej formie. Szukamy też pomysłów

jest już sprzedany do końca roku kalendarzowego. Wybory

inscenizacyjnych w literaturze światowej, dostosowujemy

publiczności oczywiście są różne, sztuka nie jest demokra-

je do technologii teatru muzycznego i możliwości wyko-

tyczna. Zatem znane i uznane widowiska nie potrzebują

nawczych. Kolejna propozycja Wojtka Kościelniaka, o której

rekomendacji, promocji, sprzedają się na pniu, mimo że

myślimy, to Quo Vadis Sienkiewicza, przedstawienie plano-

grane są po kilkanaście lat.

wane na rok 2020, a wcześniej, bo już we wrześniu, klasyka,

AK Tak było z Gorączką sobotniej nocy czy z Wiedźminem?

odświeżony Cud albo Krakowiaki i Górale z muzyką Jana

IM Na Wiedźmina zapracowała powieść i światowa kariera

Stefaniego i librettem Wojciecha Bogusławskiego.

gry. Ale był też lęk przed premierą, długie rozmowy, jak

AK W łatwości bycia następcą jest też zapewne i trudność.

nie powielać filmu i nie przekładać wprost estetyki gry

Przecież porównuje się poszczególne dyrekcje. Publiczność

komputerowej. Wydaje się, że Wojciechowi Kościelniakowi

zastanawia się, czy wolała Jerzego Gruzę, Macieja Korwina

i pozostałym twórcom udało się zbudować bardzo piękny

i czy teraz akceptuje pomysły Igora Michalskiego?

inny świat. A Gorączka sobotniej nocy ma historię i legendę.

IM Myślę, że bardziej ogląda nowego dyrektora zespół

Ciągle nośną.

bądź mecenasi, a nie publiczność. To często obojętne dla

AK To ogromna machina – ludzka i techniczna, która tworzy

widowni, kto jest dyrektorem, byle artystyczne propozycje

takie przedstawienia.

były atrakcyjne i mądre. A to się przekłada na frekwencję.

IM Efekty technologiczne w naszych przedstawieniach

Wtedy ludzie przychodzą do teatru, bo lubią; fama głosi,

uświadamiają widzom, że najwięcej można dziś osiągnąć

że warto pójść. I jeśli frekwencja wzrasta, to publiczności

właśnie w spektaklach muzycznych. I to widać w Gdyni:

chyba wszystko jedno, kto jest dyrektorem. Wiem, że pod

Kumernis, Ghost, Piotruś Pan, Notre Dame de Paris czy Wiedź-

moją obecność w Gdyni frekwencja rośnie. Przedstawienia

min. W teatrze muzycznym może być więcej szaleństwa,

sprzedajemy jeszcze przed premierą, co mnie naprawdę

jeśli są ku temu możliwości techniczne. W Gdyni są najlep-
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3.
sze. Ekspansja musicalu polega na szukaniu ciągle nowych

nie możemy zbudować scenografii do Gorączki sobotniej

pomysłów. Apetyt widzów rośnie.

nocy, Piotrusia Pana czy Ghosta.

AK Teatr Muzyczny prowadzony jest w tradycyjny sposób:

Dodam, że na pozycję naszego teatru wpływa też powstałe

stały zespół, etaty. Coraz częściej słychać głosy, że to for-

jeszcze za czasów Danuty Baduszkowej, ponad pięćdziesiąt

muła odchodząca.

lat temu, Studium Wokalno-Aktorskie, które kształci wielu

IM Dostępność światowej oferty zmusza teatry muzyczne

aktorów dla scen muzycznych. Kształci nieomal indywidu-

do innej organizacji pracy. Do tytułu dobieramy obsadę.

alnie, bo głos musicalowy jest specyficzny, a predyspozycje

Dzisiaj w Polsce działa się w różny sposób. Roma w War-

sceniczne szczególne. Teatr i studium to naczynia połą-

szawie angażuje artystów z castingu do konkretnych

czone. Żeby mogły powstawać wielkie widowiska na naszej

tytułów, teatr muzyczny w Poznaniu ma zespół, ale też

ogromnej scenie i dla ogromnej widowni – łącznie na trzech

do głównych ról angażuje śpiewające aktorki z zewnątrz,

scenach 1580 miejsc – musimy dysponować odpowiednimi

między innymi Karolinę Trębacz z naszego zespołu. Na

zespołami. Także słuchacze studium wchodzą na scenę,

wielu uczelniach kształci się dzisiaj musicalowych arty-

po pierwszym roku nauki, kiedy już o teatrze coś wiedzą.

stów: nie możemy tego nie widzieć, a konkurencja to

Wchodzą oczywiście ci potrzebni, niezbędni. Wyłapujemy

podstawa. Z drugiej strony, musi w zespole być poczucie

talenty i angażujemy. Pozostali nasi absolwenci trafiają na

bezpieczeństwa, skoro realizujemy poważne przedsię-

inne sceny, a jest ich teraz w Polsce coraz więcej, bo kilka

wzięcia. Zatem zespół – aktorzy, tancerze, orkiestra – to

operetek przekształciło się w teatry muzyczne.

nasza marka i siła.
AK A dzisiejsze zaplecze teatru, owi „niewidzialni”, czyli
pracownie teatralne?

2. Piotruś Pan w Teatrze Muzycznym w Gdyni | z materiałów

IM To też się zmienia. Teraz są firmy prywatne, które zaj-

Teatru Muzycznego w Gdyni |

mują się produkcją scenografii. Dziś prościej jest zamówić

3. Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni |

na zewnątrz scenografię i przewieźć do teatru. Na miejscu

z materiałów Teatru Muzycznego w Gdyni |

17

AK Słyszałam dyrektorskie narzekania, że brakuje młodych

Repertuar kształtuje się z wyprzedzeniem. W przypadku

mężczyzn.

naszej dużej sceny – czteroletnim, do końca mojej kadencji

IM Bo to prawda. Na sto osób zdających do naszego stu-

zapisanej w kontrakcie. Z reżyserem muszę się umawiać

dium było tylko 13 chłopaków.

z co najmniej dwuletnim wyprzedzeniem, bo on bierze do

AK Dlaczego?

współpracy realizatorów często wręcz rozchwytywanych na

IM Studium w Gdyni już nie jest jedyne w branży. To szkoła

rynku. To nie tylko scenograf czy kostiumolog, ale i aranżer

zawodowa, która nie daje tytułu licencjata ani magistra

lub kompozytor, choreograf, opiekun wokalny solistów

sztuki. A tak naprawdę nie wiem, może to problem pre-

i chóru, dźwiękowcy, realizatorzy wizualnych efektów spe-

stiżu…

cjalnych, coraz częściej wykorzystywane grupy akroba-

AK Albo sprawy bytowe.

tyczne. Armia fachowców. Plus nasze zaplecze.

IM Trzeba być w tym zawodzie naprawdę dobrym i wtedy

Moim priorytetem jest dwutorowość: specyficzny polski

nie ma co narzekać. W gdyńskim teatrze aktorzy zarabiają

repertuar musicalowy, w tym adaptacje najlepszej litera-

dobrze, wybitni bardzo dobrze. To zawód wolny, otwarty na

tury, i oczywiście próba zdobycia najciekawszych tytułów

teatr, film, reklamę, więc jest to kwestia talentu i… szczęścia.

musicalowych ze świata. Pomimo otwarcia nie wszystkie są

A mężczyźni? Są często bardziej leniwi niż kobiety i mniej

dostępne. Niektóre są po prostu bardzo długo blokowane

odpowiedzialni. Faceci chcą lekko i szybko dojść do czegoś.

przez licencjodawców, jak Król Lew, do którego Polska nie

Grają na sukces. Kobiety są bardziej uparte, pracowite

ma dostępu. Bardzo chcę wystawić ten musical; a podczas

i konsekwentne w wyborach i w marzeniach.

koncertu sylwestrowego i gali jubileuszowej było widać,

AK A może też dlatego, że żywot artysty musicalowego jest

że się przymierzamy.

dużo krótszy niż aktora w teatrze dramatycznym.

Jest problem z tytułami trudniejszymi, ciekawszymi i szcze-

IM Prawda, ale to bardziej dotyczy kobiet. Taniec, śpiew

gólnie ryzykownymi na rynku polskim, jak The Book of

to dziewczęcy rodzaj ekspresji, ale bardzo wymagający.

Mormon, musicalem Stone’a, Lopeza i Parkera. Musimy się

Kobiety często ze względów czysto fizycznych muszą się

poruszać w obrębie tego, co możliwe, a brać te tytuły, które

wycofywać z tego zawodu. Dodajmy, że głos śpiewającego

naszym zdaniem zadziałają na polskiego widza. Gramy

aktora musicalowego jest jak płyta analogowa. Jak się

zatem na dużej scenie Notre Dame de Paris, Ghost, Gorączkę

używa, to się zdziera. Artyści teatru muzycznego muszą

sobotniej nocy czy Avenue Q na Scenie Nowej. Od dwóch lat

myśleć w porę o przekwalifikowaniu i szukaniu własnej

wystawiamy na trzech scenach 26 lub 25 tytułów. A w czasie

drogi poza teatrem. To bardzo trudny zawód.

mojej już pięcioletniej pracy przygotowaliśmy 27 premier.

Ale wspomnę też o Teatrze Junior prowadzonym z wiel-

Dalej myślimy o Hairspray. Działamy. Wykupiliśmy licen-

kim oddaniem przez Małgorzatę Ryś. Istnieje od 28 lat,

cję, stworzyliśmy nowe tłumaczenie. To będzie prapre-

na pomysł wpadł Jerzy Gruza. Cierpliwość, konsekwencja

miera polska, we wrześniu 2019 roku w reżyserii Bernarda

i świetne pomysły Małgorzaty Ryś budują wizerunek tej

Szyca. Potem przygotujemy Bułhakowa Mistrza i Małgorzatę

dziecięcej sceny, a my korzystamy czasami z talentu i umie-

w reżyserii Janusza Józefowicza i z muzyką Janusza Sto-

jętności młodych wykonawców w spektaklach; nauka doty-

kłosy. W 2021 roku Wojciech Kościelniak ma zrealizować

kania i rozumienia teatru prowadzona przez Małgorzatę

Quo vadis. Planujemy jeszcze być może Zakonnicę w prze-

Ryś czy Marka Richtera daje ciekawe efekty artystyczne

braniu – pełna rozrywka; umawiałem się wstępnie na ten

AK Pan odpowiada za kształtowanie repertuaru.

tytuł z Adamem Nalepą, a Michał Zadara – który przygo-

IM Trzeba go tyleż dostosować do oczekiwań publiczno-

towuje jubileuszowy spektakl we wrześniu tego roku Cud

ści, co przestrzeni architektonicznej. Sceny na West Endzie

albo Krakowiaki i Górale – wyznał, że chętnie zrobiłby u nas

czy Broadwayu są małe, ale mają bardzo duże widownie

też komedię.

– powyżej 1400 miejsc. My mamy wielką scenę i dużą

AK Czy myśli Pan o stworzeniu sprofilowanego repertuaru

widownię, lecz nie taką jak na Broadwayu. W Gdyni musimy

na Nowej Scenie? Takie próby czynił już Maciej Korwin.

oczarować widza napięciem, wielkim widowiskiem, świat-

IM To bardzo trudne, bo widownia niezbyt entuzjastycznie

łami, efektami, dźwiękiem. Wciąż rozwijamy się technolo-

reagowała na Bal w operze według Tuwima. Graliśmy tylko

gicznie i mamy już możliwości na światowym poziomie.

sześć razy, a Zły na podstawie powieści Tyrmanda zszedł po

A spektakle cieszą się prawdziwym powodzeniem. Widać

26 przedstawieniach na dużej scenie. Za to Kumernis Agaty

to w kasie.

Dudy-Gracz jest wciąż w repertuarze. Ten spektakl zgarnął
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wiele prestiżowych nagród, ale do tej pory zagraliśmy

który świętował wraz z zespołem i publicznością jubile-

Kumernis tylko 23 razy. Myślę, że stworzenie sprofilowanej

usz 60-lecia tej sceny?

Nowej Sceny w Teatrze Muzycznym w Gdyni nie jest łatwe

IM Brakuje mi spektakli, których nie mogę zrealizować,

i to moja bolączka. Chciałbym wejść w trudniejszy repertuar,

bo licencje są niedostępne. A najbardziej chciałbym, żeby

choćby w Buntowników czy dokonania Toma Waitsa. Jestem

zespół i ludzie z którymi pracuję, mieli poczucie sensu

po rozmowach z dwoma absolwentami naszego studium,

przy pracy w gdyńskim teatrze i prawdziwą z tego radość.

już teraz dojrzałymi twórcami, z Jakubem Szydłowskim

AK A ja myślałam, że Pan powie: brakuje mi pieniędzy.

i z Cezarym Studniakiem, który jest dyrektorem Festiwalu

IM Nie, zdecydowanie nie. Uważam, że nie możemy działać

Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i aktorem teatru Capitol.

w oderwaniu od rzeczywistości. Mamy określone pienią-

Może właśnie oni stworzą w Gdyni swoje przedstawienia

dze, które wykorzystujemy zgodnie z możliwościami. Nie

– Szydłowski robiłby Księgę dżungli, z muzyką Jakuba Lubo-

narzekamy na frekwencję ani na dochody własne. Jeżeli już,

wicza, a Studniak Buntowników.

to chciałbym mieć więcej pieniędzy dla ludzi, którzy inten-

Jestem też po słowie z Martą Miklasz, która chce zrealizo-

sywnie pracują. Decydenci zajmujący się kulturą w naszym

wać własny autorski spektakl na Scenie Kameralnej. Takie

województwie chyba o tym wiedzą. Stąd informacja przeka-

próby autorskie odbywały się już wcześniej: Adam Nalepa

zana przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczy-

realizował Małego Księcia dla dorosłych, grany był Tlen

sława Struka, na posiedzeniu Rady Kultury, że od maja tego

Rudolfa Zioło, Czułość przygotowana przez Dorotę Kolak,

roku na każdy etat przewidziano 400 złotych podwyżki, to

spektakle dyplomowe Studium im. Baduszkowej.

świetny akcent w roku jubileuszowym teatru.

AK Ma Pan kilkunastoletnie doświadczenie dyrektorskie
i wieloletni staż aktorski. Czego brakuje dyrektorowi,

rozmawiała Alina Kietrys

Zdzisław Kałędkiewicz Port Północny III | olej, płótno, 114 x 147 cm |
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t e a t r
O zmieniający się stosunek teatru do dramatu redakcja „Autografu”
pyta ważne w polskim teatrze osoby. Wypowiadali się już Adam Nalepa,
Maciej Prus, Andrzej Seweryn, Krzysztof Sielicki, Jacek Sieradzki, Halina
Winiarska i Jerzy Kiszkis. Teraz głos Tomasza Miłkowskiego.
redakcja

Skazani na siebie

Tomasz Miłkowski

1.
Nikt tu nikomu nie robi łaski. Ani literatura teatrowi, ani teatr

Tak to trwało wiekami w Europie, nim powiew wielkiej

literaturze.

reformy nie przyniósł emancypacji teatru, który raz urwawszy się ze smyczy, nie chciał już wrócić do dawnej roli.

Całe wieki było tak: teatr był sługą literatury, a poeta-dramazek mieli udostępnianie dzieł dramatycznych, zachowując

Koncepcja teatru
postdramatycznego

wierność wobec literackiego oryginału.

To nie znaczy, że nie pozostała całkiem spora grupa

turg niepodzielnym władcą. Ludzie teatru za swój obowią-

wyznawców tradycyjnej roli teatru – ilustratora czy popularyzatora literatury. Jerzy Adamski w swojej Obronie teatru
1. Tomasz Miłkowski | z prywatnego archiwum autora |
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dramatycznego (1986) przestrzegał przed wylewaniem

dziecka z kąpielą, a jednocześnie wskazywał, że nic w tea-

proklamowane przez grupę tak zwanych dramaturgów, czyli

trze nie ginie. „Teatr nie ewoluuje – dowodził – teatr się

nowych autorów parających się „poprawianiem” klasyków,

rozmnaża”, a to oznacza na przykład, że model tragedii

dostosowywaniem ich tekstów do wymagań współczesno-

antycznej nadal pozostał żywy, mimo sukcesów happe-

ści. Patronowała temu cała rzesza młodej krytyki na czele

ningów i performansów.

z Maciejem Nowakiem i Romanem Pawłowskim, upatrując

Poczucie odrębności teatru jako sztuki znalazło upust

w tej jakoby świeżo wynalezionej metodzie panaceum na nie-

w manifestowaniu niezależności od literatury. Stąd najroz-

dostatki współczesnej dramaturgii, która – w domyśle – miała

maitsze formy demonstrowania owej niezależności, a nawet

jakoby dochodzić swego kresu. Tymczasem „przepisywanie

dyskusje, podważające przynależność dramatu do literatury.

klasyki” to stara metoda jak świat, znana już starożytnym,

Nie tylko profesor Stefania Skwarczyńska głosiła, że dramat

a w Polsce co najmniej od czasów Mikołaja Reja. To właśnie

należy do sztuki teatru (Zagadnienie dramatu, 1949) i jest

mistrz Nagłowic pisząc Żywot Józefa czy Kupca nadawał obco-

mu przyporządkowany, co więcej, dopiero na scenie może

brzmiącym tytułom polskie nazwy, sytuował wydarzenia

okazać swą istotę i przydatność, a jako „literatura” szeleści

z początków naszej ery w realiach renesansowego Krakowa,

papierem, a więc artystycznie nie istnieje.

nie dbając o zachowanie starożytnych szczegółów. Jeszcze

Atmosfera tych przewartościowań sprzyjała pojawieniu

dalej posuwali się nasi Oświeceni na czele z Wojciechem

się koncepcji teatru postdramatycznego, który ogłosił

Bogusławskim, który przerabiał Hamleta na nasze realia,

i poniekąd skodyfikował Hans Thies Lehman w książce

a książę Czartoryski wprost zalecał nasycanie tekstów obcych

Teatr postdramatyczny (1999). Został jednak opacznie zro-

w przekładzie polskim rodzimymi realiami i słownictwem,

zumiany przez licznych akolitów, którzy w jego dziele ujrzeli

by utwór uczynić czytelnym i dostosowanym do potrzeb

nekrolog dramaturgii i literatury w teatrze. Pod wezwaniem

odbiorców. Tak więc pozornie nowatorskie rozwiązanie „prze-

Lehmana (który polemizował z takim uproszczonym rozu-

pisywania dramatu”, które lansowali młodzi krytycy, znane

mieniem jego refleksji) rozpoczęły się rugi dramatu z teatru

było polskiej literaturze od kilkuset lat.

i zastępowanie gotowego tekstu dramatycznego scenariuimprowizacjach aktorskich, niewiele mających wspólnego

Znikał nawet Mrożek czy
Różewicz, dzisiaj nie jest źle

z literaturą wysoką. Stąd też inwazja teatru codzienności,

Wszystkie te zjawiska prowadziły do zaniku współczesnej

faktu, verbatimu i co kto chce, nierzadko pozbawiona

dramaturgii polskiej w repertuarze polskiego teatru – znikał

wewnętrznej dyscypliny i spodziewanej w sztuce kohe-

nawet Mrożek czy Różewicz. Toteż ustanowienie przez

rencji. Miejsce autora zajął reżyser.

Kazimierza Dejmka konkursu na wystawienie polskiej sztuki

szami tworzonym ad hoc, często na próbach, opartymi na

Przepisywanie klasyki, ale…

współczesnej, który z taką atencją wspominał w „Autografie” Jacek Sieradzki, trafiało w niezagospodarowane pole

W powstałej sytuacji paradoksalnie ostatnią flanką teatru

niczyje, zarastające chwastami i nieużytkami.

autora stał się teatr jednego aktora, a przynajmniej ta jego

Dzisiaj sytuacja wcale nie przedstawia się źle, między innymi

odnoga, w której aktor bywał jednocześnie autorem tekstu

za sprawą wspomnianego konkursu, mimo tradycyjnych

(a co najmniej autorem scenariusza) i reżyserem. Odpowia-

wyrzekań, że nie ma dramatu, a teatr pobłądził i nie umie

dał zatem ideałowi twórcy teatru, naszkicowanemu przez

już wystawiać klasyki. Czasy panującej jednej konwencji na

Norwida w rozprawce Widowiska w ogóle uważane (1852)

szczęście należą do minionych, toteż teatr może zaspoka-

– miał to być mianowicie „Szekspir z piórem w ręku”. Ten

jać rozmaite oczekiwania i rozbudzone potrzeby (również

ideał spełniał kilkakrotnie Bogusław Kierc jako autor między

autoteliczne) – i tych, którzy wolą obcować z wielką klasyką

innymi spektakli Zaskroniec (2004) czy Manatki (2013),

(na przykład spektakle Jana Englerta w Teatrze Narodo-

a całkiem ostatnio Jerzy Łazewski (Siedem nieb patriarchy

wym – Śluby panieńskie i Kordian), i tych, którzy oczekują

Henocha, 2017) i Stanisław Brejdygant, który na deskach

w teatrze raczej manifestacji indywidualnych interpretacji

Teatru Polonia prezentuje swój monodram Winny (2018, co

świata (co najczęściej przybiera oryginalny wyraz w teatrach

ciekawe, ponad osiemdziesięcioletni artysta jest debiutan-

autorskich Krystiana Lupy, Janusza Wiśniewskiego czy

tem w tej formie, zarówno jako autor, jak i aktor!).

Agaty Dudy-Gracz), i tych, którzy czekają na dramaturgię

Tej wezbranej rzece przedstawień bez podstawy literackiej

współczesną opisującą nasze tu i teraz (na przykład Nasza

poczęło towarzyszyć tak zwane „przepisywanie klasyki”,

klasa Tadeusza Słobodzianka czy Między nami dobrze jest
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Doroty Masłowskiej), i wreszcie tych, którzy budują własne

Nie można zapominać, że TR Warszawa patronował dwóm

światy czy instalacje na gruzach dawnych i współczesnych

antologiom młodego dramatu (w opracowaniu Romana

arcydzieł (Wyzwolenie i Chłopi Krzysztofa Garbaczewskiego).

Pawłowskiego), a zamknięty przez władze samorządowe

Wraca moda na wierność
tekstom klasycznym

klub „Le Madame” na warszawskiej Starówce (2006) stał się
inkubatorem młodej dramaturgii (generację związaną z tym
klubem nazwałem swego czasu „Pokoleniem Le Madame”).

Co ciekawe, ostatnie lata przyniosły wiele dowodów na

Wszystkie te działania wywarły istotny wpływ na odrodze-

to, że wyczerpuje się obecny wariant „przepisywania dra-

nie dramatu w polskim teatrze.

matów”, a wraca moda na wierność tekstom klasycznym.

Nie wygląda to więc na zmierzch dramatu, zasilanego

W szczególności widać to w inscenizacjach Michała Zadary,

adaptacjami współczesnej polskiej prozy (jak choćby Król

jego wrocławskich całych Dziadach, czy też zrealizowanych

według powieści Szczepana Twardocha w Teatrze Pol-

spektaklach w Teatrze Narodowym: Aktor Cypriana Norwida

skim, tandemu Strzępka & Demirski). A co mają powiedzieć

i Zbójcy Fryderyka Schillera, czy też Wujaszku Wani w reży-

członkowie jury dorocznego konkursu na polską sztukę

serii Iwana Wyrypajewa (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana).

współczesną, na który nadchodzi co roku kilkaset nowych

Do dramatu wracają artyści, którzy – jak się wydawało

tekstów? Że zmierzch?

– odeszli od dramatu na dobre. Krzysztof Warlikowski po

Konkludując – nikt tu nikomu nie robi łaski. Ani literatura

trzynastu latach od chwili wystawienia Kruma Hanocha

teatrowi, ani teatr literaturze. Po prostu są na siebie ska-

Levina wrócił do znakomitego izraelskiego dramaturga

zani. Właśnie dlatego, że „teatr z estetycznego punktu

spektaklem Wyjeżdżamy w Nowym Teatrze, opartym na

widzenia jest czymś innym niż literatura” – jak pisał Jerzy

dramacie Pakujemy manatki. Grzegorz Jarzyna wystawił

Adamski – „i dzieła jego w inny sposób istnieją niż dzieła

w Moskwie Iwonę, księżniczkę Burgunda, a Krystian Lupa

literatury, może on doświadczenia ludzkie, dające się odczy-

Plac Bohaterów Bernharda w Wilnie. Nowe dramaty wysta-

tać z literatury przekazywanej przez pokolenia, ciągle od

wili wielcy outsiderzy: Tadeusz Słobodzianek (Historia

nowa przedstawiać i podawać do przeżywania innym

Jakuba) i Maciej Wojtyszko (Dowód na istnienie drugiego),

jako żywe doświadczenie ludzkie, fizycznie obecne wśród

wrócili na afisz dawni awangardyści: Marian Pankowski

współczesnych”.

(Śmierć białej pończochy w Teatrze Wybrzeże) i Bogusław

Tomasz Miłkowski

Schaeffer (Demon teatru w warszawskim Ateneum). Nowe

Dziennikarz; krytyk teatralny i literacki, redaktor naczelny

młode dramaty pojawiają się wciąż na afiszu TR Warszawa.

kwartalnika internetowego „Yorick”

Henryk Mądrawski
Budowa portu
| technika mieszana,
papier, 32 x 30 cm |
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Fuguecraft

m u z y k a

Joanna Schiller-Rydzewska

Z Piotrem Słopeckim – wybitnym gdańskim pianistą, znanym z nagrań dzieł Bacha (Wariacje
Goldbergowskie, Kunst der Fuge) rozmawiam z okazji wydania jego dwupłytowego albumu, który
ukazał się niedawno nakładem firmy DUX. Już sam tytuł: Fuguecraft wskazuje kierunek, którym
od lat podąża instrumentalista, skupiony w swej pracy na formalnych detalach i artykulacyjnych
niuansach Sztuki fugi, którą z poziomu rzemiosła przenosi na poziom pianistycznego kunsztu.

1.
JSR Nasze pierwsze spotkanie związane było z Wariacjami

JSR Impuls pochodził bezpośrednio od profesora Śliwiń-

Goldergowskimi, które wykonywałeś jeszcze w czasach

skiego.

studenckich. Pamiętam rozmowy toczone w mieszkaniu

PS Tak było. Może gdybym trafił tam na innego pedagoga

profesor Danuty Szlagowskiej. W tych czasach i jeszcze

– z Warszawy lub Katowic, moja droga wyglądałaby ina-

wcześniej twoje związki z Gdańskiem nie były takie oczywi-

czej. Życie czasami bywa sumą przypadków. Ja wcześniej

ste. Krótko mówiąc – jak to się stało, że trafiłeś na Wybrzeże,

nie miałem zielonego pojęcia o profesorze Śliwińskim,

ty, wrocławianin?

a Gdańsk kojarzyłem jedynie z Solidarnością, Stocznią

PS Prosto. W tamtych czasach, czyli na początku lat 90.,

Gdańską, jak zresztą większość Polaków w tamtych cza-

Wrocław nie uchodził za bardzo dobry ośrodek pianistyczny,

sach. No i oczywiście z morzem. Taką swoistą środowi-

więc trzeba tyło szukać miejsca gdzie indziej. No i akurat

skową hermetyczność odczułem dopiero po przyjeździe,

pojechałem do Olsztyna na konkurs, gdzie poznałem profesora Śliwińskiego i tak się wszystko zaczęło, wylądowałem
w Gdańsku.

1. Piotr Słopecki | z archiwum pianisty |
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wcześniej nie wiedziałem, że to tak wygląda. Niestety muszę

JSR Twój muzyczny talent rozwija się w wielu kierunkach.

tu trochę dziegciu dołożyć. Mówię to dziś z perspektywy

Oprócz fascynacji polifonią, która także jest motywem

wielu lat, w ciągu których zżyłem się z tym miastem i właś-

przewodnim twojej płyty, wchodzisz chętnie w ścieżki

ciwie większość mojego życia tu spędziłem. Ale trzeba

lżejsze, muzykę improwizowaną, jazz.

przyznać, że to jest bardzo specyficzne miasto i ktoś, kto

PS To znowu jest pewnego rodzaju anatomia przypadku. Ja

przyjechał z zewnątrz, może widzi ostrzej niż ci, którzy tu są

jazzem się zajmowałem, ale raczej z doskoku, nieregularnie

od pokoleń – zazwyczaj dosłownie kilku, powiedzmy trzech.

i niedogłębnie, co jest bardzo ważne. Nawet niespecjalnie

JSR Ale we Wrocławiu jest przecież podobnie. Mieszkańcy

się tym interesowałem. Ale pewnego dnia zadzwoniono

to głównie osadnicy polscy po roku 1945.

do mnie, że właśnie w Akademii potrzebują akompaniatora

PS To prawda, z pozoru jest tak samo. Z tym że Wrocław jako

dla wokalistów jazzowych. Polecił mnie, zdaje się, Janusz

ośrodek jest bardziej „na szlaku” – obok Katowic, niedaleko

Hajdun, którego poznałem dwa miesiące wcześniej. On już

do Czech i Niemiec. Po drugie tam przybyło więcej ludzi

nie mógł pracować, był ciężko chory. Pomyślałem, że nie

z południowym temperamentem, tam przede wszystkim

znam się na jazzie, ale w zasadzie czemu nie spróbować.

emigrował Lwów i w znacznej mierze lwowska inteligencja,

I tak rozpocząłem tę przygodę. I muszę powiedzieć, że

chociaż jest wielu osadników z Wielkopolski i powiedzmy

pracuję na tym – jak mówi się w akademii „kierunku” – jazz

z Mazowsza, ale ci kresowiacy nadali taki specyficzny ton

i muzyka estradowa, już jedenaście lat (wcześniej byłem

miastu. Z jednej strony jest we Wrocławiu ta kresowa fanta-

akompaniatorem na Wydziale Instrumentalnym) i bardzo

zja, a z drugiej strony pewnego rodzaju pragmatyzm. Z tego

sobie cenię tę pracę, bardzo się tam odnalazłem. Tam się

powodu trochę trudno było mi Wrocław opuszczać i znaleźć

zaczęły moje różne przygody z aranżacjami, zacząłem

się w Gdańsku, który jest dosyć specyficzny. Sympatyczny, ale

współpracować z różnymi muzykami, których prawdo-

chłodny. Tak z perspektywy południowca można to określić

podobnie nie miałbym okazji poznać. Zaprzyjaźniłem się

i nie było mi łatwo się do tego przyzwyczaić. Aczkolwiek miało

nawet z niektórymi studentami, mimo że jestem od nich

to swój pozytywny wydźwięk, bo jednak Gdańsk jest dobry

często o dwadzieścia lat starszy, to jesteśmy na zupełnie

w tonowaniu nadmiernie rozbuchanych emocji.

innej stopie, co nawet czasami nie jest dobrze widziane. Ale

JSR Także muzycznych emocji?

to trochę wynika też ze specyfiki tego wydziału. Dzięki tej

PS Też. Tu czuć to oderwanie Gdańska od reszty kraju i to

przygodzie odnalazłem się w aranżacjach, zacząłem pozna-

właściwie niezależnie od tego, co się chce robić. Nie wiem,

wać jazz, zainteresowałem się tą muzyką na serio. Oczywi-

na czym polega ten genius loci, który już nawet Paweł

ście tam się robi wiele rzeczy, choć jazz jest jakby wiodący,

Huelle, zresztą mój znajomy, opisywał w swoim Castorpie.

ale w przypadku wokalistów jazzowych to jest balansowa-

Rzeczywiście coś takiego było w Gdańsku nawet w czasach

nie między całą gamą najróżniejszych muzycznych stylów.

pruskich. Ja nie umiem tego ocenić, ale coś takiego tu jest

Czasami jest to jazz bardziej tradycyjny, „oldskulowy”,

i to chyba nawet w sensie geograficznym. To trudno nazwać

czasami jest całkiem nowoczesny w konwencji Esperanzy

prowincjonalnością, zresztą osobiście mam już przesyt

Spalding czy Gretchen Parlato, czasem jest to pójście w jakiś

patrzenia na Polskę przez pryzmat centrum i prowincji.

funk albo folk nawet, czasami wręcz w rocka albo poezję

Takie uproszczenia mnie irytują. Natomiast to, że jest to

śpiewaną, na przykład w utwory Zygmunta Koniecznego,

w pewien sposób zamknięte miasto, co może wynika rze-

którego muzykę bardzo lubię. Chciałbym, żeby tak pozo-

czywiście z geografii, nadmorskiego położenia, ale jedno-

stało. Podoba mi się to, że każdy z tych studentów idzie

cześnie usytuowania jednak na uboczu pewnych szlaków

w swoim kierunku. Oczywiście jazz jest zawsze punktem

komunikacyjnych. Dlatego trudno było mi się na początku

odniesienia i obowiązkowo uczy się studentów improwiza-

odnaleźć w tym mieście.

cji, ale oni mogą robić, co im naprawdę w duszy gra. Często

JSR Co w takim razie pomogło ci się odnaleźć w nowym

też przechodzą taką stylistyczną metamorfozę: na przykład

środowisku?

wychodzą od musicalu, a z czasem zaczynają sięgać po

PS Znalazłem sobie znajomych, najczęściej spoza Akademii.

nowoczesny jazz. Takie sytuacje się zdarzają dosyć często.

Byli to ludzie nawet niezwiązani z branżą. Nie byli muzy-

JSR Czy to w jakiś sposób nie kłóci się z twoim nurtem

kami. Podróżowałem także do Wrocławia, odwiedzałem tam

głównym, poważnym, stawiającym w centrum polifonię?

rodzinę i znajomych. Tam ładowałem swoje akumulatory.

PS Znakomicie go napędza. Praca akompaniatora czy kore-

Ale łatwo nie było.

petytora właśnie otwiera na improwizację. Tam się nie
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było wówczas źle widziane. Królował pogląd, że ze słuchu
się nie gra, bo się „łapka zepsuje”, można się zmanierować
i tak dalej. Ja już nie pamiętam nawet tych argumentów,
które oczywiście dzisiaj odeszły do lamusa, ale nie zapominajmy, jaka to była epoka. Do tego, że gram ze słuchu
raczej nie przyznawałem się. Oczywiście wszyscy wiedzieli,
ale niekoniecznie to było dobrze widziane. Zresztą, wiele
zawdzięczam swojej pierwszej nauczycielce fortepianu,
pani Piątek, która miała bardzo dużo ciepła w sobie. To była
osoba niezwykle muzykalna, która dorastała w Grodnie

2.

i przejęła wiele z tradycji szkoły rosyjskiej – tę charakterystyczną śpiewność. Bardzo dobrze wspominam początki,
nauczyła mnie pianistycznych podstaw. Chociaż niekoniecznie ceniła sobie grę ze słuchu, ale bardzo dużo mi dała,

gra z nut, przynajmniej nie powinno się grać wyciągów,

jeśli chodzi o interpretację. Z kolei liceum nie wspominam

może jedynie opracowania musicali bardziej klasyczne, ale

dobrze, to był dla mnie trudny okres, na który nałożyły się

nawet to rzadko. Liczy się prymka, „funty”, reszta zależy od

problemy rodzinne.

nas. Możemy opracować każdy utwór na wiele sposobów.

JSR Później spotkałeś profesora Zbigniewa Śliwińskiego.

Można grać na cztery, można na siedem, można opracować

PS Z tego, co już dziś wiem o profesorze, bazując na opo-

utwór w bossie, swingu, groovie, rocku. Ogrom możliwości,

wieściach starszych kolegów i swoim doświadczeniu, profe-

bogactwo rozwiązań to jest to, co mnie bardzo pociąga

sor Śliwiński jako pedagog przeszedł stopniową przemianę.

i fascynuje. Czasami specjalnie tworzę całe partytury, instru-

Obraz profesora zachowany w pamięci starszych kolegów

mentuję i aranżuję wprowadzając grupy instrumentów

znacznie różni się od tego, jaki ja zapamiętałem. Jakby

dętych, sekcję rytmiczną, chórki. To jest, można powiedzieć,

opowiadali oni o zupełnie innym człowieku. Jakby to były

taki wstęp do kompozycji, która też mnie pociąga. Napi-

dwie różne osoby. Dla mnie profesor Śliwiński miał dużo

sałem nawet taki utwór pod tytułem Sonatoida na dwoje

ciepła. Może nawet byłem trochę jego pupilkiem, razem

skrzypiec, akordeon, fortepian i kontrabas amplifikowany,

z Kordianem Górą, w tych czasach. Profesor bardzo się

który został wydany przez Akademię Muzyczną. To nie jest

o mnie troszczył, może dlatego, że przyjechałem tu z Wroc-

kompozycja szczególnie nowoczesna, raczej opierałem

ławia, daleko od domu rodzinnego. Byłem zresztą jednym

się na tradycyjnych formach – sonatowej, kanonie i fudze.

z ostatnich wychowanków profesora. On miał ogromny

Pisząc to, naprawdę bawiłem się formą. Całość wyszła dość

autorytet, jego słowo znaczyło bardzo dużo i raczej się

mroczna w nastroju i wymaga skupienia od słuchacza.

z nim nie dyskutowało.

Odrobinę też inspirowałem się jazzem, wprowadzając

JSR Oprócz gry na fortepianie studiowałeś także organy.

między innymi amplifikowany kontrabas.

PS Tak, studiowałem organy u profesora Grabowskiego.

JSR Improwizujesz, aranżujesz, komponujesz, ale jesteś

Studiowanie organów niestety, przyznaję to z żalem, nie

przecież także klasycznym pianistą, czyli kimś, kto wyko-

było takie, jak bym chciał. Był to okres, kiedy zaczynałem

nuje partyturę dosłownie.

pracę w Akademii Muzycznej i byłem zarzucony różnymi

PS Oczywiście jestem także klasycznym pianistą. I to są dwie

akompaniamentami – z fletami, skrzypcami itd. Organy

zupełnie różne rzeczy. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

studiowałem więc, niestety, z doskoku i po łebkach, cho-

Ja zresztą zawsze grałem ze słuchu. Kiedy miałem siedem

ciaż uwielbiam grać na organach, a sposobności, żeby grać,

-osiem lat, to grałem wszystkie znane piosenki w szkole na

mam naprawdę niewiele. To wymaga czasu. Trzeba solid-

różnych imprezach, uroczystościach; grałem zawsze hymn

nie poćwiczyć i przepracować registrację. Był czas, kiedy

szkoły. Pamiętam, że grając ten hymn ze słuchu, bałem się,

grywałem więcej, nawet sporo koncertowałem jako orga-

żeby pani od muzyki tego nie widziała, bo granie ze słuchu

nista. Między innymi na festiwalu organowym w Gdańsku
wykonałem kiedyś Kunst der Fuge. To było spore wyzwanie, bo musiałem skrupulatnie przemyśleć, które dźwięki

2. Okładka płyty Fuguecraft

powinny znaleźć się w pedale, a które nie i w jakiej formie
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te fugi najlepiej zabrzmią na organach. Bo Kunst der Fuge

pozostała zapomniana, a jest to bardzo ważny kompozy-

nie było pisane na organy. Jak się obserwuje na przykład

tor, jeden z prekursorów Bacha. Moim zdaniem muzyka

partię basu, to widać, że jest ona zupełnie nieorganowa.

Sweelincka zasługuje na to, aby wyjść poza wąski krąg

Bach pisał ten cykl może raczej z myślą o jakimś zespole

organistów i znawców, specjalistów od muzyki dawnej,

instrumentalnym. Z pewnością nie jest to faktura orga-

zasługuje, aby ją po prostu docenić. Sweelinck to jest pro-

nowa par excellance. Przy okazji rocznicy śmierci Bacha

toplasta całej północnoniemieckiej szkoły organowej.

w 2000 roku często wykonywałem Kunst der Fuge w róż-

On jako pierwszy zaczął pisać tego rodzaju polifoniczne

nych wersjach – organowej i fortepianowej. Pamiętam taki

utwory. Faktura klawiszowa, jaką stosuje, jest naprawdę na

koncert w Bazylice Mariackiej, kiedy te kontrapunkty były

wysokim poziomie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby ta

przeplatane fragmentami chorału gregoriańskiego i muszę

muzyka zabrzmiała żywo, żeby to nie była jej rekonstrukcja.

powiedzieć, że to się wcale nie kłóciło. Ten koncert odbył się

Jest taka przypadłość naszych czasów, że rekonstrukcja

dokładnie w rocznicę dzienną śmierci Bacha (28 lipca 2000).

musi być idealna pod każdym, najdrobniejszym względem.

Później niestety zarzuciłem grę na organach. Ale jak mam

Jest to oczywiście poparte bardzo szeroką wiedzą, nie

tylko okazję, żeby na przykład zagrać na ślubie czy do

można tego lekceważyć, jest to bardzo szlachetne. Gramy

mszy, to robię to z wielką przyjemnością, bardzo to lubię.

na starych instrumentach, cały czas bada się dawne trak-

Jest tylko jeden problem – u nas organista jest zazwyczaj

taty, próbuje się dojść do tego jak brzmiały te dzieła w XVI

także kantorem. Niestety moje predyspozycje wokalne

czy XVII wieku. Ale w przypadku muzyki ja się trochę boję

nie są wysokie. Po prostu nie wyobrażam sobie swojego

takich akademizmów. Jednak co by się nie rzekło – żyjemy

śpiewania w sposób klasyczny. Zawsze więc, jak mam jakąś

tu i teraz. Niekoniecznie może podobają mi się dzisiejsze

mszę do zagrania to proszę kogoś, żeby za mnie śpiewał, bo

czasy. Ale wychodzę z założenia, że artysta musi mieć też

tak naprawdę powinno być. Organista nie jest kantorem.

pole do własnej wypowiedzi, nie może być kustoszem

JSR W grze na organach ważny jest także element impro-

dawnej muzyki, nie może być grającym muzykologiem.

wizacyjny, tu znów pojawia się ten wątek.

Moim zdaniem takie sztywne podejście nie służy sztuce.

PS Tak, właśnie mnie zawsze interesowała ta druga strona.

JSR Czy to była główna myśl interpretacyjna na twojej

W pewnym sensie pianiści, których niezwykle wysoko cenię

płycie? Poszukiwanie jakiegoś bardziej osobistego rysu?

i oczywiście utożsamiam się z tym światem, w pewnym

PS – Nie powiem, żeby to był mój jakiś specjalny cel. Nie

stopniu są nieco ograniczeni. Organiści zresztą też. My

siliłem się tu na szczególną oryginalność. Ja po prostu

zresztą żyjemy w czasach, kiedy każda specjalizacja jest już

starałem się zmaterializować abstrakcyjną partyturę, która

bardzo wąska. Nawet wewnątrz danej dziedziny – są pianiści

siedzi najpierw w mojej głowie. Akurat mam do dyspozycji

chopiniści, są pianiści specjalizujący się w Beethovenie i tak

fortepian, więc robię to na fortepianie. To jest takie podej-

dalej. Albo organiści grający muzykę barokową czy roman-

ście, jakie przyświecało Gouldowi. Mnie się to podoba.

tyczną, czy współczesną. Zjawisko zresztą zrozumiałe, bo

Bo tak naprawdę każda muzyka funkcjonuje też w sferze

każda z tych dziedzin jest tak obszerna, że trudno nie wejść

abstrakcji i to jest punkt wyjścia.

w wąską specjalizację.

JSR Czyli po prostu realizujesz swoją wizję, tę autorską,

JSR Na twojej płycie, można powiedzieć, jest też taka

wyabstrahowaną partyturę?

wąska specjalizacja. Jej głównym wątkiem jest polifonia.

PS Tak można powiedzieć, chociaż oczywiście to nie ozna-

Czym sugerowałeś się dobierając materiał do tego na-

cza, że jestem ignorantem. Ale też niekoniecznie słucham

grania?

dwustu innych wykonań, zanim rozpocznę pracę nad utwo-

PS Po pierwsze chciałem troszeczkę oderwać się od Bacha,

rem. Raczej staram się, i to powtarzam moim studentom,

zmienić nieco mój wizerunek, z którym jestem identyfiko-

żeby nie słuchali wykonań konkretnego dzieła Beethovena

wany. Dwie duże pozycje tej twórczości nagrałem. Chcia-

czy Bacha, ale innych utworów. Pracując nad sonatą Beet-

łem więc zaznaczyć, że muzyka Bacha to nadal ważna dla

hovena, warto na przykład wnikliwie przesłuchać jego

mnie przestrzeń, ale także przełamać ten mój wizerunek.

symfonie. Wtedy nie pojawi się czyste naśladownictwo

Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby pojawiła się na

czyjejś interpretacji, a własna interpretacja osadzona styli-

tej płycie muzyka Jana Pieterszoona Sweelincka. Ten kom-

stycznie. Myślę, że w pracy nad utworem nie należy słuchać

pozytor z przełomu renesansu i baroku nie miał w wieku

wielu innych interpretacji, a raczej czegoś podobnego. Jeśli

XIX swojego odkrywcy. Jego twórczość w znacznej mierze

na przykład przygotowuję uwerturę francuską Bacha, to
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dobrze jest posłuchać jego suit orkiestrowych. Niech to

nie któregoś z dwóch Ricercarów z Musikalisches Opfer.

będzie inspiracja. Dlatego, na przykład, jak przygotowuję ze

Ale bardzo chciałem także nagrać właśnie Partitę e-moll.

studentami którąś z ostatnich sonat Beethovena, to nakła-

Jest to utwór, w którym moim zdaniem Bach krzyżuje ze

niam żeby słuchali jego kwartetów smyczkowych z tego

sobą różne tańce. Przynajmniej tak mi się wydaje, może to

samego okresu. To naprawdę dużo daje, wnosi powiew

herezja… Ale zauważyłem, że na przykład we wszystkich

świeżości przy jednoczesnym absolutnym przestrzeganiu

bachowskich gigue’ach występuje rytm triolowy, z wyjąt-

stylistycznych konwencji.

kiem tego jednego, w którym pojawia się rytm parzysty

JSR Tym sposobem doszliśmy do ostatniego utworu

i do tego jeszcze zmienny. I to rzeczywiście jest interpreta-

w twoim albumie – Sonaty Hammerklavier Ludwiga van

cyjna kontrowersja. Na przykład Anglicy upierają się, żeby

Beethovena. Nie jest to dzieło, które jakoś często pojawia

grać tę część w rytmie triolowym, mimo że Bach wcale

się w repertuarze pianistów.

tak nie napisał. Po przemyśleniach nagrałem to tak, jak

PS To dzieło nie jest może tak znane w powszechnym

jest w bachowskim oryginale. Uznałem, że skoro właśnie

odbiorze. Jest to z pewnością utwór z pogranicza epok,

w tym jednym utworze Bach zastosował taki zapis, to jest

który jednak wykracza daleko w przyszłość. Wieńczy go na

to celowe. Nie bądźmy mądrzejsi od kompozytora.

przykład monumentalna fuga, w której mamy ścisły kon-

Tam zresztą jest więcej takich niuansów, które trzeba

trapunkt i romantyczną już wirtuozerię. Później takie fugi

rozstrzygać. Gigue poprzedzona jest Gawotem (Tempo

pisał na przykład Max Reger na przełomie XIX i XX wieku. Ta

di Gavotta), w którym z kolei pojawiają się typowe rytmy

sonata została zresztą doceniona dopiero około sto lat po

dla gigue właśnie. Natomiast w Allemande dość przewrot-

jej powstaniu. W kontekście mojej płyty można też mówić

nie wprowadza Bach rytm punktowany, czyli element

o pewnej wspólnocie Bacha i Beethovena, która pojawia się

typowy dla uwertury francuskiej. Także na dobrą sprawę

w tych mistrzowskich dziełach ostatnich. Z jednej strony

w tej Particie tylko Sarabanda i Corrente są jednoznaczne

był to swoisty zwrot ku przeszłości. Moim zdaniem w tych

pod względem charakteru. Obserwacja tych niuansów,

ostatnich dziełach Bacha – Musikalisches Opfer czy Kunst

które prowadzą do wniosku, że Bach wyraźnie krzyżuje

der Fuge – słychać Sweelincka. Czyli ewidentny zwrot ku

tu barokowe gatunki taneczne, była dla mnie naprawdę

północnoniemieckim mistrzom, a trzeba pamiętać, że

fascynująca.

Bach pisał w ten sposób w czasach, kiedy to jego samego

JSR Czyli praca nad utworem to długi proces analizy, który

uważano już za staromodnego. I podobnie Beethoven,

poprzedza wykonanie?

który był uważany za szalonego, a który usilnie studiował

PS To dzieje się równocześnie: gram i analizuję, ale to rze-

Bachowskie Das Wohltemperiere Klavier i Kunst der Fuge.

czywiście tak wygląda. Analiza prowadzi do rozumienia.

Jego ostatni okres twórczości to jest przecież istna eksplozja

To jest cel. W przypadku płyty ważna jest też znakomita

polifonii. Myślę, że można znaleźć wiele ciekawych analogii

komunikacja z reżyserem nagrania. Muszę powiedzieć, że

pomiędzy tymi twórcami. Najważniejsza to właśnie ścisłe

świetnie współpracowało mi się z Anną Kasprzycką przy

kompozytorskie myślenie, skierowane na formę.

tej płycie.

JSR Ta sonata symbolizuje więc ciągłość stylistyczną, która

JSR To słychać. Płyta jest dopracowana w szczegółach, głę-

wywodzi się z myślenia ścisłego, polifonicznego.

boko przemyślana, a jednocześnie ujawnia twoje osobiste,

PS Tak, jest to ciągłość trochę przerwana przez klasycyzm.

muzyczne Ja. Dziękuję za to spotkanie.

To znaczy nie można powiedzieć, że na przykład u Mozarta

rozmawiała Joanna Schiller-Rydzewska

nie ma polifonii, ale u Beethovena jest ona dodatkowo
połączona z nowatorstwem harmonicznym. To są zupełnie

***

różne epoki.

Dwupłytowy album Fuguecraft ukazał się nakładem firmy

JSR Powróćmy jeszcze na moment do Bacha. Wybór III Par-

DUX, Piotr Słopecki zagrał w nim:

tity e-moll trochę na tej płycie zaskakuje. Nie jest to dzieło

CD1

z kręgu ścisłej polifonii.

Jan Pieterszoon Sweelinck – III Fantazja

PS Jakoś tak samo wyszło, że na tej mojej płycie utwory

Johann Sebastian Bach – III Partita e-moll BWV 830

dzieli mniej więcej sto lat. Bach jest w centrum. Partitę

CD2

e-moll wybrałem, żeby troszkę pokazać się z innej strony.

Ludwig van Beethoven – Sonata nr 29 B-dur op. 106

Choć przyznaję, że moim pierwszym pomysłem było nagra-

Hammerklavier
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Mężczyzna, kobieta i wszystko co pomiędzy
Wojciech Fułek

r e c e n z j a

Uchodzi za osobę kontrowersyjną i skandalizującą, bo
skandal to podobno najlepsza reklama. Trudno się jej samej
zdecydować, czy jest lepszą malarką czy pisarką, więc
z sukcesami wydaje kolejne książki i maluje nowe obrazy.
I najchętniej sama ilustruje własne teksty, bo w końcu kto
to zrobi lepiej od niej? Uważa się za „soft-feministkę”, ale
mężczyźni podobno boją się jej z innego powodu – bez
skrupułów demaskuje ich „damskie” słabości i ułomności. Uwielbia spotkania autorskie, ale pod warunkiem, że
osoba, która je prowadzi, jest odpowiednio przygotowana
do rozmowy i publiczność przychodzi na takie spotkanie
dobrowolnie. Lubi portretować ciekawych, barwnych ludzi
– zarówno pędzlem, jak i słowem. Nie ma dla niej tematów
tabu, jest niezależna – zarówno życiowo, jak i artystycznie.
Sama o sobie mówi z autoironicznym dystansem:
Nie lubią mnie głównie te osoby, które mnie nie znają (…)
Nie przepadają za mną również osoby, które nie są w stanie
mnie zrozumieć. Oczywiście poglądy mam z piekła rodem,
ale przecież nikogo do nich nie namawiam. Nie krzyczę: nie
wychodź za mąż, nie miej dzieci, nie chodź do kościoła. Żyję
tak, jak lubię i nie mam w ogóle mentorskich zapędów.
Hanna Bakuła, bo to jej szkicowy portret powyżej nakreśliłem, opublikowała właśnie swoją kolejną książkę (a ma już

Przed takim właśnie wzorcem przestrzega autorka, wpy-

ich w dorobku 22), która nieuchronnie (ku bezinteresownej

chając przy okazji swoich bohaterów w kolejne uczuciowe

zawiści wielu innych autorów, niepojmujących tego feno-

i życiowe perypetie. Bo uczucia to przecież najbardziej kalo-

menu) stanie się znów bestsellerem.

ryczny i energetyczny materiał twórczy, bez którego sztuka

Obłęd, Otello i singielka stanowi – jak często w przypadku

byłaby tylko sprawnym rzemiosłem. A doskonałą umiejęt-

tej autorki – rodzaj nietypowego, na poły satyrycznego,

ność emocjonalnej gry z czytelnikiem (i powołanymi przez

na poły instruktażowego podręcznika/przewodnika, doty-

siebie do życia bohaterami) autorka opanowała niemal do

czącego zasad obsługi współczesnego świata i ludzi. Niech

perfekcji. Miałem okazję prowadzić kilka jej autorskich spot-

czytelnicy nie sądzą jednak, ze znajdą tu jakieś tajemne,

kań, więc mogę zaświadczyć, że czytelnicy (zdecydowana

uniwersalne recepty na rozwiązanie własnych problemów.

większość to jednak kobiety) z utęsknieniem czekają na

Bakuła prowadzi swoje własne porachunki ze światem,

jej kolejne książki, w których demaskuje przecież nie tylko

zwłaszcza takim jego modelem, w którym dominującą

prawdziwe oblicze mężczyzn, ale również… kobiet. W tym

rolę odgrywają słabi najczęściej mężczyźni, za to dość bez-

samej siebie. Pozbawiając siebie i innych kolejnej maski,

krytycznie przekonani o własnej sile, mądrości i wyższych

jaką – najczęściej w odruchu obronnym – lubimy (bądź

celach, jakie niewątpliwie wyznaczyła sprzyjającą im opatrz-

musimy) zakładać, zmuszeni okolicznościami. Ale do takiej

ność (opaczność?). Mężczyzna jako niekwestionowany

„chirurgicznej” operacji trzeba odpowiedniego dystansu

Pan i Władca, stosujący cesarską zasadę divide et impera!

(do siebie i rzeczywistości) oraz braku kompleksów.
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Hanna Bakuła Trójmiasto i Pomorze odwiedza dosyć często,

większy, to przymarzają im kupry. Panuje dziwna cisza i nie

nie tylko przy okazji promocji swoich książek czy wystaw.

zakłóca jej plusk fal, które ledwo wystają spod zimowej

Szczególnie upodobała sobie Sopot, podobnie jak bliska

kołdry i dają o sobie znać delikatnym mlaskaniem. Molo

jej Agnieszka Osiecka, którą często wspomina. Dlatego nic

prawie nie odróżnia się od skutego białym lodem morza.

dziwnego, że można czasami odnaleźć w jej prozie, pisa-

Sopot zimą jest stworzony do romansów, latem też, ale nie

nej najczęściej piórem ironistki, takie „osiecko-podobne”

jest tak romantycznie i można się spocić. Z Zaiksu jest widok

perełki, jak choćby ten poniższy fragment, który chciałbym

na przepiękny Grand Hotel i kawałek morza. Z werandy,

przywołać na zakończenie:

z jakby przedwojenną oranżerią z geranium, w Nowy Rok
widać trzy fajerwerki: z Gdańska, sopocki i gdyński.

Sopot zimą jest jak z bajki. Śnieg pudruje japońskie molo
i łabędzie, które niezdarnie chodzą po śniegu, a jak mróz

Wojciech Fułek

Hanna Bakuła, Obłęd, Otello i singielka, Edipress Polska, Warszawa 2018, ss. 223.

Ryszard Stryjec
Monterzy
| akwaforta, sucha igła,
papier, 39 x 32 cm |
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p o ż e g n a n i A

Eugeniusz Głowski (1938-2018)
Joanna Schiller-Rydzewska
15 maja 2018 roku zmarł Eugeniusz Głowski – jeden z czołowych kompozytorów gdańskiego środowiska muzycznego.
Twórca i pedagog, człowiek o ujmującym sposobie bycia,
pełen autentycznej pogody ducha, słynący ze skłonności
do żartów.
Jego droga zawodowa rozwijała się w dwóch kierunkach
– kompozycji i pedagogiki. Jako pedagog zaskakiwał niebanalnym podejściem do przedmiotów teoretycznych, na
przykład kształcenia słuchu. Znany był z wplatania swoich
kompozytorskich pomysłów do dyktand słuchowych, które
stawały się wdzięcznymi miniaturami. Hojnie obdarzał także
studentów swym improwizatorskim talentem. Zajęcia z nim
były po prostu przyjemnością dla ucha.
Jego twórczość kompozytorska, choć bogata i wielowątkowa, zasadniczo eksplorowała dwa nurty: kameralny

1.

(instrumentalny i wokalno-instrumentalny) i chóralny. Był
Głowski mistrzem lapidarnych form, kompozytorem melodystą o bogatej inwencji i zdystansowanym podejściu do

wany stosunek do brzmień nasyconych, ostrych lub prze-

świata nowych brzmień. U zarania takiej postawy stało jego

biegających w wysokim poziomie dynamicznym. Głowski

edukacyjne i osobiste zakorzenienie. Urodzony w przed-

z przekorą i konsekwencją celebruje kategorie nienowo-

wojennym Toruniu tuż po wojnie wraz z rodziną osiedlił się

czesne. Ubiera je w autorski pejzaż pastiszu, dowcipu,

w Gdańsku. Tu dorastał, zdobywając wykształcenie w Szkole

a czasem zadumy.

Muzycznej II stopnia w Gdańsku Wrzeszczu i w Państwowej

Z poszukiwań typowych dla XX-wiecznej awangardy kom-

Wyższej Szkole Muzycznej, obecnej Akademii (teoria muzyki

pozytor swoistą atencją darzy sonoryzm. Szczególnie

1967 i kompozycja 1971). W swych młodzieńczych latach,

w jego muzyce chóralnej (Wierzba przydrożna 1978, Miłuj-

jako uzdolniony improwizator, z prawdziwym entuzjazmem

cie sprawiedliwość 1982, Naprzeciw wyszło nam morze 1980,

włączył się w muzyczny ruch popularnej kultury studen-

Kiedy biało-czerwona 1989) wyraźnie pobrzmiewają echa

ckiej. Śpiewał w kawiarnianych chórkach, grał w zespołach,

tego kierunku. Akordy traktowane są tu często strukturalnie

doskonale odnajdując się w nurcie muzyki lżejszej, która

– jako budulec, jako jednostki sonorystyczne. Kompozytor

u schyłku lat 50. i na początku 60. stała się typową dla Trój-

ujawnia w tym obszarze charakterystyczną wrażliwość na

miasta enklawą artystycznej swobody. W tym znaczeniu

bogactwo barw dźwiękowych. Niekiedy sięga także po

poczynania kompozytorskie Głowskiego wyrastają z dwóch

efekty dźwiękonaśladowcze, mowę i szept krzyżując na

komplementarnych przestrzeni: klasycznego wykształcenia

przykład śpiew z imitacją odgłosów przyrody, jak dzieje się

muzycznego i świata nowej bohemy trójmiejskich klubów

w zabawnym Wężu (1983) do słów Ludwika Jerzego Kerna.

i teatrów studenckich.

W nurcie instrumentalnej muzyki kameralnej dominuje

Taka właśnie w największym skrócie jest jego muzyka.

żart i lapidarność. Chętnie grywane są przez instrumenta-

Nienagannie skonstruowana, melodyjna, urzekająca pro-

listów wdzięczne miniatury z cyklu Figliki I (1975) w wersji

stotą i logiką ujęć formalnych. W jej centrum stoi słuchacz,
którego kompozytor darzy bogactwem osobistych przemyśleń. Stylistycznie twórczość Głowskiego najbliższa
jest poszukiwaniom spod znaku nowego romantyzmu.

1. Eugeniusz Głowski z żona Bogumiłą | z archiwum Akademii

Dominuje w niej tradycyjna tonalność i forma, zdystanso-

Muzycznej w Gdańsku |
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na altówkę lub Figliki II (1978) w wersji na wiolonczelę lub

i pastorałek, które z powodzeniem weszły w krąg repertu-

klarnet. W lekkiej konwencji utrzymane są także utwory

aru chórów kościelnych. Za tą twórczość otrzymał jedną ze

Poza kalendarzem (1993) na klarnet, wiolonczelę i fortepian

swoich nagród (na II Konkursie Kompozytorskim na kolędę

oraz Luźne kartki (1988) na kwartet smyczkowy. Bardziej

i pastorałkę w 2005 roku w Będzinie).

refleksyjny rys ma z kolei utwór Władysław Warneńczyk in

Dla gdańskiego środowiska muzycznego Głowski to rów-

memoriam (1994) na klarnet, wiolonczelę i fortepian, który

nież wychowawca grupy kompozytorów: między innymi

jest eufoniczną wizją krajobrazu pobitewnego.

Mariusza Dubaja, Zbigniewa Zuchowicza, Krzysztofa

Wśród innych utworów Głowskiego należałoby jeszcze

Olczaka, Marka Czerniewicza.

wymienić Capriccio na skrzypce solo (1990), Punkty przecię-

O pracy z młodymi kompozytorami mówił: „Pierwszopla-

cia na głos recytujący i zespół instrumentalny (1977) oraz

nową sprawą dla mnie, jako prowadzącego swoją klasę

jedyne dzieło sceniczne: baśń operową Latający wiatrak

kompozycji, jest nie zniszczyć talentu. Zawsze staram się

(1998).

najpierw wsłuchać w język muzyczny studenta, bo każdy

Dla twórczości wokalno-instrumentalnej i chóralnej Głow-

ma swój własny sposób wypowiedzi”1.

skiego charakterystyczna jest refleksja humanistyczna,

Rzeczywiście kompozytorzy, którzy wyszli z klasy Głow-

filozoficzna i patriotyczna. Pod tym kątem twórca wybiera

skiego, to odrębne twórcze indywidualności. Podobnie

utwory poetyckie sięgając po teksty Josepha Conrada, Marii

jak ich nieoceniony mistrz.

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Wisławy Szymborskiej.
W ostatnim okresie szczególnie silnie ujawnia się także

Joanna Schiller Rydzewska

nurt muzyki religijnej. Twórczość ta jest świadectwem
osobistej duchowości kompozytora, na przykład Modlitwa
na flet, chór mieszany i smyczki (bez słów) z 1992 roku. Pod
koniec życia Głowski napisał szereg pieśni maryjnych, kolęd

1

Cytat za E. Frołowicz, Głowski Eugeniusz, [hasło w:] M. Podhajski red., Kompozytorzy polscy 1918-2000, cz. II Biogramy,
s. 254.

Zginęła Joanna
Alina Kietrys
Joanna Puzyna-Chojka nie żyje. Ta wiadomość tłukła się

mniej fascynował ją teatr muzyczny. W teatrze nie lubiła

we mnie przez kilka dni. Nie mogłam uwierzyć.

wyrafinowanej nudy, tradycyjnych konwencji, szukała rea-

Ostatni raz rozmawiałyśmy po prapremierze spektaklu

lizacji nowych, zjawiskowych. Szczególnie dyrektorowanie

Święto Winkelrida. Rewia Narodowa w Teatrze Wybrzeże.

Festiwalowi Nowego Teatru w Rzeszowie było szansą na

Joannę rozzłościło przedstawienie, które znów załatwia

osobistą wypowiedź, na zdradzenie gustów i preferencji

jakieś – jak to określiła – „środowiskowe niuanse”. Miałam

teatralnych. Nie ukrywała zmartwienia faktem, że Mini-

inne zdanie. Chwilę wymieniałyśmy opinie. I usłyszałam:

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało

„No to hej, lecę do domu. Dzieci czekają, a ja ciągle w tea-

wsparcia finansowego na rzeszowski festiwal, a prezydent

trze…” I pamiętam też jej zapisane zdanie: „Spędzam 75

miasta nie wyasygnował z miejskiej kasy ani grosza na

procent czasu w teatrze, z dala od domu…”

nagrody dla artystów.

Roznosiła ją energia i chęć uczestnictwa niemal we wszyst-

Ton zmartwienia w sprawach teatralnych przeplatał się

kich zdarzeniach. Przez ostatnie pół roku jeździła po Polsce,

z swoistą ironią Joanny i gwałtownością w sądach wypo-

bo była w Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu

wiadanych bez pardonu; to była publicystka i polemistka

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Obejrzała 118

demonstrująca temperament. Mówiła i pisała to, co myśli.

spektakli i promieniowała radością. Pisała o tym na swoim

Informowała jasno. Czasami z tego powodu opuszczali

Facebooku. Dzieliła się wrażeniami, oceniała, recenzowała.

ją pozorni zwolennicy, czego doświadczała kilka ra-

Była zarażona teatrem w każdej formie, choć może naj-

zy po wydaniu Śladów pamięci, publikacji o Teatrze
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im. Siemaszkowej w Rzeszowie, a także po odsunięciu jej od
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni,
który współtworzyła, wreszcie po pominięciu jej wiedzy
i doświadczenia filologiczno-teatrologicznego przy przyznawaniu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Pomijanie
jej przydatności w trójmiejskich przybytkach Melpomeny
odczuwała boleśnie. Rozmawiałyśmy o tym.
Zastanawiam się, kiedy się poznałyśmy. Na pewno kiedy
została recenzentką w lokalnej „Gazecie Wyborczej”. Przyzwyczajałyśmy się do siebie i do szczerych rozmów o teatrze, powoli, bo dzieliło nas doświadczenie. Ale od początku
wiedziałam, że Joanna jest osobą bezkompromisową, ironiczną i jednoznaczną, szczególnie gdy była przekonana,
że ma rację. Pracowała na Uniwersytecie Gdańskim, była
adiunktem w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu
Filologii Polskiej. Zajęcia prowadziła z pasją, animowała
koło teatrologiczne na UG, stworzyła Teatr nieUGiętych na
uczelni. Zagrali dwa premierowe spektakle.
Doktorat robiła u profesora Jana Ciechowicza i po jego
niespodziewanej śmierci zorganizowała w listopadzie ubiegłego roku Dziady dla Ciecha. To był wzruszający wieczór

1.

w Teatrze Gdynia Główna. Podobnie jak tekst opublikowany
w „Teatrze” poświęcony profesorowi. Posmakowała teatru
od środka. Była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego

„Ten styl to boskie stopienie kabaretowej kpiny, autoironicz-

w Gdyni, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

nego dystansu, puszczania oka do publiczności, pewnej

i Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,

dezynwoltury nawet, z całkiem poważnym namysłem

a także kierownikiem literackim i selekcjonerem Kaliskich

nad rzeczywistością, podszytym wiarą w społeczną misję

Spotkań Teatralnych. Napisała bardzo wiele tekstów, pub-

aktorstwa. Jego efektem jest teatr, który jest i ważki, i arty-

likowała w „Teatrze”, „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Notatniku

stycznie spełniony.”

Teatralnym”, w portalu Teatralny.pl, „Tygodniku Powszech-

Boże, co za szmirowaty język! Nawet jeśli zachwyty zasłu-

nym”. Przygotowała monografię o dramatach Tadeusza

żone...

Słobodzianka Gra o zbawienie. Promowała najnowszy teatr,
prowadziła warsztaty, reżyserowała czytania performa-

Pisałaś z pasją, Joanno. Twoja śmierć jest bezsensownym

tywne, prowadziła rozmowy z aktorami w czasie Festiwalu

odejściem. W sierpniu skończyłabyś 49 lat. Nie przygo-

Dwa Teatry w Sopocie, przygotowywała PC Drama w Klubie

towałaś na ten fakt nikogo z rodziny, przyjaciół, bliskich

Żak. Fascynował ją teatr wykorzystujący formalnie w struk-

znajomych czy studentów.

turze spektaklu nowe media. Była członkinią Polskiego

Te słowa powtarzam za tobą. Tak żegnałaś profesora

Towarzystwa Badań Teatralnych, znawczynią i populary-

Ciechowicza.

zatorką najnowszego dramatu.
Nie tak dawno pisała:

Alina Kietrys

Odbiło mi! Na przekór wszystkiemu popadam w entuzjazm,
zachwycam się, deklaruję miłość do świata, słowa strzeliste
wysyłam do sieci. To taka terapia przeciw czarnej melancholii. Zamiast dołu – hopla żyjemy! W ostatniej recenzji
popłynęłam już całkowicie:

32

1. Joanna Puzyna-Chojka | fot. archiwum autorki |

Wiesław Dembski Port Północny | akwaforta, papier, 39 x 32 cm |
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ARTY ś c i „ AUTOGRA F U ”

Akcja kulturalna „Port Północny”
Marta Jaszewska

Z początkiem lat 70. zeszłego wieku władze propagowały

tkaninę, rzeźbę i kompozycje przestrzenne. Prace nie podej-

hasło „budowy drugiej Polski”, co oznaczało w praktyce

mowały dosłownie tematyki budowy portu. Przeważały

podjęcie przedsięwzięć w nowej skali i – w porównaniu

skojarzenia, inspiracje, a część prac była propozycją ozdoby

z wcześniejszymi latami powojennymi – w nowocześ-

terenu portowego.

niejszym wydaniu. Na Wybrzeżu Gdańskim oznaczało to

Organizowano konkursy na „Grafikę kwartału – wiosny,

budowę od podstaw nowego lotniska cywilnego (Rębie-

lata, jesieni, zimy 1973” ze specjalnymi nagrodami za pod-

chowo), obwodnicy Trójmiasta i – przede wszystkim

jęcie tematyki związanej z budową portu. Laureatami byli

– Portu Północnego w Gdańsku, nowatorskiego, na wielką

między innymi Henryk Mądrawski, Ryszard Stryjec, Jerzy

skalę, z poważnymi możliwościami rozwoju w przyszłości

Ostrogórski, Stanisław Żukowski, Jan Góra.

i z legendą „wiatru od morza” w tle.

Powstał program audiowizualny Grupy „ą” – Włodzimierz

W sprawozdaniu z działalności GTPS z 1973 roku można

Wieczorkiewicz, Marek Borowski, Artur Pietraszewski oraz

przeczytać:

Jerzy Hajdul – Ślad pracy, na temat budowy Portu Północnego.

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki postanowiło pod-

21-23 maja 1973 roku odbyła się ogólnopolska sesja ple-

kreślić wagę tego wydarzenia organizując akcję kulturalną

nerowa Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dzienni-

„Port Północny”. Celem było jak najszersze zainteresowa-

karzy Polskich, która zgromadziła 38 uczestników z całego

nie środowisk twórczych naszego kraju rzeczywistością

kraju.

naszych czasów, budową „drugiej Polski”.

Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało stypendia dla twórców podejmujących w swoich działaniach budowę Portu

Wydarzenie zapoczątkowało ogólnopolskie spotkanie

Północnego – pisarze (między innymi Stanisław Goszczurny,

środowisk twórczych kraju z budowniczymi Portu Północ-

Romuald Bukowski, Jerzy Surdykowski) i plastycy (między

nego 21 lutego 1973 roku. Program obejmował zwiedzanie

innymi Włodzimierz Łajming, Mieczysław Olszewski, Łukasz

Portu Północnego oraz prelekcję na temat prac badaw-

Rogiński, Monika Krechowicz, Czesław Tumielewicz czy

czych i doświadczalnych Instytutu PAN. Obecnych było

Mieczysław Baryłko).

około 300 osób, w tym Przewodniczący Prezydium Rady

Przeprowadzono szereg konkursów, między innymi na

GTPS Łukasz Balcer (pełniący zarazem funkcję zastępcy

reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny, plakat, sztukę

Przewodniczącego Prezydium WRN), Kierownik Wydziału

teatralną, piosenkę czy konkurs fotograficzny.

Kultury KC PZPR Jerzy Kwiatek, Minister Kultury i Sztuki

Warty przybliżenia jest ogólnopolski konkurs na reportaż

Stanisław Wroński, kierownictwo Zarządu Portu Gdańsk

prasowy o tematyce związanej z budową Portu Północ-

(główny inwestor) czy kierownictwo „Hydrobudowy-4”

nego w Gdańsku – za rok 1973. W skład jury weszli red.

(przedsiębiorstwo budujące port). Liczna była również

Jerzy Ambroziewicz (Telewizja Polska), red. Tadeusz Bol-

delegacja naukowców i twórców. Trudno wymienić wszyst-

duan („Litery” SDP), doc. Jerzy Kołodziejski (Politechnika

kich, były to środowiska literatów, plastyków, fotografików,

Gdańska), dyr. Tadeusz Rogowicz (GTPS) oraz red. Tade-

kompozytorów, filmowców i dziennikarzy. Realizację akcji

usz Woźniak ( „Litery”). Obrady jury odbyły się 12 stycznia

zaplanowano na lata 1974 i 1975.

1974 roku w ówczesnej siedzibie GTPS przy ulicy Długiej 57.

Od strony finansowej wsparcia udzieliły Ministerstwo Kul-

Jury nie przyznało pierwszej nagrody. Dwie równorzędne

tury i Sztuki, Centralna Rada Związków Zawodowych, Mini-

drugie otrzymali Bogusław Holub (za publikacje w „Głosie

sterstwo Żeglugi, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Wybrzeża” i „Tygodniku Morskim”) oraz Józef Kuśmierek

w Gdańsku oraz „Hydrobudowa-4”.

(za publikacje w „Życiu Warszawy”). Trzy równorzędne

Pierwszym impulsem była wystawa „Forma czy znak”, zor-

trzecie nagrody otrzymali: Edmund Szczesiak (za publika-

ganizowana przez GTPS i ZPAP. Prezentowano malarstwo,

cje w „Życiu Literackim” i „Tygodniku Morskim”, Andrzej
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Krzysztof Wróblewski (za cykl publikacji w „Polityce”) oraz

50 zaproszeń dla budowniczych portu na organizowane

Jerzy Surdykowski (za publikację w „Życiu Gospodarczym”).

przez GTPS – „Gdańskie Wieczory Muzyczne”).

Wyróżnienia otrzymali Andrzej Cybulski, Bohdan Czeszko,

Ta akcja kulturalna była znana w całym kraju. Z biegiem

Wiesław Łuka, Karol Madeja, Andrzej Pawlik, Zdzisław Heith

czasu wiele instytucji włączyło ją w swoje działania progra-

oraz Lech Borski.

mowe. Tematem zajmowały się Polskie Radio i Telewizja,

Wydano 131 upoważnień dla artystów do wejścia na teren

a „Polityka” regularnie publikowała reportaże. Zwiedzanie

budowy Portu, dla literatów, plastyków, fotografików,

terenu Portu Północnego stało się stałym elementem wizyt

dziennikarzy, filmowców, a nawet muzyków (w ramach

na Wybrzeżu.

współpracy z „Hydrobudową-4” przekazywano około

Festwal Młodych Muzyków

Marta Jaszewska

archiwum autografu

Andrzej Cybulski
Cichy i monotonny poza sezonem letnim Sopot był sie-

Żaka? Jak dać im szansę startu, zdopingować do pracy,

dzibą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Studiowali tu

pomóc przy stawianiu pierwszego kroku na rynku arty-

młodzi ludzie, którzy wybrali dla siebie krainę dźwięków i im

stycznym. W jaki sposób sprawić, aby mogli zademon-

poświęcili się całkowicie. Studentom tej uczelni w dużym

strować jury i fachowej prasie muzycznej, obserwatorom

stopniu zawdzięcza publiczność muzyczna powodzenie

i melomanom swoje najwyższe wartości artystyczne, talent.

wielu imprez i inicjatyw. Józef Zawadzki, Janusz Hajdun,

A w wyniku zwycięstwa otworzyć im drogę na estrady

Jerzy Derfel, Zbigniew Wilk, Andrzej Barczyński, Aleksandra

koncertowe, do sławy.

Siemieniewska, Danuta Łojko, Wojsław Brydak, Włodzimierz

Zaproponowałem organizowanie co dwa lata festiwalu dla

Nahorny, Krystyna Majchrzak, Nina Kuźma i Edward Ryka-

debiutantów. Zarażone ideą festiwalu przewodniczące ZSP

czewski to nieliczni z wielu, którzy poświęcali wszystkie

przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie,

swoje wolne godziny popularyzowaniu muzyki. Barwne

Aleksandra Siemieniewska i Danuta Łojko, zbadały opinię

życie studenckie mija jednak szybko, kończy się studia,

o festiwalu w swojej szkole. Koncepcja festiwalu powoli

otrzymuje dyplom artysty muzyka i....

się krystalizowała przede wszystkim w konsultacjach z kie-

Start nie jest prosty, ani życiowy, ani tym bardziej arty-

rownikiem artystycznym i dyrygentem Państwowej Opery

styczny. A start muzyka uważany jest za jeden z najtrud-

i Filharmonii Bałtyckiej Jerzym Katlewiczem i pedagogiem

niejszych. Dostać się na estradę nie jest łatwo. Trzeba,

PWSM Zbigniewem Śliwińskim. Publicznie poparł nas Jerzy

posiadając talent, być tytanem pracy i często człowiekiem

Waldorff, mieliśmy też przyjazne opinie Władysława Kędry,

przedsiębiorczym. A nie zawsze cechy te łączy w sobie

Reginy Smendzianki, Ireny Dubiskiej i Bolesława Woytowi-

świeżo upieczony artysta. Jak pomóc swoim kolegom,

cza. Władze wojewódzkie wyraziły zgodę i pod patronatem

członkom do niedawna tej samej organizacji studenckiej,

Zarządu Szkół Artystycznych przy Ministerstwie Kultury

1

i Sztuki wspólnym wysiłkiem Gdańskiego Towarzystwa
1

Z redakcyjnego archiwum publikujemy tekst Andrzeja Cybulskiego, przypominający znakomitą inicjatywę sprzed
ponad pięćdziesięciu lat, związaną z ówczesnym prężnym
studenckim ruchem kulturalnym. Autor rejestruje Festiwale Młodych Muzyków do roku 1977. Idea doczekała się
wznowień już w nowym stuleciu, jednak przy dzisiejszej
obfitości konkursów i festiwali muzycznych, krajowych
i międzynarodowych, jej ówczesna wyjątkowość się zatarła. W 2018 roku minie dwadzieścia jeden lat od śmierci znakomitego animatora sztuki, współzałożyciela GTPS. Artykuł
ukazał się pierwotnie w „Roczniku Sopockim” 2006.

Przyjaciół Sztuki, Zrzeszenia Studentów Polskich, Klubu
Studentów Wybrzeża Żak, Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Sopocie, Państwowej Opery i Filharmonii
Bałtyckiej przystąpiono do organizowania festiwalu.
I Ogólnopolski Festiwal Młodych Muzyków w zakresie
wykonawstwa instrumentalnego zorganizowano w Sopocie
w dniach 14-20 listopada 1964 roku, II w dniach 20-26 listopada 1966 roku. Celem festiwalu było otwarcie artystycznej
drogi młodym absolwentom i studentom roku dyplomo-

35

g t p s

wego polskich wyższych szkół muzycznych, wyłonienie
najzdolniejszych i wprowadzenie ich na estrady koncertowe. A więc rywalizacja wśród najlepszych młodych muzy-
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ków o prawo udziału w tournée koncertowym po kraju
i o zagraniczne stypendium artystyczne. Aby bowiem zrealizować cel festiwalu, głównymi nagrodami ustanowiono
koncerty laureatów z orkiestrami symfonicznymi w różnych
miastach kraju. I nagroda – cztery występy, II – dwa występy,
III – jeden występ. Festiwal, organizowany co dwa lata, był
ponadto ciągłym przeglądem aktualnych osiągnięć i słabości polskiej pedagogiki muzycznej. Bowiem następne
festiwale (organizowane już w Gdańsku) poszerzone zostały
o konkurencje wokalne, dyrygenckie, kompozytorskie,
grę zespołową (małe zespoły kameralne). Pragnąc nadać
festiwalowi możliwie najwyższą rangę, do jury poprosiliśmy najwybitniejszych przedstawicieli polskiego świata
muzycznego i pedagogiki, między innymi: Barbarę Hesse
-Bukowską, Eugenię Umińską, Margeritę Trombini-Kazuro,
Kazimierza Wiłkomirskiego, Zbigniewa Szymonowicza,
Kazimierza Sikorskiego, Bolesława Woytowicza.
Każdy uczestnik zobowiązany był przedstawić do oceny jury
wśród dwóch obowiązujących utworów jedną kompozycję polską, aby popularyzować muzykę Bacewicz, Bairda,
Szymanowskiego, Serockiego, Różyckiego. Publiczność
złożona przede wszystkim ze studentów wyższej i średnich
szkół muzycznych, ich pedagogów oraz członków klubu
Pro Musica w ciągu pięciu dni przeglądów (odbywały się
one w sali koncertowej Grand Hotelu) miała okazję konfrontować style muzyczne, słuchać różnych interpretacji
I Koncertu Karola Szymanowskiego, koncertów Tadeusza
Bairda, Sergiusza Rachmaninowa, w przerwach nawiązywała żywy kontakt z jurorami i uczestnikami Festiwalu.

1.

Festiwale przebiegały w atmosferze zainteresowania i kultu
dla sztuki, wprowadziły duże ożywienie w młodym muzycz-

zespół Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie

nym światku Wybrzeża.

(koncert na zamku w Łańcucie), koncerty w sali Filharmonii

Na zakończenie przeglądów eliminacyjnych jego laureaci

Narodowej i w Polskim Radiu oraz recitale w wielu miastach

występowali z towarzyszeniem orkiestry Państwowej Opery

Polski. Czekała publiczność, krytycy i dyrektorzy filharmonii.

i Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Jerzego Katlewicza. Po

Zdobycie więc jednej z trzech nagród miało dla uczestników

drugiej stronie rampy, szczelnie wypełniając salę opery,

kapitalne znaczenie była to życiowa szansa dla młodego,

widownia biła rzęsiste brawa, wnoszono kwiaty, błyskały

rozpoczynającego artystyczną drogę muzyka.

flesze, terkotały kamery filmowe. Gratulowano laureatom

I Ogólnopolski Festiwal Młodych Muzyków w Sopocie skie-

sukcesu.

rował zainteresowanie polskiego świata muzycznego na

Koncerty te rozpoczynały Ogólnopolski Festiwal Młodych

Wandę Wierzbicką (skrzypce), Bożenę Zaborowską (wiolon-

Muzyków, ich tournée artystyczne po kraju. Na laureatów
czekały orkiestry filharmoni śląskiej, bydgoskiej, poznańskiej, szczecińskiej, łódzkiej, lubelskiej, wrocławskiej, gdań-

1. Andrzej Cybulski, lata dziewięćdziesiąte XX w.

skiej (między innymi koncert w Operze Leśnej w Sopocie),

| fot. Wojsław Brydak |

36

czela), Jerzego Sulikowskiego (fortepian), Kazimierza Gier-

zaproszono muzyków grających na instrumentach dętych,

żoda (fortepian), Bogumiła Gadawskiego (fagot), Kazimierza

solistów-wokalistów oraz zespoły kameralne. Dla laureatów

Moszyńskiego (flet) – zdobywców pierwszych miejsc. Lista

przygotowano nagrody w postaci 18 koncertów symfonicz-

przyznanych pierwszych nagród w II Festiwalu (20-26 listo-

nych, 12 recitali, 3 koncertów kameralnych, 8 występów

pada 1966) przedstawia się następująco: Maciej Szymański

dla solistów wokalistów i 7 występów w audycjach Pol-

(fortepian), Alfred Josz (klarnet), Józef Szczególski (waltor-

skiego Radia. Jury przewodniczył prof. Bolesław Woyto-

nia), Kazimierz Kudanowski, Tadeusz Chmielewski (zespół

wicz. Pierwsze nagrody otrzymali: Tadeusz Kubiak (puzon),

kameralny). Jury przewodniczył prof. Bolesław Woytowicz,

Maria Piwowarczyk (trąbka), duet wiolonczelowy Roman

a komitetowi organizacyjnemu Andrzej Cybulski. W skład

Jabłoński i Krystyna Brucińska-Żarnecka, trio stroikowe

jury wchodzili: Margerita Trombini-Kazuro, Barbara Hesse

Jerzy Kotyczka, Alfred Josz, Stanisław Dudek, kwintet dęty

-Bukowska, Natalia Hornowska, Władysław Kędra, Zbi-

Jerzy Jarosik, Jerzy Kotyczka, Alfred Josz, Stanisław Dudek,

gniew Szymonowicz, Zbigniew Śliwiński, Eugenia Umińska,

Jerzy Widerek. IV Festiwal (14-21 września 1973) obejmował

Irena Dubiska, Kiejstut Bacewicz, Wiktor Gadziński, Zenon

dyscypliny solowe: śpiew, fortepian, skrzypce, altówka,

Hodera, Franciszek Jamry, Józef Mikulski, Stanisław Miku-

wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka,

szewski, Roman Suchecki, Benedykt Górecki, Erwin Gassan,

róg, puzon. Jury przewodniczył prof. Tadeusz Wroński,

Feliks Kwiatkowski, Adam Przybyła, Paweł Roczek i Leon

a komitetowi organizacyjnemu Andrzej Cybulski. Pierwszą

Tejkowski – kwiat pedagogiki muzycznej. W skład komitetu

nagrodę otrzymała Elżbieta Zającówna (fortepian).

wchodzili także Wojsław Brydak, Jerzy Katlewicz, Roman

V Festiwal (12-18 września 1977) był konkursem dla śpiewa-

Heising, Zbigniew Śliwiński, Romuald Snarski i Aleksandra

ków, pianistów, skrzypków, waltornistów, wiolonczelistów,

Siemieniewska.

klarnecistów, fagocistów, trębaczy, puzonistów i koncertu-

Poza Sopotem

jących na rogu. Jury pod przewodnictwem prof. Zbigniewa
Śliwińskiego przyznało pierwszą nagrodę Janowi Górnemu

III Festiwalem (16-21 listopada 1970) kierował komitet orga-

(puzon), Elżbiecie Karaś-Krasztel i Waldemarowi Wojtalowi

nizacyjny w składzie: Andrzej Cybulski – przewodniczący,

(fortepian). Wszyscy oni – w latach póżniejszych – dobrze

Konrad Pałubicki i Roman Suchecki – wiceprzewodniczący,

zdyskontowali swoje szanse dla polskiej muzyki.

Tadeusz Rogowicz – sekretarz oraz członkowie: Jerzy Procner, Wanda Obniska, Władysław Walentynowicz, Lech

Andrzej Cybulski

Mokrzecki i Stanisław Zarzecki. Do udziału w festiwalu

(1996)

Lech Okołów Port Północny – 73 | olej, płótno, 70 x 100 cm |
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Honorowe Nagrody GTPS
Od ponad 30 lat Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Zaznaczyć należy także, że brakuje danych również w roku

przyznaje nagrody twórcom; to Honorowe Nagrody GTPS.

1990.

Na przestrzeni lat funkcjonowały pod nazwami „Nagrody

Od kilku lat gala wręczenia nagród jest połączona z roz-

Artystyczne”, „Honorowe Nagrody GTPS za twórczość arty-

strzygnięciem konkursu „Pomorska Grafika Roku” (w tym

styczną” czy „Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzy-

roku 47. edycja).

stwa Przyjaciół Sztuki za działalność w dziedzinie kultury”.

Laureaci Nagród Honorowych otrzymują egzemplarz zwy-

Poniższe zestawienie prezentujemy Państwu po raz pierw-

cięskiej grafiki.

szy. Przygotowaliśmy je w jubileuszowym roku Gdańskiego

Następne rozdanie nagród będzie tradycyjnie powiązane

Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na podstawie naszych zbio-

z kolejnym konkursem Pomorskiej Grafiki Roku, w paź-

rów archiwalnych. Obejmuje lata 1986-2017. Dotarliśmy

dzierniku roku 2018.

do zapisu o przyznanych nagrodach w 1985 r., jednak bez

Marta Jaszewska

listy laureatów.

Nagrody Artystyczne GTPS za 1986 rok
1. Krzysztof Babicki

za osiągnięcia inscenizacyjne i reżyserskie na scenach Teatru Wybrzeże

2. Henryk Cześnik 

za twórczość w dziedzinie malarstwa

3. Wiesław Dembski

za twórczość w dziedzinie grafiki, szczególnie za osiągnięcia artystyczne
w technice mezzotinta

4. Eugeniusz Głowski

za osiągnięcia kompozytorskie i pedagogiczne w dziedzinie muzyki współczesnej

5. Henryk Kabat

osiągnięcia w dziedzinie fotografii, szczególnie za album Dar Pomorza

6. Mariusz Kulpa

za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby portretowej i pomnikowej, szczególnie
za pomnik – dar narodu polskiego dla miasta Nagaaki

7. Zbigniew Kuźmiński

za twórczość filmową, szczególnie za reżyserię filmu Nad Niemnem

8. Stanisław Michalski

za kreacje aktorskie w sztukach Pułapka T. Różewicza, Irydion Z. Krasińskiego,
Wiśniowy sad A. Czechowa

9. Andrzej Piskozub

za tom esejów Polska morska – czyn XX wieku – nowatorskie ujęcie spraw
morskich Polaków

10. Kazimierz Radowicz

za twórczość dramaturgiczną i scenariuszową, szczególnie za film Nad
Niemnem

11. Wojciech Rajski

za powołanie do życia i prowadzenie Orkiestry Kameralnej w Gdańsku

Nagrody Artystyczne GTPS za 1987 rok
1. Henryk Bista

teatr – za kreacje aktorskie w tearze, filmie i TV, szczególnie za wybitną rolę
w inscenizacji telewizyjnej sztuki Opowieści Hollywoodu

2. Tomasz Bogusławski

grafika użytkowa – za twórczość w dziedzinie grafiki użytkowej, szczególnie
za osiągnięcia artystyczne w projektowaniu plakatów

5. Władysław Jackiewicz

malarstwo – za twórczość w dziedzinie malarstwa, szczególnie za znakomity zestaw prac zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Zachęcie
w 1987 roku.

6. Wojciech Milewski

fotografika – za twórczość w dziedzinie fotografii, szczególnie za przygotowanie i aranżację wystawy retrospektywnej „Gdańska fotografia
artystyczna 1947-1987”

7. Konrad Pałubicki

muzyka – za twórczość w dziedzinie kompozycji, szczególnie za koncert
fortepianowy Gdańsk

8. Stanisław Radwański

rzeźba – za twórczość w dziedzinie rzeźby, szczególnie za znakomity
zestaw prac zaprezentowany na indywidualnej wystawie w Galerii BWA
w Gdańsku w 1987 roku

9. Brunon Zwarra

literatura – za osiągnięcia w dziedzinie literatury wspomnieniowej, szczególnie za książkę W gdańskiej twierdzy wydanej przez Wydawnictwo Morskie w 1987 roku

10. Andrzej Żurowski

eseistyka – w dziedzinie krytyki teatralnej, szczególnie za zbiór esejów
Latający fotel wydany przez Krajową Agencję Wydawniczą

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w roku 1988
1. Mirosław Baka

teatr – za kreację aktorską w filmie Krótki film o zabijaniu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego

2. Janusz Hajdun

muzyka – w dziedzinie kompozytorskiej, szczególnie za muzykę do filmów
Zdarzenie i Urząd

3. Kazimierz Kalkowski

ceramika – za nowatorskie rozwiązania formalne w dziedzinie ceramiki
artystycznej

4. Teresa Miszkin

malarstwo – za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa sztalugowego na forum
międzynarodowym

5. Ludmiła Ostrogórska

rzeźba – za osiągnięcia w dziedzinie małych form rzeźbiarskich oraz rzeźby
kameralnej

3. Jerzy Gruza

6. Wiktor Pepliński

4. Paweł Huelle

7. Stefan Figlarowicz

teatr – za błyskotliwą inscenizację musicalu Jesus Christ Superstar w Teatrze
Muzycznym w Gdyni

literatura – za powieść Weiser Dawidek wydaną przez Wydawnictwo Morskie w 1987 roku
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eseistyka – za twóczość literacką, szczególnie za książkę Prasa pomorska
w Drugiej Rzeczypospolitej
fotografika – za realizację albumu Zostań z nami i realizację wystawy „Trójmiejski Park Krajobrazowy”

8. Andrzej K. Waśkiewicz

za koncepcję i realizację miesięcznika literacko-artystycznego „Autograf”

9. Zygmunt Wysocki

konserwacja zabytków – za projekt i realizację odbudowy świątyni królowej
Hatszepsut w Deir El Bahari w Egipcie

10. Władysław Zawistowski

dramaturgia – za twórczość dramatrurgiczną, szczególnie za sztukę
Stąd do Ameryki

11. Zbigniew Żakiewicz

proza – za twórczość literacką, szczególnie za powieść Ciotuleńka

Nagrody Artystyczne GTPS za twórczość w 1989 roku
1. Maciej Dejczer

film – za reżyserię i scenariusz filmu 300 mil do nieba

2. Hanna Nowicka-Grochal

malarstwo – za walory odkrywcze swojego debiutu artystycznego w malarstwie, zaprezentowanego w Galerii BWA „Pod Wodnikiem” w Gdańsku

3. Mieczysław Kochanowski

esej – za książkę Radość poważna o Bim-Bomie, studenckim teatrzyku
działającym w Gdańsku przed i po Październiku 1956 roku

4. Zdzisław Pidek

rzeźba – za instalacje pokazane w salonie wystawowym KMPiK w Gdańsku

5. Łukasz Rogiński

grafika – za dorobek artystyczny, zaprezentowany w 1989 roku na trzech
wystawach: w Pałacu Opatów w Oliwie, Galerii „Art” oraz Galerii „Punkt”

6. Lech Wałęsa

literatura faktu – za książkę Droga nadziei

7. Krzysztof Wójcicki

krytyka – za książkę Rozmowy z Mokwą, obszerny szkic krytyczno-literacki

8. Piotr Zajęcki

malarstwo – za prezentację wybitnych walorów artystycznych i humanistycznych swych prac zaprezentowanych w Galerii BWA „Pod Wodnikiem”
w Gdańsku

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1991 rok
1. Edmund Puzdrowski

w dziedzinie poezji – za tom Klisze i ziarna wydany przez wydawnictwo
Officina Nostra

2. Jerzy Limon

w dziedzinie prozy – za powieść Kaszubska madonna wydaną przez Wydawnictwo Graf

3. Stefan Chwin

w dziedzinie prozy – za książkę Krótka historia pewnego żartu. Sceny z Europy
Środkowowschodniej – wydaną przez krakowską Oficynę Literacką

4. Edward Roguszczak 

w dziedzinie plastyki – za wybitne osiągnięcia w ceramice plastycznej

5. Halina Winiarska

w dziedzinie teatru – za całokształt twórczości ze szczególnym wyróżnieniem roli Matki w Dialogach karmelitanek

6. Kuba Zaklukiewicz

w dziedzinie teatru – za rolę Księdza Robaka w spektaklu Pan Tadeusz
w Teatrze Miejskim w Gdyni

7. Wojciech Misiuro

w dziedzinie teatru – za kreowanie nowych form w Teatrze Ekspresji

8. Jan Łukaszewski

w dziedzinie muzyki – za twórcze osiągnięcia chóru Schola Cantorum Gedanensis

9. Marian Ligęza

w dziedzinie twórczości telewizyjnej – za realizacje telewizyjne w Ośrodku
Gdańskim

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1992 rok

3. Zbigniew Joachimiak

w dziedzinie literatury – za tom wierszy Cztery tematy wydany przez oficynę Firet

4. Krzysztof Kalukin

w dziedzinie twórczości telewizyjnej – za realizację zdjęć filmowych
w 1992 roku

5. Dorota Kolak

w dziedzinie teatru – za rolę Lebiadkiny w Biesach F. Dostojewskiego i Bolety
w Kobiecie z morza H. Ibsena

6. Irena Kuran-Bogucka

w dziedzinie literatury – za przekład tomu wierszy Federica Garcii Lorki
Romancero cygańskie wydanego wydanego przez oficynę Mitel

7. Piotr Kusiewicz

w dziedzinie muzyki – za udział w światowym prawykonaniu oraz nagraniu
dzieła Jean-Francois Le Sueur La Mort D’adam na Festiwalu Muzycznym
w La Chaise-Dieu (Francja) we wrześniu 1992 roku

8. Jacek Mikołajczak

w dziedzinie teatru – za rolę Wierchowieńskiego w Biesach F. Dostojewskiego

9. Ryszard Minkiewicz

w dziedzinie muzyki – za osiągnięcia w dziedzinie śpiewu solowego na
XXXVIII Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym w Tuluzie

10. Artur Tomaszewski

w dziedzinie literatury – za debiut poetycki Izaak czyli powrót do śmiechu
wydany przez oficynę Victoria

11. Halina Winiarska

w dziedzinie filmu – za rolę Augusty w filmie Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów Odjazd

12. Zbigniew Żakiewicz

w dziedzinie literatury – za tom prozy Saga wileńska wydany przez oficynę Graf

Nagrody Artystyczne GTPS za 1993 rok
1. Henryk Mądrawski

w dziedzinie twórczości plastycznej – za wystawy w galeriach „Triada”
i „Punkt”

2. Jerzy Łapiński

w dziedzinie twórczości aktorskiej – za rolę w Krzesłach E. Ionesco

3. Joanna Bogacka

w dziedzinie twórczości aktorskiej – za rolę w Krzesłach E. Ionesco

4. Stanisław Michalski

w dziedzinie twórczości aktorskiej – za rolę w Zimorodku

5. Paweł Skałuba

w dziedzinie muzyki – za wejście do finału I Konkursu im. Placido Domingo

6. Maciej Bubella

w dziedzinie telewizji – za propagowanie sztuki w TV gdańskiej

7. Selim Chazbijewicz

w dziedzinie twórczości poetyckiej – za tomik Poezja Wschodu i Zachodu
Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1993

8. Zbigniew Żakiewicz

w dziedzinie twórczości prozatorskiej – za powieść Wilio w głębokościach
morza, KAW, Kraków 1993

9. Stanisław Dejczer

w dziedzinie twórczości prozatorskiej – za powieść Kochanek Hitlera, Dom
Wydawniczy REBIS 1993

10. Michał Błażejewski

w dziedzinie twórczości eseistycznej – za książki Stereotypy Ziemiomorza
w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego, Wydawnictwo UG
1993, i Powiernik pieśni, Wydawnictwo Phantom Press 1993

1. Kiejstut Bereźnicki

11. Kazimierz Nowosielski

2. Andrzej Głowiński

12. Wojsław Brydak

za cykl wystaw w Częstochowie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu
i Katowicach, prezentowanych w 1992 roku
w dziedzinie muzyki – za muzykę teatralną do spektakli w Teatrze Wybrzeże:
E. Ionesco Krzesła, W. Gibson Dwoje na huśtawce, H. Ibsen Kobieta z morza

w dziedzinie twórczości eseistycznej – za książkę Przestrzeń Oczekiwania,
Wydawnictwo UG 1993
w dziedzinie przekładu – za tłumaczenie książki Johna Updike’a Przypomnij się, Króliku
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Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 1994 roku

w dziedzinie plastyki – za instalację Pneuma

1. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz

5. Krzysztof Niedałtowski

2. Alina Kietrys

6. Jan Orawiec

w dziedzinie poezji

w dziedzinie publicystyki kulturalnej

3. Kazimierz Macur

w dziedzinie konserwacji zabytków

4. Stanisław Szwechnowicz
w dziedzinie rzeźby

5. zespół Golden Life
w dziedzinie muzyki

6 0

4. Grzegorz Klaman

6. Maria Kańska

za działalność w upowszechnianiu sztuki
w dziedzinie muzyki – za osiągnięcia artystyczne w solowej grze na skrzypcach

7. Bożena Ptak 

w dziedzinie poezji – za tomik Sam sama samotny samotna

8. Kazimierz Śramkiewicz

w dziedzinie malarstwa – za całokształt twórczości

9. Andrzej Żurowski

za zbiór esejów Czytając Szekspira

w dziedzinie telewizji

7. Józefa Wnukowa

w dziedzinie malarstwa

8. Stanisław Esden-Tempski
w dziedzinie prozy

9. Teresa Ferenc

w dziedzinie poezji

10. Zbigniew Olszewski
w dziedzinie teatru

11. Stefan Chazbijewicz
w dziedzinie filmu

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1995 rok
1. Marek Adamiec

w dziedzinie krytyki literackiej – za książki: Cień wielkiej tajemnicy, Bez
namaszczenia

2. Ewa Jendrzejewska i Piotr Gulbierz

w dziedzinie teatru – za kreacje aktorskie w sztuce Małpa na Małej Scenie
Teatru Muzycznego w Gdyni

3. Piotr Kotlarz

w dziedzinie prozy – za powieść Poszukiwania wśród szarości

4. Leszek Możdżer

w dziedzinie muzyki – za nagranie płyty Chopin-impresje

5. Maciej Nowak 

w dziedzinie upowszechniania kultury – za działania Nadbałtyckiego Centrum Kultury integrujące środowiska kultury i sztuki krajów nadbałtyckich

6. Jarosław Olszewski

w dziedzinie malarstwa – za wyróżniającą się wystawę w Galerii EL

7. Anna Luba Sąsiadek 

w dziedzinie baletu – za rolę Julii w spektaklu Romeo i Julia

Honorowe Nagrody GTPS za Twórczość Artystyczną
w 1997 roku
1. Hugon Lasecki

w dziedzinie malarstwa – za wystawę indywidualną Muzeum Narodowym
w Gdańsku – Pałac Opatów

2. Zdzisław Pidek 

w dziedzinie rzeźby – za niekonwencjonalną formę plastyczną i architektoniczną w międzynarodowym konkursie na pomnik cmentarzy wojennych
w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz pomnik zagłady w Bełżcu

3. Zygmunt Rychert

w dziedzinie muzyki – za wykonanie VIII Symfonii Es-dur Mahlera zwanej
Symfonią tysiąca

4. Maciej Dejczer

w dziedzinie filmu – za reżyserię obrazu Bandyta

5. Marek Pacuła

w dziedzinie teatru – za reżyserię spektaklu Zbiór bzdur, Wiesław Dymnyżongler dwusturęki w Teatrze Miejskim w Gdyni

6. AndrÉ Hubner-Ochodlo

w dziedzinie teatru – za stworzenie teatru Atelier i reżyserię spektakli

7. Edmund Kotarski

w dziedzinie eseistyki – za Gdańsk literacki do XVIII wieku

8. Stefan Figlarowicz

w dziedzinie fotografii – za program Galerii Fotografii i wystawę Koniec
i początek

9. Bożena Budzińska

w dziedzinie prozy – za zbiór opowiadań Trans

10. Jarosław Zalesiński

w dziedzinie poezji – za tomik Wiersze i ślady

8. Ryszard Stryjec

Nagrody Honorowe GTPS za działalność artystyczną
w 1998 roku

9. Andrzej Umiastowski

1. Stanisław Gostkowski

w dziedzinie grafiki – za wystawę w Galerii Mistrzów Pałacu Opatów
w dziedzinie malarstwa – za wystawy indywidualne w Polsce i za granicami
kraju

10. Julia Wernio

w dziedzinie teatru – za reżyserię sztuki Stanisława Witkiewicza Sonata
Belzebuba w Teatrze Miejskim w Gdyni

w dziedzinie poezji – za tom Ja jestem piekłem nie inni

2. Zdzisław Kałędkiewicz
za całokształt twórczości

3. Stanisław Kotliński
za upowszechnianie sztuki muzycznej

4. Piotr Kotow 
w dziedzinie pamiętnikarstwa – za wspomnienia W obozowym szpitalu
i w Adaku

Honorowe Nagrody GTPS za Twórczość Artystyczną
w 1996 roku

5. Marek Kuczyński

1. Jarosław Bauć

6. Mirosława Lehman

za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, między innymi – za wyróżniającą
się wystawę indywidualną w Galerii Muzeum w Lęborku

2. Lucjan Bokiniec

w dziedzinie filmu telewizyjnego – za całokształt dokumentacji kulturalnego
ruchu akademickiego, a w szczególności za film o Bim-Bomie

3. Jerzy Kiszkis

w dziedzinie teatru – za rolę Józefa Kalmity w Chłopcach Stanisława Grochowiaka w Teatrze Wybrzeże
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w dziedzinie muzyki – za twórczość kompozytorską
za upowszechnianie plastyki w Galerii Refektarz w Kartuzach

7. Krzysztof Nazar
w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej, za spektakl Marat-Sade
w Teatrze Wybrzeże i Ksiądz Marek w Teatrze TV

8. Kazimierz Ostrowski
w dziedzinie malarstwa – za wystawę w PGS Sopot

9. Anna Sobecka

za publicystykę kulturalną

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 1999 roku
1. Józef Borzyszkowski

za działalność programową Instytutu Kaszubskiego

2. Sławomir Gidel

w dziedzinie baletu – za pomysł, inscenizację i choreografię Mane
Tekel Fares

3. Jerzy Limon

w dziedzinie literatury, zwłaszcza – za książkę Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy

4. Anna Łajming

za całokształt twórczości

5. Anna i Jacek Mydlarscy

w dziedzinie filmu telewizyjnego – za Przestrzeń oczekiwania

6. Mieczysław Olszewski

w dziedzinie malarstwa – za wystawę w Galerii Sfinks

7. Antoni Pawlak 

4. Roman Landowski

za propagowanie kultury regionalnej, Kociewski Magazyn Kulturalny, Kociewski Kantor Edytorski

5. Włodzimierz Łajming

w dziedzinie malarstwa – za wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

6. Adriana Majdzińska

w dziedzinie rzeźby – za debiut: Siedem grzechów głównych przedstawionych w kościele św. Jana

7. Piotr Słopecki

w dziedzinie muzyki – za koncerty w ramach roku Bachowskiego

8. Andrzej Turczyński

w dziedzinie prozy – za książkę Znużenie

9. Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis

w dziedzinie teatru – za kreacje aktorskie w spektaklu Wróżby Kumaka

w dziedzinie poezji – za zbiór wierszy Akt personalny

8. Twórcy przedstawienia Hair

w dziedzinie teatru – za wydarzenie artystyczne

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 2000 roku
1. Filip Czech 

w dziedzinie poezji – za debiutancki tomik Wyrąb

2. Bogusława Czosnowska

w dziedzinie pamiętnikarstwa – za wspomnienia Ostatni gong

3. Zbigniew Jankowski

w dziedzinie poezji – za tom Słowo ostatnie i wciąż pierwsze

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 2001 roku
1. Juliusz Baczyński

w dziedzinie przekładu – za tłumaczenia prozy Warłama Szałamowa i Aleksandra Sołżenicyna

2. Joanna Bogacka

w dziedzinie teatru – za rolę w Szarym aniele w teatrze Atelier

3. Renata i Wojciech Kiedrowscy

w dziedzinie działalności regionalnej – za prowadzenie Oficyny „Czec”
popularyzującej literaturę kaszubską

Józef Łakomiak Budowa portu | olej, płótno, 110 x 138 cm |
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4. Ryszard Kul

w dziedzinie plastyki – za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wystawy w Ratuszu Głównego Miasta

5. Bartosz Muszyński

w dziedzinie poezji – za zbiór Gwiazdobloki

5.   Kazimierz Nowosielski

w dziedzinie poezji – za tomik Ziarno i wiatr

6.   Krzysztof Grzesiak 

w dziedzinie animacji kultury – za powołanie i dziesięcioletnią pieczę nad
Międzynarodowym Plenerem Malarzy „Enklawa Łebska”

6. Daniel Odija

7.   Jacek Kaczmarski

7. Bożena Olechnowicz

8.   Małgorzata Żerwe

w dziedzinie prozy – za powieść Ulica
za systematyczną i kompetentną popularyzację problematyki kulturalnej
w Telewizji Gdańsk

8. Kazimierz Radowicz

w dziedzinie prozy – za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem powieści A jutro cały świat…

9. Maria Targońska

w dziedzinie plastyki – za wystawę w Galerii „Nowa Oficyna”

10. Ingmar Villquist

w dziedzinie dramatu, za dramat Preparaty

11. Zofia Watrak 

w dziedzinie krytyki artystycznej – za monografię Wybory i przemilczenia.
Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej

12. Sławomir Wilk 

w dziedzinie muzyki – za wybitne osiągnięcia w pianistyce, a w szczególności za zdobycie tytułu laureata w V Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym imienia Ignacego Jana Paderewskiego

za całokształt twórczości artystycznej
za popularyzację problematyki kulturalnej

9.   Katarzyna Popowa-Zydroń

w dziedzinie muzyki – za stworzenie Festiwalu Muzyki Schuberta oraz za
trzydziestolecie działalności twórczej

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 2004 roku
1. Andrzej Grzyb 

za tom Niecodziennik pomorski. Wiersze i prozy mniejsze wydany przez
Wydawnictwo Bernardinum

2. Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Michał Piotrowski
i Władysław Zawistowski

w dziedzinie promocji kultury – za powołanie do życia i systematyczne
wydawanie kwartalnika literackiego Migotania, przejaśnienia

3. Witold Lubiniecki

w dziedzinie plastyki – za całokształt twórczości artystycznej

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 2002 roku

4. Zbigniew Olszewski

1. Anna Augustynowicz

5. Dariusz Paradowski

w dziedzinie teatru – za wyreżyserowanie w Teatrze Wybrzeże sztuki
Mąż i żona

2. Piotr Czerski

w dziedzinie debiutu poetyckiego – za tomik Pospieszne, osobowe

3. Henryk Cześnik 

w dziedzinie malarstwa – za dwie wystawy w Paryżu i wystawę we Lwowie

4. Zbigniew Joachimiak 

w dziedzinie poezji – za tom Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele

w dziedzinie teatru – za rolę Łukasza Labana w spektaklu Profesjonalista
Dusana Kovacevica w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego w Teatrze Wybrzeże
w dziedzinie muzyki – za wystawienie w Wersalu oper Mozarta Apollo
i Hiacynt

6. Janusz Przybylski

w dziedzinie muzyki – za kierownictwo muzyczne przedstawienia opery
Moniuszki Straszny dwór we Lwowie

7. Krystyna Puszcz

w dziedzinie animacji kultury – za pieczę nad Międzynarodowym Plenerem
Malarzy „Enklawa Łebska”

5. Stanisław Klimowicz

8. Maciej Świeszewski

6. Katarzyna Korczak 

Nagrody Artystyczne GTPS za działalność w dziedzinie
kultury w 2005 roku

w dziedzinie działalności regionalnej – za stworzenie zalążka muzeum
etnograficznego
za popularyzację problematyki kulturalnej

7. Ryszard Kurylczyk 

w dziedzinie prozy – za powieść Słowiański przedświt

8. Dorota Masłowska

w dziedzinie debiutu prozatorskiego – za powieść Wojna polsko-ruska pod
flagą biało czerwoną

9. Henryk Paner

za badania archeologiczne w Sudanie

10. Robert Rumas

w dziedzinie plastyki – za działania plastyczne we Wiedniu i Kopenhadze

11. Marcin Tomczak 

w dziedzinie muzyki – za wybitne osiągnięcia dyrygenckie, a w szczególności za zdobycie nagród w konkursie chórów w Korei

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną
w 2003 roku
1.   Piotr Cegielski

za międzynarodową współpracę kulturalną z województwem pomorskim

2.   Dorota Kolak 

w dziedzinie teatru – za rolę Matki w Matce Stanisława Ignacego Witkiewicza

3.   Jacek T. Zieliński

w dziedzinie debiutu poetyckiego – za tomik Bigos, kawior i konkwista czyli
nowy polski romantyzm

4.   Sławoj Ostrowski

w dziedzinie plastyki – za wystawę w PGS w Sopocie
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w dziedzinie malarstwa – za wystawę w PGS w Sopocie

1. Józef Bachórz

w dziedzinie eseistyki – za pracę Złączyć się z burzą

2. Ludwik i Barbara Brzuskiewicz

w dziedzinie renowacji zabytków – za prace konserwatorskie na terenie
Gdańska

3. Przemysław Dyakowski

w dziedzinie muzyki – za całokształt twórczości

4. Aleksandra Kozłowska

za popularyzację problematyki kulturalnej

5. Dorota Lulka

w dziedzinie teatru – za rolę Édith Piaf w sztuce Piaf, Teatr Miejski
im. W. Gombrowicza w Gdyni

6. Ariana Nagórska

w dziedzinie poezji – za tomik Lewa faktura

7. Cezary Paszkowski

w dziedzinie plastyki – za wystawy w Refektarzu w Kartuzach i Nowej
Oficynie w Gdańsku

8. Mariusz Więcek 

w dziedzinie debiutu – za tom poetycki Dar języków i inne przejęzyczenia

9. Wojciech Zmorzyński

w dziedzinie muzealnictwa – za koncepcję i realizację wystawy „60 lat
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”

Cezary Paszkowski Port Północny | akwaforta, papier, 39 x 32 cm |

Nagrody Artystyczne GTPS za działalność w dziedzinie
kultury w 2006 roku

Honorowe Nagrody Artystyczne GTPS w dziedzinie kultury
w 2007 roku

1. Mieczysław Abramowicz

1. Mirosław Baran

2. Stanisław Bogdanowicz

2. Paweł Huelle

3. Wojsław Brydak 

3. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 

4. Tadeusz Dąbrowski

4. Anna Janko

w dziedzinie prozy – za książkę Każdy przyniósł co miał najlepszego
za popularyzację problematyki gdańskiej
w dziedzinie przekładu – za tłumaczenie książki Miasteczka Johna Updike’a
w dziedzinie poezji – za zbiór wierszy Te Deum i opracowanie antologii
Poza słowa

5. Andrzej Januszajtis

za popularyzację historii Gdańska

6. Jan Misiek 

w dziedzinie plastyki – za cykl wystaw

7. Roman Perucki

za stworzenie nowej siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance
w Gdańsku

za publicystykę kulturalną w „Gazecie Wyborczej”
za powieść Ostatnia Wieczerza
za wystawę grafiki w Galerii Dworek Sierakowskich
za powieść Dziewczyna z zapałkami

5. Włodzimierz Łajming

za wystawę malarstwa w Muzeum Narodowym w Oliwie

6. Marek Model

za prowadzenie przez 10 lat Galerii Nowa Oficyna

7. Jakub Szadaj

za organizację VIII Bałtyckich Dni Kultury Żydowskiej

8. Andrzej Żurowski

za eseje Prehistoria polskiego Szekspira i Sam z Szekspirem na scenie

8. Danuta Szlagowska

w dziedzinie muzykologii – za dzieło Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich

9. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz
za całokształt twórczości
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Honorowe Nagrody Artystyczne GTPS za działalność
kulturalną w roku 2008

w dziedzinie kultury – za popularyzację teatru

1. Jarosław Balcewicz

6. Marek Model

2. Kiejstut Bereźnicki

7. Andrzej Stelmasiewicz

3. Józef Borzyszkowski

8. Grzegorz Kwiatkowski

za organizację V Dni Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Gdańsku
za jubileuszową wystawę malarstwa w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie
za edycję serii wydawniczej Pro Memoria

w dziedzinie sztuki – za dokonania plastyczne
w dziedzinie kultury – za promocję sztuki
w dziedzinie poezji – za całokształt twórczości

4. Daniel Kufel

za opracowanie i edycję albumu fotograficznego Żuławy Gdańskie

5. Beata Lentas

za opracowanie krytycznego wydania Poezji zebranych B. Jasieńskiego

6 0

5. Marek Brand 

6. Jerzy Model

za opracowanie i edycję Słownika Dziennikarzy i Publicystów Wybrzeża
1945-2005

7. Ryszard Ronczewski

za wybitną rolę Derwida w Lilli Wenedzie oraz za całokształt pracy aktorskiej

8. Bernard Szyc

za rolę Tewjego w Skrzypku na dachu w Teatrze Muzycznym w Gdyni

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2014
1. Maria Mendel

w dziedzinie nauki i kultury – za realizację projektu Wspólny Pokój Gdańsk
oraz dorobek naukowy

2. Henryk Lula

w dziedzinie sztuki – za wystawę „Sztuka ceramiki. Forma i osobowość”
w Pałacu Opatów w Gdańsku oraz za dorobek artystyczny

3. Danuta Popinigis

w dziedzinie muzykologii – za książkę Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku

9. Elwira Twardowska

za organizację XII edycji Festiwalu FETA w Gdańsku

Honorowe Nagrody Artystyczne GTPS za działalność
kulturalną w 2009 roku
1. Piotr Grosz

w dziedzinie upowszechniania kultury – za prowadzenie działalności
wystawienniczej w Galerii Pionova

2. Kazimierz Kalkowski

w dziedzinie plastyki – za wystawy ceramiki i malarstwa w Muzeum Sopotu
i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku

3. Dorota Kolak 

w dziedzinie filmu – za rolę Jestem Twój, nagrodzonym na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni

4. Piotr Kotlarz

w dziedzinie literatury – za całokształt twórczości prozatorskiej i naukowej,
w szczególności za esej Dostrzec sens dziejów

5. Hugo Lasecki

w dziedzinie malarstwa – za wystawę retrospektywną z okazji 50-lecia
pracy twórczej w Oddziale Sztuki Współczesnej MNG w Pałacu Opatów

6. Krystyna Łubieńska

w dziedzinie teatru – za całokształt działalności artystycznej

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2015
1. Katarzyna Figura

w dziedzinie sztuki aktorskiej – za rolę Pani Chybcik w Wesołych kumoszkach
z Windsoru Wiliama Shakespeare’a w reżyserii Pawła Aignera; koprodukcja
Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże

2. Krzysztof Olczak 

w dziedzinie muzyki – za dorobek kompozytorski i dydaktyczny w zakresie
kształcenia młodych kompozytorów

3. Mieczysław Mieto Olszewski

w dziedzinie sztuk plastycznych – za całokształt twórczości

4. Sławoj Ostrowski, Stanisław Radwański,
Edward Sitek 

w dziedzinie sztuk plastycznych – za wystawę „Rzeźba 3” w Państwowej
Galerii Sztuk w Sopocie

5. Lech Parell

w dziedzinie dziennikarstwa – za całokształt osiągnięć w zarządzaniu
Radiem Gdańsk i uczynienia zeń medium interesującego dla słuchaczy, ze
szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych

6. Beata Purc-Stępniak 

w dziedzinie muzealnictwa – za wystawę Grzech. Obrazy grzechu w sztuce
europejskiej od XV do początków XX wieku w Muzeum Narodowym w Gdańsku

7. Anna Sobecka

w dziedzinie publicystyki radiowej – za cykl audycji w Radiu Gdańsk o tematyce kulturalnej oraz dotyczącej mniejszości etnicznych

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2016

8. Jarosław Zalesiński

1. Jerzy Błażejowski

9. Paweł Zbierski

2. Roman Gajewski

w dziedzinie poezji – za tom Wiersze poprzednie i ostatnie
w dziedzinie publicystyki TV – za cykl audycji Debata na dwa głosy oraz
inne programy o tematyce kulturalnej

w dziedzinie kultury i nauki – za całokształt dokonań
w dziedzinie plastyki – za retrospektywną wystawę „Obecność” z lat
2004-2016 w Galerii Pionova

3. Igor Michalski

Honorowe Nagrody GTPS za lata 2012-2013
1. Elisabeth i Marian Turek 

w dziedzinie nauki i kultury – za wydanie i przygotowanie książki Johannes
Hevelius and his Gdańsk

2. Ludmiła Ostrogórska

w dziedzinie kultury i sztuki – za nadanie nowego wymiaru działalności
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz za dorobek artystyczny

3. Adam Orzechowski

w dziedzinie kultury – za otwartość na inne dziedziny sztuki niż teatr oraz
za dorobek artystyczny

4. Grażyna Antoniewicz

w dziedzinie kultury – za publicystykę kulturalną
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w dziedzinie teatru – za kontynuowanie najlepszych tradycji Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

4. Monika Milewska

w dziedzinie literatury – za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem teatru radiowego i lalkowego

5. Henryk Pietkiewicz

w dziedzinie fotografii artystycznej – za całokształt dokonań

6.  Andrzej Mikołaj Szadejko

w dziedzinie muzyki – za całokształt działalności twórczej i dydaktycznej

7. Lawrence Ugwu

w dziedzinie kultury – za całokształt dokonań na polu propagowania
i organizacji życia kulturalnego w Gdańsku

Krystyna Górska Pirs węglowy | akwaforta, papier, 39 x 32 cm |
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Między wierszami
Marta Jaszewska rozmawia z Marią Rosner-Kanią, członkinią
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki od roku 1963

MJ Jak trafiłaś do stowarzyszenia?

MRK Śmiech na sali. Wprawdzie Tadeusz Rogowicz dopisał

MRK To się stało w związku ze znajomością z Jerzym Min-

później dwa inne nazwiska, ale byli tylko Kotlica i Szkutnik;

dowiczem, profesorem Politechniki Gdańskiej i pierwszym

i ja, która przyszłam później. Tkwili w pokoiku biurowym,

przewodniczącym GTPS. Angażował wszystkich swoich

naradzali się, ja sama na sali. Potem przyszli do mnie, usiedli

kolegów, starał się zainteresować stowarzyszeniem,

i uznali, że będziemy zarządem sekcji, skoro nikt więcej się

a z moim tatą, który pomagał przy jego doktoracie, znali

nie zjawił.

się od bardzo dawna. Skoro tata zdecydował się zapisać, to

MJ Jakie działania cieszyły się największą popularnością?

oczywiście też mama i ja. Przy czym moja legitymacja jest

MRK Spotkania Jasia Gawlika, który prowadził Teatrzyk

z datą 1 stycznia 1963, więc musiałam zapisać się wcześniej.

Muzyki Mechanicznej „Bemol” . Miał olbrzymią płyto-

GTPS działało już wtedy w siedzibie przy Długiej 57. Jestem

tekę. Wyglądało to w ten sposób, że Jasiu przynosił kilka

w GTPS o 5 lat krócej niż istnieje stowarzyszenie.

płyt z muzyką, powiedzmy, jednego konkretnego kom-

MJ Działało wcześniej w innych siedzibach, przy ul. Korzen-

pozytora, albo w wykonaniu jakiegoś zespołu, czy na tle

nej (w Ratuszu Staromiejskim), w Domu Technika NOT...

jakiejś tematyki, przynosił chyba własny sprzęt, bo GTPS

MRK Były to przypadkowe salki, krótkie okresy, w kilku

nie miał niczego do odtwarzania. I robił koncerty, na które

miejscach.

przychodziły tłumy. Przemiły człowiek. Robił też koncerty

MJ A siedziba przy Długiej 57?

w akademikach.

MRK Sala przy Długiej była chyba większa od dzisiejszej

MJ A działania w Sekcji Teatralnej...

Galerii, podłużna, wzdłuż ulicy, na II piętrze. Obok było

MRK Pamiętam, że Tadeusz [Rafałowski] musiał wyjechać.

przejście do dwóch pokoików biurowych. W jednym siedział

Poprowadziłam wtedy spotkanie z Jerzym Golińskim. To

artysta z prowadzącym zebranie. A pod filarem był stolik

były czasy, kiedy często chodziłam do teatru, wiedziałam,

służbowy, mój. Siedziałam przy nim, a obok różne osoby.

co w teatrze grają i o czym można rozmawiać; Golińskiego

Kiedyś Tyszkiewicz z Wajdą – jeszcze nie byli małżeństwem.

bardzo lubiłam. Spotkanie z Holoubkiem chyba też ja pro-

To było w bardzo dawnych czasach.

wadziłam, tak mi się zdaje. Wiem tylko, że Holoubek musiał

MJ Twoje pierwsze spotkanie w GTPS, które zapamiętałeś,

podpisać jakieś dokumenty i opowiadał wówczas o swojej

to było...

córce Grażynie z pierwszego małżeństwa z Majką Wachowiak.

MRK …spotkanie Sekcji Teatralnej z Tadeuszem Rafałow-

MJ Jak wyglądały wernisaże w GTPS przy Długiej 57?

skim, z którym się potem przyjaźniłam – dotyczyło Fizyków

MRK Wernisaży sobie za bardzo nie przypominam. Bar-

Dürrenmatta. Nasz teatr wtedy przygotowywał się do

dziej pamiętam nasze wernisaże tutaj, w naszej galerii

wystawienia; nieco wcześniej byłam w toruńskim teatrze

przy Chlebnickiej. Tu wernisaże były i są ciągle. Tam na

im. Horzycy na tym przedstawieniu, nieco później na reali-

jednej ścianie same okna, na drugiej ścianie drzwi i wejście

zacji w Warszawie, ze Świderskim. Zawsze byłam nieśmiała,

do pokoju. Jednak sekcja plastyczna na pewno działała.

ale z czasem zebrałam się na odwagę i zapytałam, czy nasi

W najdawniejszych czasach udzielał się Stanisław Michel.

aktorzy korzystają z jakichś wzorców, z wcześniejszych

MJ W archiwach odnalazłam katalogi wystaw GTPS z lat

przedstawień? Okazało się, że nie, ale Tadeusz zwrócił na

60., 70. Zaciekawiło mnie, że większość ma adnotację „Pań-

mnie uwagę. Potem coraz częściej rozmawialiśmy, uzgad-

stwowa Opera i Filharmonia Bałtycka”. O co tu chodzi?

nialiśmy i działaliśmy. Na spotkaniach sekcji teatralnej

MRK No właśnie, wernisaże odbywały się w gmachu opery.

zawsze była pełna sala, mnóstwo ludzi, w przeciwieństwie

Było jakoś tak, że cała ta część wzdłuż ul. Grunwaldzkiej to

do spotkań sekcji literackiej.

była właściwie duża sala i tam się to odbywało. Pamiętam

MJ A spotkania Sekcji Miłośników Literatury?

na przykład wystawę Kacha Ostrowskiego.
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MJ Czy organizowano imprezy poza siedzibą stowarzyszenia?

chyba Tadzio Rogowicz. Tamci ludzie, Bejm i Balcer, nie byli

MRK Wtedy działało mnóstwo oddziałów, tu i ówdzie

wprost związani ze sztuką, przewodniczyli z urzędu, przy

– w Wejherowie, na Przymorzu, w Dzierżążnie... Było dużo

czym Balcer nie był sekretarzem komitetu partyjnego, lecz

oddziałów i tam też odbywały się rozmaite spotkania,

członkiem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

z tym że ja nie brałam w nich udziału. Jeżeli bywałam, to

MJ Jak funkcjonowało biuro? Kilka sekcji, sporo wydarzeń,

tylko tutaj.

kto to koordynował?

MJ Szczególnie utkwiło ci w pamięci...

MRK De facto najwięcej robił Tadeusz Rogowicz. Był rów-

MRK …spotkanie z Dygatem. Zapamiętałam zdanie, że

nocześnie dyrektorem biura i sekretarzem zarządu. Pisał

nieraz przez cały dzień szuka słowa, które by mu pasowało

wszystko to, co trzeba było pisać. Pisał też do każdego

do tego, co chce napisać.

„Gdańskiego Rocznika Kulturalnego” – o całej działalności,

MJ Może kilka słów o przewodniczących?

o wszystkim, co się działo.

MRK Przez kilka kadencji, do lat 60., z urzędu Przewodniczą-

MJ Trafiłam na archiwalne dokumenty dotyczące walnych

cym Zarządu GTPS był I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego

zgromadzeń w sali w Ratuszu Głównego Miasta. Pamię-

PZPR. Był Piotr Stolarek przez dwie kadencje. Ze Stolarkiem

tasz je?

była heca, dlatego, że on był drukarzem. Jak jakaś literka

MRK Członków wówczas było bardzo wielu. Zbierali się

gdzieś w piśmie była nierówno to „do widzenia”, „pisać jeszcze

w Sali Białej, na parterze. To był tłum. Tadzio Rogowicz

raz”. Wiem, że kiedyś miałam napisać jakieś pismo i kopertę

zaproponował mi wtedy kandydowanie do Komisji Rewizyj-

adresowałam ze trzy razy (śmiech). Maszyny też nie działały

nej. Były też zebrania w Ratuszu Staromiejskim, pełniusieńka

wtedy tak idealnie. Potem przewodniczącym był Tadeusz

sala. Tak się działo w czasach „przed-telewizyjnych” czy

Bejm, a po nim Łukasz Balcer. Za Balcera dyrektorem był już

„przed-internetowych”, ludzie przychodzili często i chętnie. Potem zaczęło się to zmieniać, od kiedy wszyscy mieli
teatr, film, muzykę w telewizji. Ludzi przestały interesować
spotkania, najwyżej z aktorami naszego teatru – odbyły
się chyba z każdym. Wtedy znaliśmy się lepiej. Inne czasy.
MJ Wśród członków honorowych pojawiają się nazwiska utytułowanych artystów, to między innymi Władysław Jackiewicz, Roman Heising, Włodzimierz Łajming
czy Ryszard Kul. Obok nich Jerzy Konopczyński, który był
absolwentem Politechniki Gdańskiej. Zawodowo związany
z politechniką, między innymi jako dyrektor techniczny;
aktywny działacz Sekcji Muzycznej w GTPS.
MRK Jego bardzo interesowała muzyka, dlatego zapisał
się do GTPS. Przychodził na imprezy. Pod koniec lat 70. był
sekretarzem sekcji. Później w Komisji Rewizyjnej. Zawsze
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skromny i sumienny. Systematycznie uczestniczył w zebra-

fotograf iczna, środy były muzyczne, czwartki to oczywiście

niach zarządu GTPS. Na bieżąco śledził działalność.

„obiady czwartkowe”, czyli spotkania literackie i w piątki

MJ A wyróżnianie się członków GTPS?

ewentualnie wernisaże. Każdy dzień był „naznaczony”

MRK W pewnym momencie wynikła sprawa odznaczania

i wiadomo było, która sekcja w jaki dzień działa. Imprezy

naszych członków, żeby byli jakoś widoczni, rozpoznawalni.

były zawsze o 19.00, można było przyjść w ciemno prak-

Skontaktowałam się z panem, który robił znaczki. Przyszedł

tycznie każdego dnia i zawsze coś było. Później, chyba

do nas, zobaczył nasze logo. Przyjrzał się i powiedział, że

jak byliśmy już tutaj, na Chlebnickiej, to wszystko zaczęło

może spróbuje coś takiego zrobić. Znaczki były, według

się integrować. Nie było podziału czy dni wyznaczonych

mnie, bardzo udane. Jest część gładka, część groszkowana.

na poszczególne spotkania. Za to rozsyłano zaproszenia.

Nie pamiętam, ile za nie płaciliśmy, chyba 10 zł. Potem wyni-

MJ Jaki miałabyś pomysł na GTPS dziś? Czego brakuje ci

kła sprawa wyróżniania naszych członków honorowych.

w dzisiejszej działalności?

Ktoś rzucił hasło, żeby te nasze znaczki pozłocić. Tu znowu

MRK Cieszyłabym się, gdyby były częstsze spotkania. Wer-

wkroczyłam do akcji. Był taki pan na Oruni, do którego

nisaże są raz na 2-3 tygodnie. Za poezją niezbyt przepadam,

przychodziłam z biżuterią. I to on pozłocił te honorowe

chociaż czasem lubiłam i te spotkania. Teraz prawie ich nie

znaczki GTPS.

ma. Kiedyś było tych spotkań dużo więcej. Myślę, że warto

MJ Pod koniec lat 80. sekcje zaczęły wygasać. Nie dotarłam

by było od czasu do czasu zorganizować spotkania z pisa-

do konkretnych informacji dotyczących zamykania sekcji.

rzami, dziennikarzami, ciekawymi ludźmi. Ciekawie byłoby

Jak działało GTPS na przełomie lat 80. i 90.?

posłuchać, jak wygląda ich praca. Czasem zrealizować

MRK Większość osób wybierała to, co tych ludzi intereso-

jakieś inne pomysły. Podobają mi się spotkania promocyjne

wało. Nie było takiego wyraźnego podziału jak na początku

„Autografu”, których wcześniej nie było.

działalności. W poniedziałki spotkania sekcji teatralnej,

Miło jest porozmawiać.

bo to dzień w teatrze wolny. Wtorki to była chyba sekcja
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GDZIE MOŻNA KUPIĆ „AUTOGRAF”
– sklep internetowy www.pismoautograf.com
– kasa Teatru Gdynia Główna (Gdynia Dworzec PKP, Plac Konstytucji 1)
– Kolonia Artystów (Gdańsk, ul. Grunwaldzka 51)
– Sztuka Wyboru (Gdańsk, ul. Słowackiego 19)
– salony sieci Empik w całym kraju
•

EMPIK Bełchatów Olimpia

•

EMPIK Kraków Floriańska

•

EMPIK Swarzędz ETC II

•

EMPIK Białystok Galeria Biała

•

EMPIK Kraków Gal. Krakowska

•

EMPIK Szczecin Galaxy

•

EMPIK Częstochowa Galeria Jurajska

•

EMPIK Kraków Kazimierz

•

EMPIK Szczecin STER

•

EMPIK Gdańsk Galeria Bałtycka

•

EMPIK Legnica Galeria Piastów

•

EMPIK Toruń Starówka

•

EMPIK Gdańsk Główny

•

EMPIK Łódź Galeria

•

EMPIK W-wa Arkadia Mega

•

EMPIK Gdańsk Manhattan

•

EMPIK Łódź Manufaktura Mega

•

EMPIK W-wa Gal. Mokotów Mega

•

EMPIK Gdańsk Matarnia

•

EMPIK Łódź Port Ikea

•

EMPIK W-wa Junior Mega

•

EMPIK Gdańsk Przymorze

•

EMPIK Lublin Plaza

•

EMPIK W-wa Sadyba

•

EMPIK Gdynia Centrum

•

EMPIK Olsztyn Warmińska

•

EMPIK W-wa Targówek

•

EMPIK Gdynia Klif

•

EMPIK Poznań Avenida

•

EMPIK W-wa Wola Park

•

EMPIK Gdynia Riviera

•

EMPIK Poznań King Cross

•

EMPIK W-wa Złote Tarasy

•

EMPIK Gdynia Szperk

•

EMPIK Poznań Megastore

•

EMPIK W-wa Żoliborz

•

EMPIK Gliwice Forum

•

EMPIK Poznań Plaza

•

EMPIK Wołomin Fabryka

•

EMPIK Gliwice Rynek

•

EMPIK Poznań Stary Browar

•

EMPIK Wrocław Megastore

•

EMPIK Jasło Galeria

•

EMPIK Radom M-1 II (Nowy)

•

EMPIK Wrocław Pasaż Grunwald

•

EMPIK Jelenia Góra Nowy Rynek

•

EMPIK Rawa Mazowiecka

•

EMPIK Wrocław PKP

•

EMPIK Kalisz Amber

•

EMPIK Rzeszów Galeria City Center

•

EMPIK Wrocław Renoma

•

EMPIK Katowice Silesia Mega

•

EMPIK Rzeszów Millenium

•

EMPIK Wrocław Wroclavia

•

EMPIK Katowice Trzy Stawy

•

EMPIK Sopot Promenada

•

EMPIK Zielona Góra Focus Park

•

EMPIK Koszalin Forum

•

EMPIK Stalowa Wola Vivo
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