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Andrzej Sikorowski
OKNO NA PLANTY (89)
Pogodnie

Nigdy nie byłem fanem małpowania innych.
Zwłaszcza gdy to małpowanie miało charakter
naśladowania wielkich przez zakompleksionych
malutkich. Nie wręczam walentynkowych podarków, bo
dzień Świętego Walentego – sympatycznego z resztą
fot: B. Zimowski
patrona zakochanych, pojawił się w naszym kalendarzu ni
z gruszki ni z pietruszki. Halloween, czyli przebierańcy 1 listopada też mnie irytowali –
z drugiej strony martyrologiczny smutek i cierpienie w wykonaniu moich rodaków przybiera
wymiar dołujący. A przecież religia katolicka, tak powszechna, sprawę śmierci traktuje w
zupełnie innych kategoriach, wszak zmarli przenoszą się do lepszego ze światów i księża
podczas mów pogrzebowych gorąco o tym zapewniają. Nawet kiedyś zastanawiałem się nad
ich byciem w roli szpitalnych pacjentów. Po co leczyć się, skoro tak spieszno na drugą
stronę? Nie namawiam zatem do specjalnej wesołości w tych pierwszych listopadowych
dniach lecz pogodnej zadumy.

Jan Nowicki
Koniec Starca
Miłosierna ręka - miłosierdziem ścieka.
Ostatnim olejem - zalewa cię złość.
Przerywany oddech.
Skrzep w sercu człowieka.
Para w lustereczku - marznąca na kość.
Nie buntuj się - zaśnij
Z tamtej strony mgły,
Świecą ci, co zgaśli.
Dzisiaj gaśniesz - ty,

fot. B. Kucharek

W piekle, albo w niebie,
Zamienisz się - w kamień.
I w proch się obrócisz
I w pył - wieków - AMEN
z tomiku: „Piosenki czasem wiersze” . Wydawnictwo Oficyna Jana. Za zgodą autora.

Adam Kawa

XVIII
W starych miasteczkach zarośniętych ciszą
majowy księżyc pachnie jaśmonowo,
nad uliczkami niebo jest tak nisko,
że na czereśniach czasem przyśnie obłok.
W małych miasteczkach ciszą zarośniętych,
gdzie słońce budzi nadal pianiem kogut,
bochenek chleba znaczą krzyżem świętym,
ludzie z kurami chodzą spać o zmroku.

fot. B. Kucharek

Tutaj wie sąsiad o sąsiadach wszystko
i kromka chleba pachnie ojcowizną.
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Widowisko plenerowe
Teatru KTO

WIESŁAW DYMNY wystawa w MOCAKU

Bożena Lutczyn
Jerzy Bożyk
Wystawa przedstawia życie
i działalność
Wiesława Dymnego,
wszechstronnego twórcy aktora, poety i malarza,
artysty Piwnicy pod Baranami
w Krakowie.

Wawrzyniec Sawicki
fot. Autora

4 października 2019 - na Rynku
Głównym w Krakowie,
Teatr KTO zaprezentował
widowisko plenerowe
„BIAŁO-CZERWONA”.
Przedstawienie zrealizowano dla
uczczenia 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości

Miałem sen. W drzwiach stanęło dwóch panów. Jurek i Wawrzek. Najpierw
uśmiechali się nieśmiało, zupełnie jak nie oni. Potem się rozgadali. O tym jak
nam dobrze, że możemy wciąż spotykać się, pić kawę, coś mocniejszego… Że
możemy pogadać i pośmiać się. I że nam zazdroszczą. „W niebie dobrze, ale
w Zwisie najlepiej” - zakończyli i zniknęli. Jak tu się z nimi nie zgodzić? AD
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Jerzy Antkowiak
P A Ź D Z I E R N I K miesiącem
oszczędzania w... P E E R E L U,
niestety!!!
Było jak było, ale się oszczędzało, niewiele lub wcale,
bywało, że się udawało to nieszczęsne o s z c z ę d z a n i e.
Obecnie tego delikatnego tematu lepiej nie poruszać, każde
najbardziej niewinne wspomnienie PEERELU wkurza
fundamentalistów wszelkiej maści. To, co teraz piszę, to nie
jest laurka dla PEERELU i wiem, co piszę, bo całą moją
fot. B. Kucharek
młodość „durną i chmurną” przeżyłem właśnie wtedy. Jeśli
ktoś w moim wieku ma tak zwane i modne obecnie „zdanie odrębne” i potrafi bez piany na
ustach dyskutować, to ja bardzo chętnie, bo dużo wiem, dużo widziałem i pamięć moja
jeszcze nie wyblakła. Ale jeśli jakiś szczawik, co to jeszcze nie tyle na świecie ile w pomyśle
nie zaistniał, a jeszcze jakiś nadopiekuńczy tatuś wepchał swoje pacholę „na stanowisko”,
a pacholę mówi głupoty i plecie nie wianki tylko androny - to niestety nie podyskutujemy.
Zwłaszcza, że ja nie tyle o pryncypiach i politycznych zawirowaniach, ale wprost
przeciwnie o SZTUKACH PIĘKNYCH w czasach „jedynych słusznych”, a tu, jakakolwiek
wiedza jest ubożuchna zarówno u szczawików i u oldbojów. Są wyjątki jak zawsze. Zawsze
śmialiśmy się, że jest to ustrój na glinianych nogach, jeśli niewinne ekscesy artystyczne tym
ustrojem trzęsą, a trzęsły, aż wióry leciały. Moje zakonnice na dyplomie z malarstwa w 1960
roku trzęsły i ustrojem i portkami naszej uczelnianej egzekutywy.
W MODZIE POLSKIEJ w 1970 roku zachwiał modopolską egzekutywą piękny biust naszej
modelki LUCYNY, na próby przed pokazem zwalili się do WZORCOWNI partyjni
fachowcy od mody, biust był osłonięty czarnym szyfonem cieniutkim jak mgła. No i tak
naprawdę jak już „fachowcy” nasycili wzrok, to bój poszedł o ten szyfon i podzielił nam
egzekutywę na dwie frakcje. Czytelnik z wyobraźnią domyśli się naszej wesołej zabawy z
głupią władzą, która mimo prężenia muskułów zawsze poległa. Bo i ZAKONNICE zdjęte ze
ścian przez nadgorliwych wystraszonych idiotów wróciły. I biust i wiele innych dekoltów,
bowiem nadciągała modna golizna, ale przecież nie wulgarna tylko prezentująca piękno
ciała kobiecego i takie były wtedy kolekcje Domów Mody a nie „spółdzielni woreczek”.
Kolekcje do Moskwy, też nie jechały po linii partyjnej, bo my projektanci, a nie durna
władza dostawaliśmy cynki, że Moskwa oczekuje od nas młody paryskiej, „kak w Pariże” i
ostro ma być i odważnie, bo mieli dość swoich partyjnych fachowców. W 1966 roku
zrobiliśmy kolekcję OP ART według HENRYKA BERLEWIEGO, ale przecież my już
wcześniej wiedzieliśmy, co w modowej trawie piszczy i już Milanówek i Bielsko-Biała nam
„rzeźbiły tkaniny”. Partyjny sekretarz mam radził, aby na ten, jak to tam „obrt, czy obart”
nahaftować góralskie parzenice, bo to się u nas nie przejdzie… Takie to były czasy,
wierchuszka władzy nie ingerowała, tylko nadgorliwi idioci, a teraz Dyrektor Muzeum
zdejmuje obrazy, których władza nie kocha. Smutno. Obok trochę modo polskiego, OPARTU 1965/66, lat bardzo niełatwych…
No właśnie, w latach niełatwych, czyli w PEERELU w październiku lud pracujący miast i
wsi oszczędzał, lub nie, ja mimo dobrej pamięci nie pomnę jak to było z tym oszczędzaniem,
wiem, że siebie nie oszczędzałem, bo kochałem to, co robiłem, a że wszystko trzeba było
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zdobywać „sposobem”, energia aż furczała. Wszystkich, moich koleżanek, moja i naszych
kochanych krawcowych, krawców, krojczych, garderobianych. Coś takiego było, że tak
bardzo się chciało chcieć. Październik 2019, to miesiąc mojej osobistej oszczędności, ale
tym razem postanowiłem siebie pooszczędzać i nie pisać kolejnych nowych dyrdymałów o
trendach mód. Mam tyle różnych felietonów, artykułów i innego wszelkiego „dobra
narodowego”, że warto nie płodzić nic nowego, czyli ciągle jakoś tam tego samego, warto
czasem jednak powspominać.
Odnalazłem PIKTOGRAM 2011/12 i oto fragment mojej rozmowy z Redaktorem Karolem
Sienkiewiczem. Proszę przeczytać.
Karol Sienkiewicz: Jak w 1966 roku doszło do spotkania awangardowego artysty Henryka
Berlewiego i Mody Polskiej? Jerzy Antkowiak: To oczywiście pomysł pani Jadwigi
Grabowskiej, która kierowała wówczas Modą Polską. Ona znała wszystkich. Jak od niej
wychodziła Ewa Szelburg-Zarembina, to wchodziła Izabela Stachowicz „Czajka”, jak
wychodziła Czajka, to wchodził Toeplitz, jak wychodził Toeplitz, to wchodził Waldorff...
Cała wierchuszka - pisarze, aktorzy, gwiazdy teatru... Zapewne z jednej z takich dyskusji
wynikło, że teraz jest opart, że zrobimy kolekcję w stylu op-artowym, że Berlewi ma
wystawę... Dostaliśmy reprodukcje Berlewiego i z tym zwróciliśmy się do producentów
tkanin. Tkaniny robiła nam głównie Bielsko-Biała - bardzo fajne wełny z odrobioną
kaszmiru, ale Milanówek też nam coś malował według sugestii z jego płócien: wzory
zaczerpnięte z op-artu, i czarno-białe, geometryzujące, zygzaki kulistyczno-balistyczne,
przenikające się drobiazgi. Berlewi miał malutką wystawę w pałacyku przy Chmielnej,
wtedy Rutkowskiego. Sesję na tej wystawie, poza Edwardem Hartwigiem, fotografował też
Tadeusz Rolke. Pamiętam modelki:
Małgosia Krzeszowska, Małgosia Blikle, Lucyna Witkowska, która była dziewczyną
Rolkego. Zdjęcia opublikowało „Ty i Ja”, ale po każdej kolekcji zdjęcia trafiały też do gazet
codziennych, więc pewnie i w „Expressie Wieczornym” coś by się znalazło. To były ładne
sukienki, tuniki, komplety, lejbiki, czyli takie krótkie narzutki. Ale ten flirt z op-artem miał
charakter jednorazowy, nie bardzo nadawało się to do tak zwanego noszenia. Trochę tego
było w sprzedaży, w krótkich seriach. Na początku mieliśmy tylko jeden salon, na
Ordynackiej, który powstał już za moich czasów, około 1960-1961 roku. Dopiero około
1963 roku powstał salon z modą męską na Świętokrzyskiej.
Potem z wielką pompą otworzyliśmy trzy-poziomowy salon na Konopnickiej, vis-à-vis
Buffo, ale mówiło się, że to salon „na Wiejskiej”. Tam robiliśmy m.in. pokazy dla pań
prezydentowych. Styl op-artu nie był dominujący nie był kontynuowany w kolejnych
sezonach. W latach 60. wydawało się nam, że początek XXI wieku to będzie za 1000 lat, a nie
za 50. Wieszczyliśmy zmierzch tego, co się wtedy nosiło. Twierdziliśmy, że nikt już nie
będzie nosił półgarnituru, że wszyscy będą chodzili w kombinezonach na suwaki, tkaniny
będą higroskopijne, ogrzewane, walczące z potem. Nieprawda. Wszyscy ciągle szukają
normalnej tweedowej marynary, normalnego płaszcza. To Pierre Cardin w latach 60.
pokazywał kosmiczne kreacje. Po wybiegu chodzili kosmiczni faceci: celofany, plastiki,
niby-rurki, niby-nóżki.
Wyglądali jak kosmici albo coś zbliżonego do ekspresjonizmu niemieckiego, takie trochę
krzywe, wykręcone. To wyglądało pięknie na wybiegach, ale nigdy nie stało się trendem.
Potem wszystkim odbiło na modę folkloryzującą, więc były zapaski, a Milanówek malował
szyfony i jedwabie na wzór pasów łowickich. Z tymi pasiakami pojechaliśmy
do Paryża. W 1966 roku w Olympii odbywała się impreza „Grand Music Hall de Varsovie”.
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 27
Droga do raju.
„Przychodzimy odchodzimy,
cichuteńko, na paluszkach...”
To cytat cudownej pieśni kabaretu „Piwnica pod Baranami”
Najlepiej oddaje chwile duchowego zbliżenia się do tych,
których mamy już tylko w pamięci. Po stracie których rana
.
w sercu nigdy się nie zagoi.
fot. B. Kucharek
Modląc się za nich wierzymy, że Oni w tym „Raju” mają już
.
lepiej i czekają uśmiechnięci i pełni wiary, że znowu się spotkamy z Nimi.
Okres Wszystkich Świętych i listopad, to ponad sześćdziesięciopięcioletnia tradycja
Zaduszek Jazzowych. Ponad trzydziestoletnia mszy jazzowych w kościele o.o.
Dominikanów w Krakowie. Atmosfera tych wieczorów nie ma sobie równych. Wymyślił je
„ojciec” Budziaszek - perkusista zespołu Skaldowie. Podczas mszy o 19tej 30 jest czas na
modlenie się za tych, którzy od nas już odeszli. Przepełniony wiernymi kościół co rusz
przypomina nazwiska ludzi kultury na trwałe swym dorobkiem zapisanych w naszej
pamięci. Po mszy zaczyna się uczta gospelowo-jazzowa. Naprawdę jest to przegląd
zespołów i solistów krakowskich w kilkunastominutowych mini koncertach. Na koniec
tego zaduszkowego spotkania wszyscy artyści jednoczą się i razem maszerując między
wiernymi zaczynają grać słynny nowoorleański standard „Gdy wszyscy Święci idą do
.
Nieba” . Niejedna łza spływa wtedy po policzku.
Kolejna edycja mszy jazzowej 6 listopada godz. 19.30. Zapraszam do udziału w tym
.
mistycznym wydarzeniu.
Na koniec chciałbym przypomnieć humorystyczną historię. „Zvis” zawsze miał, ma i
będzie miał postacie dodające temu miejscu unikatowego kolorytu. Działał tu swego czasu
tzw. „Szajbus”. Pojawił się z towarzystwem po trasie koncertowej Jarek Śmietana.
Ustalili, że coś zamówią w barze, a
potem przejdą na „podstoliczną”. Jarek
poprosił Szajbusa, żeby przyniósł jakąś
flaszkę z delikatesów dając mu 50 zł.
Szajbus przynosi flaszkę, daje Jarkowi ,
a Jarek pyta - gdzie reszta? Szajbus
podchodzi cichuteńko, na paluszkach,
kładzie palec na ustach i dodaje
szeptem. Reszta jest milczeniem.
Pewnie za tę resztę popijają teraz razem
w „Raju”.
fot. archiwum
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Lesław Pizło
Obyczaje i zwyczaje
Byłem ostatnio w teatrze ! Nie jest to niczym niezwykłym,
gdyż bywam. Ale tym razem odwiedziłem inną niż zwykle
scenę. Wizyta ta dostarczyła mi to wielu wrażeń, do których
tęskniłem. Odsłoniła trochę przykurzone pokłady pamięci i
odświeżyła zapomniane emocje. Te, które towarzyszyły mi
dawniej przy każdej wizycie w tym przybytku. Pierwsze
fot: B. Kańska - Bielak
kurtyna ! Obecnie rzecz rzadko używana w innych teatrach.
Zapomniana z niejasnych powodów. Chyba taka moda. Ale czemu ta moda ma służyć nie
wiem, a wszystkie tłumaczenia, które słyszę zupełnie mnie nie przekonują. Kurtyna oddziela
dwa światy. Świat rzeczywisty czyli widownię zapełnioną widzami i ten drugi
nierzeczywisty dziejący się na scenie. Tam odbywają się rzeczy niezwykłe, są ludzie inni niż
ci spotykani codziennie, często postacie znane nam tylko z historii lub opowiadań, których
nie mamy szans spotkać w realu. Mówią do nas rzeczy mądre, bywa wzniosłe i do tego
ładnym językiem. Kurtyna unosząc się wpuszcza nas do tego świata. Pozwala zajrzeć w inne
obszary. Ciekawsze, mądrzejsze, czasem ładniejsze niż codzienność. Pełni funkcję
magiczną. Oczekując na podniesienie kurtyny zawsze odczuwam dreszczyk emocji. Od
pierwszego razu, gdy jako pacholę byłem na jakiejś bajce w Teatrze Kolejarza. To
oczekiwanie pobudza ciekawość i rozpala wyobraźnię tak potrzebną do późniejszego
odbioru. Jest jak zakąska lub aperitif przed posiłkiem. Wzmaga apetyt.
Wreszcie GONG ! Urządzenie będące na wyposażeniu każdego teatru, ale często gdzieś
leży zapomniane. Jego majestatyczny dźwięk wycisza gwar rozmów, przygotowuje widzów
na rozpoczęcie spotkania z tamtym światem. Następny dreszczyk.
Światła na widowni gasną, kurtyna się unosi i widzę ładnie zagospodarowaną dekoracją
przestrzeń obramowaną kulisami. Dlaczego ten element sceny niektóre teatry usunęły nie
wiem. Czemu ma służyć eksponowanie wszystkich bebechów sceny i urządzeń
technicznych ? To tak jakby magik demonstrując swoje „czarodziejskie sztuczki” obnażał
swój warsztat. Pokazywał wszystkie oszustwa, którymi nas mami. Obyczaj tyle dziwny co
denerwujący.
Wreszcie publiczność; dawniej przybywała do teatru okryta wytworną konfekcją i do czysta
umyta. Dziś bywa różnie. Podarte portki, trampki i przepocony podkoszulek jest normą.
Podobnie jak żarcie podczas spektaklu. Tu przypomina mi się zdarzenie sprzed ok. 50 lat,
kiedy obcowanie z tak zwaną wysoką kulturą było odgórnie sterowane, a czasem
przymusowe. Znalazłem się w otoczeniu jakiejś zorganizowanej grupy przygnanej do teatru
chyba na siłę. Na scenie p. Trela wygłasza Wielką Improwizację, a z tyłu dolatuje mnie
zduszony szept – dawaj ten termos – poczym dolatuje zapach jakiejś zupy a może flaczków.
Nastrój prysnął a uczucie zażenowania i niesmaku zostało.
Wiem, że obyczaje z czasem muszą się zmieniać ale czemu te niedobre mają najtwardszy
żywot.
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Zasłyszane lewym uchem,
czyli kronika towarzyska:
Wieści ze Zwisu i okolic zasłyszane przez
Nadredaktora B. K.
Zvis zaczyna przyciągać coraz dziwniejsze
postacie. Wieść niesie, że dzieje się to
za sprawą czakramu ukrytego w filarze domu „Pod
blachą”

Kilka tygodni temu miał miejsce w „VaV” tzw. „babski comber” „Nocnej zmiany”.
O dziwo, obyło się bez skandali!
W związku z nastaniem ciepłej, jesiennej pogody Redakcja „VaV” opóźni przeniesienie
redakcyjnego stolika do wnętrza kawiarenki.
Ostatnimi czasy z naszej kawiarenki ubyło kilku skandalistów. Na zapełnienie wolnych
miejsc odbędzie się casting. Życie nie lubi próżni.
Żona naszego kolegi po laserowym zabiegu usunięcia zaćmy oka, stwierdziła po
przybybyciu do domu „Jezu! Jakiś ty brzydki”. A można było przy okazji usunąć laserowo
charakterek!.
Posiady przy kawiarnianym stoliku owocują wysłuchaniem wielu anegdot i ciekawych
historii. Taką historię usłyszeliśmy z usta znanego muzyka (skrzypka):
Przed laty koncertował z zespołem Piwnicy w Kilonii. Zarobił jak na owe czasy ogromną
sumę 300 dolarów. Przyjaciel podpowiedział mu, że za tę kwotę może sobie kupić samochód.
Tak też uczynił. Kupił za 212 $ prawie nie używaną „Simcę Aronde”, upewniwszy się
wcześniej, że kolega ma prawo jazdy i pomoże mu doprowadzić auto do kraju. Już po
dokonaniu zakupu okazało się, że kolega ma prawo jazdy, ale jedynie na motor.
Po chwili konsternacji postanowili jednak pojechać nowo zakupionym autem do Polski. Po
podróży pełnej napięcia, dojechali w okolice Olkusza gdzie zatrzymał ich mieszany patrol
milicyjno-harcerski. Muzyk wysiadł z obojętnością z auta, przeciągnął się i powiedział na
głos. No po tylu kilometrach jazdy należy sprawdzić samochód. A co pan sprawdzi - spytał
milicjant. Ano! Światła, długie, krótkie, postojowe i stopu. O i tak powinien postąpić
prawdziwy kierowca, powiedział do harcerzy milicjant i wręczył zdumionemu muzykowi
proporczyk „Wzorowy kierowca”
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Wiesław Siekierski

w magicznym mieście
magiczne miejsce
gdzie
jak ktoś wejdzie to już tkwi
uroczych cukierenek z sześćset
a tylko jedno
Vis a vis
tu można spotkać pół Krakowa
to więcej niż cały świat
i tylko tutaj
tak czy owak
nikt z kimś
jest zawsze za pan brat
nasi panowie snują rozmowy
w milczącym towarzystwie pań
a przy stoliku Piotr brązowy
słucha tych
jakże mądrych zdań
magiczne miejsce
w magicznym mieście
po prostu nasze
Vis a vis
gdzie
oby można jak najczęściej
witać z Krakowem blady świt
Z tomiku: „Śmierć i miłość” - Kraków 2004

fot: B. Zimowski

GENIUS LOCI

Ryszard Szociński

Adam „Bobs”
Marczek

fot. archiwum
fot. B. Kucharek

Jesień w Bieszczadzie
srebroniem wieczornym
wszedłem w ukochany Bieszczad
i pędzlem odwiecznym
pejzaż zacząłem układać
oszalały w barwy
na radość
lek
dla oczu i duszy
twardym bukom
czerwień w liście zadałem
jaworom brązu
a żółcienia brzozom
zieleń zostawiłem jodłom
pannom smukłym podniebnym
jeleniom dostroiłem struny
by dumnie głosiły radość kochania
oto słowo moje
i nie podlega lustracji

Z tomiku „Jako ptaki Bieszczadu” - Kraków 2010
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IV samotna Zvisowa wyprawa w Bieszczady

GRAFIKI

fot. B. Kucharek
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Jan Güntner
LESZEK - opowieść o czasie przeszłym dokonanym
Część 5 ostatnia
Prawdopodobnie Koło naukowe, w którym pracowaliśmy wspólnie pod okiem prof. Haliny
Gryglaszewskiej również mogło odegrać jakąś rolę w inkubacji jego osobowości
artystycznej. Poszerzaliśmy tam nasze zainteresowania, które wychodziły poza naszą
codzienność studencką. W 1952 roku (pobrali się z Haliną, 4 czerwca 1952), a z początkiem
grudnia odwiedził Kraków teatr Bertolta Brechta Berliner Ensemble” z Matką Courage jego
autorstwa, z nieomal mityczną Heleną Weigel w roli tytułowej, z Matką Gorkiego
w opracowaniu Brechta i Rozbitym dzbanem Kleista. Nam, wychowanym w estetyce
„teatrów krakowskich”, łyknąwszy potężny haust Brechta, nagle zakręciło się w czubie. Bo
niemiecki reformator wprawił nas w zdumienie „efektem obcości”. Parę słów o tym.
To, co jest zrozumiałe samo przez się, działo się na scenie w sposób niezrozumiały. Nie
„działo” się na scenie, tylko snuto opowieść, „że się dzieje”, jakieś to, dziwne,
wyalienowane obce, odległe od naszych dotychczasowych przyzwyczajeń estetycznych.
Zderzenie wizji. Brecht, inscenizator kierował uwagę widza na interpretację, a my
szukaliśmy, jak zawsze identyfikacji katharsis (w antycznej grece: oczyszczenie). Dziwny
epicki (?) teatr. I tak we wszystkich przedstawieniach. To było owo Brechtowskie „zjawisko
obcości” ten słynny Verfremdungseffekt. Na scenie, np. pchają wóz załadowany towarami
do zaspokajania przyziemnych potrzeb żołnierskich (wódka, kiełbasa, tytoń) a tu, i nagle,
spuszczają ze sznurowni wielki bęben, akcja się zatrzymuje, śpiewają groźną pieśń (sam
Ernst Busch)
O okrucieństwach wojny, na której wszyscy polegną, ze zwycięzcami włącznie. I tak we
wszystkich inscenizacjach. Teatr... a w ogóle nie ma kurtyny, jakieś półkurtynki, parawany,
scena odarta z czarów, nic, tylko szara codzienność...
Zbliżaliśmy się do końca studiów, z każdym dniem.
I wreszcie nadszedł upragniony dzień. Kiedy zaczynaliśmy, studia trwały trzy lata, kiedy
kończyliśmy, cztery. Czekało nas pisanie prac magisterskich, ich obrona i spektakle
dyplomowe. Po nich mieliśmy otrzymać tytuły „magistrów sztuki”. Archiwum Akademii
Sztuk Teatralnych przechowuje te prace. Nie wiem, może ktoś do nich czasem zagląda, choć
wątpię. I jeszcze jedna rzecz: szkoła starała się nam doradzić, jak i gdzie rozpocząć „start”.
Leszek nie miał kłopotów, mógłby pójść gdziekolwiek i tak wszędzie przywitano by go z
otwartymi ramionami. I tym razem trafił do Gdańska. Lidia Zamkow właśnie obejmowała
kierownictwo artystyczne Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
Iwo Gall reżyser i scenograf założył ten Teatr i zaangażował do niego „swoją” grupę z
krakowskiego Studia Dramatycznego. Przestrzeń sceniczną przedstawień kształtował jak
kubizującą architekturę, nie znosił mieszczańskiego pseudonaturalizmu. Antoni Biliczak,
sprawny administrator, był przez długie lata sprawnym organizatorem scen, a o doborze
repertuaru, i składzie zespołów aktorskich oraz współpracujących scenografów, reżyserów
decydowali kierownicy artystyczni teatru. (Utarło się w polskim teatrze powiedzenie, że
zespół aktorski jest wtedy dobry, jeśli możliwe jest obsadzenie Wesela Wyspiańskiego).
Lidia Zamkow blisko trzy lata dobierała repertuar i wzbogaciła zespół aktorski, angażując z
Krakowa najzdolniejszych absolwentów PWSA płci obojga, wśród których znaleźli się
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m.in. Anna Gołębiowska, Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski, Jerzy Goliński, Leszek
Herdegen, Bogumił Kobiela, Józef Zbiróg i in. Chociaż nie wystawiła Wesela na Wybrzeżu
to dysponowała „taką obsadą”. Zrealizowała Barbarzyńców Gorkiego (polską prapremierę
utworu) oraz m. in. Tragedię optymistyczną Wsiewołoda Wiszniewskiego wzbudzając
zachwyt licznych recenzentów niezwykłą wyrazistością scen zbiorowych i ludzkich typów.
Akcja sztuki toczy się wśród marynarzy wojennego krążownika. Przedstawienie cieszyło się
frekwencją gdańszczan i gości spędzających wakacje nad Bałtykiem.
Nieco o karierze literackiej Leszka, bo nie było jeszcze jasne, co wybierze „na zawsze”. Na
Wybrzeżu był nie tylko aktorem, ale wraz z Konstantym Puzyną sprawowali kierownictwo
literackie teatru. Po powrocie do Krakowa prowadził dział krytyki literackiej w redakcji
zasłużonego dla kultury polskiej tygodnika „Życie Literackie”. Był w różnych latach
również kierownikiem literackim w Teatrze Młodego Widza w Starym Teatrze, autorem
wielu artykułów i felietonów publikowanych w prasie codziennej i periodycznej. Ukazał się
zbiór felietonów i recenzji pt. Zadania domowe (Kraków 1956) i Wiersze (Kraków 1970),
zebrany dorobek poetycki Herdegena.
Leszek był niezwykle ceniony jako wybitny interpretator recytator. Wyróżniał się chłonną
pamięcią, urzekającą barwą głosu, o czym już wspomniałem. Współpracował z
filharmoniami, krakowską i warszawską Filharmonią Narodową, i Teatrem Wielkim Opery i
Baletu. Zasłynął jako niezrównany wykonawca partii recytatorskich w Pendereckiego Pasji
według świętego Łukasza, w oratoriach Arnolda Schónberga, Arthura Honeggera i
Kazimierza Serockiego. Odbywał tournee występując na licznych międzynarodowych
festiwalach muzycznych, m.in. w Grecji, Portugalii, Szwajcarii, Francji, na Bliskim
Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych.
Gdybym chciał wyliczyć dorobek kariery teatralnej, filmowej i telewizyjnej Leszka, samo
przypomnienie tytułów sztuk, zagranych ról, scen, na których błyszczał, byłoby rzeczą
niewykonalną. Dlatego w tytule po słowie „Leszek” umieściłem odsyłacz do (http://www.eteatr.pl/pl/osoby/2060.html) Zainteresowani znajdą tam interesujące szczegóły, niekiedy
próby ocen, cytaty z ważnych recenzji, bibliografię i stosowne obrazy, zdjęcia.
Powiem jedynie, że LH zasługuje na obszerną monografię teatrologiczną. Społeczna
recepcja jego dokonań wzbudziła podziw widzów, inspirowała peany krytyków wyrażane
w najwyższych superlatywach. Bo Herdegen z powodzeniem uprawiał różne formy
działalności aktorskiej; niejednokrotnie nowatorskie, jak Teatr na wozie nawiązujący do
tradycji trup jarmarcznych, podziwiany przez publiczność w czasie Dni Krakowa.
Realizował, oparty na własnych scenariuszach Teatr Faktu i występował, (zdobywając liczne
nagrody) na szczecińskich Ogólnopolskich Przeglądach Teatrów Małych Form. Na
Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora od 1982 jury przyznaje Honorową
Nagrodę im. Lidii Zamków i Leszka Herdegena.
I jeszcze jedno: po rozwodzie z Haliną Zaczek w 1961 roku obydwoje znaleźli nowe udane
związki. Leszek ponad dwadzieścia lat życia spędził w wolnym związku z Lidią Zamkow.
Związek tych dwojga owocował wspólnymi istotnymi ważkimi dokonaniami
artystycznymi.
Herdegen swoim tak intensywnym życiem umysłowym i emocjonalnym zapłacił najwyższą
cenę, jaką przyszło płacić wielu artystom na świecie, przed nim i po nim. W jakimś
momencie serce nie wytrzymało nadludzkiego wysiłku. Stało się to w Toruniu, 15 stycznia
1980 roku.
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Liścik z Bratysławy nr. 61

...tym razem z Pragi, matki miast, jak ją nazwano, co na pewno
by potwierdził mój przyjaciel Jacek Baluch, krakus od
urodzenia, ambasador Polski w Czechosłowacji, po podziale
w Czechach, profesor bohemistyki i przede wszystkim
wspaniały człowiek. Pragę znał na wylot i potrafił o niej
fot: N. Pazdej
interesująco mówić. Obowiązki ambasadora często
prowadziły go do Bratysławy, z czego się również cieszył. Miał tu kilku przyjaciół i ja go
zapoznałem z kilkoma moimi przyjaciółmi od sztuk różnych, w ramach możliwości, byłem
jego „doradcą z wolnej stopy“, w sprawach Słowacji. Wtedy jeszcze Karel Gott śpiewał na
całego. Właściwie byli rówieśnikami, Jacek (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019), Karel Gott był o rok
starszy. Urodził się w Pilznie 14. 7. 1939 i zmarł w Pradze 1. 10. 2019. Ale to napewno
wiadomo nad Wisłą, bowiem miał swoich wielbicieli również w Polsce, tak jak
w Czechach, na Słowacji, w Niemczech czy Rosji i w innych krajach. Charyzmatyczna
osobowość, dla której głównym celem było zadowolenie jego widza i słuchacza. Po
koncercie zawsze był do dyspozycji swoich wielbicieli nieraz do upadłego. Wszyscy, którzy
z nim współpracowali cenili jego profesionalizm, tolerancje, punktualność i obojętnie czy
chodziło o spotkanie z nieznanym muzykiem, dzienikarzem lub próbę nowych piosenek,
granie w filmie, w telewizji, rozmowy. Był bożyczczem kilku generacji, śpiewał 60 lat,
zmiana reżimu nic nie zmieniła w jego popularności, chociaż w Czechach pojawiły się
krytyczne zdania, że był twarzą socjalizmu, że nie wojował z komunistami, podpisał tzw.
Antykartę, nawet wystąpił w jej obronie. Antykartę podpisała większość artystów z różnych
dziedzin na zorganizowanych spotkaniach w Pradze i w Bratysławie, gdzie Partia ich
„zaprosiła“ – nawet takich, którzy w nowych czasach zostali, o dziwo, wojownikami z
komunistami. Dopiero teraz wychodzi na jaw, że Karel Gott wspomagał finansowo
kolegów, którzy po okupacji nie mogli występować, próbował im załatwiać jakąś pracę itp.
Lubili go wszyscy prezydenci włącznie z ostatnim komunistycznym, Gustavem Husakiem,
który go „zciągnął“ z krótkiej emigracji do Niemiec i dał mu słowo, że nadal będzie
występował bez przeszkód. Słowa dotrzymał. K. Gott otrzymał tytuł Zasłużony Artysta
(1977) i Artysta Narodowy (1985). Kiedy runął socjalizm, na wielkiej manifestacji na Placu
Wacława zaśpiewał wspólnie z Karlem Krylem, który powrócił z emigracji, hymn. Również
nowy prezydent Václav Havel zspraszał Karla Gotta na Zamek Praski przy różnych
okazjach. Byłem w Pradze, kiedy wystawiono jego trumnę na wyspie w Pałacu Žofin na
Vltavie, gdzie można było złożyć podpis do księgi kondolencyjnej, jak również przedtem w
ambasadach Republiki Czeskiej, chyba również w Polsce. W Pradze prawie 50-tysięcy osób
złożyło swój podpis z Czech, Słowacji, Niemiec, Rosci i Ukrainy, z Polski i innych państw,
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czekając godzinami na tą możliwość. Słowacy uważali go za swojego. Często u nas
występował, kilka piosenek śpiewał po słowacku, za piosenkę Mám rozprávkovy dom
otrzymał, w roku 1966 na festiwalu Bratysławska Lira, Zlotą Lyrę. Od 1963 roku w
ankiecie popularności piosenkarzy otrzymał Karel Gott 42 razy Złotego Słowika. W 2018
roku otzymał tytuł Śpiewak stulecia z okazji stulecia Republiki Czecho-Słowackiej.. Ostatni
koncert miał w zeszłym roku 9. 12. na Słowacji, w Ružomberku. Maestro współpracował z
mnóstwem młodych nieznanych autorów, piosenkarzami, którzy są dzisiaj legendami. Grał
w filmach, w wielu różnych programach telewizyjnych, malował ciekawe obrazy, był
świetnym rozmówcą. Na Słowacji, w Czechach, jak również w Niemczech wyszły specjalne
dodatki pism o Kájovi – jak go nazywali przyjaciele. Ostatnią piosenkę Srdce nehasnou
nagrał ze swoją starszą córką Charlotte Ellą (13). Jest to rozmowa ojca z córką. Natychmiast
została przebojem. Przed jego Willą na Bertramcę przez cały czas paliły się znicze, świeczki
ludzie przynosili podarunki, kwiaty, pisali listy...Władze przygotowały pogrzeb z honorami
państwowymi na Zamku Prażskim w Katedrze św. Vita. Uczestniczyli, w nim oprócz
przyjaciół i artystów jak z Czech tak i ze Słowacji, najwyżsi przedstawiciele Państwa z
prezydentem Milošom Zemanem na czele. Słowację reprezentowali przewodniczący Sejmu
Andrej Danko i premier Peter Pellegrini. Karel Gott – boski Kaja, osobowość, którą będzie
pamiętał cały świat i jego piosenki będą słuchać dalsze i dalsze generacje słuchaczy. O tym
jestem przekonany.

Galeria Vis á Vis:
Bogusław Kucharek - wystawa fotografii:
LUDZIE BIESZCZAD w ZVISIE, LUDZIE ZVISU w BIESZCZADACH

fot: W. Morek

Ladislav Volko
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (85)
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny, Karmelitów Trzewiczkowych
Na Piasku cz.1

Stojący na rogu ulic Karmelickiej i Garbarskiej, kościół i
klasztor zakonu Karmelitów jest jednym z najciekawszych
krakowskich obiektów sakralnych o pięknej zabytkowej
fot: B. Zimowski
architekturze i wnętrzu oraz historycznym miejscu kultu
Matki Bożej jako Pani Krakowa, której znajdujące się tam wizerunki w kaplicach Matki
Boskiej Piaskowej i Matki Boskiej Szkaplerznej. Obrazy te czczone są od XV wieku przez
krakowian i pielgrzymów. Z racji dziedzictwa historycznego i uznania dla wagi świętości
tego miejsca dla Krakowa i jego mieszkańców, Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny Karmelitów Trzewiczkowych Na Piasku, został w 1996 r. podniesiony do rangi
.
bazyliki mniejszej.
Według legendy, stworzonej w XVI/XVII w. kościół powstał z fundacji księcia Władysława
Hermana (1043 – 1102), który w 1087 r. zachorował na chorobę skórną twarzy, na której
wystąpiły ropnie nie dające się
wyleczyć. Modlącemu się o
wyzdrowienie władcy Polski, jednej
nocy przyśniła się Matka Boska, która
wskazała mu miejsce za miastem,
gdzie wśród mokradeł na piasku rosły
fiołki , po powąchaniu których i
natarciu twarzy piaskiem spod
kwiatów, choroba miała ustąpić. Za
cudowne uzdrowienie, Władysław
Herman miał w tym miejscu
zbudować ku czci Matki Boskiej
kościół, którego kamień węgielny
ponoć wbudowano w obecności
biskupa krakowskiego Lamberta
fot. autora
(zm.1101). Niestety jest to tylko
legenda, nie potwierdzona do jej opisania w 1637 r. przez Michała Grodzińskiego w dziele
„Ogród fiołkowy karmelitański”, żadnymi wcześniejszymi pisemnymi wzmiankami. Nie
wspomina o tym Jan Długosz, ani żadne ówczesne źródła pisane. Nie potwierdziły tego też
współczesne badania archeologiczne, które nie wykryły żadnych śladów budownictwa na
tym miejscu do XIV w. Jest to oczywiste, gdyż w tamtym czasie, aż do XIV w. były to tereny
niezamieszkałe, bagniste przez rozlewisko rzeki Rudawy. Dopiero doprowadzenie w XIV w.
za króla Władysława Łokietka wody pitnej do Krakowa z Rudawy, poprowadzonej przez
Łobzów jej uregulowaną odnogą Młynówką, osuszyło te tereny i spowodowały powstanie na
nich osady Garbary. Jak wskazują istniejące do dzisiaj nazwy ulic, jak Garbarska, Dolnych

listopad

2019 | vis a vis │ 21

Młynów czy Krupnicza, osiedlili się tam rzemieślnicy, wykorzystujący do swej pracy,
młyny wodne wybudowane na Młynówce. Powstanie za murami miasta osady Garbary,
spowodowało potrzebę wybudowania w niej kościoła. W 1395 r. rozpoczęła się budowa
gotyckiego kościoła, fundowanego przez królową Jadwigę Andegaweńską (Św. Jadwiga
Królowa) i króla Władysława Jagiełłę. Jak głosi legenda, królowa osobiście doglądała
budowy i w czasie takiej wizyty, zobaczyła smutnego
kamieniarza, który powiedział jej, że ma chorą żonę i dzieci,
a zarobek nie wystarcza na ich utrzymanie. Wówczas
Jadwiga wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę z drogimi
kamieniami i mu ją dała – wg innej opowieści był to
pierścień. Gdy królowa odeszła, kamieniarz zauważył, że
zostawiła ślad swojej stopy na kamieniu oblanym wapnem.
Ślad ten obdarowany kamieniarz obkuł dokoła i wraz z
kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni, gdzie
.
przetrwał do naszych czasów.
W 1397 r. budowany kościół został przekazany
sprowadzonym z Pragi przez królową Jadwigę, zakonnikom
żebraczego Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel, szerzącego kult Matki Boskiej. Założycielem
zakonu był eremita z góry Karmel w Palestynie, św. Bertold
z Kalabrii. Po
zajęciu Palestyny
fot. autora
przez Saracenów, karmelici przenieśli się na Cypr, a
następnie do Europy, gdzie papież Innocenty IV w
1247 r. zatwierdził ich nową regułę, jako zakonu
żebraczego. Na skutek działań reformatorskich w
zakonie karmelitańskim, prowadzonych przez św.
Teresę z Avili i św. Jana od Krzyża, papież Grzegorz
XIII dekretem z 1580 r. potwierdził podział zakonu
na Karmelitów Bosych (z surowszą regułą) i
Karmelitów Trzewiczkowych (dotychczasowych).
Po śmierci królowej Jadwigi w 1399 r. budowę
Krużganki Karmelitów - fragment kościoła i klasztoru kontynuował król Władysław
Jagiełło, odpowiednio je uposażając m.in. sumami z dochodów żup wielickich i
bocheńskich. Ostatecznie gotycki kościół karmelitański, ukończono w latach 70. XV w.
Była to wysoka trójnawowa budowla halowa z prezbiterium tej samej długości co korpus i
dwiema wieżami. Oprócz głównego wejścia w
fasadzie, kościół miał drugie boczne wejście od
strony południowej, obok którego w II poł. XV w. na
murze namalowano obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem. Według legendy, malujący go
zakonnik, tylko zrobił szkic, a gdy przyszedł na drugi
dzień, zastał obraz był już namalowany. Obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, nazwanej Piaskową, szybko
zasłynął cudami. Pierwszym cudem, było podobno
przywrócenie życia dziecku utopionemu w Rudawie.
Kult maryjnego obrazu szybko rozszerzył się na cały
kraj. Dalsza historia kościoła karmelitańskiego „na
Krużganki Karmelitów - fragment
Piasku” w następnym numerze.
fot: H. T. Kaiser
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Stefan Szlachtycz
HIPEK - cz. 5

Bo my mieliśmy już plan na potem. Po lekcjach nasza trójka
wybierała inną, niż do szkoły, drogę powrotną. Szliśmy
ulicami - Straszewskiego, Podzamcze, w kierunku Grodzkiej,
żeby później tramwajem „jedynką” rozjechać się do domów.
U wylotu Kanoniczej jest drugie wejście na Wawel. Tam, niby
fot. archiwum
od niechcenia zatrzymywaliśmy się i czekali, na co? Ze swoich zajęć na uczelni wracali
gromadnie ONI… studenci architektury. Trzymali deski z przykładnicami, kartonowe tuby z
rysunkami, ubrani byli… inaczej niż my, niż pospolity lud pracujący, nosili aksamitne, szare
czapki studenckie z niebieskimi otokami, albo berety, były wśród nich dziewczyny, i to
jakie! Swobodni, rozbawieni, hałaśliwi… Królowie życia! Wydział Architektury, założony
przez słynnego konserwatora Zamku Królewskiego - Adolfa Szyszko-Bohusza, miał
siedzibę na Wawelu. Wiedzieliśmy doskonale kim chcemy zostać. Nimi!
Ale wcześniej, trzeba było odbyć szkołę, zaliczyć maturę. Uczniami byliśmy…
średnimi. Trójki, czasem czwórki, jeśli piątki, to może z wychowania fizycznego. Plac na
Groblach, był de facto - otoczonym budynkami - boiskiem naszej szkoły. A w szkole pojawił
się młody, przebojowy nauczyciel wuefu Tadeusz Sztolf i wymógł na nas, że po lekcjach z
chwastowiska i wysypiska śmieci, własnymi rękami odrobiliśmy… nawet nie boisko, ale
prawdziwy, interdyscyplinarny stadion! Szkolnego Klubu Sportowego „Nałęcz”, z bieżnią i
kilkoma boiskami, głównie do koszykówki. Nastała, albowiem era basketballu. Naszą
szkołę skoszykował Wicek Wawro, syn woźnego z YMCA (gdzie była jedyna sala do tej gry)
– późniejszy kapitan reprezentacji Polski. Sztolf powołał szkolną ligę kosza i oryginalną
strukturę rozgrywek. Nie grały z sobą reprezentacje klas, lecz międzyklasowe „kluby”,
dowolnie zestawionych z sobą uczniów. Codziennie po lekcjach toczyły się turniejowe
rozgrywki, ci którzy nie grali, z entuzjazmem kibicowali. Nie wszyscy jednak, Rybka i
Leszek – nie. Hipek, chociaż wzrost predysponował go do koszykówki, też się od niej odciął.
Jak i od wszelkich gier zespołowych, tym bardziej, że w siatkówkę (uchodziła za plażową
grę pań i staruszków) pogrywały tylko szkolne łamagi… Był jeszcze jeden, ważny
opozycjonista usportowienia szkoły. Dyrektor Sędziwy dostrzegał w nim dywersyjne
zagrożenie oficjalnej linii ideowej, że: „jest jedna droga słuszna: Zet Em Pe”!
I zrobił z tymi sportami porządek. Wolał, żeby uczniowie palili „Sporty” w sklepiku Pana
Brabeca, naprzeciwko szkoły. A Sztolf? Spowodował służbowe przeniesienie go do
Zakopanego, zaś Wawrę… zwyczajnie wywalił ze szkoły. Przechwycił go „Sobek” i odtąd
w derbach międzyszkolnych utraciliśmy prymat, ale nie to było przecież ambicją
czerwonego dyra.
Hipek znalazł inną dyscyplinę, nie jestem pewien, czy należy ją nazwać sportową?
Wciągnęła go w siebie, maniacko. W naszej „harcówce” już nie było min
przeciwczołgowych, stał tam, dosyć bezużytecznie, stół do ping-ponga. Przy nim znalazł
miejsce dla siebie, rakietki i łoskoczącej piłeczki. Najchętniej robiłby to sam, ale gra w pingponga wymagała partnera, próbował mnie namówić ale zdecydowanie wolałem

koszykówkę. Wreszcie znalazł. Władek Ż. - przyszły chirurg stawał po drugiej stronie stołu,
żeby mu odbijać białą kuleczkę. Dziś jeszcze wspomina jak to Hipek, sztywny, z twarzą, nie
wyrażającą żadnych emocji, całymi godzinami tłucze w stół, nie odzywa się słowem, chyba
że wybucha zatarg o detal przepisu gry, wtedy jest nieustępliwy, albo… obraża się. Tak,
obrażalskość była jedną z cech głównych jego „modem vivendi”, wiedzą coś o tym, też jego
partnerki… łóżkowe. Po co grał? Nie doskonalił techniki, odbijał piłeczkę wciąż tym samym
mechanicznym backhandem, nie miał w sobie żadnej elastyczności, jakiejkolwiek finezji.
Czy przy tym o czymś myślał? A może grał, żeby nie myśleć?
Nie każdy, kto kuca
Ma do ziemi b…
Ten aforyzm Hipka chyba definitywnie zakończył aktywność „Związku B.”, który
przeżywał swój zmierzch, zarazem otworzył nowy etap twórczy w życiu naszej małej
zbiorowości.

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:
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