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OKŁADKA: W Klubie „Piwnice” Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbyły się „Polsko-Ukraińskie Warsztaty Jazzowe dla Młodzieży”. Prowadzili je znani muzycy jazzowi: saksofonista Piotr Baron, perkusista Łukasz Żyta, grajacy na fortepianie Jakub Stankiewicz oraz z Ukrainy; trębacz Władimir Kit, basista Mark Tokar i saksofonista Jurij Yaremchuk.
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Drodzy Czytelnicy,
idea powołania do życia „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” zrodziła się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Proponujemy kwartalnik, z jednej strony
zawierający informacje, recenzje, wywiady i omówienia
ważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się
w Przemyślu i regionie, obejmujący różne dziedziny
sztuki; z drugiej zaś pełniący rolę kroniki i wydawnictwa informującego o zamierzeniach z dziedziny życia
kulturalnego. Uwzględniać też będziemy problematykę
ochrony zabytków, historii Przemyśla, zamieszczać recenzje wydawnictw, propagować czytelnictwo i promować lokalne nowości wydawnicze.
Zamierzamy przypominać dokonania i sylwetki osób
wpisanych w krajobraz życia kulturalnego Przemyśla
i regionu, działających tak obecnie, jak i w przeszłości.
Otwieramy łamy naszego pisma na polemiki i dyskusje,
które mogą stać się forum dla osób reagujących na bieżące wydarzenia kulturalne.
Kształt „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” jest
wynikiem wielu rozmów, a nawet sporów, podczas których ustaliliśmy zakres zagadnień, które będziemy poruszać, sposób ich prezentacji oraz formę graficzną czasopisma. U podstaw tego przedsięwzięcia leżało przekonanie o potrzebie zainicjowania periodyku, poświęconego wyłącznie kulturze, bowiem dostępne pisma lokalne
z natury rzeczy w ograniczonym stopniu poświęcają tym
zagadnieniom uwagę.
Pragniemy też wokół redakcji kwartalnika skupić szerokie grono współpracowników, gdyż dzięki temu nasze pismo będzie ciekawe i różnorodne. Zależy nam
na współdziałaniu z instytucjami i organizacjami, które
prowadzą działalność w zakresie upowszechniania kultury, korzystaniu z ich wiedzy i doświadczenia.
W dalszej perspektywie zamierzamy objąć swoim zasięgiem pobliskie tereny przygraniczne Ukrainy i Słowacji, prezentując ciekawsze przejawy życia kulturalnego, z uwzględnieniem środowisk polskich. Wydając zatem „Przemyski Przegląd Kulturalny” mamy nadzieję,
że zostanie on przyjęty życzliwie i spełni Państwa oczekiwania.
Redaktor naczelny

Paweł KOZIOŁ

***
Mały chłopiec siedzi nad krystalicznie czystym, rwącym strumieniem. Strumień przecina dolinę. Jaskrawe
mlecze. Pachnie pierwszym pokosem, żywicą, miodem.
Cisza. Dolinę zamyka, otwiera modrzew. Stalowo sine
góry. W żlebach jeszcze śnieg. Rozświetlony okrąg nieba. Słońca nie widać. Jest. Dwa granatowe kruki przypięte do błękitu. Białe, kamienne trawersy prowadzą do
przełęczy. Chłopiec je chleb, pije wodę. Jej chłód aż dławi. Ucieka zielona jaszczurka. Srebrne skry pstrągów.
To żółte, co błyszczy w strumieniu, to grudka złota. Na
niej – rubinowa kropla.
***
Ten obrazek powraca do mnie w snach. Dlaczego powrócił teraz – jeszcze nie wiem. Może to kilkudziesięciosekundowy kadr etiudy, która już nie powstanie. Projekcja tlących się marzeń, a może banalna potrzeba urlopu
w górach i kontemplacji?
***
Jeszcze cytat.
„(…)W świecie Herodota niemal jedynym depozytariuszem pamięci jest człowiek. Żeby więc dotrzeć do
tego, co zapamiętane, trzeba dojść do człowieka, a jeżeli mieszka on daleko od nas, musimy do niego pójść, wyruszyć w drogę, a kiedy już się spotkamy – usiąść razem
i wysłuchać, co nam powie, wysłuchać, zapamiętać,
może zapisać.(…)”
Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem.
***
Dotarłem do czwartego akapitu, tak więc…
Życzę redakcji Przemyskiego „Przeglądu Kulturalnego” cierpliwości, determinacji, pomysłowości, odpowiedzialności za słowo. Macie ogromny komfort: nie musicie się spieszyć. Wykorzystajcie to. Cieszę się, że przy
powstawaniu pierwszego numeru nowego czasopisma
uczestniczyli obecni i byli redaktorzy „Życia Podkarpackiego”. To dla mnie satysfakcja. My się spieszymy. Żyjemy w pędzie. Nie zawsze zauważamy wystarczająco ambitnie wydarzenia kulturalne Przemyśla. Nasza pomoc
to spłata długu. Powodzenia.

Artur WILGUCKI
Redaktor naczelny
Życia Podkarpackiego

3

muzyka

Imprezy muzyczne Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”

Dźwięki
Galicji
Adam ERD

4

Adam ERD

Trzecia edycja Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”,
jaka odbyła się w dniach od 9 do 27 czerwca 2005 roku,
wzorem lat poprzednich obfitowała w wydarzenia muzyczne. Przy takiej mnogości imprez nie sposób jest być
na każdym koncercie i wernisażu. Siłą rzeczy, podejmując
próbę podsumowania imprezy, należy dokonać pewnych
niezbędnych wyborów.
Dlatego postaram się w jednym niedługim tekście opisać swoje wrażenia z odbioru muzycznej części festiwalu.
Bezsprzecznie gwoździem programu tegorocznej „Galicji” był występ na dziedzińcu zamku w Krasiczynie światowej sławy kantora żydowskiego Josepha Malovanego
z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Lwowskiej. Joseph Malovany od wielu lat cieszy się sławą najwybitniejszego interpretatora liturgicznej muzyki żydowskiej. Rodzice jego pochodzili z Polski, on sam urodził się w Izraelu, a aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest
kantorem słynnej synagogi przy Piątej Alei w Nowym Jorku, zajmuje się też działalnością pedagogiczną w kilku
amerykańskich uniwersytetach, prowadząc mistrzowskie
klasy śpiewu synagogalnego.

Program koncertu „Echa Galicji” składał się z dwóch
części, pozornie nieprzystających do siebie. W pierwszej, filharmonicy lwowscy wykonali program złożony
z utworów ukraińskich kompozytorów narodowych: Mychajło Werbyckiego, Myrosława Skoryka, Mykoły Łysenki i króla wiedeńskiego walca Johanna Straussa. Druga część poświęcona była w całości prezentacji muzyki liturgicznej i tradycyjnych pieśni, śpiewanych dawniej
w żydowskich domach. Całość programu miała jeden zasadniczy wspólny wątek: wszystko, co było tego wieczoru grane i śpiewane, powstało na terenie Austro-Węgier,
a szczególnie Galicji. Ta specyficzna mieszanka kultur,
narodowości i wyznań, jaka występowała na tych terenach, stała się pożywką dla rozwoju kultury i sztuki, ale
również wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji sąsiadów. Joseph Malovany dysponuje nienaganną
techniką wokalną. Zajmuje się on również aranżacją
tradycyjnej muzyki żydowskiej na różne składy instrumentalne i wokalno-instrumentalne, ale przede wszystkim jest doskonałym showmanem. Posiada tę, niestety,
nie wszystkim daną umiejętność błyskawicznego nawiązywania kontaktu z publicznością. Jego sztuka wykonawcza pełna jest ekspresji. Bogata gestykulacja i mi-

Orkiestra Kameralna „Wirtuozi Lwowa”
i Chór Kameralny „Gloria”

18 czerwca na scenie zamkowej
wystąpiła legenda polskiego big beatu
– zespół „Skaldowie” z udziałem
Przemyskiej Orkiestry Kameralnej.

a przemyskim melomanom życzyć należy większej ilości
występów tej klasy wykonawców.
Równie doskonałym koncertem był występ węgierskiego organisty Miklosa Telekiego. W kościele oo. Franciszkanów zagrał on recital składający się z żelaznego repertuaru każdego koncertującego organisty. Preludium
i fuga Es-dur J. S. Bacha, Preludium, fuga i wariacja
h-moll C. Francka i Preludium i fuga na temat B-A-CH F. Liszta to klasyka, a zarazem bezwzględny probierz
możliwości artysty. Na chwałę węgierskiemu organiście
dodać należy, że występował bez pomocy rejestratora,
co świadczy o mistrzostwie w opanowaniu gry na tym instrumencie.
Ciekawy, jeśli chodzi o repertuar, był recital wokalny słowackiego tenora młodego pokolenia Ondreja Šalinga, któremu na fortepianie towarzyszył Ján Salay. Šaling dysponuje dość potężnym głosem i potrafi nad nim zapanować,
co nie jest częstą umiejętnością u młodych śpiewaków.
Program recitalu w połowie składał się z utworów kompozytorów słowackich M. Schneidera-Trnavskyego i P. Martinčeka, a w połowie z klasyki światowej muzyki operowej
i oratoryjno-kantatowej.
Śpiewak bardzo poprawnie poradził sobie ze sforsowaniem trudności, jakie towarzyszą zwłaszcza współczesnym kompozycjom słowackich twórców. Warto śledzić
rozwój artystyczny młodego wokalisty, bo jak się wydaje,
kariera przed nim.
Jak na wstępie zaznaczyłem, trudno jest napisać
o wszystkich koncertach, jakie odbyły się w ramach Festiwalu „Galicja”, zarówno z powodu ich ilości, jak i różnorodności gatunków reprezentowanych przez poszczególnych wykonawców. W czasie trwania festiwalu występowało kilka dobrych zespołów rockowych, popowych oraz
reprezentujących nurt folk. Nie da się tego typu twórczości w żadnym calu porównać z wykonaniem muzyki
A. Vivaldiego czy też występem kantora synagogi. Niemniej ofertę muzyczną Festiwalu oceniam bardzo wysoko i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona jeszcze bogatsza.

Adam ERD

mika dodatkowo podkreślają dramaturgię wykonywanych pieśni.
Koncert, o którym mowa, na długo zostanie w pamięci
jego słuchaczy. Trafny dobór repertuaru i doskonałe, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonanie. Zapraszanie gwiazd tego formatu zawsze owocuje podniesieniem rangi imprezy, co przekłada się w prosty
sposób na wzrost zainteresowania odbiorców całą ofertą
artystyczną festiwalu.
Inną muzykę zaprezentowała legenda polskiego big beatu – zespół „Skaldowie”. Ewenementem tego występu
był udział w nim Przemyskiej Orkiestry Kameralnej pod
kierunkiem jej koncertmistrza Piotra Tarcholika. „Skaldowie” zaprezentowali stary, dobrze każdemu znany repertuar. Klasyczne aranżacje, wykorzystujące brzmienia instrumentów, a nie komputerowe ich imitacje, muszą wywoływać w każdym pozytywne emocje, a u słuchaczy z mojego pokolenia poczucie nostalgii za latami młodości.
Kolejną imprezą, zaprezentowaną w Krasiczynie, był
występ krakowskiego kabaretu „Piwnica pod Baranami”.
Zespół ten, stworzony i prowadzony nieprzerwanie przez
41 lat przez Piotra Skrzyneckiego, po jego śmierci przeżywał chwile niepewności co do dalszego istnienia. „Piwnica” na szczęście przetrwała i ma się dobrze, ku uciesze festiwalowej publiczności.
Także godnym uwagi był koncert Orkiestry Kameralnej
„Wirtuozi Lwowa” i Chóru Kameralnego „Gloria”, również
z tego miasta. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dwie kompozycje Antonio Vivaldiego: Magnificat i Gloria. Mały, jeśli chodzi o obsadę osobową, chór brzmiał bardzo pięknie.
Posiadł on umiejętność tzw. „stopliwego brzmienia”, która jest niezbędna dla każdego dobrego zespołu chóralnego. Dyskusyjną sprawą jest dobór przez dyrygenta temp,
moim zdaniem momentami zbyt szybkich, co bardzo
utrudniło pracę całemu zespołowi. Wnętrze Archikatedry
obrządku grecko-katolickiego charakteryzuje się bardzo
długim czasem wybrzmiewania, co utrudnia grę w szybkich tempach. Niemniej jednak koncert lwowskich kameralistów stał na bardzo dobrym poziomie wykonawczym,
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Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny oo. Franciszkanów w Przemyślu od listopada ubiegłego roku stał
się miejscem cyklicznych koncertów organowo-kameralnych pod wspólną nazwą „Muzyka Młodych u Franciszkanów”. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami imprezy są o. Jacek Wójtowicz OFM Conv. i Wanda Falk – wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej. Idea, jaka przyświeca organizatorom, to stworzenie miejsca prezentacji dla młodych artystów (uczniów
szkół muzycznych i studentów), jak również wypełnienie luki w życiu artystycznym miasta. Pomimo że Przemyśl posiada bogate tradycje muzyki organowej, dość
wspomnieć o Salezjańskiej Szkole Organistów, w ostatnich latach tradycja bywania na recitalach organowych
nieco zanikła. Składa się na to wiele czynników, w tym
głównie brak autentycznej oferty koncertowej dla miłośników tego gatunku. Wyjątkiem jest impreza organizowana w miesiącach wakacyjnych przez parafię
ks. Salezjanów pod nazwą Przemyski Festiwal Organowy „Salezjańskie Lato”.
W trakcie ośmiu koncertów „Muzyki młodych u Franciszkanów” mogliśmy wysłuchać prezentacji artystycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Przemyślu, studentów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz wirtuozów organów: Henryka Botora, Dariusza Bąkowskiego-Kois, Marka Miśkowicza. Wystąpili też soliści: Magdalena Gęgotek – skrzypce, Marcin Wolak – baryton i Marcin Pączkowski – saksofon.
Ostatni w sezonie, czerwcowy koncert połączony był
z prezentacją multimedialną pod nieco przewrotnym tytułem „Co w organach piszczy?”, autorstwa Marka Miśkowicza. Repertuar wszystkich koncertów dobierany był
pod kątem możliwości instrumentu, ale również zgodności z aktualnym okresem liturgicznym w Kościele katolickim. Tak więc były wykonywane kompozycje nawiązujące tematycznie do okresu Adwentu, Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Wielkiego Postu, Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego.
Pierwszy z recitalem organowym wystąpił Daniel
Prajzner, przemyślanin, absolwent przemyskiego Liceum Muzycznego w klasie Zbigniewa Szłapaka, a obecnie student Akademii Muzycznej w Krakowie w kla-

sie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy kompozycji J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyego i P. Ebena. Pomimo młodego wieku
i niewielkiego jeszcze stażu artystycznego Daniel Prajzner doskonale poradził sobie z trudną materią dużych
form organowych. Grał on ze znacznym, rzec by można,
„zapasem formy”, do tego stopnia dużym, że nawet niezbyt sprzyjający grającemu instrument nie był w stanie
u słuchaczy zepsuć doskonałego wrażenia artystycznego.
W grudniu odbył się drugi koncert z serii „Muzyka
Młodych u Franciszkanów”, którego wykonawcą był
Piotr Piątek, student drugiego roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Andrzeja Białko.
Wykonał on program złożony z kompozycji J. S. Bacha,
M. Regera, M. Duruflé i J. Alain’a.
Piotr Piątek ma w swoim dorobku artystycznym wiele sukcesów, nie tylko jako organista, ale i kompozytor.
Jego utwory Etiuda F i Fuga d na fortepian oraz Wait
a while na zespół wokalno-instrumentalny były prezentowane w Filharmonii Krakowskiej i w Trenčinie na Słowacji.
Pod koniec stycznia odbył się koncert kameralny
z udziałem Agaty Augustyn – organy i skrzypaczki Magdaleny Gęgotek. Młode artystki wykonały zróżnicowany
pod względem stylistycznym program, na który złożyły
się kompozycje: J. S. Bacha, G. F. Händla, W. Żeleńskiego, M. Surzyńskiego, M. Sawy i M. Regera. Szczególnym
akcentem, podkreślającym okres liturgiczny świąt Bożego Narodzenia, było wykonanie trzech opracowań kolędy Anioł pasterzom mówił, autorstwa W. Żeleńskiego,
M. Surzyńskiego i M. Sawy. Ciekawie zabrzmiała kompozycja Maxa Regera – gigue, w oryginale napisana na
fortepian i skrzypce, tu wykonana w transkrypcji na organy i skrzypce.
Koleiny koncert z cyklu „Muzyka Młodych u Franciszkanów” odbył się w lutym. Wykonawcami byli Henryk
Botor, wykładowca improwizacji organowej i fortepianowej w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Maciej
Wierzchołowski, student pierwszego roku tej uczelni.
Henryk Botor, oprócz prowadzenia ożywionej działalności koncertowej, ma w swym dorobku szereg sukcesów na niwie kompozycji. Pasją tego artysty jest również improwizacja na zadane tematy. W pierwszej części koncertu wykonał program, na który złożyły się kom-
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Marta Dramowicz, Marcin Pączkowski
i organizator festiwalu
o. Jacek Wójtowicz

Adam ERD

16 kwietnia koncert poświęcony
był pamięci Jana Pawła II.
Na zdjęciu od lewej:
Maciej Wojnar – gitarzysta,
Andrzej Kozdrowiecki – organista,
Jacek Bęś – organista,
Paweł Pakuła – organista,
o. Jacek Wójtowicz OFM Conw.
– pomysłodawca całego projektu,
Wanda Falk – koordynator
projektu ze strony Akademii Muzycznej
w Krakowie.

pozycje G. F. Händla, D. Zipoliego, M. Durufle i G. Litaise’a, jednak gwoździem programu było wykonanie
improwizacji na temat trzech pieśni wielkopostnych:
Ludu mój ludu, Ogrodzie oliwny i Któryś za nas cierpiał rany. Artysta na kanwie tych melodii zaimprowizował barokizującą suitę, zakończoną potężną fugą. W
utworze tym pobrzmiewały echa wielkich fantazji i fug
Bacha. Całość utrzymana była w barokowo-romantycznej konwencji, nieco przypominającej brzmienie kompozycji F. Mendelssohna i J. Brahmsa.
Szczególnym momentem wieczoru był krótki, ale piękny występ Macieja Wierzchołowskiego. Wykonał on po raz
pierwszy publicznie własną improwizację na temat pieśni Jezu Chryste, Panie Miły. Formę dla niej ten młody
muzyk zaczerpnął z francuskiej tradycji suity barokowej.
Pomimo że franciszkański instrument nie posiada dyspozycji umożliwiającej wykonywanie muzyki francuskiego baroku, improwizacja Macieja Wierzchołowskiego zabrzmiała wiarygodnie.
Kolejny koncert zaprezentowano w marcu. Była to druga impreza, której tematyka nawiązywała do okresu Wielkiego Postu. Wystąpili: krakowski organista Arkadiusz

Bialic i schola chorałowa zgromadzenia ss. św. Królowej
Jadwigi z Krakowa. Arkadiusz Bialic jest laureatem wielu
prestiżowych konkursów organowych w kraju i za granicą. Prowadzi klasę organów w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Piastuje
także stanowisko organisty tytularnego Bazyliki oo. Paulinów Na Skałce.
Na program koncertu złożyły się kompozycje D. Buxtehudego, C. Francka i J. S. Bacha. Schola Sióstr Jadwiżanek wykonała dwie kompozycje chorałowe: hymn Crux
Fidelis (Krzyżu Święty) i sekwencję żałobną Media vita
in morte sumus.
Kwietniowy koncert poświęcony był pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykonawcami byli o. Jacek Wójtowicz i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, organiści: Jacek Bęś, Paweł Pakuła i Andrzej Kozdrowiecki oraz gitarzysta Maciej Wojnar. Program koncertu składał się z klasyki literatury organowej. Zaprezentowano kompozycje: D. Buxtehudego, J. S. Bacha, J. Pachelbela, J. H. Buttstetta
i F. Petersa. Maciej Wojnar wykonał utwory J. S. Bacha
i F. Moreno-Torroby.
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W maju wystąpili: organistka Marta Dramowicz i saksofonista Marcin
Pączkowski. Obydwoje są studentami Akademii Muzycznej w Krakowie.
Marta Dramowicz aktualnie jest
studentką czwartego roku organów w klasie prof. Józefa Serafina,
równocześnie studiuje dyrygenturę symfoniczną w klasie ad. Rafała Delekty.
Marcin Pączkowski od najmłodszych lat przejawiał wybitne uzdolnienia muzyczne. Już jako trzy i półroczne dziecko otrzymał Grand Prix oraz
Nagrodę Publiczności na IV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Kolorowe
Nutki, Rozśpiewane Strofki” w Nowohuckim Centrum Kultury. Jest multiinstrumentalistą, grającym na saksofonie i skrzypcach, oprócz tego studiuje kompozycję i dyrygenturę.
Koncert ten był pierwszym po
przeprowadzonej w kwietniu korekcie franciszkańskiego instrumentu.
Organy poddane zostały niezbędnym naprawom traktury i kontuaru
oraz zostały nastrojone. Skąpy budżet całego przedsięwzięcia wymusił na wykonawcach remontu przeprowadzenie tylko niezbędnych czynności naprawczych, ale
i taki z konieczności wąski zakres prac konserwatorskich
spowodował, że brzmienie organów w kościele św. Marii
Magdaleny znacznie się poprawiło, a grający nie obawiają się już tego, że instrument w połowie koncertu po prostu przestanie grać. Bardzo ciekawie, na co zwróciło uwagę wielu słuchaczy, zabrzmiało połączenie organów i saksofonu altowego, tak jakby był on integralną częścią tego
instrumentu, realizującą partię solowego rejestru języczkowego.
Ostatni koncert, ósmy z serii franciszkańskich wieczorów z muzyką organową, odbył się w czerwcu. Wykonawcą koncertu i prelegentem w jednej osobie, co stanowi pewne novum tej serii imprez, był krakowski organista
i inżynier Marek Miśkowicz. Artysta ten uprawia równocześnie dwie profesje: jest wykładowcą elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej i koncertującym organistą. Znajomość tematyki związanej z historią konstrukcji organów
spowodowała, że Miśkowicz, oprócz wykonawstwa organowego, zajmuje się również działalnością prelegencką.

Adam ERD

Schola Sióstr Jadwiżanek wykonała
dwie kompozycje chorałowe: hymn
Crux Fidelis (Krzyżu Święty) i sekwencję żałobną
Media vita in morte sumus.

Kilka dni po koncercie i prelekcji dotarła do bywalców
franciszkańskich koncertów hiobowa wieść o planowanym
przeniesieniu do Wrocławia pomysłodawcy i głównego organizatora „Muzyki Młodych” o. Jacka Wójtowicza. Pomimo bardzo krótkiego pobytu w Przemyślu dał się on poznać w środowisku jako autentyczny entuzjasta organów
i muzyki pisanej na ten instrument, a przy tym świetny
manager. Podczas swojego, trwającego dziesięć miesięcy
pobytu w Przemyślu doprowadził do wykonania prac rekonstrukcyjnych przy franciszkańskich organach, zorganizował kilka świetnych koncertów i snuł plany na przyszłość, aby rozszerzyć koncepcję „Muzyki Młodych” o kursy, prowadzone przez czołowych polskich i zagranicznych
organistów. W perspektywie jego wyjazdu z Przemyśla
plany te legną w gruzach.
W chwili, w której piszę te słowa, znana już jest ostateczna decyzja prowincjała franciszkanów. Miejsce przeniesienia o. Jacka z Wrocławia zamieniono na Sanok. Należy mieć nadzieję, że jego dokonania nie zostaną zaprzepaszczone i znajdzie się ktoś, komu na sercu leży, aby muzyka w polskich kościołach nie ograniczyła się wyłącznie
do „sacro-polo”.
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Paweł Tomasz Kozioł na spotkaniu w DZIUPLI

Klub Literacko-Artystyczny „Dziupla”

Paweł KOZIOŁ

Debiut
w neolingwizmie
Andrzej JUSZCZYK

Trzydziestego września 2005 odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Dyskusyjnego „Dziupla”, działającego przy
Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Gościem tego wieczoru był Paweł Tomasz Kozioł, poeta i redaktor pisma
„LiteRacje”. Pretekstem do rozmowy na temat najnowszych trendów w polskiej poezji była prezentacja (pierwsza w Polsce) książki Gada! zabić? - pa]n[tologia neolingwizmu, zawierającej wybór twórczości autorów najabrdziej reprezentatywnych dla nurtu w naszej poezji, zwanego neolingwizmem. Autorami tej antologii są przedstawiciele tego nurtu: właśnie Paweł T. Kozioł oraz Maria Cyranowicz.
Spotkanie przebiegało w atmosferze autentycznie ekscytującej przygody intelektualnej, a omawiane przez wydawcę teksty neolingwistyczne były dobrym punktem wyjścia do refleksji nie tylko na temat współczesnej literatury.
Dobrym przykładem neoligniwstycznego dyskursu
niech będzie tekst Pawła T. Kozioła na temat owego zjawiska:
„Rozbili rozdziały na sale
na korytarzach bili na odłamki
kawałek po kawałku
Na a na b na befsztyk
dzielili półtusze batalionów

nas działających rozstrzelali z dział
stawiając ledwo zbite skrzynki naszych mózgów przed:
Patrz, pastisz”
J. Lipszyc, Rozbite rozdziały... – (fragm.)
Patrz, pastisz... - w tym wypadku Rozkładu jazdy Tymoteusza Karpowicza. Lipszyc zapowiada zaś ostatnio, że
pójdzie w tym kierunku jeszcze dalej, pisząc tomik wierszy
wyłącznie za pomocą myszki, jako wyklejankę z internetowych cytatów. Ale przykładowy cytat ujawnia jeszcze inne
właściwości poezji neolingwistycznej – skłonność do metafor opartych na echu, na podobieństwie brzmienia (np.
„nas działających rozstrzelali z dział”) oraz pewne rozmycie znaczenia. Bo jak mamy sobie wyobrazić „miejsce akcji” – jako szpital (za sprawą podprogowego skojarzenia
rozdział - oddział)? szkołę (z salami na a na be)? koszary, w których mięso armatnie dzieli się na półtusze batalionów?
Niektórzy spośród neolingwistów wierzą, że bez względu na stopień takiego rozmycia mechanizmy językowe
(nie mające nic wspólnego z zamierzeniami autora) zagwarantują tekstowi spójność. Można przyjąć, że podobnie dzieje się w tym tekście. Skoro bowiem już raz się utarło, że stroną działającą są w nim jacyś „oni”, a podmiotem
mówiącym – poddawana działaniu zbiorowość, to wszystkie sugerowane potem miejsca okazują się przede wszystkim sferami wywierania wpływu.
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„Jazz
Bez...”
2005

Beale Street Band

W tym roku „Jazz Bez...” odbywał się
w trzech miastach: w Przemyślu, Lwowie
i Sanoku.
Tym razem zamiast tekstu z Festiwalu
zamieszczamy fotoreportaż autorstwa

ADAMA JAREMKO.

Grażyna Łobaszewska

Arkadij Szikloper
& Kameralna Orkiestra Leopolis

Kuba Stankiewicz – Chopin Songbook

Aga Jazz Band, we Lwowie

spektakle

Przemyska Jesień Teatralna

Ile teatru
w teatrze?
Katarzyna DZIERŻAWIN
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Adam JAREMKO

Kolejna „Jesień Teatralna” już dawno za nami. Co roku
w październiku i listopadzie w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu zbiera się nieco więcej ludzi niż zazwyczaj.
Dla wielu z nich jest to jedyna możliwość zetknięcia się
z teatrem, obejrzenia czegoś dobrego. Są tacy, którzy czekają na nią cały rok. Dlatego impreza ta spełnia ważną
rolę. Dzięki swej renomie może ona kształtować gust widzów, którzy niezbyt często mają do czynienia z teatrem.
No właśnie, tylko czy to ona kształtuje gust widzów, czy
może to gust widzów kształtuje ją?
Jak co roku podczas „Jesieni” mieliśmy okazję pooglądać cztery spektakle. Pierwszy z nich – Cafe Sax – odbył
się 6 listopada i wypełniły go piosenki Agnieszki Osieckiej
w wykonaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wybór na inaugurację przeglądu teatralnego zdarzenia, które nie ma właściwie wiele wspólnego z teatrem, był
co najmniej zaskakujący. Prawdziwy teatroman raczej został w domu, bo chyba nie na taką inaugurację czekał. Kolejny spektakl był już bardziej klasyczny, choć wciąż mało
teatralny: to Kwiaty polskie Juliana Tuwima w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza i Olgi Sawickiej, przy muzyce
Włodzimierza Nahornego. Powstał on dla słuchaczy radiowych jako inauguracja cyklu spektakli na żywo w Teatrze
Polskiego Radia. Następnie audycję przeniesiono na deski teatru. Znane nazwiska zrobiły swoje: publiczność dopisała. Ale też i talent aktorów sprawił, że te 70 minut mi-

nęło szybko i to zarówno starszej, jak i młodszej części widowni.
20 listopada obejrzeliśmy Łoże Sergiego Belbela, już
pełnoprawny spektakl teatralny w wykonaniu absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej (reżyseria: Karolina Szymczyk). Nieco wcześniej można było usłyszeć niezbyt pochlebne opinie o przedstawieniu: że niby słabe aktorsko,
że szokujące sceny homoseksualne itp. Nie wiem, czy aktorzy zmienili spektakl nie do poznania, czy to może ja siedziałam za daleko, ale żadnych bulwersujących scen nie
zauważyłam. Spodobało mi się to, że w końcu mogliśmy
obejrzeć sztukę współczesną – to znaczy napisaną teraz
i zarazem wystawioną nowocześnie. Rzadko zdarza się
okazja, by doświadczyć tu czegoś, co dzieje się w teatrze
teraz. Nie chcę nikogo obrażać, ale Moralność Pani Dulskiej czy Ławeczkę – które pokazywane były podczas ubiegłorocznej „Jesieni” – każdy już chyba oglądał, chociażby
w telewizji. Może i Przemyśl jest prowincją, ale właśnie imprezy, takie jak „Jesień Teatralna”, powinny coś z tym w
końcu zrobić, a nie tylko utwierdzać ten stan rzeczy. Pozytywne jest też to, że zaproszono do Przemyśla spektakl niesygnowany przez żadne znane nazwisko (a wiadomo, że na
prowincję chętnie ściąga się aktorów znanych z telewizji,
bo to ułatwia sprzedaż biletów). Myślę, że ta nieco eksperymentalna forma z „przerwą na reklamę” w środku wniosła na naszą przemyską scenę coś nowego i pozytywnego.
Jedynym rekwizytem tej sztuki było łóżko 2 x 2; głównymi
bohaterami – dwie młode pary i ich perypetie, które najpierw przedstawiono od końca
w krótkich, oderwanych, nieco
dwuznacznych epizodach. Dopiero w drugiej części, już po zabawnych reklamach, poznaliśmy
historię od początku aż do puenty. Zresztą słowa samego autora
komentują sztukę najlepiej: „niezwykle skomplikowana sztuka
o niezwykle banalnej treści i dwuznacznej symbolice.”

Łoże – Teatr Studyjny PWSFTV i T w Łodzi.
Reżyseria – Karolina Szynczyk, scenografia
– Marcin Mostafa, muzyka – Joanna Kalińska.
Aktorzy: Kamila Klimczak, Weronika Książkiewicz,
Przemysaw Redkowski, Michał Rolnicki.

Adam JAREMKO

Caffe Sax – Piosenki Agnieszki Osieckiej.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Reżyseria – Cezary Domagała, scenografia
– Tatiana Kwiatkowska, choreografia
– Tomasz Tworkowski. Aktorzy: Ewa Greś,
Małgorzata Jakubiec-Hauke, Ksenia Pomian,
Robert Chodur, Michał Rykowski.

24 listopada Teatr Dramatu i Komedii w Kijowie zaprezentował bardzo nielicznej publiczności Morze... Noc...
Świece..., według sztuki Josefa Bar-Josefa. Niestety,
ostatniego spektaklu do udanych raczej zaliczyć nie można, i to z kilku względów. Nie chodzi mi o barierę językową (sztuka grana była w języku rosyjskim, co zapewne
wpłynęło na tak małą liczbę widzów), teatr bowiem rządzi się innymi prawami: gdy spektakl jest dobry, to język
nie ma aż tak dużego znaczenia, nawet jeśli widownia rozumie tylko połowę z tego, co mówią aktorzy. Nawet nie
znając dobrze języka jesteśmy w stanie odczuć, czy aktor
jest z nami szczery, czy po prostu udaje. Dlatego gra aktorów jest wtedy dla nas szczególnie ważna, bo to ona może
przełamać komunikacyjną barierę. Ale ta gra była właśnie nudna i nijaka. Jak się zakończyły perypetie dwóch
par bohaterów, nie wiem, bo – muszę się przyznać – wyszłam przed końcem. Wytrwanie przez 110 minut przerosło moje możliwości...
Obserwując „Przemyską Jesień Teatralną”, od jakiegoś czasu łatwo można stwierdzić fakt, że spektakle

są na różnym poziomie: obok tych dobrych pokazywane są te mniej ciekawe, czasem odgrzewane sprzed kilkunastu lat (jak np. Królowa i Szekspir). Nie wiem, czemu ma służyć ten zabieg: zaspokojeniu potrzeb wszystkich potencjalnych widzów? Bo chyba nie temu, byśmy na
tle przedstawień miernych mogli te ciekawe łatwiej rozpoznać, docenić i zapamiętać. Może to świadczyć również o tym, że dobór spektakli jest efektem kompromisu między sztuką a zyskiem. Jednak co to za kompromis: niby kogo miały zadowolić przedstawienia rozpoczynające i kończące imprezę? Zwłaszcza występ aktorów
z Kijowa ani sztuce, ani kasie Centrum Kulturalnego się
nie przysłużył...
Mimo wszystko ja sobie w tym przedziwnym miksie serwowanym przez organizatorów zawsze znajdę coś dla
siebie, dlatego jestem tam co roku. Dobrze byłoby jednak, by „Jesień” nie stała się imprezą martwą, zakrojoną na potrzeby widzów telewizyjnych, ale kształtowała dobre wyobrażenie o żywym teatrze u – zwłaszcza młodych
– mieszkańców Przemyśla.
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Wojciech KALINOWSKI

Jakoś tak dziwnie ułożył się kalendarz imprez jazzowych, że w końcu roku występuje wyraźna ich obfitość.
Jako zachłannego słuchacza tej muzyki powinna mnie
owa nawałnica jazzu jedynie cieszyć. I cieszy, ale i rodzi
pytanie o sens kumulowania tych imprez w krótkim czasie, pozostawiając jazzfanów przez resztę roku w jazzowym poście. Czy dwie instytucje upowszechniania kultury, organizujące konkurencyjne festiwale nie mogą
się porozumieć co do wyraźniejszego oddzielenia w czasie tych imprez?
„Jazz nad Sanem”, minifestiwal organizowany kiedyś
przez Klub „Niedźwiadek”, a teraz przez Przemyskie
Centrum Kultury i Nauki, ma już swoją kilkunastoletnią
tradycję. Kolejne koncerty odbywają się w kilku lub kilkunastodniowych odstępach. Tegoroczna edycja festiwalu składała się z trzech koncertów, które zorganizowano w listopadzie.
Pierwszy wystąpił z recitalem w przemyskim zamku Stanisław Sojka (Soyka?) z zespołem. Ten wokalista, pianista i gitarzysta podczas swej kilkunastoletniej
działalności artystycznej zmieniał po wielekroć towarzyszących muzyków oraz aranżacje piosenek.
Tym razem przywiózł do Przemyśla kwintet z gitarzystą, basistą i aż trzema perkusistmi. Zespół
brzmiał bardzo kameralnie w oszczędnie zaaranżowanych piosenkach, lecz trudno znaleźć muzyczne uzasadnienie dla tak rozbudowanej sekcji bębnów, którą mógł z powodzeniem zastąpić jeden sprawny perkusista. Ale wtedy lista płac byłaby krótsza,
a zespół prezentowałby się mniej malowniczo.
Pierwszoplanową postacią był oczywiście Sojka i to
nie tylko jako wokalista, ale również jako bardzo kompe-

Hubert LEWKOWICZ

muzyka

Jazzowy
koniec roku

„East Wall Jazz Quartet” jarosławskiego
gitarzysty Wojciecha Tramowskiego

tentny pianista. Błyskawicznie nawiązany kontakt z publicznością, żywiołowość, obfitujący w przeboje repertuar i świetna forma wokalisty złożyły się na występ owacyjnie przyjęty przez publiczność.
Kolejne dwa koncerty festiwalowe odbyły się w Klubie
„Niedźwiadek”. W pierwszym wystąpiła formacja „East
Wall Jazz Quartet” jarosławskiego gitarzysty Wojciecha Tramowskiego. Nazwa zespołu, jak twierdzi jego
lider, wynika stąd, że jego członkowie pochodzą z różnych miast wschodniej Polski, o ile do „wschodniej ściany” można zaliczyć np. Zakopane.
Grupę tę tworzy kwartet jazzowy z gitarą i skrzypcami, grający typowy mainstream. Repertuar koncertu
wypełniły głównie kompozycje członków zespołu. Najlepsze wrażenie sprawiły dynamiczne utwory autorstwa lidera, o lekko jazz-rockowej stylistyce. Dobrze zestawiony program i bardzo poprawne wykonanie sprawiły, że ten jazzowy wieczór był udany.
Ostatni w cyklu „Jazzu nad Sanem” był jubileuszowy
występ grupy „Walk Away”. Ta jazz-rockowa formacja
perkusisty Krzysztofa Zawadzkiego istnieje już 20 lat!
Zaczynała od stylistyki bliskiej „Steps Ahead” i „Bracker Braders”, by dojść do bliskiego muzyce tanecznej smooth jazzu spod znaku Davida Samborna. Tym
razem zespół wystąpił w międzynarodowym składzie
z udziałem między innymi amerykańskiego saksofonisty Ericka Marienthala. Muzyk ten znany jest na światowym rynku jazzowym dzięki współpracy z zespołem
„Chick Corea Electrick Band”, w którym podporządkowanie liderowi wymusza bardziej oszczędne i nieprzegadane improwizowanie. W swoich autorskich dokonaniach i gościnnym uczestnictwie w zespołach, takich jak
„Walk Away”, tej dyscypliny brakuje i nie zawsze przynosi to dobry efekt artystyczny. Marienthal daje się ponieść sentymentalnym skłonnościom do przesłodzonych brzmień. Niewątpliwy talent improwizatorski
i wirtuozeria saksofonisty zamiast służyć muzyce stają
się nieco czczym popisem sprawności instrumentalisty.
Koncert zespołu Krzysztofa Zawadzkiego w „Niedżwiadku”, zdominowany lepkim jak miód brzmieniem
saksofonu Amerykanina, przypominał, niestety, bardziej komercyjne produkcje w stylu Kenny G. niż nagrania „Chick Corea Electrick Band”. Było miło, przyjemnie i tylko tyle.
Cieszyć może, że w Przemyślu nadal organizuje się
imprezy jazzowe, choć szkoda, że muzyka na nich prezentowana z jazzem miewa dość ulotny związek.

Stanisław Sojka

Hubert LEWKOWICZ
Hubert LEWKOWICZ

Steve Logan,
Basista „Walk Away”

Hubert LEWKOWICZ

Erick Marienthal

historia

Dzieje „Pogoni” Lwów

Przecudny tak
„Pogoni” znak
Józef FRANKIEWICZ
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Wspaniali piłkarze „Pogoni”, niezwykli ludzie, sportowcy i patrioci wpisali klub ze Lwowa w poczet jednego
z największych w dziejach polskiego piłkarstwa. Niestety,
ostatnia wojna i czasy, które przyszły po niej, przerwały
jego piękną historię. Jest ona jednak wciąż żywa w pamięci jeszcze wielu ludzi, dla których „Pogoń” Lwów uosabia
wszystko to, co w sporcie najważniejsze i najpiękniejsze.
Kolebką polskiego sportu był Lwów, w którym to mieście grano w piłkę już na przełomie XIX i XX wieku.
Przed I wojną światową istniało we Lwowie ponad 20 klubów sportowych: polskich, żydowskich i ukraińskich. LKS
„Czarni” (1903) to najstarszy klub polski. Tylko LKS „Po- „Pogoń” Lwów – 1910
goń” (1904) osiągnął w latach 1904 – 1908 najwyższy poziom organizacyjny na terenie Galicji, ponieważ pierwszy gyar AC” Budapeszt, „Hakoah” Czerniowce. Najwartoposiadał – jako samoistny polski klub sportowy z zakresu ściowszym wynikiem było zwycięstwo „Pogoni” w stopiłki nożnej i lekkiej atletyki – statut i własne boisko. Dy- sunku 6:1 nad reprezentacją Wiednia, które odczytano
namicznie rozwijająca się w niewoli narodowej „Pogoń” w monarchii habsburskiej jako sensację. Pierwszy kondawała przykład godny naśladowania ówczesnemu poko- takt z klubem zaboru pruskiego nawiązali lwowianie w
leniu młodzieży nie tylko w Galicji, ale również w innych 1911 r., gdzie na wyjeździe pokonali niemiecką „Dianę”
zaborach. To polscy działacze sportowi zaczęli tworzyć Katowice 4:2. Pod koniec meczu goście zostali obrzuceni
narodowe kluby. Za przykładem Lwowa poszedł Kraków, wyzwiskami. W 1912 r. zwyciężyli w Warszawie (zabór rogdzie usamodzielniły się „Cracovia” i „Wisła”, a następ- syjski) reprezentację tego miasta 6:2. W ten sposób polnie inne polskie miasta Galicji, jak Stanisławów („Rewe- ski klub podkreślał swą przynależność narodową, co nie
ra”), Stryj („Pogoń”), Tarnopol („Kresy”), Złoczów („Po- zawsze podobało się zaborcom. W 1911 r. powstał Zwiągoń”), Sambor („Korona”), Przemyśl („San”), Jarosław zek Polski Piłki Nożnej.
(„Pogoń”), Rzeszów („Resovia”), Tarnów („Pogoń”), Jasło
(„Czarni”) itp. Popularność w Historia klubu sięga roku 1904, kiedy to został założony Klub
tym czasie zdobyły jednak klu- Gimnastyczno-Sportowy przy IV Gimnazjum we Lwowie. W 1907 r. ośrodek ten
by piłki nożnej i lekkiej atlety- przekształcił się w „Pogoń” Lwów. Klub przestał istnieć
ki, w mniejszym stopniu kluby wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 r.
innych dyscyplin sportowych.
W początkowym okresie istW 1912 r. Austriacki Związek Lekkoatletyczny wyznanienia „Pogoń” rozgrywała zawody piłkarskie jedynie
z lokalnymi przeciwnikami, potem grano już oficjalnie czył Tadeusza Garczyńskiego i Władysława Ponurskiez przodującymi drużynami Galicji („Czarni”, „Cracovia”, go do reprezentowania barw monarchii austro-wegier„Wisła”, „San”). W 1910 r. klub wstąpił do Austriackiego skiej na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie. WyniZwiązku Piłki Nożnej, co poszerzyło jego kontakty z inny- ki, jakie uzyskali ci dwaj lekkoatleci na zawodach kwalifimi krajami monarchii austro-węgierskiej. Piłkarze wal- kacyjnych w Wiedniu, skłoniły władze Austrii do wytypoczyli wówczas z Ungvari „AC Budapeszt”, „Victorią” Wie- wania do tych zawodów dwóch Polaków z „Pogoni”. Gardeń, „Hertą” Wiedeń, „Kassai” Koszyce, „Simmeringer czyński odmówił udziału w tej imprezie ze względów paSC” Wiedeń, „Budapesti EAC”, „Debrecseni TE”, „Ma- triotycznych, ponieważ nie chciał nosić na koszulce go-

Dla propagowania polskości
i polskiego sportu
23 – 30 czerwca 1920 r. wyjechała
na Górny Śląsk reprezentacja
złożona z najlepszych graczy
lwowskiej „Pogoni”, „Czarnych”
oraz przemyskiej „Polonii”.

dła zaborcy – czarnego orła. Ponurski wprawdzie nie odniósł sukcesu, niemniej jednak był pierwszym Polakiem
uczestniczącym w Igrzyskach.
Wybuch I wojny światowej zmienił oblicze klubu. W czasie inwazji rosyjskiej „Pogoń”, pozbawiona prawie wszystkich członków, nie przerwała swej działalności sportowej,
organizując mecze piłkarskie wśród młodzieży. Po wkro- nych” oraz przemyskiej „Polonii” (reprezentował ją Staniczeniu wojsk austro-węgierskich i niemieckich do Lwowa sław Schwarz, Józef Moskalewski oraz Jan Hipp jako „sęklub urządzał mecze publiczne, przeznaczając zarobio- dzia” wiedeński). Niezbędne były do tego przede wszystne pieniądze wdowom i sierotom. W czasie trwania woj- kim argumenty w postaci zwycięstw. Te umiały przekonać
ny powołano do życia „Pogoń” cywilną, złożoną z uczniów najbardziej.
szkół średnich oraz wojskową, w której grali zawodnicy odbywający służbę w armii austriackiej
lub w Legionach Polskich. Ci ostatni piłkarze roz- Stadion „Pogoni” został otwarty w 1913 r. we Lwowie,
grywali mecze nie tylko we Lwowie, ale również z inicjatywy Ludwika Kuchara. Mieścił się koło Parku Kilińskiego.
w Stanisławowie, Tarnopolu, Stryju, Przemyślu, W 1938 stadion mianowano im. Marszałka Polski
Rzeszowie, Krakowie, a nawet w Łodzi, Warsza- Edwarda Śmigłego-Rydza.
wie i Poznaniu.
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie
W jednych ze spotkań lwowska reprezentacja zmie1918 roku trwały jeszcze przez dwa i pół roku zmagania
o ostateczny kształt granic Polski, szczególnie na Kresach rzyła się z ”Beuthen – 09” – elitą futbolu niemieckiego.
Wschodnich i Śląsku. Piłkarze w polskich mundurach woj- Po pierwszej połowie meczu Polacy prowadzili 3:0. Ruskowych walczyli w obronie Ojczyzny nie tylko z karabi- dolf Wacek tak wspomina tamten mecz: „Po przerwie, już
nem w ręku, ale także na boisku sportowym. W celu pro- w drugiej minucie, znoszą Heryka Bilora ze złamaną
pagowania polskości i polskiego sportu w dniach 23 – 30 nogą z boiska […]. Po kilkunastu minutach […] ktoś z
czerwca 1920 r. wyjechała na Górny Śląsk reprezentacja widzów wpakował piłkę do naszej bramki. […] Na 9 mizłożona z najlepszych graczy lwowskiej „Pogoni”, „Czar- nut przed końcem wpadła prawidłowo druga bramka.
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Rozpoczęła się gra zażarta i brutalna – nasi chcieli 3:2
Od 1927 r. piłkarze „Pogoni” – jako czterokrotni mistrzoutrzymać, „09” chciał wyrównać. A tłum dalej szalał. […] wie Polski – grali już w nowo utworzonej lidze państwowej
W końcu gwizd sędziego i na boisko wpadło kilkudziesię- (ekstraklasie), nie spadając z niej ani razu. Trzykrotnie
ciu ludzi […]. Była to uzbrojona polska bojówka górników, tylko jeden punkt dzielił „Pogoń” od mistrzostwa (1932,
która nas nie opuściła już do hotelu Lomnitz, strzegąc jak 1933, 1935), co najlepiej świadczyło o wysokiej formie najoka w głowie”.
lepszej polskiej drużyny w omawianym czasie. Mecze
Po tej przegranej Niemcy nie chcieli już grać z polskimi w lidze odbywały się w danym roku kalendarzowym, a nie
zespołami, bo przegrane mecze przynosiły sprawie nie- w sezonie jesienno-wiosennym.
mieckiej nie mniej strat niż poważne akcje Polskiego Komisariatu Plebiscytowego – jak pisała niemiecka prasa.
Rok 1922 był początkiem sukcesów „Pogoni” w nowej Sukcesy:
rzeczywistości powojennej. Wywalczyła ona mistrzo- Mistrzostwo Polski: 1922, 1923, 1925, 1926,
stwo klasy A we własnym okręgu, pokonując „Czar- Wicemistrzostwo Polski: 1932, 1933, 1935,
nych”, „Lechię” ze Lwowa, „Polonię” z Przemyśla oraz Wicemistrzostwo Polski Juniorów U-19: 1937.
„Rewerę” ze Stanisławowa. W zawodach międzyokręgowych, w których walczyło 8 drużyn z całej Polski,
W latach 1922 – 1939 nikt nie dorównywał tej drużynie
lwowianie wywalczyli po raz pierwszy mistrzostwo Pol- w sukcesach sportowych. Linia jej ataku była niezwykle
ski. „Pogoń” w latach 1922 – 1926 czterokrotnie zdobyła dynamiczna. Chwalono wówczas repertuar piłkarskich
mistrzostwo na najwyższym szczeblu. Wyjątek stanowił tricków Józefa Słoneckiego; podziwiano Mieczysława Ba1924 r., kiedy mistrzostwa się nie odbyły, ponieważ repre- cza – subtelnego technika, wirtuoza piłkarskiego; uwielzentację Polski przygotowywano do turnieju olimpijskie- biano Wacka Kuchara – słynnego piłkarza, mającego wygo w Paryżu. W okresie międzywojennym Henryk Zwierz- bitny dar w strzałach z półobrotu; oklaskiwano żywiołowo
chowski napisał słowa i muzykę do Marszu „Pogoni”. Od- Józefa Garbienia – zwanego „czołgiem” (strzelec pierwznaką, znakiem LKS był pędzący rycerz na koniu na tle szej bramki dla reprezentacji Polski – wygrana ze Szwetarczy, w pogoni za wrogiem. Oto fragment tekstu piosen- cją 2:1 w Sztokholmie w 1922 r.), który, gdy dostał balon na
ki, przepojonej patriotyzmem oraz lwowskim humorem:
lewą nogę, strzelał nieuchronną bramkę; szanowano Ludwika Szabakiewicza, ponieważ trudno było przeciwnikoPrzecudny tak „Pogoni” znak,
wi upilnować go na boisku. W okresie międzywojennym
Przecudny tak „Pogoni” znak,
był to kwintet wyjątkowy, który przez kilka sezonów siał
Naprzód, naprzód lwowska drużyno!
strach wśród rywali. Styl całej jedenastce nadawało solidDziś zaszczytne świecisz gody.
ne zaplecze obronne, w którym w 1924 r. zabłysnął wspaKto w „Pogoni”, ten w krwi ma wino,
niały bramkarz Emil Görlitz. Był to olbrzym o dłoniach jak
Z diabłem pójdziesz też w zawody.
bochenki chleba. Jego wykopy dochodziły do pola karneNiechaj zwycięstw wciąż seria nowa
go przeciwnika, którego obrońcy przeżywali wtedy nader
Wieńczy łuk twoich bram.
niemiłe chwile.
Strzelaj bramki na chwałę Lwowa
Pogoń niechaj żyje nam!
Słynni zawodnicy:
(…)
Wacław Kuchar, Michał Matyas, Mieczysław Matyas,
W tempie i muskułów chrzęście,
Tak drużyna nasza gra.
dr Mieczysław Batsch, Spirydion Albański,
Pogoń ma do Waćków szczęście
Józef Garbień, Stanisław Deutschmann.
Niechaj żyją Waćki dwa.
Komu Kuchar sos zgotuje,
LKS „Pogoń” (barwy biało-czerwono-niebieskie) posiaTen uczuje w gębie kwas.
dał 18 sekcji. Klub wychował 5 olimpijczyków, 18 repreKogo Garbień wygarbuje,
zentantów Polski: Wacław Kuchar reprezentował barwy
Tempo i gest – to „Pogoń” jest.
narodowe 25 razy, Spirydion Albański – 21, Michał Matyas
Najsłynniejszym piłkarzem tego klubu był Wacław Ku- – 18, Jan Wasiewicz – 14, Mieczysław Batach – 12, Karol
char (ur. 1897 r.). Do niego należy rekord zdobytych bra- Hanke – 11, Emil Görlitz – 9, Józef Garbień – 8, Józef Słomek w trakcie jednego sezonu (w 1923 r. – 88). 25 razy necki – 5, Franciszek Giebartowski – 4, Władysław Olearprzywdziewał koszulkę reprezentacji Polski. Kuchar grał czyk – 4, Edmund Niechciał-Majowski – 4, Bronisław
w „Pogoni” przez 24 lata i rozegrał ogółem 1052 mecze Fichtel – 2, Stanisław Deutschman – 2, Ludwik Schneider
w piłce nożnej, strzelił 1065 goli. Ten utalentowany spor- – 2, Ludwik Szabakiewicz – 2, Antoni Borowski- 1, Stefan
towiec trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski i rekord kra- Sumara – 1.
„Pogoń” rozegrała 167 meczy z klubami 11 państw (Auju w dziesięcioboju, mistrzostwo w skoku wzwyż, w biegu na 800 metrów przez płotki. Przez osiem lat należał do strią, Belgią, Bułgarią, Czechosłowacją, Danią, Francją,
najlepszych w Polsce w jeździe szybkiej na lodzie, dzier- Jugosławią, Niemcami, Rumunią, Węgrami, Włochami
żył rekord na dystansach 1500, 5000 i 1000 m. Uprawiał też oraz reprezentacją Palestyny), wygrywając 60, remisując
narciarstwo, łucznictwo i pływanie. Trzy razy występował 23, przegrywając 84. W ten sposób polskie piłkarstwo i polskie miasto Lwów było rozsławiane w wielu krajach Eurow reprezentacji Polski w hokeju na lodzie.

py, a nawet na Bliskim Wschodzie. Wzmacniało to duchowo i politycznie nasze młode Państwo na nowej mapie Europy po ponad wiekowej niewoli narodowej.
Już na początku drugiej połowy 1938 r. LKS „Pogoń”
rozpoczął jubileusz 35-lecia, który miał się zakończyć
w 1939 r. W związku z tym przedstawiciele tego klubu
12 lipca zostali przyjęci na audiencji w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Warszawie przez naczelnego wodza, marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza,
który wyraził zgodę objęcia patronatu nad uroczystościami we Lwowie. Obchód jubileuszowy rozpoczęto już
30 października meczem: „Śmigły” kontra „Pogoń” (drużyny ligi państwowej). Wcześniej stadion „Pogoni” ozdobiono girlandami i flagami. W środku trybuny umieszczono portret Marszałka Śmigłego-Rydza, a na bieżni
ustawiono podium, z którego wygłaszano przemówienia. Wszystkich zebranych powitał uroczyście prezes
klubu dr Jerzy Kozicki. Następnie gen. Władysław Liwtonowicz nadał stadionowi nazwę: Park Sportowy LKS
„Pogoni” im. Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza. Odegranie hymnu narodowego zakończyło pierwszą część jubileuszu.
Wraz z wybuchem II wojny światowej „Pogoń” przestała istnieć. Wcześniej jednak jej zawodnicy zostali powołani do wojska. Walczyli na różnych frontach Europy,

Rok 1925. Piłkarze „Pogoni” Lwów. Stoją od lewej:
NN, Mauer, NN, Batach, Franciszek Giebartowski,
Ludwik Szabakiewicz, Karol Hanke,
Władysław Olearczyk, Emil Görlitz, Wacław Kuchar,
Fischer (trener); klęczą: Ludwik Słonecki, Edward Gulicz,
Bronisław Fichtel, Urich, NN.
w tym także przeciwko Sowietom, którzy 17 września 1939
r. wtargnęli zdradziecko na ziemie II Rzeczypospolitej.
W 2004 roku minęło 100 lat od założenia sławnego LKS
„Pogoń”. Dlatego też przedstawiona skrótowo historia
tego klubu winna być ważna dla współczesnych i uratowana od zapomnienia. Przemyśl, z racji swych bliskich
związków historycznych ze Lwowem, ma moralny obowiązek o to zadbać.

Wykorzystano:
Rudolf Wacek, Wspomnienia sportowe, Opole 1948.
Józef Frankiewicz, Wychowanie fizyczne w szkołach i sport klubowy
w Przemyślu w dobie autonomii Galicji, Przemyśl 2004 r.
Sport, Lwów, 17 III 1922 – 21 XII 1927.

Ligowy debiut: 1927, „Hasmonea” Lwów 7:1.
Najlepszy strzelec: Michał Matyas, 100 goli.
Najwyższe zwycięstwo: 12:0 „Ruch” Hajduki Wielkie, 1922 i „Lublinianka” Lublin, 1926.
Najwyższa porażka: 0:7 „Legia” Warszawa, 1928 i „Warta” Poznań, 1931.
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sylwetki

Aniela (Lela) z Wolskich Pawlikowska.
Szkic do biografii

Malarka
z Medyki

20

Aniela (Lela) z Wolskich Pawlikowska była żoną ostatniego właściciela Medyki, Michała Pawlikowskiego. Urodziła się 11 lipca 1901 roku we Lwowie jako piąte, najmłodsze dziecko Maryli z Młodnickich i Wacława Wolskiego.
Jej rodzina była bardzo zasłużona dla polskiej kultury,
sztuki i gospodarki. Do historii przeszedł narzeczeński
związek jej babki, Wandy Monné i Artura Grottgera, tragicznie przerwany przez przedwczesną śmierć artysty.
Matka Anieli była poetką, a ojciec, pionier przemysłu naftowego w Galicji, interesował się także dyscyplinami humanistycznymi.
Aniela otrzymała wykształcenie domowe, a jego program został ułożony przez babkę i matkę. Duże znaczenie odgrywało w nim kształcenie artystyczne – muzyczne
i plastyczne. Późniejsza malarka swoje plastyczne umiejętności nabywała początkowo w dość nietypowy sposób: w domu i ogrodzie sąsiadki, znanej lwowskiej kolekcjonerki dzieł sztuki, Heleny Dąbczańskiej, a jej nauczycielem był znakomity rysownik, filozof i psycholog,
Władysław Witwicki. Już jako dziewięcioletnie dziecko
Lela po raz pierwszy wystawiła swoje 54 prace na wystawie dla dzieci zorganizowanej przez lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Później jako eksternistka uczęszczała na seminarium profesora historii sztuki
Władysława Podlachy na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a – już po wyjściu za mąż i zamieszkaniu w Medyce
– na zajęcia z rysunku i malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Wojciech Weissa i Kazimierza Sichulskiego.
W latach pobytu w Medyce (1924-1939) Aniela i Michał
Pawlikowscy założyli prywatne wydawnictwo pod nazwą
„Biblioteka Medycka”. Michał był redaktorem literackim,
a jego żona dbała o plastyczny kształt medyckich publikacji i często je ilustrowała; do roku 1939 wydano piętnaście
tytułów. O artystycznych walorach medyckich książek
w samych superlatywach pisali recenzenci polscy
i obcy, m. in. kilkakrotnie jedno z najpoczytniejszych europejskich czasopism o sztuce, londyńskie „The Studio”. Szczytowy rozkwit twórczości Pawlikowskiej przy-

Marek MIKRUT

Marta TROJANOWSKA

Twarz, czapka i niebo (Autoportret), 1926,
olej na tekturze
padł na lata trzydzieste XX wieku. W „Bibliotece Medyckiej” opublikowała wówczas (1934) tekę Bogurodzica, zawierającą dziesięć ręcznie kolorowanych linorytów poświęconych polskim świętom Maryjnym, otrzymała zaszczytne wyróżnienie na dorocznym Salonie „Zachęty”
(1934) za Portret pani Szajnochowej, nagrodę w Poznaniu za linoryt Św. Hubert (1937) oraz brała udział w wie-

Snopki na polach w Medyce, 1924,
akwarela na kartonie

Marek MIKRUT

lu wystawach organizowanych między innymi we Lwowie, w Warszawie, Zakopanem oraz za granicą, m. in.
w Lipsku, Rzymie, we Florencji i w Turynie. Znana i ceniona była przede wszystkim jako ilustratorka książek i
jako portrecistka.
Wybuch wojny pokrzyżował Pawlikowskim wszystkie
plany, i artystyczne i prywatne. W pierwszych dniach
września cała rodzina wyjechała do Lwowa, a w roku
1942 - do Rzymu. Przed wyjazdem udało się zabezpieczyć
w Zakopanem archiwalia przechowywane wcześniej
w Medyce. W Rzymie utrzymanie sześcioosobowej rodziny spadło na barki Anieli Pawlikowskiej: zarabiała, wykonując portrety; bardzo często jej modelami byli włoscy
arystokraci i przebywający w Italii dyplomaci. W Rzymie,
tuż przed wkroczeniem wojsk sojuszniczych, zmarła na
białaczkę jedna z córek artystki, a w roku 1946 najstarsza
z córek wstąpiła do klasztoru.
Po zakończeniu wojny, gdy było jasne, że wschodnie
granice Polski ulegną zmianie, a Lwów i Medyka pozostaną w granicach ZSRR, Aniela i Michał Pawlikowsy podjęli brzemienną w skutki decyzję pozostania na emigracji i pod koniec
1946 roku osiedlili się w Londynie.
Portrety malowane przez artystkę
na zamówienie zamożnych klientów
stały się znowu jedynym źródłem dochodów rodziny. Na inną, niż wolny
zawód, pracę władze angielskie nie
zezwalały ani artystce, ani jej mężowi. Stopniowo jednak Pawlikowska
zyskiwała sobie coraz szerszą sławę jako portrecistka. Z braku własnej pracowni artystycznej uczyniła
atut swojej pracy: Malowała portrety w domach bogatych klientów, co,
zwłaszcza wówczas, gdy modelami
były małe dzieci, stawało się bardzo korzystne zarówno dla dzieci,
jak i samej artystki. Dzięki temu, że
wykonywała portret w „naturalnym
środowisku” modela, zyskiwał on na
autentyczności. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku Aniela Pawlikowska
była jedną z najpopularniejszych artystek na Wyspach
Brytyjskich i w Europie Zachodniej. Portretowała między innymi córki króla Hiszpanii, Aleksandrę księżniczkę Kentu, oraz kilkakrotnie Dianę Spencer, późniejszą
żonę księcia Karola. W roku 1955 część swojego ogromnego dorobku w zakresie portretu (ogółem wykonała na zamówienie ponad osiemset prac) pokazała na wielkiej wystawie w renomowanej Parsons Gallery w centrum Londynu. Wystawa ta była dużym wydarzeniem kulturalnym
i towarzyskim w całej Anglii. Pomimo tego powodzenia
artystka nie czuła się spełniona twórczo. Jej przedwojenna sztuka była związana z polską narodową kulturą, była
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Nocne czary wdowy Johanny (ilustracja do Jagnieszki...),
ok. 1925, akwarela na kartonie

różnorodna i i trafiała do szerokich kręgów odbiorców.
W obcym mentalnie środowisku angielskim musiała pracować niemal wyrobniczo, malując na zlecenie, w związku z czym konieczna była rezygnacja z twórczej niezależności i tematów innych niż portrety.
Pod koniec lat pięćdziesiątych, wskutek intensywnej
pracy Aniela Pawlikowska straciła widzenie w jednym
oku. Pomimo tego, tak istotnego w jej sytuacji, uszczerbku na zdrowiu, nadal intensywnie pracowała, starannie
ukrywając swoje kalectwo, tak, że żaden z jej klientów nie
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domyślił się jej niepełnosprawności. Jej dochody jako portrecistki były stosunkowo duże, ale przeznaczała je także na przykład na utrzymanie pozostałego w rękach rodziny „Domu pod Jedlami” w Zakopanem, który jako pomnik stylu zakopiańskiego (projekt Stanisława Witkiewicza) wymagał stałych napraw i konserwacji. Po roku 1956
artystka wraz z mężem wielokrotnie przyjeżdżała do Polski. Porządkowali ocalałe po wojnie archiwalia medyckie
i uzupełniali je o nowe dokumenty zdobywane na emigracji, gdzie w różnych instytucjach kulturalnych utworzonych przy rządzie londyńskim aktywnie działał Michał.
Swoją postawą i pracą Pawlikowscy nadal służyli kulturze
narodowej. Michał zginął w Londynie w wypadku samochodowym 15 listopada 1970 roku, Aniela, do końca czynna jako malarka, zmarła 23 grudnia dziesięć lat później.
W Medyce, która w roku 1948 wróciła w granice państwa polskiego, w majątku Michała i Leli powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W dworze Pawlikowskich
za sowieckich czasów urządzono oborę, a w latach sześćdziesiątych dwór ten całkowicie rozebrano. Robiono też
wszystko, aby zatrzeć pamięć o dawnych właścicielach
majątku; środki masowego przekazu kreowały miejscowość na „wielki suchy port przeładunkowy” lub „wielki kombinat PGR”, a w przydworskim parku urządzano
polsko-radzieckie spotkania przyjaźni. Pomimo częstych
przyjazdów do Polski oboje Pawlikowscy nie chcieli odwiedzić Medyki i patrzeć, jak miejsce, gdzie byli szczęśliwi przez pierwszych piętnaście lat swego małżeństwa,
ulega stopniowej zagładzie. Uczuciowo byli jednak bardzo
związani z tą miejscowością i do swojej śmierci utrzymywali korespondencję z niektórymi jej mieszkańcami.
Koleje życia i twórczość Anieli Pawlikowskiej nie są
w Polsce szerzej znane. W polskim piśmiennictwie o sztuce za czasów PRL w ogóle nie wspominano o jej sukcesach komercyjnych na zachodzie Europy – nie było to
wówczas pożądane ideowo. Inne powody tego stanu rzeczy były natury politycznej: pozostająca na emigracji rodzina artystki związana była z narodową frakcją rządu
londyńskiego, a jej siostra, Beata Obertyńska, po przejściu przez piekło sowieckich łagrów, wydała na emigracji
wspomnienia opisujące pełne grozy obozowe doświadczenia. Przedwojenna twórczość malarki była mocno związana z narodowo-chrześcijańskim etosem kultury polskich
ziemian i o tym rodzaju twórczości oficjalna propaganda
przed 1989 rokiem także uparcie milczała.
O dokonaniach malarki zaczęto wspominać dopiero po
roku 1997, kiedy to mieszkający stale w Kanadzie syn artystki, Kasper Pawlikowski, przekazał w darze Muzeum
Narodowemu w Krakowie blisko tysiąc jej prac. Zarówno twórczość Anieli Pawlikowskiej, jak i jej osoba w pełni zasługują na szeroką prezentację na forum ogólnopolskim. Należy bowiem chociaż w części naprawić krzywdy moralne wyrządzone przez historię przedstawicielom
polskich ziemian i przedwojennej lwowskiej inteligencji.
Swoją postawą życiową i wiernością ideałom wielokrotnie dowiedli oni swojej prawości i szlachetności.
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Autorka jest doktorem, historykiem sztuki,
pracownikiem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Jan Paweł II
we Lwowie

wystawy

Z wdzięcznością
za kanonizację
Mariusz OLBROMSKI
W katedrze lwowskiej obrządku łacińskiego, 10 listopada 2005 roku odbyło się otwarcie wystawy „Jan Paweł
II we Lwowie. Z wdzięcznością za kanonizację”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
Otwarcie wystawy zostało włączone w cykl uroczystości związanych z kanonizacją dwóch polskich świętych, działających na terenie diecezji lwowskiej: abp.
Józefa Bilczewskiego oraz ks. Zygmunta Gorazdowskiego („księdza dziadów”). Zostali oni beatyfikowani
przez papieża Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Lwowa 26 czerwca 2001 r. – zaś kanonizowani
w Rzymie 23 października br. przez papieża Benedykta
XVI. Uroczystości te obejmowały konferencję episkopatu Kościoła łacińskiego na Ukrainie i mszę dziękczynną.
Zgromadziły one arcybiskupów, biskupów i duchowieństwo z terenu obecnej Ukrainy oraz najbardziej znaczących diecezji polskich. Wystawę otworzył ks. abp Stanisław Dziwisz, kardynałowie Franciszek Macharski oraz
Marian Jaworski. W uroczystości uczestniczył ambasador - konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Osuchowski. We mszy uczestniczyły tłumy wiernych. Podczas kazania kard. Marian Jaworski, zwierzchnik Kościoła łacińskiego na Ukrainie, podkreślił znaczenie wystawy w dwóch aspektach: jako upamiętniającej wizytę
Ojca Świętego w czerwcu 2001 r. na Ukrainie oraz przygotowującej wiernych do uroczystości z okazji piątej
rocznicy wizyty Jana Pawła II w przyszłym roku.
Wystawa składa się z dwóch integralnych części: prac
międzynarodowej grupy fotografików „Black & White”
przedstawiających pielgrzymkę Jana Pawła II do Lwowa oraz prace kaligraficzne rzeszowskiej artystki Krystyny Niebudek, zawierające cytaty z homilii papieża,
zwłaszcza z pielgrzymki do Lwowa. Eksponowano złoty ornat Ojca Świętego, w którym celebrował mszę św.,
mszał oraz medale i pamiątki związane z Jego osobą. Na
wystawie znalazły się także materiały o obydwu świętych oraz dotyczące pielgrzymki i śmierci Jana Pawła IL.
Ekspozycja zostanie zaprezentowana we wszystkich
diecezjach łacińskich na Ukrainie. Jej przygotowanie
zostało sfinansowane ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie”.

miejsca
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi

Janusz POLACZEK
Żółkiew na mapie Kresów wschodnich Rzeczypospolitej
jest miejscem szczególnym, choć nie posiada tak starej
historii jak Lwów czy Kamieniec Podolski. Jej dzieje zaczynają się dopiero w końcu XVI wieku. Konkretnie zaś
w 1597 roku, kiedy to Stanisław Żółkiewski, na miejscu
świeżo nabytej wsi Winnik, postanowił wzorem Zamoyskich wznieść od podstaw nowe miasto – siedzibę rodową, nazywając ją, podobnie jak Zamość, od nazwiska założycieli – Żółkwią. Mimo śmiałych planów oraz chęci oparcia się na wzorcowych założeniach miasta idealnego, Żółkwi daleko było jednak do harmonii i wykwintnego piękna Zamościa.
Powstała za to w Żółkwi świątynia jakże odmienna od innych i ważna dla kultu rodzimej historii, zwłaszcza tej wojennej. Mam tu na myśli kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca. Nie jest on wprawdzie jedyną na terenie dawnej
Rzeczypospolitej realizacją idei świątyni krzyżowo-kopułowej, pomyślanej jednocześnie jako mauzoleum rodowe, ale
jego dekoracja (uzupełniana etapami) w postaci wielkich
malowideł obrazujących triumfy oręża polskiego odniesio-

ne za sprawą właścicieli Żółkwi: Stanisława Żółkiewskiego, a następnie Jana Sobieskiego, uczyniła zeń jedyne swego rodzaju sanktuarium sławy wojennej Polaków.
Z tego właśnie powodu już w XVIII i XIX w. miasto stało
się obiektem zainteresowania podróżników, pamiętnikarzy, historyków – słowem wszystkich miłośników dziejów
i tradycji narodowej.
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca ufundował w 1620
roku hetman wielki koronny i kanclerz Stanisław Żółkiewski. Aktem fundacyjnym duchowni zobowiązani zostali do
sprawowania liturgii specjalnie upamiętniającej zwycięstwa wojenne fundatora kościoła i założyciela miasta. Dlatego też dekoracja i wyposażenie tej pięknej pod względem architektonicznym, kopułowej świątyni pomyślane
były tak, by prócz funkcji sakralnych, mogła ona pełnić
funkcję pomnika chwały rodu Żółkiewskich i Oręża Polskiego. Wewnętrzny wystrój architektoniczny uzupełniły
później w latach trzydziestych XVII w. nagrobki wykonane z fundacji Zofii Daniłowiczonej: po lewej stronie ołtarza wielkiego – Stanisława Żółkiewskiego oraz jego syna
Jana Żółkiewskiego (zm. 1623), starosty hrubieszowskiego i jaworowskiego, a po prawej – Reginy z Herbutów Żółkiewskiej (zm. 1626), żony hetmana i ich córki Zofii Daniło-
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Mauzoleum
na kresach
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Litografia (XIX w.) z wyobrażeniem obrazu
Marcina Altomonte Bitwa pod Wiedniem

Litografia (XIX w.) z wyobrażeniem obrazu
Marcina Altomonte Bitwa pod Parkanami

24

wiczowej (zm. 1634), wojewodziny ruskiej. O tym, że miejsce to związane było w wyniku koligacji rodzinnych z innym wielkim wodzem polskim królem Janem III Sobieskim, świadczą z kolei ufundowane przez niego nagrobki jego ojca Jakuba (zm. 1646), kasztelana krakowskiego oraz wuja Stanisława Daniłowicza (zm. 1636), starosty
korsuńskiego.
Na zewnątrz, prócz elementów wystroju charakterystycznych dla budowli sakralnej, zwraca też uwagę fryz
w stylu doryckim z orłami, kartuszami herbowymi, scenami batalistycznymi i postaciami jeźdźców, przypominający,
że mamy tu do czynienia z miejscem upamiętnienia sprawców tylu chwalebnych zwycięstw.
O wyjątkowości wystroju kościoła, czyniącej zeń świątynię chwały oręża polskiego, stanowiły wspomniane wielkie płótna batalistyczne zawieszone w prezbiterium i na
ścianach transeptu.

Najwcześniejsze z nich – Bitwę pod Kłuszynem zamówił
jeszcze hetman Stanisław Żółkiewski zapewne u Szymona Boguszowicza. Porządkując, być może w przeczuciu rychłej śmierci (w przeddzień niebezpiecznej wyprawy), swe
sprawy, pragnął upamiętnić swój największy triumf wojenny. Obraz ten, wielki rozmiarami, trudno jednak uważać za
wybitne osiągnięcie artystyczne. Reprezentuje on raczej
sztampowe rozwiązanie kompozycyjne w typie XVII-wiecznego malarstwa batalistyczno-topograficznego, w którym
z założenia walory artystyczne musiały być podporządkowane wymogom prezentacji reguł sztuki wojennej. Nic zatem dziwnego, że w dziele tym rzuca się w oczy niezdarność czy raczej niedbałość malarza o stworzenie zwartej
całości kompozycyjnej - połączenia syntetycznego obrazu
bitwy z realizmem i precyzją szczegółu. Nie umniejsza to
bynajmniej walorów obrazu jako źródła historycznego.
Swego rodzaju pendant do tego płótna, w czasach, gdy
Żółkiew należała do Sobieskich, zamówił król Jan III Sobieski. Chodzi oczywiście o wiszącą dawniej w prezbiterium żółkiewskiej fary naprzeciw Bitwy pod Kłuszynem,
Bitwę pod Chocimiem. Dzieło to, dawniej przypisywane
Ferdynandowi van Kessel, obecnie zaś, po odkryciu sygnatury Andrzeja Stecha, łączone z tym wybitnym malarzem gdańskim, stanowi ważny przykład ikonografii
Jana III jako rycerza chrześcijańskiego, mający bliskie
związki z ówczesną grafiką o treściach batalistycznych
(chodzi zwłaszcza o rycinę Romeyna de Hooghe’a).
Kolejne kompozycje batalistyczne Jan III Sobieski zamówił u Marcina Altomonte. Przedstawiają one dwa najważniejsze zwycięstwa z kampanii wiedeńskiej: Bitwę
pod Wiedniem i Bitwę pod Parkanami .
Pierwszy z wymienionych obrazów (malowany pomiędzy 1693 a 1694 r.) jest bez wątpienia najważniejszą polską kompozycją batalistyczną z XVII wieku, wzorowaną
na najgłośniejszych w owym czasie obrazach obcych, które Altomonte znał najprawdopodobniej z reprodukcji graficznych, choć bliska zależność stylistyczna, a nawet kolorystyczna z obrazem Bitwa pod Arbelą Charlesa Le
Bruna - „pierwszego malarza Ludwika XIV” nie wyklucza przepuszczenia, że Altomonte mógł studiować nawet
oryginały.
Drugie (dziś najgorzej zachowane) z wiszących ongiś
w farze żółkiewskiej dzieł Altomontego – Bitwa pod Parkanami (malowane w 1atach 1693-1695) już nie charakteryzuje się taką siłą wyrazu i należy je sytuować w rzędzie kompozycji bardziej konwencjonalnych. Pomimo to
i w tym obrazie widać zależności od wielkich wzorów batalistyki europejskiej, zwłaszcza namalowanej w 1529 r.
Bitwy Aleksandra Wielkiego Altdorfera.
Obecnie w restaurowanej kolegiacie żółkiewskiej, po
najważniejszym w XVII-wiecznej Polsce zespole płócien batalistycznych, pozostały puste miejsca i fragmenty barokowych ram, wykonanych ok. 1695 r. na zamówienie Jana III Sobieskiego. Możemy jedynie żywić nadzieję,
że w przyszłości powrócą one na swoje miejsce i kościół,
prócz funkcji sakralnych, pełnić będzie zgodnie z wolą
fundatorów funkcję świątyni chwały oręża polskiego.
Autor jest doktorem, historykiem sztuki,
pracownikiem Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki

nauka

Konferencja poświęcona
działalności Tymona Terleckiego

Żywa pamięć
Organizatorzy konferencji pod tytułem „Tymon Terlecki:
pamięć i sumienie emigracji” – Instytut Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu i Urząd
Miejski w Przemyślu – zaprosili do udziału w niej badaczy z najważniejszych ośrodków polonistycznych, reprezentujących różne dziedziny literaturoznawstwa. W efekcie, obrady toczące się w Pałacu Lubomirskich (siedzibie
PWSZ) oraz w sali narad Urzędu Miejskiego, przyniosły
wiele naprawdę interesujących wystąpień i dyskusji. Interesujących na tyle, że potrafiły one zgromadzić (i zatrzymać) sporą liczbę słuchaczy, i to nie tylko studentów
miejscowej polonistyki.
Wydawać by się mogło, że konferencja naukowa
(zwłaszcza organizowana w okrągłą rocznicę) jest zdarzeniem hermetycznym i dla „zwykłego” odbiorcy niestrawnym. A jednak okazuje się, że nawet o tak szczegółowych kwestiach można pisać i rozmawiać w sposób intrygujący i ciekawy. Zresztą sam temat konferencji – Tymon Terlecki – do takiej postawy inspiruje.
Z urodzenia Przemyślanin, większość swego życia naukowego spędził we Lwowie, a potem na emigracji, odciskając się w istotny sposób na życiu duchowym środowiska londyńskiego. Nie był tylko badaczem literatury, ale
także eseistą, krytykiem, redaktorem radiowym, animatorem życia kulturalnego. Jego działalność zatem okazała się dobrym pretekstem do interesujących refleksji
i spostrzeżeń.
Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana: od tych
przedstawiających historyczne i polityczne tło działalności Terleckiego (Marian Kisiel, Artur Trudzik), przez teksty ukazujące jego poglądy estetyczne (Stanisław Bryndza-Stabro) aż po wystąpienia omawiające jego dzieła
z pogranicza literatury, reportażu i biografistyki (Dorota
Kozicka, Wojciech Ligęza, Aleksander Fiut, Dorota Wojda). Osobnym zagadnieniem, wokół którego krążyli prawie wszyscy referenci, była charakterystyczna postawa
filozoficzna Terleckiego, określana mianem personalizmu. Tej swoistej filozofii, znajdującej swój rezonans tak-

Tymon Terlecki

archiwum Niny Tylor-Terleckiej

W dniach 7-9 listopada 2005 r. w Przemyślu odbyła się
ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona życiu
i dorobkowi badawczemu Tymona Terleckiego – jednego z najważniejszych polskich krytyków literackich na
emigracji. Terlecki urodził się w 1905 roku w Przemyślu (6 listopada przypadała 100 rocznica jego urodzin),
toteż wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy.

że w działalności krytycznoliterackiej i pisarskiej, szczególną uwagę poświęcili Krzysztof Dybciak, Józef Olejniczak czy Andrzej Juszczyk.
Główną zasługą organizatorów (merytoryczną opiekę nad konferencją sprawował prof. Jerzy Jarzębski) było zgromadzenie w jednym miejscu grona niebanalnych osobowości, co stworzyło specyficzną atmosferę intelektualną (nieczęstą na podobnych sesjach).
W przemyskiej konferencji uczestniczyli m.in.: Nina Tylor-Terlecka (wdowa po Tymonie), najlepszy w Polsce
znawca problemów krytyki literackiej Krzysztof Dybciak (UKW),wybitni badacze literatury XX wieku – Ewa
Wiegandt (UAM), Wojciech Ligęza (UJ), Stanisław Bryndza-Stabro (UJ), Aleksander Fiut (UJ), Marian Kisiel
(UŚ), Józef Olejniczak (UŚ) i oczywiście Jerzy Jarzębski
(PWSZ i UJ). Efekt: konferencja była nie tylko godnym
sposobem uczczenia pamięci Tymona Terleckiego, ale też
w znaczący sposób pozwoliła zaistnieć przemyskiej polonistyce na mapie krajowego życia naukowego. Teraz wypada tylko czekać na publikację książki z materiałami pokonferencyjnymi.
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Ukraina

Rok po rewolucji
Fragmenty wywiadu Marka Cynkara z profesor Tatianą Balabuszewicz, historykiem, politologiem, wykładowcą Akademii Dyplomatycznej oraz Uniwersytetu w Kijowie.
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- Jak wyglądał w Pani rozkładzie zajęć 21, 22 listopada rok temu?
To była niedziela, dzień wyborów. Chodziło o to, czy
przejdzie ta druga tura. Wieczorem poszłam na Majdan,
zobaczyłam swoich studentów, którzy już byli gotowi demonstrować dalej. (...)
- Byliście wówczas świadomi, że rozpoczyna się rewolucja?
O rewolucji jeszcze wtedy nie myśleliśmy. Myśleliśmy
po prostu o tym, co będzie dalej, a dalej był poniedziałek;
rano były na Majdanie wypowiedzi Tymoszenko. Przedtem jednak była długa noc. Przychodziły informacje z Komisji Wyborczej, ze sztabu Juszczenki i po prostu z ulic
Kijowa, a ja miałam mieć wykłady. O dziesiątej zadzwoniłam do swojego dziekana i on powiedział, że studenci są
już na Majdanie, ale mam przyjść na godz. 15.,
a kiedy przyszłam, to prezydent Akademii, Druhowiecki
organizował już weekend. Cała Akademia, która miała zajęcia do trzeciej, poszła już na Majdan specjalną kolumną
i zaczęło się to, o zaczęło! (...)
- Wierzyła Pani wówczas w zwycięstwo rewolucji?
Mnie to się marzyło, bo cały czas byłam wśród młodych. Jeżeli pan przypomina sobie, już wcześniej w Przemyślu powiedziałam, że ci młodzi już nie dopuszczą do
powrotu tego, co było przedtem i nie dopuścili.
- Mija rok od pomarańczowej rewolucji, kto jest dziś
na Ukrainie jej benificjentem?
Specjalnym benificjentem to jest naprawdę młodzież, bo
na początek matki dostały po urodzeniu dziecka dość wysokie dodatki. Trochę też dostali emeryci. Wypłaty emerytalne są podwyższone. Z drugiej strony to, co zyskało całe
społeczeństwo: swoboda druku, swoboda mediów. Dziennikarze nie dają spokojnie żyć nikomu, od prezydenta i jego
rodziny do ostatniego urzędnika. Może ta znaczna swoboda mediów jest największym rezultatem rewolucji. (...)
- Tylko tyle potrzebowało ukraińskie społeczeństwo
do szczęścia? Wystarczy mu wyłącznie poczucie wolności na duchu? A co z poczuciem wolności gospodarczej? Co z rozwojem ukraińskiego państwa?
Z gospodarką sprawa jest bardziej skomplikowana. Rewolucja miała sens chociażby dlatego, że jeden z największych kombinatów metalurgicznych Krywono-Stal został
sprzedany za normalną cenę i budżet Ukrainy dostał
24 czy ileś tam miliardów hrywien. Dzięki temu więcej
pieniędzy w projekcie budżetu przeznaczono na cele socjalne. Z tego społeczeństwo ukraińskie może wyciągnąć

wnioski jak wcześniej zostało obrabowane, bo przedtem
cały ukraiński przemysł dostał się w ręce pięciu, sześciu
osób dosłownie za kopiejki.
- A na ile w ocenie Pani Profesor zmienia się państwo, jego kondycja?
Przyszła duża ilość młodych urzędników, którzy już zaczęli swoje życie w niepodległej Ukrainie i nie noszą na
sobie urazu czasów sowieckich. Ale teraz przed wyborami sytuacja w społeczeństwie jest bardzo złożona i niebezpieczna. Jeżeli nie wygramy nowych wyborów, to możemy przegrać i całą rewolucję.
- Kto z kim będzie walczył w tych wyborach?
Będzie walczyła nowa Ukraina, pomarańczowa
z Ukrainą przedpomarańczową i jeszcze sowiecką.
- Ale Ukraina pomarańczowa jest mocno podzielona...
Ona jest mocno podzielona, ale jednomyślna w tym, że
nie można wrócić do tego, co było przedtem. I spodziewam się, że się między sobą domówią jeszcze przed wyborami.
- To może właśnie dlatego w tym krytycznym momencie próbują się jakby dogadać na nowo skłóceni Julia
Tymoszenko i Wiktor Juszczenko wraz ze swoimi politycznymi partiami?
Juszczenko za każdym razem mówi, że nigdy nie odbierał swojej ręki z ręki Julii. Dał podarunek z okazji ślubu jej córki, a Julia zawsze powie, że nigdy nie będzie
walczyła przeciwko prezydentowi, ale ma zastrzeżenia
do jego otoczenia. Tak więc między nimi możliwe jest porozumienie. Zobaczymy.
- Jaką rolę w zbliżających się wyborach na Ukrainie
odegrać może Rosja?
Teraz oficjalne stanowisko Rosji zmieniło się, bo nikt
nie mówi, że popierają, powiedzmy, Janukowycza czy kogoś innego. Nawet ambasador Rosji na Ukrainie powiedział, że Rosja uzna tych, których wybierze naród ukraiński. Jednak Rosja jest strasznie zainteresowana tym,
żeby odwrócić Ukrainę od integracji europejskiej. (...)
- Czy wyczuwalne są rosyjskie macki na Ukrainie?
Oczywiście, że tak i w sferze ekonomicznej po raz kolejny nie doszli do porozumienia w sprawie cen gazu i ropy
naftowej. Stanowisko Rosji teraz brzmi bardzo stanowczo:
jeżeli chcecie być Europejczykami, to musicie zapłacić
cenę, jaką płaci Unia Europejska. Dla Ukrainy to naprawdę strasznie drogo i teraz rozmowy zostały odłożone. (...)
Natomiast Putin parę razy obiecywał przyjechać na
Ukrainę, ale ani razu nie był za kadencji Juszczenki. Te
stosunki są bardzo skomplikowane.
- Pospekulujmy jeszcze przez chwilę, co stać się może
wiosną. To bardzo ważny okres dla Ukrainy. Nie obawia
się Pani Profesor, że może Ukraina znaleźć się w punkcie wyjściowym sprzed rewolucji pomarańczowej?

Dorota KOWALSKA

Istnieje niebezpieczeństwo, że sytuacja może okazać się
jeszcze gorsza, dlatego że po tej nie bardzo jeszcze dokonanej reformie konstytucyjnej kompetencje Juszczenki jako
prezydenta będą bardzo ograniczone. Za premiera może
dostać Janukowicza i nie będzie miał instrumentów, żeby
z takim premierem walczyć. Juszczenko trochę mu pomógł
przed głosowaniem w Radzie Najwyższej właściwie na jego
premiera Zachanurowa, bo podpisał memorandum o porozumieniu z opozycją. Temu porozumieniu społeczeństwo
ukraińskie jakoś nie sprzyjało, i co z tego będzie, to zobaczymy. Mamy jeszcze pięć miesięcy do tych wyborów.
- Zaplecze Janukowycza topnieje, czy też raczej przemnożyło się w tym porewolucyjnym okresie?
Zostało takie samo. Janukowycz ma betonowy elektorat w Donbasie, Donbas to pięć milionów ludzi, pięć milionów wyborców, a oni będą głosować tylko na Janukowycza. Trudno powiedzieć, ilu wyborców stracił Juszczenko w pozostałej części Ukrainy. (...)
- Czyli ludzie pomarańczowej rewolucji nie wykorzystali tego roku? Nie umocnili swojej pozycji?
Niestety nie. Jeżeli chodzi o ekipę polityczną to ona
straciła, bo nie mogła zrealizować wszystkich możliwości, które dała jej rewolucja. Z drugiej strony oczekiwania
społeczeństwa były naprawdę za duże i zrobić wszystko
w ciągu roku to było absolutnie niemożliwe. Najgorsze, co
się stało, to ten rozłam w drużynie pomarańczowej. Ranking Juszczenki zaczął spadać głównie po tej sytuacji,
kiedy podał do dymisji rząd Tymoszenki.
- Podobnie jest u nas w Polsce, gdy politycy się kłócą,
ich popularność spada w sondażach opinii publicz-

nej. No, ale mamy już nowy rząd, mamy nowy parlament. Jak Pani Profesor patrzy z ukraińskiej perspektywy na sytuację w Polsce?
Jeżeli przed wyborami obaj kandydaci na prezydenta
mówili o tym, że Ukraina zostanie strategicznym partnerem, to po wyborach nie mamy jeszcze żadnej oficjalnej
wypowiedzi. Wiemy tylko, że minister Meller był w Rosji,
i co więcej, na pierwszego grudnia na Ukrainie zapowiadano bardzo ważne wydarzenie: szczyt Ukraina – Unia
Europejska. Do uczestnictwa w nim zaproszono wszystkich i Polskę w pierwszym rzędzie.
Musi tam być Tony Blair i zaproszone są wszystkie
państwa Unii Europejskiej, ale dzisiaj nie wiem, czy Polska wyraziła zgodę na uczestnictwo w tym szczycie, bo
dwa dni temu jeszcze tej zgody Polski nie było.
- A jak sprawdza się nasza dyplomacja?
Dyplomatów z Polski bardzo lubimy. Teraz mamy nowego ambasadora. Szkoda tylko, że to tylko Czesi mają
takie coroczne spotkania ze studentami. Ambasador czeski specjalnie zaprasza studentów wielu uczelni kijowskich, którzy coś rozumieją po czesku i opowiada im
o Czechach. Ze strony polskiej tego jeszcze nie mamy,
ale spodziewamy się, że może coś będzie zorganizowane.
W najbliższym czasie zaprosimy ambasadora Kruczkowskiego do Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. (...)
- Miejmy nadzieję, że spotkanie będzie udane. Dziękuję Pani Profesor.
Rozmowę wyemitowano 2 listopada 2005 r. na antenie Radia Rzeszów, w porannym magazynie „Kalejdoskop”.
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Pożegnanie
z Przemyślem
Paweł KOZIOŁ

Paweł KOZIOŁ

W Galerii Sztuki Współczesnej, na przełomie listopada
i grudnia, prezentowano wystawę malarstwa Jurka Lisa.
Pretekstem pokazu stał się jubileusz 25-lecia pracy twórczej tego artysty, oraz – jak można sądzić – symboliczne
pożegnanie z Przemyślem. Związany z tym miastem od
urodzenia, będąc w połowie drogi twórczej, zmienia środowisko być może szukając impulsu, pożywki do dalszej pracy artystycznej. Tworzyć można wszędzie, w każdym miejscu, jednak szansa uczestniczenia na bieżąco w życiu artystycznym dużego środowiska – nie jest bez znaczenia.
Jurek Lis jest od dawna malarzem ukształtowanym
i rozpoznawalnym. To artysta świadomy swoich celów,
a przede wszystkim umiejący zastosować wybrane środki malarskie by je zrealizować. Jak sam mówił: „Nie zależy mi na przekazywaniu w malarstwie konkretnych treści,
ale na szukaniu porozumienia z odbiorcą na płaszczyźnie
czysto emocjonalnej” i dalej: „Główny sens swojego malarstwa widzę w poszukiwaniu ludzi z podobną wrażliwością odbierających rzeczywistość”.
Kolor, światło, przestrzeń, a także gest to najważniejsze
części budowy formalnej jego obrazów. Jest to jednocześnie malarstwo, w którym na kanwie np. przetransformowanych pejzaży gest wyrażony wprowadzaniem obcych,
zdawałoby się, elementów, wtapia się w założony schemat

Podróż astralna
obrazu, stając się, z jednej strony równorzędnym elementem kompozycji, z drugiej środkiem dla wyrażania własnych emocji.
Jest to malarstwo przejrzyste w swojej strukturze, czytelne i liryczne w wyrazie. Objawiające osobisty stosunek
do rzeczywistości, oraz zachęcające do uczestniczenia
w jej odbiorze w zaproponowany przez autora sposób.
Jurek Lis ur. w Przemyślu w 1954 r. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni prof.
Konrada Jarodzkiego. Dyplom w 1980 r. Wystawia od roku 1981. Zorganizował 16 wystaw indywidualnych, brał udział w 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Dwukrotnie był stypendystą Prezydenta Miasta Przemyśla.
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Paweł KOZIOŁ

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej czynna jest (do 21 stycznia 2006)
wystawa malarstwa Henryka Lasko.
Składają się na nią niewielkiego formatu pejzaże, martwe natury i kwiaty, a także kompozycje właściwie już
abstrakcyjne, w których istotnym
elementem jest zestawienie ujętych
w kontur płaskich, barwnych plam.
Autor prac jest z zawodu nauczycielem oraz informatykiem, a swoją pasję – malarstwo, realizuje już od ponad 25 lat. Jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień. Przed laty współtworzył amatorski ruch
plastyczny w Przemyślu i do dzisiaj jest jego aktywnym
przedstawicielem.
Realizowane głównie w zaciszu domowym kompozycje,
zwłaszcza pejzażowe, na podstawie wcześniej wykonanych
szkiców, odznaczają się szczerością wypowiedzi i umiejętnością jednolitego kształtowania obrazu. Zestaw prac ilustruje także różnorodność poszukiwań technicznych i formalnych, ujętych jednak w ryzy własnego odczucia koloru.

Paweł KOZIOŁ

Kameralne obrazy Henryka Lasko

Łódki - akryl, 2005 r.

książki

Dawid Kornaga

Gangrena

Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa

N

a pierwszy rzut oka to normalna powieść, podzielona na trzy rozdziały. Zaczynam czytać i już pierwszy zgrzyt – opis
gwałtu, zaraz potem dostrzegam szokujący język. A może na odwrót: najpierw język
pełen wulgaryzmów i brutalności, a później
dzieło zniszczenia, jakie dokonuje bohater
na niewinnej mieszkance dobrego osiedla.
Zagłębiam się w lekturze coraz bardziej
i bardziej, nie mogę się oderwać. Coś w sobie Gangrena ma, bo wciąga mnie tak bardzo, że dopiero po skończonej lekturze zauważam, że tekst nie jest wyjustowany. Powinno przeszkadzać, ale nie przeszkadzało.
Pochodzący z Lubaczowa autor debiutował w 2003 roku
wielowątkową powieścią Poszukiwacze powieści i już
wtedy można było zauważyć talent lingwistyczny pisarza.
Wulgaryzmom Kornagi nie brak fantazji, nie jest to czysta, zwykła „łacina” w wykonaniu osiedlowych kozaków.
Można tu mówić o wulgarności literackiej, bardziej złożonej, a przede wszystkim w Gangrenie wręcz potrzebnej.
Język to narzędzie, przy pomocy którego myślimy, a więc jakim innym językiem może posługiwać się człowiek zdolny do
tak brutalnych czynów? Język użyty przez autora to nie jego
,,widzimisię”, to konieczność narzucona przez socjologiczny
autentyzm. Autor zerwał z zasadami pisania „dobrej powieści”, o ile coś takiego istnieje. Postąpił na pewno na przekór
tym, którzy w literaturze szukają miłych i przyjemnych opowieści. Ktoś powie, że Kornaga epatuje brutalnością, w gruncie rzeczy epatuje tylko rzeczywistością. Może jednak to jest
tak bardzo przerażające dla czytelnika, że świat opisany w powieści, to nasz świat. Bohater to nie diabeł wcielony, przypomina raczej naszego sąsiada, który mieszka z babcią i opiekuje się kotami. Jego życie ma jednak drugie dno, w którym
jawi się niczym ,,Polish Psycho”. Autor sugestywnie wprowadził nas w strumień świadomości bohatera, a czytelnik podążając wraz z prądem myśli tej negatywnej postaci, może podjąć próbę znalezienia przyczyn narodzin potwora. (To trochę
podobnie jak w powieściach Masłowskiej, chociaż obraz prymitywnego świata wyrażającego się prymitywnym językiem
jest tu bardziej wyrazisty i przerażający.)
Fabuła utworu wydaje się tylko przykrywką dla ukazania całej tandety tego świata, jego zakłamania, totalnej degrengolady. Nawet ci, co powinni stać na straży zasad moralnych, są ich głównymi gwałcicielami. Rola gwałtu w książce Kornagi jest zresztą bardzo ważna: mamy tu
gwałt dokonany przez autora na schemacie typowej powieści i gwałt dokonany przez bohatera. Można powiedzieć, że
gwałt spełnia tu też funkcję symboliczną, bo gdy bohater
gwałci Emilię, to bardziej niż żywą kobietę zdaje się gwałcić pewien system myślenia, sposób życia.

Najlepiej cały utwór podsumowuje motto
do rozdziału trzeciego. Kornaga, sam znany
jako autor tekstów hip-hopowych, sięgnął po
fragment tekstu z piosenki Jestem Bogiem
Paktofoniki: „Jestem Bogiem, uświadom to
sobie”. To słowa wypowiedziane przez bohatera Gangreny. Adam jest trochę jak bohater
Dostojewskiego, z tą różnicą, że Roskolnikow
Kornagi wcale nie ma wyrzutów sumienia.
Roskolnikow to tylko wybitna jednostka, która może sobie na wiele pozwolić, jednak wciąż
jest człowiekiem. Adam stwierdza, że jest Bogiem, więc wyrzuty sumienia są w jego przypadku już nie na miejscu. Adam jest odczłowieczony, ale
nie został zdegradowany do roli zwierzęcia, wręcz przeciwnie, on (jak jego biblijny pierwowzór) zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. Skoro Adam „jest Bogiem”, to jaki
jest więc sam Bóg? Z kart Gangreny wydziera się krzyk
do Boga: widzisz i nie grzmisz, pozwalasz na to wszystko,
jesteś dobry tylko wtedy gdy Ci się zechce. Jak mówi powieściowy Adam: „Człowiek ma tyle wad Boga”. Pozwala
na rozprzestrzenianie się zła na świecie. Tylko czym jest
zło, czy istnieje coś takiego jak zło i dobro? Granica się zatarła, pozwalamy sobie na coraz więcej, to my ustalamy co
jest złe a co dobre.
„Jesteśmy bogami”, ale czy autor chce przez to powiedzieć: „róbcie co chcecie”, została wam dana władza
na Ziemi? Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to raczej
ostrzeżenie: uważaj bo masz władzę, z która niekoniecznie będziesz sobie umiał poradzić. Książka Kornagi daje
nam klucz do rozwiązania zagadki, co się stanie, gdy każdy sobie wyobrazi, że jest Bogiem. Świat, w którym będzie więcej takich ludzi jak Adam, to pandemonium. Kraj,
w którym każdy sobie uświadomi, że jest Bogiem, stanie
się w rzeczywistości ojczyzną szatana.
Gangrena to choroba, która atakuje głównie mężczyzn
w wieku 20 do 40 lat. W takich okolicznościach wybór tej
choroby na tytuł książki wydaje mi się całkowicie trafny.
Chore jest społeczeństwo opisane przez autora, jaki inny
tytuł można mu więc nadać? Zresztą Dżuma już była.
Charakterystyczne dla gangreny owrzodzenia, mają swoje odbicie w ,,Adamach”, tak samo wzbudzają obrzydzenie i trudno się ich pozbyć.
Gangrena to dla mnie jedna z najciekawszych książek
o Bogu i o człowieku, a może bogu i Człowieku. Zmusza do
refleksji. Komu przeszkadzają brutalność i wulgaryzmy
czytać nie musi, a szkoda – bo książka na uwagę zasługuje. Język użyty przez autora jest konieczny do oddania ducha całego utworu. Jak mówi Adam: „Słowniki wbrew pozorom są ubogie. Tworzą je śmiertelni nędzarze.”

Anna GIGOŃ
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Z prof. Jerzym Jarzębskim o tegorocznej
nagrodzie NIKE rozmawia Małgorzata Myszka

Podróże
ze Stasiukiem

- W tegorocznych nominacjach do nagrody NIKE
dominowała proza o charakterze reportażowym lub
autobiograficznym – tylko dwie pozycje z finałowej
siódemki to tomiki wierszy. Czy znaczy to, że poezji
już się nie czyta? Z czego może to wynikać?
Jerzy Jarzębski: Poezja zawsze jest mniej czytana niż proza. Bardzo dobrze wiedzą o tym księgarze i nie zamawiają tomików poezji,
chyba, że mamy do czynienia z wielkimi postaciami jak Różewicz czy
Szymborska. Po za tym najłatwiej nagradza się książki prozą. NIKE to
nagroda książki nie autora. Ta nagroda jest tak zrobiona, że przewaga jest po stronie powieści – jeśli pojawi się powieść lub esej i pojawi się równie dobra książka poetycka, to wygra książka prozą. Trudno
zresztą powiedzieć, co znaczy równie dobra. Po prostu bardziej wyraziście brzmi nagroda dla książki prozatorskiej. Takie też przeważają.
- Przejdźmy zatem do zwycięzcy – w tym roku jest
nim Andrzej Stasiuk i jego Jadąc do Babadag. Można jednak przypuszczać, że decyzja ta nie była ani
łatwa ani jednomyślna. Czytelnicy swoją nagrodę
przyznali Podróżom z Herodotem Ryszarda KapuJerzy Jarzębski,
ścińskiego. Co jednak zadecydowało, że ostatecznie
prof. dr hab.
główna nagroda trafiła w ręce Stasiuka?
Badacz i krytyk
współczesnej literatury
J. J.: Nie mogę do końca odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ już
polskiej. Studiował na
nie jestem członkiem jury. Jednak podczas mojej kadencji wszystkie
UJ w latach 1965-1970.
wyniki głosowań miały wynik 5:4. Zawsze mieliśmy do czynienia
Pracownik Wydziału
Polonistyki UJ oraz
z dość silnym sporem, wiec przypuszczam, że i teraz wynik nie był
Instytutu Polonistyki
jednogłośny. Sądzę, że Nagroda Publiczności dla Kapuścinskiego była
PWSZ w Przemyślu.
spowodowana tym, że jest to bardziej znane nazwisko, jego książka
W roku 1997 profesor
polonistyki na
miała pewnie większy nakład, a wcześniej była publikowana w „GaUniwersytecie Harvarda zecie Wyborczej”. Słowem, książka ta miała lepsze wejście na rynek
i w latach 2000-2001
i była bardziej czytana niż książka Stasiuka. Być może członkowie jury
na Hebrew
University w Jerozolichcieli zrekompensować Stasiukowi ten gorszy start. Oczywiście obie
mie. Autor 10 książek,
książki maja wysokie walory, chociaż krytyka przyjęła Podróże z He9 tłumaczeń, setek
rodotem nieco gorzej niż poprzednie książki Kapuścińskiego. Takie
rozpraw i artykułów.
Laureat Nagrody im.
było ogólne mniemanie – przynajmniej w środowiskach, w których
A. Brücknera (1983),
ja się obracam. Ale teraz, w kolejnych interpretacjach, które słyszę na
Nagrody Fundacji
temat książki, widzę, że ona nabiera wagi, widzę jej walory. Aby je
im. Kościelskich (1985)
oraz Nagrody im.
odczytać, trzeba wczytać się w tę książkę. Natomiast książka StasiuKazimierza Wyki (1991). ka jest szalenie wyrazista: od razu widoczny jest jej temat, jej zasada.
Członek Komitetu Nauk
Nie znaczy to, że nie ma ona swojej głębi, jest jednak wygodniejsza
o Literaturze Polskiej
PAN, Zarządu
do ujęcia w jednym rzucie.
Polskiego PEN-Clubu
- Wspomniał Pan, że najnowsza książka Kapuścińoraz do 2003 r. członek
skiego miała słabsze recenzje niż jego wcześniejjury Literackiej
Nagrody NIKE.
sze utwory. Takie same opinie krążyły o Jadąc do
Babadag…
J. J.: Tak, oczywiście. To jest dość trudna sprawa. Są książki o krystalicznym rysunku, są cudownymi miniaturkami. Myślę tu o Zimie, która
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jest narysowana idealnie pewną kreską. Są też Opowieści galicyjskie,
które utrzymują się w rankingu jako najważniejsze z książek Stasiuka.
Trudno określać, która jest lepsza. Jadąc do Babadag jest bardzo dobrą
książką. Jest ona książką osobistą, ale mówi też o losach pewnej części Europy – ma ona pewne przesłanie. To nie jest zwyczajna książka
podróżnicza czy reporterska - to proza, to coś więcej.
- Czyli w kontekście innych książek Stasiuka Jadąc
do Babadag ocenia Pan pozytywnie?
J. J.: Tak, bardzo pozytywnie. Lubię tę książkę, może dlatego, że
mówi o terenach przez które przejeżdżałem. Bardzo dawno temu jeździłem na Bałkany – może nie do Albanii, ale byłem w Kosowie, Rumunii, Bułgarii...,w okolicach nieturystycznych. Jeździłem skuterem,
trochę samochodem. To pozwala wjeżdżać w różne prowincje, zaułki państw, które same są prowincją Europy, kwintesencją prowincjonalności. Stasiuk to w pewnym sensie największy w Polsce pisarz
prowincji. Po pierwsze mieszka na zdecydowanej prowincji i to jest
jego świadomy wybór. Po drugie, nawet jako mieszkaniec Warszawy
mieszkał w jej gorszej, prawobrzeżnej części. Zawsze jest człowiekiem z drugiego brzegu rzeki. To się powtarza.
W tym wypadku też jeździ nie tam gdzie się jeździ: nie na Wyspy
Kanaryjskie, nie do Hiszpanii, nie do Francji. Jedzie do Mołdawii
– tam się nie jeździ, tego się nie ogląda. To są piękne miejsca, ale
jednocześnie niemające związku medialnego z reszta Europy. Trzeba je odkryć, trzeba odkryć tych ludzi, ludzi, którzy odnieśli wielką życiową klęskę. To jednocześnie motyw przewodni – to książka o mężczyznach, których tradycja przystosowała do roli macho,
ale którzy tak naprawdę są bezrobotni, nie mają pieniędzy, handlują własnymi nerkami… To sytuacja dramatyczna – oni przestali być macho. Próbują jeszcze grać tę rolę, ale to już im nie wychodzi. Tam jeszcze na powierzchni utrzymują się kobiety – mężczyźni toną najwcześniej, oni siedzą i czekają na lepszy czas. Mężczyźni ci jakby uosabiali całą tę gorszą część Europy – której się nie powodzi, która nie ma pieniędzy, której gorzej idzie interes wejścia do
czołówki światowej.
- Kogo typował Pan na zwycięzcę, kto był Pańskim
faworytem?
J. J.: Prawdę mówiąc, to nie wiedziałem, kto wygra. W ogóle bardzo się zdumiałem, że Ostatnie historie Olgi Tokarczuk nie weszły
do dwudziestki, co było chyba jakąś pomyłką. Nigdy nie można być
pewnym werdyktu.
-Czyżby los był nieprzewidywalny?
J. J.: To nie jest werdykt losu. Trzeba pamiętać, że jury każdego
konkursu jest jednak grupą społeczną, w której bywają ludzie, którzy
w pewnym momencie zaczynają mówić bardzo przekonująco i wpływają na innych. Gdyby ktoś inny miał charyzmę i mógł przeciągnąć
jury na inną stronę, ktoś inny mógłby wygrać.

książki
Andrzej Stasiuk

Jadąc do Babadag
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004
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adąc do Babadag jest najnowszą powieścią Stasiuka. Jeśli chodzi o rekomendacje wystarczy powiedzieć, że
to tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej NIKE. Niektórym powinno to
wystarczyć do sięgnięcia po nią. Ale to,
że książka zdobyła najważniejszą nagrodę literacką w III (czy też IV) RP nie
znaczy, że czyta się ją bez zastrzeżeń...
Powieść ta nie odbiega tematycznie od
wcześniejszych utworów prozatorskich
Stasiuka, tak więc czytelnik po raz kolejny musi zmierzyć się z porządną dawką prowincji. Pod tym względem książka jest zwyczajnie monotonna, żeby nie
powiedzieć nudna. Znowu mamy przed
oczami zakurzone drogi i walące się
chałupy. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie ma się ochotę definitywnie
zakończyć lekturę. Nie pomaga tu nawet, typowa dla tego pisarza, miejscami czysto poetycka
narracja doprawiona szczyptą metafizyki...
Być może po tych słowach ci, którzy już wcześniej mieli
do czynienia z prozą Stasiuka, stwierdzą, że „to już było”
i zrezygnują z lektury. Zapewne uznają, że pisarz już wystarczająco dobrze nakreślił w swoich powieściach panoramę polskiej prowincji: od Bieszczadów czy Beskidów aż
po „zakazane” ulice Warszawy. Niewykluczone, że Stasiuk
doszedł do tych samych wniosków, bo tym razem opuścił
własne podwórko i w poszukiwaniu prowincji udał się na
Bałkany (a jednak potrafi jeszcze zaskoczyć), gdzie odwiedzał kraje, o których przeciętny mieszkaniec Europy zachodniej może powiedzieć tyle samo, ile o np. Surinamie czy Belize, czyli że gdzieś są. Omijając turystyczne
perełki narrator dociera do miejsc, o których zapomnieli
wszyscy: Bóg, ludzie, nawet czas. Tam spotyka ludzi, którzy tkwią w sennym zawieszeniu nijakości, obserwuje ich

w ich naturalnym środowisku i na
swój sposób stara się do nich zbliżyć.
Oczywiście robi to na tyle, na ile pozwala mu status przyjezdnego, czyli
na ogół pozornie. Tak naprawdę nie
zna on ani języka, ani realiów tamtejszego życia, problemów może się tylko domyślać... Zapewne dla wielu trąci to turystyką. Ale z drugiej strony,
gdyby był przeciętnym uczestnikiem
wycieczki objazdowej, nie zatrzymywałby się w podejrzanych miejscach,
a nawet jeśli, to zrobiłby dwie rundki truchcikiem wokół samochodu,
aby rozprostować kości po męczącej
podróży i czym prędzej odjechałby
z piskiem opon, zanim ktoś odkręciłby
mu koła przy wychuchanym aucie.
Tymczasem Stasiuk wychodzi (albo
wchodzi) do tych ludzi: mieszka w ich
domach, pije z nimi w podrzędnych knajpach, siłuje się na
rękę... On szuka jakiejś neutralnej płaszczyzny porozumienia, gdzie nie obowiązywałyby bariery kulturowe czy
społeczne - zwyczajni turyści się tak nie zachowują.
Drażnić też może ruchliwość narratora, ta potrzeba dalszej wędrówki, będąca może swoistym przejawem desperackiej ucieczki przed czasem, rzeczywistością lub przed
sobą. Ale równie dobrze można to uznać za wielkie poszukiwanie swojego miejsca na świecie. Może musiał on zjeździć całe Bałkany, aby na koniec stwierdzić, że życie na zapleczu Albanii nie różni się zbytnio od tego w Czarnem,
że cała Europa Środkowa jest tak naprawdę jedną wielką
prowincją, szeregiem krain nieoczywistych, niezamkniętych granicami, zamieszkałych przez takich samych prowincjonalnych, niekoniecznie gorszych ludzi. Warto zastanowić się nad tym razem z autorem...

Małgorzata MYSZKA

Andrzej Stasiuk – (ur. 1960) pisarz, eseista, krytyk literacki i wydawca. Urodził się w Warszawie, jednak od lat mieszka z dala od centrum – we wsi
Wołowiec w Beskidzie Niskim, tam też mieści się siedziba Wydawnictwa Czarne, które prowadzi wraz z żoną. Jego debiut to zbiór opowiadań Mury Hebronu (po części dokumentalny zapis doświadczeń z więzienia, do którego trafił za ucieczkę z wojska). Najważniejsze teksty Stasiuka dotyczą zawsze
w jakiś sposób życia na prowincji, ucieczki od miasta, tłumu i cywilizacji – Biały kruk (1994), Opowieści galicyjskie (1995), Dukla (1995), Zima (2001).
W swoim wydawnictwie promuje nową literaturę z Europy Środkowej i Wschodniej. Wielokrotnie nominowany do nagrody NIKE, otrzymał ją w 2005
za książkę Jadąc do Babadag.
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książki

Aglaya Veteranyi

Regał ostatnich tchnień
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004
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esteśmy o wiele dłużej martwi niż żywi,
dlatego jako umarli potrzebujemy dużo
więcej szczęścia” – to bardzo wymowne motto pochodzi z pierwszej powieści Veteranyi.
Czarny humor już na samym wstępie zbija
z tropu i daje do myślenia. A to dopiero początek. Czytelnicy jej poprzedniej książki
otrzymali więc pierwszy sygnał – po trzech
latach milczenia autorka postanowiła dokończyć historię. Już wyjaśniam. W 1999 roku
ukazała się pierwsza powieść Aglayi Veteranyi Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze, zresztą bardzo dobrze przyjęta i nagrodzona (Nagroda Artystyczna Miasta Berlina 2000, Nagroda im. Adalberta von Chamisso). Regał ostatnich tchnień
jest jej kontynuacją i uzupełnieniem, dlatego proponuję
najpierw sięgnąć po powieść wcześniejszą, gdyż stanowią one pewną całość. O ile pierwsza z nich mówi o wchodzeniu w życie, o tyle druga jest pożegnaniem z nim. Ale
po kolei.
Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze było historią dziewczynki wywodzącej się z rodziny cyrkowców. Znając choć odrobinę biografię Veteranyi łatwo można odgadnąć, że to siebie samą uczyniła bohaterką powieści, ponieważ jak mawiała: „wyobraźnia też jest autobiograficzna”. Matka dziewczynki codziennie wisiała za włosy pod kopułą cyrku, żonglując piłeczkami, ojciec – wielki Tandaricy pracował jako klown i akrobata,
a jego pasją było kręcenie filmów. Po kradzieży pieniędzy
z cyrkowej kasy, musieli uciekać z Rumunii na Zachód,
i od tej pory cała rodzina zaczęła prowadzić wędrowny
tryb życia, jeżdżąc z występami od kraju do kraju. Żyjąc
na walizkach, traktując miasta jak hotele, marzyli o domu.
Mit o życiu w zachodnim luksusie szybko rozwiała rzeczywistość, dlatego często wracali wspomnieniami do ojczystej Rumunii i pozostawionych tam krewnych. Jednak powrót do kraju rządzonego przez Ceaucescu był nienożliwy.
Poszukiwanie własnego miejsca w świecie i tęsknota za
domem to stałe motywy występujące u Veteranyi.
Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze to spojrzenie na cyrk oczami małej dziewczynki. To nieustanny
strach przed śmiercią matki, która w każdej chwili może
spaść spod jego kopuły. Aby zapomnieć o strachu dziewczynka wraz z siostrą opowiadają sobie bajkę o dziecku
gotującym się w mamałydze, która w coraz potworniejszej wersji przewija się przez całą powieść. Bohaterka od
dziecka wychowywana wśród cyrkowców ma w przyszłości zostać jedną z nich. W końcu debiutowała na linie będąc jeszcze w brzuchu matki. Jednak ona marzy o czymś
zupełnie innym. Chce zostać gwiazdą filmową. Póki co

rozpoczyna karierę występując w reklamach
i jako tancerka go-go na jarmarkach i przeróżnych spelunkach.
W Regale ostatnich tchnień mamy już do
czynienia z młodą kobietą. Ramę tej powieści stanowi śmierć ukochanej ciotki, która
kiedyś zastępowała jej matkę. Wspomnienia
o niej dają możliwość cofnięcia się w czasie
– do krewnych, Rumunii, umożliwiają dopowiedzenie historii. Dziewczyna codziennie odwiedza ciotkę w klinice rekreacji, patrząc na
jej powolne umieranie. Ta osobista tragedia
zderza się z przepisami kliniki i jej personelem, dla którego śmierć stała się rutyną. Ponieważ jest
ona nieunikniona, Aglaya próbuje ją oswoić. I chyba jej
się to udaje, sądząc po tym, jak o niej pisze – specyficznie,
wręcz ciepło: „Być martwym to jak spać. Kładziesz ciało,
ale nie do łóżka, tylko do ziemi”.
To jest właśnie leitmotivem jej prozy – śmierć lub strach
przed nią. Zarówno przez pierwszą, jak i drugą powieść
stale przewijają się pewne jej symbole: wypadające zęby
lub włosy wkopujące się w ziemię. Wielokrotnie autorka
rozmyśla o Bogu i niebie, próbując sobie je wyobrazić:
„Wyobrażam sobie niebo. Jest tak wielkie, że natychmiast
zasypiam, żeby się uspokoić. Po przebudzeniu wiem, że
Bóg jest trochę mniejszy niż niebo. Bo przecież inaczej
ciągle zasypialibyśmy ze strachu podczas modlitwy”. Jedno z jej wyobrażeń dotyczy biblioteki Boga, do której nawiązuje tytuł powieści. Zawiera ona ostatnie tchnienia
zmarłych, z których Bóg odczytuje całe ich życie.
Próbując oswoić śmierć i strach, Veteranyi próbowała przez to oswoić także życie. Być może, opisanie go,
a przez to usystematyzowanie, wprowadzenie pewnego porządku do życia pełnego niekończących się podróży i chaosu, jest próbą odnalezienia jego sensu. Być może
przez to stanie się ono możliwe do zaakceptowania. W każdym razie efekt tych prób jest niesamowity. Powieść Veteranyi to miejscami brutalna historia rodziny cyrkowców
widziana oczami wrażliwej dziewczyny. Sposób, w jaki została opowiedziana, jej styl, zwraca na siebie uwagę. Właściwie to czasami gubię się, nie wiedząc, czy mam do czynienia jeszcze z prozą, czy już z poezją. Język, mimo że
uproszczony, jest pełen interesujących metafor. Często
pojedyncze zdania przekazują ogromne emocje. To jakby natrętne myśli zaprzątające głowę i wyobraźnię. Tak,
jakby przelanie ich na papier mogło pozwolić się od nich
uwolnić. Na tym się jednak nie skończyło. 3.02.2002 roku
w Zurychu Aglaya Veteranyi odebrała sobie życie, zostawiając nam w spadku swoje „ostatnie tchnienie.”

Katarzyna DZIERŻAWIN

J. M. Coetzee
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Wiek żelaza
Wydawnictwo Znak, Kraków 2004
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ohn Maxwell Coetzee jest laureatem literackiej nagrody Nobla, którą został wyróżniony
w 2003 roku. Pisarz, urodzony w RPA w 1940 r.,
wprowadza do swoich powieści problem dyskryminacji rasowej i przemocy – jednak nie czyni
z niej tematu głównego swej twórczości, skupiając się głównie na przedstawieniu wyobcowania
i samotności współczesnego człowieka. W Polsce wydano kilka jego powieści, min.: Czekając
na barbarzyńców, Mistrz z Petersburga, Hańba.
Wiek żelaza to historia chorej na raka, umierającej kobiety – Elizabeth. Historia wolna od
banalnego sentymentalizmu i zwykle związanego z tym
tematem patosu. Historia opowiedziana przez samą bohaterkę, piszącą list do córki, w którym próbuje zmieścić
elementy swojego życia. Wkłada weń – jak do walizy – opisy otaczającego ją świata: ludzi, zdarzeń, emocji, uczuć.
Jednak głównym tematem powieści jest śmierć i samotność, bo kiedy właśnie śmierć staje się ostatnim przyjacielem odchodzącego człowieka, to musi mieć ona „ludzkie” imię, którym można ją przywołać w potrzebie.
W Wieku żelaza ma na imię Vercueil, jest kostuchąmężczyzną, cuchnącym włóczęgą z żółtymi pazurami,
alkoholikiem. Postać paskudna, odrażająca jak wizerunek śmierci na średniowiecznych rycinach. Ten bezdomny mężczyzna pojawia się w życiu bohaterki powieści wraz z rakiem, który powrócił po latach, choć tym razem w sposób ostateczny, nieodwracalny. Pan V. przybywa i zostaje, towarzyszyć będzie starej, wykształconej
kobiecie do niedalekiego końca. Tak zaczyna się znajomość i niecodzienna bliskość tych dwóch niezbędnych
postaci dramatu, jakim jest umieranie.
Oswojona, bliska, spersonifikowana śmierć jest jedynym
towarzyszem umierającego człowieka. J. M. Coetzee w bardzo naturalny, pozbawiony patosu sposób pokazał, jak krok
po kroku, ból po bólu zbliżają się do siebie On i Ona – umierająca Elizabeth i odprowadzający (a może zabierający?)
ją Vercueil. Wiek żelaza to powieść, w której przedstawiony jest proces oswajania się człowieka ze śmiercią, w samotności i samodzielnie, inaczej być nie może; bo choć Elizabeth i Verceuil przebywają obok siebie, to są sobie obcy,
i paradoksalnie owa obcość podtrzymuje ten tragiczny związek. To ostatnie, niesamowite sam-na-sam jest j a k przyjaźń, j a k miłość, j a k wierność… Momentami wręcz widać przenikanie się tych dwóch światów (jej i jego) – w scenach wspólnego spania, czy to na kartonie pod mostem, lub
w ciepłym, domowym łóżku. Po prostu RAZEM. Cudowna
(w różnych znaczeniach) powieść o odchodzeniu ze śmiercią - Vercuilem za rękę, w jego objęciach, bezpiecznie!
Tłem powieści jest rzeczywistość apartheidu w RPA, segregacja rasowa i przemoc dokonują się na styku różnych

kultur, kolorów ludzkiej skóry, różnych interesów i pragnień. Kilkunastoletni, czarni chłopcy wojują z niesprawiedliwym światem i giną
– Coetzee opisuje to młode, szybkie umieranie i takież życie raz językiem prostym, klarownym, bez żadnych zbędnych upiększeń, innym
zaś razem język powieści jest aż mokry od lepkiej krwi, ciemnej jak skóra czarnego chłopaka. Krew i mleko to zresztą symboliczne płyny krążące w tekście, związane z darem życia
(mleko matki) i aktem umierania (płuca pełne mleka).
Dom i choroba, bezpieczeństwo i zagrożenie – zajmują
ważne miejsce w tekście powieści, aczkolwiek Coetzee
odwrócił znaczenia tych wartości. Dom Elżbiety nie stanowi dla niej azylu, jest domem „przechodnim”, otwartym dla każdego, komu po drodze jest tam wejść – lecz
dzieje się to właściwie bez woli właścicielki, tak, jakby
nie miała, lub nie chciała mieć na to wpływu… Natomiast choroba rozgościła się we wnętrzu kobiety, zrobiła
sobie miejsce i została zaakceptowana. Śmiertelny guz
zagospodarował sobie wnętrze bohaterki, zaś Verceuil
przestrzeń wokół niej, powoli zbliżając się do domu, sypialni, łóżka, ramion umierającej. Elizabeth nazywa chorobę ciążą, guza w łonie – swoim dzieckiem, hoduje go
i pozwala mu się rozrastać. Nie ma tu miejsca na walkę
z intruzem-okupantem, jest umiejętność współżycia.
Wiek żelaza to list do córki, stanowiący zapis ostatnich
chwil umierającej kobiety, w nim zawarta jest gorycz i ból
opuszczonej matki – ból tęsknoty za dzieckiem, ale także
wołanie o bliskość i współuczestnictwo w tym samotnym
procesie umierania. „Nie mogę żyć bez dziecka, nie mogę
też umrzeć bez dziecka” – tak pisze Elżbieta, bez pewności, czy jej list kiedykolwiek trafi do adresatki. Niepewność tę (w czytelniku) potęguje fakt, że nie wiadomo, czy ta
ostatnia relacja z życia nie jest relacją ex post, a jeśli tak,
to byłoby to... wspomnienie z zaświatów. Przewrotna konstrukcja powieści polega bowiem min. na tym, że potworna o b c o ś ć Vercueila staje się jedyną o b e c n o ś c i ą
w życiu bohaterki, i jeśli potraktować go jak „uczłowieczoną” śmierć, to komuż umierająca kobieta powierza swoje ostatnie, ważne słowa? Bo to przecież on, Vercueil ma
przyjąć misję listonosza dostarczającego córce Elżbiety jej
ostatni list…
Temat śmierci został w Wieku żelaza potraktowany
niecodziennie – zarówno jako akt, moment umierania,
jak i powolny proces przekraczania granicy życia, ale
pokazany w sposób niezwykły, niejednoznaczny, każący
poszukiwać głębokiego sensu pod powierzchnią prostej
opowieści, stanowiącej jedynie kanwę opowieści.

Małgorzata KOBIELSKA
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płyty
The Rolling Stones

Herbie Hancock

Deep Purple

A Bigger Bang

Possibilities

Virgin Music EMI
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Rapture Of The
Deep Edel Records

ajwiększy i najlepszy rock and rollowy zespół świata powrócił z nową
płytą. Oczywiście zwolennicy The Beatles pewnie teraz turlają się ze śmiechu, ale
nawet i oni uznają, że The Rolling Stones należy się szacunek. Jeśli dobrze liczę, to A Bigger Bang (licząc także albumy koncertowe
i oficjalne składanki) jest już 36 płytą zespołu!!! I jak jest? – zapytacie. Jest bardzo dobrze! W sumie ten zespół nigdy nie nagrał
gniota, a fakt, że goście po sześćdziesiątce
grają tak ogniście, musi robić wrażenie. Właśnie tych ognistych, rockowych numerów na
tej płycie nie brakuje, że wspomnę o Rough
Justice, It Wont Take Long czy wybuchowym
rock and rollu Oh No Not You Again. Spółka kompozytorska Jagger/Richards doskonale sobie radzi także w balladowych Laughin
Nearly Died, Biggest Mistake czy singlowym
Streets Of Love. Zachwyca strona wokalna albumu. Mick, mimo upływającego czasu, czaruje nas swoim głosem, i nawet ci, którzy nie
specjalnie się zachwycają jego umiejętnościami, powinni tym razem na moment zdjąć
czapki z głów. Co innego Keith, który śpiewa
główne wokale w dwóch utworach na płycie. Jego umiejętności wokalne można podziwiać z przymrużeniem oka, ale to, że Richards po prostu kocha od czasu do czasu
pomruczeć do mikrofonu, wyraźnie słychać.
I pomyśleć, że od pierwszego spotkania Micka i Keitha minęło już 45 lat. Świetne brzmienie, super kompozycje – tacy są Stonesi w
2005 roku. W czerwcu 2006 znów przyjadą do Polski, więc nie ma takiej możliwości,
żebym został w domu i oglądał „M jak plebania”.

amiętacie album Supernatural Santany? Podobny krążek stworzył Hancock. W każdym z 10 utworów śpiewa inny artysta. Oczywiście na Possibilities
nie znajdziecie aż tak przebojowych piosenek jak na płycie Santany, ale nie podejrzewam, by wielki Herbie chciał się za wszelką
cenę przypodobać gawiedzi słuchającej na
okrągło „esek”, „zetek” czy „eremefów”...
Olbrzymie muzyczne plusy tego albumu to
kompozycje, w których usłyszycie Santanę
i Angelique Kidjo w Safiatou; John Mayer
śpiewa w Stitched Up a, Sting przypomina
o sobie w Sister Moon. To, co najlepsze, jest
przed nami. Oto pojawia się Christina Aguilera, która czaruje nas swoim głosem
w A Song For You. Gdyby ta dziewczyna poświęciła się właśnie takiej twórczości... Ale
moje marzenia o śpiewającej Christinie odkładam na bok, bo właśnie rozpoczyna się
najlepszy numer na płycie When Love Comes To Town. Herbie’mu towarzyszą Jonny
Lang i jedna z moich ulubienic Joss Stone.
Genialna, bluesowa kompozycja, która sprawiła, że zapomniałem o tym, czy jest koalicja, czy jej nie ma i jaką melodyjkę premier
ma w telefonie... Żeby jednak nie było tak
słodko, to muszę stwierdzić, że przy dwóch
piosenkach na tej płycie ziewałem, a przy
Hush Hush, w której śpiewa Annie Lennox,
najnormalniej zaspałem. Generalnie ta płyta to dobry przykład na to, jak można połączyć świat muzyki smooth jazzowej ze światem ambitnego pop. I jeszcze jedno. Panowie, jeśli Wasze panie kochają delikatną, łagodną muzykę, to zagrajcie im nową wersję
piosenki I Just Called To Say I Love You,
w której śpiewa Raul Midon. Może lepiej
podziała niż wyżelowany łeb lub nowy dres.

N
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olejni, obok The Rolling Stones, starsi
panowie, którzy jeszcze mogą i na dodatek znakomicie im to wychodzi. Legenda hard rocka nagrała świetny album.
Album wypełniony dziesięcioma kompozycjami, w których odnajdziecie wszystko to,
co porwało nas na poprzednich płytach, takich jak Bananas czy Purpendicular (o koszmarku Abandon zapominam...). Celowo
nie wspominam najważniejszych płyt Deep
Purple, bo przecież wiadomo, że na nowym albumie nie znajdziemy hitów na miarę Child In Time, Black Night czy Smoke On
The Water. Ale jeśli nie zostaniecie porwani przez otwierające mocne Money Talks, radosne Girls Like That, rytmiczne Wrong Man
czy mroczne Rapture Of The Deep i Before
Time Began, to domy spokojnej starości stoją otworem... Wymieniłem połowę piosenek z płyty, a przecież mamy tu jeszcze balladowy Clearly Quite Absurd i świetny Junkyard Blues, w którym dialog gitary i instrumentów klawiszowych unosi nas pod samo
niebo. No właśnie. Gitarzysta Steve Morse już na płycie Purpendicular wniósł do zespołu wiele luzu. Jego gitarowe „wymiatanie” wprawia w zachwyt, ale jednocześnie
udowadnia, że Steve to niezaprogramowany robot. Posłuchajcie, ile w tych solówkach
i riffach radości, pasji i uczucia. A Ian Gillan?
No cóż, wokalnie Pan Gillan już nie zachwyca tak, jak w latach 70., ale to, co wydobywa się z jego gardła, to nadal mocny rockowy głos. Fakt niezaprzeczalny – bez Blackmore’a i Lorda Deep Purple to nadal wielki zespół. Ta płyta zasługuje na najwyższą
ocenę.

Skala ocen: qqqqq bardzo dobre, qqqq dobre, qqq przeciętne, qq marne, q tragedia

Piotr BAŁAJAN

felietony

Bohaterowie kultury
masowej, cz.1

Czas wielkiej małpy
Andrzej JUSZCZYK

Z

acznę od wyznania: jako zawodowy polonista skazany jestem na obcowanie z wielkimi bohaterami światowej i polskiej kultury. Wielcy twórcy,
wielkie postacie, wielkie problemy – to moja strawa codzienna. Słuszne
to i uzasadnione, zwłaszcza w pracy dydaktycznej lub w akademickich
rozważaniach. Jednak owe wielkości czasem już przygniatają mnie, słabego człowieka i czasem zająłbym się czymś nieco lżejszym. Zatem postanowiłem na niniejszych łamach zwrócić uwagę na dzieła i osoby skazane przez znawców kultury na bytowanie na marginesie sztuki wysokiej. Odsądzane od czci i wiary przez poważne autorytety, wiodą swe życie Terminatorów, Batmanów czy Janosików otaczane powszechnym uznaniem szerokich mas. Szerokie masy
bowiem – dziwnym trafem – nie bardzo mają ochotę na uczestniczenie w cierpieniach
niemłodego już “Wertera”, ani na bezowocne poszukiwania straconych czasów, zaś
wielką uciechę sprawiają im właśnie Potterowie, Cohelowie i Wiedźminy – czyli bohaterowie kultury masowej.
Dziś słów parę o nowym/starym bohaterze. Obecna zima w Polsce, ale i na całym
obszarze zachodniej kultury to czas wielkiej małpy. Od razu uspokajam: nie mam tu na
myśli żadnych aluzji do jakichkolwiek polityków – chodzi mi oczywiście o grudniowostyczniowy hit kinowy, czyli King Konga w reżyserii Petera Jacksona.
Pamiętam, kiedy w szczelnie wypełnionej sali kina “Bałtyk”, siedząc w skrajnym fotelu pierwszego rzędu oglądałem poprzednią wersję tego współczesnego mitu. Miałem
wtedy jakieś 12 lat, więc film robił na mnie wrażenie, ale dziś zmusić się do nowego
King Konga już nie potrafię. No chyba, żeby seans odbył się w sali kina “Bałtyk”...
Nie będę zatem pisał o filmie Jacksona, jednak intryguje mnie sam fakt tak ogromnego nim zainteresowania. Co tak ważnego liczni przedstawiciele świata Zachodu odnajdują w obrazie tego wielkiego włochacza? Czy pociąga ich jego prymitywna siła połączona ze zdolnością odczuwania uczuć wyższych (choć raczej mało
subtelnych)? Może więc King Kong jest ucieleśnieniem jakiegoś
skrytego marzenia mężczyzn w kulturze zachodniej?
Może ta popularność filmu bierze się stąd, że King Kong
to wielki twardziel, który wzbudza w kobietach podziw
i lęk, a jednocześnie nie ma żadnych obowiązków.
Nawet nie może słuchać utyskiwań partnerki, bo po
prostu nie rozumie ludzkiej mowy... Jedyna zaleta
takiego bohatera to siła, której wcale nie musi
używać do przykręcania karniszy, przesuwania mebli czy trzepania dywanów. Nie musi
też przesadnie dbać o higienę by zdobyć kobietę, gdyż wystarczy mu ją po prostu chwycić w dłoń...
Dla polskiego widza King Kong ma jeszcze
jedną ważną cechę: jest naprawdę dobry
w tym, co robi. W odróżnieniu np. od prawdziwie polskiego bohatera Andrzeja Gołoty, King
Kong nie pada po pierwszym ciosie przeciwnika... No, ale King Kong to wcielenie amerykańskiego snu (od małpy do milionera),
a wiecznie przegrany Gołota to ostatni
polski bohater romantyczny, który cierpi na ringu za nas wszystkich... Ale
to już zupełnie inna historia.

Komu przeszkadza
Boże Narodzenie?
Monika MAZIARZ

P

ytanie to wydaje się pytaniem retorycznym, zasadne jednak jest zwłaszcza
w kontekście niedawnej burzy, jaka rozpętała się w Stanach Zjednoczonych.
Już wyjaśniam. Otóż część społeczeństwa amerykańskiego, któremu – pozwolę sobie zauważyć – nieobce są idee liberalizmu, podniosła protest w sprawie nazywania grudniowych
świąt „Świętami Bożego Narodzenia”. Ci „wyzwoleni” obywatele nie sprzeciwiają się wszakże samym
świętom jako takim, ale właśnie nazwie, pod jaką
one funkcjonują. Ściślej, domagają się oni używania
w popularnych życzeniach tylko pierwszego członu,
czyli: „Wesołych Świąt”. Kwestia ta nawiązuje niewątpliwie do szerszego problemu społecznego,
a mianowicie – rozdziału Kościoła od państwa.
I tu pojawiają się – jak to zwykle bywa w takich
sytuacjach – przeciwstawne opinie. Jedni bowiem
chcą zachować tradycję i prawo do manifestowania wyznawanej przez siebie religii, drudzy natomiast postulują laicyzację życia publicznego, a co
za tym idzie chcą również nadać świecki charakter świętom religijnym. O ile nieobnoszenie się ze
swoim wyznaniem w tzw. miejscach publicznych
jestem w stanie zrozumieć, o tyle za absurdalne uważam próby przemianowania świąt, których
przecież nie obchodzilibyśmy, gdyby nie oczywiste
wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat.
Trzeba by się zastanowić, kto tak naprawdę
w tym wypadku obraża uczucia religijne: czy ci,
którzy stoją na straży wierności prawdzie i tradycji,
czy też ci, którzy, manifestując swoją rzekomą tolerancję dla odmiennych poglądów, narzucają innym własną wizję świata, godząc przy tym
w przekonania setek milionów chrześcijan żyjących na całym globie. Dla tych urażonych obywateli kraju od dawna słynącego z aspiracji wolnościowych mam więc jedną radę, a właściwie dwie:
Bądźcie uczciwi wobec siebie i wcale nie obchodźcie tych świąt, bo zawsze może się znaleźć ktoś,
kto zapyta was o to, z jakiej okazji świętujecie.
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biblioteka – przegląd

We wrześniu otwarto nową Filię Biblioteczną PBP przy ul. Ofiar Katynia 17,
w dzielnicy Osiedle za Rzeką Wiar.
Z końcem września, od spotkania z Pawłem Tomaszem Koziołem, współautorem antologii zatytułowanej Gada ! zabić? Pa]n[tologia neolingwizmu,
rozpoczął dziełalność Klub Literacko-Artystyczny „Dziupla” przy PBP.

Szczęch – siła emocji

36

Spośród wystaw prezentowanych w Galerii
Zamku Przemyskiego w mijającym sezonie, pragnę zwrócić uwagę na ekspozycję malarstwa Grzegorza
Szczęcha. Jego prace oglądać mogliśmy także w kilku
ośrodkach woj. podkarpackiego oraz w warszawskiej Galerii Wojska Polskiego.
Grzegosz Szczęch należący do młodego pokolenia twórców rocznika 1972 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych
w Rzeszowie, następnie studiował na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof.
Adama Wsiołkowskiego. Już podczas studiów brał udział
w wielu wystawach zbiorowych, konkursach i przeglądach
artystycznych. Swoje prace prezentował także w krakowskim „Pryzmacie” i w warszawskiej Galerii „In Spe”.
Kolekcja ekspresjonistycznych płócien Szczęcha to rozważania na temat egzystencji człowieka (seria obrazów
z czaszką końską). Jest metaforą dotyczącą ginącego i odradzającego się życia (Ukrzyżowanie, Crucifixion), a także
dramatów ludzkiego istnienia (Ikar I, Ikar II). Wielkoformatowe płótna artysty są gęsto pokryte warstwami nierówno
kładzionej farby z widocznymi śladami duktu pędzla. Owe
kompozycje nie pozwalają przejść obojętnie ze względu na
zawarty w nich ładunek emocji: wstrząsają, zaskakują, denerwują, krzyczą. Proste formy, takie jak dłoń, tors, ręka
czy wielokrotnie powracająca czaszka, zaczerpnięte z nurtu figuratywnego, urastają do monumentalnej organicznej makrostruktury. Gwałtowne, zamaszyste pociągnięcia
pędzla oraz bez oporów wewnętrznych zastosowana kolorystyka to główne atuty tego malarstwa. Strzępiaste w swojej
formie plamy barwne: ognista czerwień, nasycony żółcień,
granat, intensywny błękit, ciemny brąz, zimna i rozbielona
zieleń, zgaszone beże i ziemiste ugry – podkreślają język artystycznej wypowiedzi. Grzegorz Szczęch w taki sposób wyraża swój stosunek do otaczającego go świata.
Jego malarstwo wywodzi się z obserwacji natury i jej
interpretacji oraz wewnętrznych emocji. Swoją postawą
twórczą Szczęch potwierdza, że wierzy w malarstwo uzewnętrzniające samego siebie. Swoje sugestywne płótna
o dużych rozmiarach nazwał skromnie: Kompozycja I,
II,... po to, by odbiorcy niczego nie sugerować, lecz tylko
umożliwiać czytanie obrazów, doszukiwać się treści przekazu.

Grażyna STOJAK

22 i 23 października odbyła się inauguracja nowego cyklu imprez pn. „Spotkania z Literaturą Europejską”. Na pierwszą edycję przedsięwzięcia wybrano literaturę czeską. „Spotkania” składają się z dwóch części: pierwsza – to
konkurs recytacji poezji, prezentacji poezji śpiewanej, a także fragmentów
prozy i małych inscenizacji; na drugą – składają się warsztaty, krótkie wykłady, konsultacje i spotkania z jurorami. Całość kończą prezentacje finałowe połączone z ogłoszeniem werdyktu Jury i wręczeniem nagród.
Wykonawców oceniali m.in.: Krzysztof Lisowski – poeta (Kraków), Jan Stachowski – tłumacz (Katowice), Ziuta Zającówna – aktorka (Kraków).
Trzy pierwsze nagrody przyznano: Danielowi Adamczykowi (Sanok), Edycie
Handzel (Przemyśl) oraz Radosławowi Misiewiczowi (Dębica).
W listopadzie rozpoczął działalność przy Bibliotece Ośrodek Edukacji i Informacji Kulturalnej. Było to możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”. Ośrodek
będzie służył wszechstronną informacją dotyczącą kultury miasta i regionu, obejmując zasięgiem działania również obszary przygraniczne Ukrainy i Słowacji.
Także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka
otrzymała dotację z programu „Rozwój infrastruktury kultury, szkół artystycznych oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”, przeznaczoną na utworzenie i wyposażenie redakcji „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”.
„Turniej Wierszy Jednego Poety”, jedno z najważniejszych przedsięwzięć
kulturalnych Biblioteki, odbył się już po raz dziewiętnasty (10 grudnia),
a prezentowano na nim twórczość Bogusława Kierca – poety, aktora i reżysera z Wrocławia. Jego poezja, dotykająca spraw egzystencjalnych, poruszająca zagadnienia kondycji człowieka w chaosie świata, samotności i wolności, odznacza się szlachetnością formy i niebywałą muzycznością frazy.
Jak zwykle w programie były warsztaty i spotkanie z Poetą. Dwie pierwsze nagrody otrzymali Miłosz Bereś i Ołena Cikuj z Przemyśla. Wykonawcy
i uczestnicy stanowili grupę ponad 80 osób nie tylko z Przemyśla i powiatu przemyskiego, ale również m.in.: z Dynowa, Jarosławia, Jasła, Kańczugi,
Mielca, Przeworska i Sanoka.
W grudniu rozstrzygnięto „Konkurs na Najlepszą Działalność Kulturalno-Edukacyjną w Bibliotekach Publicznych Powiatu Przemyskiego”, zorganizowany przez Bibliotekę i Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Pierwszą
nagrodę (3000 zł) przyznano Filii Bibliotecznej w Torkach, drugą nagrodę
(2000 zł) – Bibliotece Publicznej w Birczy oraz trzecią (1000 zł) – Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krzywczy.
Było to już trzecie przedsięwzięcie z tego cyklu; poprzednie konkursy dotyczyły najlepszej gminnej biblioteki publicznej oraz najlepszej filii bibliotecznej.
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25 XI

26 XI

Koncert Muzyki Dawnej
wyk.: Konrad Górka,
Wojciech Majchrowicz,
Agnieszka Kucab
(Towarzystwo Muzyczne)
Recital Organowy
Daniel Prajzner
(Kościół ks. Salezjanów)
Koncert Kameralny
wyk.: Tomasz Ślusarczyk,
Daniel Praisner
(Kościół oo. Franciszkanów)
Wieczór Pieśni Słowiańskich
(Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych)
Theodor Leszetycki. 1830-1915
- w 90. rocznicę śmierci
wykład audio-wizualny
i koncert w wyk.: Kristina Kutlik,
Małgorzata Lesiewicz,
Michał Kutlik
(Towarzystwo Muzyczne)
Koncert Muzyki Kameralnej
wyk.: Michał Dziad,

8 - 11 XII
8 XII

9 XII

10 XII

11 XII

wyst.: Grażyna Brodzińska,
Mirosław Feldgebel,
Andrzej Kostrzewski,
Jerzy Ostapiuk
14) PCKiN (Zamek)
V Polsko -Ukraiński Festiwal
Jazzowy „Jazz Bez...”: (str. 10)
Polsko-Ukraińska Młodzieżowa
Formacja Jazzowa, a następnie
Kasia Stankowska
4) CK
Arkadij Szilkloper
i Kameralna Orkiestra Symfoniczna
„Leopolis” - UKRAINA, NIEMCY
oraz Kuba Stankiewicz,
a następnie „Beale Street Band”
4) CK
Zespół „Ethnowation” - UKRAINA,
a następnie Grażyna Łobaszewska
4) CK
Lwowski Kwartet Ryszarda
Kanaforskiego - UKRAINA,
a następnie zespół „New Bone”
4) CK

SPEKTAKLE - KULTURA ŻYWEGO SŁOWA
22- 23 X

6 - 24 X
6 XI

10 XI

reżyseria Karolina Szymczyk,
scenografia Marcin Mostafa,
muzyka Joanna Kalińska
wyst. Kamila Klimczak,

(Kościół oo. Franciszkanów)
XIV Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Akordeonowej

Zespół „Walk Away”
14) PCKiN (Klub „Niedźwiadek”)

„ I Spotkania z Literaturą
Europejską - Czechy”
13) PBP
Przemyska Jesień Teatralna: (str.12)
„Cafe Sax” - Piosenki
Agnieszki Osieckiej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
reżyseria Cezary Domagała,
scenografia Tatiana Kwiatkowska,
choreografia Tomasz Tworkowski
wyst. Robert Chodur, Ewa Greś,
Małgorzata Jakubiec-Hauke,
Ksenia Pomian, Michał Rykowski
4) CK
Julian Tuwim „Kwiaty polskie”
reżyseria Zbigniew Zapasiewicz,
muzyka Włodzimierz Nahorny
wyst. Olga Sawicka
i Zbigniew Zapasiewicz;
przy fortepianie

Sergi Belbel „Łoże”
Teatr Studyjny Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

Jana Pawła II

23 XI

11 XI

20 XI

Koncert Oratoryjny Pamięci

28 X - 23 XI
28 X

6 - 30 XI
6 XI

Włodzimierz Nahorny
4 CK

Marcin Suszycki,
Zespół „Nihon Gassoudon”

Weronika Książkiewicz,
Przemysław Redkowski,
Michał Rolnicki
4CK
24 XI

19 XI

26 XI

10 XII

Yozef Bar - Yozef
„Morze...noc...świece...”
Teatr Dramatu i Komedii
w Kijowie - UKRAINA
reżyseria Eduard Mitnickij,
scenografia Igor Niesmijanow,
muzyka Aleksander Kurij,
kostiumy Ilona Kuc, choreografia
Ałła Rubina
4) CK
VIII Ogólnopolski Turniej Satyry
im. Ignacego Krasickiego
„O Złotą Szpilę”
4) CK
„Tylko koni żal...”
Konkurs recytatorski;
literatura Romów i motywy
cygańskie w poezji
13) PBP
„XIX Turniej Wierszy Jednego Poety”
z udziałem Bogusława Kierca
13) PBP

SYMPOZJA - KONFERENCJE - WYKŁADY - SPOTKANIA
28 X
Spotkanie z Bohdanem Butenko
13) PBP
7-9 XI
Sesja „Tymon Terlecki. Pamięć
i sumienie emigracji”
z udziałem Niny Taylor-Terleckiej
(str. 25)
9) PWSZ
1 XII
Konferencja
„Proces integracji europejskiej
a polityka regionalna państwa”
11) PODN
2 XII
Wykład Cezariusza Kotowicza
„Rozmowy o koloryźmie
i kolorystach”
7) MNZP
9 XII
Spotkanie z poetą
Bogusławem Kiercem
7) MNZP (Muzeum Historii
Miasta Przemyśla)
WYSTAWY
1 VII-31VII 06 „Fajki z kolekcji
Tadeusza Wojtuszkiewicza”

37

18 X-12 XI

27 X-13 XI

30 X
31 X

4 XI-4 XII

5 XI - 31 XII

5 XI- 4 XII

38

„Wiklina w Arboretum”;
wystawa rzeźb
2) AiZF
„Bohdan Butenko i jego ilustracje”
13) PBP
„Warszawa żegna Papieża”;
fotografie Dariusza Staszczyszyna
4) CK
Marian Niziurski; malarstwo
14) PCKiN (Zamek)
Karola Teschler; malarstwo,
grafika - NIEMCY
14) PCKiN (Zamek)
„Ojciec Święty. Historia
jednego pomnika”;
fotografie Mariana Szajdy
7) MNZP (Muzeum Historii
Miasta Przemyśla)
Cezariusz Kotowicz; malarstwo
i rysunek (str. 39)
7) MNZP
„Znaki”; grafika i rysunek
Marleny Makiel-Hędrzak
i Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej
1) ARP

Krzysztof Bińczycki,
Grzegorz Frydryk,
Marcin Jachym; grafika
14) PCKiN (Zamek)
11 XI-6 XII
Jurek Lis; malarstwo (str. 28)
5) GSW
15 XI-10 XII Ulrich Gansert; malarstwo
- AUSTRIA,
oraz Wiesław Pastuła, rzeźba
14) PCKiN (Zamek)
16 IX-23 X
„Katyń. Wieczna pamięć.
W 65. rocznicę zbrodni”
7) MNZP
17 XI-15 XII „Szwajcaria”;
fotografie Henryka Góreckiego
14) PCKiN (Klub „Niedźwiadek”)
9 XII-10 I 06 „I jeszcze raz o człowieku”;
malarstwo Krzysztofa Krzycha,
Jerzego Pluchy,
Janusza Szpyta
(„Artefakty - 5”)
5) GSW
13 XII-21 I 06 Henryk Lasko; malarstwo
(str. 28)
13) PBP

Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego zaprasza czytelników
do odwiedzania Budynku Głównego
przy ul. Juliusza Słowackiego 15,
wtorki – piątki godz. 9.00 – 19.00
soboty 9.00 – 17.00,
tel. centrala ( 0-16) 6783582
oraz Filii.

1) ARP
Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Oddział w Krasiczynie
Zespół Pałacowo-Parkowy w Krasiczynie
37-741 KRASICZYN
P 016 6718312, 016 6718316
2) AiZF
Arboretum i Zakład Fizjografii– Dwór w Bolestraszycach
37-722 WYSZATYCE
P 016 6716425, 016 6716454
3) AP
Archiwum Państwowe
ul. Joachima Lelewela 4
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6706272, 016 6703538
4) CK
Centrum Kulturalne
ul. Stanisława Konarskiego 9
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6782009, 016 6783550
5) GSW
Galeria Sztuki Współczesnej
Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
ul. Tadeusza Kościuszki 3
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6783859, 016 6783881
6) KN
Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry
ul. Waleriana Łukasińskiego 12
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6785502
7) MNZP
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
pl. Tadeusza Czackiego 3
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6783325, 016 6789335
Oddziały:
Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa)
ul. Władycze 3
P 016 6789666
Muzeum Historii Miasta Przemyśla (Kamienica Brzykowska)
Rynek 9
P 016 6786501, 016 6789735
8) NKJO
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
ul. Tadeusza Kościuszki 2
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6789157
9) PWSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6783790, 016 6789459
10) PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Joana Śnigurskiego 10-12
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6707213, 016 6791420
11) PODN
Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7A
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6702502
12) PWIN
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
ul. Grodzka 3
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6786495, 016 6787333
13) PBP
Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego
ul. Juliusza Słowackiego 15
37- 700 PRZEMYŚL
P 016 6783960, 016 6783582
14) PCKiN
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki
ul. Stanisława Konarskiego 5
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6785061
Zamek
al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
P 016 6785062
Klub „Niedźwiadek”
Rynek 1
P 016 6785063
15) POSiR
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Adama Mickiewicza 30
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6783849, 016 6785758
16) TD
Towarzystwo Dramatyczne, im. Aleksandra Fredry „Fredreum”
al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
Zamek Przemyski
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6785061, 016 6782543
17) TM
Towarzystwo Muzyczne
Rynek 5
37-700 PRZEMYŚL
P 016 678 4521
18) TPN
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Tadeusza Kościuszki 7
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6785601
19) ZPSM
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, im. Artura Malawskiego
ul. Juliusza Słowackiego 91
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6783766
20) ZPiT
Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”
ul. Stanisława Konarskiego 5
37-700 PRZEMYŚL
P 016 6782359
21) ZUwP
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Przemyślu
ul. Tadeusza Kościuszki 5
37-700 PRZEMYŚL
Ukraińskie Centrum Kultury
P 016 6786292
Ukraińskie Towarzystwo Społeczne-Kulturalne
P 016 6786039

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

1-31 X

10 XI-4 XII

Paweł KOZIOŁ

1-31 X

7) MNZP (Muzeum Dzwonów
i Fajek)
Krzysztof Lachtara; ekslibris,grafika
2) AiZF

Paweł KOZIOŁ

Portret Agnieszki Słockiej, 2000 r.

CEZARIUSZ KOTOWICZ – artysta malarz i muzealnik – ur. w roku 1934 w Brześciu nad Bugiem. Studiował

w ASP w Krakowie w latach 1951 – 1957 pod kierunkiem Mieczysława Wątorskiego i Tadeusza Łakomskiego
(Wydział Malarstwa). Uczęszczał także na zajęcia do pracowni graficznej Andrzeja Jurkiewicza.
Dyplom w roku 1958. W latach 1957 – 1962 wykładowca wiedzy o sztuce w PLSP w Jarosławiu.
W roku 1962 organizator i pierwszy dyrektor BWA w Rzeszowie (do roku 1967).
Następnie wyjechał na Śląsk gdzie objął stanowiska dyrektora Muzeum w Raciborzu.
Od roku 1976 mieszka w Przemyślu. Poza kilkuletnią przerwą, w latach 1989 – 1994, do roku 2000 pracował
w MNZP. Był dyrektorem tej instytucji od roku 1994 do 2000 kiedy przeszedł na emeryturę.
Uprawia malarstwo oraz rysunek. Brał udział w blisko 100 ekspozycjach zbiorowych, oprócz tego swoje prace
prezentował na 15 wystawach indywidualnych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jego obrazy znajdują się
w zbiorach kilkunastu instytucji i muzeów na terenie kraju oraz w zbiorach prywatnych również za granicą.

