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Materia do Albumu zbiera autor przez wiele lat. Wiersze
powstawa y w czasie jego kilkunastoletniego uczestnictwa w dwóch
towarzystwach literackich – SAP oraz przy Domu Kultury „Arsus” w
Warszawie. Inne teksty maj rodowód 3/4 wieku. Po przej ciu na
emerytur autor po wi ci si swym zami owaniom malarskim i
graficznym. W ksi ce wypowiada si ostro nie na ten temat,
uprzedzaj c e nie jest profesjonalist .
Zgodnie z tytu em, ilustracje i zwi zane z nimi tematycznie teksty
znajduj si naprzeciw siebie, odpowiednio na stronach parzystych i
nieparzystych. Tematyka dotyczy ca ego stulecia. G boka
retrospekcja si ga czasów przedwojennych, a jednocze nie
nawi zaniem do wspó czesno ci, jak np. do 70-tej rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Ksi ka powinna zaciekawi Czytelników interesuj cych si
sztuk lub maj cych sentyment do oddalaj cej si przesz

ci. Jest ona

nim silnie nasycona. Ze wzgl du na styl jak i ilustracje czyta si j
„lekko”. Ma warto ci poznawcze dzi ki nawykowi autora, z zawodu
nauczyciela. Zawiera du o ciekawych i ma o znanych faktów.

Janina Wielogurska, Prezes SAP O/

Malarstwo jest milcz
Simonides z Keos

poezj – poezja mówi cym malarstwem
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Przedmowa
Od czasu przej cia na emerytur , a wi c od kilkunastu lat,
pisz i maluj .
W roku 2013 ukaza y si moje „Wspomnienia z lat 19261952”. Po wi cone s g ównie przedwojennej Warszawie,
okupacji i Powstaniu Warszawskiemu, szkole im.
Wawelberga oraz powojennej odbudowie Politechniki
Warszawskiej. W zdarzeniach tych odgrywa em czynn rol .
Poda em ma o znane fakty jak i ilustracje. Ksi ka stanowi
zbeletryzowany dokument historyczny. Dobra ocena i
zainteresowanie ni sprawi o, e w ko cu kwietnia 2014 r.
ukaza si . drugi jej nak ad, publiczny, wydany przez
Oficyn Wydawnicz Politechniki Warszawskiej i dost pny
w jej ksi garniach.
Nast pn ksi
, pt.: „Zbiór nieplewiony fraszek, sentencji
i wierszy satyrycznych”, wydano nak adem w asnym w r.
2014. Zawar em w niej „m drkowanie” w uj ciu
artobliwym na temat przywar ludzkich.
Aktywno w dwóch klubach literackich inspirowa a mnie
do wierszopisania i prób poetyckich. Zauwa em, e
tematyka wierszy ma cz sto zwi zek z moimi obrazami. W
wi kszo ci s namalowane technik olejn (J.M.), inne
zaznaczy em dodatkowo np. [kredka J.M.], [akwarela J.M.]
etc. Przychylna o nich opinia zach ci a mnie do stworzenia
albumu w asnych prac graficznych i poetyckich,
koresponduj cych ze sob . Po czenie obu sztuk nazwa em
maria em. Zaj o mi to sporo czasu, zaanga owa o
intelektualnie, sprawi o przyjemno , a tak e w pewnym
stopniu zapobieg o rozproszeniu prac.
Pliniusz Starszy, rzymski pisarz, uczony i m stanu,
zanotowa : „Nie mamy drugiego ycia. Pozostawmy wi c po
sobie dzie a, które udowodni , e yli my.”. My l t uj em
w wierszu.

Amatorska twórczo

artystyczna

Powszechna nuda, beznadziejno , przemijanie,
twórczo artystyczna im si nie poddaje.
Gdy z wiekiem zb dna jest wiedza zawodowa,
si ga si do poezji, malarstwa et caetera.
Oboj tni na pieni dze, pora ki i trudy,
bez presji czasu tworz amatorzy – i gdy
co si uda, du a jest satysfakcja z dzie a.
Praca a w ko cu sukces, dobrze si sp aci a.
Malarze w bohomazach szukaj form nowych.
Poeci w wierszach bia ych. Amator nie idzie w ich lady.
Si ga do swych prze , kompleksy odrzuca,
tradycyjnej formy i szczero ci uczucia.
J.M.

Poezja z natury ma w tki osobiste, rodzinne. Stara em si
ograniczy ich ilo , i t tematyk umie ci em na ko cu
albumu.
Dzi kuj bardzo za yczliw pomoc przy tworzeniu albumu
mgr in . Wac awowi Bielawskiemu, poecie Zdzis awowi
Kami skiemu, pani redaktor Oficyny Wydawniczej PW
Gabrieli Lew, artystom malarzom Gra ynie Kostawskiej i
Piotrowi Sza kowskiemu oraz poetce Jadwidze Pili skiej, a
za uwagi edytorskie mgr in . Bronis awowi Popkowiczowi.

ukasz Ewangelista
patron malarzy

Euterpe
muza poezji lirycznej

Bakcyl sztuki
Z przyjemno ci patrz na moje obrazy.
Tworz je z trudem, nigdy nie sprzedaj .
Dzia am w luksusie pracy bez po piechu,
nie robi tego przecie dla zdobycia money.
Ka dy cho raz w yciu wiersz napisa musi.
Mnie to te z apa o, pisz coraz lepsze.
Pó no po amatorsku wkroczy em w kr g sztuki,
widz wolne pole, cho wielu pisze wiersze.
Przyjaciele mówi e mam troch gustu.
Ochoczo bez szko y jestem w kr gu sztuki.
Malarze, literaci wspieraj mnie rad .
Nazwisko jest no ne, dzie o przejm wnuki.

Sklep z zabawkami. Trudno dzieci oderwa od szyby.
Pajac poruszany sznurkiem, nierzyki o owiane,
dla dziewczynek lalki, a Chi czyk mruga jak ywy,
loteryjki, kostki, kolejki i klocki drewniane.

Angielski malarz Lloyd Garrison malowa XIX-wieczny Londyn
(kopie J.M.).

1. Kopie obrazów
Kto umie kopiowa , umie malowa .
Leonardo da Vinci
Kopiowanie – trud niewspó miernie du y do uznania artystycznego
J.M.
Sztuka wymaga uznania
Cyceron
Tylko z orygina u mo e powsta dobra kopia. (n)
Originality is undetected plagiarism. (n)

1.1. Sztuka kopiowania
Kopiowanie to rzemios o zwi zane ze sztuk .
Wymaga warsztatu pe nej znajomo ci.
ugo trzeba cze nad tak nauk
eby osi gn najwy szy znak jako ci.
Jakich farb u , p ócien jakich, ramy,
eby uda orygina , w pole wywie znawc ?
Maniery ruchów p dzlem u ywa tej samej
aby zwie publiczno i dzie a wystawc .
Zrobienie dobrej kopii wiele czasu kosztuje.
mudna praca, a niezbyt hojnie nagradzana,
je li po ekspertyzie tylko kopi si sta a.
Nawet te dobre kopie muzeum rzadko kupuje.

Wyspa umar ych - Arnold Böcklin (Staatliche Museen, Berlin).
Obraz dobrze odtwarza absolutn cisz .

Czes aw Wasilewski specjalizowa si w temacie koni atakowanych
przez wilki, Przed wojn du o jego obrazów wisia o w mieszcza skich
wn trzach.

Kpimy z kiczów naszych rodziców,
wy miewamy kicze naszych dziadków
i podziwiamy kicze naszych pradziadków.
Harold Nicholson
Jakie dzie o takie wynagrodzenie.
Eurypides

1.2. Serie obrazów podobnych
Je li malarskie dzie o spotka uznanie,
przychodzi pokusa na jego powielanie.
Praca przez zmian orygina em zosta a,
cho koncepcja, grafika, barwa ta sama.
Tak robi o kilku znakomitych malarzy.
Fa at z polem niegu, Böcklin z Wysp umar ych.
W ró nym stopniu inne staj si ich obrazy,
jednak „przeci tniaka” nie sta na kupno ich.

Pejza holenderski – Salomon Ruysdael (kopia J.M.)

Most w Wenecji przy Arsenale – Antonio Canale zwany Canaletto
(kopia J.M.)

Artysta musi umie rysowa – wówczas mu wszystko wolno.
Stanis aw Wyspia ski

1.3. Weduty – dokumenty zabudowy miast
Weduty pokazuj dawnych miast zabudow .
Obecnie fotografuje si budynki nowe.
Maj jednak ni sz ocen od pracy r cznej.
Obrazów Canaletta muzea chc jak najwi cej.
Do dwóch Canaletto kilka miast mia o szcz cie –
to s Wenecja, Drezno, Londyn, Warszawa.
Uratowanym w naszym zniszczonym mie cie
oddana zosta a w Zamku królewska sala.

Bernardo Belotto (Canaletto), s ynny z wedut Warszawy,
maluj c swoje obrazy wykonywa najpierw czarno-bia e
szkice przy pomocy camera obscura (pierwowzór aparatu
fotograficznego).

Jak piewaj starzy, tak i graj m odzi – Jacob Jordaens (Luwr, Pary )

Scena rodzinna – Jacob Jordaens (kopia J.M.)

.

Prawdziwa sztuka jest zawsze wspó czesna.
Fiodor Dostojewski
Rang dzie u daje jego cena rynkowa i odwrotnie
J.M.

1.4. Kopia obrazu Jordaensa

Jacob Jordaens – jak Rubens flamandzki artysta,
podobny styl sprawi , e zosta prokursorem mistrza.
Jasna barwna gama i obfite kobiece cia a –
typowa u niego atmosfera rozpasania.
Zrobi em kopi znanego dzie a Jordaensa,
obrazu z serii rodzinnego ycia scen.
Na nast pnie kopie nie istnieje ju szansa,
bo raczej znikn o posiadaniu dalszych sen.

Jacob Jordaens najbli szy stylowi Rubensa i oceniany na
drugim po nim miejscu. Szeroko spopularyzowa tematyk
czerpan z ludowej tradycji niderlandzkiej. Jego obrazy
„Król pije”, „Jak piewali starzy tak i graj m odzi”,
„Koncert rodzinny” i inne sw trywialno ci i pozornym
prostactwem objawiaj mieszcza sk rado
ycia
W Niderlandach w okresie od XIV do XIX wieku malowali
znakomici malarze: van Eyck XIV-XV w., van der Weyden
XIV-XV w, Hugo van der Goes XV w., van Dyck XVIXVII w., Rubens XVI-XVII w., Rembrandt XVII w.,
Vermeer XVII w., van der Heyden XVII-XVIII w., van
Gogh XIX w., oraz manierzy ci holenderscy XVI-XVII w. i
caravaggioni ci XVII w.

Martwa natura – Giorgio Chirico (kopia J.M.)

Bukiet anemonów i figurka porcelanowa (J.M.)

Wszystko jest pi kne, wystarczy tylko umie dobrze spojrze .
C.Pisarro
Natchnienie – niespodzianki duszy
Fryderyk Schiller
Dla ka dego wieku inne jest pi kno.
Arystoteles

1.5. Martwa natura
Chirico malowa puste miasta i proste ciany.
W innych tematach wydaje si by mniej znany.
Bardzo dobre s : Zau ek i Martwa natura lady odci ni tego „lwiego pazura”.

Martwa natura pojmowana jest nie tylko jako dodatek do
ównego tematu, lecz równie jako autonomiczny gatunek
w malarstwie, temat w pe ni godny dzie a sztuki.
Przedstawienia martwej natury, wprowadzone przez
Caravaggia i mistrzów flamandzkich ko ca XVI wieku, w
kolejnych wiekach zepchni to na margines. Dopiero w XX
wieku krytycy odkryli na nowo walory tej sztuki, docenili
mistrzów i ich obrazy martwej natury.

Krakowska wolnica

Krynica

Tarnów

Willa „Markiza”

Autoportret potrójny
Krynica - ko ció

2. Obrazy w stylu prymitywizmu
Z obrazami jest niczym z poezj , lepiej nie ko czy ich przesadnie.
George Byron
Malarstwo naiwne – widzenie szarej rzeczywisto ci w najpi kniejszych barwach.
Wies aw Czermak-Nowina
Wer den Dichter will verstehen,
muss in Dichters Lande gehen.
J.W.Goethe
Styl prymitywny szeroko otworzy wrota
dla amatorów i nowych stylów w malarstwie.
J.M.

2.1. Nikifor Krynicki
Przypatrzmy si malunkom Nikifora,
cenionego u nas prymitywisty polskiego.
Spu cizna po nim zosta a wi cej ni spora,
troch wi c miejsca po wi
pami ci jego.
W polskich encyklopediach s wzmianki o nim.
W kr gu wiatowej sztuki raczej nieznany.
Kiedy jego obrazy by y bardzo tanie,
dzi s podrabiane, bo jest popyt na nie.

Nikifor
samotnie, w n dzy, i przez wi kszo
ycia
uwa any by za upo ledzonego psychicznie kalek . Jego
twórczo zosta a odkryta w 1930 r. przez ukrai skiego
malarza Romana Turyna.
Talent Nikifora przejawia si g ównie w kolorystyce.
Malowa pejza e, widoki budynków, autoportrety na
kawa kach tektury, skrawkach papieru.

ona na tle jeziora (J.M.)

Wspomnienia m odo ci
Wspomnienie m odo ci t sknot si wyry o
i alem. W d ugim yciu m odo krótkim epizodem.
Wszystko co najwa niejsze wtedy si zdarzy o;
nadzieje, yczliwy wiat, mi
oraz zdrowie.
W pó niejszym yciu – urozmaice niema o:
Wojna, podró e, prace. I co z nich zosta o?
Niewiele. W pami ci s na drugim planie.
odo ci wspomnienie najsilniejsze zostanie.

Nie wart jest szcz cia, kto nie umie go uchwyci , gdy samo do niego przychodzi.
Miguel de Cervantes
Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu, przyjdzie – zrobi niespodziank .
Boles aw Prus

2.2. Szcz

liwe chwile utrwalone w obrazie

Intensywne prze ywanie szcz cia
Silniejsze ni przyjemne uczuciowe doznanie
po zdarzeniu. Gdy mignie umie chwyci je trzeba.
Na krótko w d ugim yciu cz owiekowi jest dane,
chocia pozornie ka dy jak szans ma.
ugo chcia oby si
w mi ym szcz cia ob oku,
który przemija. Stale nikt by nie wytrzyma .
Goethe powiedzia , jego nie trwa o nawet roku,
a prawdziw rado tylko cztery tygodnie mia
Radosne zdarzenia cz stsze u dsisiejszych m odych.
ycia przed sob i si posiadaj jeszcze do .
Tworz rodziny, nie mieli prze
wojennych.
ównie poch ania ich praca, zabawa i mi
.
Z wiekiem ród a wyczerpane. Zostaje „szcz liwo ”
materialna lub duchowa. Wówczas dzi kuj za nie.
Wraca fala wspomnie , jak prze ywa o si mi
.
Zaskoczeniem, e uczuciowe wa niejszym si staje.
boko tkwi w sercu b ahe fakty niekiedy.
To nic e wojn , wypadek prze
szcz cie mia em.
Najdro sze me wspomnienie, gdy na targu w czasie biedy
glinianego kogucika z dziewczyn wygra em.

Atak na Szko Po arnicz (akwarela J.M.)

Po prawej stronie fragment z kroniki dziejów batalionu AK
„Be t” [3]

2.3. Atak na Szko

Po arnicz

13.09.44 kpt. „Wolak” …Atak na Szko Po arnicz przy ul.
Nowy wiat, naprzeciw Muzeum, wyznaczono na godz. 19,
o zmroku. O godz. 11 dru yna „ uka” otrzymuje rozkaz
rozpoznania stanowisk niemieckich w oficynie Nowy wiat 8/10,
w budynku na lewo od szko y. Przy przeskoku przez podwórko
otrzymuje strza w lew pier „Jur”. „O jak boli” - ostatnie jego
owa. Wtedy zobaczy em, jak z bramy nr 8 wychodzi m ody
powstaniec, pseud. „Tafon”, z bia o-czerwon opask na r ku.
Przeszed spokojnym krokiem podwórko, nie spiesz c si
odbezpiecza i rzuca granaty w zabarykadowane do po owy okna
parteru, sk d strzelali Niemcy. Nasi skorzystali z tego
i natychmiast zaj li oficyn . St d wi ksza grupa mia a atakowa
Szko z do u, a mniejsza z ona z 14 ochotników - z dachu
Szko y. Mieli my przej z szóstego pi tra wysokiego budynku
Monopolu na po ony na tym poziomie dach szko y, oddalonej
oko o 6 metrów. Nie zapomn wzruszenia egnaj cych nas
czniczek i por. „Ma kowskiego”. Nazywano go w plutonie
krzykaczem, ale to by bardzo dobry dowódca. Przed akcj
powiedzia : „ani jedna baba nie ma prawa pcha si na
drabin ”. Dla czniczki Ireny zrobi jednak wyj tek, bo go
uprosi a. Gdy pad rozkaz, przesuwali my si okrakiem po
poziomej drabinie-k adce. Granatów nie wk adali my do
kieszeni, bo mog y wybuchn . Musieli my trzyma je w r kach.
Wystarcza o osuni cie d oni, aby zwali si w dó z wysoko ci
szóstego pi tra. Dalej szli my jak najciszej po dachu, bez
ustalonej kolejno ci. Tylko podchor y „Grot” z pistoletem by
zawsze na przedzie - my my mieli po dwa granaty, no i jeszcze
by jeden pistolet wspólny z „Dryblasem”. czniczki wci gn y
drobin przez okno - nie by o wi c odwrotu. S ycha by o strza y
na dole, na klatce schodowej i od podwórka. „Dryblas” zosta
ranny w nog . Oparty o cian strzela do Niemca, ukrytego za
workami z piaskiem. Nas ponios o i po chwili byli my bez
granatów. Na szcz cie akcja z do u by a udana. Po 30 minutach
szko a zosta a zdobyta i - co równie wa ne - zdobyli my wiele
broni.

Widok z okna hotelu „Habana Libre”. W tle monumentalny pomnik
Chrystusa, Castillo Morro nad Zatok Hawa sk , której przesmyk
prowadzi do zatoki portu. Wida fragment Maleconu opasuj cego
wybrze e. O niego rozbijaj si fale wzburzonego oceanu. Po prawej
stronie wie a ko cio a San Antonio (J.M.).

Es la isla más hermosa,
que los ojos hayan visto
Cristóbal Colón

2.4. Panorama Hawany

Per a Antyli
Dar natury La Habana – per a Antyli
i rezultat pracy ludzkiej. S oneczne pla e
oceanu, pe no wie owców i hoteli,
pami tek po czasach kolonialnych tak e.
Ambitni Latynosi lubi du skal .
Wielki pos g Chrystusa miasto b ogos awi.
Capitolio, Uniwersytet rang stolicy daje,
te wysokie pomniki Maceo, José Martí.
Pi knych obiektów do zwiedzania jest multum.
Hawana weso ego miasta opini mia a.
ci ga a turystów jako rozrywek centrum.
Do dzi funkcjonuje s ynna Tropicana.
Wybitnych „Kuba czyków” d uga jest lista.
Humboldt, sportowcy, muzycy – Lecuona,
Hemingway, Carpentier, Poey, Capablanca szachista.
Mieszkanka zawsze mówi dumnie „Soy cubana”

skie i kr te ulice dawnego miasta

(J.M.)

3. Miasta w przesz

ci
Linia pi kna jest krzywa.
G.B.Shaw

3.1. Obraz wiata minionego
Dawna Warszawa znikn a ju bezpowrotnie
z bohaterami pod gruzami, z folklorem:
kanionów w skich ulic, studziennych podwórek,
bruków, fabryk, kamienic z szarym kolorem.
Wynie li si z miasta mali spryciarze wróble warszawskie - za ko mi i doro kami.
Miarowy stuk kopyt wnosi perkusj d wi ków
do klaksonów, dzwonków i krzyków gazeciarzy.
Ponad ha as wybija si ydowski jidysz
dzi bardziej egzotyczny ni j zyk litewski.
Dziarsko dzwoni krótki, nieoszklony tramwaj,
przeciskaj c si slalomem przez ciasne Nalewki.
ówny szlak wjazdu z zachodu do stolicy
nie przynosi jej chluby biednym wygl dem.
Stare drewniane parterowe domki
i cieki sp ywaj ce bielonym rowem.
Liczne kina, cukiernie na Nowym wiecie Marsza kowska nie by a szeroka taka
lecz t tni a yciem - podobnie Wis a szara;
jecha a „ciuchcia” do Wawra z „Poniatoszczaka”.
W ma ym wiatku kwit y ludzkie przyja nie plotki z s siadami, podwórzowe gadki,
odwiedziny, sklepy w zasi gu r ki,
podró e bliskie - do M ocin p ywa y statki.
Nadesz y straszne dni podobne do tych ze Stalingradu.
Gruzy, reszt domów dopala
nierz w feldgrau.
W woni spalenizny opuszczali ruiny powsta cy
z nadziej szybkiego powrotu wygna cy.
Po wojnie ca y Naród dok ada cegie ki
do budowy stolicy. Wysi ek by wielki.
Powsta a jak Feniks - cud to niebywa y.
Mnie staremu brak tamtych ludzi wspania ych.

Dozorca (kredka J.M.)

3.2. Dozorca (folklor warszawski)
Dawny wiat tkwi w mej pami ci stale:
uliczki, podwórza, mury obdrapane.
czyzna w saty wychodzi z bramy
to dozorca mieszka com znany.
Goni obuzów, metody mia skuteczne.
Dzieci dozorcy najbardziej by y grzeczne.
Przyjazny dla mieszka ców - nie gardzi trunkiem,
a hrabin darzy szczególnym szacunkiem.
Brama o dziesi tej by a zamykana,
lecz noc otwiera j bez szemrania.
Przysz a wojna, inni ludzie i okoliczno ci,
on si nie zmieni , zda test przyzwoito ci.
Dowozi ze wsi w dliny i nabia ,
przed Niemcami ostrzega , handlem zarabia .
W toku zawieruchy znikn z innymi.
Zosta gruz i napis „Uwaga na miny”.

Zau ek (J.M.)

Zau ek (kredka J.M.)

Brzydota dawnych zau ków bywa urokliwa
J.M.

3.3. Zau ek
Miejski zau ek - kiedy takich wiele,
ski w wóz ci ni ty mi dzy domami.
Tynki wilgotne, fragment elewacji z ceg ami
-po dawnej fabryce - nic si w niej nie dzieje.
ycie mroczne, u pione, otulone cieniem
od pocz tku do bliskiego ulicy ko ca,
dziury w chodniku nie widz ce s ca.
Kocie by - b
zabytkiem te kamienie.
Mieszkania ma e - do nich ciemny korytarz,
okna g boko w murze. Jakie ycie
trudne do odgadni cia przebiega skrycie –
kwiatek w doniczce, kobiety blada twarz.
Cisz rozdziera ha as otwieranej bramy,
zgrzyt przejmuj cy, elazny, zardzewia y.
Staruszka przy murze sunie bezszelestnie,
nie wiadomo sk d, co z góry chlupnie.
Zab kany przechodzie boi si ciemno ci,
stukot nierówny - czy zbli a si kreatura?
Mo e wyjdzie Dracula i napadnie intruza,
nim nadejdzie pomoc — zabije bez lito ci.

Mi e dla przechodniów d wi ki
orkiestr ulicznych. W ich
tekstach kpiono z Hitlera i
Niemców

Warszawscy muzykanci (rys. J.M.)

Mimo e codzienno ci w
getcie by g ód, starano si
stworzy elementarne warunki
bytowania. Powsta a nawet
ydowska
orkiestra
symfoniczna. Na koncerty
wydawano bezp atne karty
wst pu. Uliczny skrzypek w
warszawskim getcie w graniu
szuka sposobu na prze ycie.

Uliczny skrzypek w warszawskim getcie (rys. J.M.)

4. Okrutna po owa XX wieku
4.1. Nowe d wi ki w okupowanej Warszawie
Wraz z okupacj nowe d wi ki z owieszcze;
mowa szczekliwa przejmuj ca dreszczem.
„Halt! Heil Hitler! Feuer!” w snach jeszcze s ysz ,
strza y egzekucji, a po niej cisz .
Wiejsk przemarsz wojska od Batorego folksdojczy, wie ych adeptów Führera.
ny piew - gotowi zmia
ka dego.
Na koniec brzmi ce wystrza owo „Hajla!”
Lokalny parali miasta - przystaje tramwaj.
Bezpieczniej zej z linii ognia Schutz-Polizei.
Przy przewozie wi niów z Pawiaka na Szucha
przera liwej syreny trzeba by o s ucha .
Nie by aby kompletna d wi ków paleta
bez szumu na estakadzie, cz cej getta.
Tupot, szuranie t umu biednych ludzi skojarzenie z marszem niewolników budzi.
BBC mi e dla ucha d wi ki nadawa a te B yskawica. Ko czy tragicznym akordem.
Spiker egna rodaków ami cym si g osem.
Przechodzi ju do historii dawna Warszawa.

Administratork domu przy ul. Ludwiki 1, w którym
mieszka em, by a
ydówka, wychowuj ca samotnie
kilkunastoletni córk . adna, sympatyczna dziewczyna
podzieli a los spo eczno ci ydowskiej. Pami
o niej
zainspirowa a mnie do napisania wiersza (J.M.).

To po r kach pozna r
mistrza
Pablo Picasso
Pos ugujemy si kolorem, ale malujemy sercem
Chardin

4.2. ydówka z naszego podwórka
„Ryfcia wyjrza a!” - sygna dla cz stego
z nas zbiegowiska podwórkowego.
Pi ki odrzucono, kije posz y na bok.
Czekamy na kolejne odegranie scenki
palenia papierosa w oknie. adny spektakl
Ryfci - uroczej ydowskiej panienki.
Dystyngowane ruchy w odpowiednim tempie aktorstwo wysokiej klasy. Sk d si wzi o?
Wzrok nieobecny - troch ponad nami
lecz z nici sympatii. Szelma wiedzia a,
e j lubimy i nie zranimy drwinami.
Wojna zmieni a ycie i los cz owieka.
Okno zamkni te, opuszczona zas ona ona cofn a si od niego zal kniona.
Sp oszona jak ptaszek - nie ma gdzie ucieka .
Ale pó niej ju nie by o Ryfki.
Fascynacja ch opi ca nagle si urwa a.
Zastrzeli j pewnie SS-man dla rozrywki.
obuziaki zgin li. Pami we mnie zosta a.

Antoni S onimski (1895-1976)
ALARM
„Uwaga! Uwaga-Przeszed !
Koma trzy!”
Kto biegnie po schodach.
Trzasn y gdzie drzwi.
Ze zgie ku i wrzawy
wi k jeden wybucha i ro nie,
Ko uje j kliwie.
os syren – w oktawy
Opada – i wznosi si j k:
„Og aszam alarm dla miasta
Warszawy!”
.(…)
.
.

ECCE HOMO (rys. J.M.)
ydzi przed nierzami niemieckimi
musieli zdejmowa nakrycie g owy

ydówka (J.M.)

Wielka Synagoga w Warszawie,
wysadzona w 1943 r.
(rys. J.M.)

4.3. Fragmenty wierszy ydowskich poetów
Julian Tuwim (1894-1953)
Tragedia
Najwi ksza ma tragedia – to, e ydem jestem.
A ukocha em Arjów dusz chrystusow !
e si co zrywa czasem jakim wn trznym gestem
I przypomina Rasy dziedziczno wiekow !
e si co czasem nag ym, zwierz cym odruchem
Buntuje we krwi mojej, dziko, nie wiadomie,
I walczy krew semicka z jakim innym Duchem
W wichurze wieków przesz ych i w my li ogromie!
(…)
Jan Lecho (1899-1956)
[Nie ma dzisiaj Beatrycz]
Nie ma dzisiaj Beatrycz, nie ma wi tych Teres,
Nad wszystkim zapanowa plugawy interes.
Gdzie s te, co grywa y poloneza A-dur?
Pani de Récamier zabrak o. Gdzie panie Pompadour?
Mieczys aw Jastrun (1903-1983)
ydzi
Tu tak e jak w Jeruzalem
Jest pos pny mur p aczu.
Ci, którzy pod nim stali,
Ju go nie zobacz .
Pusta noc, pusty dom, g uchy gmach.
St d ich wywleczono.
Zosta a ciemno – i strach.
I wn trza – mierci ono.
(…)

Zatoni cie RMS Titanic jest najs ynniejsz katastrof morsk I po owy
XX wieku.

Dno morza – cmentarzysko zatopionych statków (J.M.)

4.4. Ofiary morza
Niektóre s ynne katastrofy morskie:
USS Maine - ameryka ski pancernik II klasy - zaton 15
lutego 1898 r. w porcie w Hawanie na skutek wybuchu
amunicji - zgin o 266 osób. Jego zatoni cie spowodowa o
krótkotrwa wojn Hiszpanii z USA, zako czon utrat
przez ni Kuby, Puerto Rico i Filipin.
RMS Titanic - ameryka ski statek pasa erski - zaton w
nocy z 14 na 15 kwietnia 1914 r. po zderzeniu z gór lodow
- zgin y 1504 osoby z 2208 znajduj cych si na statku.
RMS Empress of Ireland - kanadyjski statek pasa erski zaton 29 maja 1914 r. ok.2 rano, po zderzeniu z
glowcem norweskim SS Storstadt - zgin y 1024 osoby.
SS Andrea Doria - w oski statek pasa erski - zaton 26 lipca
1956 r. na skutek zderzenia ze szwedzkim statkiem
pasa erskim SS Stockholm - zgin y cznie 53 osoby.
MS Estonia - prom samochodowo pasa erski - zaton noc
z 27 na 28 wrze nia 1994r. na skutek oderwania si klapy
dziobowej podczas sztormu - zgin o 851 osób.
Jednak najwi cej ofiar na morzu poch on o nie morze,
lecz wojna, na przyk ad:
HMS Hood - brytyjski kr ownik liniowy, zatopiony 24
maja 1941 r. przez pancernik Bismarck - zgin o 1415 osób.
MS Wilhelm Gustloff - niemiecki transportowiec wojskowy
(p ywaj ce koszary) - zatopiony 30 stycznia 1945 r. przez
radziecki okr t podwodny, p yn w konwoju z eskort
torpedowca– zgin o cznie, wg najnowszych ocen, co
najmniej 9,6 tys. osób

(J.M.)

Barykada-przekop w Alejach Jerozolimskich przy kamienicy
o numerze 23 (dawniej 17), odgrywa a wa
rol w czasie
Powstania. Wzniesiona pod ostrza em przez bataliony „Be t”
od strony po udnia i „Kili ski” od strony pó nocnej.
Nast pnie przez nie broniona. Uratowa a ycie wielu
ludziom przebiegaj cym wówczas Aleje. Przechodzili przez
ni uciekinierzy ze Starówki, Powi la oraz „s onie”
transportuj ce ziarno od Haberbuscha.

5. Powstanie Warszawskie

5.1. Barykada-przekop przez Aleje Jerozolimskie
Barykada - jedyna przez Aleje droga,
Pó nocn z Po udniow
cz ca dzielnice.
Do ko ca powstania uporczywie broniona.
Ona tysi com ludzi ocali a ycie.
Popis sztuki in ynierskiej dwóch batalionów.
Ogromne jej znaczenie myli skromny wygl d os on by na jezdni nasyp a na chodnikach rów.
Bezpieczne przej cie, nie zagro one znik d.
Ni szli z Powi la do „Ziemi Obiecanej”,
z kana ów nierze Starówki pe ni chwa y.
Zdumiewa y ich domy i szyby jeszcze ca e tu te nast pi lawiny ognia i dni zag ady.
W ostatnich dniach „s onie” drepta y mozolnie,
transportuj c j czmie z Zak adów Haberbuscha.
O dwa tygodnie przed
y miasta agoni .
Marsze d ugie, niebezpieczne - g ód je wymusza .
Krzywdzi krytyka i ogólne narzekania
ze strony tych, co nie prze yli Powstania.
Powsta cy organizacyjny talent i m stwo
pokazali w walce, bez widoków na zwyci stwo.

Krótka, nadzwyczajna koncentracja energii w chwili strachu lub innej
silnej emocji (rys. J.M.)

5.2. Rekordy wojenne
Olimpijskie rekordy, w cieplarnianych warunkach
osi gane, notowane, nagradzane na wojnie vice versa,
tylko nielicznym znane.
W krytycznych sytuacjach rozbrat cia a z rozumem.
gdy rozum nie nad a, to odruch zarz dza,
z wykorzystaniem ca ego zasobu energii.
Z autopsji przyk ady znale umiem.
Gdy na pocz tku „Po ogi Warszawy”
delikatny synek oderwany od mamy,
nie mia si y podnie worka soli,
teraz, gdy n dza osi gn a dno,
na plecach rannego d wiga to chuchro.
Nie chce, by kolega wpad do okrutnej niewoli.
Koszmar! Krew ciek a z g owy, nogi kopa y trzeba by o biec szybko, bo kule k sa y.
Ostatnie dni. Z ty u Warszawa p on ca.
„Królowa rzek” te nas nie rozpieszcza.
Woda zimna, wstr tna piana i nurt ywy.
Motylek by rozgrza , lecz kto si wychyli
szybciej dojdzie na dno, ni do Eldorado,
które nie takie pi kne wkrótce si okaza o.
Cicho i wolno p yniemy do Pragi,
dzn abk , w mokrym ubraniu i boso.
Hurra! Brzeg! Wynurzam si z wody, prawie nagi
z baga em prze . Dzi ki Bogu, e si uda o.

(J.M.)

Patrol sanitarny „Angora” batalionu „Be t”, dowodzony
przez Wier Dudzi sk – pseud. Angora. Wspó dzia z
batalionem „Golski” podczas zdobywania „Ma ej Pasty”.
„Ma Past ” nazywano stacj telefonów przy ulicy Piusa XI
nr 19 (obecnie ul. Pi kna), o któr od po owy sierpnia
toczy y si ci kie walki. Po ca odziennym szturmie zosta a
ostatecznie zdobyta w nocy 22 sierpnia 1944 roku.
Obraz namalowany na podstawie zdj cia przedstawiaj cego
dziewcz ta z patrolu „Angora” w dzie po udanej akcji, na
podwórzu kamienicy przy ulicy Mokotowskiej. Stoj od
prawej szcz liwe, u miechni te dziewczyny:
Misia Przybylska – pseud. „Mi ”
Izabela Sztosówna – pseud. „Ry ” ( ona prof.
Zachwatowicza)
Alina K opotowska – pseud. „Pantera” (Wydz. Architektury)
Barbara Przygodzka – pseud. „ abka”

5.3. Sanitariuszki
Na obrazie dziewczyny z tamtych dni
na pierwszym planie - na drugim ruiny.
Sanitariuszki z batalionu „Be ta” ogólnej tragedii nie oddaj ich miny.
Emanuje z nich rado , zadowolenie dzisiaj „Ma a Past ” zdoby si uda o.
Nie przysz o atwo - trwa o trzy tygodnie.
Ratowa y rannych - szcz cie, e wysz y ca o,
Padaj pytania, jak prze y wojn ,
Co potem robi y? „Misia” zgin a wkrótce,
abka” jako lekarz pracuje w Kanadzie,
Dwie architektki s z nami w kontakcie.
To wiat miniony. Dziewczyny by y inne.
za si w oku kr ci, gdy wraca wspomnienie.
Pami o dniach szalonych nieco si o ywia,
przejmuje j drugie, trzecie pokolenie.

Kuzynka Basia, zgin a w gruzach kamienicy przy ul. Ho ej 9 (zb. w .)

(J.M.)
Podwórze kamienicy przy ul. Ho ej 9 o wietlone flar , grobowiec
rodzinny

5.4. Moja ma a dziewczynka z AK
W muzeum na murze wyryte nazwiska,
przewa nie m odzie y poleg ej d uga lista.
Gor ce ch opaki, w ród nich dziewczyna mia a,
z Woli, Ochoty - ró ni - mier ich zrówna a.
Wspomnienie o jednej w pami ci zosta o o u miechni tej ma ej pyzie mazowieckiej.
Bardzo si broni a gdy odes j chciano:
„umiem biega szybko, nie jestem ju dzieckiem.”
Wnios a du o rado ci i troski zarazem
w niebezpiecze stwie byli my wtedy razem.
Wierzy a, e ulice pod ostrza em, kana y
od studziennych podwórek mniej jej zagra y.
Przeczu a. Zrzucili bomby niemieccy lotnicy.
Lawina gruzów z wysokiej kamienicy,
a pod ni moja ma a dziewczynka z AK.
Tak si dla niej sko czy a ta wojenna gra.
kuzynce Basi

(J.M.)
Plac Trzech Krzy y – centrum Warszawy opuszczone przez
mieszka ców i zrujnowane. Teren walk batalionu AK „Be t”

5.5. Pó niej nast pi cisza
„Después vendrá la calma” – pod tym
wi cznym tytu em obejrza em za
granic polski film.

Warszawa miasto niepokonane
Ostatnie s owa spikera stacji „B yskawica”:
„To co pozosta o w Warszawie jest gruzów stosem”.
Nie da o nadziei wyp dzonym mieszka com,
by udzi si do kochanej stolicy powrotem.
Odbudowa jej sta a si cudem niebywa ym.
Szybko po wojnie powsta a jak Feniks ze zgliszczy.
Du ym zbiorowym ca ego narodu wysi kiem
sen o dawnej, takiej samej stolicy si zi ci .
Zostawiono co by o tradycj , ale s i zmiany
na lepsze. Nowe mosty, drogi b dziemy mieli.
Jest metro, wielki stadion, szeroka Marsza kowska,
du o miejsc pami ci o tych, co polegli.

Gen. A. cibor-Rylski 30.07 w
Muzeum P.W.

Prezydent B. Komorowski na Pl.
Krasi skich

Poczet sztandarowy, harcerze i ostatni kombatanci batalionu „Be t”
przed tablic upami tniaj ca barykad -przekop w Al. Jerozolimskich
01.08.2014.

6. ywa pami

o Powstaniu i okupacji

6.1. Siedemdziesi ta rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
Przewrotny czasie, g uchy na moje pro by,
jeszcze przyspieszasz, gdy mówi „zwolnij draniu”.
A wtedy d
si niemi osiernie,
podczas 63 dni walki w powstaniu.
Ju min o lat siedemdziesi t.
Rocznica okr a i wielkie obchody.
„Kolumbów” dzisiaj rzadko si spotyka,
film „Miasto 44” robi re yser ca kiem m ody.
W biedzie rozkwita duch bojowy Polaków.
Ofiarna walka i dobra organizacja.
Mieli my pras , poczt , wod , pr d, stra aków.
Robi a to w gin cym mie cie inna nacja?
Nasz dramat – na murze wyryte nazwiska,
ównie poleg ej m odzie y d uga lista.
Jacy byli? Jakie mierci okoliczno ci?
Kilku mi bliskich, inni nieznani w wi kszo ci.
Z entuzjazmem dawny wiat zwalili my;
nast pi inny, o który si nie bili my.
My kombatanci tkwimy w tamtej epoce
ró nie ocenianej. Czy jest na to rada?
ody s siad wywiesi w oknie flag z miejsca polubi em mojego s siada.

Warszawiacy prze ywaj niezmiennie 1 sierpnia
rocznic wybuchu Powstania.
Zdj cia przed Rotund i na placu Krasi skich
01.08.2014.

6.2. Syrena w godzinie „W”
Przera liwe wycie syreny w godzin „W”
przywo uje wa ne historyczne zdarzenie.
Zryw Kolumbów, wielu poleg ych a do bólu,
koniec epoki, brutalne miasta zniszczenie.
Do rozpocz cia czasu honoru dawa znak,
zaskakuj cy wroga jak piorun z nieba.
O pi tej zaczyna si na niego atak.
Znale si w wolnej Polsce by a nadzieja.
Co roku w wielu miastach rozbrzmiewa syrena.
Chwila zadumy, staje ruch – sprzeciwu nie ma.
Wyra aj c tym dla stolicy swoje uznanie
przyznaj , e serce kraju bije w Warszawie.

Kpt. pil. Zb.Szostak i polska za oga „Liberatora” zestrzelonego nad
Puszcz Niepo omick (MPW)

„Liberator” w locie (MPW)

Ulica Miodowa - szcz tki „Liberatora”z za og z RPA, zestrzelonego
nad Warszaw (MPW)

6.3. Liberator
Nierymowane t umaczenie w asnego wiersza napisanego w
zyku angielskim [4]
yszy si odleg y d wi k jak brz czenie komara.
W kakofonii d wi ków trudny jest do rozpoznania.
No yce reflektorów tn czerwone niebo,
w kierunku dalekiego punktu tysi ce pocisków.
„Liberator” – sama nazwa wzbudza emocj .
Odwa na za oga, ogromna maszyna na niebie,
wykonuj ca d ugi lot, ledwo widoczna z ziemi,
ponad 6000 metrów, nasza nadzieja na amunicj .
Plac Krasi skich jest miejscem do zrzutów,
miesznie ma y w porównaniu z samolotem.
Powsta cy biegaj rozstawiaj c znaki.
Dooko a w mie cie p on budynki mieszkalne.
Bohaterscy lotnicy przybywaj z pomoc ,
startuj c z W och. Nara aj swoje ycie.
Maszyny w locie nurkowym, podobne do or ów,
zrzucaj bro . Do góry leci morze pocisków.
Bardzo pragniemy ich szcz liwego powrotu,
zbyt wiele dzielnych za óg pada ofiar .
Oni s w ród nas z w asnego wyboru.
My mieszka cy miasta skazani jeste my na zag ad .
Jeden trafiony samolot rozrywa si na strz py.
Maszyna wali si na oczach powsta ców.
Skrzyd o spada w kierunku rzeki jak kartka papieru.
W nim jest strzelec, on tylko prze z ca ej za ogi.

Inscenizacja zamachu na Kutscher

Kamie upami tniaj cy miejsce obrony pa acyku Michlera

6.4. Inscenizacja zamachu na Kutscher
Który z kolejnych ulicznych happeningów.
Na Kutscher , kata Warszawiaków, zamach,
w scenerii tych samych, przedwojennych domów.
Przyby a m odzie i starzy ze zami w oczach.
Zdumia a frekwencja, oblepione drzewa!
Pomimo „bondów” w wizji, pirotechnice,
ciekawa i wzruszona spo eczno Warszawy,
dawne zdarzenia prze ywa jeszcze raz chce.
Zale nie od wieku, z up ywem czasu
ocenia si akcj w ró nym aspekcie porywaj cy widok bohaterstwa Polaków,
atmosfer miasta – z wrogiem zetkni cie.
Wzruszali m odzi uczestnicy zamachu.
Jacy inni, kuse spodnie, ubiór niedzisiejszy,
kul nie owali, cho na wag z ota a w przypadku ranionego – patos mierci.
Atmosfer odda o z Niemcami t o;
Hackenkreuze, r ce wyrzucane wawo
ze szczekliwym Heil Hitler, przykrym dla ucha.
Jeste my dumni, e w nierównych zmaganiach
z silnym wrogiem Polak nie zatraci ducha.

Miejsca pami ci o Batalionie „Be t”

6.5. Nieliczne ju

rodowiska Powsta cze

Batalionów AK w roku 2014

Batalion AK „Be t” – ródmie cie Po udniowe
Obchody okr ych rocznic mog by ostatnie.
rodowiska wi ksze, jak „Zo ka”, „Kryska”, „Baszta”,
z pomoc rodzin. W mniejszych czynnych cz onków braknie.
Czas przerzedzi liczne kiedy bataliony AK.
„Be t” ródmie cie Po udniowe nie ma ju przysz ci.
Kiedy sztandar do Muzeum Powstania zostanie oddany
wówczas „Kronika Dziejów”,spisana dla potomno ci,
oraz miejsca pami ci b
po nim ladami.
Po wojnie inicjatyw wiele i liczne spotkania.
Ze smutkiem egnali my ka dego koleg .
Pami wspólnych prze
nas brata a,
przysz o w ko cu przykre osamotnienie.

Boska Komedia – przeprawa Styksem (J.M.)

Wieczór Zaduszny na cmentarzu
W Dzie Zaduszny, wieczorem na cmentarzu,
powszechna ciemno – chocia wieczki si pal .
Ponura sceneria – wracaj wspomnienia;
refleksja, al – uderza w cz owieka fal .
Koniec krz taniny, pustoszeje cmentarz,
Pami o bliskich na najstarszych spada,
Dobrze ich znali – szcz liwcy prze yli;
mówi jacy byli w czasie rozstania.
Teraz dla duchów i mar nast puje pora,
Za nimi jest ju przeprawy Styksem zmora.
Cho przewo nik Charon zaprasza do odzi,
my : „od
na pó niej – nie zaszkodzi”.

7. Inny wiat
Taxes of death are unrecalled.
Arm und reich sind im Tode gleich.

7.1. Dzie Zaduszny
Mój wiat Umar ych powi ksza swe grono
ze zmiennym tempem. W m odo ci przyrost wolny,
potem przyspiesza . Odeszli krewni, bliscy,
przyjaciele – du grup ofiary wojny.
Pochylam g ow przed ciemnym lasem przodków.
Za ycie – rola seniora na mnie spada.
Przywo uj ich kontury drzew: wysocy,
niscy, skrzywieni jak w czasie rozstania.
Powszechne wi to, morze kwiatów i wiate ,
ozdobione groby oznak dba ci.
Podkre laj tak e siln u Polaków
potrzeb ze zmar ymi duchowej czno ci.

Fraszka
Telefoniczna oferta „namolna”.
Ju du ych atlasów niepotrzebnie mam sze .
Po ostatnim telefonie milczy firma.
Chcia bym atlas drugiego, lepszego wiata mie .

Parco dei Mostri
ksi
Orsini stworzy .
Straszy nim ludzi,
sam d ugo nie po .

(J.M.)

Nierealna sceneria kusi do wybryku,
by wspi si na wie i zapia „kukuryku”

W malarstwie mo na si oderwa od realizmu, ale nie od logiki.
J.M.

7.2. Strach

Naje si strachu, a potem czu si bezpiecznie,
pragniemy takiego sprawy zako czenia.
Gdy jest jego pewno , dajemy si przestraszy
wiedz c, e na d ugo niebezpiecze stwa nie ma.
Ono zosta o wpisane w ycie wielu ludzi.
górnicy, stra acy – d uga jest ich lista.
Odwaga skoczka, astronauty podziw budzi.
e potrzebni spo ecze stwu - sprawa oczywista.
Mo na si przestraszy w parku grozy Disneya –
dinozaury, gady, potworów gro ne d wi ki,
figury woskowe – Rozpruwacza, Hitlera.
Chc ludzie emocji, prze ywaj c l ki.
Namalowa uczucie strachu na twarzy,
podobnie jak miech, trudny obrazów temat.
Gdzie komu si uda o, znale si staram
wska na „Krzyk” Muncha ze znanych malarzy.

(J.M.)

(J.M.)

8. Pejza e
Wszystko jest pi kne, wystarczy tylko umie dobrze spojrze .
Pablo Picasso

8.1. Wierzby na Mazowszu
Groteskowych patyków wiechcie
na czubkach lichych pni rosn .
Go e pa y jak g owy rekrutów
zostaj z wierzb ci tych wiosn .
Szybko „pierwotn urod ”
przywracaj ywotne korzenie,
z rowów pij c chciwie wod .
Lasu wierzby nie tworz , mijaj je poeci,
wrony obsiadaj , jemio om nie smakuje.
Zwyczajna im szara sceneria; wiatr, szaruga –
dodajmy biedn wiosk i piej cego koguta.
Na tym tle malarz w czerniach je maluje.
Ustawione w szeregu jedna za drug ,
podobne do mnichów w druj cych za chlebem.
Z wolna zw a si ich piaszczysty trakt –
gdzie daleko widoczny zieleni styk
z lini lasu i b kitnym niebem.
Sun cy noc
ty ksi yc za wierzbami –
pi kna ilustracja sonaty Beethovena,
Chopina inspiracja. Teraz te wspó czesnym
droga jest z wierzbami mazowiecka ziemia.
Wis a i wierzby Mazowsza s symbolami.

Przez ca y rok walka o przetrwanie (J.M.)

8.2. Walka o przetrwanie
Stara sosna
Samotna, cherlawa, wykrzywiona sosna
a obok w lesie tak pi knie, kolorowo.
Mocno pochylona na piaskowej skarpie.
Fasada Notre-Dame i karze Quasimodo.
Rozgrywa si dramat – aktorami drzewa.
Go e korzenie uczepione spazmatycznie
usuwaj cej si skarpy, ja owego piasku,
jak palce staruchy, krzywe reumatycznie.
Jej czas dawno min – z uporem trwa jeszcze.
Interesuj cy widok spragnionej deszczu,
wytrzymuj cej susze, w zimie mrozyprawie wszystko u niej go e – na wierzchu
Przyszli drwale – wal si smuk e choiny.
Na wojnie te m odzi, pi kni najpierw gin .
Po pracy w jej cieniu wys cz flaszki dyskutuj „po acinie" i nie spojrz na ni .

(J.M.)

(J.M.)

8.3. Wilki

Dramat muzyczny
nie na, mro na sceneria z wilkiem na tle boru;
naprzeciw chata i pies przykuty
cuchem –
wyczuwa zagro enie. Nie maj c wyboru,
daje panu sygna , cichym, przeci ym wyciem.
W noc ksi ycow brzmi jak Haendla „Largo".
Wilk podchodzi, trzeba przej w allegro,
podzwoni
cuchem, skowyt i szczekanie.
Zamilk . W allegretto przesz o kur gdakanie.
Wychodzi z chaty zaspane ch opisko,
nie dostrzega wilka czaj cego si blisko,
za zbudzenie obija s ug wiernego –
co za bana ! Nic interesuj cego.
Pere
jest jednak d wi kowa sprawy strona.
Wilk zaczyna jakby le ny utwór muzyczny –
oryginalny, pi kny cho kakofoniczny.
Pies zaskomla , sko czy a si jego rola.
Wilk wielki artysta zna talenty swoje;
wycie d ugie, przenikliwe a do bólu,
gro ne i kaj ce, po polach daleko p ynie
i echem odbija dochodz c do boru.
Koniec koncertu. Aktorzy si rozchodz ;
wilk z g si do lasu, ch op do chaty,
pies na nagrod dosta przecie baty.

Pejza (pastele t uste J.M.)

ona Autora

8.4. Sentymentalny widok
Lata m ode, dni weso e
Chcia bym jak dawniej w ogrodzie by z on ,
wdycha wo kwiatów i cieszy si wiatem.
Razem zanuci piosenk ulubion
i podziwia wiosn , co staje si latem.
os na drugi brzeg rzeczki leniwie si niesie.
Niech echem powraca, niech nam szumi drzewa,
gdy wiaterek swawolny wieje w m odym lesie
i ptaszek jaki niech nam wtedy piewa.
Wspomnienia czasem nachodz cz owieka.
My z on tacy m odzi, przepi kna przyroda.
Lecz nagle film si ko czy, widziad o ucieka…
Powrót do realiów. Jaka wielka szkoda.
Czasy si zmieniaj
kam si powrotu do dawnych miejsc uroczych,
w których w m odo ci prze em najszcz liwsze lata,
by nie spa z ob oku z udze i naiwnych marze ,
w zetkni ciu z brutalnymi realiami wiata.
Czy jest jeszcze ten wij cy si strumie w lesie?
Pewnie nie ma ladu po wodnym starym m ynie
i anów poziomek na skwa nia ej glebie.
Most rozebrano, bo zabytki przeszkadza y gminie.
osne jest szukanie miejsc nieistniej cych.
e tak jest, chwyta serce al i rodzi si bunt.
Nie wskrzesi si te ludzi z miejscem zwi zanych.
Czas miniony nie wraca – tempora non surgunt.

aglowiec w pobli u wyspy (pastele suche J.M.)

Na Kubie nie ma du ych rzek. Najwi ksza - Cauto - ma
ugo ok. 200 km. Liczne strumienie uchodz ce do oceanu
rozszerzaj si na zatoczki. Poniewa by y to miejsca
dogodne dla l dowania piratów, do obrony przed nimi
stawiano ma e warownie

.
Krajobraz „ucywilizowany” rozleg ej doliny Viñales w dzielnicy Pinar
del Río z charakterystyczn samotn ska . W tle cuch górski Sierra
del San Cristóbal (J.M.).

9. Egzotyka
9.1. Kuba
”Venceremos”? („Zwyci ymy” - popularne has o
Kuba czyków)
Na wyspie Kubie, jak na wulkanie, wszystko gor ce:
klimat, woda oceanu, ludzie, a zw aszcza dziewczyny.
Miasta z turystyki i lekkiej rozrywki s yn ce,
dawniej „per ami Antyli” nazywane by y.
Hotele luksusowe, pla e, kluby golfowe.
Wszystko nastawione na turyst bogatego.
Obecnie pustawe. Rzadko buduje si nowe,
w nowym ustroju pró no czeka przyjezdnego.
Karaiby
Kiedy Kub przechodzi o si pod cedrami.
Znikn y wyci te na budow armady.
Podró e aglowcami trwa y tygodniami.
Teraz „skok” i jeste my na pla y Dominikany.
We wspó czesnych podró ach ma o uroku, przygody.
Gdzie nieodkryte l dy, bezludne wyspy, aglowce?
Niekiedy plajta biura dodaje wra
urody.
Problemy: brak samolotu, jak opu ci Wyspy Owcze?
Ma y sta si wiat, du o komercji w egzotyce.
Dzieci klasy redniej cz sto je
za granic .
Zim – Alpy, latem – pla e na Teneryfie –
odwiedzaj je cz ciej ni ja Falenic .

(kredka J.M.)

Zach cony folderami
odwiedzi em w 1970 roku
Trinidad, nazywany dawniej
Villa de la Sanctissima
Trinidad (Miasteczko
Naj wi tszej Trójcy). Jest
wysoko po one blisko
morza. Za yl je w 1514 r.
Diego Velasquez. W skie
uliczki z „kocimi bami”,
domy z gliny, 45-metrowa
wie a wybudowanego w
1825 r. ko cio a. Miasteczko
jest historycznym zabytkiem
kolonialnej zabudowy.

Na szczycie pasma gór Sierra
Maestra w Oriente, na terenie
parku narodowego, znajduje
si olbrzymi meteoryt,
nazywany La Gran Piedra
(Wielki Kamie ). O jego
rozmiarach wyobra enie daj
sylwetki ludzi, którzy wspi li
(kredka J.M.)
si na niego po drewnianych
schodkach. Z wysoko ci ok. 1250 m nad poziomem morza
roztacza si pi kny widok oceanu, bliskiego miasta Santiago
de Cuba i zatoki Guantánamo, a przy sprzyjaj cej aurze
widzi si brzegi Jamajki i Haiti. Ocean blisko brzegu ma
boko ok. 7500 m, st d zdarzaj si ruchy tektoniczne.

Mieszanina stylów we wspó czesnym malarstwie
kuba skim

Pejza Hawany znanego malarza
Portocarrero (gruz y farby na
ótnie)

Wn trze z kolumnami
Amelia Peláez (styl
prymitywny)

Martí – Raúl Martinez (styl
pop-art)
Paisaje (Pejza ) – Carlos
Enríquez (impresjonizm)

W latach siedemdziesi tych wypada o, by obywatele krajów
socjalistycznych przebywaj cy na Kubie uczestniczyli w
spektakularnych akcjach zbierania trzciny cukrowej.

Guajiros (biali mieszka cy wsi) – Eduardo Abela

9.2. Mieszka cy dalekich krajów
Przez trzy lata (1968-1971) pracowa em na uniwersytecie w
Hawanie. Przebywaj c w ród Kuba czyków pozna em ich
bli ej. W Pekinie by em dwukrotnie tu przed rewolucj
kulturaln w zwi zku z budow nowej polskiej ambasady.
Zaprojektowa em w niej instalacje oraz ró ne urz dzenia
techniczne. O Chi czykach mniej mog si wypowiada ,
poniewa yj w ogromnym, zró nicowanym kraju a ich
kultura jest hermetyczna. Obrazy dwóch Berberyjek (str. 82)
znalaz y si tu przypadkowo. Namalowane zosta y z dwóch
bia o-czarnych zdj , które da mi stryj. By on kapitanem w
armii Andersa. Przechodz c szlakiem bojowym – Tobruk,
Algieria, Monte Cassino – zetkn si ze wiatem arabskim.
Przekaza mi troch spostrze , ale z islamem wol nie
mie nic wspólnego.
Cech wspóln wszystkich mieszka ców jest duma ze
swego kraju. S zadowoleni gdy si go chwali.
Kuba czycy
lubi ludzi wszystkich ras i narodowo ci poza Jankesami
na pierwszym miejscu jest dla nich mi
, na dalszym
praca i osi gni cia zawodowe
ceni kobiety, szczególnie bia e; s one szczytem marze ,
szczególnie dla kolorowych mieszka ców
kierowcy mijaj cy adne kobiety naciskaj na klakson
ju dla bardzo m odej nastolatki bardzo wa ne jest mie
narzeczonego
rozwodów jest jednak du o, poniewa
dzieci
wychowywane s przez pa stwo
czyj
uwag zwraca si psykaniem; na przyk ad
przywo uj c kelnerów
nie s materialistami, bezinteresownie pomagaj
nie s zawistni; osi gni cia kolegów ciesz ich i lubi
pokazywa je cudzoziemcom

Kolorowa Kuba (kredka J.M.)

Dwa nie rosn ce w Europie drzewa: stale kwitn cy
tramboyan i seyva z fantastycznym pniem (nazwy
kuba skie). W g bi Escuella Bellas Artes w Hawanie –
du y obiekt wybudowany z funduszy UNESCO, sk adaj cy
si z pawilonów po wi conych ró nym sztukom, jak
baletowi, muzyce, filmowi etc. Widoczne kopu y to pawilon
malarstwa.

przywitania polegaj na krótkim klepni ciu ramienia;
ciski, ca owanie si m czyzn s niedopuszczalne
obyczajowo
nie nosz sanda ów ani szortów; s one dla nich oznakami
homoseksualizmu
kochaj taniec, przy czym podstaw ich ta ców nie jest
„bieganie”, lecz ruchy ca ego cia a
klimat wymusza codzienn zmian koszuli i tym samym
cz ste pranie; gol si
wieczorem – na ewentualne
spotkanie z dziewczyn
we wrze niu przestaj si k pa w oceanie, bo woda ok.
20 OC jest dla nich za zimna i niebezpieczna wskutek
nap ywaj cych do brzegu parz cych meduz; baseny s
czynne przez ca y rok
Europejczyków poznaj po spojrzeniu - podobno jest ono
skoncentrowane, ch odne i kierowanie pionowo; ich ga ki
oczne przesuwaj si weso o w kierunku poziomym
nies owni, szczególnie je li chodzi o umówione
spotkania; popularne s owo to „mañana” (jutro)
du a wra liwo na krytyk wyspy mo e dotyczy nawet
pogody; lepiej nie mówi e dzisiaj jest paskudna, chocia
sami stale powtarzaj – ale dzi gor co (hoy hace mucho
calor)
mówi szybko, a Murzyni troch be kotliwie, nie
otwieraj c ust; podobnie odbiera si ka dy obcy j zyk.
Ogólnie bardzo sympatyczni i yczliwi.

Droga do grobowców Mingów niedaleko Pekinu. Po obu jej
stronach stoj monumentalne pos gi s oni. Dok adne miejsca
pochówku s utrzymywane w tajemnicy z obawy przed
rabusiami (kredka J.M.).

Wielki Mur Chi ski – ogromna budowla dostrzegana z
kosmosu. D ugo ci ok. 2400 km, wys. 16 m, szeroko ci 4-8
m, zaopatrzony w bramy i wie e. Wznosi si na grzbietach
cuchów górskich. S
obronie przed najazdami
plemion koczowniczych (kredka J.M.).

Chi czycy
do Amerykanów bardziej ni

odczuwaj niech
do
innych nacji
z Europejczykami z trudem nawi zuj kontakt i
ugotrwa przyja
bardzo zazdro ni o kobiety – Europejczyk staraj cy si
nawi za bli szy kontakt z Chink nara a j na represje
donosicielstwo na przebywaj cych cudzoziemców jest
rozpowszechnione
charakteryzuje ich s owno , punktualno , ambicja;
kelnerzy nie bior napiwków
uprzejmo
wobec cudzoziemców mala a wraz ze
zbli aniem si rewolucji kulturalnej; przed ni ust powali
im miejsca w autobusach, pó niej to znikn o
widoczne s masy ludzi; wówczas rowerzystów na
ulicach; widzia em jak dwie litery szyldu malowa o
dwóch ludzi, na odbiór instalacji przychodzi o kilkana cie
osób
charakterystyczne dla ha liwych grup jest to, e
najwa niejsza osoba jest cicha i nie rzuca si w oczy
sjesta po udniowa i sen w pracy jest spraw normaln , bo
upa zniewala
urodzonymi praczami
kaligrafi traktuj jako wa
sztuk
w poezji najwa niejsza jest recytacja, bo ten sam tekst
mo na przeczyta u ywaj c ró nych s ów
przez d ugotrwa e wiczenia osi gaj wielk bieg
;
fantastyczny jest teatr cieni, który niestety staje si coraz
rzadsz sztuk
Grzeczni ale obcy dla Europejczyków

(J.M.)

9.3. Rejs na Pacyfiku
Nierymowany przek ad piosenki „Some Enchanted
Evening” z musicalu „South Pacific” R.Rodgersa z 1958 r.
W ten czarowny wieczór
mign a dziewczyna;
daleko w t umie,
dot d mi nieznana.
Ju od razu wiem –
chocia nie wiem sk d,
e znowu j spotkam
i zabior st d.
W salonie ta cz –
rejs na Pacyfiku,
dziwnie dzi spokojnym,
czarnym jak w tropiku.
Szukam jej wzrokiem,
ona mnie nie widzi.
wi k jej miechu
dzie piewa mi.
Jak wyt umaczy
em tak poruszony?
Warto docieka ?
- niewa ne powody.
W ten czarowny wieczór
trafi a mnie mi
,
silnie ju mnie wzywa,
czuj wielk rado .
Spiesz do jej boku,
teraz dostrzeg a mnie;
gdy tego nie zrobi
ni samotnie.

Kate Winslet (J.M)

Kate Winslet (J.M.)

(akwarela J.M.)

„Szale stwo Almayera” [1] – dramat rozgrywa si na morzu
Archipelagu Malajskiego. G ówn postaci jest mulatka –
córka Almayera.

9.4. Indonezja

Refleksja z powie ci Josepha Conrada
Pi kne wybrze a ma morze po udniowe;
szerokie uj cia rzek, lasy, wysepki.
Zabawa w tropiku; klimat gor cy, lepki,
go ci obs uguj cisi Malajowie.
Jednak gdy gro ny ywio zostanie zbudzony,
sprowadzi tajfun, orkan, opad monsunowy –
walka o prze ycie – ró ne zmierz si si y;
kruchy twór r k ludzkich i wielka oceanu skala.
U Conrada pod r
jest „bohater dy urny”.
Bia y cz owiek, chocia o ma ym morskim sta u,
zdeterminowany, lepszy ni z za ogi ka dy inny,
ajb i ludzkie wraki wy aduje na nadbrze u.
Gdy samotny chce si wtopi w miejscow spo eczno ,
go faktorie, czego trwa ego zrobienie,
spotka go kl ska – mur wrogi lub oboj tny;
wiedz e jest obcy i wróci do siebie.
Samotno , przepa kulturowa – ro nie bieda,
opuszczaj go i wszystko zawodzi – w tym
córka – na szale stwo nie ma antidotum.
Marzenia o powrocie – za stary i rodków nie ma.

Typy ludzkie z
basenu Morza
ródziemnego.
U góry od lewej:
Hiszpanka,
oszka,
Francuzka.
U do u od lewej:
Turczynka,
Hiszpan, Grek

Berberyjki (J.M.)

9.5. Morze ródziemne – inkubator kultury
europejskiej
Prawie zamkni ty akwen – Mediterraneo,
najwa niejszy skarb dla cz owieka bia ego –
inkubator religii, cywilizacji,
ci gn z pó nocy pielgrzymi do niego.
Obci one histori : Mare Nostrum.
Przez tysi ce lat falowanie morzabokiego, pluskaj cego o brzegi,
wyry o fantazyjn lini wybrze a.
Pi kne widoki zapieraj ce oddech,
ciep o, morze sklepione b kitnym niebem,
o zmiennych kolorach w promieniach s ca.
Chcia bym mieszka nad Lazurowym Wybrze em.
Energia yciowa z wody emanuje.
Wymie my artystów: Dantego, Fidiasza,
Leonarda da Vinci i Francesco Goy ,
Micha a Anio a albo Owidiusza.
Od pó nocy wyspami i pó wyspami
wrasta Europa – liberalna i bogata.
Nadci ga z po udnia silne zagro enie
od niech tnych nam wyznawców Mahometa.

Kto pami ta ANGLASY?
Pami taj zapewne tylko najstarsi, którzy m odo
prze ywali w okresie mi dzywojennym. Ówcze ni
producenci s odyczy i namiastek kawowych dodawali do
swych wyrobów, w celach reklamowych, kolorowe obrazki.
Seria Anglasów zajmowa a w ród nich pierwsze miejsce.
wietna kolorowa ilustracja, po drugiej stronie krótki opis,
warto ci dydaktyczne nie ust puj ce kolekcjonowaniu
znaczków pocztowych. Smaczna czekoladka kosztowa a 5
groszy. Du o rado ci sprawia o zdobycie brakuj cych
Anglasów drog zakupu czekoladki, wymiany lub wygrania
ich od kolegów. By o ich oko o tysi ca. Wspominam
Anglasy z du ym sentymentem i lubi czasem je obejrze .
Nie tylko m odzie je zbiera a. Ojciec mojego przyjaciela,
doktor praw, równie je kolekcjonowa . Wi kszo serii
sk ada a si ze 100 sztuk, najbardziej cenione by y bandery.

10. Kolekcjonerstwo
Prawdziwie szcz liwi ludzie to kolekcjonerzy
J.W.Goethe

10.1. Kolekcjonerzy
Na wiecie ludzie zbieraj prawie wszystko;
dobra intelektualne i materialne.
Biznesmeni akcje, ciu acze pieni dze.
Rzadko mówi dosy – cho zbiory zbywalne.
Inny jest kolekcjoner-hobbysta.
Dla maniaka wa na do kompletu droga,
strona materialna przechodzi obok niego,
opanowa a go zbieractwa choroba.
ska tematyka stwarza dobr szans
zaistnienia w ma ej grupce w kraju.
We my z usterkami znaczki z papie em,
militaria Hunów, motyle z Urugwaju.
Jednak wzrasta wówczas trudno zdobywania.
Lasy z amunicj mocno przekopane;
ju spenetrowano strychy ch opskich cha up,
zniszczono meble i dworsk porcelan .
Dodatnie stresy s nagrod po trudzie.
Czasem przychodzi ch zbiorów pokazania;
zbieracza cieszy posiadanie kompletu,
z tego wida jak bardzo ludzie chc uznania.
Mówi , e wa ne jest mie w yciu pasj ,
bo wtedy ycie staje si ciekawsze.
To niewa ne co pomy o nich inni,
poczucie szcz cia towarzyszy im zawsze.

pi kne sporty, oto moja lista:
pierwsze miejsce gimnastyka artystyczna,
dalej je dziectwo, z trampoliny skok,
troch lot z tyczk , niekiedy p ywanie
i w biegach elastyczny Murzynów krok.

Po prawie 100 latach te same dyscypliny a nawet znacznie
wi cej. Nieaktualny jest rzut belk i bieg w workach
(ostatnie dwa obrazki).Inna jest te technika skoku wzwy .

10.2. Losy kolekcji
Kolekcja ginie wraz z jej twórc ;
je li cenna – szybko sprzedawana,
gdy nie – opuszczona beztrosko
marnieje w kurzu sk adowana.
Z niej niektóre przedmioty bardzo ukochane:
przez Kane’a sanki i kula kryszta owa,
miniaturki Watteau przez kuzyna Ponsa,
dla dziadka powsta ca strzelba dwururkowa.
Ludzie zbieraj najró niejsze rzeczy;
ksi ki, znaczki, porcelan , antyki
od staro ytno ci do wspó czesno ci.
Ja lubi em o owiane nierzyki.
Powiedzenie „I ksi ki swe losy maj ”
mia em okazj potwierdzi wielokrotnie.
Egzemplarze cenne, z zawieruchy ocalone,
w wilgotnych piwnicach niszczej bezpowrotnie.
Cho przesz
radosna, przysz
zbioru marna.
Wiele godzin trudu wzi a ta nami tno .
Dostarcza a chwil mi ego relaksu,
do kompletowania zostawiaj c sk onno .

Wnuczka (J.M.)

Scena rodzinna (J.M.)

10.3. Meble gda skie
Meble nale do najcz ciej zbieranych przez ludzi antyków.
Solidne, ci kie, zdobione rze
barokowe meble od ko ca
XVII w. wiadczy y o kupieckiej zasobno ci protestanckiej
pó nocnej Europy. Ale znane by y te w Anglii i we
oszech. Z nich rozwin si styl gda ski,
charakteryzuj cy si dodatkowo elementami zdobniczymi
zwi zanymi z Gda skiem. Produkowano je w Gda sku i
innych miastach polskich, szczególnie na Pomorzu. St d
przyj a si ich nazwa. Bogat dekoracj rze biarsk
wyrabiano z drewna orzechowego, d bowego, bukowego –
rzadziej z twardego mahoniowego.
Grube nogi sto ów, krzese i kanap by y w kszta cie
owini tej spirali, oparcia wysokie i a urowe a masywne
szafy mia y wystaj ce gzymsy.
Cz sto na meblach znajdowa a si maksyma „Nec temere
nec timide” (Ani zuchwale, ani tchórzliwie)

Meble gda skie od lewej: dwudrzwiowa szafa z po . XVIII
w., stó z ok. 1700 r., kar o z XVII w.

Pierwsi w adcy polscy w rysunkach Jana Matejki

Mieszko I
ksi , 960-992

Boles aw I Chrobry
ksi /król, 992-1025

Mieszko II Lambert
król/ksi , 1025-1034

Kazimierz I Odnowiciel
ksi , 1034, 1040-1058

Boles aw II mia y
król, 1058-1079

ksi

Boles aw III Krzywousty
ksi , 1132-1138

adys aw II Wygnaniec
ksi , 1138-1146

adys aw I Herman
, 1079-1102

Boles aw IV
dzierzawy
ksi , 1146-1173

11. Malarstwo portretowe
Polska sztuka nasycona jest pami ci .
Andy Rottenberg

11.1. Poczet królów i ksi

t polskich Jana Matejki

Znakomity portrecista Jan Matejko [2]
W dziedzinie malarstwa portretowego Jan Matejko
opracowa indywidualny styl, odmienny od dominuj cej w II
po owie XIX konwencji akademickiej. O wizerunki jego
autorstwa zacz li si ubiega przedstawiciele
najznamienitszych rodów arystokratycznych, cz onkowie
elity intelektualnej i towarzyskiej Krakowa. Artysta
namalowa dziesi tki oficjalnych wizerunków profesorów i
rektorów Uniwersytetu, prezydentów Krakowa i marsza ków
Sejmu Krajowego. Prace nad Pocztem Królów i Ksi t
Polskich podj w ostatnich latach ycia. Powsta y 44
portrety rysowane o ówkiem, bez koloru. Matejko marzy o
wymalowaniu pocztu olejno, niestety nie starczy o mu ycia.
Z du czu ci pochyla si Matejko nad ka dym
drobiazgiem, skrawkiem szaty, zbroi, pasem rycerskim.
Studiowa ikonografi , nagrobki, stare malowid a i
drzeworyty. W twarzach królów odbija si ich charakter
zgodny z przekazem historycznym.
Po mierci Matejki ukaza a si tak e druga wersja jego pocztu
(40 portretów), kolorowana przez L. Stroynowskiego i Z.
Papieskiego.
W Poczcie Matejko pomin kilka postaci . Nale do nich
m.in. Henryk IV Probus i Wac aw Czeski III [7].
Dziwne, e w encyklopediach zachodnich tak ma o pisze si
o Matejce. To samo dotyczy zreszt znakomitego
rosyjskiego Riepina.

(J.M.)

(J.M.)

11.2. S awni ludzie
Winston Churchill [6]
Znakomity premier Brytyjczyków. Realista, kieruj cy si
zasad , e cz owiek nie zmieniaj cy zasad pod wp ywem
nowych faktów jest do niczego. St d dobre stosunki z
Sowietami w czasie wojny by y dla niego wa niejsze od
wykre lania korzystnych granic Polski w Teheranie i Ja cie.
Jeszcze oboj tniejszy by wtedy Roosevelt.
Joseph Fouche [8]
Stefan Zweig w biografii „Joseph Fouche” charakteryzuje z
pasj swego bohatera „Urodzony zdrajca, n dzny intrygant,
liska gadzina, pod y cynik” i jednocze nie przyznaje
„Pierwszoplanowy cz owiek w polityce u progu nowej
epoki, który w psychologicznym pojedynku zwyci
takich ludzi jak Napoleon i Robespierre”. Na staro straci
stanowiska, poniewa Bourboni nie zapomnieli mu, co robi
w czasie Wielkiego Terroru.
(…)Po cesarzu rz dzi Francj Dyrektoriat,
on na jego czele, licz si z nim wszyscy;
Wellington, Metternich, Bernardotte stali si mu bliscy,
arbitralnie decyduje si na Burbona powrót.
Od tej chwili znaczenie jego spada.
Córka Ludwika XVI nie wybacza
egzekucji rodziców i tragicznego losu brata,
powoduj c dymisj ministra i wys anie do Drezna.
My leli, e odmówi – on czepia si och apów,
bogacz francuski, pi kna, m oda ona,
nikt go nie wspiera, znikn li przyjaciele,
zdradza ona. Tu aczka; Linz, Triest, Praga.(…)

Obrazy olejne Kate Winslet (J.M.) i fotografia

11.3. Gwiazdy filmowe

Rola w wietnym filmie stawia aktora na piedesta ,
potem nie zawsze si zdarza, by d ugo na nim zosta .
W filmowej komercyjnej ofercie du o jest tandety
a w niej rozkwita aktorstwo niskiej klasy niestety.
Kate Winslet wietnie w pierwszych filmach gra a.
Po roli w „Titanicu” spad a na ni s awa.
Gdy nie zdoby a nagrody Oscara,
troch j skrzywdzono, gdy du szans mia a.
Lata lec , a przeci tnych kreacji multum
sprawiaj c, e na jej wyst p nie wali ju t um.
Jednak s aktorki, których czas si nie ima;
Meryl Streep i Andie MacDowell – zast pczy nie ma.

Kate Winslet – aktorka brytyjska; znakomite jej pierwsze
role w filmach:
„Rozwa na i romantyczna”
„Titanic”
„W stron Marrakeszu”
„Margrabia Sade”
wi ty dym”
„Zatrute pióro”
„Iris”
„Enigma”
„Zakochany bez pami ci”

Córka Ewa w wieku 18 lat (J.M.)

Wnuczka Ania w wieku 8 lat
(akwarela J.M.)

Autor w wieku szkolnym (grafika
J.M.)

Bernard, syn bratanka, w wieku
szkolnym (J.M.)

11.4. Portrety rodzinne
Wspominam on
Nie nawiedzaj mnie t sknoto.
Nie pog biaj mego smutku.
Wolno wype niam m misj .
potem znikn po cichutku.
Od przesz ci si nie oderw .
By moim najwi kszym skarbem.
Jestem solo jak li na wietrze,
kiedy by z nas zgrany tandem.
Zosta y dzieci, wnuki – Tobie wielkie dzi ki.
Chroni je silnie, wespr gdy przyjdzie bieda Tak jak dawniej, gdy byli my m odzi i razem.
Aktualnie „Gott Lob” takiej potrzeby nie ma.

Moja ona – namalowa a Gra yna Kostawska

ona w latach dziecinnych na tle domu rodzinnego (J.M.)

ona z córk w azienkach (J.M.)

12. Tempus fugit
Szcz cie nie lubi bisowa
Zbigniew Kurzy ski
Szcz liwy przez ca e ycie? Nikt by tego nie móg znie .
G.B.Shaw
Im wi ksze szcz cie, tym mniej nale y mu ufa ( ac.)

12.1. Dni szcz

liwe

Dom rodzinny ony
Pó niej by y wi ksze i pi kniejsze domy –
do rodzinnych cz sto wracamy my lami.
ma y domek ony i ten mój na Woli.
Liczne marzenia, wszystko by o przed nami.
W Chrzanowie przetrwa , bez ladów wojny.
Mieszka cy prze yli, nie zaznali piek a.
Przed powstaniem ycie p yn o spokojnie,
troskliwi rodzice dawali du o ciep a.
Na obrazie ona, dooko a morze kwiatów.
Dosypiaj ce koty wokó nastolatki.
Pe na kaniku a w s cu – czas p ynie wolno.
Sielsko , prostota i ma o ladów techniki.
Nowe wynalazki pomno y potrzeby.
Samochód, mnóstwo sprz tu je li tylko zmieszcz .
Trzeba du o pracowa by nie mie biedy,
wskutek tego cz owiek mniej wolny sta si jeszcze.
Obejmuj c pami ci dwie ró ne epoki,
do dawnych czasów wracam – takie by y mi e…
Chcia bym raz jeszcze prze
ówczesne uroki,
i naprawia b dy, które pope ni em.

Elewacja domu przy ul. Lazurowej 10, zaprojektowanego
przez prof. T. Kobyla skiego, który autor zbudowa i w
którym mieszka przez 35 lat (1955-1991) (kredka J.M.).

Zdj cia autora i jego ony

Od przesz

ci nie mo na uciec, ale tak e nie mo na do niej powróci .
J.M.

12.2. Album rodzinny
ycie zapisane w rodzinnych zdj ciach;
ma o z nich przetrwa o wojenn zamie .
Rozproszone w szufladach, bibelotach
i zakamarkach – ogarnia je niepami .
U dziadków, pradziadków brody i w sy,
podobne jak u cara Miko aja.
Na obrze ach fotosów ruskie napisy:
.
Uroczyste babcie w otoczeniu dziatek;
bia e koronki i czer wtedy modne.
Emanuje mi
z twarzy matek Polek.
Z wiekiem staj si wzajemnie podobne.
Krewniacy, przyjaciele i wiele osób,
jedena cie i sze rodze stwa u rodziców.
Wojna wyci a, zape ni a cmentarze;
wszystkich obj pami ci dzisiaj ju nie sposób.
Na jedno ycie wystarcz cztery epoki.
W tragicznych czasach te by y rado ci;
przygody, ró ne sympatie, mi ci –
najwa niejsza przyczyna; m odo ci uroki.
Album kompletny – z niego al si budzi.
W szybkim mijaniu czasu przegapiono,
co wi cej zrobi dla tych dobrych ludzi.
A mo e teraz dzieje si to samo?

Jezioro mazurskie (J.M.)

12.3. Jeziora mazurskie
Pi kny widok. Mazurskie jezioro
w g stym lesie. Sielankowy zak tek.
Byli my m odzi – by o nam weso o.
Urocza ona – ledwie dwudziestolatek.
Po latach – ju nie wiem, czy tu by em.
Noc, jezioro miga w blasku ksi yca,
puste, upiorne, bez adnego ycia.
Snuje si zjawa nad jego brzegiem.

Po egnanie jezior mazurskich (J.M.)

rodek Wypoczynkowy PW w Wildze (akwarela J.M.)

12.4. Nie ma powrotu do przesz

ci

Mój czas
„Cz owieczy czas” – zasób nieodnawialny
i raz tylko jemu na ycie dany.
Wielki niemowa kurcz cy si stale
ze sta szybko ci – nieub aganie.
Odszed t um mych znajomych, przyjació i krewnych,
silnych, bogatych i bardzo siebie pewnych.
e yj , prawo chaosu wyja nia to.
W ko cu niektórzy prze yli i getto.
Wszystko co mnie otacza, szybko ucieka.
Bliskich kombatantów skosi zabójczy czas.
Cho prze em innych, ma a to pociecha.
Pozostaje pytanie – co zostanie z nas?
Jaki sp aci za d ugie ycie rachunek?
Dzieci i wnuki wspomóc mog jeszcze,
by mia y dziadka dobry wizerunek.
Mo e zechc wzi moje obrazy i wiersze.

Emeryci w parku (J.M.)

Staro

jest niczym innym jak tylko powtórzeniem wieku dzieci cego.
Arystoteles
Nie starzeje si ten, kto nie ma na to czasu.
Beniamin Franklin

12.5. Emeryci
Spowolnienie
W podesz ym wieku – brzydko brzmi w staro ci,
ycie nie dostarcza ju wielu rado ci.
Zabiegany cz owiek mo e ju wyj z klatki –
ale si nie spieszy, by skorzysta z gratki.
By o si w cuglach w braku czasu gonitwie –
teraz jego nadmiar, otwartych dróg wiele.
Gdy nie istnieje zdrowia ograniczenie –
potrzeby ma e, nie jeste my wi c biedni.
Powsta problem: w ciwy modus vivendi.
Warto zmniejszy lamus wspomnie o przesz
dy, gafy, sukcesy – „by o jak by o”,
mog o by gorzej – ogólnie dobrze si
o.
Na koniec kilka zada i ma e przyjemno ci.
O przyjació trudno – nie jestem atrakcj .
Ciekawe znajomo ci si nie zawi zuj –
dawni karciarze zaj ci telewizj ,
moi rówie nicy raczej mnie nudz .
Ze stoicyzmem przyj okrutne realia.
Nie ma si ju szefów – dba o resztki zdrowia.
W powa nym wieku zachowa „dignity”
i ulec z udzeniu, e doceni to inni.

ci;

(J.M.)

(J.M.)

Cz owiek jest mniej nieszcz liwy, gdy nie jest nieszcz liwy sam.
Honoré de Balzac

12.6. Samotno
Samotno – cena d ugiego ycia,
niekiedy w asny wybór.
Uczucie jak uporczywy ból g owy.
Bez kobiety, dzieci, przyjació .
Staczanie si w dó ,
ze wspomnieniem jak by o si m odym.
Samotny cz owiek w ludzkim t umie.
Oboj tne spojrzenia – mijaj pospiesznie.
Zgarbiony, w staromodnym ubraniu;
nastaje zmrok, w parku siedzi jeszcze.
Refleksje. Dr cz cy silny al
za bliskimi, dobrze si w ród nich o,
abszy - za zamiarami, szansami
straconymi, g upimi b dami.
Tym gorzej, im minione „przyjemniejsze” by o.
Czy jest antidotum?
Mo e wiara, ksi ki, ryby, spacery?
Niby szcz liwi ludzie to kolekcjonerzy.
Jednak jest si samemu. Pozostaje wi c problem.
Zrobi co mocnego za ycia – rozdzieli mienie?
Ma o zostanie presti u – tylko wdzi czno krucha.
Przekazanie wszystkiego po sobie innym –
w niewdzi cznym wiecie nisk znajdzie ocen .

Z mojej perspektywy czasu
Starszy panie, siedzisz na awce godzinami
ze schylon g ow w k bowisku my li
o przemijaniu szcz cia, ludzko ci atrybucie.
Z up ywem lat wi cej p aci si za ycie.
Slalomem przesz o si przez ycia meandry,
bez katastrofy, cho z b dów baga em.
Zapalczywy m ody, czasem niezbyt m dry,
sk onny do zbyt mia ej realizacji marze .
Budowa domu, mijaj ce lata pr dkie.
Trafi a si adna ona i pos anie mi kkie.
Providencia na wojnie nadzwyczaj askawa.
Wyszed em ca o z walk w centrum Powstania.
Wspomn urocz on , bo jej rola kluczowa.
Je li mam co przeciw, to za szybko umiera.
Zosta a t sknota – w samotno ci smutna dola.
Akurat j zabra a choroba Alzheimera!
Powszechnym problemem yj religie wiata.
Ja w parku szepn smutnemu panu tylko:
o si i by o jak by o. Ceni resztk ,
nie owa tego, co min o - to wszystko”.

13. Finis adest operi (Dzie o zmierza do
ko ca – Owidiusz)
W ksi ce zastosowano zasad eby zwi zane ze sob
tematycznie strony znajdowa y si naprzeciwko. Parzysta
strona przeznaczona by a w zasadzie na obraz, a nieparzysta
– na wiersz. Nie zawsze uda o si ci le przestrzega tej
zasady.
Wiod
rol odgrywaj strony ilustrowane.
W pracy wykorzystano materia zgromadzony przez wiele
lat.
Kilka ilustracji i wierszy zamieszczonych w tej ksi ce
pojawi o si w moich poprzednich ksi kach (pozycje 4 i 5
w spisie literatury), jednak koncepcja tej ksi ki jest
zupe nie inna.
Zach cono mnie do napisania czego na temat Kuby i Chin,
w których przebywa em dawno temu. Wspomnienia te
wype ni y g ównie rozdzia dziewi ty.
Nadszed czas rozstania si z pisaniem ksi ki. Ulokowa em
w niej moj hobbystyczn pasj do malarstwa i poezji. Nie
jestem w tych dziedzinach profesjonalist . Pozwoli em sobie
tylko napisa , co o tym my . Notabene mam zawód
techniczny i sporo moich pozycji znajduje si w bibliotece
Politechniki Warszawskiej. Wymieni tylko ostatnie:
Modele procesów transportu masy, p du i energii
(wspó autor Maciej Piekarski) – I wyd. Oficyna
Wydawnicza PW, II wyd. zmienione PWN, Warszawa
1992
Mechanika
materia ów
sypkich
–
Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa, 1990 i 1994
Bussines in western languages – Oficyna Wydawnicza
PW, Warszawa, 1997 i 2002.

By y te podr czniki i skrypty akademickie na temat
wymiany ciep a, wymiany masy, suszenia, krystalizacji i
inne, w wi kszo ci do dzisiaj aktualne.
Ko cz sentymentaln podró w du ym stopniu do
przesz ci, nasycon uczuciem. Praca sprawia a
przyjemno i teraz czuj si jakbym siedzia w rozp dzonej
lokomotywie, która nagle hamuje ze zgrzytem hamulców.
Ze smutkiem pisz
KONIEC

Pomnik Johanna Straussa syna w Wiedniu
Propozycja ok adki do V Almanachu klubu literackiego „Metafora”
(J.M.)

Non omnis moriar (Nie wszystek umr – Horacy)
Cz owiek walczy o ró ne sprawy przez ca e ycie.
Z wiekiem walka o zdrowie przebiega z regu y.
Przed zagro eniem chroni je trzeba nale ycie,
cho ostateczna pora ka przes dzona z góry.
Starszym zagra aj jeszcze dwa upiory przykre;
samotno oraz bezczynno tworz beznadziej .
Czasem z w asnego, wolnego wyboru wynik e.
Gdy cz owiek znajdzie jakie zaj cie – wie e yje.
Przez ca e ycie staramy si o uznanie.
Stopniowo wzrasta to na sile z up ywem lat.
Samo nie przyjdzie. Trzeba zapracowa na nie.
Satysfakcj zostawi po sobie ma y lad.
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