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towarowym i u¿ywanie go przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie i celu jest
bezprawne.

2

R O M A N T Y C Z N Y

S T Y L

R O M A N T Y C Z N Y

S T Y L

3

Domy

Tekst: Anna Omulecka
Zdjêcia: Piotr Lelek

RTYCI W CZASACH PRL-OWSKICH NAJCZÊCIEJ SWÓJ K¥T DO PRACY MIELI
TAM , GDZIE IM WYZNACZONO : NA PODDASZACH W ZIMNYCH ,
NIEPRZYJAZNYCH WIE ¯ OWCACH . S ¥ TO MIEJSCA BLI ¯ EJ NIEBA , KTÓRE
CZASEM STAWA £Y SIÊ Z KONIECZNOCI NIE TYLKO PRACOWNI ¥, ALE
I DOMEM NA CA£E DOBRE I Z£E ¯YCIE.
A

est taki wie¿owiec, jak tysi¹ce innych w £odzi
 szary, bury wród monotonii betonowych
kwadratów. Winda jedzie na dziesi¹te piêtro,
potem jeszcze cementowe schody prowadz¹ na ostatni poziom.
W tunelu jedenastego piêtra zwyczajne drzwi,
a za nimi objawia siê niespodziewanie zupe³nie inna,
nierealna przestrzeñ  wiat Andrzeja Ró¿yckiego,
re¿ysera, historyka sztuki i fotografika w jednej osobie, Bo¿enki  etnologa i ich dziecka. Jest to kraina
barw, kwiatów, ró¿noci materii i zapachów. Wszêdzie
panosz¹ siê, wype³niaj¹ce ka¿d¹ woln¹ przestrzeñ,
zasuszone zio³a i kwiaty, ¿yj¹ce w dziwnej symbiozie
z ¿yw¹ zieleni¹.
Ca³e mieszkanie to jedna wielka galeria sztuki
ludowej, choæ nie tylko. S¹ tu rzeczy najró¿niejsze 
znaleziska wyszperane w najrozmaitszych zak¹tkach
kraju. Nic nie jest specjalnie wyró¿nione czy uprzywilejowane. I figury wiêtych patronów, i przydro¿ne kamyki, i tamy filmowe gospodarza gnie¿d¿¹ siê
wszystkie tak samo.
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Wspó³istnieje siê tutaj ze wiêtymi figurami, ptakami i zwierzêtami w bajecznych kolorach, przemawia do nich i zna siê ich dziwne przygody. A one nagle potrafi¹ zmieniæ sobie miejsce i stan¹æ wród mis
na stole albo zabawiaæ ma³ego Jêdrusia...
Z czasem kolekcja staje siê coraz cenniejsza, dzie³a
s¹ pami¹tk¹ i znakiem przesz³oci; wielu twórców ju¿
odesz³o, ale dziêki zbiorom Andrzeja ¿yje pamiêæ
i sztuka, która ci¹gle wzrusza. ¯yj¹ te¿ i opowieci
o tych wiejskich artystach na kilkudziesiêciu filmach
Ró¿yckiego, w jego fotografiach i albumach.
Ksi¹¿ki odgrywaj¹ w tym domu wa¿n¹ rolê, a s¹ ich
tysi¹ce. S³u¿¹ powstaj¹cym tu scenariuszom, tekstom
i wype³niaj¹ wolne chwile gospodarzom. Wetkniête
wszêdzie, gdzie siê da, u³o¿one tematycznie, w przedziwny sposób zawsze siê odnajduj¹ i  o dziwo! 
³atwo siê do nich dobraæ.
Trzy miejsca skupiaj¹ ¿ycie gospodarzy: du¿y,
ch³opski drewniany stó³, ³o¿e z przytulonym do niego ³ó¿eczkiem dziecka (zast¹pi³o ono stuletni¹ ko³yskê przyby³¹ z ¯ywiecczyzny) i biurko stare, rozsiad³e, wyci¹gniête sk¹d tam. Nie ma tu ¿adnego
sprzêtu wprost ze sklepu, utrzymanego w modnej,
Kolekcja to wynik wiadomego wyboru Ró¿yckie-

zuniformizowanej estetyce. Wszystkie przedmioty s¹

go, jego zainteresowañ i drogi twórczej, której istot¹

ju¿ oswojone i udomowione, przytaszczone z ró¿nych

jest wiat duchowoci ludowej. Sztuka wsi  skrom-

zagadkowych zakamarków. Nie zawsze spe³niaj¹ sw¹

na i naiwna  jest wielk¹ jego mi³oci¹. Dzie³a przy-

pierwotn¹ funkcjê, czêciej wspieraj¹, dwigaj¹, przy-

by³y z wêdrówek filmowych i fotograficznych; czêsto

ciskaj¹, wype³niaj¹ przestrzeñ. W tym otoczeniu

pochodz¹ wprost od twórców, których wyszuka³ An-

unosz¹ siê zapachy innych miejsc, sk¹d przyby³y rze-

drzej, by stali siê bohaterami jego filmów (powsta-

czy, czuje siê ich osobiste historie. Wszêdzie te¿ s¹

³ych i tych niezrealizowanych).

rozproszone galeryjki zdjêæ rodzinnych, zw³aszcza

Ze wszystkich stron mieszkania patrz¹ wiêci 
duzi, mali, rzezani w drewnie i lepieni z gliny. ¯yj¹

Tyle tu rodzajów przedmiotów, ile zainteresowañ

blach i przy suficie, s³owem  w ka¿dym zakamarku.

i pasji gospodarzy. To ich kosmos, kosmos ¿ycia i two-

Na kilku pó³kach stanê³y hufce gronych diab³ów,

rzenia. Z biegiem dni i lat wszystko to uk³ada siê

nad nimi unosz¹ siê anio³ów ca³e gromady, to znowu

w piony i poziomy, w warstwy i pok³ady, w jakie hie-

pod nimi wêdruj¹ kupcy ¿ydowscy. W innym miejscu

roglify, tajemny zapis codziennoci i niezwyk³oci 

t³ocz¹ siê figury Chrystusów Frasobliwych, jeszcze

zapis praw i dziwów kosmosu ¿ycia.

dzbany.
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mych artystów.

sobie rozmaite osobliwe postacie na cianach, me-

dalej konie, ptaszki i gliniane
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dzieci  Borysa i Jêdrusia, podarki przyjació³, znajo-

W mieszkaniu tym tkwi wielka, osobliwa si³a. Wszystko, co siê

Nie ma tu nic z ekspozycji

tu dzieje, dzieje siê intensywnie:

muzealnej, nie zebrano siê, by

myli kr¹¿¹, rodz¹ siê idee, nara-

skatalogowaæ zbiory ani nawet

staj¹ uczucia. Ka¿dy, kto przekro-

je spisaæ. Lecz gospodarz wie

czy próg, czuje tê aurê skoncen-

o nich wszystko, z ka¿dym dzie-

trowanych fluidów sztuki i ¿ycia.

³em ³¹czy go jaka historia, zna

Gocie nie wychodz¹ ani szybko,

ka¿dego twórcê, okolicznoci

ani ³atwo, a ju¿ szczególnie, gdy

powstania rzeb, obrazów.

gospodarze wnios¹ misy pachn¹-

Zbiory te zgromadzone ze

cego jad³a i nalewki przyrz¹dzo-

znawstwem i wielk¹ pasj¹ za-

ne wed³ug w³asnych pomys³ów.

w³adnê³y nie tylko duszê gospo-

Wówczas na dobre ju¿ wrasta siê

darzy, ale i ca³¹ domow¹ prze-

w to miejsce, a potem ci¹gle tu

strzeñ ¿yciow¹.

wraca.

Willman
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itera D to dla Alfabetu Romantycz-

dziców ledz¹cych z uwag¹ rozwój pocie-

ciowo odpowiada na to pytanie wspo-

nego prawdziwe wyzwanie. Du¿e

chy. Milutka wizja? Milutka, ale w ¿aden

mniany wy¿ej Krasiñski, który ju¿ jako

wyzwanie. W³aciwie mo¿na by pi-

sposób niepasuj¹ca do wyobra¿eñ o epo-

ca³kiem du¿y Zygmunt pyta swojego bo-

saæ o wszystkim, co o¿ywia³o wyobraniê

ce. Dziecko w poezji, dramacie czy ma-

hatera  ma³ego genialnego poetê Orcia:

artystów epoki  duchach, diab³ach, dzi-

larstwie? Jak najbardziej, ale niezwyk³e

Czemu, o dzieciê, nie hasasz na kijku, nie bawisz

wach, o których nawet nie ni³o siê filo-

 powa¿ne, naznaczone piêtnem od-

siê lalk¹ [to akurat wiemy - bo ch³opak],

zofom, dzikich krajobrazach, a tak¿e

miennoci, którego zewnêtrznym obja-

much nie mordujesz, nie wbijasz na pal motyli

dawnych dziejach, bo to w³anie na ich

wem bywa³a czêsto jaka fizyczna u³om-

[ot, zwyk³e romantyczne rozrywki m³o-

kanwie powstawa³y najbardziej roman-

noæ. Miniaturka doros³ego, m³ody sta-

dzie¿y], nie tarzasz siê po trawnikach,

tyczne utwory. redniowieczne legendy,

rzec, malec przewy¿szaj¹cy innych inte-

kradniesz ³akoci? Trzeba przyznaæ, ¿e nie-

ponure historie rozgrywaj¹ce siê w po-

lektem, talentem czy nadprzyrodzonymi

które z tych rozrywek budz¹ lekki niepo-

sêpnej scenerii potê¿nego zamczyska, za-

zdolnociami.

kój. Kordian z dramatu S³owackiego to

pomnianej pustelni, kryjówki okrutnych

kolejny m³ody starzec. Jako kilkunastolet-

swobodnie (w mowie i pimie) francu-

ni ch³opak dysponuje gorzk¹ wiedz¹

Mo¿na by wzi¹æ pod lupê dualizm ro-

skim, ³acin¹, grek¹, o ojczystym niemiec-

o wiecie (popart¹ dowiadczeniem), któ-

mantycznego wiata, ci¹g³e przenikanie

kim nawet nie wypada wspominaæ, do

ra nie dziwi³aby mo¿e, gdyby mia³ o kilka-

siê rzeczywistego z irracjonalnym. Nie od

tego jeszcze, ca³kiem od niechcenia, na-

nacie czy nawet kilkadziesi¹t lat wiêcej.

rzeczy by³oby równie¿ romantycznie po-

uczy³ siê w³oskiego, asystuj¹c w lekcjach

Romantycy traktowali dzieci w sposób

jêczeæ o duszy, ale to temat po pierwsze

siostrze. O m³odym genialnym Chopinie

szczególny. Widzieli w nich, podobnie jak

szeroki, po drugie  mocno ju¿ wyeksplo-

wiedz¹ wszyscy, podobnie jak o ma³ym

w postaciach z ludu czy szaleñcach, po-

atowany.

To wszystko? Ale¿ sk¹d! Jest

Zygmusiu Krasiñskim, który dowcipem,

redników miêdzy wiatem fizycznym

jeszcze dandys  romantyczny arystokra-

refleksem i rezolutnoci¹ zadziwia³ salo-

i irracjonalnym, media, które bez pored-

ta ducha, a tak¿e dramat romantyczny,

ny. Dwunastoletni B³a¿ej Pascal (wiem,

nictwa rozumu widz¹ i przekazuj¹ wielkie

dygresyjnoæ literatury... Prawda jest

wiem, nie ta epoka, ale problem ten sam)

prawdy. Zreszt¹ nie tylko romantycy. Pod

taka, ¿e samymi tylko has³ami na literê

by³ autorem powa¿nego traktatu o dwiê-

koniec XIX wieku Charles Baudelaire

D uda³oby siê zape³niæ ca³¹ stronê,

kach, a jego dzieciêce zainteresowania

pisa³: Dla dziecka wszystko jest nowo-

tymczasem zasada jest prosta  jedno

matematyk¹ wykracza³y daleko poza wie-

ci¹: jest ono zawsze pijane. Nic bardziej

has³o, jeden temat, jeden felieton. I tu

dzê przeciêtnego wspó³czesnego studen-

nie przypomina tego, co nazywamy na-

powstaje dylemat (nieprzypadkowo na

ta. Naturaln¹ reakcj¹ zwyk³ego miertel-

tchnieniem, ni¿ radoæ, z jak¹ dziecko

literê D)  wybraæ co, co od razu od-

nika jest w takich przypadkach podziw dla

przyjmuje kszta³t i barwê. [...] Cz³owiek

sy³a do epoki, czy co, co kojarzy siê z ni¹

ma³ego geniusza. A jednak rodzi siê pyta-

genialny [doros³y] ma mocne nerwy;

raczej mglicie, na przyk³ad:

nie: czego zabrak³o dziecku, które z w³a-

dziecko s³abe. U pierwszego rozum odgry-

snej woli powiêca siê tak trudnym æwi-

wa wielk¹ rolê; u drugiego wra¿liwoæ

czeniom umys³u?

wype³nia ca³e jestestwo. Geniusz to dzie-

Dziecko
Najpierw

pieluszki,

grzechotki,

smoczki i przecierane zupki, potem za-

Wróæmy jednak w bezpieczne ramy

bawne gaworzenie, pulchny bobas z do-

epoki. Czy romantyzm nie mia³ ca³kiem

Dobrze mieæ dzieciñstwo ze wszystki-

³eczkami w rozemianej buzi. Póniej

zwyk³ych, chcia³oby siê powiedzieæ nor-

mi zaletami i przywilejami tego okresu,

uroczy ch³opczyk z misiem albo dziew-

malnych dzieci? Z pewnoci¹ tak, tyle, ¿e

warto powracaæ do dzieciñstwa, choæ nie

czynka, przemawiaj¹ca z powag¹ do swo-

pewnie nie wzbudza³y one szczególnego

wszyscy musz¹ od razu odnajdywaæ je

jej lalki. Jeszcze póniej setki naiwnych

zainteresowania twórców. Mo¿na siê za-

wiadomie. Zbyt wielu geniuszy naraz to

pytañ, zaskakuj¹cych skojarzeñ, pierw-

stanawiaæ, co by³o im wolno, a co nie, jak

tragedia.

szych odkryæ  wszystko w obecnoci ro-

by³y wychowywane, w co siê bawi³y. Czê-
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nie

Omioletni Goethe pos³ugiwa³ siê

zbójców czy krzy¿ackiej twierdzy.
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GL 67

GL 73

GL 82
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GL 92

GL 94

GL 97

GL 100

ciñstwo odnalezione wiadomie [...].

Anna Willman

Domy

Tekst: Catherine Synave
Zdjêcia: Antoine Rozes
VOTRE MAISON

Ukrywa siê w cieniu

drzew, przy spokojnej

ulicy, która w niczym nie

przypomina pobliskiego

zgie³ku Pary¿a. Brama

o gotyckim zwieñczeniu

prowadzi do piêknego

wnêtrza ozdobionego

obrazami i bibelotami.

Na zadaszonym
tarasie, który
przylega do pokoju
rodziców, meble
stoj¹ ca³y czas,
a roliny zmieniaj¹
siê wraz ze zmian¹
pór roku.

W przedpokoju
przy drzwiach pies
oczekuje na powrót

ewnego wiosennego wieczoru Weronika
dzieci do domu. Na

i jej m¹¿ zakochali siê w tej cichej, symcianie zacieranej

patycznej dzielnicy. Kiedy okaza³o siê, ¿e
na ¿ó³to  kolekcja
kapeluszy,
znalezionych na

12
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jeden z du¿ych domów wystawiono na sprzeda¿, nie
wahali siê ani chwili. Poniewa¿ jednak pierwotny
wystrój mieszkania nie bardzo im odpowiada³, nie

targu staroci, oraz

pieszyli siê zbytnio z przeprowadzk¹. Rozpoczêli

portret rosyjskiego

remont: ruszy³y prace murarskie, za³o¿ono ogrzewa-

malarza z lat 30.

nie i instalacjê elektryczn¹, przebudowano ³azienki.
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Dobudowano dodatkowe kondygnacje, aby urz¹dziæ tam pokój mieszkalny i bawialniê. Na pierwszym
piêtrze znajduj¹ siê trzy dzieciêce pokoje i ³azienka;
szafy wbudowano w ciany. W czêci górnej, gdzie
mieszkaj¹ ma³¿onkowie, jest jeszcze jedna ³azienka.
Na uwagê zas³uguje taras, wykrojony z czêci dachu
i poprzedzony minikuchenk¹, gdzie letni¹ por¹ mo¿na zjeæ niadanie, a czasami te¿ obiad. Na trzecim
piêtrze powsta³a bawialnia. Pokój rodziców jest wystarczaj¹co obszerny, by pomieciæ kominek, kanapê,
bibliotekê i wiele innych sprzêtów. Salon na parterze o¿ywa wieczorem. Nastrojowe wiat³o i ogieñ
w kominku, buzuj¹cy jak tylko zrobi siê zimno  przyci¹gaj¹ domowników. Weronika urz¹dzi³a jadalniê na
werandzie, wykorzystuj¹c w tym celu czêæ wewnêtrznego podwórka. Za oknami tego pomieszczenia widaæ roliny w donicach i bluszcz, który pnie siê
po murze. Znajduj¹ca siê tu¿ obok kuchnia jest bardzo przestronna. W ch³odne dni, podaje siê w niej
posi³ki.
W wazonie wyszperanym na pchlim targu
kwiaty ozdabiaj¹ starowiecki stolik.

Znajduj¹ce siê

Udrapowane i zawieszone tkaniny

w salonie meble

pe³ni¹ funkcjê dekoracyjn¹.
i dywany,
a tak¿e kominek,
pochodz¹
z targu staroci.
Rosyjski obraz
kupiono w antykwariacie.

Weranda,
znajduj¹ca siê
od strony
podwórka,
pos³u¿y³a za
jadalniê.
Krzes³a
pochodz¹
z targu staroci.
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Zin

iedzê w swoim pokoju, który obsta-

ka¿dy, kto mia³ polskiego Boga w ser-

szewskich koñczono w³anie urz¹dzanie

wiony jest pó³kami uginaj¹cymi siê

cu, patrzy³ na omsza³e strzechy, skrzyd³a

muzeum. Za dworskim parkiem, w kie-

pod ciê¿arem zbieranych przez ca³e

wiatraków, ko³a wodnych m³ynów jak na

runku wsi Czaputka, sta³a poród kêpy

¿ycie ksi¹¿ek. Z niepokojem stwierdzam,

relikwie. Tych wakacji wyjechalimy na

drzew cha³upa, a przy niej nowy ju¿ dom.

¿e ksi¹¿ki te stanowi¹ ledwie scenogra-

Podlasie. Jedna ze studenckich grup za-

Jak okaza³o siê, starego siedliska nie zbu-

fiê mego otoczenia. Tylko po niektóre

wêdrowa³a a¿ do Romanowa, raju utra-

rzono jedynie dlatego, ¿e patriarcha rodu,

siêgam niekiedy, by co sprawdziæ, cze-

conego Józefa Ignacego Kraszewskiego.

dziewiêædziesiêcioletni dziadek przy-

go siê dowiedzieæ. A biurko? Stoj¹ na

Nasz wielki pisarz, tu w³anie pod opiek¹

chodzi³ tu na sobliwe wspominki i prosi³

nim przybory do pisania, nieu¿ywane od

swej bia³ej babci, pani Malskiej, spê-

dzieci i wnuków, by stara cha³upa ¿y³a

lat rekwizyty, odrzucone przez czas.

dzi³ m³odoæ. W dawnym dworze Kra-

tyle, ile i jemu Bóg przeznaczy³. Wieko-

Komu dzi potrzebny atrament, obsadka
ze stalówk¹ czy suszka z bibu³¹? Marmurowy eksponat zdobiony br¹zem, kupiony w jakim komisie. Spogl¹dam na s¹siedni stolik, z którego szczerzy zêby klawiatura komputera. Jak dot¹d z tym
m¹drym aparatem nie zawar³em przyjani. Nie potrafiê. Komputer rodzi pytanie.
A mo¿e ja sam  na swój sposób  sta³em
siê rekwizytem muzealnym? Na biurku
stoi jeszcze gliniane naczynie. Kubeczek
niewiele wiêkszy od tego, w którym pijemy herbatê. Z racji wiosny ¿ona wstawi³a do niego dwie ga³¹zki wierzbowych
ciany pokryte tkanin¹, jedwabne zas³ony, narzuta na ³ó¿ku z kaszmiru.

bazi. Z jak¹ pieszczotliw¹ uwag¹ patrzê
na garnuszek. Mam wiadomoæ, ¿e
znam ledwie jedn¹ trzydziest¹ jego dziejów, bo reszta jest milczeniem.

A¿ do zakoñczenia prac adaptacyjnych Weronika
ostatecznego wy-

By³ rok akademicki 1964/65. Podczas

gl¹du mieszkania. Chcia³a tylko, ¿eby ich nowe lo-

wakacji wraz ze studentami Wydzia³u Ar-

nie mia³a jasnej koncepcji, co do

kum by³o przytulne i nieco rustykalne. W tym celu
obi³a ciany materia³em, uszy³a i udrapowa³a podwój-

Komfort

prowadzi³em  jak zawsze  praktyki wai harmonia

kacyjne. Nasze archiwum wype³nia³o siê

ne zas³ony, wybra³a kanapy z piêknym obiciem. Tkaw ³azience.

nina cienna narzuci³a ton, a potem pojawi³y siê jego
melan¿e: ¿ó³cie, czerwienie, zielenie. Kaszmiry id¹
w parze z ¿akardami, jedwabiami i taftami. Wiêkszoæ

chitektury Politechniki Krakowskiej,

Podwójne umywalki
umieszczono przed

rysunkami i fotografiami, szczególnie
obiektów drewnianych, które przetrwa³y dwie wojny wiatowe, okupacjê, a czê-

wielkim, starym

sto pamiêta³y a¿... czasy przedrozbioro-

czêstych wypraw na targi staroci. Wszystko razem

lustrem

we. O! Wtedy jeszcze nasz krajobraz ob-

tworzy naprawdê wyj¹tkowe i niepowtarzalne wnê-

wmurowanym

fitowa³ w zabytki wrêcz unikalne. Nasza

w cianê.

wie stanowi³a resztki tak dostojne, ¿e

mebli i przedmiotów pozyskanych zosta³o podczas

trze.
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Zin
wego cz³owieka, pana Gracjana, pozna-

pewnoci, ¿e pamiêta czasy, gdy nie u¿y-

w swoim nieod³¹cznym notatniku zapi-

³em pewnego pogodnego dnia osobicie.

wano jeszcze ani zapa³ek, ani naftowej

sa³em dok³adnie jego s³owa: Dn. 16 IX

W³anie wychodzi³ ze starego domu.

lampy, ani nawet gwodzi.

1964. Dziadek Gracjan. Romanów-Cza-

zapisywa³em szanuj¹c ka¿de s³owo. Oto

nia, wraz z rodzin¹ przyjechalimy do

...Nadchodzi mój czas po¿egnania

ta rozmowa.

Romanowa, wczeniej zamawiaj¹c pokój

tego wiata. Panie z miasta! Tyle ci po-

... Pan szanowny pytasz czy pozwolê

gocinny w Muzeum Kraszewskiego.

wiem, mierci nie bojê siê, ale ¿al mi lu-

stary dom pomierzyæ i obrysowaæ? To ca³a

By³a bajkowa polska jesieñ, malowa-

dzi, których pozostawiê i tego wszystkie-

radoæ dla mnie, ¿e znalaz³ siê jeszcze

na z³otem i purpur¹ na tle b³êkitnego

go, co mi ¿yciu towarzyszy³o od m³odo-

kto, kto potrafi doceniæ czas, ale ten...

przestworu nieba. Bociany ju¿ odlecia³y,

ci po dzieñ dzisiejszy. S³uchaj no, tam na

który przeszed³. Cha³upa, któr¹ widzisz

a w przydro¿nych rowach jak kandelabry

stole, pod krzy¿em stoi garnuszek glinia-

 mój panie  liczy co najmniej po trzy-

wieci³y nabrzmia³e nasionami dzbanusz-

ny, przyjmij go ode mnie na pami¹tkê.

kroæ wiêcej lat ni¿ ja. A zacz¹³em w³anie

ki ostu. Niektóre lene przesmyki przy-

Dziadek mój powiada³, ¿e to niezmiernie

dziesi¹ty krzy¿yk. Ile¿ odby³o siê pod jej

pomina³y malarsk¹ paletê, na której ar-

stare naczynie. On wiat³y by³ i wiedzia³,

dachem chrzcin, lubów i pogrzebów. Ile

tysta miesza³ wyciniête z tub kolory:

co mówi. Wtedy w lecie, gdy mierzono

Wigilii i Wielkanocnych Niedziel tu wiê-

cynobry, karminy, kraplaki. Poszed³em

dom, narysowa³e mnie. Przyjmij garnu-

cono. Lubiê przyjæ, usi¹æ i patrzeæ na

pod pniami starych, dorodnych jesionów

szek, ale daj honorowe s³owo, ¿e bêdziesz

znane k¹ty i przedmioty, wspominaæ

parku w kierunku cha³upy dziadka Gra-

o tê pami¹tkê dba³. Nikomu jej nigdy nie

tych, którzy niby odeszli, a w³aciwie to

cjana. Sta³a jak przed miesi¹cem. Teraz

oddasz. A ona Ci szczêcie przyniesie.

gromadz¹ siê tu, bo wtedy s¹ u siebie.

na wyz³oconym pod³o¿u, bo z otaczaj¹-

Jeli odmówisz, w³o¿¹ go do mojej trum-

Mój dziadek Jan, który nigdy w ¿yciu nie

cych zabudowê topoli spad³a ju¿ czêæ

ny, bo tak przeka¿ê. M³odzi ju¿ nie

sk³ama³, mawia³, ¿e nie pamiêta, kiedy

lici.

wierz¹, ¿e to kubeczek niezwyk³y, ze

cha³upê budowano, a w niej siê urodzi³...

Drzwi do cha³upy by³y otwarte. Wsze-

wiêtego kurhanu wykopany. Mo¿na na

Tyle rozmowy zapisanej w notatniku

d³em wiêc przez nie do sieni nie maj¹cej

niego patrzeæ, dotykaæ, ale u¿ywaæ na co

stropu. Nieszczelne, s³omiane poszycie

dzieñ nie godzi siê...

pod dat¹ 2 VII 1964 roku.
Cha³upa w istocie by³a bardzo stara.

wpuszcza³o tu p³omienne blaski zacho-

Minê³y lata m³odoci. Przygl¹dam siê

Zapewne stoj¹c nieco na uboczu, mog³a

dz¹cego s³oñca. Nie wiem dlaczego, ale

glinianemu kubeczkowi o bladym kolo-

nale¿eæ do jakiego zespo³u zabudowy,

pomyla³em, ¿e tak w³anie musia³y wy-

rze glinki, po³yskuj¹cej ledwie dostrze-

który w ogóle przesta³ istnieæ, zreszt¹

gl¹daæ jêzyki ognia nad g³owami aposto-

galn¹ polew¹. Kubek ma wydêty brzu-

dostrzeg³em na jednym z jej naro¿y lady

³ów w Dzieñ Zes³ania Ducha wiêtego.

siec, wywiniêt¹ krawêd wlewu i jedno

po¿aru. Bóg jeden wie, z której wojny czy

Póniej, przyciskaj¹c wypolerowan¹,

ucho. Na ciankach lepionego bez ko³a

powstania? Wtedy to mog³y sp³on¹æ bu-

przez lata u¿ywania listwê, wcisn¹³em siê

garncarskiego naczynia znajduj¹ siê ryt-

dynki ca³ej zagrody. Samotny dom prze-

do izby, popychaj¹c drzwi uformowane

miczne wypuk³oci i ryte naciêcia przy-

trwa³. Jego stromy dach nie opiera³ siê

wraz z zawiasami wy³¹cznie z drewna.

pominaj¹ce grecki ornament wolich

wy³¹cznie na cianach, nios³y go równie¿

Cha³upa, z dawna nie zamieszkana, sta-

oczek. Nie jestem fachowcem w dziedzi-

s³upy ustawione przy wêg³ach i sionce,

³a siê magazynem niepotrzebnych w no-

nie ceramiki. Zapyta³em archeologów.

gdzie koñczy³a siê jedyna izba. S³upy

wym domu i nowym ¿yciu przedmiotów.

W sprawie glinianego garnuszka wypo-

wzmocniono misternie ³¹czonymi mie-

Sta³y tu d³ubane w lipowych pniach niec-

wiedzia³y siê najwiêksze autorytety, spe-

czami, które ujmowa³y wraz z p³atwiami

ki, ko³owrotki, motowid³a, skrzynie na

cjalici, których opinii nie sposób podwa-

ca³y dom. Wykonano go z grubych bali

m¹kê i kaszê. Wisia³y bryty lnianego p³ót-

¿yæ. Naczynie nale¿y do krêgu kultury

³¹czonych tak, jak w najstarszych kon-

na. A pod cian¹, t¹ bez okien, gdzie pa-

³u¿yckiej i pochodzi z VII, a mo¿e i VIII

strukcjach zrêbowych. Podobne, archa-

noszy³ siê wielki piec, zauwa¿y³em stê-

wieku przed narodzeniem Chrystusa, ale

iczne rozwi¹zania zwane przys³upowymi

pê, prawdziwe ¿arna i wielki st¹gwie, tyle

sk¹d znalaz³o siê na Podlasiu? Archeolo-

stosowano w niektórych regionach Polski

¿e uformowane ze s³omianych warkoczy.

dzy bezradnie roz³o¿yli rêce.

doæ powszechnie. Na Podlasiu s¹ rzad-

W tym g¹szczu sprzêtów, na tle szarej,

Dziadku Gracjanie, jednak z³amiê

koci¹. Do pomiaru tej cha³upy przydzie-

konopnej p³achty, dostrzeg³em dostojn¹

dane Ci s³owo i pozbêdê siê cennego

li³em grupê najzdolniejszych studentów.

g³owê dziadka Gracjana. Wokó³ jego

daru. Przeka¿ê kubeczek ze wiêtego

Sam j¹ odnotowa³em w reprodukowanym

mlecznych w³osów, w¹sów i brody jarzy-

kurhanu do Muzeum Archeologicznego.

tu pobie¿nym szkicu. Wtedy dziadek

³a siê wietlista aureola s³onecznej po-

Dziadek Gracjan zmar³ w listopadzie

Gracjan zacz¹³ skar¿yæ siê na dusznoci.

wiaty, co sprawia³o, ¿e przypomina³

1964 roku. Mia³em wówczas 39 lat. Czas

Odprowadzi³em go do nowego domu,

wiêtego ze starej ikony. Pozna³ mnie.

biegnie i o czym tu wiêcej pisaæ? Wypa-

oddaj¹c pod opiekê córce, a mo¿e wnucz-

Przywitalimy siê jak dobrzy znajomi.

lona glina ma przedziwn¹ moc trwania.

ce. Wtedy nie uda³o mi siê wejæ do

Odczu³em nawet, ¿e ucieszy³ siê z nie-

wnêtrza cha³upy. Rysuj¹c j¹, nabra³em

zapowiedzianego

18

R O M A N T Y C Z N Y

S T Y L

spotkania.

Znów

Wiktor Zin

G

Tego samego roku, w po³owie wrze-

ALERIA ROMANTYCZNEGO STYLU

putka. We wnêtrzu starego domu.

Usiedlimy na przyzbie. On mówi³, ja

Domy
Tekst: Lisbeth Kwik
Zdjêcia: Antoine Rozes
VOTRE MAISON

Chwila odprê¿enia
u stóp fontanny
w redniowiecznym
ogrodzie.

W Eugénie-les-Bains Krystyna i Micha³

Guérard otwieraj¹ przed nami bramy

swojej posiad³oci, bymy mogli

przebiec po pachn¹cych zio³ami

cie¿kach, zachwyciæ siê zaciszn¹

landyjsk¹ farm¹, starymi murami

klasztoru. W tej oto scenerii

prezentuj¹ nam kilka pomys³ów na

piêkn¹ oprawê s³odkiej bezczynnoci,

mi³ego wypoczynku.

Cudowne chwile w zio³owym
ogródku. Rabaty bukszpanu,
kêpy traw, rzêdy bratków  to
niezwyk³a dekoracja.
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ugénie-les-Bains, nazwane tak na czeæ

Obejmijmy spojrzeniem dawny klasztor, który sta³ siê

piêknej cesarzowej, jest prawdziwym

wytwornym hotelem i domem pustelnika zarazem.

Pe t i t Tr i a n o n . Z a p r a s z a g o  c i d o

Troskê o szczegó³ da siê tu wyczuæ na ka¿dym kroku.

wszystkich swoich zak¹tków: £¹k Eugenii, Ziel-

£ó¿ka z baldachimem, dawne sprzêty, zas³ony z szorst-

nego Klasztoru, Farmy pod Drozdami i Czerwo-

kiego p³ótna  to g³ówne elementy wystroju wnêtrza.

nego Domu. Rustykalne wyrafinowanie i przepych

Dawny kru¿ganek pos³u¿y³ do wyeksponowania hama-

³¹cz¹ siê tutaj w jedno. W cieniu czy w s³onecznym

ka, który zawieszono na belkach pomalowanych na nie-

wietle, przy fontannie czy na patio  wszêdzie czu-

biesko. Ten romantyczny zak¹tek przyci¹ga tych, któ-

je siê magiê tego szczególnego miejsca, które powsta-

rzy poszukuj¹ spokoju w otoczeniu pozbawionym

³o w XVIII wieku. Odnowili go Krystyna i Micha³

wszelkiej sztucznoci, a przesyconym urokiem daw-

Guérardowie, a my uleglimy tej harmonijnej i spo-

nych czasów. Harmonia i powrót do róde³ to s³owa-

kojnej atmosferze. Powsta³o tu bowiem miejsce nad-

klucze tego miejsca, któremu w³aciciele przywrócili

zwyczajne: farma zdrowia, której podstawowymi wa-

dawne piêkno widoczne wokó³  wszystko po to, by ci,

B³êkitne t³o, miêkkie pledy.

lorami s¹ ród³a wód leczniczych i zio³a.

którzy tu przebywaj¹, czuli siê naprawdê szczêliwi.

Pozwólcie siê uko³ysaæ.

Obok i powy¿ej:

Hamak z drewnianych

metalowe le¿aki.

p³ytek i marynarskich
linek.

HISTORIA HAMAKA
JEDNI TWIERDZ¥,
¯E S£OWO HAMAK JEST POCHO DZENIA KARAIB SKIEGO I £¥CZY SIÊ
Z NAZW¥ DRZEWA,
Z GA£¥ZEK KTÓREGO WYPLATANO
SIATKÊ, W KTÓREJ
MO¯NA BY£O
PO£O¯YÆ SIÊ
I KO£YSAÆ. DLA
INNYCH JEST TO
S£OWO NIEMIEC KIE LUB HISZPAÑSKIE (HAMACA).
PIERWOTNIE
S£U¯Y£ ON
MARYNARZOM NA
STATKACH, BY
PÓNIEJ ZYSKAÆ
POPULARNOÆ
W KOLONIACH,
GDZIE ROLI
TRAGARZE PRZENOSILI W HAMAKACH B OGATE,
BIA£E KOBIETY.
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W salonie, nazwanym
Ogrodem Czterech Pór
Roku, mo¿na odpocz¹æ
po ka¿dym zabiegu.
To miejsce bardzo
przytulne, w którym
znajduj¹ siê ³ó¿ka
w stylu Ludwika XV,
zaprojektowane przez
Krystynê Guérard.
Materace z w³ókien
naturalnych;
na cianie pejza¿
wiejski z XVII wieku.

KOMFORT RELAKSU. POWRÓT PASTELOWYCH BARW.
KOLORY PRZEMAWIAJ¥ DO NAS. MAJ¥ WP£YW NA NASZ HUMOR I ZACHOWANIE. OTO DLACZEGO CZUJEMY SIÊ
DOBRZE W OTOCZENIU KOLORÓW STONOWANYCH. JAK OPRZEÆ SIÊ ZAPROSZENIU DO SJESTY W KOLORACH,
KTÓRE SAME W SOBIE S¥ £AGODNOCI¥ I HARMONI¥. B£ÊKIT, JASNA ZIELEÑ, MODNE ODCIENIE FIOLETU
USPOKAJAJ¥ NAS I WPRAWIAJ¥ W DOBRY NASTRÓJ.

Sjesta... Stanowi³a istotn¹ czêæ ¿ycia naszych
Wielki park, który
rozci¹ga siê wokó³ tego

ozdobion¹ pn¹cymi

raz bardziej niespokojne i stresuj¹ce. Odrzuæmy jed-

magicznego miejsca,

nak uprzedzenia. Sjesta znów wróci³a do ³ask. Korzy-

umo¿liwia odpoczynek

stajmy z tych kradzionych chwil. Zachêcaj¹ nas do

w odosobnieniu

tego ró¿nego typu relaksuj¹ce le¿aki. I jeli jest tak,

i spokoju. Dwa

jak mówi³ Balzak, ¿e nie ma znu¿enia, którego sen

drzewa i hamak 

nie potrafi³by zlikwidowaæ, uznajmy sjestê za wiê-

pe³nia szczêcia.

Pokój z werand¹

dziadków, a w nas rodzi skrupu³y, choæ ¿ycie jest co-

toæ!
I definitywnie przyjmijmy, ¿e to czas zdobyty, a nie
stracony.

ró¿ami. Pêki bukszpanu
oddzielaj¹ werandê
od ogrodu.
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Projekty Romantycznego Stylu

Dom jednorodzinny parterowy (niepodpiwniczony).
Powierzchnia u¿ytkowa parteru (bez wiaty) 65,65 m 2.
Powierzchnia wiaty 20,25 m 2.

iewielki, niewysoki, skrom-

43-300 Bielsko-Bia³a
ul. Malczewskiego 1
tel. (033) 810 66 54
tel. (033) 816 40 69

PART E R U

1

wiatro³ap

4,10

2

pokój dzienny

3

kuchnia

4

pokój

12,00

5

pokój

8,00

6

hall

6,40

7

³azienka

2

ziomie parteru. Dla wielu rodzin w zu-

ny i prosty  oto parterowy

samochód (20,25 m ), podparta lekkimi

pe³noci wystarczaj¹ca powierzchnia.

domek jednorodzinny ozna-

drewnianymi s³upkami, a tak¿e inne ele-

Sceptyk powiedzia³by pewnie, ¿e to

menty z drzewa. Niezbyt du¿e kwadra-

mieszkanie o rozmiarach typowych dla

Skromny i prosty wcale nie znaczy

towe okna podzielone szprosami s¹ sy-

bloku na przeciêtnym osiedlu. Byæ

nudny. Regularn¹, wyd³u¿on¹ bry³ê na-

metrycznie rozmieszczone, co jeszcze

mo¿e, ale ten sam sceptyk nie waha³by

kryt¹ symetrycznym dwuspadowym da-

bardziej podkrela szlachetny umiar,

siê ani sekundy, maj¹c mo¿liwoæ zamia-

chem urozmaica zgrabnie wysuniêty ga-

z jakim zaprojektowano dom. Mieszka-

ny standardowego blokowego lokalu,

nek z przeszklonymi drzwiami, do któ-

nie, zajmuj¹ce powierzchniê 65,65 m ,

choæby i wiêkszego, na uroczy bia³y do-

rego prowadz¹ trzy stopnie owietlone

sk³ada

mek z najmniejszym bodaj skrawkiem

dwoma kulistymi lampami. Uroku ca³o-

i ³azienki  to wszystko na jednym po-

czony symbolem GL 82.

RZUT

ci dodaje spora wiata mog¹ca pomieciæ

2

siê

z

trzech

pokoi,

kuchni

zieleni wokó³.

24,95
6,65

tel./fax (033) 822 94 96

z piecem c.o.

2
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65,65

8

20,25
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Hryñ-Kumierek

Kolekcje
Tekst: El¿bieta Oleksy
Zdjêcia: Piotr Lelek

...rzuca³a je na faluj¹c¹ wodê. Taka jest melodia

Ju¿ w wigiliê w. Jana zawis³y ochronne zio³a na

czerwca  magicznego miesi¹ca, który jest jeszcze

drzwiach domów, oknach, p³otach, strzechach. Wie-

trochê wiosn¹ i ju¿ trochê latem. I jak wszystko, co

rzono, i¿ to bêdzie mocne zabezpieczenie. Tym bar-

by³o granic¹ czasu i przestrzeni, stawa³o siê dla na-

dziej, ¿e ju¿ wczeniej znalaz³y siê tam równie¿ wia-

szych przodków powodem wielu wa¿nych obrzêdów

nuszki powiêcone w Bo¿e Cia³o, chroni¹ce przed

i zwyczajów. Granica oznacza³a bowiem kontakt z za-

gradem, piorunami i chorob¹.

wiatami. Tamtêdy przybywa³y zamieszkuj¹ce je isto-

Wodê uwa¿ano za siedzibê istot nieprzyjaznych

ty, zarówno te przyjazne, jak i wrogie wobec cz³owie-

cz³owiekowi, ale te¿ bardzo mu potrzebnych w okre-

ka. Teraz nadesz³a pora czasowego, a¿ do jesieni,

sie wegetacji rolin. Bez wody zamiera przecie¿ ka¿-

zamkniêcia tego przejcia. Rozpoczyna³ siê czas pra-

de ¿ycie. Ale teraz demony wodne zrobi³y swoje

cy, czas cz³owieka i jego ¿ycia.

i nale¿a³o je odes³aæ do ich wiata. Dlatego roznie-

W ciemnociach nocy ko³ysz¹ siê na wodzie pa-

cano wiêtojañskie ognie, dlatego czyniono magiê mi-

nieñskie wiêtojañskie wianki, owietlone migoc¹cy-

³osn¹ i oddawano siê nie zawsze niewinnym zalotom.

mi p³omykami wiec. W tych kwiatowych krêgach za-

Oczyszczenie ogniem i ¿ycie, seksualnoæ cz³owie-

mknê³a siê ca³a nadzieja na gor¹c¹ i zakoñczon¹ lu-

ka to by³y sposoby na przegnanie demonów. I wresz-

bem mi³oæ. To kolejny wró¿ebny wieczór w ¿yciu

cie od tego dnia mo¿na by³o bezpiecznie za¿ywaæ k¹-

dziewczyny. Czas je uporz¹dkowaæ.

pieli w rzekach i jeziorach.

Z brzegu rzeki dochodz¹ miechy i gwar m³odych

Dziewczêta rzuca³y wianki na wodê jak zalubino-

g³osów. P³onie ju¿ sobótkowy ogieñ, który gdzie,

we piercienie. Bra³y j¹ w posiadanie cz³owieka, by

kiedy zauroczy³ mistrza Jana z Czarnolasu:

nic co, nie-ludzkie, a pochodz¹ce z wody, nie mog³o

Tak to matki nam poda³y,

ju¿ ludziom szkodziæ.

dziewczynek
z pocz¹tku XIX w.

Lalki  drewniane,

szmaciane, porcelanowe,

woskowe, plastikowe  od

najdawniejszych czasów

s³u¿y³y dziewczynkom

do zabawy. By³y

Samy tak¿e z drugich mia³y,

A teraz ten wieczór s³awny

¯e na dzieñ wiêtego Jana

wiêæmy jako zwyczaj dawny,

Zaw¿dy sobótka palana.

Niec¹c ognie do witania,

Woda, ogieñ, wianki i zio³a, z których moc szcze-

Towarzyszka zabaw

Nie bez pieni, nie bez grania!

najwierniejszymi

przyjació³kami, powiernicami

góln¹ mia³y bylica i ³opian. By³y ponoæ bardzo skutecznym zielem odstraszaj¹cym czarownice. Wiado-

Renata Hryñ-Kumierek

najskrytszych tajemnic ma³ych

mo za, i¿ w tak magiczn¹ noc letniego przesilenia,
stawa³y siê one bardzo niebezpieczne.

wiatowym

centrum zabawkarskim w XIX w. by³a

Francja i w³anie stamt¹d pochodzi Lalka pi¹ca (pierwsza

kobietek. Niektóre z nich

z lewej). Pozosta³e laleczki zosta³y wykonane w Polsce
w latach 30. (druga od lewej) i w latach 50. (dwie kolejne).

Gdzie na Mazowszu zap³on¹³ wiêtojañski ogieñ,
skrzesany przez dziewczêta dwoma kawa³kami drewna. Rozpoczyna³ siê taniec panien. W ciszy, z r¹k do
r¹k gospodyñ kr¹¿y³a flaszeczka z wódk¹. Skwiercza³y
wrzucane do ognia zio³a: ruta, dziewanna, bylica,

trafi³y do muzeów, a na

aukcjach osi¹gaj¹

niewyobra¿alne ceny. Inne

sza³wia, pio³un, krwawnik...
Niechaj ruta w ogniu trzeszczy,

pozosta³y w pamiêci wielu
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bi³ z gliny i koci mamuta.

odkryli spichlerze ze zbo¿em sprzed omiu tysiêcy
lat, w których rolnicy umieszczali figurki kobiet ro-

i beztroskich lat dzieciñstwa.
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je nazywano) spe³nia³y rolê sakraln¹ i obrzêdow¹.

W Anatolii, azjatyckiej czêci Turcji, archeolodzy

szczêliwych

Nie zabior¹ nam ju¿ mleka.
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Pierwsze z nich nie s³u¿y³y jednak dziewczynkom do zabawy. By³y to przedmioty magiczne,

By³y to figurki kobiet, które cz³owiek pierwotny rze-

kobiet jako wspomnienie

Czarownica pró¿no stêka.
Mymy przysz³y tu z daleka,

maj¹... dwadziecia cztery tysi¹ce lat!

zwi¹zane z wierzeniami naszych praojców. Idole (jak

Czarownica w ogniu wrzeszcy,
Niech bylicy ga³¹ pêka,

rudno w to uwierzyæ, ale najstarsze lalki

dz¹cych dzieci. Cztery tysi¹ce lat przed narodzina-
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etów tego okresu zabawki,

mi Chrystusa, w staro¿ytBabcie Barbie.

nym Egipcie, lalki tak¿e

zwane tocke. Miniaturowi

by³y przedmiotami magicz-

rycerze na koniach ubrani

bawi³y siê dziewczynki

nymi. Malowane, glinia-

w srebrne zbroje ozdobione

w latach 40.

ne figurki kobiet zwane

herbem rodu  to najwier-

minionego wieku

uszebti wk³adano do grobu

niejsi towarzysze zabaw

zmar³ego. W zawiatach

dzieci ze szlacheckich ro-

mia³y wykonywaæ za cz³o-

dzin. U Otta i Messa robio-

wieka ciê¿k¹ pracê fizy -

no tak¿e inne zabawki:

czn¹. W grobie Tutencha-

m n i c h ó w, m u z y k a n t ó w,

mona archeolodzy znaleli

mieszczki,

ich ponad czterysta!

i szczuro³apów.

Lalkami -Cygankami

nym Egipcie pojawi³y siê

wiecznej Francji zaczê³y

sztuki. Kiedy by³y

pierwsze lalki-zabawki.

powstawaæ lalki-modelki,

najwierniejszymi

Cztery tysi¹ce lat temu

dzisiaj powiedzielibymy 

przyjació³kami

ma³e Egipcjanki bawi³y siê

manekiny. By³y to figury

dziewczynek, dzisiaj

figurkami wyciêtymi z de-

wielkoci cz³owieka, ubra-

sta³y siê ozdob¹ muzeów.

seczek. Drewniane lalecz-

ne w stroje zaprojektowane

mia³y

ruchome

i zrobione przez krawców

rêce

i nogi, a ich w³osy zrobione by³y z koralików. Niektóre

francuskich i w³oskich. Kupcy wêdrowali z nimi od

z póniejszych o tysi¹c lat lalek maj¹ ju¿ wyrzebio-

dworu do dworu. Damy przygl¹da³y siê uwa¿nie stro-

ne twarze i w³osy wykonane z w³ókien. S¹ ubrane

jom lalek-modelek i sk³ada³y na nie zamówienie.

w bogato zdobione stroje. Przypominaj¹ wygl¹dem

Kilka miesiêcy póniej otrzymywa³y wybran¹ kreacjê.

m³ode Egipcjanki z tamtego okresu.

Stroje prezentowane przez lalki mog³y zamawiaæ tak-

W podobny sposób bawi³y siê tak¿e dziewczynki

¿e inne kobiety, nie tylko damy dworu, pod warunkiem, ¿e by³o je na nie staæ.

wia³y lalki z ubrankami oraz inne zabawki w wi¹ty-

Epoka renesansu i baroku to epoka lalek-dzie³

ni. Sk³ada³y je w ofierze Afrodycie, Herze i Artemi-

sztuki. By³y wykonywane z najszlachetniejszych

dzie, prosz¹c te boginie o opiekê w ma³¿eñstwie.

kruszców. Ich stroje, uszyte z najlepszych materia-

W taki symboliczny sposób ¿egna³y siê z dzieciñ-

³ów, wysadzano klejnotami. Kosztowa³y zbyt du¿o, by

stwem, staj¹c siê kobietami.

siê nimi bawiæ, s³u¿y³y wiêc g³ównie do ozdoby. Pe³-

W grobowcu m³odej Rzymianki, Crepereiry Try-

ne bogactwa i przepychu by³y tak¿e domki dla lalek.

phaeny, archeolodzy znaleli lalkê. Ta oko³o osiem-

W XVII-wiecznej Danii, Holandii i Belgii istnia³

nastoletnia dziewczyna umar³a prawdopodobnie tu¿

zwyczaj, który nakazywa³ panu m³odemu podarowaæ

przed lubem. G³owa lalki zosta³a wykonana z koci

swojej przysz³ej ma³¿once lalkê z ca³ym dobytkiem

s³oniowej. Ma rêce i nogi, które zginaj¹ siê w stawach,

(strojami i domkiem). Bogaci kawalerowie zamawiali

drobne piersi, w³osy spiête grzebykami, a na rêkach

prawdziwe dzie³a sztuki, mniej zamo¿ni  budowali

 bransoletki i piercienie. Lalka Crepereiry przypo-

domki sami, co bardzo czêsto zajmowa³o im nawet

mina j¹ sam¹, bowiem lalki bogatych Rzymianek

kilka lat.

i Greczynek by³y podobne do w³acicielek.
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to prawdziwe dzie³a

Natomiast w rednio-

w staro¿ytnej Grecji i Rzymie. Przed lubem zosta-
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Lalki naszych prababci

To w³anie w staro¿yt-

ki

30

wieniaczki

Póniej zaczê³y powstawaæ zabawki  cuda tech-

W czasach staro¿ytnych wród bogaczy najwiêk-

niki. Wynalazca mechanicznego krosna, Jacques de

szym powodzeniem cieszy³y siê lalki z Sardes, g³ów-

Vaucanson, zaprezentowa³ w 1738 r. w Pary¿u nie-

nego miasta Lidii. Mia³y misternie wyrzebione twa-

zwyk³ego flecistê. By³a to lalka wielkoci cz³owieka,

rze, peruki z prawdziwych w³osów i piêkne ubranka.

która gra³a na flecie dwanacie melodii. Poza tym

Dziewczynki z biedniejszych rodzin bawi³y siê

porusza³a palcami, mruga³a oczami i... oddycha³a!

skromniejszymi zabawkami zrobionymi z drewna,

Póniej Vaucanson skonstruowa³ jeszcze parê tañ-

wosku, terakoty, szmatek i skóry. Wytwarzaniem la-

cz¹c¹ menueta i gracza w koci. Inny konstruktor,

lek zajmowali siê specjalni rzemielnicy, zwani kora-

Austriak Fryderyk von Kraus, pokaza³ wiatu fruwa-

ploshos.

j¹cego amorka oraz lalkê, która potrafi³a mówiæ.

W redniowieczu jednym z najwa¿niejszych

Szwajcarzy, pastor Droz i jego syn, zadziwili wszyst-

miejsc, w których powstawa³y lalki, by³a Norymber-

kich dwoma lalkami  ch³opcem, który pisa³ werse-

ga. W miecie tym dzia³a³y manufaktury Otta i Mes-

ty z Biblii, i m³odzieñcem, który rysowa³ ludzi oraz

sa. W³anie stamt¹d pochodz¹ opiewane przez po-

zwierzêta.
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Ludzie
Z³oty wiek lalek przypad³ jednak na dziewiêtna-

przypomnieli sobie rosyjsk¹ legendê o jajku, w któ-

ste stulecie. wiatowym centrum zabawkarskim sta³

rym mieci³y siê mniejsze jajeczka. Tak w³anie po-

siê wtedy Pary¿. Dzia³a³o tam a¿... 157 firm produ-

wsta³a Matrioszka. Pierwsza sk³ada³a siê z omiu

kuj¹cych lalki!

czêci; dzisiaj mo¿na doliczyæ siê w niej a¿ trzydzie-

Prawdziwe cuda tego okresu to laleczki o porce-

stu szeciu mniejszych laleczek.

lanowych twarzach przyszytych do korpusów. S¹

Po drugiej wojnie wiatowej nasta³a era ma³ych

piêknie uczesane, maj¹ prawdziwe w³osy i wielkie

lalek z winylu, które wymyli³ Francuz Claude Refa-

kapelusze na g³owach. Ich sukienki s¹ bajecznie piêk-

bert.

ne. S³ynna lalka Daisy ma kilka kufrów z przepiêk-

W 1959 r. powsta³a najpopularniejsza lalka naszych

nymi, rêcznie szytymi z najlepszych materia³ów su-

czasów, Barbie. Jej matk¹ by³a Ruth Handler, która

kienkami, p³aszczykami, futrami, bielizn¹ i przybo-

razem z mê¿em za³o¿y³a firmê Mattel. Barbie, mimo

rami toaletowymi. Te porcelanowe piêknoci, z któ-

swoich 42 lat, jest wiecznie m³oda, piêkna i radosna.

rych ka¿da ma inn¹ twarz  zamykaj¹ oczy, poruszaj¹

Zosta³a stworzona na podobieñstwo najpiêkniejszych

g³owami, rêkami i nogami, a nawet... mówi¹! Póniej-

kobiet wiata. Najpierw przypomina³a aktorkê Ritê

sze lalki potrafi¹ chodziæ, p³acz¹, miej¹ siê i... p³y-

Hayworth, potem Marilyn Monroe i Brigitte Bardot.

waj¹! Wtedy bawi³y siê nimi dziewczynki z najbogat-

Teraz ma w sobie co z modelek: Cindy Crawford,

R

OZMOWA Z MA£GORZAT¥ KO¯UCHOWSK¥

Jest perfekcjonistk¹. Na
studiach aktorskich w
warszawskiej PWST mia³a
Pe³ne przepychu

pierwsze lokaty. Po
by³y tak¿e domki dla

przedstawieniu dyplomowym

lalek. Ten misternie
wykonany pokoik

od razu dosta³a anga¿ w

z niemieckimi

jednym z najlepszych teatrów

mebelkami pochodzi
z 1901 r.

w kraju, w Teatrze
Dramatycznym. Jest tak¿e
laureatk¹ Nagrody Feliksa
£askiego za sezon teatralny
1998/99, przyznawanej
aktorowi, który w ci¹gu 5 lat
szych rodzin, dzisiaj sta³y siê ozdob¹ muzeów. Na

Karen Mulder i Kate Moss. Pierwsze Barbie nie mia³y

aukcjach osi¹gaj¹ niewyobra¿alne ceny.

wy³¹cznie blond w³osów. Pojawia³y siê tak¿e brunet-

Ale i ma³e kobietki z biedniejszych rodzin mia³y

ki, ale... przegra³y z blondynkami.

swoje laleczki. W produkcji zabawek zaczêto wyko-

W 1961 r. Barbie dosta³a narzeczonego  Kena. Jak

rzystywaæ tañsze materia³y  papier-mâche i porce-

na kobietê luksusow¹ przysta³o, posiada tak¿e samo-

lanê porowat¹. Wykonane z nich laleczki nie s¹ mo¿e

chody i domy. Stroje dla niej projektuj¹ dzi najwiêksi

tak piêkne jak porcelanowe, ale te¿ maj¹ swój urok.

kreatorzy mody: Dior, Karl Lagerfeld, Donna Karan

Niestety, pocz¹tek XX wieku to koniec porcela-

i inni. Barbie w takich kreacjach nale¿y do grupy lal

nowych piêknoci. Pojawi³a siê nowa lalka-niemow-

NRFB (Never Remover From Box  nigdy nie wyj-

lê, która zaw³adnê³a serduszkami dziewczynek na

mowanych z pude³ka) i przeznaczona jest dla kolek-

ca³ym wiecie. Wymyli³a j¹ Amerykanka Putnam,

cjonerów. Ich seria jest limitowana. Taka Barbie to

a jej pomys³ wzbogacili póniej inni twórcy. Niemki

ju¿ nie zabawka, ale znakomita lokata kapita³u.

Marion Kaulitz i Kathe Krause wymyli³y niemowlaki, których buzie wyra¿a³y radoæ, z³oæ i ból.

Zmienia³y siê epoki, a wraz z nimi zmienia³y siê
tak¿e zabawki. Drewniane, szmaciane, porcelanowe,

Zaczê³y siê te¿ pojawiaæ lalki - Murzynki, Chin-

woskowe, plastikowe lalki od najdawniejszych cza-

ki, Japonki. W Rosji stworzono Matrioszkê, która po-

sów by³y towarzyszkami zabaw dziewczynek. W czym

wsta³a na wzór lalki japoñskiej. Ta ostatnia mia³a

tkwi ich tajemnica? S¹ dla ma³ych kobietek przed-

w swojej g³owie mniejsze laleczki. Trzech rosyjskich

miotami magicznymi. Dziêki nim panienki czuj¹ siê

artystów: Riepin, Szaliapin i Sierow, gdy j¹ ogl¹dali,

ksiê¿niczkami.

od ukoñczenia studiów
osi¹gn¹³ najwiêcej.
Aktorstwo to ciê¿ki, ale
piêkny zawód  mówi
Ma³gorzata Ko¿uchowska,
aktorka Teatru Dramatycznego
w Warszawie, znana z roli Ewy
Szañskiej w filmach Kiler
i Kilerów 2-óch Juliusza
Machulskiego, a obecnie
Hanka w serialu telewizyjnym
M jak mi³oæ.
Fot. M.Gmitruk/Forum
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cielami, a wiêc ludmi doros³ymi, którym

wiada³am o tej podró¿y. Pamiêtam dys-

Próby odbywa³y siê codziennie od godzi-

bo to nie jest ³atwy kawa³ek chleba. Mó-

przedstawia³am postulaty uczniów. Mu-

kusje na temat, czy mumia Lenina jest

ny 10 do 19, z krótk¹ przerw¹ na lunch.

wi³a, ¿e bêdzie mi trudno za³o¿yæ rodzi-

sia³am byæ odwa¿na i umiejêtnie wypo-

pod szk³em czy nie. Rozstrzyga³am spór

£omnicki powiedzia³ kiedy, ¿e je¿eli

nê. Powtarza³a: Wszyscy w sobotê i nie-

wiadaæ siê w danej sprawie. Dla dziecka

i mówi³am, ¿e nie jest. Moja rodzina dzia-

aktor nie powie na próbie danej kwestii

dzielê odpoczywaj¹ po tygodniu pracy,

s¹ to sytuacje stresuj¹ce. Wykszta³ci³am

³a³a w Solidarnoci. Dom by³ nafasze-

sto razy, to nie powinien mieæ odwagi

siadaj¹ razem do kolacji, rozmawiaj¹ ze

w sobie umiejêtnoæ odnajdywania siê

rowany ulotkami, a ja opowiada³am

wyjæ na scenê i wypowiedzieæ jej na pre-

sob¹, a Ty w tym momencie idziesz do

w takich sytuacjach.

o Leninie.

mierze spektaklu. Rozpisa³am swoje mo-

pracy. Pi¹tek, wi¹tek czy niedziela 

By³a Pani energiczn¹ nastolatk¹.

W podstawówce i liceum mia³a

nologi na du¿ych p³achtach papieru i od-

idziesz do pracy. Ca³y czas jeste obser-

Lubi³a Pani, kiedy du¿o siê dzia³o

Pani wiadectwa z czerwonym pa-

hacza³am na nich ka¿de wypowiedziane

wowana, oceniana. Ca³y czas prze¿ywasz

wokó³?

skiem, na studiach pierwsze loka-

zdanie. A¿ dosz³am do stu.

stres. Ale chyba najbardziej niepokoi³o

To prawda. Nale¿a³am do ró¿nych kó³ek

ty.

Pa n i :

W szkole uczy³a siê Pani bardzo

j¹, ¿e mogê wpaæ w z³e towarzystwo

zainteresowañ i organizacji. Chodzi³am

Wszystko chcê robiæ jak najle -

dobrze i mog³a dostaæ siê bez pro-

i zmieniæ siê jako cz³owiek.

do kó³ka biologicznego, plastycznego,

piej. Jest Pani perfekcjonistk¹?

blemów na ró¿ne kier unki stu-

Kiedy

powiedzia³a

Czy s³owa Pani mamy sprawdzi-

chóru, studia poetyckiego, oazy oraz kó³-

Je¿eli ju¿ co robiê, to rzeczywicie chcia-

diów. Poza tym Pani rodzice s¹ pe-

ka jêzyka polskiego i rosyjskiego. By³am

³abym, aby by³o to zrobione jak najlepiej,

dagogami i pewnie chcieli, ¿eby ich

Zawód aktora jest ciê¿kim, ale piêknym

te¿ przewodnicz¹c¹ klasy i szko³y, od

perfekcyjnie. Tak¹ mam cechê charakte-

córka wykonywa³a konkretny za-

zawodem. Nie zamieni³abym go na

podstawówki a¿ do liceum. Robi³am

ru. S¹ jednak dziedziny, w których jestem

wód, np. by³a nauczycielk¹ czy le-

¿aden inny. Jak w ka¿dym zawodzie s¹

wszystko, co mo¿na by³o robiæ. Na szczê-

s³aba, bo nie da siê, niestety, wszystkie-

kark¹. Jak zareagowali na wiado-

chwile piêkne, w których widzisz sens

cie rodzice niczego mi nie zabraniali.

go robiæ wietnie. Czêsto czujê, ¿e mo-

moæ, ¿e chce Pani zostaæ ak-

tego, co robisz i czujesz siê potrzebny,

Nie martwili siê, ¿e nie poradzê sobie

g³abym byæ w czym dobra, tylko muszê

tork¹?

dowartociowany. Ale s¹ te¿ chwile trud-

z nauk¹, bo po szkole przychodzê do

powiêciæ temu wiêcej czasu.

³y siê?

Mój tata bardzo siê ucieszy³. Jest wielbi-

ne, kiedy wydaje Ci siê, ¿e jeste bezna-

domu, rzucam torbê i pêdzê na trzy kó³-

Na przyk³ad, zawsze uwa¿a³am, ¿e s³a-

cielem teatru. Widzia³ bardzo du¿o

dziejny, nikt Ciê nie chce i ju¿ nigdy nie

ka, które mam jeszcze tego dnia. To by³y

bo mówiê po angielsku. To by³ mój kom-

przedstawieñ, których ja nie mog³am zo-

zagrasz nic ciekawego. Mylê, ¿e ka¿dy

niezwyk³e dowiadczenia.

pleks. Dwa lata temu mia³am trochê wol-

baczyæ, bo by³am za ma³a. Szanowa³ i na-

ma takie chwile. Raz mu jest dobrze,

Na przyk³ad obóz pionierski na

nego czasu i namówi³am moj¹ siostrê na

dal szanuje zawód aktora. Natomiast

a raz jest w do³ku. Aktorstwo to piêkny

Bia³orusi?

zawód, ale jednoczenie ciê¿ki i trudny.

wyjazd na obóz jêzykowy w Anglii. Nie-

moja mama ba³a siê. Powtarza³a czêsto,

To by³o w po³owie lat 80. Chodzi³am na

stety, nie by³o tam kieratu, wiêc wiele siê

¿e powinnam przemyleæ swoj¹ decyzjê,

kó³ko jêzyka rosyjskiego i pojechalimy

nie nauczy³am. Ale to zmobilizo-

Mój stres mobilizuje mnie, a nie

Jakie obowi¹zki nale¿a³y do Pani?

na miesi¹c na obóz pionierski na Bia³o-

wa³o mnie i po powrocie zapisa-

obezw³adnia. To taka dobra tre-

Sprawowa³a Pani urz¹d ministra

Czêsto na przyk³ad organizowalimy wy-

ru. Bylimy na tym obozie z dzieæmi ra-

³am siê na prywatne lekcje an-

ma. Chodzê i mówiê: Nienawi-

gospodarki, by³a nawet prezyden-

cieczki. Przed takim wyjazdem za miasto

dzieckimi. Codziennie rano mielimy

gielskiego. Chodzi³am na nie ca³y

dzê siê baæ. Jestem podenerwo-

tem. W jakich okolicznociach pe³-

chodzi³am do dyrektora, który pyta³: Co

apel, który rozpoczyna³ siê okrzykiem ich

rok. Na pocz¹tku sezonu teatral-

wana, ale jednoczenie zmobili-

ni³a Pani te funkcje?

chcielibycie jeæ na pikniku: grochów-

opiekunki: Sowietom L enina Wier-

nego, w padzierniku zesz³ego

zowana do dzia³ania.

MA£GORZATA KO¯UCHOWSKA:

kê czy kaszankê? Jako minister gospo-

ny!!! Wszyscy pionierzy odpowiadali

roku,

wiadomoæ

Zwykle bywa tak, ¿e aktorzy

To by³o bardzo dawno temu, w latach 80.

darki podejmowa³am decyzjê i odpowia-

z pasj¹: Wsiegda Wierny!!! Bylimy

o mo¿liwoci wyjechania do te-

graj¹ w teatrze, ¿eby spe³niæ

Chodzi³am wtedy do szko³y podstawo-

da³am: Grochówkê. Musia³am te¿ wie-

zszokowani. Uczono nas piosenek o Le-

atru w Dublinie. Dyrektor moje-

siê zawodowo, a w serialach

wej w Toruniu, gdzie mieszka³am. Jak na

dzieæ, sk¹d i za ile j¹ kupiæ.

ninie, a najwiêkszym wyró¿nieniem by³o

go teatru wys³a³ tam moje CV. Po

telewizyjnych, aby zarobiæ

Fot. M.Gmitruk/Forum

ROMANTYCZNY STYL:

dosta³am

Jak Pani sobie radzi ze stresem?

owe czasy by³a to bardzo nowoczesna

Natomiast funkcja prezydenta by³a

otrzymanie czerwonej chustki i znaczka.

pewnym czasie zadzwonili Ir-

pieni¹dze. Pani te¿ dzieli czas

szko³a, do której uczêszcza³o oko³o 2 tys.

przede wszystkim reprezentacyjna. Moja

By³a to gwiazda z Leninem, któr¹ dzieci

landczycy i zaproponowali mi

pomiêdzy spektakle grane na

dzieci. Mielimy wspania³ego dyrektora,

podstawówka by³a szko³¹ popisow¹,

radzieckie nosi³y przypiêt¹ do koszuli.

pracê. Pomyla³am sobie wtedy,

deskach Teatru Dramatycz-

pana Józefa Weso³owskiego, który stwo-

któr¹ pokazywa³o siê gociom z Zachodu.

W ramach sabota¿u odmawia³am z nimi

¿e nic w ¿yciu nie dzieje siê przy-

nego i plan serialu telewizyj-

rzy³ tzw. Rzeczpospolit¹ Dzieciêc¹. By³

Jako g³owa szko³y oprowadza³am delega-

przy otwartych drzwiach g³ono pacierze.

padkowo. Dobrze, ¿e chodzi³am

nego M jak mi³oæ?

to niezale¿ny, demokratyczny rz¹d dzie-

cje po salach i pokazywa³am, jak s¹ wy-

Póniej pisa³am do tych dzieci listy

przez rok na lekcje angielskiego.

To prawda, ¿e w teatrze nikt nie

ci, który mia³ wp³yw na wiele istotnych

posa¿one. Opowiada³am o szkole. By³am

i chcia³am je zaprosiæ do Polski, ¿eby zo-

Nabra³am swobody w wypowia-

gra dla pieniêdzy. Nie przyjmujê

spraw w szkole. Na przyk³ad bralimy

te¿ odpowiedzialna za kontakty uczniów

baczy³, jak my ¿yjemy. Ale by³o to trud-

daniu siê w tym jêzyku.

jednak wszystkich proponowa-

udzia³ w radach pedagogicznych, mieli-

z nauczycielami.

ne.

Spêdzi³am w Dublinie pó³to-

nych mi ról. Jestem ostro¿na.

my mo¿liwoæ rozstrzygania spraw

Po pewnym czasie, ju¿ jako doros³a

Kiedy, z kó³ka jêzyka rosyjskiego, po-

ra miesi¹ca. Oczywicie gralimy

Przed przyjêciem roli zastana-

uczniowskich we w³asnym gronie. Rz¹d

kobieta, zaczê³am doceniaæ to, co robi-

jechalimy te¿ poci¹giem przyjani. By³a

w jêzyku angielskim. By³o to

wiam siê wnikliwie i rozpatrujê

sk³ada³ siê z prezydenta, premiera i mi-

³am w Rzeczpospolitej Dzieciêcej. Mo¿-

to trasa z Brzecia przez Miñsk do Mo-

dwugodzinne przedstawienie, w

tê propozycjê na wszystkie mo¿-

nistrów. W³adzê wybierali uczniowie

liwoæ sprawowania tych funkcji da³a mi

skwy i z powrotem. Podró¿ trwa³a 10 dni.

którym wystêpowa³y trzy osoby 

liwe sposoby. Nie zawsze oczywi-

w demokratycznych wyborach. Mini-

³atwoæ nawi¹zywania kontaktów z lud-

W Moskwie oczywicie odwiedzilimy

dwóch Irlandczyków i ja.

cie mogê siê zastanawiaæ d³ugo.

strem gospodarki zosta³am w szóstej kla-

mi. Stawiano przede mn¹ powa¿ne zada-

Mauzoleum Lenina. Gdy do moich rodzi-

sie, a prezydentem by³am w siódmej

nia, z których musia³am siê wywi¹zaæ.

ców przyje¿d¿ali w odwiedziny znajomi,

Tak. Musielimy stworzyæ poety-

i ósmej klasie.

Poza tym, za³atwia³am sprawy z nauczy-

by³am g³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru i opo-

kê tego przedstawienia, jêzyk.
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Ale da³a sobie Pani radê.

Do tej pory zagra³am w kilku serialach, ale ma³e role w dwóch,
Fot. PAT

trzech, góra  piêciu odcinkach.
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Nie chcia³am, aby ludzie kojarzyli mnie

kiem. A w przypadku kobiet jest to do-

dzia³: Masz tutaj moj¹ wizytówkê.

z dan¹ postaci¹.

piero nieznone.

Przyjd do mnie na rozmowê, bo chcê

Zgodzi³a siê Pani jednak zagraæ

Cezary Pazura powiedzia³ kiedy:

z Tob¹ porozmawiaæ na temat anga¿u.

Hankê w serialu telewizyjnym M

Ma³gorzata Ko¿uchowska jest

Wyszed³, ale za piêæ minut wróci³ i po-

jak mi³oæ.

jak wino  im starsza, tym piêk-

wiedzia³: W sumie nie przychod, bo

Zgodzi³am siê ze wzglêdu na re¿ysera

niejsza. Up³ywaj¹cy czas jest jed-

mam Ci do zaproponowania rolê w Cz³o-

tego serialu, Ryszarda Zatorskiego, któ-

nak dla aktorek w Polsce tragedi¹.

wieku z L a Manchy w re¿yserii Jerzego

ry mi tê rolê zaproponowa³. Poznalimy

Aktorki w dojrza³ym wieku nie s¹

Gruzy. Przyjd na próbê. I tak dosta³am

siê przy realizacji Kilera. Ryszard Zator-

chêtnie anga¿owane przez re¿yse-

pracê w Teatrze Dramatycznym.

ski by³ tam drugim re¿yserem. Rozumie-

rów. Nie boi siê Pani, ¿e w pew-

Ma Pani szczêcie?
W naszym zawodzie wymienia

limy siê wietnie i mia³am do

siê trzy elementy, które podob-

niego du¿e zaufanie. Wiedzia³am, ¿e je¿eli proponuje mi

Mój stres mobilizuje mnie, a nie obezw³adnia.

jak¹ rolê, to jest ona warta za-

To taka dobra trema. Chodzê i mówiê:
Nienawidzê siê baæ.

staæ jest kontrowersyjna. Hanka jest nie-

Mylê, ¿e mam szczêcie do ludzi. Trzeba spotkaæ we w³aci-

pory. Zawsze dawano mi role
sympatycznych dziewczynek. A ta po-

praca, talent i szczêcie. Pewnie jest w tym trochê prawdy.

grania. I taka jest rola Hanki.
Takiej postaci nie gra³am do tej

no sk³adaj¹ siê na sukces. S¹ to

nym momencie telefon przestanie
dzwoniæ?

wym miejscu i we w³aciwym czasie osobê, z któr¹ jeste w stanie bardzo dobrze

Ma³gorzata
Ko¿uchowska

dobra, mciwa, wredna i sprytna. Ta rola

Staram siê byæ m¹dra. Nie wszystko za-

siê porozumieæ. Chcecie razem praco-

z Juliuszem Machulskim

by³a dla mnie wyzwaniem. Chcia³am po-

le¿y od re¿yserów. Du¿o zale¿y od nas

waæ, lubicie siê, macie sobie co do za-

i Cezarym Pazur¹.

staæ Hanki obroniæ, poniewa¿ ona jest

samych, aktorów. Je¿eli mamy czas, chêci

proponowania i jeszcze wzajemnie inspi-

taka z jakiego powodu  zosta³a skrzyw-

i co do powiedzenia, to jestemy w sta-

rujecie siê. Mylê, ¿e to jest szczêcie w

dzona przez ¿ycie. Gdyby j¹ kto otoczy³

nie zainteresowaæ swoimi propozycjami

tym zawodzie. Mo¿na oczywicie je wy-

ramieniem, to okaza³oby siê, ¿e jest fajn¹

re¿yserów albo samemu wyprodukowaæ

wo³aæ samemu, np. drêczyæ re¿ysera te-

dziewczyn¹. Nie wiem, co bêdzie siê

przedstawienie. Bardzo liczê te¿ na to, ¿e

dzia³o z t¹ postaci¹ w dalszych odcinkach

nareszcie zmieni siê nasze kino. Mam na-

serialu. Mam nadziejê, ¿e Hanka trafi

dziejê, ¿e znajd¹ siê m³odzi, pe³ni ener-

w koñcu na kogo, kto wydobêdzie z niej

gii ludzie, którzy zaczn¹ robiæ niezale¿-

Mam to szczêcie, ¿e ludzie chc¹ ze

pozytywne uczucia.

Fot. PAP

tylko w pierwszym odcinku jego serialu te-

wczesnego wstawania zniechêca mnie.

tam moja babcia, do której zawsze jedzi-

lefonami czy aran¿owaæ spotkania z nim.

lewizyjnego Przeprowadzki. I bardzo chcia-

Poza tym bardzo czêsto próby w teatrze

³am na wakacje jako dziecko. Babcia ju¿

Ale ja tego nie potrafiê. Nie umiem wal-

³abym zagraæ znowu w filmie fabularnym,

albo zdjêcia na planie filmowym koñcz¹

nie ¿yje, ale teraz mieszka tam moja

czyæ agresywnie o rolê.

np. wed³ug scenariusza Krzysztofa Piesie-

siê póno w nocy. Jestem bardzo zmêczo-

matka chrzestna. Ka¿dy k¹t kojarzy mi

wicza i w re¿yserii Micha³a Rosy.

na, rozkojarzona i bojê siê jechaæ samocho-

siê z dzieciñstwem i z samymi dobrymi

ne filmy. Widaæ to teraz na wiecie. Lu-

mn¹ rozmawiaæ. Tak by³o np. z Juliuszem

Rzadko opowiada Pani publicznie

dem. Posiadanie mieszkania w centrum

wspomnieniami. Poza tym najlepiej tam

Rola Ewy Szañskiej w Kilerze

dzie nie chc¹ ju¿ ogl¹daæ wielkich super-

Machulskim. Po raz pierwszy spotkalimy

o swoim ¿yciu prywatnym. Nie

miasta jest bardzo wygodne. Wsiadam do

wypoczywam. Chodzê do lasu na grzyby,

przynios³a Pani popularnoæ. Czy

produkcji, ale filmy ambitne, które

siê na Festiwalu Szkó³ Teatralnych

lubi Pani rozg³osu i szumu wokó³

taksówki i za chwilê jestem w domu.

maliny i jagody. Oddycham wie¿ym po-

ona te¿ by³a dla Pani wyzwaniem?

mówi¹ o nas samych. To s¹ filmy nisko-

w £odzi. Machulski widzia³ mnie tam

swojej osoby?

Ta rola by³a dla mnie o tyle wyzwaniem, ¿e

bud¿etowe, ale mówi¹ o sprawach istot-

w przedstawieniu i spodoba³a mu siê moja

znalaz³am siê nagle w gronie aktorów po-

nych, wa¿nych dla nas, a my sami chce-

gra. Chcia³ jednak zobaczyæ, jakim jestem

pularnych, idoli i musia³am znaleæ wród

my siê identyfikowaæ z bohaterami tych

cz³owiekiem. Zaczepi³ mnie na korytarzu,

¿ycie uczuciowe tej drugiej osoby. A ona

nich swoje miejsce. To by³a g³ówna rola

filmów. Mo¿e nie zd¹¿ê siê jeszcze zesta-

zaczêlimy rozmawiaæ. Okaza³o siê, ¿e

nie ¿yczy sobie, ¿eby o tym opowiadaæ.

¿eñska, ale to nie by³a rola-fajerwerk. Tak¹

rzeæ i uda mi siê zagraæ w takich filmach.

mamy takie samo poczucie humoru. Po raz

Jest pewna granica, której nie mo¿na prze-

rolê mia³ Czarek Pazura jako Kiler, Janusz

Kiedy debiutowa³a Pani na scenie?

drugi spotkalimy siê w Wytwórni Filmów

kroczyæ. Nie wszystko jest na sprzeda¿.

Tak. Mia³am szczêliwe dzieciñstwo

zwi¹zan¹ z obcowaniem z przyrod¹ i spo-

Rewiñski jako Siara i Kasia Figura jako

Na drugim roku studiów w PWST zagra-

na korytarzu. Pogadalimy chwilê. A po-

Mój wiat intymny nale¿y tylko do mnie

i wychowa³am siê w szczêliwej rodzinie.

kojem ni¿ superwygody w wiec¹cych

Rysia. Ja musia³am dobrze wystawiaæ pi³-

³am w Teatrze Telewizji w spektaklu Bal-

tem zadzwoni³ i powiedzia³: Mam dla

i moich najbli¿szych. Tak jak nie chcê,

Dowodem na to jest, ¿e bardzo czêsto

¿yrandolami hotelach.

ki, ale jednoczenie nie chcia³am znikn¹æ

lada teatralna w re¿yserii Wies³awa Koma-

Ciebie rolê w Teatrze Telewizji. Chcê

¿eby wszyscy ogl¹dali moj¹ sypialniê

je¿d¿ê do mojego rodzinnego Torunia.

Na koniec proszê wymieniæ swo-

wród gwiazd. Uda³o siê!

sy. By³ moim opiekunem roku. Zagra³am

¿eby wyst¹pi³a w moim przedstawieniu.

i ³azienkê, tak samo nie chcê, ¿eby wie-

Kiedy muszê podj¹æ trudn¹ decyzjê, ra-

je trzy wady i trzy zalety. Jaka

Czuje siê Pani dobr¹ aktork¹?

w tym spektaklu z pani¹ Hann¹ Skar-

Tak te¿ siê sta³o. Póniej by³ casting do Ki-

dzieli, w jaki sposób dbam o swojego mê¿-

dzê siê moich rodziców. Ceniê sobie ich

Mam nadziejê, ¿e jestem dobr¹ aktork¹.

¿ank¹ i Ryszard¹ Hanin. To by³o dla mnie

lera w jego re¿yserii, który wygra³am.

czyznê i jak spêdzamy wolne chwile. Ka¿-

zdanie, poniewa¿ wiem, ¿e s¹ to osoby,

Trudno jest mówiæ o sobie. Zalety? Je-

Kiedy powiedzia³am sobie, ¿e je¿eli nie

niesamowite dowiadczenie. To by³y

U jakiego re¿ysera chcia³aby Pani

dy cz³owiek ma swoj¹ sferê intymnoci,

które ¿ycz¹ mi jak najlepiej. Potrafi¹ mi

stem konsekwentna, wra¿liwa i mam

sprawdzê siê w tym zawodzie, je¿eli nie

gwiazdy teatru przedwojennego. Dzisiaj

zagraæ w filmie?

któr¹ powinien zachowaæ tylko dla siebie.

m¹drze doradziæ.

poczucie humoru. A wady? Jestem nie-

bêdê mia³a dowodów na to, ¿e to co ro-

ju¿ ma³o jest takich aktorów.

U Pedro Almodovara.

A czy nadal marzy Pani o domu

Jest Pani przywi¹zana do Toru-

cierpliwa, wybuchowa i niestety zbyt

z ogródkiem pod Warszaw¹?

nia, poniewa¿ jest to Pani rodzin-

czêsto narzekam, np.: Znowu jutro muszê wstaæ wczenie rano!

A jaka rola by³aby spe³nieniem

Czy w najbli¿szym czasie, po -

wietrzem i jem swojskie, naturalne je-

Nie lubiê. Moje ¿ycie osobiste, to nie jest

wiedzmy piêciu lat, chcia³aby Pani

dzenie. Uwielbiam tam jedziæ.

tylko moje ¿ycie intymne. To jest tak¿e

za³o¿yæ rodzinê?
Na pewno.

Lubi Pani podró¿owaæ?
Uwielbiam. Wybieram takie miejsca,

Czy Pani przysz³y dom bêdzie

w których jest ma³o ludzi. Nie s¹ to miej-

podobny do rodzinnego?

sca typowo turystyczne. Wolê harmoniê

Pani jest?

biê  robiê dobrze, to zrezygnuje z aktor-

A po spektaklu dyplomowym dy -

stwa. Ten zawód jest na tyle okrutny, ¿e

rektor Teatr u Dramatycznego

To by³o zawsze moim marzeniem. Ale po-

ne miasto. Czy jeszcze do jakich

w momencie kiedy cz³owiek nie dostaje

w Warszawie, Piotr Cielak, za-

Chcia³abym zagraæ Gruszeñkê w Braciach

niewa¿ muszê wstawaæ o wpó³ do szóstej

miejsc czuje Pani sentyment?

potwierdzenia, ¿e jest akceptowany i po-

proponowa³ Pani etat u siebie...

Karamazow Dostojewskiego. Chcia³abym

rano, ¿eby zd¹¿yæ na plan filmowy, to

Jest taka miejscowoæ, która nazywa siê

trzebny, to staje siê sfrustrowanym,

Przyszed³ do mnie do garderoby po

te¿ spotkaæ siê w pracy z re¿yserem Lesz-

mieszkaj¹c pod Warszaw¹, musia³abym

Pogorzela. To ma³e miasteczko  ma dwa

Z Ma³gorzat¹ Ko¿uchowsk¹

zgorzknia³ym i niespe³nionym cz³owie-

przedstawieniu dyplomowym i powie-

kiem Wosiewiczem, bo ¿a³ujê, ¿e zagra³am

wstawaæ o czwartej rano. Ta perspektywa

rynki, a wokó³ niego pola i lasy. Mieszka³a

rozmawia³a El¿bieta Oleksy.
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Pani marzeñ?

Dziêkujê Pani za rozmowê.
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Ceremonie i ceregiele
Tekst: Bo¿ena Ga³uszewska
Zdjêcia: Marta Lelek i Anna Godlewska

Mistrz Boticelli obsypa³ sw¹ nowo narodzon¹ Wenus wiatrem-zapachem, w którym wiruj¹ ró¿e. Zapachem mi³oci, który zazwyczaj znaczy tak wiele, czasem wiêcej ni¿ s³owa. Ma to do siebie, ¿e przywraca
pamiêæ o przesz³oci ze wszystkimi jej pachnieniami i zaklêtymi w nich uniesieniami, niemo¿liwymi do
powtórzenia s³owami. Posiad³szy w³adzê nad smakami i zapachami, ma siê we w³adaniu mi³oæ i na odwrót. Czasem z mi³oci rodz¹ siê najlepsze przepisy,
za rozkosz erotyczna bliska jest rozkoszy kulinarnej
 obu równie trudno siê oprzeæ. Zreszt¹, od czasów
najdawniejszych ca³e pokolenia kucharek mi³oci

Oto wy³oni³a siê z piany najwzniolejsza, najpo-

zbyt wyrafinowane, odebra³ wiêc ¿ebro, ulepi³ Ewê.

przekazywa³y sobie tajniki wykorzystania zapachu ró¿

A na pami¹tkê tej historii pozostawi³ têskne marze-

i zió³ wyrastaj¹cych spod stóp Afrodyty, by zapewniæ

Wonne zio³a wyrastaj¹ u delikatnych stóp tej, która

nie  wspomnienie o cudownej, subtelnej mi³oci.

wiernoæ i ¿ar kochanków. Oto potrawa mi³osna

wyliznê³a siê z piany  tymi oto s³owami sam wiel-

Kwiat ów sta³ siê symbolem mi³oci upragnionej, nie-

Chaucera, przygotowana specjalnie dla Ryszarda II

ki Homer przypieczêtowa³ siêgaj¹cy zarania dziejów

dosiêg³ej. Za Kobietê Ró¿ê przeznaczy³ innym swym

przez Lornê Sass:

zwi¹zek rolin i mi³oci. Rolin jadalnych. Mo¿na by

boskim zamys³om.

wabniejsza bogini.

Grecy mieli sw¹ mi³osn¹ Afrodytê. Jak¿e czêsto

serca po raz pierwszy zastosowa³a rajska Ewa. Oczy

owa bogini z zio³ami u stóp pozostawa³a w ucisku

praojca Adama otwar³y siê na jej doczesne wdziêki

z Dionizosem, bogiem winnego grona! Ka¿dy, kto po-

pó³ ³y¿eczki cynamonu,

i powab cielesny dopiero, gdy wzi¹³ z jej r¹k jab³ko.

³¹czy³ tê parê i robi³ ze zwi¹zku owego u¿ytek, móg³

pó³ ³y¿eczki imbiru,

Zjad³ i okaza³o siê, ¿e choæ zakazane, to jednak naj-

mieæ pewnoæ, ¿e plany mi³osne siê powiod¹. Wie-

2 ³y¿eczki m¹ki ry¿owej (lub kukurydzianej),

s³odsze. Wygnanie z raju jest histori¹ serca i ¿o³¹d-

dzia³a o tym Kleopatra, i oto przygotowuj¹c siê na

100 g wie¿ych daktyli,

ka. Pokarm o¿ywia zmys³y, które dostrzegaj¹ cia³o,

przyjêcie swych cezarów, kaza³a uk³adaæ kunsztow-

3 ³y¿ki ziaren sosny (niekoniecznie),

³¹cz¹c tym samym na zawsze cielesnoæ i zmys³o-

ne mozaikowe wizerunki Afrodyty i Dionizosa. Jest

wie¿e p³atki ró¿.
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375 ml mleczka migda³owego (³uskanych migda³ów rozmoczonych w mleku i miodzie),

wielu, którzy jej podboje sercowe sk³onni s¹ przypi-

Na 10 min zanurzyæ suche p³atki ró¿ane w mleku

sywaæ tajemniczym recepturom, miksturom, wyrafi-

migda³owym, potem dodaæ do nich imbir i cynamon.

nowanym potrawom i napojom. W istocie, wielka kró-

Przez 5 min gotowaæ na wolnym ogniu. M¹kê wymie-

lowa posiad³a pielêgnowane przez wieki sekrety ero-

szaæ z dwiema ³y¿kami zimnej wody, dodaæ daktyle

tyczno-kulinarne Wschodu. Nie bez powodu wiêc jej

i ziarna sosny. Bardzo starannie wymieszaæ i przelaæ

wrogowie uznali, ¿e posiad³szy si³y czarnoksiêskie,

do dwu czarek, przybranych swie¿ymi p³atkami.

zgotowa³a magiczny napój, który mia³ pomieszaæ
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4 ³y¿ki rozdrobnionych suszonych p³atków ró¿,

chyba mówiæ, ¿e radê o trafianiu przez ¿o³¹dek do

Kurczak w ró¿anych p³atkach:

zmys³y Antoniuszowi do tego stopnia, ¿e szlachetny

kurczak,

ów m¹¿ publicznie ca³owa³ jej nag¹ stopê. A Kleopa-

12 czerwonych ró¿,

tra zna³a po prostu tajniki czynienia arcydzie³a ze

6 kasztanów,

wszystkiego, co j¹ otacza³o, równie¿ z kuchni i mi³o-

2 ³y¿eczki mas³a,

ci. Plutarch powiada, ¿e przyby³a do Antoniusza na

2 ³y¿eczki m¹ki kukurydzianej,

barce w z³ote gwiazdy, pod purpurowymi ¿aglami,

2 krople esencji ró¿anej (ewentualnie soku),

srebrne wios³a porusza³y siê w takt muzyki harf i fle-

2 ³y¿eczki any¿ku,

tów, spod rozsypanych na wodzie p³atków ró¿ nie

2 ³y¿eczki miodu,

widaæ fal, za to zapach niesie siê hen, daleko... Cza-

1-2 g³ówki czosnku.

powieciopisarki, Laury Esquivel, inspiruj¹c¹ zarów-

rodziejski przepych uczty mi³osnej zadziwia³ i onie-

Oprószyæ kurczaka sol¹ i pieprzem do smaku,

no co do mi³oci, jak i kuchni. Radzi ona, by, zjadaæ

miela³, odbiera³ wolê. Mê¿czyzna, choæby najsilniej-

usma¿yæ na male. Potem dusiæ do miêkkoci. W miê-

wszystko do koñca : to, ¿e na dnie garnka zawsze

szy, najdzielniejszy wódz stawa³ bezradny wobec cza-

dzyczasie bardzo ostro¿nie oskubaæ p³atki wie¿ych

zostanie jaki apetyczny k¹sek, zazwyczaj wynika

woæ. A ró¿a? Pewna ludowa opowieæ g³osi, ¿e Pan

rodziejki. Jej moc wzmaga³y najsubtelniejsze potra-

ró¿ i utrzeæ z any¿kiem. Osobno opiec kasztany, obraæ

z faktu, ¿e ludzie nie chc¹ okazaæ ³akomstwa, i mimo

Bóg, chc¹c wyzwoliæ Adama z jego samotnoci, rozej-

wy i napoje, zmys³y rozpala³ namiêtny zapach: po-

z ³upin i ugotowaæ, zrobiæ z nich puree. Z¹bki czosn-

wielkiej ochoty, nie maj¹ odwagi go zjeæ. I tak po-

rza³ siê po Edenie w poszukiwaniu czego odpowied-

sadzkê na wysokoæ stopy zasypa³y ró¿e, u powa³y

ku pokroiæ drobniutko i usma¿yæ na male na z³oty

zostaje wzgardzony (...) pe³en wszelkich mo¿liwych

niego na towarzyszkê cz³owieka. Wzrok Jego spocz¹³

zwisa³y ca³e ich girlandy. W takiej odurzaj¹cej, pach-

kolor, gdy siê zeszkl¹, dodaæ puree, miód, p³atki ró¿

do wyobra¿enia smaków. W jego wnêtrzu kryj¹ siê

na ró¿y. Uzna³ Stwórca, ¿e ów najpiêkniejszy, ulubio-

n¹cej atmosferze odbywa³y siê te¿ uczty rzymskie,

i odrobinê soli. Na koniec skropiæ z umiarem esencj¹

wszelkie tajemnice mi³oci, których nikt nie bêdzie

ny przezeñ kwiat nada siê w sam raz na uczynienie

które równie¿ zwykle wiod³y do alkowy, by³y wstê-

ró¿an¹. Doprawiony sos zdj¹æ z ognia i na 10 min

móg³ zg³êbiæ dlatego tylko, ¿e nale¿y zachowaæ do-

z niej kobiety. Jak pomyla³, tak zrobi³. Spojrza³ Adam

pem do ³o¿a. Czasem niestety prowadzi³y do zguby,

w³o¿yæ doñ kurczaka, by przeszed³ aromatem. Na-

bre maniery. Rada owa dotyczy oczywicie i ³o¿a

i oniemia³: jemu marzy³o siê cia³o z krwi i koci, a tu

pod ulubionymi przez Nerona kaskadami ró¿ ginêli

stêpnie wyj¹æ, podzieliæ, porcje u³o¿yæ na talerzach,

i sto³u, a pamiêtajcie, ¿e i do ³o¿a, i do sto³a jeden

 sama delikatnoæ. Poj¹³ Pan Bóg, ¿e to szczêcie

biesiadnicy, przygniatani upojnym ciê¿arem.

polaæ sosem i udekorowaæ p³atkami.

tylko raz siê wo³a.

Na zakoñczenie przytaczam radê meksykañskiej
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Projekty Romantycznego Stylu

Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem u¿ytkowym
(niepodpiwniczony). Powierzchnia u¿ytkowa parteru
i poddasza (bez gara¿u i wiaty) 243,65 m 2. Powierzchnia
gara¿u 34,60 m2. Powierzchnia wiaty 23,30 m 2.

RZUT

PART E R U

1

przedsionek

4,50

2

hall

3

komunikacja

4

pokój

5

³azienka

6

kot³ownia

7

pokój dzienny

39,00

8

kuchnia

18,95

9

spi¿arnia

10

jadalnia

ze schodami

13,40
2,35
14,75

2

RAZEM [m ]

6,55
6,90

2,40
10,95
119,75

11

wiata

23,30

12

gara¿

34,60

RZUT
1

2

P O D DAS Z A

hall

szego, okaza³ego i urozma-

bocznej elewacji) dobrano w taki sposób,

iconego pod wzglêdem ar-

¿e ca³oæ sprawia wra¿enie lekkoci. Jesz-

21,95

pokój

21,30

chitektonicznym. Fantazja, wdziêk i styl

cze jednym elementem, spe³niaj¹cym za-

23,20

to chyba najbardziej odpowiednie okre-

równo funkcje estetyczne, jak i praktycz-

7,80

lenia dla domu GL 97. To propozycja dla

ne, jest wiata przy gara¿ach, zajmuj¹ca

du¿ej, zmotoryzowanej rodziny (podwój-

powierzchniê 23,30 m

ny gara¿ i wiata). To dom, obok którego

mo¿e idealne miejsce na parkowanie

trudno przejæ obojêtnie. Uwagê przyku-

trzeciego samochodu). Wracamy do wnê-

pokój

4

³azienka
pokój

15,30

6

³azienka

8,45

7

garderoba

3,10

8

pokój

2

RAZEM [m ]

trza. Poza wspomnian¹ ju¿ jadalni¹, par-

trakcyjniejszym elementem jest niska

ter o powierzchni u¿ytkowej 119,75 m ,

123,90

wie¿yczka zbudowana na planie wielok¹-

zajmuje przedsionek, hall ze schodami,

ta, nakryta sto¿kowym dachem. W jej

dwa pokoje (w tym jeden dzienny i jeden

wnêtrzu zaprojektowano jadalniê  ³atwo

zwany gabinetem), obszerna kuchnia,

wyobraziæ sobie przyjemn¹ atmosferê

spi¿arnia, ³azienka i kot³ownia (kot³ow-

przy rodzinnych posi³kach w tak piêk-

nia na tym poziomie, bo dom nie jest

nym i jasnym pomieszczeniu. Zanim jed-

podpiwniczony). Pomieszczenia na pod-

nak przeniesiemy siê do rodka, spójrz-

daszu  4 pokoje, wygodny hall, gardero-

my jeszcze raz na budynek z zewn¹trz.

ba i dwie ³azienki zajmuj¹ 123,90 m .

O jego atrakcyjnoci stanowi okaza³y

Wygl¹da na to, ¿e ¿aden z mieszkañców

dach, z którego wyrastaj¹ urocze lukar-

tego domu nie powinien narzekaæ na

ny. Eleganckie przeszklone drzwi i este-

brak przestrzeni ¿yciowej i w³asnego

tyczne okna (szczególn¹ uwagê warto

k¹ta.

tel. (033) 810 66 54
tel. (033) 816 40 69
tel./fax (033) 822 94 96
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(stanowiæ ona

wa niezwykle interesuj¹ca bry³a; jej naja-

ul. Malczewskiego 1
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2

22,80

43-300 Bielsko-Bia³a

40

zwróciæ na kwitowe okno w ryzalicie na

z komunikacj¹

3

5

la odmiany co o wiele wiêk-

2

2
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Demonologia
Tekst: Bo¿ena Ga³uszewska
Ilustracja: VOTRE MAISON

owiadaj¹

m ¹ d r z y,

s¹ ludzie tego mniemania g³upiego, ¿e im

mi³oæ czepi³a, czem prêdzej rady czaro-

w dziejach staro¿ytnych obe-

ludzie

siê nad drugimi i nad si³ami rozmaitymi

dziejskiej szukano. I tak, ¿eby mê¿a albo

znani, jakoby Bóg potopem

moc¹ jak¹ zaw³adn¹æ uda. Baby osobliwie

kochanka zobojêtnia³ego na nowo do sie-

wiat ukara³ dla oczyszczenia go od gu-

w tym wiarê pok³adaj¹, ale i ¯ydzi, cier-

bie przyci¹gn¹æ, winna niewiasta zdespe-

s³ów i wygubienia niezmiernie rozmno-

pi¹c na g³êbokoæ rozumu, powiêcaj¹ siê

rowana wierzcho³ek od g³owy cukru za-

¿onych czarowników. Ocalony dziêki

nigromancji. Ci byli mistrzami, nierzad-

winiêty w szmatê nosiæ pod pach¹, i cho-

swej prawoci Noe, poród synów mia³

ko na pos³ugach u mo¿nych panów, jed-

dziæ z tym du¿o, i zapociæ siê, dopóki ca³y

i Chama, co tajemn¹ wiedzê spamiêta³

nako i bez nich obyæ siê mo¿na. Lud

cukier potem siê nie nasyci. Wtedy tak

i swemu znów synowi j¹ przekaza³. Ten,

wszystkich stanów i wszelkich urzêdów

spotnia³ym cukrem os³odziæ lubemu na-

zwany Zoroaster, w ksiêgi wszystk¹ wie-

w zabobonie mia³ ufnoæ, nie wyj¹wszy

pój, a nawróci siê na mi³oæ niechybnie.

dzê by³ spisa³, przez co na oczach swych

królów. Wielki Jagie³³o przes¹dny by³

Albo, kto chce, by go jaka dziewczyna

uczniów porwany przez diab³a, na wieki

bezmiernie:  A nili na dwór wyszed³,

kocha³a, musi postaraæ siê o haczyk

znikn¹³. Józef za ¯ydowin (Flawiusz)

trzykroæ siê uwin¹³ w ko³o na jednej no-

i wide³ki z drzewa, na którym piewa s³o-

przekazuje, i¿ to Bóg sam nauczy³ króla

dze, by go z³y raz min¹³. Mia³ on te¿

wik. Najostro¿niej wtenczas powinien

m¹drego, Salomona, sztuki czarowania,

zwyczaj ³amania db³a na troje i rzuca-

postêpowaæ, by go ptaszek nie zobaczy³,

o której on ksiêgê napisa³, a ¿e ¿on mia³

nia go pod nogi, nie t³umacz¹c co czyni;

bo siê na nic wszystko przyda. Ten ha-

siedemdziesi¹t i siedem, ka¿d¹ innej

zgolone z brody w³osy k³ad³ miêdzy pal-

czyk ma tak¹ w³adzê, ¿e nim zaczepiona

wiary, to i wiedzia³ o wszechrzeczach

ce i wod¹ czemu polewa³, wiosn¹ do gaju

dziewczyna najzapamiêtalej siê zakocha;

wiêcej nili inni miertelnicy. W ksiêdze

wychodzi³, niby to s³uchaæ s³owików, ale

wide³ki za dla odmiany s³u¿¹ odpycha-

onej o wszystkich zaklêciach, sposobach

tam raczej bóstwom gajowym w drze-

niu tej, której mi³oæ rozum zaæmi³a

czarowania, wró¿eniu i cudów czynieniu

wach siedz¹cym siê k³ania³. Czarami

i z w³asnej woli odpuciæ afektu nie chce.

stoi napisane, lecz ksiêgi tej pró¿no szu-

trudni³a siê i królowa Bona, tako¿ na

Gdy j¹ tymi wide³kami odepchaæ, rozmi-

kaæ, nikt wszak nie wie, gdzie ona. Jakie

dworze Batorego magiê uprawiano.

³owana zaraz na oczy przejrzy, namiêtno-

okruchy tej wiedzy po wiecie siê roze-

Najosobliwiej jednako lud wsiowy by³

sz³y, ale samym tylko wybranym w najtaj-

zabobonnym. Nie zna³ ów miary w cza-

ci zaniecha i nieszczêsna luboæ zaraz

niejszych okolicznociach poznaæ je przy-

rowaniu, odczynianiu, przeklinaniu, uro-

Jako siê rzek³o, wielu jest takich, co

chodzi.

minie.

czeniu. W ka¿dej rzeczy, przypad³oci

w sile nieczystej szuka oparcia dla swych

Panuje tedy mniemanie, a g³upie,

i uczynku ³acno szuka³ jakich dziwnych

zamiarów i wiadomoci jakie st¹d czer-

miêdzy ludem, ¿e ku sztuce owej przy-

si³ i przyczyn, a podobnie¿ i sposobów na

pie. Ka¿dy jednak wiedzieæ musi, ¿e gdy

st¹piæ mo¿e. Bujnoæ wymys³ów w tej

turbacje. Wiêc remedia na choroby naj-

kto wiedzê magiczn¹ chce zg³êbiaæ, na

materii jest wielka, choæ wi¹tobliwi mê-

rozmaitsze mia³y kszta³ty, wemy bol¹cz-

wielkie niebezpieczeñstwo jest wysta-

¿owie dowodz¹ pró¿noci nauk tajem-

kê: taka, tam, gdzie siê pokazaæ mia³a,

wiony, sam bowiem diabe³ ukrêca ³eb

nych i sztuki magicznej. Przestrzegali ci

czyni³a szkodê, cia³o rozpala³a, czerwie-

czytaj¹cemu ksiêgi czarodziejskie albo

mê¿owie, i¿e ktokolwiek nie moc¹

ni³a. Koniecznie na to chwyciæ kilka ¿ab

siebie wzywaj¹cemu, jak mu nic nie daj¹

bosk¹ ani Jego prawd¹, alibo przez wzy-

potrzeba, tylko zimnych, i przy³o¿yæ

za to. Tedy zadowoliæ go potrzeba, ofia-

wanie diab³ów i z³ych duchów chce wie-

¿ywe na bolej¹ce miejsce, potem obwi¹-

ruj¹c kawa³ trzewika starego albo w³os,

dzieæ i opowiadaæ przysz³e rzeczy, czyniæ

zaæ to szmatami. Trzymaæ tak d³ugo, a¿

albo db³o, a i wtedy skutków obcowa-

sprawy dziwne, zaklinaæ, zamawiaæ cho-

gadzina zdechnie z bólu, co na ni¹ z cz³o-

nia z czarnoksiêstwem pewnym byæ nie

roby, jednaæ mi³oæ  taki pope³nia ba³-

wieka przeszed³.

mo¿na. A i dla siebie, przez te niecne

wochwalstwo i uganiaj¹c siê za marno-

A znów szynkarze i ¯ydzi-arendarze,

ciami nikn¹cymi bêdzie z innymi czar-

chc¹c przyci¹gn¹æ kogo do picia wódki,

noksiê¿nikami skazany na ogieñ prawdzi-

daj¹ mu taki trunek, co go przez gard³o

wy i wieczny. Mimo owej przestrogi

gêsi albo kaczki raniej przepucili. Wte-

wró¿ono powszechnie przez ziemiê,

dy ten, który wypi³, szuka odt¹d karcz-

1. A.Bruckner Litwa

przez ogieñ, przez przypatrowanie siê na

my jak gê wody.

2. O. Kolberg Dzie³a ,

paznokcie, przez sny i znaki, i wszytkie

O perturbacjach duszy tako¿ wiedzia-

inne sposoby od czarta wynalezione. Boæ

no wiele, tedy jak siê kogo chora jaka
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uczynki, wiecznego cierpienia piekielnego trzeba siê spodziewaæ.

3. J. Tuwim Czary i czarty
4. Prace i Mat. Etnograf. T. IV, cz. III r. 1925 Kraków.

Domy
Tekst: Manuela Oliveira-Nots

Zdjêcia: Patrick Smith

VOTRE MAISON

Gra wiat³a o¿ywia przestrzeñ miêdzy ró¿owymi
cianami, a star¹ kamienn¹ pod³og¹.

TARA FARMA W CHAMBOURCY ZAMIENI£A SIÊ W UROCZE DOMOSTWO, GDZIE
PRZECIERANE CIANY MIENI ¥ SIÊ ULUBIONYMI KOLORAMI W£ ACICIELKI .
D EKORATORKA WNÊTRZ , K ATARZYNA B OUTEMY , SAMA WYMYLI £ A CA £ ¥
KOLORYSTYKÊ, PE£N¥ WIAT£A I NASTROJU.
S

Obszerna klatka schodowa. Schody na pierwszym

Ró¿owo zacierane ciany i przedmioty art nouveau.

piêtrze prowadz¹ do salonu. ciany zatarte w kolorze

Obszerny, nas³oneczniony salon wychodzi na taras i wisz¹cy

jasnoró¿owym, w g³êbi widoczny odcieñ ³agodnej

ogród. Wnêtrze umeblowane w stylu art nouveau,

zieleni. Na lewo  wyjcie do kuchni i do jadalni.

ze ladami chiñskich pasji Katarzyny.
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Schody z kamienia i drewna. Po drugiej
stronie korytarza znajduj¹ siê schody, które
prowadz¹ do pokoju pani domu. Kamienie

Na cianie imitacja kamieni,

na cianie wymalowano farbami akrylowymi

ale drewno jest stare i prawdziwe.

i pokryto zapraw¹ murarsk¹.

Kuchnia w starym stylu. P³ytki pod³ogowe z odzysku,
stary kredens i naczynia. W kuchni koloru ochry
Katarzyna wypieka ciasteczka dla swoich wnuków.
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Miejsca...
Santa Marija

Kiedy dwa lata temu Katarzyna Boutemy trafi³a na
zrujnowan¹ budowlê, zakocha³a siê w niej od pierwszego wejrzenia. Ze starej farmy po³o¿onej w okolicach Pary¿a w ci¹gu dziesiêciu miesiêcy stworzy³a
pe³ne uroku gniazdo. Do domu wchodzi siê od strony podwórka, przez hol ozdobiony starymi drewnianymi schodami. Uwagê zwracaj¹ obrazy kwiatów, namalowane przez mamê i babciê Katarzyny. Na tym

Tekst i zdjêcia: Marta Lelek

poziomie znajduje siê te¿ biuro w³acicielki, w którym zawsze panuje artystyczny nie³ad: porozrzucane
wszêdzie próbki tapet, skrawki materia³ów obiciowych, szkicowniki...
Pomieszczenia mieszkalne zajmuj¹ dwa piêtra.

Kraj: Chorwacja

Pierwsze piêtro wychodzi na wisz¹cy ogród, taras
i basen. Urz¹dzono tu tak¿e stylow¹ kuchniê, a po-

Kraina: Dalmacja

nadto s¹ jeszcze: jadalnia, du¿y salon, dwa gocinne
pokoje i ³azienka utrzymana w tonacji seledynowej.

Miasto: Vodice

Tam, gdzie parkiety by³y uszkodzone lub ich w ogóle nie by³o, Katarzyna u³o¿y³a spatynowane p³ytki

Ulica: P. Kamila 9

ceramiczne. Jej dzie³em s¹ tak¿e kontury kamieni,

Osio³, koza, kogut i papuga

które widaæ na cianach w korytarzu.
Jeli chodzi o kolor cian w salonie, dekoratorka

kieruj¹ do wejcia. Kusz¹

wypróbowa³a ró¿ne odcienie czerwieni, by w koñcu
osi¹gn¹æ oczekiwany ton. Jej zawodowe dowiadcze-

dochodz¹ce ze rodka,

nie nauczy³o j¹ jednego: ka¿dej osobie przypisany jest
jeden lub kilka okrelonych kolorów, których nie

wzbudzaj¹ce apetyt zapachy.

mo¿na zmieniaæ, by nie popaæ w konflikt z jej g³êbokim ja. Bez wahania wybra³a odcienie, w których

Jeszcze tylko krok,

czuje siê dobrze: wyblak³¹ czerwieñ, zieleñ i ¿ó³æ.
Czerwony i ¿ó³ty w salonie, zielony w ³azience dla

a stracisz poczucie miejsca

goci i ¿ó³ty w jej w³asnym mansardowym pokoju pod

i czasu. Chorwacka wie,

dachem, gdzie namalowa³a równie¿ stylizowane
motywy na napiêtej tkaninie.

meksykañska hacjenda czy

M

IESZANKA RETRO I KOMFORTU

pok³ad XVI-wiecznego

¿aglowca? To tylko

restauracja, ale jedna

z najbardziej pomys³owych,

jakie spotkaæ mo¿na nad

Niegdysiejszy urok. Nastrojowa ³azienka na

Adriatykiem.

pierwszym piêtrze z sufitem pomalowanym przez
Katarzynê. Srebrne kubki i starodawne flakony.

Pokój gocinny. Tapety i materia³y obiciowe
utrzymane w odcieniach be¿u. Szuflady
bambusowej komody zosta³y pokryte tkanin¹,
pozostaj¹c¹ w harmonii z reszt¹ pokoju.
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asz ochotê spêdziæ urlop w Chorwa-

pieraj¹cy dech w piersiach widok b³êkitnego Adria-

cji. Oczami wyobrani widzisz kry-

tyku, usianego milionem wysp i wysepek. Niezliczo-

stalicznie czyst¹ morsk¹ wodê, b³ê-

ne zatoki, pó³wyspy i gnie¿d¿¹ce siê na nich stare,

kitne niebo, z którego niemi³osiernie pra¿y s³oñce,

urocze miasteczka prowokuj¹, by zapuciæ siê dalej

apartament w niedu¿ym pensjonacie blisko centrum

na po³udnie. Zje¿d¿asz w dó³ ku jedynej, ci¹gn¹cej

mi³ego miasteczka oraz ladowe iloci mêcz¹cego,

siê wzd³u¿ wybrze¿a, drodze E65 i po dwóch godzi-

w³a¿¹cego wszêdzie piasku. Zamiast niego  niemal

nach masz ju¿ doæ wszystkiego. Wleczesz siê w ko-

wy³¹cznie czyste i ukszta³towane na tysi¹c sposobów

lumnie samochodów, których nie jeste w stanie wy-

ska³y.

przedziæ. Stoj¹c w korku, spozierasz na mapê i szu-

Zabierasz rodzinê, dobr¹ mapê i oto szczêliwie
docieracie do prze³êczy Kapele, sk¹d rozci¹ga siê za-

kasz miejsca, w którym móg³by jak najszybciej odetchn¹æ. I w³anie dla takich jak ty jest Vodice!

Mieszczañski kredens na honorowym miejscu, sombrero na suficie. Siermiê¿ne blaty sto³ów, a na nich orzeszki. Skorupki po orzeszkach... na pod³odze.

Tron dla
szczególnego gocia.
Imponuj¹ca koza
na ch³odne
wieczory, a nad ni¹
niby susz¹ce siê
wiejskie gacie .
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szczególnych izbach i salach jadalnych. Blaty ze starych, grubych desek, osadzone na ¿eliwnych nogach
maszyn do szycia, pe³ni¹ rolê sto³ów. Ale s¹ te¿ sto³y
normalne, ka¿dy wziêty z innego miejsca i z innej
epoki. Ponadto: antyczne kredensy, fotele i lustra
oraz wspania³e, stare piece typu koza; nierówne,
bielone ciany i sznury susz¹cych siê ludowych gaci
i pantalonów. A przy tym mnóstwo staroci: obrazków,
zdjêæ i bibelotów ze wszystkich stron wiata. Jeli
tylko tu trafisz, wszystko to, wraz z osza³amiaj¹cym
zapachem egzotycznych, smakowitych potraw 
przeniesie Ciê w tajemnicz¹ podró¿ w czasie i przestrzeni.
Obrazy, obrazki, zdjêcia i inne bibeloty pokrywaj¹
nierówne, bielone ciany. S¹ te¿ eksponaty ruchome,
do których nale¿y np. oswojony kogut.

W³aciciel i twórca tego sympatycznego miejsca,

Przy wejciu

ime Pelajiæ-Brunac, to jedna z najbardziej znanych

do restauracji ime

i powa¿anych postaci dalamtyñskiego wybrze¿a. Sam

dogl¹da swych

mówi o sobie, ¿e jest aposto³em chorwackiej turyW³anie przegl¹da siê w zabytkowych lustrze.

podopiecznych.

styki. Brzmi to mo¿e pretensjonalnie, ale ime kandyduje w³anie na urz¹d burmistrza miasta Vodice
Vodice po³o¿one jest nad samym morzem, w od-

i okrelenie to stanowi jeden z elementów jego kam-

leg³oci kilkunastu kilometrów od piêknego, zabyt-

panii wyborczej. Zreszt¹ jeli przyjrzeæ siê, co ime

kowego miasta ibenik, w którym mo¿na zrobiæ wiêk-

zrobi³ ju¿ dla rozwoju turystyki w Chorwacji, to oka-

sze zakupy. Nieca³a godzina drogi samochodem dzieli

¿e siê, ¿e przydomek ten nie jest wcale przesadzo-

Ciê od wspania³ego parku narodowego, obejmuj¹ce-

ny. Vie cvijeæa  manje smeæa (Wiêcej kwiatów,

go fragment rzeki Krka, obfituj¹cy w naturalne kaska-

mniej mieci)  pod takim has³em przebiega³a nie-

dy, wodospady i jeziora. Najni¿ej po³o¿one a¿ prosi

dawno jedna z akcji, jak¹ wymyli³ i wprowadzi³

siê, aby za¿yæ w nim k¹pieli s³odkiej i ciep³ej w prze-

w ¿ycie. Pomys³ by³ prosty, chodzi³o o likwidowanie

ciwieñstwie do tej, któr¹ proponuje morze. Inny park

dzikich wysypisk mieci, czyszczenie wybrze¿a i po-

narodowy  malowniczy archipelag skalistych wysp

szerzanie obszarów zielonych. Akcja ta, pocz¹tkowo

Kornati  zwiedzisz, korzystaj¹c z oferty wycieczki

tylko lokalna, szybko zyska³a popularnoæ w ca³ym

morskiej, na pok³adzie statku, odp³ywaj¹cego z por-

kraju i przynios³a wymierne efekty.

tu w Vodice.
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Jako w³aciciel dwóch lokali gastronomicznych,

Powy¿sze s³owa maj¹ zachêciæ Ciê do tego, aby

ime zebra³ jak do tej pory przeró¿ne nagrody i wy-

dotar³ na ulicê P. Kamila pod numer 9. Mieci siê tam

ró¿nienia. Dwukrotnie by³ laureatem konkursu na

bowiem restauracja Santa Marija  jedna z najsym-

najlepsz¹ restauracjê na wybrze¿u, og³oszonym przez

patyczniejszych, jakie spotkaæ mo¿na nad Adriaty-

dziennik Veæerni List i chorwackie Ministerstwo

kiem. Do rodka zapraszaj¹: osio³, koza i kogut, sie-

Turystyki.

dz¹cy na wiejskiej drabinie, a tak¿e ha³aliwa papu-

Santa Marija, zwana przez samego ime chor-

ga pokanych rozmiarów. Zaraz za progiem co zaczy-

wacko-meksykañsk¹ konfuzj¹, odzwierciedla jego

na chrzêciæ pod stopami. To skorupki po orzeszkach,

rozleg³e zainteresowania i pasje. Jedn¹ z nich jest

które serwuje siê tu za darmo i w nieograniczonych

mi³oæ do tego, co wiejskie  st¹d w³anie rezydu-

ilociach. Na ka¿dym stole, blacie czy parapecie stoj¹

j¹ce w restauracji zwierzêta, siermiê¿ne sprzêty, sia-

misy i miseczki wype³nione orzechami. Skorupki

no czy rozrzucone na pod³odze skorupki. Modele

zrzuca siê na pod³ogê. Jest ich tam tak du¿o, ¿e

¿aglowców dalekomorskich, meksykañskie sombre-

tworz¹ prawie zwarty kobierzec. St¹paj¹c po nim,

ra i inne egzotyczne przedmioty  zdradzaj¹ z kolei

czuje siê pod stopami mi³¹ miêkkoæ. Trudno odmó-

têsknotê za dalekimi podró¿ami. Jeli jednak ime

wiæ temu pomys³owi uroku.

wygra wybory, mo¿esz byæ pewny, ¿e nigdzie st¹d nie

Santa Marija to kilka pomieszczeñ i tarasów,

wyjedzie! Podwoje Santa Mariji nadal bêd¹ sta³y

znajduj¹cych siê na ró¿nych poziomach starej kamie-

otworem dla goci, choæ jej w³aciciel zamiast przy

niczki, zaadaptowanej do potrzeb lokalu gastrono-

drewnianym stole zasi¹dzie zapewne w fotelu za

micznego. Wnêtrza otrzyma³y wystrój mieszany,

wielkim biurkiem w miejskim ratuszu, by zrobiæ jesz-

chcia³oby siê powiedzieæ: wiejsko-miejsko-staro-

cze wiêcej dla dobrego wizerunku swego miasta, jak

wiecki, bo okrelenie to chyba najlepiej oddaje ca³¹

i ca³ego adriatyckiego wybrze¿a Chorwacji. Tym bar-

gmatwaninê w¹tków, jakie przewijaj¹ siê w po-

dziej warto, by zajrza³ do Vodice!
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Postacie jazzu
Co w jazzie jest pasjonuj¹cego, fascynuj¹ce-

ROMANTYCZNY STYL:

Co Pan czuje, gdy mówi¹ o Panu: Legenda
polskiego jazzu?

R

OZMOWA Z JANEM PTASZYNEM

W

RÓBLEWSKIM
Uczêszcza³ do redniej szko³y

JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI:

le istniej¹. Czasami bardzo trudno to ludziom wyt³u-

Czy ja wiem? Trudno jest mi poczuæ siê w roli legen-

maczyæ. Jazz sam mnie wci¹gn¹³. S³ucha³em wielu

dy.

rozmaitych rzeczy, ale po pewnym czasie przekona-

A gdy s³yszy Pan o sobie: Dobry duch ¿ycia

³em siê, ¿e tym, co mi najbardziej odpowiada, jest

jazzowego w Polsce?

w³anie jazz.

Dla wielu ludzi rzeczywicie nim jestem, ale dla

Mnie zafascynowa³ przede wszystkim rytm. Dziê-

niektórych jestem bardzo z³ym duchem. Pamiê-

ki niemu jazz jest na³adowany emocjami. No i oczy-

lam jej graæ w moich zespo³ach.

Stawiano zarzuty, ¿e nie gra

na Wydziale Mechanizacji

O krytykach mam bardzo

Pan z m³odymi ludmi, po -

z³e zdanie.
Co prawda znam kilku
kompetentnych

niewa¿ boi siê Pan ich talen-

Rolnictwa Politechniki

Poznañskiej i w Akademii

Muzycznej w Krakowie, któr¹

tu, tego, ¿e mogliby okazaæ
siê lepsi.

mam zaufanie, ale

wiêcej m³odych muzyków przewi-

rzuci³ po roku nauki. Mimo

to, zosta³ jednym z królów

prostu nie wie, na jaki

Dlaczego krytycy formu³owali takie zarzuty

Jak siê chce psa uderzyæ, to i kij zawsze siê znajdzie. By³y takie momenty, kiedy usi³owano przy-

z charyzm¹, pasj¹

i poczuciem humoru.

Najwa¿niejsze w jazzie s¹

emocje i optymizm  mówi

Jan Ptaszyn Wróblewski,

saksofonista, kompozytor

twórca muzyki symfonicznej

i rozrywkowej oraz autor

kultowej audycji Trzy

kwadranse jazzu, nada-

wanej od wielu lat w Progra-

mie Trzecim Polskiego Radia.

Fot. M. Loranc
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 poczucia humoru, który towarzyszy³ wielu wspania³ym poczyna-

czasu jazz przybiera³ formy skrajne,
bardzo eksperymentalne, a muzy-

mo¿na by³o ich tkn¹æ palcem, bo

wiedz¹ co. Wydaje mi siê, ¿e tego rodzaju atmosfera
jazzowi nie sprzyja.

Czy na pocz¹tku Pañskiej kariery byli jacy
mistrzowie, których Pan podziwia³ i stara³ siê
na nich wzorowaæ?

pisaæ do jazzu nieomal wszystko, cokolwiek tylko

Trudno jest mi wymieniaæ nazwiska muzyków, bo

wi¹za³o siê z muzyk¹. Wystêpowa³em przeciwko

by³o ich ogromnie du¿o. Wa¿ne w moim ¿yciu by³y

temu. Zreszt¹ nie w charakterze napastliwym.

wrêcz poszczególne p³yty i nagrania. Tym niemniej

Uwa¿am, ¿e je¿eli kto gra inny rodzaj muzyki

mylê, ¿e w pewnym okresie ¿ycia doæ decyduj¹cy

i robi to dobrze, to wszystko jest w porz¹dku. Nie

wp³yw wywar³ na mnie Sonny Rollins. Do dzisiaj go

wszyscy musz¹ graæ jazz, ale te¿ nie wszystko od

szanujê i lubiê. Ale wymieniaæ tylko jedno nazwisko,

razu musi byæ jazzem.

to nie by³aby ca³a prawda.

Liczy siê Pan z opiniami krytyków muzycz-

Dlaczego po maturze rozpocz¹³ Pan studia

nych czy nie?

na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Poli-

W ¿adnym wypadku. Wielokrotnie ju¿ próbowali
wpêdziæ mnie na manowce i nigdy ich s³owa nie

wielu standardów jazzowych,

by³ wa¿ny w jazzie ten szczególny

by³a to obraza wiêtoci czy diabli

graæ. To by³o dla mnie zawsze je-

wobec Pana?

barwn¹, cz³owiekiem

od siebie. Do tego dla mnie zawsze

cy byli wydumani, powa¿ni. Nie

temat zabiera g³os.

dyne kryterium.

polskiego jazzu. Jest postaci¹

nych przez kogo innego, tylko gra

niom muzycznym. Od czasu do

zdecydowana wiêkszoæ po

nê³o siê przez moje zespo³y jazzowe. Byli dobrzy i warto by³o z nimi

nienia  nie odtwarza nut napisa-

rodzaj optymizmu, powiem nawet

dziennikarzy, do których

To mieszne, bo zarzucano mi to
akurat w czasach, w których naj-

ra opiera siê na improwizacji. Muzyk jazzowy ma inn¹ rolê do spe³-

szkodnika muzycznego, poniewa¿ niszczê m³odzie¿ i nie pozwa-

ukoñczy³. Póniej studiowa³

wicie fakt, ¿e jest to muzyka, któ-

tam bowiem i takie wypowiedzi,
w których okrelano mnie mianem

muzycznej, której nie

go?
To jest jedno z najtrudniejszych pytañ, jakie w ogó-

techniki w Poznaniu, a nie w Akademii Muzycznej?

sprawdza³y siê. O krytykach mam bardzo z³e zda-

Uczêszcza³em jednoczenie do liceum ogólnokszta³-

nie. Co prawda znam kilku kompetentnych dzien-

c¹cego i do redniej szko³y muzycznej w Kaliszu,

nikarzy, do których mam zaufanie, ale zdecydowa-

gdzie mieszka³em. Uczy³em siê w klasie klarnetu

na wiêkszoæ po prostu nie wie, na jaki temat za-

i fortepianu. Nie ukoñczy³em jednak tej szko³y. Do-

biera g³os. £apiê siê za g³owê, gdy czytam, co oni

sta³em siê na studia w Politechnice Poznañskiej, ale

wypisuj¹. Nie chodzi mi o to, czy maj¹ racjê, czy

bardzo szybko doszed³em do wniosku, ¿e pewnych

nie maj¹. W ich tekstach widaæ zasadnicze, me-

spraw nie da siê ze sob¹ po³¹czyæ. Przenios³em siê

rytoryczne b³êdy, zmiany faktów, pomy³ki. Wyni-

wiêc do Akademii Muzycznej w Krakowie. Przyjêli

ka to z tego, ¿e u nas krytykiem mo¿e zostaæ ka¿-

mnie, mimo, ¿e nie mia³em dyplomu redniej szko-

dy. Na szczêcie muzykiem nie mo¿e zostaæ ka¿-

³y muzycznej. Studiowa³em tam tylko rok, bo zacz¹-

dy, bo trzeba siê najpierw nauczyæ wydobywaæ ja-

³em graæ zawodowo. Nie mog³em pogodziæ dyscypli-

kie dwiêki

ny studiów z prac¹. Aczkolwiek muszê podkreliæ, ¿e

z instrumentu.
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Jeszcze do niedawna wspania³ym miejscem

W 1956 roku zacz¹³ Pan graæ w sekstecie

miotem jakichkolwiek szykan ze strony moich pro-

Komedy. Jak rozpoczê³a siê Pana wspó³pra-

To zale¿y od okolicznoci. W ¿yciu jazzmana najwiê-

dla jazzmanów by³o Trójmiasto, czyli Gdy-

fesorów w Akademii Muzycznej. Wspominam ich

ca z Krzysztofem Komed¹ Trzciñskim?

cej czasu poch³aniaj¹ przejazdy. Powinno siê nas raczej

nia, Gdañsk i Sopot. Ale wiem, ¿e wszystkie

ogromnie mi³o. Po prostu nie starczy³o mi czasu na

Krzysio zamarzy³ sobie, ¿e stworzy zespó³ jazzowy.

traktowaæ jako zawodowych kierowców, a nie jako za-

tamtejsze kluby jazzowe prze¿ywaj¹ teraz

naukê.

Nie by³o w Poznaniu dowiadczonych muzyków, wiêc

wodowych muzyków (miech). Ka¿da godzina koncer-

powa¿ne problemy finansowe.

Kiedy po raz pierwszy wzi¹³ Pan do rêki sak-

wzi¹³ garstkê ludzi, którzy co tam grali i próbowali.

tu jest okupiona przynajmniej czterema godzinami

Do moich ulubionych miast nale¿y Zamoæ. Jestem

sofon?

Wród nich by³em i ja. Uczy³ nas graæ dos³ownie od

jazdy.

tam zapraszany od dwudziestu lat i to nie tylko na
wystêpy, ale czêsto tak¿e w charakterze doradcy.

By³ to saksofon tenorowy, który wypo¿yczy³em ze

podstaw. Pokazywa³ nam godzinami w domu, przy

Powinno siê codziennie wzi¹æ instrument do rêki,

wietlicy studenckiej Politechniki Poznañskiej.

fortepianie, co i jak trzeba graæ. Od razu na wstêpie

choæby na chwilê. W zale¿noci od czasu, chêci i potrzeb

W Zamociu odbywaj¹ siê

W tamtych czasach wszystkie uczelnie w Polsce pro-

dosta³em wspania³¹ edukacjê, która w ¿aden inny

æwiczê czasami pó³ godziny, a czasami i trzy, cztery go-

stów Jazzowych, na których bywam regularnie. Chyba

wadzi³y dzia³alnoæ kulturaln¹, mia³y teatr albo ze-

sposób nie by³aby wtedy mo¿liwa.

spó³ muzyczny. Dlatego by³y na uczelni instrumen-

pi³ Pan w 1958 roku na festiwalu

waniem wypo¿yczy³em saksofon. By³
w okropnym stanie, ale uda³o mi siê

Ku swojemu zdziwieniu
dowiedzia³em siê, ¿e
zosta³em wybrany do

o klarnet...

orkiestry. (...)

saksofon, wiêc klarnet zostawi³em

Na festiwalu zagra³
z nami jako solista

orkiestrê jazzow¹ International
Newport Band. W jej sk³ad wchodzi³

pejskiego. Przes³uchania konkursowe odbywa³y siê tak¿e w naszym kraju. Mia³em to szczêcie, ¿e gra³em na

sobie w spadku.

I zacz¹³ Pan graæ na klarne-

Amerykañski promotor jazzu, Geor-

jeden muzyk z ka¿dego kraju euro-

Jaki roztargniony muzyk w³o¿y³ go
do saksofonu. Wypo¿yczy³em tylko

Jak Pan tam trafi³?

ge Wein, tworzy³ miêdzynarodow¹

na nim zagraæ.

W dodatku wzbogaci³ siê Pan

jazzowym w Newport w USA .

sam Louis Armstrong.

cie?

saksofonie. Ludzie czêsto nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e w du¿ej orkiestrze

Tak. Póniej okaza³o siê, ¿e saksofon jest mi jednak

potrzebny jest tylko jeden pianista, basista i perku-

bardziej potrzebny. Krzysio Komeda, u którego gra-

sista, a saksofonistów musi byæ co najmniej piêciu.

³em w zespole jazzowym, namówi³ mnie na

sakso-

Mia³em wiêc od razu wiêksze szanse. Poza tym by-

fon barytonowy. Kupilimy go zespo³owo za trzy ty-

³em wówczas jednym z nielicznych jazzmanów, któ-

si¹ce z³otych, a ja sp³aca³em go przez pó³ roku. Roz-

rzy potrafili sprawnie czytaæ nuty. Dzisiaj wydaje siê

lecia³ siê póniej ze staroci.

to mieszne i takie problemy nie istniej¹, ale wtedy

Fot. M. Loranc

z kolegami zespó³, wiêc za pokwito-

m.in. Spotkania Wokali-

Jako pierwszy polski muzyk jazzowy wyst¹-

ty do wypo¿yczenia. Tworzylimy

Akurat wtedy wpad³ mi w rêce kolejny saksofon,

jazz rodzi³ siê u nas w krêgach amatorskich i wiêk-

tym razem tenorowy. By³ to pierwszy naprawdê do-

szoæ muzyków nie zna³a nut. Ku swojemu zdziwie-

bry instrument, jaki trzyma³em w rêku. Potem,

niu dowiedzia³em siê, ¿e zosta³em wybrany do orkie-

dziny. Muszê zdradziæ tajemnicê, któr¹ notabene pole-

z ¿adnym innym miastem nie jestem tak blisko zwi¹-

w 1958 roku, wymieni³em go na inny saksofon teno-

stry. Pojawi³ siê jednak powa¿ny problem, bo w tam-

cam wszystkim muzykom: ¯eby w ogóle æwiczyæ na

zany.

rowy, na którym gram do dzisiaj.

tych czasach wyjazd z PRL do USA by³ czym wrêcz

instrumencie, trzeba go wyj¹æ z futera³u. A przed tym

Nale¿y wymieniæ tak¿e Przemyl, do którego doæ

Kiedy po raz pierwszy zagra³ Pan przed pu-

nierealnym. Bardzo mi wtedy pomóg³ Roman Wasch-

mamy najwiêkszy opór psychiczny. Dlatego, kiedy przy-

regularnie je¿d¿ê i gdzie zawsze mile spêdzam czas.

blicznoci¹?

ko, który postawi³ na nogi kogo siê da³o, ¿ebym móg³

je¿d¿am do domu, wyci¹gam saksofon z futera³u i sta-

Od trzech lat miastem jazzowym jest Bielsko-Bia³a,

Pierwszy raz publicznie i profesjonalnie, bo za pie-

wyjechaæ. Uda³o siê! Na festiwalu zagra³ z nami jako

wiam go na stojaku, ¿eby by³ gotowy do grania. Wtedy

gdzie organizowana jest Bielska Zadymka Jazzowa.

ni¹dze, wyst¹pi³em w noc sylwestrow¹ 1951/1952,

solista sam Louis Armstrong. Potem gralimy jeszcze

zawsze przychodzi w koñcu chêæ, ¿eby sobie poæwiczyæ.

To impreza o szczególnej atmosferze. Mam tu ju¿

w zak³adzie pracy w Kaliszu. Gra³em jako pianista

w innych miastach europejskich.

Bo to naprawdê jest przyjemne zajêcie.

tylu znajomych, ¿e przyjazd do Bielska przestaje byæ

z lokaln¹ orkiestr¹. Przygrywalimy do tañca uczest-

Jak wygl¹da zwyk³y dzieñ jazzmana, kie -

Du¿o Pan jedzi i koncertuje. Które miejsca

dla mnie wyjazdem na koncert, ale staje siê odwie-

nikom imprezy noworocznej.

dy nie ma ani koncertu, ani ¿adnego nagra-

w Polsce s¹, wed³ug Jana Ptaszyna Wróblew-

dzinami niemal¿e rodzinnymi.

nia?

skiego, stworzone do grania i s³uchania jazzu?

Natomiast pierwszym wa¿nym dla mnie wystê-
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Jak d³ugo dziennie Pan æwiczy?

moje zainteresowania jazzowe nigdy nie by³y przed-

A czym by siê Pan zajmowa³, gdyby jazz nie
istnia³?

pem publicznym by³ koncert z zespo³em Krzysztofa

Nie ma takiego dnia, aby nie trzeba by³o gdzie

Strasznie trudno na to odpowiedzieæ. Rzek³bym, ¿e

Komedy na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie w 1956

iæ. Je¿eli nie mam koncertu ani nagrania, to

jednym z najgorszych miast jest Warszawa. Mylê

Prawdopodobnie by³bym mechanizatorem rolnictwa.

roku. Przed festiwalem zagralimy w jazz klubie Ty-

muszê biegaæ i za³atwiaæ ten koncert i nagrania.

o centrum stolicy, gdzie bardzo ma³o siê dzieje. Na-

Ale gdybym mia³ wp³yw na to, kim mogê byæ i móg³

godnika Zachodniego w Poznaniu, bo Krzysio chcia³

Zostalimy puszczeni samopas. Nie mamy ¿ad-

tomiast na obrze¿ach jest zupe³nie inaczej. Wspania³e

swobodnie wybieraæ, to chcia³bym byæ Brazylijczykiem

wypróbowaæ zespó³ przed widowni¹.

nych agencji, które za³atwia³yby za nas nasze spra-

kluby jazzowe istniej¹ na przyk³ad w £omiankach

Jeszcze wczeniej zdarzy³o mi siê zagraæ z zespo-

wy. Sami pe³nimy funkcjê swoich mened¿erów.

i na Ursynowie. W centrum otwierane s¹ coraz to

³em Grzewiñskiego, ale to akurat nie by³ mój naj-

M u s i m y z a ³ a t w i a æ s t o t y s i ê c y s p r a w, ³ ¹ c z n i e

nowe kluby jazzowe, ale publicznoæ jest okropnie

wspanialszy wystêp. Gra³em wtedy na klarnecie, któ-

z ksiêgowoci¹. Roboty jest do diab³a i jeszcze tro-

rozkapryszona. Nie nawyk³a do atmosfery takich

ry by³ popsuty i nie potrafi³em go naprawiæ. To by³

chê, a jak ju¿ wszystko siê za³atwi, to trzeba wzi¹æ

miejsc, dlatego bez przerwy co siê zmienia. Jedne

mój jedyny wystêp w zespole Grzewiñskiego.

do rêki instrument i æwiczyæ.

kluby padaj¹, inne zawi¹zuj¹ siê na nowo.
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Dlaczego???
Bo tam, w Brazylii maj¹ bardzo piêkn¹ muzykê.

Dziêkujê Panu za rozmowê.

Z Janem Ptaszynem Wróblewskim
rozmawia³a El¿bieta Oleksy.
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Ceremonie i ceregiele
Tekst: Bo¿ena Ga³uszewska
Ilustracja i zdjêcie: Andrzej Ró¿ycki

W Chinach od pocz¹tku pito wy³¹cznie zielon¹
herbatê, gdy jednak upomnia³a siê o ni¹ reszta wiata,

³udniu s¹ dla Anglików czym tak oczywistym, jak
to, ¿e s³oñce wschodzi i zachodzi.

trzeba by³o znaleæ sposób na zachowanie wszystkich

Koneserzy twierdz¹, ¿e herbata sw¹ królewskoæ

jej walorów i przetrwanie d³ugich podró¿y. Poddano j¹

zawdziêcza temu, i¿ nie ma arogancji wina, zadufania

zatem fermentacji (procesowi konserwuj¹cemu) 

kawy ani s³odkiej niewinnoci kakao. Obcowanie z kró-

i tak powsta³a herbata czarna. Równolegle w ogrodach

low¹ to odpowiedzialnoæ. Chiñski poeta wymienia³

klasztornych japoñscy mnisi zatroszczyli siê o przywie-

trzy najbardziej godne ubolewania uchybienia w ¿yciu

zione z Chin nasiona i wyhodowali w³asne krzewy

58

R O M A N T Y C Z N Y

S T Y L

p³ynie powoli. P³ynie wonn¹ stru¿k¹ barwy i sma-

przedziwny, cudowny aromat, któremu cesarz nie

herbaciane. Bardzo, ale to bardzo ucieszy³ siê z tego

ku. P³ynie w dostojnej ciszy, bo Czas Herbaty, to czas

zdo³a³ siê oprzeæ  zaczerpn¹³ z kocio³ka. Skosztowa³,

panuj¹cy wtenczas cesarz Saga  herbata z klasztoru

skupienia i powagi. Bo to czas obcowania z tajemnic¹

i jakie¿ by³o jego zdziwienie, gdy poczu³, ¿e w cia³o

trafi³a do pa³acu, i tym sposobem zapanowa³a i poród

Harmonii i Spokoju. Herbata wymaga szacunku,

wstêpuje orzewiaj¹ca si³a! Odt¹d Cesarstwo Chin

w³adców, i wród kap³anów.

chocia¿by dlatego, ¿e jest bardzo, ale to bardzo sta-

sta³o siê Królestwem Herbaty, a Szen-Nung zwyk³

Wszêdzie ogromn¹ wagê przywi¹zywano do tych

ra. I  podobnie jak w przypadku mitycznych hero-

by³ powtarzaæ: Jeli jeste przygnêbiony, herbata

maleñkich listków od chwili, gdy tylko siê zawi¹zywa³y.

sów  nie wiadomo sk¹d siê tak naprawdê wziê³a.

doda ci animuszu.

Zbieraj¹ce je dziewczêta musia³y byæ m³ode i zdrowe,

Owiane legend¹ pocz¹tki tradycji parzenia herbaty

Czy tak by³o naprawdê, nie mo¿na wiedzieæ na

by delikatny dotyk nie kala³ roliny. Obowi¹zywa³a je

siêgaj¹ drugiego tysi¹clecia przed Chrystusem, kie-

pewno, bo znów inna opowieæ g³osi, ¿e pono syn

cis³a dieta, w której ¿adn¹ miar¹ nie mog³y znaleæ siê

dy to w Chinach panowa³ znamienity, uczony cesarz

króla Indii, krzewi¹cy buddyzm w Chinach, postano-

przyprawy, ich woñ mog³aby bowiem szkodziæ szla-

Szen-Nung, uchodz¹cy za bieg³ego nader zielarza.

wi³ oddaæ siê siedem lat trwaj¹cej medytacji. W pi¹-

chetnemu aromatowi. Ów sam w sobie jest niezwyk³y

Prowadzi³ siê ów nadzwyczaj higienicznie, st¹d te¿

tym roku czuwania wiêty ten m¹¿ poczu³ siê wresz-

i przebogaty, a jednak od pocz¹tku ³¹czono go z roz-

zwyk³ by³ pijaæ sam¹ tylko gotowan¹ wodê. Szukaj¹c

cie znu¿ony. Opar³ siê o drzewo i ze wszystkich si³

maitymi dodatkami, dziêki czemu powstawa³y nowe

wytchnienia, spocz¹³ pewnego popo³udnia pod drze-

próbowa³ wytrwaæ w swym zamiarze. Nie myl¹c, co

kompozycje. By³a to i s³odka cebulka, i imbir, i skórka

wem dzikiej herbaty. Wnet rozpalono ogieñ, woda

czyni, zrywa³ mimochodem listki, pocz¹³ je przegry-

pomarañczowa, i miêta. Z czasem w³¹czono subtelniej-

w kocio³ku zabulgota³a i wtedy zerwa³ siê wiatr. Nie

zaæ i wtedy sta³ siê cud pokrzepienia. Uczniowie

sze esencje i olejki z kwiatów jaminu, lotosu i chry-

wiadomo, czy by³ to przypadek, czy tak chcieli bo-

owego wi¹tobliwego mê¿a, za³o¿yciela sekty zen,

zantem.

gowie, koniec koñców  na wietrze zawirowa³y list-

odt¹d rytualnie parzyli i pili herbatê na pami¹tkê tego

Wiadomoæ o cudownym napoju, który usuwa

ki, wpada³y do ognia, wpada³y do wody. Uniós³ siê

zdarzenia. W Japonii za opowiadaj¹, ¿e by³o inaczej:

zmêczenie, raduje duszê, wzmacnia wolê, poprawia

otó¿ gdy czuwanie i medytacja trwa-

wzrok i jest sk³adnikiem eliksiru niemiertelnoci

³y ju¿ piêæ lat, walka ze snem sta³a siê

 w mig obieg³a wiat. Narody rozsiewa³y po w³a-

cierpieniem tak nieznonym, ¿e zroz-

snym gruncie i nasiona, i tradycjê, i kult  co spra-

cz³owieka: zaprzepaszczenie talentu przez niedba³e

paczony wiêty obci¹³ swe powieki,

wi³o, ¿e bogactwo sposobów na herbatê jest wprost

wychowanie, pohañbienie wspania³ego malarstwa

by

z a m y k a ³ y.

nieprzebrane. Japoñska Ceremonia to filozofia i te-

przez wulgarny zachwyt i marnotrawstwo doskona³ej

W miejscu, gdzie spad³y, wyros³y

atr, d³ugi obrz¹dek, niemal religijny. Chiñczycy w³a-

herbaty przez nieumiejêtne zabiegi.

w tej samej chwili dwa krzewy. Towa-

snym zwyczajem zaparzaj¹ zielon¹ herbatê w spe-

Przystêpuj¹c do parzenia herbaty, przede wszystkim

rzysze Mistrza z nabo¿eñstwem ze-

cjalnej, rozszerzaj¹cej siê ku górze czarce z przy-

trzeba zaniechaæ z³ych, niegodziwych i drêcz¹cych

brali licie z cudownie wyros³ego

krywk¹, wlewaj¹ j¹ przez w¹ziutk¹ szparkê, by nie

myli, by w czystoci obcowaæ z napojem wiêtych

krzewu i sporz¹dzili zeñ napój o krze-

rozpraszaæ aromatu. Tybetañczycy uwa¿aj¹ herbatê

i cesarzy. Piêkny imbryk nale¿y niezbêdnie ogrzaæ, po-

pi¹cych i o¿ywczych w³aciwociach.

za napój niemal wiêty, szczególnie chêtnie pij¹

dobnie fili¿anki  herbata nie znosi zimna (chyba ¿e

Zrazu pili go tylko mnisi, a i to jedy-

napar na s³ono. Bior¹ wiêc kawa³ek zielonej cegie³-

jest herbat¹ mro¿on¹, lecz wtedy królestwem jej jest

nie w celach leczniczych. Z czasem

ki, rozdrabniaj¹ i zagotowuj¹ w wodzie. Po paru

szk³o i kryszta³ki lodu). Porcelana czy kamionki  one

trafi³ do pa³aców, by wreszcie na ko-

minutach przecedzaj¹, by nastêpnie wlaæ do bañki

j¹ musz¹ otuliæ. Czas Herbaty jest leniwy, nie wolno

niec u¿yczono go te¿ maluczkim.

z kozim mlekiem, albo mieszaj¹ z mas³em ubitym

go popêdzaæ. Dlatego konieczny jest milcz¹cy stan

W Japonii, dok¹d przyby³ z Chin, roz-

na mleku jaka i z sol¹. Rosja natomiast zas³ynê³a

oczekiwania: listki musz¹ siê zaparzyæ  czarne

powszechni³ siê on dziêki buddyj-

w historii herbaty jako ojczyzna samowaru, choæ ten

w pierwszym wrz¹tku, zielone w gor¹cej wodzie. Gdy

skiemu rytua³owi herbaty, bêd¹cego

tak naprawdê pochodzi od Mongo³ów. Cudowne to

napar osi¹gnie w³aciw¹ moc, listki z zaparzaczem

nad wyraz efektown¹, widowiskow¹

urz¹dzenie ³¹czy w sobie ¿ywy ogieñ, ¿yw¹ wodê

mo¿na usun¹æ i dopiero wtedy okryæ imbryk kaptur-

ceremoni¹. Picie herbaty sta³o siê

i ¿yciodajny napój. Do picia u¿ywaj¹ Rosjanie szkla-

kiem, chroni¹cym nie tylko ciep³o, ale i aromat. Na tê

tam religi¹ sztuki ¿ycia, a sama ce-

nek z metalowymi uchwytami i w czasie popijania

chwilê trzeba oddaæ herbacie duszê, by dostaæ w za-

lebracja obwarowana by³a licznymi

lubi¹ trzymaæ w ustach kostkê cukru lub inny s³o-

mian herbaciany cud. Piæ i upajaæ siê nim, by zapo-

nakazami i zakazami.

dycz. Angielskie herbaty, wypijane o pi¹tej po po-

mnieæ o zgie³ku tego wiata.

siê

ju¿

nigdy

nie
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Miejsca...
Tekst i zdjêcia: Joanna Wójcik

NDIE JU ¯ OD PIERWSZEJ CHWILI OSZA £ AMIAJ ¥ EGZOTYK ¥ NAWET
NAJBARDZIEJ RASOWEGO PODRÓ ¯ NIKA , R AD ¯ ASTAN ZA OFERUJE
WSZYSTKO , CO W I NDIACH NAJLEPSZE . T O KRAINA PO £ O ¯ ONYCH NA
PUSTKOWIACH OBRONNYCH FORTEC I PORA ¯ AJ ¥ CYCH PRZEPYCHEM
BANIOWYCH PA £ ACÓW . K RAINA KOBIET BARWNYCH NICZYM KWIATY ,
W SARI MIENI ¥ CYCH SIÊ WSZYSTKIMI ODCIENIAMI CZERWIENI
I POMARAÑCZY, ORAZ W¥SATYCH MÊ ¯CZYZN, NOSZ ¥CYCH NA G£OWACH
FANTAZYJNE TURBANY . K RAINA , KTÓREJ HISTORIA NAZNACZONA JEST
HEROICZNYMI CZYNAMI MÊ¯NYCH WOJOWNIKÓW.
I

anami tej ziemi byli od wieków dumni i niezale¿ni Rad¿puci, postêpuj¹cy wed³ug kodeksu rycerskiego i honorowego, podobnie
jak szlachta w redniowiecznej Europie. Toczyli zaciek³e boje z najedcami, a w obliczu zbli¿aj¹cej siê
przegranej og³aszali dauhar. Mê¿czyni, przyodziani w szafranowe szaty, ruszali wtedy na spotkanie niechybnej mierci, a kobiety i dzieci ginê³y w p³omieniach, aby nie dostaæ siê w rêce wroga. Równie¿
w czasach pokoju wierne ¿ony i liczne konkubiny maharad¿ów pope³nia³y zbiorowe sati, dobrowolnie pod¹¿aj¹c za zmar³ym mê¿em na stos pogrzebowy. Na
murach fortu w Bikaner wci¹¿ mo¿na zobaczyæ pozostawione przez nie lady d³oni.
Do upadku i roztrwonienia maj¹tków rad¿puckich
w³adców przyczyni³ siê miêdzy innymi ich wystawny, ekstrawagancki styl ¿ycia, ze szczególnym upodobaniem do dalekich podró¿y w towarzystwie ca³ego
haremu i licznej wity. Na prze³omie wieków potomkowie maharad¿ów próbowali ratowaæ swoje finanse,
przekszta³caj¹c pozostaj¹ce w ich rêkach wspania³e
Sadhu,
wyznawca Brahmy.

forty w muzea i luksusowe hotele.
Dajsalmer  przywodz¹ca na myl opowieci
z Ksiêgi tysi¹ca i jednej nocy, oz³ocona blaskiem zachodu s³oñca pustynna forteca  zauroczy³a nas od pierwszego wejrzenia. Nie mog¹c doczekaæ siê nastêpnego ranka, przekraczamy noc¹ mury obronne. Kluczymy bez celu w labiryncie wyludnionych uliczek starego miasta tak w¹skich, ¿e ledwie mieszcz¹ siê drzemi¹ce spokojnie na rodku wiête krowy. Dopiero
rankiem, w wietle dnia, dostrzegamy cudne koronkowe zdobienia, misternie rzebione okienka i kru¿ganki. Fasady kamienic z ¿ó³tego piaskowca, zwane
haveli, odzwierciedlaj¹ niezwyk³¹ wyobraniê miej-

scowych artystów. Zachwycaj¹ nas nawet najskromniejsze domy, a pierwszego wra¿enia nie jest w stanie zepsuæ nawet kolorowe pranie, rozwieszone miêdzy balkonikami, ani te¿ stadko czarnych prosiaków,
grzebi¹cych w kupie mieci przed bram¹.
Droga przez pustkowia w piekielnym upale. Na
ja³owej, ¿ó³to-ceglastej ziemi pustyni Thar rosn¹
tylko kêpki suchych traw, skubane przez wychudzone kozy i owce. Gdzie na horyzoncie przemyka kilka wielb³¹dów. Zatrzymujemy siê, by odpocz¹æ, a po
chwili jestemy ju¿ oblê¿eni przez gromadkê rozemianych, ciekawskich dzieciaków w podartych koBarwne stroje

szulkach.

rad¿astañskich kobiet

dalej widaæ niewielk¹ osadê  kilka przytulonych do

kontrastuj¹

siebie okr¹g³ych chatek ulepionych z gliny zmiesza-

z monotoni¹ pustynnego
krajobrazu.
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Sk¹d siê wziê³y na tym bezludziu? Nieco

nej z krowim ³ajnem, otoczonych p³otem z wysuszo-

D¿ajsalmer

nych badyli. Kobiety z dzbankami wody na g³owach

 stare miasto.

owietla zdobione z³otem i mozaik¹ kolorowych paciorków ciany. Wyobra¿amy sobie maharad¿ê roz³o¿onego na miêkkich poduszkach, spogl¹daj¹cego
³askawym okiem na sk¹po odziane tancerki o egzotycznej urodzie...
Puszkar jeszcze pi, ale na ghatach (stopniach prowadz¹cych do wody) zaczynaj¹ gromadziæ siê pierwsi pielgrzymi. Urocze jezioro porodku tego spokojnego miasteczka jest bowiem dla wyznawców hinduizmu wa¿nym miejscem rytualnych ablucji. W nabo¿nym skupieniu kobiety zrzucaj¹ zwiewne zwoje sari
i, cicho szepcz¹c s³owa modlitwy, wielokrotnie polewaj¹ siê wod¹. Odchodzimy na palcach, by nie zak³ócaæ sw¹ obecnoci¹ tego piêknego misterium...
Nieopodal wznosi siê jedyna w ca³ych Indiach,
zwieñczona czerwon¹ iglic¹, wi¹tynia Brahmy. Wed³ug prastarej legendy, kwiat lotosu, który wypad³
z jego d³oni, przemieni³ siê w jezioro. Bóg poj¹³ za
¿onê, mieszkaj¹c¹ nad jego brzegiem, zwyk³¹ kobietê, czyni¹c z niej boginiê. Tego afrontu nie znios³a
prawowita ma³¿onka i rzuciwszy kl¹twê, sprawi³a, i¿
po dzi dzieñ Brahma czczony jest tylko w Puszkarze. We wrotach wi¹tyni wtapiamy siê w barwny
t³um kobiet, naladuj¹c je krok po kroku. Na powitanie dotykamy d³oni¹ dzwonka, zawieszonego
u progu, nastêpnie sk³adamy na rêce sadhu, czyli wiêw³anie wracaj¹ od studni. Mimo biedy, prezentuj¹

tego mê¿a  dar z p³atków ró¿. W zamian otrzymuje-

siê wspaniale  nosz¹ na co dzieñ strojn¹ bi¿uteriê,

my zawini¹tko z gazety, a w nim kwiaty i cukrowe

któr¹ dosta³y w posagu przed zam¹¿pójciem. Kolo-

kulki, które mamy wrzuciæ do wiêtego jeziora, jako

znosz¹ jedynie

rowe bransolety siêgaj¹ ramion, wokó³ kostek brzêcz¹

ofiarê z³o¿on¹ Brahmie. Gdy pochylamy siê nad wod¹,

wielb³¹dy.

srebrne dzwoneczki. Dla wielu rodziców posiadanie

kap³an powtarza dwiêczne zaklêcia i znaczy nam

Gor¹cy i suchy klimat
Rad¿astanu dobrze
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córki to katastrofa finansowa, wi¹-

czo³a czerwon¹ tik¹ . Poddajemy

¿¹ca siê z zaci¹ganiem olbrzymich

siê magii chwili.

d³ugów, by zapewniæ jej godne

Krêtymi uliczkami naszym la-

wiano i urz¹dziæ wystawne wese-

dem pod¹¿a jak cieñ pomocnik

le. Zostajemy zaproszeni do rod-

kierowcy, ostrzegaj¹c ³aman¹ an-

ka  gospodarze czêstuj¹ nas

gielszczyzn¹ przed samodzielny-

tajemniczymi owocami prosto

mi wyprawami do miasta. My jed-

z krzaka oraz plackami z m¹ki

nak czujemy siê bezpiecznie,

i wody. Boimy siê jeæ pomarañ-

gdy¿ nie spotkalimy siê z ¿adny-

czowe kulki, a ciapaty to pewnie

mi przejawami nie¿yczliwoci ze

wszystko, co maj¹ na obiad. Jako

strony tubylców. Aby zrozumieæ

nie mamy sumienia ich objadaæ.

Hindusów, najczêciej ¿yj¹cych

Nad miastem D¿odhpur góru-

na skraju ubóstwa, którzy obojêt-

je monumentalny fort Meheran-

nie spogl¹daj¹, jak wiête krowy

garh, wzniesiony na szczycie po-

pustosz¹ ich poletka, pogodzo-

tê¿nej ska³y. Ju¿ sam widok pio-

nych ze swym losem, trzeba poj¹æ

nowej, 125-metrowej ciany, mu-

fundamentalne za³o¿enia ich re-

sia³ odstraszaæ wszelkich poten-

ligii. Hinduizm pomaga prze -

cjalnych najedców. Ku naszemu zaskoczeniu, na-

trwaæ. mieræ jest wybawieniem, obietnic¹, nadziej¹.

je¿ona armatami warowna forteca kryje cukierkowe

W kolejnym wcieleniu wszystko mo¿e siê odmieniæ,

wnêtrza, lni¹ce szklanymi wiecide³kami. Wpadaj¹-

a wtedy nawet najwiêkszy nêdzarz mo¿e dost¹piæ za-

ce przez a¿urowe okienka wiat³o, odbija siê w inkru-

szczytu ¿ycia w luksusie, dostêpnego teraz tylko ma-

stowanych szlachetnymi kamieniami parawanach,

harad¿om.

Pasje
Tekst: Marta Lelek
Zdjêcia: Marta Lelek i Ivailo Aleksiew

sach krajowych, w tym na najwiêkszej, bu³garskiej
wystawie form przemys³owych w P³owdiw. Przez
jaki czas z powodzeniem sprzedawa³ swoje prace
w Pary¿u. Za zarobione we Francji pieni¹dze kupi³
volkswagena garbusa rocznik 1975, którego pokocha³. Jedzi nim do dzi i prawdopodobnie to ulubione auto zainspirowa³o go do konstruowania drucianych pojazdów.
Kryzys gospodarczy w Bu³garii, a potem zmiany
ustrojowe, pozbawi³y Venelina pracy zarobkowej.
Dzisiaj jest jednym z wielu uzdolnionych twórców,
których w biednym, postkomunistycznym kraju
Fot. M. Lelek

Fot. I. Aleksiew

o skomplikowanej sytuacji ekonomicznej nikt nie potrzebuje. Venelin nie potrafi jednak nie byæ artyst¹.
Jego niespokojna dusza nieustannie ponagla go do
czynu i nakazuje tworzyæ. Venelin maluje wiêc obrazy. Smutne, miejskie pejza¿e, zasnute mg³¹, ociekaj¹ce deszczem, a mo¿e ³zami? Puste place i ulice miasta, w którym nie ma miejsca dla artystów...
Czy kto kupuje te dzie³a? Venelin udziela wymienelina poznalimy w padzierniku.

piæ antyki, dzie³a sztuki i tandetne pami¹tki. Tych

jaj¹cej odpowiedzi, przyznaje jednak, ¿e od czasu do

W domu Venelina nie przelewa siê. ¯ona i dzieci

W Sofii o tej porze roku niebo jest ju¿

ostatnich jednak jest najmniej. Sofijski bazar to

czasu kto zainteresuje siê jego drucianymi pojazda-

zmagaj¹ siê z niedostatkiem. Venelin chcia³ wymy-

zachmurzone. Na drzewach sporo jesz-

przede wszystkim miejsce, w którym spotykaj¹ siê

mi. Nabywcami s¹ najczêciej zagraniczni turyci,

laæ prawdziwe samochody, motory i rowery. Nie

cze zielonych lici, które ukrywaj¹ szaroæ wielkiego

miejscowi artyci i handlarze sztuk¹. Poród sto³ów,

których, niestety,

uda³o siê. Realizuje jednak sw¹ pasjê w takiej skali,

miasta. A ono nie myli ju¿ o turystach, ¿yje w³asnym

na których wystawiono oryginaln¹ bi¿uteriê, stare,

jest dzi znacznie

na jak¹ go staæ. Ka¿dy skonstruowany przez niego

rytmem. Jest jeszcze ciep³o, wiêc na placu, przy fon-

cynowe naczynia, instrumenty muzyczne i inne prze-

mniej w Bu³garii, ni¿

model jest niepowtarzalny. Zawiera porcjê niespe³-

tannie daje wystêp kapela. Niem³odzi ju¿ muzycy

dziwne przedmioty  kto roz³o¿y³ kawa³ek tektury,

przed

Ko n -

nionych marzeñ. Pe³en jest jednak radosnej, dzieciê-

graj¹ piêknie. P³yn¹ cygañsko-ba³kañskie melodie,

a na niej poustawia³ pojazdy z drutu, blachy i kawa³-

s t r u k c j e Ve n e l i n a

cej fantazji. Kiedy pojawia siê kupiec, Venelinowi

przy których siedz¹cy na ³awkach mê¿czyni tocz¹

ków starych zegarów. Stare limuzyny, karety, rowe-

maj¹ w sobie zupe³-

trudno rozstaæ siê ze swym dzie³em. Ze sprzeda¿y

szachowe pojedynki, a kobiety pilnuj¹ bawi¹cych siê

ry, a w nich naparstki krawieckie, agrafki, stalówki ze

nie inny rodzaj ener-

ciesz¹ siê natomiast ¿ona i dzieci.

nieopodal dzieci.

ladami atramentu na obsadkach... Nasz¹ uwagê

gii ni¿ jego obrazy.

Nielicznych ju¿ obcokrajowców spotkaæ mo¿na

przyku³ motocykl: bak mia³ zrobiony z naboju do

Nie

tylko w cerkwiach lub na bazarze, gdzie mo¿na ku-

syfonu. Takie syfony istnia³y i u nas, w Polsce, w

Przybieraj¹ zabawne
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s¹

smutne.

czasach minionej, socjalistycznej epo-

k s z t a ³ t y,

ki. Mnóstwo ma³ych historii stworzy-

w nich akcesoria ze-

³o teraz inn¹: zabawn¹, trochê ba-

garmistrzowskie

jeczn¹, wype³nion¹ nostalgiczn¹ wy-

oraz przedmioty co-

obrani¹ swojego wykonawcy.

dziennego u¿ytku

Kim jest autor tych fascynuj¹cych

Fot. M. Lelek

l a t y.

Fot. I. Aleksiew

sugeruj¹

a

A zgromadzonego drutu  zegarkowego z³omu
i innych metalowych rupieci  starczy jeszcze zapewne na wiele nowych i oryginalnych egzemplarzy!

u¿yte

dystans

przedmiotów? Nie ³atwo by³o do nie-

wobec rzeczywisto-

go dotrzeæ. Na bazarze, poród pojaz-

ci. Czêci pochodz¹ce ze starych zegarków i budzi-

dów sta³ handlarz, który w miarê jak

ków mo¿na wprawiæ w ruch, wówczas samochód tyka,

wzrasta³o nasze zainteresowanie, co-

a czasem nawet dzwoni. To w³aciwie zabawki, tyle

raz bardziej wymigiwa³ siê od udzie-

¿e przeznaczone dla doros³ych. Z metalowych odpa-

lania informacji, za to bezczelnie pod-

dów Venelin wyplata tak¿e statki, samoloty oraz...

wy¿sza³ ceny. W koñcu jednak ust¹pi³.

Don Kichota z Sancho Pans¹ na ich ulubionych ru-

Venelin Radev Petrov, urodzony w

makach. To jedyne postacie ludzkie, przyobleczone

Ruse nad Dunajem. Absolwent Sofij-

w drucian¹ formê. Dlaczego w³anie one? Z pewno-

skiej Akademii Sztuk Piêknych, spe-

ci¹ nie by³ to wybór przypadkowy! Romantyczny

cjalnoæ: formy przemys³owe. Wiele

rycerz idealista, bujaj¹cy w ob³okach oraz jego pro-

lat przepracowa³ jako projektant w

stolinijny giermek, pos³uguj¹cy siê zdrowym rozs¹d-

przeró¿nych zak³adach produkuj¹cych

kiem  oto dwie, zmagaj¹ce siê ze sob¹ postawy jak-

konfekcjê, sprzêt elektroniczny, me-

¿e charakterystyczne dla artysty w niesprzyjaj¹cym

ble. Zdoby³ wiele nagród na konkur-

dla niego czasie i miejscu...

Fot. M. Lelek
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Domy

Tekst i zdjêcia: Henry de Lancesseur

VOTRE MAISON

W paryskiej kamienicy z XIX wieku

zamieszka³ s³awny artysta. Niezwyk³a

to gratka mieæ tak¹ rezydencjê

w Pary¿u, na dodatek otoczon¹

malutkim ogrodem, urz¹dzonym

w stylu francuskim.
Symboliczne figurki.
Para drewnianych,
z³oconych chimer
doskonale odzwierciedla
zami³owania artysty.
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³owo kolekcjoner w odniesieniu do w³aciciela tej rezydencji nale¿y rozumieæ
w jego najszlachetniejszej odmianie. Jest
wiele typów kolekcjonerów. Dominuj¹ na ogó³ ci, którzy gromadz¹ niezliczone iloci przedmiotów tego samego gatunku. Natomiast w kolekcji Jean-Louis
Scherrera nic siê nie powtarza. Nale¿y on bowiem do
tego rodzaju artystów, którzy ³¹cz¹ przedmioty, meble, obrazy niepasuj¹ce na pierwszy rzut oka do siebie. Jest przy tym wielkim mi³onikiem Dalekiego
Wschodu, a wiadomo, ¿e wszystko, co stamt¹d pochodzi, jest ró¿norodne!
Przedmioty z ró¿nych epok i utrzymane w ró¿norodnej stylistyce, zestawione mo¿e zbyt odwa¿nie ze
sob¹, w praktyce doskonale uzupe³niaj¹ siê. Tak oto
powstaje nieco ekscentryczna harmonia w ró¿norodnoci. Trzy du¿e pokoje, tworz¹ce ci¹g w amfiladzie,
zachowa³y XVIII-wieczny wystrój, podkrelany przez
charakterystyczne boazerie, a tak¿e sprzêty u¿ytkowe. Pod sufitem podziwiaæ mo¿na typowe dla rezy-

Egzotyka. Tradycyjne malowid³a
europejskie z XIX w. i japoñskie
latarnie z XVIII w.

dencji tradycyjne malowid³a.

Sztuka
w domowych
wnêtrzach,
piêkniejsza ni¿
w muzeum.

Wykwintny styl
dekoracji. W pokoju
kreatora mody

Wyszukana

podziwiaæ mo¿na

ró¿norodnoæ.

wspania³¹ kolekcjê

Powy¿ej zegar

talerzy orientalnych,

z hebanu

przywiezionych z Chin,

i br¹zu z epoki

Japonii i Indii.

Ludwika XIV.
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Dziêki odpowiedniej wysokoci pokoju, zas³ony
mog¹ swobodnie opadaæ na pod³ogê. Obrazy zosta³y
zawieszone tak, aby w ca³ym wnêtrzu panowa³a absolutna harmonia: ka¿dy element znajduje siê tutaj
w idealnie dobranym dla niego miejscu  to wielka
sztuka! Jedynie pokój pana domu, gdzie dominuje nastrój orientalny, odbiega od narzuconego odgórnie porz¹dku. Wyszukany styl, niezwykle starannie dobrane meble i przedmioty.

Na z³otym tle. Piêkny parawan japoñski z XVIII w.
sk³ada siê z szeciu malowanych czêci. Tutaj

Dostojne lustro. XVIII-wieczne lustro, obramowane
pos³u¿y³ jako t³o dla kolekcji rzadkich przedmiotów.
rzebionymi w drewnie ornamentami w kszta³cie lici akantu,
zdominowa³o wystrój wnêtrza.

Pod portretem
monarchy. Na
cianach jadalni
wisz¹ cztery obrazy
z XVII w.; fotel w
stylu Ludwika XVI
i piêkny mebel
z chiñskiej laki.
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Pasje
Tekst: Edward Poskier
Zdjêcia: Marta Lelek i Jacek Balicki

Jacek Balicki z córk¹
Mart¹, oboje zakochani
w starych autach.

Fot. M. Lelek

Przedmioty nabieraj¹ ducha wraz z up³ywaj¹cym czasem. Przewa¿nie starzej¹ siê, rozpadaj¹ i znikaj¹,
zanim ktokolwiek owego ducha dostrze¿e i zdo³a siê nim uraczyæ. Samochody s¹ tymi sporód rzeczy, które
ulegaj¹ takiemu procesowi najszybciej. Zbyt szybko zmieniaj¹ siê ich karoserie, silniki i parametry
techniczne, by w³acicielom konkretnych modeli op³aca³o siê je d³ugo utrzymywaæ w dobrej kondycji.
Te egzemplarze, którym dziêki pasji cz³owieka, uda³o siê przetrwaæ, budz¹ dzi zachwyt i podziw zarówno
dla ich twórców, jak i póniejszych rekonstruktorów. A i ducha trudno im odmówiæ.
Hansa 1100 rocznik 38 wyprowadzona

Fot. M. Lelek

ze stanu ca³kowitej ruiny  przedmiot dumy i satysfakcji.

oda na kolekcjonowanie starych za-

lekcjonerzy zgromadzili auta, które nawet wiatowych

bytkowych samochodów rozpo -

koneserów wprawiaj¹ w zdumienie.

wszechni³a siê na szerok¹ skalê

Jednym z mistrzów w rekonstrukcji zabytkowych

w Stanach Zjednoczonych, potem w Europie, a ostat-

samochodów jest Pan Jacek Balicki z Bielska Bia³ej,

nimi czasy tak¿e w Polsce, gdzie pojawi³y siê kolekcje

znany doskonale w wiatku pasjonatów oldies .

prywatne (nie myliæ z eksponatami w przyfabrycznych

W swoim dobrze zorganizowanym warsztacie, gdzie

izbach historycznych). W kraju doczekalimy siê kil-

posiada blacharniê, lakierniê i monta¿owniê aut,

ku dobrych muzeów lub skansenów old timerów, s¹ te¿

przywraca dawnym samochodom blask i sprawnoæ.

warsztaty, w których te samochody s¹ pieczo³owicie

By³em, widzia³em i jestem pe³en podziwu dla jego

rekonstruowane. Choæ w zniszczonej wojn¹ Polsce nie

pracy i wyników! W warsztacie remontuje auta na zle-

ma a¿ tak wielu okaza³ych eksponatów, to jednak ko-

cenie klientów. Kiedy robi³em ten reporta¿, do dro-

Warsztat Jacka
Balickiego ma
niesamowit¹
atmosferê. Pod
wisz¹cymi
z sufitu pajêczynami, wród
miliona narzêdzi
i trudnych do
zidentyfikowania
czêci samochodowych
b³yszcz¹ prawdziwe pere³ki:
Opel 2l rocznik 34, oraz
Renault Floride

Fot. J. Balicki

rocznik 66.
Takim Renault
jedzi³a Brigitte
Bardot !

gi gotowa by³a piêkna niemiecka Hansa 1100 cabrio z 1934 r., a w fazie koñcowej  sedan.

Fiat 1100, rocznik 38

Z innych aut wprawiaj¹ w podziw: Renault Flori-

 w fazie rekon-

de z lat 60., Fiat Topolino z lat 20., niemiecki Wan-

strukcji, oraz po jej

derer z 1938 r. i inne. Pan Jacek posiada tak¿e w³a-

ukoñczeniu. Iden-

sne eksponaty, do których nale¿¹: Opel 2,0 l z 1934
tyczny model w 1999

r., Fiat 500 Topolino z lat 20., MGB z lat 60. i inne.
roku zdoby³ tytu³

Swoj¹ profesj¹ zajmuje siê ju¿ ponad 30 lat! W tym
Mistrza Polski

okresie zrekonstruowa³ wiele aut, miêdzy innymi an-

w kategorii pojazdów

i dziesi¹tki innych. Gruntowny remont zabytkowego
Fot. J. Balicki

auta jest zajêciem bardzo pracoch³onnym i zajmuje
nieraz ca³y rok! Aby go przeprowadziæ, potrzebna jest
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Fot. M. Lelek

gielsk¹ Lagondê M-45 z 1934 r., Mercedesa 190 SL

zabytkowych.

fachowa wiedza, pasja, znajomoæ tematu, no... i zgraCzy kto odmówi³by przeja¿d¿ki tym dwuosobowym kabrioletem? Oto Mercedes 170 Va

na za³oga! Auto, aby uznaæ je za pojazd zabytkowy,

z roku 39. Tym samochodem Jacek Balicki, jako pilot

musi byæ w 100 procentach oryginalne. W najstar-

startowa³ w jednym z pierwszych rajdów,

organizowanych w Polsce po wojnie. Wkrótce potem samochód uleg³ wypadkowi i znikn¹³

szych egzemplarzach dopuszcza siê 60-procentow¹

z imprez.

oryginalnoæ detali. Za dobrze odrestaurowany eks-

Po 25 latach w warsztacie pana Jacka pojawi³ siê kolejny wrak przeznaczony

ponat mo¿na czasami kupiæ dwa porz¹dne, nowe sa-

do remontu. W tej kupie z³omu nasz Mistrz rozpozna³ w³anie ten samochód.

mochody redniej klasy, a czasami unikatowe pojaz-

Zrekonstruowa³ model i osobicie wystartowa³ nim w kolejnym rajdzie w Wile.

dy warte s¹ fortunê. Ulubion¹ mark¹ samochodu jest
dla ca³ej rodziny Balickich BMW: Jest jaka magia
nieraz rêczn¹ robotê, zadziwiaj¹ce do dzi osi¹gi, za-

w tej marce!  twierdz¹.

chowaæ dawnych piêknych wspomnieñ czar!
Nasz kolekcjoner chêtnie udostêpni³by swoje eks-

AUTA POPULARNE, UNIKATY, RODZYNKI...

Fot. J. Balicki

Fot. J. Balicki

Obecnoæ starych samochodów na ró¿nego rodzaju imprezach dodaje
im splendoru. Podczas promocji spektaklu w Teatrze Polskim
w Bielsku-Bia³ej sta³y siê pretekstem do zabawy w minion¹ epokê.

MG - BGT rocznik 77 ju¿ prawie gotowy do jazdy.

Do najpopularniejszych eksponatów na polskim

ponaty zwiedzaj¹cym, lecz jego starania o przyznanie

rynku kolekcjonerskim nale¿¹ auta niemieckie. Naj-

mu stosownego pomieszczenia nie spotykaj¹ siê ze

czêciej spotyka siê nastêpuj¹ce marki: DKW, IFA,

zrozumieniem w³adz miasta. A szkoda! Póki co, Jacek

Mercedes-Benz, Adler, Hansa, BMW, Hano-

Balicki prezentuje swoje auta okazjonalnie na Targach

mag, Wanderer, Opel, NSU, Borgward. Ponadto

Motoryzacyjnych w Bielsku Bia³ej i podczas innych po-

najwiêcej jest aut pochodz¹cych z polskich przedwo-

dobnych imprez.

jennych montowni Polskiego Fiata (Topolino, 508),

¯yczymy mu samych unikatowych aut do rekon-

montowanych w Polsce chevroletów, a tak¿e sporo

strukcji, zdrowia i pozyskania w koñcu odpowiednie-

francuskich marek, jak: Citroen i Renault czy cze-

go lokalu, w którym móg³by wystawiaæ i pokazywaæ

skich  np. Skoda i Tatra. Ostatnio pojawi³a siê

swoje piêkne auta! A wszystkich fanów starych samo-

moda na auta z lat 60. i 70. W cenie s¹ zw³aszcza mar-

chodów i rajdów weteranów odsy³am do strony inter-

ki angielskie, francuskie, szwedzkie i amerykañskie.

netowej: www.rajd-beskidzki.org.com.pl

Posiadanie rasowego Triumpha, MG, Morgana,

da i wielki zaszczyt! Jak zawsze, uwagê wzbudzaj¹ te¿

Citroen 2 CV, DS. 19, Renault 4 CV, MGB, Volvo
Amazon, Fiat 500 Nuova,  Austin/Morris mini,

Jacek
Balicki,
jako oficer

Porsche 911, Willys Jeep, Cadillac Eldorado,

Gestapo,

Jaguar E, Mercedes 190 SL, Chevrolet Corvet-

oraz jego

te  to tylko nieliczne eksponaty, które by³y niegdy

Opel 2l

szlagierami na wiatowych rynkach, a dzisiaj nadal

w trakcie

wzbudzaj¹ podziw i sympatiê. S¹ legendarne, kulto-

krêcenia

we, malownicze  i za to je w³anie kochamy!

filmu

Gniazdo
RAJDY, ZLOTY, PRÓBY SPRAWNOCIOWE...

na ulicy

To osobny rozdzia³ w ¿yciu Jacka Balickiego. Swoj¹
Ptasiej

pasj¹ zarazi³ ca³¹ rodzinê. Wszyscy uczestnicz¹ teraz
w Krakowie.

w rajdach weteranów, zlotach i pokazach. Ka¿dy pe³ni
te¿ ró¿ne funkcje organizacyjne. Pan Jacek od 1969
roku jest komandorem rajdów, ma³¿onka Jolanta  vicekomandorem, córka Marta  rzecznikiem prasowym,
syn Bartosz  kierownikiem trasy. Wszyscy te¿ maj¹
w³asne zabytkowe auta. Jacek Balicki jest ponadto
cz³onkiem presti¿owych klubów firmowych BMW

cianach i na pó³kach zobaczyæ mo¿na wiele dyplomów,

Fot. M. Lelek

plakietek, pucharów i innych pami¹tek. Na brak pra-
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cy nie narzeka, przybywa wszak ci¹gle sympatyków
starych samochodów. A ci maj¹ jeden wytyczony cel 
uchroniæ od zapomnienia piêkno dawnej motoryzacji,

Fot. archiwum J. Balickiego

i Opla w Niemczech, a w Polsce miêdzy innymi Automobilklubu Polskiego i PZM. W jego warsztacie na

M45 z 34 roku.
Fot. J. Balicki

Austina Healeya czy Jaguara  to prawdziwa fraj-

auta kultowe, np.: VW garbus (tylko oryginalne),

Wspania³a Lagonda

Ludzie

R

OZMOWA Z MARYL¥ RODOWICZ

IE DAJE SIÊ SOB¥ ZNUDZIÆ (CIEP£O).
 W CI ¥¯ ZASKAKUJE ( CIEPLEJ ).
 P ROWOKUJE I WZRUSZA ( GOR ¥CO ).
 MARYLA RODOWICZ ( PARZY !)
 N

Fot. Universal

skówki mnie wzruszaj¹. wiat³a siê zapalaj¹,

pomyla³am: Muszê je mieæ!. Ale okaza³o

szybko siê uczê i mam dobr¹ koordynacjê ru-

a ja wznoszê oczy do sufitu, bo tak napraw-

siê, ¿e to by³ straszny grat, naprawy poch³a-

riery czu³a siê Pani najlepiej?

chow¹, zawsze by³am najlepsza w grupie.

dê, to siê wstydzê tych ³ez. Dzia³aj¹ na mnie

nia³y maj¹tek, bo nie by³o serwisów. Potem

Ka¿dy okres by³ inny. W latach 70.,

Pamiêtam, ¿e og³oszono wtedy nabór do

te¿ mê¿czyni, gdy mówi¹ do mnie wierszem

w latach 90. mia³am porsche granatowe, a od

kiedy by³am flirtuj¹c¹ panienk¹,

Mazowsza czy l¹ska. Pomylnie zda³am

albo pisz¹ urocze liciki.

roku znowu czerwone.

mia³am bardzo du¿o pracy, nie mia-

egzamin i bardzo chcia³am siê tam dostaæ, ale

A jeli chodzi o mê¿czyzn, ma Pani

Samochód dla prawdziwego mê¿-

³am mieszkania. ¯y³am od koncer-

moja mama stwierdzi³a, ¿e jestem za ma³a,

naturê zdobywcy czy te¿ woli byæ

czyzny  zgoda, ale Pani jest kobiet¹?

tu do koncertu, od bankietu do

¿eby mnie wys³aæ w wiat. Pod koniec pod-

Pani zdobywana?

Ale mam duszê sportowca, lubiê sukcesy, to

bankietu, moje ¿ycie polega³o na

stawówki zaczê³am graæ na skrzypcach

Lubiê siê napracowaæ, pocierpieæ, nale¿ê do

mi imponuje, to jest mi potrzebne, ¿eby

szaleñczych wyjazdach w trasy.

i te¿ bez ¿adnych æwiczeñ by³am najlepsz¹

kobiet, które lubi¹ cierpieæ. Uwa¿am, ¿e tak

zwalczyæ swoje kompleksy.

W latach 80. nieustannie rodzi³am,

uczennic¹. W tym samym czasie wyczyno-

naprawdê to kobiety zdobywaj¹ i decyduj¹

wo zajmowa³am siê sportem. Czêsto zda-

o tym, który mê¿czyzna ma je potem zdoby-

Ca³¹ masê. Jak siêgam pamiêci¹, to mia³am

tystów, piêkno macierzyñstwa

rza³o siê, ¿e po treningu, podczas gry na

waæ (miech). Zdarzali mi siê mê¿czyni, któ-

kompleksy: ¿e siê nie podobam ch³opcom,

i upiornoæ tamtej dekady. Lata 90.

skrzypcach dr¿a³y mi rêce. Zapisa³am siê te¿

rzy chcieli mnie obsypywaæ kwiatami i pre-

¿e le wygl¹dam, ¿e mam z³¹ figurê. Pamiê-

 nareszcie prawdziwy dom, potê¿-

do ogniska plastycznego, bra³am udzia³

zentami, drêczyli telefonami, a ja ich unika-

tam spacery w grupie, kiedy stara³am siê

ny mê¿czyzna, który potrafi³ powie-

w konkursach recytatorskich, jedzi³am na

³am, wola³am cierpi¹c tygodniami, czekaæ na

zwróciæ na siebie uwagê innym zachowa-

dzieæ, ¿e nie bêdê gra³a w jakim za-

³y¿wach, konno, nie by³o wrêcz czasu na na-

inny telefon. Wpatrywaæ siê w ten milcz¹cy

niem, id¹c z ty³u udawa³am np. romantycz-

dymionym klubie polonijnym

ukê, bo mia³am tyle zainteresowañ. Mój

aparat...

A ma Pani kompleksy?

stan wojenny, trudne czasy dla ar-

nie zamylon¹, rozpoetyzowan¹ dziewczynê.

w Nowym Jorku, bo bierze mnie

dzieñ by³ tak wype³niony zajêciami, ¿e nie

£ama³a siê Pani i pierwsza dzwoni-

Czasem ch³opcy dawali siê na to nabraæ. Po-

pod opiekê. Pomóg³ mi te¿ zawo-

znajdowa³am czasu na randki. A jeli ju¿ do

³a?

tem zauwa¿y³am, ¿e sukces pozwala poczuæ

dowo, za³o¿y³ wytwórniê Tra la la,

nich dochodzi³o, to z adoratorem, który cze-

Pewnie, pope³nia³am wszystkie b³êdy, jakie

siê pewniej, sukcesy nawet mnie trochê roz-

wyda³ 5 moich p³yt. Problemy fi-

ka³ na mnie d³ugo i cierpliwie, po czym szli-

mo¿e pope³niaæ kobieta.

puszcza³y.

nansowe rzutuj¹ na spokój w rodzi-

my... na cmentarz. Przeskakiwalimy mur

Czy romantyk powinien byæ pesy-

Oprócz koni mechanicznych fascy-

nie. Nie ma nic bardziej upokarza-

i... emocje, jak na rybach. Mo¿na siê by³o

mist¹, cierpi¹cym fatalist¹ czy te¿

nuj¹ Pani¹ te¿ prawdziwe rumaki 

j¹cego dla kobiety, ni¿ wisieæ bez

O czym dzisiaj nie bêdziemy roz-

baæ, w zwi¹zku z tym przytulaæ. Zawsze

optymist¹?

woli Pani te uleg³e czy te¿ narowiste,

przerwy na mê¿u i prosiæ go o pie-

mawiaæ, jakich Pani nie lubi pytañ?

uparte?

ni¹dze, gdy¿ mê¿czyni nie s¹

ROMANTYCZNY STYL:

takie ekstremalne sytuacje mnie poci¹ga³y.

Nie ma regu³y, ja jestem optymistk¹, po-

MARYLA RODOWICZ:

Jak pieszczotliwie nazywaj¹ Pani¹

magaj¹ mi zreszt¹ w tym ró¿ne cechy cha-

Wolê uleg³e, dlatego ¿e wiele razy spada³am

w stanie zrozumieæ naszych po-

Mówi¹c szczerze, tolerujê wszystkie pytania,

bliscy?

rakteru, ¿yczliwoæ, ufnoæ. Znam ludzi,

z koni narowistych. Konie s¹ ró¿ne  twar-

trzeb. Kobieta powinna sama zara-

ale obieca³am mê¿owi, ¿e nie bêdê opowia-

Marylka  w domu, a teraz m¹¿ mówi do

którzy nie wierz¹ w dobre intencje, wci¹¿

de, niewygodne, ale te¿ miêkkie, szerokie jak

biaæ, a je¿eli nie mo¿e, to powinna

daæ w nieskoñczonoæ o swoich by³ych na-

mnie  Mary, a z kolei Agnieszka Osiecka

siê czuj¹ osaczeni, ogl¹daj¹ siê za siebie;

kanapy, takie, ¿e p³ynie siê podczas jazdy. By³

dostawaæ pensjê od mê¿a...

rzeczonych. M¹¿ to z trudem znosi...

mówi³a na mnie  Mañka i jest parê osób,

ja wolê swoj¹ naturê, bo ³atwiej mi z ni¹

czas, ¿e potrafi³am zwieszaæ siê pod brzu-

Szanuj¹c probê mê¿a, zacznê wiêc

które do dzisiaj tak mówi¹, aha jeszcze Woj-

¿yæ. Dosyæ szybko podnoszê siê po ró¿-

chem konia, to tzw. d¿igitówka, czy jechaæ

od dzieciñstwa. Kim chcia³a Pani

tek G¹sowski mówi  Mary.

nych niepowodzeniach, prze¿ywam pora¿-

siedz¹c ty³em.

Kto jest dla Pani autorytetem?
W codziennych sprawach na pew-

Bo tak naprawdê, to ma Pani na imiê

ki, ale dosyæ szybko wyci¹gam z nich wnio-

Wyobramy sobie, ¿e jestemy na za-

no m¹¿, ale te¿ matka, która jest

Mia³am ró¿ne etapy. Kiedy chodzi³am do

Maria Antonina. Czy wie Pani, ¿e ta

ski. Chyba dziêki temu jestem ³atwiejsza

wodach w Ascot i nie jest Pani d¿o-

bardzo krytyczna, bardzo uwa¿nie

przedszkola prowadzonego przez zakonnice,

francuska królowa by³a ponoæ roz-

we wspó³¿yciu. Poza tym, wierzê we w³a-

kejem, jaki kapelusz Pani wybiera?

ledzi moj¹ karierê. Po ka¿dym

chcia³am byæ oczywicie zakonnic¹, chocia¿

rzutna i niemoralna?

sne si³y, jestem waleczna, umiem zjedny-

Twarzowy, zreszt¹ kapelusze w ogóle s¹ twa-

wystêpie w telewizji dzwoniê do

zostaæ, bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹?

one mnie nie lubi³y, bo by³am mieszk¹ i bez

Tak, i prawdê mówi¹c, te¿ jestem rozrzut-

waæ sobie ludzi, mam w sobie jak¹ ener-

rzowe; piêkne s¹ te z kwiatami, z du¿ym

niej, a ona opowiada mi o swoich

przerwy sta³am w k¹cie. Potem chcia³am byæ

na, nigdy nie wiem, ile mam pieniêdzy, cza-

giê, któr¹ ich zara¿am i porywam.

rondem, ale moim ulubionym modelem jest

wra¿eniach. Na ogó³ karci, ale po-

aktork¹, mia³am zeszyt, do którego wkleja-

sem nawet siê zdarza, ¿e nic nie mam. Ostat-

Zapytam teraz o samochody, bo

kapelusz kowbojski. Zawsze mia³am s³aboæ

trafi te¿ powiedzieæ: Wyj¹tkowo

³am wycinane z gazet zdjêcia aktorek. Moj¹

nio we W³oszech po zakupach, które zrobi-

wiem, ¿e to jedna z Pani namiêtno-

do takich kapeluszy, od lat 70. przywozi³am

dobrze dzisiaj wypad³a. Po kon-

idolk¹ by³a Brigitte Bardot, pod jej wp³y-

³ymy razem z kole¿ank¹, okaza³o siê, ¿e nie

ci  dlaczego porsche, a nie ferrari,

je ze Stanów, Australii, czêsto w nich wystê-

cercie z Helen¹ Vondraækow¹ po-

wem obciê³am sobie grzywkê i w ogóle sta-

mam nawet na kawê. Ale niemoralna nie je-

czy jaguar, krótko mówi¹c ma³e, cia-

pujê.

wiedzia³a: Nie wolno ci nigdy wiê-

ra³am siê j¹ naladowaæ.

stem, mam swoje zasady!

sne i do tego g³one?

Zapyta³am o wygl¹d kapelusza nie-

cej staæ ko³o Heleny  bo ona jest
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W jakim okresie ¿ycia i ka-

na zajêcia baletowe, okaza³o siê, ¿e bardzo

Rozmawiamy na ³amach Roman-

Bo porsche to bardzo romantyczny samo-

przypadkowo. Jestem ciekawa, czy

bardzo wysoka i szczup³a, wiêc ja jej

Bardzo podoba³a mi siê Kalina Jêdrusik. By³a

tyczneg Stylu, czy jest Pani osob¹

chód. Rzeczywicie ma³y, z ty³u mieci siê

gdyby Maryla Rodowicz dosta³a siê

siêgam do pêpka. Od tej pory nie staram siê

tywnych. Marzy mi siê stworzenie fundacji

taka zmys³owa na ekranie, mia³a zreszt¹

romantyczn¹?

tylko gitara, i to wtedy, gdy siê z³o¿y siedze-

niegdy na ASP, to w jakiej dziedzi-

stawaæ na planie przy kim drobniutkim

dla kobiet i dzieci maltretowanych przez mê-

nie sztuki by siê teraz realizowa³a?

(miech).

¿ów i ojców, które nie maj¹ gdzie uciec. Mam

A z polskich aktorek?

z tego powodu wiele nieprzyjemnoci, bo nie

Jestem bardzo romantyczna, dzia³a na mnie

nia, a w baga¿niku  torebka. Kiedy by³am

bardzo akceptowa³y jej wizerunek ¿ony ów-

poezja, muzyka, piêkno przyrody, ³atwo siê

w liceum, bardzo prze¿ywa³am wyczyny

Zgadza siê, zdawa³am na architekturê

czesnych sekretarzy partyjnych...

wzruszam...

sportowe Sobies³awa Zasady; on wtedy je-

wnêtrz i tkaninê artystyczn¹, ale w tej chwi-

Trzeba umieæ zachwycaæ siê wiatem, dawaæ

¯yczê Pani tego z ca³ego serca i dziê-

dzi³ w³anie porsche, to by³ taki szybki, moc-

li najbli¿sze by³oby mi chyba projektowanie

innym du¿o mi³oci, bo wtedy cz³owiek

kujê za rozmowê.

Oczywicie, ja nie mogê iæ do kina bez

ny samochód, dla prawdziwego mê¿czyzny.

kostiumów, bo w³aciwie robiê to przez ca³e

mo¿e liczyæ na to, ¿e te¿ bêdzie kochany. Po-

By³am na pewno utalentowanym dzieckiem.

sprawdzenia o czym jest film, dlatego nie

Kiedy dowiedzia³am siê, ¿e Wacek Kisielew-

¿ycie. Wiem, w czym siê dobrze czujê, ob-

magaæ ludziom; w moim przypadku polega

Z Maryl¹ Rodowicz

Kiedy mia³am szeæ lat i zaczê³am uczêszczaæ

posz³am na Titanica i Gladiatora; nawet kre-

ski, pianista, sprzedaje swoje czerwone 911,

serwujê modê, kupujê ¿urnale...

to na tym, ¿e gram du¿o koncertów charyta-

rozmawia³a Anna Godlewska.

Czy by³a Pani cudownym dzieckiem?
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I co wtedy, ³zy?

Pani ¿yciowa dewiza?

nadziejê, ¿e zrealizujê kiedy ten projekt.
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Projekty Romantycznego Stylu

Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem u¿ytkowym
(niepodpiwniczony).Powierzchnia u¿ytkowa parteru
i poddasza (bez gara¿u) 150,30 m 2. Powierzchnia
gara¿u 19,70 m2.

RZUT

PART E R U

1

wiatro³ap

2

hall z komunikacj¹8,20

3

pokój dzienny

31,35

4

jadalnia

14,55

1

hall z komunikacj¹7,30

5

kuchnia

12,40

2

pokój

12,05

6

w.c.

2,30

3

pokój

15,45

7

kot³ownia

4,55

4

pokój

16,40

8

garderoba

3,75

5

³azienka

11,75

RAZEM [m ]

82,65

6

schowek

9

19,70

RAZEM [m ]

2

gara¿

5,55

43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Malczewskiego 1
tel. (033) 810 66 54
tel. (033) 816 40 69
tel./fax (033) 822 94 96

RZUT PODD ASZA

2

4,70
67,65
legancka lekka sylwetka,

spadzistego dachu, wspartego na drew-

¿emy dostaæ siê do gara¿u. Poddasze

wietne proporcje, gustow-

nianych s³upach z rozga³êzieniami za-

tworz¹ trzy pokoje, schowek, ³azienka
i hall.

nie zestawione detale archi-

strza³ów u góry. Równie¿ i tê stronê bu-

tektoniczne to tylko niektóre walory

dynku o¿ywiaj¹ lukarny. Drewniane ele-

Jednorodzinny GL 100 to dom, które-

domku jednorodzinnego kryj¹cego siê

menty ozdobne dachu jak i okiennice

go ciep³ej rodzinnej atmosferze napraw-

pod symbolem GL 100. Od frontu zada-

dodaj¹ ca³oci uroku.

dê trudno siê oprzeæ.

szone wejcie, dwie niewielkie lukarny w

Dziêki zwartej bryle

dachu. W bocznej cianie szczytowej

dom sprawia wra¿enie nie-

umieszczono dwa okna na parterze a nad

wielkiego, tymczasem po-

nimi dwoje przeszklonych drzwi prowa-

wierzchnia u¿ytkowa par-

dz¹cych na balkon. Zgrabna przybudów-

teru i poddasza wynosi

ka po przeciwleg³ej stronie to gara¿ zaj-

150,30 m . Na dole projek-

2
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muj¹cy powierzchniê 19,70 m . Jednak o

tanci, oprócz wiatro³apu i

wdziêku tego projektu w najwiêkszym

niewielkiego

stopniu decyduje elewacja ogrodowa.

schodami, przewidzieli

Dwoje tarasowych drzwi przedzielonych

pokój dzienny z komin-

przeszklonym trapezowym ryzalitem,

kiem, kuchniê z jadalni¹,

prowadzi na obszerny taras, nakryty

garderobê i w.c., a tak¿e

³agodnie podniesionym przed³u¿eniem

kot³owniê przez któr¹ mo-

hallu

ze
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Zanussi

¹ w ¿yciu przykroci tak nieuniknione,

biorca, czyli naród albo  ¿eby zabrzmia³o

A dalej: Cz³owieka pospolitego, czyli zwy-

¿e czêsto wyczekujemy ich po to, by

nowoczeniej  to konsument decyduje

k³ego prostaka poznajemy po samozachwy-

by³y ju¿ za nami. W zesz³ym roku pra-

o kszta³cie programu. Autor pisze dalej, nie

cie i tym, ¿e od siebie samego niczego nie

cuj¹c w Niemczech, ogl¹da³em ich Wielkie-

bez racji, ¿e to wolny rynek jest podstaw¹

wymaga. Innymi s³owy, otaczaj¹c¹ go cy-

go Brata, potem przelotnie zobaczy³em go

demokracji i jeli za szmir¹ g³osuj¹ milio-

wilizacjê traktuje on jak dzie³o natury i do

jeszcze we W³oszech i czeka³em, a¿ przyj-

ny, to nie wolno im jej odmawiaæ.

g³owy mu nie przychodzi, by pomyleæ

dzie nad Odrê i Wis³ê, poniewa¿ nie mog³em

Zanim powiem, co sam mylê na ten te-

o heroicznych wysi³kach genialnych jedno-

nawet marzyæ, ¿eby Polska siê jako osta³a

mat, powrócê do pocz¹tku, w którym u¿y-

stek, które doprowadzi³y wiat do jego

w tym pochodzie miernoty i bezwstydu,

³em s³owa, które dzi wysz³o z obiegu (a po

obecnej postaci.

który przetacza siê dzi przez Europê.

s³owach, jak po owocach, mo¿na zawsze roz-

Dyktat pospolitoci, prostactwa czy te¿

Pisz¹c o miernocie i bezwstydzie, okre-

poznaæ cz³owieka). Napisa³em, ¿e w takich

redniactwa oznacza pewn¹ dosyæ istotn¹

lam jasno swój os¹d ca³ego widowiska. Sam

programach wystêpuj¹ ludzie bezwstydni.

zmianê, któr¹ w dzisiejszej kulturze prze¿y-

dobór okreleñ, z których skorzysta³em,

Nowoczenie by³oby powiedzieæ, ¿e s¹ to

wamy. Ginie poczucie wartoci, do których

kwalifikuje mnie od razu do mniejszocio-

ludzie bezpruderyjni i to s³owo doæ czêsto

trzeba siê wspinaæ, dochodziæ mozoln¹

wej roli. Wiêkszoæ ogl¹da i wiêkszoæ nie

pojawia siê w innej gazecie, jedynej, która w

drog¹; ginie wiara, ¿e inni mog¹ byæ od nas

mo¿e u¿yæ pojêcia miernota, bo wiêkszoæ

stolicy przyjmuje p³atne reklamy agencji to-

lepsi, i ¿e warto siê z nimi mierzyæ i w³o¿yæ

 jak sama nazwa wskazuje  jest w³anie

warzyskich (te s¹ znowu z³udn¹ nazw¹ dla

w to pracê nad sob¹, a t¹ drog¹ wyrastaæ

rednia, czyli mierna.

miejsca pracy prostytutek, czyli domów,

coraz wy¿ej, wznosiæ siê ponad przeciêtnoæ.

Organ pañstwowy, który odpowiada za

które do niedawna nazywano publicznymi

Dyktat pospolitoci zabija dynamikê i dla-

³ad i porz¹dek w eterze, ustami jednego ze

po to, by odró¿niæ je tym przymiotnikiem od

tego jest niebezpieczny. Brak dynamiki grozi

swoich cz³onków, a mo¿e i ca³ej Rady, okre-

innych prywatnych domów). Bezprude-

mierci¹ kultury i cywilizacji.

li³ Wielkiego Brata jako apoteozê knajactwa

ryjnie studentki ca³odobowo, na miejscu

Pierwszy z cytowanych autorów boi siê

i prymitywizmu. Same terminy s¹ ju¿ sta-

i u klienta  po tym numer, czêsto komór-

o wolnoæ s³owa. Gdyby by³ konsekwent-

romodne. Knajactwo, czyli styl bycia i ¿ycia

kowy, i dalej nastêpna Mariola puszysta

ny, musia³by walczyæ tak¿e o to, by wolno

rodem z dzielnicy slumsów, okolic budki

albo d³ugonoga ekskluzywnie, albo te¿

by³o g³osiæ ka¿de k³amstwo (na przyk³ad

z piwem i poczekalni na dworcu, ma dzi

tanio, ale bezpruderyjnie zaspokoi

o Owiêcimiu), bo inaczej cierpi wolnoæ

dla wielu si³ê atrakcyjn¹ i wydaje siê oznak¹

wszystkie ¿¹dania klienta. M¹¿ jednej z nie-

s³owa. Krajowa Rada próbuje daæ sygna³, ¿e

wyzwolenia z jakich mieszczañskich kon-

szczênic, wystêpuj¹cych w Wielkim Bracie,

jestemy wiadkami erozji poczucia godno-

wenansów. Prymitywizm  to w oczach

powiedzia³ o niej che³pliwie, ¿e by³a bezpru-

ci i wstydu  stró¿e wolnoci powiedz¹, ¿e

wielu niemal cnota. Jestem prosty (na-

deryjna, a o tym, co znaczy to s³owo, prze-

mo¿emy wybieraæ, jak chcemy. Autor, któ-

prawdê: prostacki), a wiêc jestem prawdzi-

kona³ siê w trakcie programu...

ry broni zdania redniego cz³owieka, mówi:

wy. W tym sensie Wielki Brat i jego kuzyn

Znowu w Rzeczpospolitej autorka,

Dajmy mu wybór i uszanujmy ten wybór,

z Polsatu mog¹ przyj¹æ oba epitety, jako

Krystyna Grzybowska pisze, ¿e do telewi-

bo kim my jestemy, ¿eby czego zakazaæ?

swoist¹ pochwa³ê.

zji wtargnê³o pospólstwo i prezentuje samo

Jestemy doroli, wybieramy sami i wybie-

A jednak, w obronie pokrzywdzonych

siebie w najbardziej efektownym, wedle

ramy te¿ za nasze dzieci (pisze autor, któ-

zniewag¹ Krajowej Rady na ³amach Rzecz-

w³asnej oceny, wietle. A tymczasem, jak

ry chyba ma wiele czasu, by pilnowaæ do-

pospolitej wypowiada siê rozumnie i kla-

pisze inny autor naszej najwybitniejszej

mowego telewizora). Chce mi siê przyjæ

rownie obroñca wolnoci s³owa. Autor pisze

gazety, Robert Pucek: Pospólstwo nie jest

mu z pomoc¹. Wielki Brat to jeszcze ma³e

o sobie, ¿e jest doros³y i sam ma zamiar do-

interesuj¹ce i z natury swojej nie ma kwa-

piwo (aluzja do budki z piwem). W telewi-

konywaæ wyboru tego, co bêdzie ogl¹da³

lifikacji do dokonywania sensownych

zji mo¿na transmitowaæ na ¿ywo: mi³oæ

w telewizji, i co bêd¹ ogl¹da³y jego dzieci.

ocen. W tym miejscu autor, pisz¹c o po-

i mieræ. Egzekucje i kopulacje. Czy w ra-

Zgodnie z tym postulatem, nale¿y ludziom

spólstwie, podpiera siê myl¹ wielkiego fi-

mach walki o pe³n¹ wolnoæ s³owa bêdzie-

pokazywaæ wszystko, a oni sami wybior¹.

lozofa, którego ca³e pokolenie, wychowane

my broniæ tych programów? A jeli istnieje

Wedle jaki sonda¿y, po³owa widzów uwa-

w trakcie trwania Peerelu, prawie nie zna.

wiêksza wartoæ ni¿ to, ¿eby by³o wszyst-

¿a, ¿e takie programy, jak: Wielki Brat i Dwa

Jest nim Ortega y Gasset, autor prorocze-

ko wolno  a t¹ wartoci¹ jest ¿ycie, które-

wiaty s¹ potrzebne, a skoro to jest po³owa,

go Buntu mas  ksi¹¿ki, któr¹ dzisiaj powin-

mu wolnoæ zagra¿a  to czy bêdziemy wy-

to jakim prawem (zdaniem obroñcy s³owa)

nimy czytaæ codziennie do poduszki. Po-

bieraæ wolnoæ? Ja wolê ¿ycie.

organ pañstwowy co ocenia. Przecie¿ to

spólstwo  pisze Ortega y Gasset  doma-

jest ich prywatne zdanie, do oceny jest od-

ga siê, by pospolitoæ sta³a siê prawem.
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Przypominamy warunki prenumeraty:
Prenumeratê mo¿na zamówiæ na okres 12 miesiêcy (6 numerów) z wyprzedzeniem co najmniej 4-tygodniowym.
Prenumeratê nale¿y op³aciæ w banku lub na poczcie (korzystaj¹c z kuponu zamieszczonego obok).
Reklamacje nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu dwóch miesiêcy
(np. numeru marcowego do koñca kwietnia).
Koszty manipulacyjne zwi¹zane z dokonaniem wp³aty w banku lub na poczcie ponosi zamawiaj¹cy.
Koszty przesy³ki czasopisma na terenie kraju ponosi wydawca.
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Domy
Tekst: T.Z.

Zdjêcia: Piotr Lelek

Jak powstawa³y wnêtrza domów i jak

tworzy³a siê ich atmosfera w

okolicznociach, w jakich przysz³o

nam ¿yæ przez ubieg³e dziesiêciolecia?

Ano, zapewne tak, jak w przypadku

wszystkich innych drobnych zjawisk

kulturowych w kraju,

uwarunkowanych jedynie

wra¿liwoci¹ osobist¹, z niezgody na

brzydotê, z odrazy do tandety

i martwoty przedmiotów dostêpnych

w handlu. Czêsto rodzi³y siê te¿

z têsknoty za tym, co zosta³o

zniszczone bezpowrotnie. Dom to nie

tylko budynek i sprzêty, ale miejsce

¿ycia. Atmosfera panuj¹ca w domu,

pozwala³a kultywowaæ tradycyjne

obyczaje nawet wtedy, gdy stawa³o siê

to coraz trudniejsze.

Elegancki k¹cik kawowy rozwietlony
promieniami popo³udniowego s³oñca.
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czyæ swój ¿ywot jako wycieraczki do butów na klatkach
schodowych. A przecie¿ to w³anie tkaniny i wiat³o
tworz¹ niepowtarzalny klimat wnêtrza. Jeli kto nie
wierzy, niech rzuci na go³e deski stary dywan i zapali
lampê z aba¿urem, daj¹cym ciep³e wiat³o, a zobaczy,
¿e znalaz³ siê w salonie.
Wród sprzêtów, które uda³o siê ocaliæ od zag³ady, znalaz³ siê zbiór mebli ludowych, polichromowanych, pochodz¹cych z Dolnego l¹ska. Wiele z nich
znajdowa³o siê w chlewach i stajniach, na strychach
i w komórkach gospodarczych. Wielokrotnie przemalowywane, lakierowane, czêsto pozbawione nóg lub
Miêdzy te
niby moje,
ale ci¹gle

gzymsów, ci¹gle swoj¹ form¹ stylow¹ i proporcjami
informowa³y o tym, czym s¹ naprawdê. Kiedy podczas konserwacji spod wulgarnej pow³oki zaczyna³a
przezieraæ pierwotna dekoracja  by³o to prze¿ycie,

tajemniczo

którego nie sposób porównaæ z czymkolwiek. W taki
milcz¹ce
sprzêty,
upchnê³am

w³anie sposób spod sa³atkowej zieleni wynurzy³a siê
którego dnia data 1734, z³ocone profile, wyszukany
kolor t³a, a na koniec w ca³ej swej krasie ukaza³a siê

renesansow¹

barokowa szafa, która s³u¿y³a zapewne prowincjonal-

chrzcielnicê.

nej lo¿y masoñskiej do przechowywania szat. Najbar-

Wype³ni³am j¹

dziej zaskoczy³a mnie skromna szafka, wysmarowa-

rolinami, a

na na br¹zowo i zalana olejem silnikowym, gdzie w

wiêc i wod¹ 

rodku kto umieci³ hebrajski napis z pierwsz¹ liter¹

tak jak do tego

samog³oskow¹ ALEF. Jak dot¹d nikt nie potrafi³ od-

przywyk³a.

czytaæ jego znaczenia. Byæ mo¿e jest to s³owo-zaklêcie, u¿ywane niegdy w bardzo w¹skim gronie gminy ¿ydowskiej, osób ¿yj¹cych w XVIII wieku w zamo¿nej wsi, w której mieszkali obok siebie katolicy,
protestanci i masoni, liczna rodzina barona, ch³opy
l¹skie, Niemcy, Polacy i starozakonni.
Miêdzy te niby moje, ale ci¹gle tajemniczo milcz¹ce sprzêty upchnê³am renesansow¹ chrzcielnicê, wyrzucon¹ przy remoncie na kupê gruzu. Wype³ni³am

czasach mojej m³odoci nikt

j¹ rolinami, a wiêc i wod¹  tak jak do tego przywy-

z mojego rodowiska nie móg³

k³a. Jedna ze skrzyñ jest grecka, a przyjecha³a na

mieæ tego, o czym marzy³, ani na-

l¹sk zapewne nie inaczej, jak z partyzantami Belo-

wet tego, co by³o mu naprawdê potrzebne. Przez kil-

janisa, którym Polska ofiarowa³a azyl. Ona te¿ milczy.

kadziesi¹t lat nigdy nie mog³am kupiæ sobie niczego,

Nie wiem, czy skrywa³a broñ, skarb czy mo¿e reszt-

co by³oby przydatne do urz¹dzenia domu. Wszystko

kê czyjej nêdzy. Dzi stoi piêknie odczyszczona, ma

trzeba by³o zdobywaæ. Wanna i piec (na wêgiel)  po-

elegancko podciêty profil dna, lwie pazury, a jej oliw-

chodzi³y z rozbiórki innego domu, szafka do kuchni 

ne drewno, napuszczone siarczkiem miedzi, przypo-

zosta³a wyrzucona wczeniej przez kogo, a wiele

mina kolorem antyczne monety.

moich podniszczonych mebli równie¿ pochodzi³o
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Natomiast w rogu du¿ego pokoju króluje model

z odzysku. Wszystko to by³o przypadkowe. Przywra-

¿aglowca. Te¿ przypadkowo, bo jak¿e by inaczej, by³

cane ¿yciu, wrasta³o jak drzewa miêdzy stare tkaniny,

w Milanówku w naprawie, w czasie, gdy jego w³a-

które nauczy³am siê rozró¿niaæ i ceniæ jeszcze w dzie-

ciwe miejsce, czyli warszawska kamienica Fukierów,

ciñstwie. To w³anie one s¹ dla mnie najwa¿niejsze.

p³onê³a w powstaniu.

Pierwsze pada³y ofiar¹ tumultu i ciasnoty, która pano-

Mój dom sta³ siê wiêc jakby sierociñcem, w któ-

wa³a w powojennych dziesiêcioleciach. Dywany, kili-

rym pe³no jest przypadkowych przedmiotów, przy-

my, makaty, hafty  podarte, pociête i z¿erane przez

padkowo ocalonych od zag³ady. Wbrew pozorom,

mole, poniewiera³y siê po strychach i piwnicach. Prze-

pasuj¹ one do siebie, jak wszystko to, co równe so-

szkadza³y w przepe³nionych mieszkaniach, by skoñ-

bie, choæ ca³kowicie ró¿ne.

Atmosferê tego miejsca

Ró¿norodnoæ mebli stwarza

wzbogaca stara grecka

niepowtarzalny nastrój salonu.

ikona.

Ocalone od zniszczenia
drobiazgi pokazuj¹ siê
gociom jako stare martwe
natury.
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POZIOMO:

Wród czytelników, którzy nadel¹ prawid³owo rozwi¹zan¹ krzy¿ów-

1) romantyczny przy wiecach.

kê, rozlosujemy nagrody w postaci kosmetyków firmy FLORINA.

4) zbiæ je  mo¿e co siê zmieni.

Natomiast wród osób wylosowanych dodatkowo rozlosujemy nagro-

6) stary z brod¹.

dê g³ówn¹, któr¹ bêdzie portfel skórzany ufundowany przez firmê

9) miecz po przekuciu.

WITTCHEN Sp. z o.o. z £omianek k/Warszawy.

10) dobre miejsce na wie¿ê.
12) kopi¹ i strzelaj¹.
16) podkrela, tuszuje, zdobi.
17) Nirvana lub Grand.
18) powa³a lub... chmur.
19) esy-floresy z per³owej masy.
23) skarbów starej skrzyni strze¿e.
24) czas Berniniego.
25) zabuduj  lub rzebê w ni¹ wstaw.
26) imiê z Ksiê¿yca.
28) fortepianowy punkt na bursztynowym szlaku.
29) pod tympanonem.
30) zabudowa³ Pole Marsowe.
31) w spi¿arni Adama.
32) dwiêków lub spadaj¹cych gwiazd.

PIONOWO:
1) go³êbie z ptasim mlekiem.
2) 2 Kantora.
3) prawdziwej mi³oci nie ze¿re.
4) dolce far niente.
5) fili¿ankowa kompania.
7) to, co ciê bierze w kaloryferze.
8) nowe miejsce, nowe znajomoci.
11) podsufitowy luminarz.
13) niedyspozycja wieku.
14) azyl ogrodowych kochanków.
15) zwil¿ana ³zami 24 godziny na dobê.
20) kraina starych kufrów.
21) na tympanonie.
22) jego g³owic¹  kamieñ odrzucony przez buduj¹cych.

Autor: Jerzy Buczek

27) muzyka Golców.
28) Danczowska.

* Dom pod Warszaw¹ wed³ug projektu GL 25 z katalogu DOMY W TRADYCJI
www.studio-atrium.com.pl
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Jak widaæ, sytuacja europejskich bez-

pojecha³ do miasteczka i wywiesi³ og³osze-

(pochodzenia norweskiego) Thor-

robotnych nie odbiega wiele od losów gen-

nie na kociele, ¿e ka¿dy mo¿e wzi¹æ so-

stein Veblen napisa³ w 1899 do dzi-

tlemanów, arystokracji i francuskich kró-

bie od niego porzeczkê za darmo. Nastêp-

siaj klasyczn¹, czytan¹ i dyskutowan¹

lów. Te¿ nie mog¹, acz z zupe³nie innych

nego dnia przyjecha³o ponad czterdzieci

pracê (a w naukach spo³ecznych taka

powodów, pracowaæ i te¿ mog¹ w zwi¹z-

samochodów.  A gdzie te porzeczki?  Po-

d³ugowiecznoæ dzie³a to rzecz dopraw-

ku z tym powiêciæ siê swoim ulubionym,

prowadzi³ za dom i pokaza³ swoje hekta-

dy rzadka) pod tytu³em Teoria klasy pró¿-

ubocznym zajêciom. Tutaj od razu zastrze-

ry.  To Pan myla³, ¿e my bêdziemy sami

niaczej. Dowodzi w niej  w najwiêkszym

¿enie. Ja sobie nie pokpiwam. Rozumiem

zbieraæ!? Wskoczyli w samochody i odje-

oczywicie skrócie  ¿e tym, co wyró¿nia

doskonale, jak¹ plag¹ spo³eczn¹ jest bez-

chali obra¿eni. Fakt, ¿e za darmo, nie zro-

arystokratê czy gentlemana, jest przede

robocie i jakie wywo³uje psychiczne spu-

bi³ na nich najmniejszego wra¿enia.

wszystkim nieróbstwo. Praca zarobkowa

stoszenie. Powtarzam  jestem tego

Romantyczny Styl opisuje nam prze-

byæ mo¿e nie hañbi, obni¿a jednak pozy-

w pe³ni wiadomy. Ale, ale... Kiedy patrzê

piêkne ogrody. W modzie  jak mi siê wy-

cjê spo³eczn¹ i degraduje. Prawdziwy

na bezrobotnych w mojej francuskiej wio-

daje  jest styl angielski, ale Wersal te¿ by

gentleman oddawaæ siê mo¿e tylko roz-

sce (a identyczne wra¿enie odnios³em

nie zaszkodzi³. Kwiecie przy alejkach na-

rywkom typu: polowania (nawet jeli

podczas ostatniego pobytu na polskim

le¿y dobieraæ tak, by o ka¿dej porze roku

bêd¹ z tego pasztety, ale nie on je prze-

Podkarpaciu), odnoszê bardzo mieszane

by³ pe³en bukiet barw, co nie jest w koñ-

cie¿ bêdzie pitrasi³), gra w golfa, lektura

wra¿enia. Owszem, widzê i rozumiem

cu takie trudne, gdy¿ flamandzka firma

literatury piêknej, podró¿owanie, polity-

obiektywne, bolesne trudnoci, z którymi

Holland (nie myliæ z Agnieszk¹  re¿yse-

ka, protegowanie artystów... Oczywicie,

s¹ skonfrontowani; jednoczenie zadziwia

rem filmowym) dostarczy cebulek i sadzo-

wolno mu mieæ dziwaczne nawet hobby.

mnie niekiedy biernoæ i aprioryczna re-

nek na ka¿d¹ okazjê. Ja to z ca³ego serca

Ksi¹¿ka Thorsteina Veblena dotyczy

zygnacja, z jak¹ do tych przeszkód ¿ycio-

popieram, mnie to cieszy i pamiêtam

wprawdzie wiata anglosaskiego, ale

wych podchodz¹. Nie mówiê o ludziach

o ogrodach przecie¿ stamt¹d wyszlimy,

sprawdza siê i gdzie indziej. Jeli chodzi

starszych, których sytuacja jest rzeczywi-

ale to jest jednak oferta dla ludzi dostat-

o Francjê, to jej królowie pozwalali sobie

cie niekiedy beznadziejna. Ale bezrobot-

nich. Tymczasem jad¹c przez Polskê, wi-

na hobby (tutaj mówi siê violon d'In-

ni w kwiecie si³ i wieku. A któ¿ im prze-

dzi siê przed domami wysypiska mieci,

gres od s³ynnego malarza, który amator-

szkadza zaj¹æ siê choæby szlifowaniem klu-

brud, zardzewia³e nie wiadomo co, deski

sko lubi³ sobie pograæ na skrzypcach)

czy, jak to robi³ Ludwik XVI? Zawszeæ jest

i sterty piachu. A wtedy rodzi siê pomimo

zgo³a ekstrawaganckie. I tak, Ludwik XV

to i rozpêdzenie frustruj¹cej nudy i parê

wszystko i przy ca³ym wspó³czuciu to na-

komponowa³ sosy do miês, a niekiedy

groszy mo¿e wpaæ do kieszeni.

trêtne pytanie: je¿eli na Podkarpaciu jest

nawet udawa³ siê do kuchni i w³asnorêcz-

Kiedy w moim miasteczku zwraca³em

na wsi szeædziesi¹t procent bezrobot-

nie przygotowywa³ wykwintne dania dla

siê do szeregu ludzi bez pracy narzekaj¹-

nych, czy nie mogliby w tych nazbyt licz-

zaproszonych goci. Ludwik XVI, sk¹d-

cych, ¿e nic siê nie op³aca, z propozycj¹,

nych wolnych chwilach uprz¹tn¹æ przed

in¹d maniak polowañ, bawi³ siê te¿ w lu-

by zajêli siê moim ogrodem (a oferta finan-

wrotami, zasadziæ jakie kwiatki, co po-

sarkê, ze szczególnym upodobaniem do

sowa nie by³a wcale najgorsza), nie znala-

bieliæ, co odnowiæ... Przecie¿ to napraw-

konstruowania wymylnych zamków.

z³em ani jednego chêtnego, acz praca

dê nie kosztuje. Tu nie chodzi ani o pal-

Gruby Ludwik XVIII wykonywa³ chêtnie

ogrodnika jest pod³ug chiñskich porzeka-

miarnie, ani aleje modrzewiowe, ani na-

ma³e prace stolarskie, a niekiedy i tapi-

de³ najszlachetniejsz¹ na wiecie. Nie jest

wet geometryczne klomby z egzotyczny-

cerskie. Napoleon III uk³ada³ krzy¿ów-

to bynajmniej specyfika ¿abojadzka. Opi-

mi okazami. Proste minimum estetyki.

ki, acz sz³o mu to nie najlepiej, gdy¿ by³

sywa³em w Polityce casus czarnej po-

A wtedy zdarzy siê, ¿e czêciej zatrzyma

ogromnie s³aby w ortografii i nawet naj-

rzeczki pod Rzeszowem. Posz³a wieæ, ¿e

siê jaki urzeczony turysta, kupi jajka albo

us³u¿niejsi doradcy nie zawsze mogli roz-

op³aci siê j¹ hodowaæ. Jeden z gospodarzy

pomidory, a mo¿e nawet bêdzie chcia³ siê

wi¹zaæ zadania, w których zamiast prawi-

obsadzi³ wiêc ni¹ pe³ne cztery hektary.

zatrzymaæ na lato... Ale co zrobiæ trzeba,

d³owych siedmiu s³owo mia³o nagle dzie-

Niestety od czasu zasadzenia do zbioru

same skargi nie starcz¹.

wiêæ liter. I tak dalej i tak dalej...

owoc stania³ dziesiêciokrotnie. Wciek³y
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