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Wigilia „od kuchni”,
a tymczasem dziewczę
(Tosia Andijanić) zaczytane
w bibliotece.
Fot. E. Zrno i M. Vražić.
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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!
Cały miniony kwartał miał swoich patronów. Pierwszym z nich był
Stanisław Ignacy Witkiewicz. Jeszcze we wrześniu 2019 r. ukazało
się drukiem tłumaczenie prof. Dalibora Blažiny powieści Witkacego
Nienasycenie z polskiego na chorwacki. Potem na Festiwalu
Literatury Światowej mogliśmy wysłuchać wykładu Blažiny o tym
niezwykłym i wszechstronnym polskim artyście oraz obejrzeć film
Pożegnanie jesieni w reżyserii Mariusza Trelińskiego z 1990 r.
O tym wszystkim informowaliśmy Was już w poprzednim numerze
„Kopernika”.
Równie witkacjański był październik i listopad. Odwiedziła nas p. Beata Zgodzińska,
która od 1987 r. pracuje jako kustosz w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i od
1995 r. opiekuje się (między innymi) słupską kolekcją dzieł Witkacego. Wygłosiła wykład
dotyczący „Firmy Portretowej” S. I. Witkiewicza. Tego samego wieczoru została otwarta w
naszej galerii wystawa reprodukcji jego prac. 30 października profesor Blažina ponownie
mówił o Witkacym, tym razem u nas w siedzibie, gdzie odbyła się również promocja jego
tłumaczenia Nienasycenia. Planowane wstępnie na 15 października przedstawienie Wariat
i zakonnica w reżyserii Jasmina Novljakovicia w wykonaniu aktorów z HNK z Varaždinu,
odbyło się ostatecznie 26 listopada w Centrum Kultury Trešnjevka. Sala dosłownie pękała
w szwach. Żywię więc nadzieję, że Zagrzeb nasycił się nieco Witkacym i rozbudził swoje
apetyty na więcej – więcej literatury, teatru, dramatu polskiego na swoich scenach.
18 września 2019 r. przypada 80 rocznica śmierci tego pisarza i artysty.
Późna jesień i zima minęły natomiast pod znakiem poezji Tadeusza Różewicza, ale i Janusza
Drzewuckiego, który odwiedził nas w listopadzie. Na trzech spotkaniach zorganizowanych
u nas na Savskiej, ze studentami na Uniwersytecie oraz ze studentami w Osijeku, opowiadał
o swojej przyjaźni z Różewiczem, o tym jakim był człowiekiem, o jego twórczości, mogliśmy
też wysłuchać poezji autorstwa naszego gościa. Zaraz na początku 2020 r. Pan Janusz
otrzymał nagrodę krytycznoliteracką im. Kazimierza Wyki. Wręczenie odbyło się 24 stycznia
2020 r. w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Serdecznie gratulujemy.
Jednak, jeśli chodzi o polska kulturę, jedno wydarzenie całkowicie przyćmiło wszystkie inne.
Nobel w dziedzinie literatury dla Olgi Tokarczuk sprawił, że była to wybitnie Polska Jesień
nie tylko w Zagrzebiu, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Jesteśmy tacy dumni!
Zdecydowanie ciekawe wydarzenia czekały też na najmniejszych kopernikan. Z inicjatywy
Marty Cvetkov odbyły się dwie edycje Bajecznych warsztatów dla dzieci oraz Andrzejki.
Niektóre z dzieci po raz pierwszy w życiu lały wosk i brały udział w obrzędach związanych
z tym świętem.
Małgorzata Vražić
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Portretna Firma „S.I. Witkiewicz” – njezin tvorac,
djela i klijenti
Stanisław Ignacy Witkiewicz, poznat pod pseudonimom Witkacy, radio je portrete, pejzaže, figuralne scene, astronomske kompozicije, kompozicije koje ilustriraju njegova vlastita
i tuđa književna djela. Često se osvrtao na svoj život i iskustvo – svoje voljene ovjekovječio
je na slikama, crtežima i fotografijama, a nekad bi ih unosio i u književna djela. Stanisław
Ignacy Witkiewicz izradio je više tisuća slika i crteža – dio njih poznat je samo preko reprodukcija, iz pisama (kojih je napisao nekoliko tisuća), te iz opisa portretiranih ili članova
njihovih obitelji.
Witkacy, koji se isticao u mnogim umjetničkim i znanstvenim područjima, iskustva stečena
na jednom području iskorištavao bi i na drugom. Uži opus fotografskih portreta od prije
Prvog svjetskog rata ponovno je izveo kasnije na pastelnim portretima.

Z lewej: Anna Oderfeld,
1912, fotografia, kolekcja
Stefana Okołowicza.
Z prawej: Portret Neny
Stachurskiej, 15 I 1930,
pastel, papier, 65*50 cm,
nr inw. MPŚ-M/90.

O sebi je govorio: Imam manu da me na neopisiv način zanima ljudska faca. Radio je uglavnom portrete (lica ili poprsja). U slučaju Eugenije Wyszomirske-Kuźnicke, čije mu se asimetrično lice doimalo intrigantnim, to se dogodilo tako da je na ulici poželio upoznati
ženu tako neobičnih crta lica, koja ga je podsjećala na umrlu zaručnicu, Jadwigu Janczewsku.
Upoznali su se, Witkacy ju je portretirao više desetaka puta. Današnja najveća kolekcija njezinih
slika, 26 portreta, nalazi se u Povijesnom muzeju
u Katowicama (na udaljenosti od 540 km zračne
linije od Zagreba – znači, stanovnicima Zagreba
je do Katowica više od 400 km bliže, nego Słupska; do Słupska je 956 km zračne linije, ali zato
imamo značajno veći opus od Katowica, više od
240 djela).

MLADOST, AUSTRALIJA, VELIKI RAT
Witkacy se zanimao za analizu i ovjekovječivanje i vlastitoga lica. Najraniji autoportret izradio je oko 1906. godine – to je mali uljni Autoportret u ogledalu. Na prvi pogled čini se da
lice nestaje u sjeni. Međutim kad pažljivo pogledamo, primijetit ćemo da
osjenjenog dijela uopće ni nema…
Na malo kasnijem Autoportretu (iz 1910.) vidi se utjecaj Paula Gauguina. S
njegovom umjetnošću Witkacyja je upoznao Władysław Ślewiński, jedan
od članova škole sa Pont-Aven (grupe koja se formirala oko Gauguina, koja
je djelovala krajem osamdesetih godina 19. stoljeća u Bretagni). Ślewiński
je Witkacyju davao privatne sate slikanja.
Zanimanje za radove drugih umjetnika, interes za ono što je u europskoj
umjetnosti novo i suvremeno, vidi se u mnogim ranim djelima Witkacyja.
Primjerice, ulje na platnu Mrtva priroda podsjeća na slike Paula Cezanna. Cezanne je htio osjetilnu impresionističku umjetnost podići na razinu
muzeja. Tvrdio je da se svi oblici u prirodi mogu svesti na kulu, stožac i
valjak – zbog toga pojednostavljuje svoje slike. Slične efekte uočavamo i
na Witkacyjevim djelima. Uvažavanje intelekta još je jedna dodirna točka
Witkacyja i Cezannea.
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Autoportret z odbicia w szybie, 1906,
olej, deska, 21*16 cm, nr inw. MPŚ-M/135.
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Pred kraj 19. stoljeća zapadnoeuropska umjetnost otkriva japanske grafike. Poljski kolekcionar japanske umjetnosti bio je Feliks Jasieński – pseudonima Manggha, koji je svoju
zbirku darovao Narodnom muzeju u Katowicama 1920. godine; zbirka je izložena tek 1994.
godine, u Centru za japansku umjetnost i tehnologiju „Manggha”, izgrađenom na inicijativu Andrzeja Wajde, koji ga je financirao sredstvima od nagrade. Sigurno je sasvim slučajno
suautor projekta bio Krzysztof Ingarden – unuk filozofa Romana Ingardena (sin Romana
Stanisława), kojega je Witkiewicz nerijetko portretirao. Način prikaza prostora na Zimskom
pejzažu II iz 1912. godine podsjeća na japanske grafike: grane u prvom prostornom pojasu
su uvećane, ne postoji iluzija dubine renesansne geometrijske perspektive, svi prostorni
planovi svedeni su na dvodimenzionalnu podlogu slike. Dekorativni položaj grana daje naslutiti meke linije secesije.
Witkacy se zanimao i za znanost, koja je potkraj 19. i na početku 20.
stoljeća promijenila naše razumijevanje svijeta (ovdje mislim na otkriće radioaktivnosti i teoriju relativnosti). Na Portretu Marije Zielińske vidimo kako su na jednom slikarskom djelu prikazane tri različite
perspektive – žena u prvom prostornom pojasu nalazi se paralelno s
ravninom slike, naslon kreveta odlazi u dubinu, a drveni trupci u pozadini (od kojih je izgrađena planinarska koliba) jasno su zakrivljeni.
Možda takav način slikanja ima veze s otkrićima na području geometrijske perspektive, koja su dovodila u pitanje Euklidov teorem, a onda
– i razumijevanje svijeta shodno svakidašnjem iskustvu. Malo se zna o
portretiranoj, koja se u Zakopanom liječila od tuberkuloze. Ova je slika
posebna iz još jednog razloga – Witkacy ju je naslikao u travnju 1914. godine, u dramatičnom trenutku života: između samoubojstva zaručnice, Jadwige Janczewske, i putovanja s
Bronisławom Malinowskim (1884-1942) na kongres antropologije u Australiju, nakon kojega su planirali otići na znanstvenu ekspediciju na Novu Gvineju. Slika je ostala nedovršena –
potpisana je olovkom (to je iznimka kad se radi o uljima na platnu, ne samo kod Witkacyja),
fragmenti donjega dijela ostali su neobojani, samo je bijela pozadina s obrisnim linijama
kompozicije. Po mome mišljenju, zahvaljujući toj bjelini slika je profitirala – laganija je.
Izbijanje Prvog svjetskog rata poremetilo je planove prijatelja. Witkacy, ruski državljanin,
vratio se ratovati u Europu. Malinowski, austro-ugarski državljanin, zaputio se na otočje
Trobriand. Sačuvano je malo radova nastalih u Rusiji. Ondje je Witkacy počeo raditi pastelima. Jedan od najpoznatijih vlastitih prikaza iz toga vremena je Autoportret u gardijskoj
kapi iz 1917. godine. Za vrijeme rata carska vojska nije nosila svečane uniforme, zato na
ovaj autoportret treba gledati kao na jedno od Witkacyjevih maskiranja, igranja uloge.

FORMISTI, ČISTA FORMA
Nakon rata Witkacy se povezao s krakovskim formistima – jednom od avangardnih grupa
umjetnika. Grupu su činili Tytus Czyżewski, Leon Chwistek (također matematičar) te braća Andrzej i Zbigniew Pronaszek.
Witkacy je primljen na temelju
svojih radova iz Rusije te rukopisa
teorijske rasprave. Godine 1919.
objavio je Nove forme u slikarstvu
i nastajući nesporazumi, gdje je
iznio svoju teoriju o umjetnosti.
Zanimljivo je da je crtež za naslovnicu izradio August Zamoyski
(kipar, jedan od formista).
Portret Marii Zielińskiej, IV 1914,
olej, płótno, 45*66 cm,
nr inw. MPŚ-M/1552.
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Z lewej: Utagawa
Hiroshige, Ogród śliw
w Kameido, 1857,
drzeworyt, papier [repr.
za https://pl.wikipedia.
org/wiki/Japonaiserie_
(obrazy_Vincenta_van_
Gogha)]. Z prawej:
Pejzaż zimowy II, 1912,
olej, płótno, 59*70 cm,
nr inw. MPŚ-M/1299.
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Marica i Melez na Cejlonu (melez je pas mješanac) te Stvaranje svijeta dva su primjera na
kojima se dobro vide karakteristike formizma u kompozicijama Witkacyja. To su: odvažne
kombinacije boja, često intenzivne, deformacije oblika, dinamika, manjak renesansne geometrijske perspektive (čije je uvođenje Witkacy smatrao greškom, čak je i pisao da postoje
greške koje traju četiristo godina). Danas ta djela ne djeluju tako snažno na promatrača,
ali u Poljskoj prije nepunih sto godina bila su nešto nesvakidašnje. Sukladno Witkacyjevoj
teoriji – koja se odnosi na cjelokupnu povijest umjetnosti, što valja naglasiti – jedini sadržaj
umjetnosti jest njen oblik. Šire se može pojasniti da je čista forma određeno jedinstvo
tradicionalnog shvaćanja sadržaja i oblika. Unatoč tome, Witkacy nije odustao od predstavljanja svijeta – nikada nije prešao granicu figurativnosti. Smatrao je da su elementi
stvarnoga svijeta nužni da bi promatrač „zadržao oko” kad stane pred slikom. Sadržaj, iako
s gledišta čiste forme, nevažan, nužan je element umjetničkog djela. Analizu djela olakšavaju naslovi autora. Nažalost, nisu se svi sačuvali – u tim slučajevima slike dobivaju dodane
naslove (najčešće od strane muzealaca ili povjesničara umjetnosti), koja zvuče jako sofisticirano, tj. Kompozicija.
U prvoj polovici dvadesetih godina Witkacy je napisao većinu svojih drama; dio je uprizoren. Jedna od njih postavljena je krajem 2018. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu
u Varaždinu, a u jesen 2019. predstavljena je i zagrebačkoj publici u Centru za kulturu
Trešnjevka. Radi se o drami Luđak i opatica, koja je prvi put postavljena 1924. godine u
Torunju pod naslovom Luđak i njegovateljica; u publiku su zabranjen pristup imali vojnici
i omladina.
Predstave nekih drama Witkacy je sam pripremao – režirao, projektirao dekoracije. Valja
istaknuti da je Witkacy-scenograf bio najvjerniji realizator uputa iz didaskalija Witkacyja-dramatičara, koji je detaljno opisivao boje kostima likova, boju kose, etnički tip lika – proizlazilo je to iz njegove osjetljivosti na tonove boja i njihove međusobne odnose. Autor je
znao koja su ograničenja s kojima se moguće susresti na pozornici – zasigurno zato postoji
dodatak scenografiji napisan olovkom za predstavu Novo oslobođenje: „Ako je tehnički
lakše, neka bude treći stup u sredini, ali bolje da ga nema.”
Witkacy je mnogo zahtijevao i od umjetnika, i od kritičara, i od gledatelja. Smatrao je da bi
temelj svakog umjetničkog djela trebao biti „metafizički osjećaj”, koji bi autor trebao postići u trenutku stvaranja djela, a gledatelj u trenutku njegova primanja. „Iskusiti osjećaje”
mogu svi. Tvorac bi trebao i baratati određenim umjetničkim zanatom, koji će mu omogućiti da objektivno prenese svoje doživljaje i formira ih u umjetničkom djelu, u čistoj formi,
dostupnoj drugima (ostalim „pojedinačnim bićima”, ako se koristimo jezikom Witkacyja).
Kritičar, pišući recenziju, trebao bi se osloniti na neke filozofske osnove i teorijski pripremiti svoj tekst. Autor bi trebao… gledatelj bi
trebao… kritičar bi trebao… Svi bi trebali…
I što? I ništa! Kao što je primijetio Witkacy,
suvremenici se ne zanimaju za filozofiju, metafiziku, umjetnost… O čemu razmišljaju? O
zabavama, ugodnostima, ali zasigurno ne o
čistoj formi. Witkacy je s gorčinom promatrao i zaključio je da metafizičke vrijednosti
nestaju. Raste materijalni status života zajednice, ali pod cijenu odbacivanja iskustva, odbacivanja življenja „tajne postojanja”.
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Portret Ireny Solskiej z mężczyzną, 1910,
węgiel, papier, 46*62 cm, nr inw. MPŚ-M/1182.
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Godine 1924. Witkacy je u ulju naslikao Autoportret „Posljednja cigareta osuđenika”, koji
se smatra znakom odustajanja od stvaranja djela čiste forme. Što je zatim preostalo umjetniku? Kakve je imao mogućnosti naći sebe u takvom svijetu?

PORTRETNA FIRMA „S.I. WITKIEWICZ”
Godine 1925. u uvodu kataloga varšavske izložbe portreta Witkacy je napisao: „Ove godine
izlažem samo portrete, jer moje kompozicije nitko ne cijeni, ne treba i ne kupuje, a kritika
šuti ili piše o njima neistinu, a nekad čak i gluposti.”
Kao što vidite, s jedne strane odabrao je sasvim logično rješenje – izrada portreta po narudžbi, na upit i uz plaćanje; što su radili i renesansni umjetnici i što nije bilo ništa neobično u
zapadnoeuropskoj kulturi. Neobično je međutim bilo to što je portretima oduzeo obilježja
umjetničkog djela – to je uspio njihov autor, utemeljitelj Portretne firme „S.I. Witkiewicz”
i njezin jedini zaposlenik. Potpuno svjesno u više desetaka članaka pravilnika svoje firme
ni jednom nije upotrijebio riječi: umjetnost, umjetnik, umjetničko djelo, čak ni slikar i slika. Govori samo o proizvodima i izradi portreta, a odnoseći se na autora radova – o firmi
ili o odjelu za pakiranje firme. Šalter blagajne je zapravo samo rupa u naslonu stolca kroz
koju je klijent uručivao firmi dogovoreni iznos. Glagole Witkacy upotrebljava u trećem licu
jednine. Pravilnik je sastavljen u maniri trgovačkih ugovora, ugovora o djelu, u kojima vrlo
suhoparno i precizno određuje prava i obveze obiju strana.
Njegova gesta odbacivanja umjetnosti nekad se uspoređuje s djelovanjem dadaista. Ipak,
postoji jedna, ali presudna razlika između dadaista i Witkacyja. Dadaisti su „prenosili” predmete iz „svakodnevnog života
u rang umjetničkog djela; najpoznatiji primjer je Marcel Duchamp sa svojim djelom Fontana, tj. običan industrijski izrađen pisoar, potpisan od strane umjetnika. Witkacy je radio
upravo suprotno – kao umjetnik odlučio je da portreti nisu
umjetničko djelo, da ih se može raditi prema narudžbi. Što je
portret preciznije izrađen, što se više približava realističnom
prikazu, to više košta. Cijene je Witkacy odredio u svome pravilniku, koji je izdao u formi knjižice 1928. i 1932. godine.
Najskuplji je bio portret tipa A, koštao je 350 zlota, a u pravilniku je opisan: Po vrsti skoro najviše tzv. „ušminkan”. Više
odgovara ženskom licu, nego muškom. „Glatka” izrada, s određenim gubitkom karaktera u korist uljepšavanja, naglašavanja „ljepote”. Dobri primjeri za portrete tipa A su: Portret
Irene Wiedyskiewicz-Polniakowej te Portret supruge. Supruga za svoj portret nije platila, naravno. Ali već je gospođa
Polniakowa (ili njezin suprug) platila više nego što je iznosila
osnovna cijena, jer sukladno šestom članku pravilnika Ženski
portreti sa golim vratovima i ramenima su za jednu trećinu
skuplji. Svaka ruka košta jednu trećinu cijene. Što se tiče portreta s rukama ili cijele figure – posebni dogovori. Žena nosi
odjeću za bal, a moguće da ju je projektirao Witkacy. Poznato je svega nekoliko portreta
tipa A. Jedan od razloga njihove slabije popularnosti zasigurno je cijena; drugi – tehnički
problemi vezani uz pripremu tako velikog formata papira.
Obični klijenti najradije su naručivali portret tipa B, znači: Po vrsti najkarakterističniji, ipak
bez naznaka karikature. Više skiciran rad nego tipa A, s određenim podrezivanjem karak-
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Portret Marii Nawrockiej,
VII 1925, pastel, papier,
115*99 cm, nr inw.
MPŚ-M/682.
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terističnih osobina, što ne isključuje „ljepotu” kod ženskih portreta. Odnos prema modelu
je objektivan. Koštao je 250 zlota. Zna se za više od 200 portreta tipa B. To je bio relativno
siguran tip za portretiranog, koji se nije morao brinuti, hoće li izgledati „čudno”. Primjeri
portreta tipa B jesu portret liječnice Haline Reynel iz 1925. godine, ili portret Aleksandre
Totwenowe, također liječnice, iz 1933. godine. Glave obaju likova prikazane su realistično,
odjeća nešto više kao skica negoli je to na portretima tipa A. Pozadina je manje razrađena.
Pravilnik je jasno govorio, da pitanje pozadine zavisi isključivo o firmi – zahtjevi po tom pitanju se ne razmatraju. Valja uzeti u obzir vezu između firme i umjetničke tradicije – način
komponiranja, dva nepovezana plana – portret i pejzažno tlo, potječe iz renesansnog slikarstva Primjer za tip B jest također portret Jozefa Fedorowicza – meteorologa iz Zakopanog i Witkacyjeva prijatelja, glumca u Formističkom poluamaterskom kazalištu, u kojemu
je naravno djelovao i sam Witkacy. U pozadini su meteorološki elementi – poveznica s Fedorowiczevim zanimanjem. Plašt s visokim ovratnikom možda je dio kazališnog kostima – u
Novom oslobođenju u izvedbi Formističkog kazališta Fedorowicz je utjelovio lik Richarda
III. Navodno se toliko unio u ulogu da je strašio prolaznike.

Od lewej: Portret Haliny
Reynel, 1925, pastel,
papier, 65*49 cm, nr
Portret Aleksandry
Totwenowej, I 1933,
pastel, papier, 64*49 cm,
nr inw. MPŚ-M/1231;
Sandro Botticelli, Portret
mężczyzny z medalem
Kosmy Starszego,
1474/1475, tempera,
deska, 57,5*44 cm,
Galerija Uffizi, Firenca
[repr. za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/
Sandro_Botticelli].

U poprilično rijetkim, a zanimljivim portretima tipa B+d vrijedilo je: Intenziviranje (pojačavanje, naglašavanje) karaktera koje graniči s određenom karikaturom. Glava veća od
prirodne veličine. Mogućnost očuvanja „ljepote” na ženskim portretima, a čak i njezino naglašavanje u smjeru tzv. „demonizma”. Portret Marije Nawrocke predstavlja prizor desnog
profila glave postavljene na postament; taj motiv odnosi se na portretno poprsje, tipično
za rimsku antiku, renesansu i barok. Obogaćivanje tog tradicijskog prikaza s lijevim dlanom
koji drži cigaretu može biti nekom vrstom šale. Valja napomenuti da je u to vrijeme pušenje cigareta kod žena bilo oznakom emancipacije. Za portret tipa B+d klijent je morao platiti
150 zlota (postoji više od 50 portreta tog tipa). Ni
Marija Nawrocka, ni njezin suprug – Włodzimierz,
zubar, nisu platili portrete. Zašto? Zato što je Witkacy njima portretima plaćao za stomatološke usluge.
U slupskoj kolekciji postoji više od 30 portreta članova obitelji Nawrocki.
Sljedeći tip portreta prema pravilniku jest tip C,
C+Co, Et, C+H, C+Co+Et, i slično – ovi tipovi su izra-

6

Z lewej: Portret Marii Nawrockiej, 19 IV 1929,
pastel, papier, 63*38 cm, nr inw. MPŚ-M/712.
Z prawej: Portret Włodzimierza Nawrockiego, II 1926,
pastel, papier, 65*47 cm, nr inw. MPŚ-M/697.
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đeni uz pomoć C2H5OH (etilnog alkohola) i droge višeg stupnja – trenutno isključeno. Karakterističnost modela je subjektivna – naglašavanje karikature formalno, psihološko nije
isključeno. Na granici s apstrakcijskom kompozicijom ili tzv. čistom formom. Portreti tipa C
najekspresivnija su grupa prikaza, također su najrazličitiji.
Izraz apstrakcijska kompozicija ne označava nefiguralnu kompoziciju: zapravo u suvremenom poljskom ove dvije riječi često se međusobno zamjenjuju, u pravilniku Portretne firme govori se o kompoziciji „izvađenoj” iz stvarnoga svijeta i „zatvorenoj” u umjetničkom
djelu. To je sukladno latinskom korijenu – glagol abstrahere znači izvući, iščupati.
Čak i na portretima koji sežu do granica figuralnosti i dalje u stanju smo raspoznati obrise
lice: oči, nos, usta, crte lica ili glave. Primjer takva portreta jest, primjerice, portret Helene
Białynicke-Birule.
Tip C bio je jedan od tipova isključenih iz kodificiranih i ritualiziranih narudžbi firme, čak
nije imao ni svoju cijenu. U prvoj verziji pravilnika iz 1925. godine u katalogu izložbe, Witkacy je naglasio da će taj tip nekad biti velika rijetkost. Polovica proizvodnje firme, znači
oko 600 prikaza, su portreti tipa C i sličnih. Ako se nije moglo naručivati portrete tog tipa,
zašto ih je tako mnogo? Oni su nastajali u prijateljskom okruženju, između ostalog u kući
liječnika i amaterskog slikara Teodora Białynickog-Biruli i njegove žene Helene. Izrađeni za
vrijeme prijateljskih druženja portreti Witkacyja ostajali su vlasnicima, što je označavalo
vrstu plaćanja za trud utrošen u pripremanje večeri. Witkacy nije dopuštao vlasnicima da
te portrete nekome prepuste. Kao što je i pretpostavljao Teodor, Witkacy je htio da opstanu velike kolekcije njegovih djela koje bi omogućile analizu stvaralaštva firme u budućnosti.
Stotinu i devet portreta (i jedna kompozicija) te kolekcije bili su početak slupske zbirke
Witkacyjevih djela, danas najveće u Poljskoj, na svijetu (i u galaksiji). Godine 1965., nakon smrti roditelja, njihov jedini sin Michał želio je prodati dio nasljedstva. Danas to zvuči
nevjerojatnim, ali tada se nitko nije zanimao za Witkacyjeve radove, ni Tatranski muzej u
Zakopanom, ni narodni muzeji u Krakovu i Varšavi (koji su već u svojim zbirkama imali djela
Stanisława Ignacyja Witkiewicza), čak ni muzej u Gdanjsku (tada Pomorski, danas Narodni).
Odluku o kupovini donio je tadašnji ravnatelj slupskoga muzeja Janusz Przewoźny. Iskreno
govoreći, ne razumijem stavove drugih muzeja, koji su odustali od tako atraktivne ponude
– jedan portret koštao je samo 1500 zlota! Bila je to prva plaća muzejskog asistenta, prva
plaća učitelja nakon studija. U poslijeratnoj Poljskoj to nisu bila dobro plaćena zanimanja.
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Od lewej: Portret
Michała BiałynickiegoBiruli, 27 XII 1930,
pastel, papier, 65*48
cm, nr inw. MPŚ-M/43;
Portret Edwardy
Szmuglarowskiej, I 1930,
pastel, papier, 66*50 cm,
nr inw. MPŚ-M/36; Portret
Michała Choromańskiego,
2 V 1930, pastel, papier,
64*44 cm, nr inw.
MPŚ-M/35.

Temat numeru

Na Witkacyjevim slikama možemo primijetiti razne skraćenice i natpise, vidljive pored potpisa firme i datuma izrade portreta (često dan). Witkacy je po prirodi bio eksperimentator, istraživač – htio je otkriti kako se pod utjecajem ili
bez utjecaja određenih supstanci mijenja način viđenja ili
shvaćanja svijeta, a naknadno i forma djela. Odatle potječe razrađen sistem skraćenica. Portret Michała izrađen je
pod utjecajem kokaina (skraćenica Co) i alkohola (skraćenica C). Portret Edwardy Szmuglarowskiej (?-1933, obećavajuće glumice koja je morala prekinuti karijeru kako
bi se u Zakopanom liječila od tuberkuloze) nastao je pod
utjecajem pejotla (halucinogena droga, ekstrakt meksičkog kaktusa, čuvena „proročanska biljka” koja je bila
poznata već u romantizmu) i kokaina te nakon ispijanja
alkohola. Portret Michała Choromańskiego (pisca) izradio je pod utjecajem kokaina i oksikodona.
Opijatima je Witkacy posvetio i osobnu raspravu Nikotin,
alkohol, kokain, pejotl, morfij, eter i appendix objavljenu
1932. godine. Autori poglavlja o eteru i morfiju su Stefan
i Bohdan Filipowski. Witkacy nije dobro podnosio eter i morfij iako je imao s njima kontakt, no nedovoljan da bi mogao opisati njihovo djelovanje. Stefan Glass (1895-1932) bio
je matematičar koji je studirao u Lavovu, Pizi i Zürichu, autor je doktorske rasprave o neeuklidskoj geometriji, pisao je pjesme te prevodio književnost s francuskog jezika. Filipowski
je bio jedna od najosebujnijih ličnosti u poslijeratnom Zakopanom: planinario je Tatrama,
bavio se gatanjem, davao je sate plesa i jahanja. Smatram da su likovi s crteža Okultisti na
nepoznatom asteroidu upravo Filipowski i njegova žena Janina (slikarica, izlagala je s Witkacym) – vitke siluete koje promatraju Bog i Vrag. Skraćenice označavaju, odgovarajuće:
nisam pio alkohol 72 dana (grčko slovo „pi”) te nisam pušio cigarete. Moram vam kazati
da, pokazujući ove crteže, činimo svojevrsni prekršaj – oni nisu bili namijenjeni javnom
pokazivanju, to su bili privatni crteži.

Z lewej: Portret Stefana
Glassa, 10 IX 1929,
pastel, papier, 66*50 cm,
nr inw. MPŚ-M/117.
Z prawej: Portret Bohdana
Filipowskiego, 1928,
pastel, papier, 69*49 cm,
nr inw. MPŚ-M/115.

Sljedeći tip u pravilniku bio je tip D, procijenjen na jedva 100 zlota; bila je to imitacija tipa
C, ali bez opijata: isto to postignuto je bez uporabe ikakvih umjetnih opijata. Na portretu
Leny Iżycke primjećujemo strože modeliranje i manji ekspresijski izraz negoli je to u tipu C,
i to unatoč korištenju kontrastnih boja – oštrog ruža i hladne svjetlo zelene. Portreti tipa D
naručivali su se vrlo rijetko, sačuvalo ih se svega 30. U tom tipu su nastajali i portreti prijatelja, između ostalog i već ranije spomenutog Bohdana Filipowskoga.
Cijene portreta u pravilniku nisu bile niske. Prije Drugoga svjetskog rata mjesečna plaća
običnog bankovnog činovnika iznosila je 300 zlota i omogućavala je uzdržavanje četveročlane obitelji. Klijenti firme bili su predstavnici inteligencije – časnici, učitelji, činovnici,
ali također i industrijalci. Zašto su naručivali portrete upravo kod Witkacyja? U njegovoj
Portretnoj firmi? Jedan od razloga mogao je biti običan ljudski snobizam. Witkacy je bio
kreator koji je vješto gradio vlastitu legendu – pomalo skandalozan, ipak nije prelazio određenu granicu, doživio je svoju biografiju u enciklopediji
(tad se mjesta u enciklopediji nisu kupovala).
Tvorac Portretne firme svjesno se upisao u kontekst funkcioniranja portreta koji je u kulturi Zapada imao višestoljetnu tradiciju. Nekoć su si ga mogli priuštiti vladari i više
svećenstvo, od 19. stoljeća portret se „demokratizirao”,
iako je i dalje bio dostupan samo elitama.
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Z lewej: Portret Leny Iżyckiej, VII 1925,
pastel, papier, 72*52 cm, nr inw. MPŚ-M/1291.
Z prawej: Portret Bohdana Filipowskiego jako Hinduski,
X 1928, pastel, papier, 64*50 cm, nr inw. MPŚ-M/82.
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Z lewej: Portret dziewczynki, 26 IV 1938, pastel, papier, 60 x 45,5
cm, nr inw. MPŚ-M/1498. Z prawej: Portret Zofii Schroeder, 1 III
1931, pastel, papier, 64*48 cm, nr inw. MPŚ-M/1147.

Z lewej: Portret Jana Józefa Głogowskiego – Il pensieroso, 1934,
pastel, papier, 65*50 cm, nr inw. MPŚ-M/628. Z prawej: Michał Anioł,
Lorenzo Medici, fragment rzeźby z grobowca Medyceuszy, około 1524–
1531 [repr. za: F. Erpel, Michelangelo, Berlin 1985, il. przy repr. 16].

Za iznos od 150 do 250 zlota moglo se naručiti tip E i njegove kombinacije s prethodnim
vrstama. Slobodna psihološka interpretacija u skladu s intuicijom firme. Time postignut
efekt može biti jednak rezultatima tipova A i B – put kojim se do njega dolazi je drugačiji, isto
kao i sam način izrade koji može biti raznolik, ali nikada ne prelazi granicu (d) {čitaj: malo
de}. Može biti i kombinacija E+d na zahtjev. Nije uvijek moguće izraditi tip E. Unatoč tomu,
Witkacy je izradio preko 200 portreta tipa E, a E+d – gotovo 40. Posuda s voćem koju možete vidjeti kod djevojčice jedan je od rekvizita koji se često nalaze uz portretirane. Portret je
nastao nakon kratkog prekida u pušenju, pijenju alkohola i poslije pijenja čaja. Na portretu
Zofije Schroeder fonetski je zapisan francuski izraz „un peu de the”, tj. „malo čaja”. Józef Jan
Głogowski, u tipu E, prikazan je u pozi renesansnog mislioca (vidljiv je natpis „Il pensieroso”,
talijanski za „mislilac”). Poza je preuzeta s Michelangelove skulpture Lorenza Medicija na
nadgrobnom spomeniku u novoj sakristiji u crkvi San Lorenzo u Firenzi. To nije jedina Witkacyjeva poveznica sa starom umjetničkom tradicijom. Mnoge portrete (i ne samo portrete)

danas rješavamo poput rebusa. Dobro da nam autor ostavlja tragove – bez njih, tj. bez dopisanog „Dr Jeckyll i Mr Hyde”, vjerojatno ne bismo povezali dva portreta s pričom Roberta
Louisa Stevensona (1850-1894). Portreti tipa E+d često su ekspresivniji od onih tipa E – obično dodatak „malo de” čini portrete izražajnijima i dinamičnijima, ističu se karakteristike.

Z lewej: Portret Stefana Szumana, 31 V 1933, pastel, papier, 65*49 cm,
nr inw. MPŚ-M/1281. Z prawej: Portret Stefanii Tuwimowej, II 1929,
pastel, papier, 62*47 cm, nr inw. MPŚ-M/1379.
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Z lewej: Portret Józefiny
Konińskiej, VIII 1935,
pastel, papier, 62*48 cm,
nr inw. MPŚ-M/1310. Z
prawej: Portret Izabeli
Zborowskiej, IV 1934,
pastel, papier, 65*50 cm,
nr inw. MPŚ-M/1169.

Temat numeru
Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego, XI 1928,
pastel, papier, 61*47 cm, nr inw. MPŚ-M/879.

Posljednji tip iz pravilnika je B+E, tj. poseban dječji
tip: zbog dječje živahnosti čisti E tip gotovo je nemoguć – izvedba je više nalik skici. Njegova se cijena kretala između 10 i 250 zlota. Witkacy nije volio
djecu, što nije ni skrivao. Dame i gospodo, imala
sam priliku upoznati osobu čiji je portret u djetinjstvu slikao Witkacy – još nakon nekoliko desetaka
godina ta je seansa ostala kao jeziva uspomena jer
je Witkacy cijelo vrijeme radio strašne grimase i
plašio djevojčicu da će joj naslikati crvene oči. O
mimičkim i glumačkim sposobnostima jedinog zaposlenika Portretske firme najbolje svjedoče serije slika grimasa.

Cijene iz pravilnika firma je sezonski snižavala –
bivalo je da je izrađivala portret za 50, a čak i za
25 zlota. Treba imati na umu da Witkacy nije imao
stalan izvor prihoda. A imao je stalne izdatke, i to
ne samo na osnovne artikle. Puno je čitao, knjižara
Zwolińskih iz Zakopanog dovozila mu je knjige iz inozemstva. Mnogo je trošio na slikarski
materijal i na… poštanske marke za pisma kojih je slao mnogo (na prijelazu iz 1920-ih u
1930-e obično je pismo, do 20 g koštalo 30 groša, a dopisnica 20 groša). Unatoč svemu,
Portretna je firma bila relativno dobra ideja za stalan izvor zarade. Witkacy je mogao računati na podršku prijatelja – primjerice, portretirao je jednog od njih, Leona Reynela. On
je bio financijer kojeg je zanimalo kazalište, pa su Leon Reynel i njegova žena Władysława
(u rodu s Witkacym) često financijski pomagali Witkacyja. Njima se obratio 1925. godine:
„Financijsko je stanje strašno […]. Napisao sam švedsku predstavu ‘Suvišan čovjek’, računajući na Nobelovu nagradu!! To je moja jedina nada. Ako ne dobijem Nobelovu nagradu
izgubljen sam.”
Dame i gospodo! Witkacy je svoje suvremenike gledao kritički, ali je tako znao promatrati
i svoja djela. Ako je smatrao da neki od portreta nije dobro izrađen, označio bi ga kraticom
koja nije spomenuta u pravilniku: T.U – tj. talent je umro (kratica može značiti i „pad talenta, pad umjetnosti”).
Portret Tadeusza Boy-Żeleńskog je uistinu slab. Ipak, mnogo godina izlažemo ga u postavu
s obzirom na portretiranog – Boy-Żeleński, po struci liječnik, bio je zagovaratelj svjesnog
materinstva, a bio je i kazališni kritičar te prvenstveno izvorni prevoditelj s francuskog.
Zahvaljujući njemu možemo na poljskom čitati Prousta, Mascala i Montesquiea te mnoge
druge autore. Ime je po njemu dobila i jedna ulica u centru Pariza (10e arrondissement).
Osim tipova iz pravilnika i izvanpravilničkog tipa U, možemo nabrojati preko 30 kombinacija različitih tipova. Primjerice, tip E
povezan s D (portret Helene Białynicke-Birule, portret izrađen
pod utjecajem tokajca, vina koje je Witkacy pio rijetko), te B zajedno s D (portret Stefana Glassa). Postoji čak tip 1/2C, to jest
portret dijelom blizak čistoj formi. Tako je Witkacy nazvao prikaz njemačkog filozofa Hansa Corneliusa (za njegove ideje zanimao se u mladosti, kada je Cornelius boravio u Poljskoj 1937.
Witkacy je igrao ulogu domaćina i vodiča). Zaseban, unikatni
karakter ima portret u kojem svaki lik prikazan je prema različitom tipu – primjerice, Maria je u tipu A, a Włodzimierz u D.
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Portret Marii i Włodzimierza Nawrockich,
12 II 1926, pastel, papier, 90*100 cm,
nr inw. MPŚ-M/683.
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Od lewej: Portret Heleny Białynickiej-Biruli, 10 IX 1929, pastel, papier, 65*50 cm, nr inw. MPŚ-M/1499;
Portret Heleny Białynickiej-Biruli, IV 1930, pastel, papier, 65*50 cm, nr inw. MPŚ-M/65;
Portret Heleny Białynickiej-Biruli, IV 1930, pastel, papier, 66*49 cm, nr inw. MPŚ-M/110.

Ova sklonost i smisao za razvrstavanje, klasificiranje prema sličnostima i razlikama kod
Witkacyja je nastala u mladosti. Tada je skupljao biljke za herbarij, minerale za svoju kolekciju. U odraslom životu, već kao Portretna firma, skupljao je lica te ih redao sukladno
sličnostima i razlikama.

VARIA
Približavajući se kraju željela bih skrenuti vašu pozornost na tehniku izrade portreta. Pastela je vrlo teška tehnika – u njoj ne postoji mogućnost ispravaka (drugačije nego kod ulja
na platnu, gdje je neuspjeli dio moguće prekriti novim slojem boje). No to je i brza tehnika
koja dobro odgovara ozračju pijanki i zabava. Na brzinu izrade pastelnih portreta referira
na šaljivi način crtež Konkurs ljepote.
Od lewej: Portret Neny Stachurskiej, 19 IV 1929, pastel, papier, 65*49 cm, nr inw. MPŚ-M/1148; Nena
Stachurska, fotografia, Portret Neny Stachurskiej, 12 X 1929, pastel, papier, 65*50 cm, nr inw. MPŚ-M/131.
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Temat numeru
Od lewej: Portret Anny Nawrockiej, 1925, pastel, papier, 56*48 cm, nr inw. MPŚ-M/696;
Portret Anny Nawrockiej, 1925, pastel, papier, 62*47 cm, nr inw. MPŚ-M/694;
Portret Anny Nawrockiej, 1925, pastel, papier, 65*48 cm, nr inw. MPŚ-M/695.

Witkacy je naglašavao da slikar treba slikati ono što želi, a ne ono što mu slučajno uspije.
Sam je imao iznimno dobru tehniku, vještu ruku i oko. Dokazuje to sličnost između modela
i njihova prikaza čak i kod jako stiliziranih lica. O umijeću predstavljanja odjeće dobro govori portret Anne Nawrocke (kćeri Włodzimierza i Marije).
Željela bih spomenuti još jedno pitanje – promjenu boje papira. Pretpostavljam da ste svi
primijetili kako može izblijedjeti šarena naslovnica časopisa ili knjige ako će neko vrijeme
stajati u regalu u osunčanoj sobi. Točno to se događa ili možda bolje: dogodilo se s Witkacyjevim portretima koji su se nalazili na zidovima stanova. Niz portreta ima očuvanu
Portret Michała Choromańskiego, IV 1930, pastel, papier, 66*50 cm, nr inw. MPŚ-M/40.
Od lewej: fragment z zachowanym pierwotnym kolorem papieru; stan aktualny (krawędzie niewidoczne, pod passe-partout);
rekonstrukcja pierwotnej kolorystyki (Mariusz Wojciechowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).
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prvotnu boju papira ispod okvira ili passe-partouta, moguće je stoga rekonstruirati – dakako samo u elektronskoj formi – originalnu boju papira portreta. Rezultat je iznenađujući
– danas gledamo posve druge slike.
Za kraj moram vam spomenuti još jedan portret koji uvijek prikazujem s perverznim zadovoljstvom – radi se o portretu potpisanom: „Za posmrtnu izložbu 1955. godine”. To je
naravno šala na račun povjesničara umjetnosti i muzealaca koje ne zanima umjetnik dok je
živ i stvara, već kad umre; kada prođe stanovit broj godina, oni počinju priređivati izložbe,
pisati znanstvene radove, organizirati znanstvene skupove (spomenut ću samo da smo ove
godine imali 6. slupsku međunarodnu konferenciju posvećenu Witkacyju, prva je održana
prije četvrt stoljeća).
Šteta samo što je Witkacy pogriješio kada je u pitanju godina – prva poslijeratna izložba
njegovih djela, s katalogom, održana je 1957, a ne 1955. godine, na sedamdesetu godiš
njicu njegova rođenja.
Beata Zgodzińska
Prevela: Marta Agičić
Portret Heleny Białynickiej-Biruli,
I 1931, pastel, papier; 63*47 cm, nr inw. MPŚ-M/107.
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Kronika wydarzeń

Warsztaty dla dzieci
z cyklu „Polskie bajki,
baśnie i legendy”. Fot.
z archiwum M. Cvetkov.

Polskie bajki, baśnie i legendy

Poljske bajke, basne i legende

W dniu 2 października odbyły się pierwsze
Bajeczne warsztaty z cyklu „Polskie bajki,
baśnie i legendy”. Pomysł i prowadzenie Marta Cvetkov. Ich celem jest przyciągnięcie do
naszego Towarzystwa dzieci i ich rodziców.

Dana 2. listopada održana je prva Radionica
bajki iz ciklusa „Poljske bajke, basne i legende” pod vodstvom Marte Cvetkov. Njihov cilj
je privući u našu Udrugu djecu, a i njihove
roditelje.

Olga Tokarczuk
– Noblistką

Olga Tokarczuk – dobitnica
Nobelove nagrade za književnost

Radość! Nagroda Nobla przyznana Oldze
Tokarczuk! Gratulujemy i dziękujemy!
Przypominamy, że w naszym biuletynie „Kopernik” pisaliśmy o tej niezwykłej pisarce.

Radost! Dobitnica Nobelove nagrade je
Olga Tokarczuk! Čestitamo i zahvaljujemo!
Podsjećamo da smo u našem biltenu „Kopernik” pisali o toj neobičnoj spisateljici.
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Spotkanie z Amazonkami. Fot. E. Zrno.

Goście z Piekar Śląskich

Gosti iz Piekar Śląskich

W dniu 5 października mieliśmy gości z Piekar
Śląskich, liczne grono Stowarzyszenia Amazonek
„Feniks”, które nie tak dawno gościły u siebie
naszą grupę wokalną „Wisła”, a teraz przybyły
z rewizytą do Zagrzebia. Zwiedzały Zagrzeb,
wysłuchały koncertu „Wisły”, a potem wszyscy „drużyliśmy się” przy wspólnym posiłku.

Dana 5. listopada imali smo goste iz Piekar
Śląskich, grupu iz Udruženja Amazonki „Feniks”, koje su ne tako davno ugostili našu
vokalnu grupu „Wisla”, a sada su došle u uzvratni posjet u Zagreb. Razgledale su Zagreb,
poslušali nastup „Wisle”, a poslije smo se svi
družili uz ručak.
Spotkanie z Amazonkami. Fot. E. Zrno.
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Od lewej: Małgorzata Vražić, Konsul RP w Chorwacji Dagmara Luković i Beata Zgodzińska.

Październik z Witkacym

Listopad s Witkacyjem

23.10.2019 w ramach tego cyklu wydarzeń odbył się wykład Firma Portretowa
S. I. Witkiewicz – jej twórca, wytwory i klienci
kustosz Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku Beaty Zgodzińskiej i Małgorzaty Vražić Jedność w wielości, czyli Stanisław Ignacy
Witkiewicz, pseud. Witkacy 1885-1939, które
poprzedzały otwarcie wystawy reprodukcji
prac S. I. Witkiewicza. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez siły metafizyczne, czyli:
PTK „M. Kopernik”, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Ambasadę RP w Zagrzebiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum
Pomorza Środkowego.

23.10.2019. u okviru ovog ciklusa događaja
održano je predavanje kustosice Muzeja
Srednjeg Pomorja u Słupsku Beate Zgodzińske
Portretna Firma S. I. Witkiewicz – njezin tvorac, proizvodi i mušterije i Małgorzaty Vražić
Jedinstvo u mnoštvu, odnosno Stanisław
Ignacy Witkiewicz, pseudonim „Witkacy”
1885.-1939. te otvorenje izložbe reprodukcije radova S. I. Witkiewicza. Događaj je organiziran metafizičkim silama, i to: PKU „M.
Kopernik”, Muzeja Središnje Pomeranije u
Słupsku, Veleposlanstva Republike Poljske
u Zagrebu i Udruženja prijatelja Muzeja
Središnje Pomeranije.

Wykłady Beaty Zgodzińskiej i Małgorzaty Vražić, otwarcie wystawy reprodukcji prac S.I. Witkiewicza. Wszystkie fotografie E. Zrno.
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2. FESTIVAL
POLJSKIH FILMOVA
U HRVATSKOJ

Prof. Dalibor Blažina i Małgorzata Vražić piją herbatę z samowaru. Fot. E. Zrno.

VISLA

Przekład powieści Nienasycenie

Prijevod romana Nezasitnost

30.10.2019 r. odbyło się kolejne wydarzenie
z cyklu Październik z Witkacym, czyli Rozmowy
Istotne wokół przekładu powieści Nienasycenie
S.I. Witkiewicza na język chorwacki autorstwa
Dalibora Blažiny.

30.10.2019. Sljedeći događaj iz ciklusa „Listopad s Witkacyjem”, dakle Važni razgovori oko
prijevoda romana „Nezasitnost” na hrvatski
jezik Dalibora Blažine.

5.-9. 11. 2019.
KAPTOL BOUTIQUE
CINEMA
Nova Ves 17
ZA SVE PROJEKCIJE FESTIVALA
ULAZ JE SLOBODAN

05.11.
19:00 - KURIR
Władysław Pasikowski, 2019., 114 min.
Svečano otvorenje

Festiwal polskich filmów „Wisła”
5-9 listopada Centrum Kaptol

Festival poljskih filmova „Wisla”
5-9. studenog u Kaptol-centru

W ceremonii otwarcia festiwalu wzięli udział
m.in. dyrektor festiwalu „Visla”, Małgorzata
Skulska z Funduszu Wspieram, aktorka Patrycja Wolny, która grała w filmie „Kurier”,
który otworzył festiwal, oraz Dagmara Luković, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w
Republice Chorwacji. Po projekcji publiczność
miała okazję porozmawiać z polską aktorką.
Na otwarcie przybyło wielu gości ze świata
dyplomacji, polityki, kultury, gospodarki oraz
duża liczba przedstawicieli polskiej mniejszości
i studentów polonistyki oraz uczniów z Polskiej Szkoły. Festiwal, wspierany finansowo
przez Ambasadę RP w Zagrzebiu, trwał od 5
do 9.11.2019 r. Wstęp na wszystkie pokazy
festiwalowe był bezpłatny!

Na svečanom otvorenju festivala bili su prisutni, između ostalih, direktorica festivala
„Visla” Małgorzata Skulska iz Fonda „Wspieram”, glumica Patrycja Wolny iz filma „Kurir”,
kojim je otvoren festival te Dagmara Luković, konzulica Republike Poljske u Republici
Hrvatskoj. Publika je nakon projekcije imala
priliku porazgovarati s poljskom glumicom.
Na otvorenje su pristigli mnogobrojni gosti
iz svijeta diplomacije, politike, kulture, ekonomije te veliki broj predstavnika poljske
manjine i studenata Polonistike i učenici iz
poljske škole. Festival, kojeg financijski podržava Veleposlanstvo Republike Poljske u
Zagrebu, potrajo od, 5 do 9.11.2019. g. Ulaz
na sve festivalske emisije bio je besplatan!

06.11.
18:00 - TORANJ. SVIJETAO DAN.
Jagoda Szelc, 2017., 106 min.
20:00 - TRENEROVA KĆI
Łukasz Grzegorzek, 2018., 93 min.
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07.11
18:00 - NAPAD PANIKE
Paweł Maślona, 2017., 100 min.
20:00 - VUKODLAK
Adrian Panek, 2018., 88 min.
08.11
18:00 - SELO PLUTAJUĆIH KRAVA,
Katarzyna Trzaska, 2018., 78 min.
20:00 - POMILOVANJE
Jan Jakub Kolski, 2018., 100 min.
09.11.
11:00 - KLUB SKITNICA
Tomasz Szafrański, 2015., 98 min.
17:00 - JULIUSZ
Aleksander Pietrzak, 2018., 97 min.
19:00 - KAMERDINER
Filip Bajon, 2018., 150 min.

Organizator:

Sufinanciranje:

Partneri:
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Sekcja sztuki AMACIZ w Zagrzebiu
odwiedza wystawę Witkacego

Likovna sekcija AMACIZ u Zagrebu
u posjeti izložbi Witkacyja

6.11.2019. r. grupa członków Towarzystwa
Dyplomowanych Inżynierów i Przyjaciół Studiów Chemiczno-Technologicznych zwiedziła
wystawę w siedzibie PTK „M. Kopernik”. To
tak zwany „cud św. Witkacego”, tym razem
nad Savą, co oznacza, że dzieją się rzeczy
ciekawe i inspirujące!

6.11.2019. Skupina članova Društva diplomiranih inżenjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija posjetila je izložbu u sjedištu
PKU „M. Kopernik”. To je takozvano „čudo sv.
Witkacyja” ovaj put na Savi, što znači da se
događaju zanimljive i nadahnjujuće stvari!

Wnikliwa analiza obrazu Witkacego. Fot. M. Najbar-Agičić.

Wykład dla Polonistów

Predavanje za poloniste

W dniu 12 listopada 2019 r. studenci Polonistyki z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego wysłuchali wykładu
dr Małgorzaty Vražić Jedność w wielości, czyli
Stanisław Ignacy Witkiewicz – pseudonim
„Witkacy” 1885-1939.

Dana 12. studenoga 2019. godine studenti
polonistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu poslušali su predavanje dr. Małgorzate Vražić Jedinstvo u mnoštvu, odnosno
Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim
„Witkacy” 1885.-1939.

Studenci podczas wykładu. Fot. J. Sychowska-Kavedžija.
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Święto Niepodległości. Fot. E. Zrno.

Ambasador RP w Republice Chorwacji Andrzej Jasionowski,
Veljko Kajtazi, Konsul RP Dagmara Luković. Fot. E. Zrno.

Obchody Święta Niepodległości

Obilježavanje Dana neovisnosti

Obchody odbyły się w dniu 13 listopada w
siedzibie Towarzystwa. Po powitalnych słowach przewodniczącej Towarzystwa Magdaleny Najbar-Agičić do obecnych przemawiali
p. Ambasador RP w Republice Chorwacji
Andrzej Jasionowski oraz poseł dwunastu
mniejszości narodowych (w tym polskiej) w
parlamencie chorwackim p. Veljko Kajtazi.
Hymn narodowy oraz kilka innych polskich
pieśni odśpiewała nasza grupa wokalna „Wisła”.

Obilježavanje se održalo 13. studenog u sjedištu
Udruge. Nakon pozdravnih riječi predsjednice
Udruge Magdalene Najbar-Agičić, prisutnima
su se obratili Andrzej Jasionowski, veleposlanik RP u Zagrebu te saborski zastupnik 12
nacionalnih manjina g. Veljko Kajtazi. Poljsku
himnu te druge poljske pjesme otpjevala je
naša vokalna grupa „Wisla”.

Ważnym punktem programu była również
projekcja film Z niepodległością za pan brat,
który powstał jako projekt, związany z obchodami setnej rocznicy uzyskania przez Polskę
niepodległości, zrealizowany przez Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu w roku
szkolnym 2018/2019. Scenariusz powstał na
podstawie oryginalnych wypowiedzi Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, polskich
sufrażystek, polskiej awangardy artystycznej, aktywnej około roku 1918 i opracowań
historycznych.

Važna točka programa bila je i projekcija
filma Z niepodległością za pan brat, koji je
nastao kao projekt vezan uz obilježavanje
stote godišnjice neovisnosti Poljske, koji je
realizirala Poljska škola pri Veleposlanstvu
RP u Zagrebu u školskoj godini 2018/2019.
Scenarij je nastao na osnovi originalnih iskaza Józefa Piłsudskog, Romana Dmowskog,
poljskih sufražetkinja, poljske umjetničke
avangarde, aktivne oko 1918. godine, povijesne literature.
Święto Niepodległości.
Projekcja filmu Z niepodległością za pan brat. Fot. E. Zrno.
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„Lekcje” u polskich pisarzy i poetów

Nauka kod Różewicza

W październiku byliśmy na swoistych lekcjach
u Witkacego, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego prace można obejrzeć do 12
lutego 2020 r. w naszej galerii. 20 listopada
zaś byliśmy na naukach u Tadeusza Różewicza,
a naszym gościem był Pan Janusz Drzewucki:
poeta, autor wielu tomów poetyckich, m.in.:
Ulica Reformacka, Starożytny język, Dwanaście dni czy Rzeki Portugalii, krytyk literacki,
dziennikarz, redaktor książek poetyckich,
wydawca, od 1996 r. redaktor działu poezji
w najstarszym polskim piśmie literackim, a
więc w miesięczniku „Twórczość”, wybitny
znawca twórczości Tadeusza Różewicza. Był
wielokrotnie nagradzany, tak za twórczość
poetycką – np. jego pierwszy tomik poetycki,
zatytułowany Ulica Reformacka, został wyróżniony nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny za
debiut (1988). Janusz Drzewuski nagradzany
był za działalność krytycznoliteracką (np. nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego w roku
1989 oraz nagroda im. Stanisława Piętaka

U listopadu smo bili na svojevrsnim lekcijama kod Witkacyja, dakle Stanisława Ignacyja
Witkiewicza, čiji se radovi mogu razgledati u
našoj galeriji do 12. veljače 2020. U okviru
Poljske jeseni u Zagrebu dana 20. studenog
održao se susret „Nauka kod Różewicza”
s Januszom Drzewuckim, koji se sastojao od dva
dijela: u prvom naš gost ispričao je o svojem
poznanstvu, suradnji i prijateljstvu s Tadeuszom Różewiczem o njegovom stvaralaštvu.
Ispričao je također o knjizi koja je posljedica
tog poznanstva. Drugi dio susreta posvećen
je samom Januszu Drzewuckom – pjesniku
i književnom kritičaru, koji je čitao svoje
stihove i govorio o pjesničkim maštanjima
i vizijama, o tome kako je lako biti književni
kritičar i što to zapravo znači.
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Janusz Drzewucki je pjesnik, autor mnoštva
zbirki pjesama između ostalog Ulica Reformacka, Drevni jezik, Dvanaest dana ili Rijeke
Portugala, književni kritičar, novinar, urednik
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w 1991). Otrzymał również prestiżową nagrodę im. Kazimierza Wyki. Nagroda została
wręczona 24 stycznia 2020 r. w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Tytuł naszego spotkania z Januszem Drzewuckim zaczerpnęliśmy z jego książki Lekcje u
Różewicza. Lista zasług Janusza Drzewuckiego
długa, to rzec by można – osobna kartoteka!
Spotkanie składało się z dwóch części: w
pierwszej nasz gość opowiedział o swojej znajomości, współpracy i przyjaźni z Tadeuszem
Różewiczem o jego twórczości. Opowiedział
też o książce będącej pokłosiem tej znajomości. Książka została nominowana w tym
roku do nagrody im. Władysława Reymonta.
Druga część została poświęcona samemu
Januszowi Drzewuckiemu – poecie i krytykowi literackiemu, który odczytał również
swoje wiersze i opowiedział o poetyckich
marzeniach i wizjach, o tym czy łatwo być
krytykiem literackim i co to właściwie znaczy.
Z czym mieliśmy co czynienia? Otóż z dżinsami

zbirki pjesama, izdavač, od 1996. urednik
pjesničkog dijela u najstarijem poljskom književnom časopisu, mjesečniku „Twórczość”
(„Stvaralaštvo”). Bio je više puta nagrađivan, kako za pjesničko stvaralaštvo – npr.
njegova zbirka poezije pod naslovom Ulica
Reformacka, dobitnica je nagrade „Kazimiera
Iłłakowiczówna” za debi (1988), tako i za književnu kritiku (npr. nagrada „Stanislaw Wyspianski” godine 1989. te nagrada „Stanislaw
Pietak” 1991). Janusz Drzewucki također je
poznavatelj stvaralaštva Tadeusza Różewicza,
napisao je knjigu Nauka kod Różewicza iz koje
smo posudili naslov našeg susreta. Knjiga je
nominirana ove godine za nagradu „Reymont”.
Popis zasluga Janusza Drzewuckog je dugačak,
moglo bi se reći posebna priča!
S čim smo imali posla? S trapericama i poezijom, s nožićem profesora, s Apsolutom i
Ništavnosti, sa smetlištem i recyclingom...
saznali smo kako se kuha jaje, možda i ne...
saznali smo... S Januszom Drzewuckim razgovarala je Malgorzata Vražić.
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Spotkania z Januszem Drzewuckim w Osijeku po wykładzie. Od Lewej: Jasmin Novljaković, Konsul RP w
Chorwacji Dagmara Luković, Małgorzata Vražić , Janusz Drzewucki i Miłosz Waligórski. Fot. Chorwat Anonim.

Spotkanie z Januszem
Drzewuckim w siedzibie
PTK. Fot. M. Najbar-Agičić.

i poezją, z nożykiem profesora, z Absolutem
i Nicością, ze śmietnikiem i recyklingiem…
dowiedzieliśmy się, jak się gotuje jajko, albo
i nie…dowiedzieliśmy… Z Januszem Drzewuckim rozmawiała dr Małgorzata Vražić.
Lekcje u Różewicza to książka krytycznoliteracka poświęcona przede wszystkim poezji
Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie,
dramatom i eseistyce. Janusz Drzewucki –
towarzyszący wiernie pisarzowi od 1991 roku
– kiedy to ukazał się tom Płaskorzeźba – pisze
także o jego felietonistyce, satyrach i humoreskach, o autoportrecie wykreowanym w
rozlicznych wywiadach prasowych, wreszcie o
korespondencji, m.in. z Jerzym Nowosielskim
oraz Karlem Dedeciusem, a także o najważniejszych, traktujących o autorze Niepokoju,
literaturoznawczych interpretacjach, m.in.
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Nauka kod Różewicza je knjiga književne kritike, prije svega posvećena poeziji Tadeusza
Różewicza, ali i njegovoj prozi, drami i esejistici. Janusz Drzewucki – koji je surađivao
s piscem od 1991. godine – kad se ukazala
zbirka Płaskorzeźba – piše također o njegovoj
feljtonistici, satirama i humoreskama, o autoportretu koji je kreiran u mnogim novinskim
intervjuima, u konačnici o korespondenciji
između ostalog s Jerzyjem Nowosielskim i
Karlem Dedeciusom, a i o najvažnijim, koji
tretiraju autora Nemira, književnoznanstvenim interpretacijama, između ostalog
Kazimierza Wyke i Tadeusza Drewnowskog.
Osim toga, Drzewucki pokazuje veze pisca s
majkom, s braćom Januszom i Stanislawom,
dijalozi, koje je u svojem stvaralaštvu vodio s
npr. Ezrom Poundom i Czeslawom Miloszom.
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Kazimierza Wyki oraz Tadeusza Drewnowskiego. Ponadto Drzewucki pokazuje związki
pisarza z matką, z braćmi Januszem i Stanisławem, dialogi, jakie w swojej twórczości
prowadził np. z Ezrą Poundem i Czesławem
Miłoszem. Na końcu książki znalazły się listy
Różewicza do autora z lat 1996–2014, wyimki
z dziennika, w których krytyk opowiada o
swoich osobistych kontaktach z pisarzem, a
także fotografie przedstawiające Różewicza.
Lekcje u Różewicza to świadectwo lektury
twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XX i XXI wieku. Tekst
o książce Lekcje u Różewicza i okładka książki
ze strony Wydawnictwa Warstwy.

Na kraju knjige našla su se pisma Różewicza
autoru 1996-2014, fragmenti iz dnevnika,
u kojima kritičar govori o svojim privatnim
kontaktima s piscem, a također i fotografije
na kojima je Różewicz. Nauka kod Różewicza
je svjedočanstvo lektire stvaralaštva jednoga
od najistaknutijih poljskih pisaca na prijelomu
iz 20. u 21. stoljeće.

Wariat i zakonnica
na zagrzebskiej scenie.
Fot. M. Najbar-Agičić.

Wariat i zakonnica w Zagrzebiu

„Luđak i opatica” u Zagrebu

W dniu 26 listopada 2019 r. w Centrum Kultury
Trešnjevka odbyło się przedstawienie Wariat
i zakonnica/ „Luđak i opatica”, w reżyserii
Jasmina Novljakovicia, w wykonaniu aktorów
z teatru HNK w Varaždinie. Tłumaczenie tekstu z polskiego na chorwacki Dalibor Blažina.
Pojawiło się dużo widzów. Sala dosłownie pękała w szwach, walczono o bilety! W kolejce
rezerwowej było ponad 20 osób.

Dana 26. studenog 2019. u Centru za kulturu Trešnjevka održala se predstava „Luđak
i opatica” u režiji Jasmina Novlajkovića u
izvedbi glumaca iz HNK Varaždin. Poljski tekst
na hrvatski preveo je Dalibor Blažina. Bilo je
puno ljudi. Dvorana je doslovno pucala po
šavovima, vodila se borba oko karata! U redu
je bilo više od 20 osoba.

Witkacy na pewno by się cieszył, napisał wszak:
„Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spokojnie na łące. Ale dotąd
nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrzelić.
A tego sam nie potrafię — muszę mieć ludzi”.

Witkacy bi se sigurno tome veselio, pa napisao je: „Ja sam poput metka visoke kvalitete
eksplozivnosti koji leži mirno na livadi. No za
sada nema topa koji bi me mogao ispucati.
Sam to ne znam – moram imati ljude”.

23

Kronika wydarzeń

Powstają wieńce i inne świąteczne dekoracje.
Wasztaty prowadziła Beata Winnicka
Božanović. Fot. E. Zrno.

Warsztaty Bożonarodzeniowe!

Božićne radionice

W dniu 27 listopada 2019 roku w naszej siedzibie
odbyły się warsztaty. Jak zwykle artystycznie
nas prowadziła Beata Winnicka Božanović!

Dana 27. studenog 2019. u našem sjedištu
održala se božićna radionica koju je kao i
obično vodila Beata Winnicka Božanović.

Fot.
M. Najbar-Agičić.
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Andrzejki

Andrzejki

W dniu 29 listopada odbyły się Andrzejki! Była
magia, były wróżby. Było wesoło! Inicjatorką
wydarzenia była Marta Cvetkov.

Dana 29. studenog održali su se Andrzejki!
Bilo je magije, vračanja. Bilo je veselo! Inicijatorica susreta bila je Marta Cvetkov.

Zapraszamy na wieczór pełen
tajemniczych wróżb i czarów, połączonych
z zabawą oraz poczęstunkiem.
Stroje andrzejkowe mile widziane.
(prosimy rodziców o przekąski i soki)

PTK KOPERNIK
Savska 34/36, Zagrzeb
Organizacja: Marta Cvetkov
098/624-492 ; simicmarta@yahoo.com

Andrzejki. Fot. z archiwum M. Cvetkov.
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Na promocji książki Slavena Kale. Fot. E. Zrno.

Promocja książki

Promocija knjige

W dniu 11 grudnia gościliśmy promocję
książki Slavena Kale Poljaci, naša braća na
sjeveru. O książce mówili prof. Damir Agičić,
prof. Dalibor Blažina i sam autor Slaven Kale.

Dana 11. prosinca ugostili smo promociju
knjige Slavena Kale Poljaci, naša braća na
sjeveru. O knjizi su govorili Damir Agičić,
Dalibor Blažina i sam autor Slaven Kale.

Wigilia

Badnja večer

Siła nas! Siła w nas! W dniu 15 grudnia licznie
się zebraliśmy wokół wigilijnego stołu. Choć
w tym roku nie było funduszy na spotkanie w
restauracji i wszystko musieliśmy zorganizować we własnym zakresie, spotkanie udało się
znakomicie. Zbieraliśmy też datki na WOŚP.

Puno nas je! Snaga je u nama! Dana 15. prosinca puno nas se skupilo oko božićnog stola.
Iako ove godine nismo imali sredstava da se
susret održi u restoranu i sve smo morali pripremiti vlastitim rukama, okupljanje je sjajno
uspjelo. Skupljali smo donacije i za WOŚP.
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Ewa Zrno i jej kalendrz. Fot. M. Agičić.

Wieczór wigilijny w siedzibie. Fot. E. Zrno
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Na spotkaniu Towarzystwa Esperantystów. Fot. E. Zrno.

Ludwik Zamenhof.
Źródło ilustracji: wikipedia.pl.

16 grudnia w naszej siedzibie
zorganizowało swoje spotkanie
Towarzystwo Esperantystów.

Susret s članovima Društva
esperantista u našem sjedištu 16.
prosinca.

Jak wiadomo, inicjatorem esperanto był Ludwik Zamenhof (1859-1917) polsko-żydowski
lekarz urodzony w Białymstoku. Zamenhof
był ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej
Nagrody Nobla.

Kao što znamo, začetnik esperanta bio je
Ludwik Zamenhof (1859-1917) poljsko-židovski liječnik rođen u Bialystoku. Zamenhof
je osam puta bio nominiran za Nobelovu
nagradu za mir.
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Wyjazd „Wisły” na Wigilię
do Banja Luki

Odlazak „Wisle” na Badnju večer
u Banja Luku

Dzięki kontaktom Przedstawiciela Polskiej
Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia,
p. Walentyny Lončarić, „Wisła” została zaproszona przez p. Danijela Kovča – przewodniczącego Zrzeszenia Polaków Banja Luka na ich
uroczystą Wigilię, która odbyła się 16 grudnia
2019 r. w Stowarzyszeniu Polaków w Banja
Luce. Zebrało się około 60 osób – potomków

Zahvaljujući kontaktima Predstavnice poljske
nacionalne manjine Grada Zagreba gospođe
Walentyne Lončarić, „Wisla” je na poziv Danijela Kovča, predsjednika Udruženja Poljaka
Banja Luka 16. prosinca 2019. otputovala u
Banja Luku i nazočila svečanoj proslavi Božića. Okupilo se oko 60 osoba – potomaka
Poljaka iz Prnjavora i Gradiške te iz Banja

Polaków z Prnjavoru, Gradiški, Banja Luki i
okolic. Na Wigilię przybył również konsul RP
z Sarajewa, p. Andrzej Czop z małżonką. Było
dużo dzieci, które niecierpliwie oczekiwały
na przyjście Dziadka Mroza, śpiewały, bawiły
się i wnosiły dużo radości.

Luke i okolice. Na svečanost je stigao i konzul Republike Poljske u Sarajevu g. Andrzej
Czop sa suprugom. Bilo je dosta djece koja
su nestrpljivo čekala dolazak Djeda Mraza
i pjevanjem te zajedničkim igrama unosila
živost u dvoranu.

„Wisła” wystąpiła w polskich strojach ludowych i odśpiewała osiem tradycyjnych polskich kolęd. Wszyscy byli zachwyceni naszym
występem, naszym śpiewaniem, ale także
naszymi malowniczymi strojami.

„Wisla” je nastupila u poljskim narodnim
nošnjama i izvela osam tradicionalnih poljskih
božićnih pjesama. Svi su bili oduševljeni našim
nastupom, kako pjevanjem, tako i slikovitim
poljskim narodnim nošnjama.

Spotkanie Wigilijne, opowiadania potomków
tamtejszych Polaków, które potrwało do późna,
nie miało tradycyjnego polskiego charakteru, ale było dobrze i bogato przygotowane.

Druženje, uz priče potomaka Poljaka i prigodni
domjenak, koji je bio jako bogat, ali nije bio
tradicionalno poljski, produžilo se do kasnih
večernjih sati. Sutradan smo imali dvosatno
razgledavanje Banja Luke uz stručnog vodiča
i nakon kušanja glasovitih banjalučkih ćevapa
sretno smo se vratili u Zagreb.

Nazajutrz, przez 2 godziny zwiedzaliśmy
Banja Lukę z bardzo dobrym przewodnikiem
i po degustacji słynnych banjalučkih ćevapa,
wróciliśmy szczęśliwie do Zagrzebia.

Janina Welle

Janina Welle
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Fot. iz Arhiva Udruženja
Poljaka Banja Luka.

Temat numeru

Tu i teraz, zawsze i wszędzie
Dlaczego piszę wiersze? Na to pytanie powinien umieć odpowiedzieć każdy piszący wiersze, któremu wydaje się, że jest – i być może nawet rzeczywiście jest – poetą. Rzecz w tym,
że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dużo łatwiej przyszłoby mi odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego nie piszę wierszy, bo przecież nie zawsze piszę wiersze; piszę przecież
nie tylko wiersze, poza tym zdarzają się długie okresy, kiedy wierszy w ogóle nie piszę. A
dlaczego nie piszę? Bo wątpię w sens tego, co piszę, bo czasem wystarczy mi myśl, że mógłbym, a nawet chciałbym napisać wiersz o tym czy tamtym…
Moje wierszopisanie – to dobre określenie-zaczęło się w liceum.
Najpierw pisałem – że się tak wyrażę – pod Mickiewicza. Pod poetów Młodej Polski nie pisałem, bo właściwie wszyscy oni mnie
śmieszyli, pisali tak dziwacznie, że dziwaczniej się już chyba nie da,
a ja błyskawicznie dojrzałem do myśli, że mowa poetycka powinna
być jasna i prosta, nawet jeśli jest rymowana i metaforyczna. Dość
szybko zainteresowałem się poezją współczesną, fascynowałem się
Tadeuszem Różewiczem, Jerzym Harasymowiczem, Stanisławem
Grochowiakiem, Zbigniewem Herbertem i… Wisławą Szymborską.
Gdy czytałem Różewicza, pisałem pod Różewicza, gdy czytałem
Szymborską, pisałem pod Szymborską. Wiersze z tamtego okresu,
zniszczyłem po latach. Były bez wartości, nie licząc wartości stylizatorskiej i sentymentalnej. Na studiach fascynowałem się poetami Nowej Fali: Stanisławem Barańczakiem i Adamem Zagajewskim,
Ryszardem Krynickim i Julianem Kornhauserem, ale także Krzysztofem Karaskiem i Leszkiem Szarugą. Wiedziałem już, że nie da się
pisać pod któregokolwiek z nich, bo to nie ma najmniejszego sensu.
Przez jakiś czas pisałem więc ogólnie pod wpływem poetyki Nowej
Fali, aż sobie zdałem sprawę, że pisząc w ten sposób, jestem co najwyżej Nowej Fali epigonem. Trochę to trwało, zanim zrozumiałem,
że jedynym dla mnie wyjście jest pisać jak… Janusz Drzewucki. Ale
jak ma pisać Janusz Drzewucki – nie miałem zielonego pojęcia.
Po kilku latach pisania miałem już tyle wierszy, że skomponowałem z nich tomik pod niestety pretensjonalnym tytułem Słowo na
śniegu i złożyłem w Wydawnictwie Literackim. Maszynopis spotkał
Wiersz z archiwum Janusza Drzewuckiego. się z całkiem dobrymi recenzjami, m.in. prof. Jacka Łukasiewicza i
prof. Juliana Kornhausera. Wydawnictwo przyjęło zbiorek do druku, ale generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny i nikomu nie spieszyło się, aby tomik
nieszczęsnego debiutanta wydać. Zamiast w 1983 czy 1984 mój zbiorek wierszy ukazał się
w roku 1988 pod tytułem Ulica Reformacka. Z uwagi na to, że w międzyczasie napisałem
dużo lepsze wiersze, zaproponowałem Wydawnictwu Literackiemu nie tylko zmianę tytułu, ale także zawartości. W efekcie w Ulicy Reformackiej nie ostał się żaden wiersz ze Słowa
na śniegu. Dlaczego to wspominam? Żeby powiedzieć jedno: poeta staje się poetą cały
czas, z roku na rok, a nawet z wiersza na wiersz.
Jak zatem stawałem się poetą? Otóż, najpierw pisałem o sobie, tylko o sobie, najpierw
z powodu swojego buntu wobec otaczającej mnie rzeczywistości, a potem wobec całego świata. Trochę trwało, zanim zrozumiałem, że nie można pisać tylko o sobie i że nie
można pisać tylko przeciwko, czyli na – nie! Poza tym uświadomiłem sobie, że ważny jest
mój własny i wyróżniający mnie z tłumu piszących język, styl, sposób obrazowania, spo-
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sób argumentacji. Coraz bardziej zacząłem interesować się
światem w którym żyję. Uznałem za swoje zadanie: opisanie tego świata, czego wyrazem wiersze z tomiku Podróż na
południe, który miał dwa wydania w 1995 i 1997 (zbiorek
Starożytny język z 1989, to właściwie pochodna Ulicy Reformackiej, co nie znaczy, że go dyskredytuję, nic z tych rzeczy).
Wszystko dzięki rozmowie z Wisławem Myśliwskim, wybitnym prozaikiem, autorem Kamienia na kamieniu i Widnokręgu, który w prywatnej rozmowie powiedział mi, że nie
interesuje go jaskółczy niepokój młodego poety, ani wrażliwość i wyobraźnia młodego prozaika, natomiast interesuje
go świat, w którym oni żyją; i z ich wierszy, opowiadań powieści, chciałby poznać ten świat, bo być może to także jego
świat.

Dwóch poetów: Janusz Drzewucki
i Miłosz Waligórski. Fot. M. Vražić.

Podróż na południe spotkała się z dobrym przyjęciem krytyki, dostała kilkanaście pozytywnych recenzji w prasie literackiej, przyznano mi nawet za tę książkę główną nagrodę
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.
Z rozpędu wydałem w 1998 r. tematyczny, a nie chronologiczny wybór wierszy Światło września, na którego zakończenie zamieściłem cykl wierszy nowych.
Tymczasem zająłem się na potęgę krytyką literacką. I chociaż przez wiele lat nie napisałem żadnego wiersza, to
jednak miałem poczucie, że pomimo tego, że akurat teraz wierszy nie piszę, to jednak jestem poetą. Wierzyłem
i prawdę powiedziawszy wierzę do dzisiaj w to, co napisał
Edward Stachura: „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”
i jeszcze: „Wszystko jest poezją, a najmniej poezją jest napisany wiersz; każdy jest poetą, a najmniej poetą jest poeta
piszący wiersze”.
Tyle tylko, że poetę rozlicza się nie z wierszy, których nie napisał, chociaż mógł, a nawet powinien napisać, ale z wierszy,
które napisał, niezależnie od przeciwności; przeciw nim, a
raczej mimo nich, albo jeszcze lepiej: dzięki nim!
W czasie gry pisałem i publikowałem recenzje i szkice krytycznoliterackie jeden po
drugim – a nie publikowałem, bo nie pisałem wierszy, zagadnęła mnie pewnego razu
Julia Hartwig – pod spotkaniu, które prowadziłem z nią w nieistniejącej już księgarni w
Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie – co się dzieje z moją poezją, dlaczego nie drukuję nowych wierszy? Gdy odpowiedziałem jej, że
nie drukuję, bo nie piszę, a nie piszę, bo chociaż
mam pomysły na wiersze, to nie mam natchnienia
do ich pisania, ta wiekowa i wielka poetka powiedziała mi, że nie mam co liczyć na natchnienie, że
swoim nienapisanym wierszom powinienem dać
szansę, że codziennie powinienem usiąść nad czystą kartką i próbować pisać, słowo po słowie, linijka po linijce. Za którymś razem przyjdzie i to, co
chyba zbyt pochopnie nazywamy natchnieniem.
Po wykładzie w Osijeku.
Od lewej: Konsul RP w Chorwacji
Dagmara Luković, Jasmin Novljaković,
Janusz Drzewucki. Fot. M. Vražić.
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Spotkanie z Januszem
Drzewuckim u nas w
siedzibie na Savskiej.
Fot. M. Najbar-Agičić.

Poezja

Tak też się stało. Z tego pisania – po odrzuceniu ziarna od plew, wybierając jeden wiersz z dziesięciu napisanych – ułożył mi się zbiór Dwanaście dni, który
wydałem dopiero w roku 2013. Chyba się spodobał
fachowcom, o czym świadczą recenzje, jakie na jego
kanwie powstały i Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida, którą wręczono mi na Zamku Królewskim w
Warszawie. Przy okazji pracy nad tym zbiorem, uświadomiłem sobie, że nie mogę pisać tak jak dawniej, a
dawniej pisałem gęsto, z silnym zastosowaniem przymiotnika, ale także metafory. Zrezygnowałem też z
rymu, który kiedyś stosowałem, niezbyt często, ale
jednak. Inna sprawa, że rymy przestały mi spływać z
pióra. Może po prostu zabrakło mi talentu do rymu?
Być może. Nie zapomnę jednak lekcji, której kiedyś
mimochodem udzielił mi Jarosław Marek Rymkiewicz, mistrz wiersza regularnego: że pisząc do rymu i
do rytmu, poeta dyscyplinuje swoją wyobraźnię, a na
dodatek wypowiada się w sposób oszczędny i zwarty.
Inaczej mówiąc: forma reguluje treść!
Tomikiem Dwanaście dni zaczął się mój najdojrzalszy
okres twórczy. Od tamtego czasu wydałem kilka książek krytycznoliterackich, zarówno o poezji (Charakter
pisma i Środek ciężkości), jak i prozie (Stan skupienia i
Obrona przypadku), a także książkę Lekcje u Różewicza, nad którą pracowałem w sumie trzydzieści lat,
tekst po tekście. Napisałem też i wydałem Życie w
biegu, prozatorską rzecz o swoich fascynacjach: życiowych i literackich, a nawet sportowych. W tym roku
wyjdzie następna moja książka o poezji Muzyka sfer, z tekstami o Szymborskiej i Hartwig,
Różewiczu i Rymkiewiczu, ale także o Urszuli Kozioł i Ewie Lipskiej, o Czesławie Miłoszu i
Zbigniewie Herbercie, nie mówiąc już o fascynujących, chociaż chyba niedocenionych i zapoznanych autorach takich, jak: Kazimierz Hoffman i Marian Grześczak.
Pomiędzy tymi książkami wydałem zbiór wierszy Rzeki Portugalii, jakby
na dowód, że da się pogodzić poezję z krytyką literacką.
Gdy przygotowuję się do każdego następnego spotkania autorskiego,
przeglądam sobie to, co udało mi się w życiu napisać. Nie bez zaskoczenia zauważyłem jak wielką rolę w moich wierszach odgrywa konkret.
Akcja liryczna większości moich utworów rozgrywa się w ściśle określonej
czasoprzestrzeni; czas i miejsce to dla mnie sprawy zasadnicze. Jestem
przekonany, że siłą poezji jest właśnie konkret, to wszystko, co można
sprawdzić, co można dotknąć, co ma kolor, smak, zapach, temperaturę. Zapewne dlatego tyle w moich wierszach nazw miast, ulic, ale także imion i nazwisk. Pisząc o tym, co rozgrywa się tu i teraz – jako autor
tych wierszy – nie tracę nadziei, że piszę równocześnie o tym, co zawsze i
wszędzie. Także wtedy, gdy nie piszę. Cokolwiek to znaczy.
Janusz Drzewucki
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Polskie szlaki na Mirogoju

Groby polskie na cmentarzu Mirogoj
1. Šandor Ungar – pierwszy konsul RP w Zagrzebiu
Pełnił funkcję tymczasowego konsula RP w Zagrzebiu w 1919 r. Dr Šandor Ungar urodził
się prawdopodobnie w 1861 r. we Lwowie, a zmarł 20/22? maja 1920 r. w Zagrzebiu. Był
„cenionym słowianofilem, autorem kilku publikacji, w tym Le spectre l’ancienne slavic occidentale (Quelques remarques a l’occasion du congres de la Paix)”. W trakcie pełnienia
urzędu w Zagrzebiu otrzymał nominację na stanowisko konsula w Lublanie, aczkolwiek
tuż przed wyjazdem do Słowenii zmarł na atak serca. Spoczął na chorwackim cmentarzu
Mirogoj, na którym w wyniku starań Ambasady RP w Zagrzebiu 22 lipca 1999 r. została odsłonięta ku jego czci tablica pamiątkowa w Alei Zasłużonych: Polacy w Chorwacji.

2. Jan Bratek – wieloletni pracownik Konsulatu Generalnego RP w
Zagrzebiu
(ur. 31.10.1892 r. w Warszawie, zm., 13.12.1969 r. w Zagrzebiu). Był zatrudniony w Konsulacie Generalnym w Zagrzebiu jako woźny w latach 1923 – 1941, a potem ponownie w
latach 1948 – 1950 r. Razem 19 lat i 6 miesięcy.

3. Aureli Serda-Teodorski – generał dywizji Wojska Polskiego
(ur. 25 kwietnia 1860 w Tarnowie, zm. 27 czerwca 1942 w Zagrzebiu). W 1881 r. odbył służbę jednorocznego ochotnika i został oficerem kawalerii austriackiej – służył przeważnie w
Bośni. W czasie I wojny światowej jako dowódca dywizjonu pułku dragonów walczył na
terenach Polski. Pułkownik z 1914 r. W 1918 r. dowódca brygady kawalerii na froncie włoskim. Od stycznia 1919 r. w Wojsku Polskim. Styczeń – luty 1919 r. dowódca rezerw Armii
Wschód w walkach o Lwów, pełniący obowiązki dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Lucjana
Żeligowskiego. 28 maja 1919 r. został przeniesiony do Armii gen. Hallera. Czerwiec – wrzesień 1919 zastępca dowódcy 3 Dywizji Strzelców Polskich. Wrzesień 1919 – 1920 szef Misji
Wojskowej przy rządzie Ukrainy, generał do zleceń specjalnych Naczelnego Wodza. 1920 –
marzec 1921 zastępca Generalnego Inspektora Jazdy, marzec – maj 1921 zastępca dowódcy Okręgu Generalnego „Poznań” i kierownik kursów dla wyższych dowódców. Z dniem 1
kwietnia 1921 przeniesiony został w stan spoczynku w stopniu tytularnego generała podporucznika. Po zwolnieniu z czynnej służby wyemigrował w 1936 r. na stałe do Jugosławii i
zamieszkał w Rijece (ożenił się z Chorwatką Petronelą Sladović).

4. Ignacy Schrenzel – porucznik wojsk polskich
5. Eduard Slavoljub Penkala
(Pękała, ur. 20 kwietnia 1871 r.w Liptowskim Mikulaszu, zm. 5 lutego 1922 r. w Zagrzebiu)
Inżynier, wynalazca i konstruktor o korzeniach polsko-holenderskich.

6. Adolf pl. Mošinsky
(Moszyński, ur. 23 lipca 1843 r./Donji Miholjac, – zm. 18 lipca 1907 r./Zagrzeb)
Polityk i wieloletni burmistrz Zagrzebia (w latach 1892-1904) wywodzący się z polskiej rodziny szlacheckiej herbu Nałęcz.
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7. Emilij(e) Laszowski
(Łaszowski, Brlog na Kupi/Ozalj, 1 kwietnia 1868 r. – Zagrzeb, 28 listopada 1949 r.),
Historyk, archiwista, działacz społeczny, wieloletni dyrektor Chorwackiego Archiwum Państwowego wywodzący się z polskiej rodziny szlacheckiej herbu Szeliga.

8. Vanda Kochansky-Devidé
(Zagrzeb, 10. IV. 1915 r. – Zagrzeb, 26. II. 1990 r.)
Geolog i paleontolog o polskich korzeniach. Profesor na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu.

9. Bronisława Prašek-Całczyńska
(z d. Całczyńska, ur. 1887 r. w Sanoku, zm. 30 lipca 1969 r. w Zagrzebiu)
Polska lekarka.

10. Vladimir Rožankovski
(ur. w 1872 r. - zm. 17.05.1939 r.) wydawca i właściciel zagrzebskiej drukarni specjalizującej
się w wielobarwnym druku litograficznym.
Violetta Szmyt-Radošević

Prace nad „polską” mapą cementarza trwają, zbieramy również informacje o pochowanych tam Polakach. Przewidujemy aktualizację mapy w przyszłym roku.

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu;
Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
10000 Zagreb, Savska 34/36, Hrvatska
Tel: 00385 1/ 49 21 919
e-mail: kopernik@kopernik.hr; rustalka@wp.pl
www.kopernik.hr
https://www.facebook.com/ptkkopernik
Uredništvo/Redakcja:
Urednica/Redaktor: Małgorzata Vražić
Članovi uredništva/Członkowie redakcji: Marek-Mladen Stanojević, Janina Wojtyna-Welle (lektoriranje),
Ewa Zrno (fotograf), Branko Šegota
Distribucija: Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik” u Zagrebu
Naklada: 150 primjeraka
Tisak: Banian ITC, Zagreb
Grafička oprema: Ibis grafika, Zagreb
Bilten se izdaje uz financijsku pomoć Savjeta za nacionalne manjine RH te Udruženja Wspólnota
Polska iz sredstava Senata RP. Biuletyn jest wydawany z finansowym wsparciem Rady ds. Mniejszości
Narodowych Republiki Chorwacji oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
U broju su korišteni materijali koje su poslali članovi PKU „Mikolaj Kopernik”. Korištene fotografije i grafike
su javno vlasništvo ili pripadaju PKU „Mikolaj Kopernik”, čine privatnu zbirku i ne podliježu autorskoj
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W obiektywie

Wigilia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, promocja kalendarza Ewy Zrno.
37
Fot. E. Zrno i M. Najbar-Agičić.

Wieńce świąteczne, które
powstały podczas warsztatów
bożonarodzeniowych.
Fot. E. Zrno i M. Vražić.

W następnym numerze:
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Wystawa „Twarze Kopernika”
• Walne zgromadzenie
• Café Kopernik

