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„Rozmowa na 20. lecie”: prof. DOROTA SIMONIDES
GRZEGORZ SZTOLER
– Bar zamkni&ty, muzeum otwarte
BRONIS#AW HUBERMAN – zapomniany geniusz
Proza i poezja:
TADEUSZ
KOZIURA,
JERZY
SUCHANEK
Kolekcja
jubileuszowa:
JAN
SZMATLOCH

Fot. Agnieszka Szymala

Fot. Arkadiusz Lawrywianiec

11 marca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odby#a si" uroczysto&( nadania tytu#u doktora honoris causa Uniwersytetu
%l$skiego ksi"dzu profesorowi Micha#owi Hellerowi – wybitnemu kosmologowi, matematykowi, filozofowi i teologowi, laureatowi nagrody Johna Templetona za
pokonywanie barier pomi"dzy nauk$ a religi$. Ceremonii przewodniczy# JM rektor Uniwersytetu %l$skiego prof.
zw. dr hab. Wies#aw Bany&. O nadanie najwy)szej godno&ci akademickiej po raz pierwszy w historii &l$skiej Alma Mater wnioskowa#y a) trzy Rady Wydzia#ów:
Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Spo#ecznych i Teologicznego. Na zdj"ciu od lewej: JM rektor U% prof. W. Bany&, prof. Micha# Heller i prof. Alicja Ratuszna, dziekan
Wydzia#u Matematyki, Fizyki i Chemii.

21 marca 2015 prezydenci W"gier i Polski ods#onili
pomnik Henryka S#awika i Józefa Antalla, który stan$#
przy Mi"dzynarodowym Centrum Kongresowym. %l$zak
Henryk S#awik (1894-1944) i W"gier József Antall
senior (1896-1974) podczas II wojny &wiatowej wspólnie
uratowali 5 tysi"cy polskich 'ydów.
„Pragn" wyrazi( nadziej", )e pomnik usytuowany w tak
niezwyk#ym miejscu, które samo w sobie jest symbolem
nowych czasów i w Polsce, i tu w Katowicach, na %l$sku, b"dzie dzia#a# na nasz$ wspóln$ i polsk$, i w"giersk$ wyobra*ni", buduj$c dalsze zobowi$zanie, aby
i w przysz#o&ci przyja*+ polsko-w"giersk$ umacnia(”
– powiedzia# Bronis#aw Komorowski podczas ceremonii
ods#oni"cia pomnika.
Uroczysto&ci zwi$zane z obchodami Dnia Przyja*ni Polsko-W"gierskiej w Katowicach rozpocz"#y si" msz$ &wi"t$ w Archikatedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem
metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Fot. Witalis Szo#tys/Muzeum Górno"l$skie w Bytomiu

(Wi!cej na temat uroczysto"ci na str. 67)

Nagrod" specjaln$ miesi"cznika „%l$sk” w XVI edycji konkursu Górno&l$skie Kroszonki za
swoje miniaturowe, wielkanocne dzie#a sztuki, wykonane
technik$ rytownicz$ otrzyma#
pan Szymon Dylus. Uroczysto&( wr"czenia nagród odby#a si" 21 marca 2015 roku.
Organizatorem konkursu by#o
Muzeum Górno&l$skie w Bytomiu. W gronie patronów medialnych tego wydarzenia by#
miesi"cznik „%l$sk”.
(Wi!cej o konkursie
na str. 64)

Nasz!partner

FELIKS NETZ (1939-2015)
Dwie !mierci
Dwie #mierci by"y w moim domu;
po mieczu: der Tod – des Schlafes Bruder,
po k%dzieli: #mier' – siostra snu.
Germa$ska #mier' jest m!(czyzn%,
w ka(dym razie rodzaju m!skiego,
s"owia$ska i roma$ska – kobiet%,
w ka(dym razie jako rzecze Mistrz
Polikarp: przyrodzenia niewie#ciego;
jest rzecz% godn% m!(czyzny walczy'
ze #mierci% rodzaju m!skiego, nawet,
gdyby, jak u Ingmara Bergmana, polem
bitwy by"a tylko szachownica;
u Federico Felliniego #mier' zawsze
jest kobiet%, zachwyca i zarazem budzi
odraz!, co# pomi!dzy Claudi% Cardinale
a truch"em;

W niedziel!, 12 kwietnia 2015 roku zmar" Feliks Netz.
Odszed" wielki poeta, prozaik, twórca s"uchowisk radiowych
(m.in. Pokoju z widokiem na wojn! polsko-jaruzelsk" – premiera w 2006 r.), finalista mi!dzynarodowego konkursu radiowego
Prix Italia, autor jednego z trzech najlepszych na #wiecie s"uchowisk zrealizowanych w 2006 r. Felietonista, krytyk, t"umacz
z j!zyków: rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego i w!gierskiego. Znawca, komentator i t"umacz dzie" Sándora Máraia.
Uko$czy" filologi! polsk% na Uniwersytecie &l%skim w Katowicach, w których mieszka" od 1955 roku. Od po"owy lat 60.
minionego wieku zwi%zany zawodowo ze #l%sk% pras% i radiem.
Jego utwory t"umaczone by"y na j!zyk alba$ski, angielski, bu"garski, czeski, hiszpa$ski, macedo$ski, niemiecki i w!gierski.
W ostatniej dekadzie wyda": Dysharmonia caelestis (powie#', nominacja do nagrody NIKE), #wiczenia z wygnania
(eseje, nominacja do nagrody mediów COGITO), Trzy dni
nie$miertelno$ci (poezje). W grudniu 2014 r. ukaza" si! ostatni
tom Jego poezji zatytu"owany „Krzyk sowy”.
Od 1995 roku by" zast!pc% redaktora naczelnego i kierownikiem Dzia"u prozy i poezji miesi!cznika „&l%sk”, którego by"
wspó"twórc%.
Kochany Feliksie!
By!e" z nami od pierwszego numeru. Jeste" tak#e i w tym, dla
Ciebie ostatnim, w którym zamieszczamy nasze #egnaj$ce Ci%
s!owa. „&l$sk” bez Ciebie nie b%dzie ju# tym samym „&l$skiem”…
Miej dalej baczenie na to, co kocha!e" najbardziej – proz% i poezj%,
i na wszystko, co pojawi si% w polskim i "wiatowym kinie. Opisuj to
Tam skrupulatnie, bo któ# to lepiej zrobi od Ciebie! Przy redakcyjnym
stole zawsze b%dziesz z Nami… 'egnaj, Przyjacielu!
Rodzinie i wszystkim najbli#szym
!p. Feliksa Netza
sk!adamy g!%bokie wyrazy wspó!czucia
Zespó! redakcyjny „&l$ska”

Pami!ci Feliksa Netza po$wi!cimy majowe wydanie „%l"ska”

gdy umiera" ojciec, siedzia"em przy nim
w ciemno#ci, poddaj%c jego p"ytkiemu
oddechowi rytm mego dwudziestoletniego
oddechu, jakbym podnosi" go, dziecinnie
bezbronnego z ziemi, i chcia" mu pomóc
pokona' ostatni odcinek drogi, w ojcu
co# p!k"o, us"ysza"em suchy trzask, tak
p!ka stalowa spr!(yna doprowadzona do
ostateczno#ci, zerwa"em si! z krzes"a, lecz
r!ka w czarnym l#ni%cym r!kawie ugodzi"a
mnie w pier#, jakby chcia"a mi powiedzie',
(e mój ojciec nie nale(y ju( do mnie, to
by" der Tod, Pan &mier', szed" od niego
silny zapach potu, gdy si! poruszy",
osun!"y si! z niego mokre grudy, Wielki
Kret utrudzony prac% g"!boko pod ziemi%,
widzia"em go, maj%c pewno#', (e jest
niewidzialny;
Do mojej matki przysz"a &mier', siostra
snu, by zarzuci' na mnie siedz%cego na
skraju "ó(ka (nie licz%cego dni, ni godzin,
jakbym by" tutaj i zarazem gdzie indziej),
bia"% materi!, co# jak (aglowe p"ótno albo
jedwab lub nylon, biel mnie o#lepi"a, to
zaraz minie, us"ysza"em g"os, jakby szed"
do mnie z g"!bi studni bez dna: nie wolno
ci patrze', gdy b!d! wyprowadza' dusz!
z cia"a twojej matki;
w holu mojego domu, tam gdzie zwykle
wieszam kurtk! i we"nian% czapk!, wisz%
dwie kosy, czasem s"ysz! jak w nocy jedno
ostrze lekko uderzy o drugie,
jakby mówi"y: #pij spokojnie,
jeste#my,
czuwamy.
Z tomu Krzyk sowy, 2014
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Ewald Gawlik Ciep#o rodzinne, 1989-1990, olej
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JERZY SUCHANEK
Makaron
Jeszcze byli!my m"odzi, cho# ju$ by" z nami
zmar"y, Janek, na drugie Krzysztof, po ojcu
Adamkiewicz, pili!my wódk%, do jedzenia by"y
tylko g"ówki cebuli w takim gda&skim gara$u,
gdzie pomieszkiwali jeszcze nie-aktorzy, którzy
ju$ na niczym si% nie znali, wierzyli ju$-aktorom
i powtarzali za nimi role w tej komedii; dzisiaj
wstyd wspomina# te lata osiemdziesi'te ubieg"ego
wieku, ojczyzn' by"y owe g"ówki cebuli, (ydzi
nie byli wtedy (ydami, jeszcze pami%tali, $e to
Niemcy, Hegel i Nietzsche ich wymordowali,
jeszcze byli!my razem, nosili!my za d"ugie
w"osy i po$yczali!my pieni'dze od kolegów ze
studiów, którzy mieli etaty i mieszkania poza
kolejno!ci' i pierwsi zacz%li strzyc si% krótko,
bardzo krótko, by nas lepiej strzec; wtedy od tej
wódki i cebuli w mojej g"owie zagotowa" si%
Ba"tyk, który! jeszcze nie-aktor wzi'" si% za
gotowanie makaronu i od tamtego brzasku jemy
wci'$ ten makaron ugotowany w Ba"tyku, w mej
g"owie wrz'cym, wewn'trz lat osiemdziesi'tych,
a te przecie$ ju$ dawno nie istniej', nawet wtedy
gdy internetowa kamera pokazuje w za d"ugim
uj%ciu Janka Krzysztofa, poet%, nigdy-aktora,
w moim !nie p"yn'cego pod $aglem afisza opery
Jesus Christ Super Star prosto i !mia"o w burz%,
we wrz'tek; jeszcze byli!my, a przynajmniej
tak si% wydawa"o, nam i nie nam przy wódce,
na któr' wydawali!my po$yczone pieni'dze
i cierpliwie czekali!my na wydanie reszty,
reszty z nas; pó)niej z nas zostali!my wydaleni,
czy raczej sami si% wydali!my i wydalili!my,
niewydolni, niewydajni, niewydojeni wcze!niej;
Janku Krzysztofie, Ba"tyk ostyg", ale makaron
zgrabnie owija widelce i zgrabia"e j%zyki, bo
w poezji rozwin%"a si% turystyka zagraniczna,
hoduje si% te$ w'gry, oczywi!cie genetycznie
zmodyfikowane, a w ramach tej mody kwitn'
wrzody, za! kto nieskory by nie i!# na nieszpory
traci kolory, bo w jego skóry pory wbijaj', co
maj': knebelki, skobelki, ko"eczki i poprzeczki;
Janku Krzysztofie, obudzi"em si%, cho# nie
umar"em, jednak nie otworz% okna, w które
stukasz, za ma"o o sobie wiedzieli!my i wiemy,
wi%c nie unikn%liby!my pyta&, wielu pyta&
o butelk% wódki, kilka g"ówek cebuli i paczk%
makaronu na stole oraz o ju$-aktorów dupcz'cych
jeszcze nie-aktorów w pory ogl'dalno!ci.

Rys. Wojtek *uka

(pami%ci poety Jana Krzysztofa Adamkiewicza)

Jerzy Suchanek ur. 1 sierpnia 1953 w Bytomiu, poeta, prozaik, publicysta, animator kultury. Mieszka w Gliwicach.

! KOMPANIA W!glo wa psu je ry nek
sprzedaj"c wydobywany przez siebie surowiec po ni #ej kosz tów – tak twier dzi
konkurencja, czyli Lubelski W!giel Bogdanka i Katowicki Holding W!glowy. Obie
spó$ ki wy sto so wa $y
w tej sprawie pisma do
nadzoruj"cego bran#!
górnicz" ministra skarbu. Nie wykluczono
te# interwencji w instytucjach unijnych.
! LI BE RA LI ZA CJA w nada wa niu
imion dzieciom. Rodzic wy bie ra i ma
– jakie sobie tylko zama rzy. Bo wresz cie
mo#na nadawa% dzieciom imiona obcego
pochodzenia. Mo#e by%
Zapis wydarze( na przyk$ad Jezus albo
z miesi"ca Milka. Ju# nie Piotr
poprzedzaj"cego a Peter. Nie Gosia, lecz
zamkni!cie Margaret. Nie Miko$aj,
numeru a Nicolas. Niedopuszczalne s" jedynie zdrobnienia i imiona o&mieszaj"ce.
! JAKA b!dzie Kompania W!glowa
po reformie? Obecnie to bankrut, ale nowe
w$adze spó$ki wzi!$y si! do roboty – czyli planowania. Wedle ich wizji, z któr" oczywi&cie
nie zgadzaj" si! zwi"zkowcy (pytanie czy
znów b!d" strajki?) w nowej KW do 2020 roku zmniejszy si! zatrudnienie o 8800 osób.
Górników zast"pi% maj" pracownicy firm zewn!trznych (w 2014 roku by$o ich 2890,
w 2020 ma by% ponad 7200), a sama Kompania w 2017 roku ma wreszcie przynie&%
zysk – ponad 2 mld z$ przy zak$adanej sprzeda#y 28 mln ton w!gla rocznie. Dla „sch$odzenia” pozytywnego zapa$u przypomnijmy,
#e w zesz$ym roku spó$ka przynios$a 2,4 mld
z$ straty – jest wi!c na g$!bokim minusie.
! WYBITNY i lubiany &l"ski aktor Franciszek Pieczka zosta$ z pocz"tkiem marca laureatem Or$ów 2015, czyli polskich Oskarów,
jak nazywa si! te filmowe nagrody. 87-letni
aktor rodem spod wodzis$awskiego Godowa
otrzyma$ nagrod! za Osi"gni!cia 'ycia. Prawie 60 lat sp!dzi$ na scenie, wyst"pi$ w ponad stu filmach. Kim nie by$? Gustlikiem
z „Czterech pancernych”, Ja(cio Wodnikiem u Kolskiego, #ydowskim karczmarzem w „Austerii”, &w. Piotrem w „Quo va-

MIESI!C

dis”, czy cho%by Stachem Japyczem w serialu „Rancho”.
! PIERWSZY w województwie &l"skim
miejski system bezobs$ugowych wypo#yczalni rowerów, jaki uruchomiono w Bielsku-Bia$ej, zda$ pomy&lny egzamin. Dlatego
oprócz dwunastu istniej"cych system b!dzie
mia$ jeszcze sze&% kolejnych stacji. A zamiast 120 b!dzie a# 160 miejskich rowerów.
Powstanie tak#e tor dla rolkarzy. Cykli&ci w innych &l"skich miastach mog" jedynie pomarzy% o takich funkcjonalnych luksusach.
! MARSZA)EK pod &cis$" kontrol" „starego” marsza$ka? Nowy – od ostatnich wyborów samorz"dowych – marsza$ek województwa &l"skiego, Wojciech Sa$uga, ma nowego
doradc! ds. specjalnych porucze(, którym zosta$… poprzedni marsza$ek, dobrze rozpoznawalny, Miros$aw Seku$a. Ma on m.in. nadzorowa% nieko(cz"c" si! budow! Stadionu
*l"skiego, otwarcie Muzeum *l"skiego i budow! dróg wojewódzkich. Mamy wi!c marsza$ków dwóch – pytanie, który wa#niejszy?
! DUSZPASTERSTWO akademickie
w Rybniku chwali si!, #e otwiera pub – i #e
to niby pierwsza taka inicjatywa w kraju. Jednak w zasadzie to nie pub b!dzie, bo piwa tu
nie u&wiadczysz, a zwyczajna kawiarenka.
Chocia# inicjatorzy tego szlachetnego sk"din"d przedsi!wzi!cia g$!boko wierz", #e jednak pub… Niewa#ne. Wa#ne to, #e ludzie
(m$odzi zw$aszcza) chc" si! spotyka% i rozmawia%.
! MODERNIZACJA zabytkowych murów rybnickiej bazyliki wraz z adaptacj" jednej z dwóch wie# na taras widokowy kosztowa$a pi!% milionów z$otych. Tyle da$a Unia
Europejska, miasto do$o#y$o kolejne pó$
miliona. Szkoda wi!c, #e panoram! Rybnika podziwiaj" nieliczni, bo dost!p na wie#!
jest utrudniony. Trzeba si! specjalnie umawia%, prosi% [a kto to lubi?]… Taras widokowy mia$ by% ogólnie dost!pny, a niestety – nie jest.
! GEBURSTAG z Janoschem &wi!towano w Zabrzu. Genialny &l"ski – cho% zamieszka$y na Teneryfie – pisarz, malarz i rysownik,
Horst Eckert, obchodzi$ 11 marca 84. wiosn!.
Z tej okazji uda$o si! pani Angeli Bajorek
stworzy% genialn" (i szczer") biografi! autora „Cholonka”. Nosi ona tytu$ „Heretyk z familoka”. Nic doda%, nic uj"%.
! KOSMOLOG, wybitny filozof i teolog,
ksi"dz profesor Micha$ Heller otrzyma$ tytu$
doctora honoris causa Uniwersytetu *l"skiego.
! WYBRANY ponownie na przewodnicz"cego Ruchu Autonomii *l"ska dr Jerzy Gorzelik zapowiedzia$ utworzenie po jesiennych
wyborach parlamentarnych *l"skiej Partii
Regionalnej, która – jak sam stwierdzi$ – „po-

Z wielkim smutkiem przyj!li&my wiadomo&% o &mierci
w dniu 12.04.2015

Feliksa Netza
wspó$za$o#yciela Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego
i miesi!cznika „*l"sk”,
wieloletniego zast!pcy naczelnego redaktora tego czasopisma
i kierownika Dzia$u poezji i prozy,
wybitnego t$umacza, poety i prozaika,
naszego nieocenionego mentora i przyjaciela.
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Wyrazy szczerego wspó$czucia Rodzinie i Przyjacio$om
sk$ada
zarz"d Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego

winna obj"% &l"skie &rodowiska od Zwi"zku
Górno&l"skiego po mniejszo&% niemieck"”
z samorz"dowcami w$"cznie. Ale w$a&nie
z tym jest problem. Wszyscy mówi" o &l"skiej
jedno&ci po swojemu.
! WY'SZY Urz"d Górniczy zamierza obj"% rygorystycznym dozorem podziemne
trasy turystyczne w ca$ej Polsce. WUG za#"da m.in. zatrudnienia kierownika ruchu zak$adu. I mimo dwuletniego okresu przej&ciowego, niektóre z podziemnych obiektów
turystycznych mog" po prostu zosta% zamkni!te, bo wprowadzenie zmian jest kosztowne. Na li&cie obiektów, które maj" zosta%
obj!te dozorem górniczym, jest 16. tras
podziemnych z ca$ej Polski, cztery z nich
znajduj" si! w naszym regionie (kopalnia
i sztolnia w Tarnowskich Górach, kopalnia
Guido, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu).
! KATOWICE nie sta$y si! Europejsk"
Stolic" Kultury, ale maj" szans! zosta% &wiatow" stolic" kultury, a mo#e bardziej rozrywki… wirtualnej. Ju# po raz drugi organizowane s" tu bowiem &wiatowe igrzyska gier
kom pu te ro wych In tel Extre me Ma sters,
na które – nie trzeba dodawa% – ci"gn" rzesze przewa#nie m$odych fanów. I czekaj" cierpliwie w wielogodzinnych kolejkach – na wej&cie. Op$aca si!, bo pula nagród wynios$a a#
2 mln z$. Na &wiecie nie ma wi!kszego turnieju e-sportowego. Imprezie towarzyszy$y targi rozrywki elektronicznej Intel ESL Expo.
! MARSZA)EK nie zgodzi$ si! na powieszenie tablicy na &cianie skoczowskiej szko$y, która mie&ci si! w dawnym domu Herberta Czai. Ta bli ca mia $a w$a &nie o tym
informowa% i podkre&la%, #e by$ or!downikiem „porozumienia pomi!dzy Niemcami
a ich wschodnimi s"siadami”. Inicjatywa Towarzystwa Spo$eczno-Kulturalnego Niemców w Raciborzu nie spotka$a si! jednak
z pozytywnym odbiorem. Spora cz!&% opinii publicznej i lokalnych polityków wytkn!$a hitlerowski epizod w #yciorysie „zas$u#onego”- pomaga$ on nazistom w likwidacji
Uniwersytetu Jagiello(skiego. No i przecie#
dzia$alno&% Czai w Ziomkostwie Górno&l"zaków, czy w Zwi"zku Wyp!dzonych odbija si! dot"d czkawk"…
! PANTEON wybitnych *l"zaków w podziemiach katowickiej katedry zamarzy$ si! &l"skiemu metropolicie abp. Wiktorowi Skworcowi. Zdradzi$ go na $amach „Dziennika
Zachodniego”. To pomys$ godny jak na 90-lecie powo$ania diecezji katowickiej, z blisk"
perspektyw" jej setnego jubileuszu. Tylko czy
znów nie sko(czy si! na k$ótniach – kogo warto upami!tnia%?
! PIERWSZE, nag$o&nione w mediach,
%wiczenia mobilizacyjne za nami. W poniedzia$ek, 23 marca, ok. 500 #o$nierzy rezerwy
otrzyma$o w ramach szkolenia wezwania
do stawienia si! w tarnogórskim 5. Pu$ku Chemicznym. Przyszli niemal wszyscy i to dosy% ch!tnie. Miejsce %wicze( do ostatniej
chwili by$o owiane tajemnic". W tym roku
wojsko planuje jeszcze powo$a% 12 tysi!cy rezerwistów na obowi"zkowe %wiczenia. Cho%
g$o&no si! tego nie mówi, wszyscy wiedz",
#e szykujemy si! na Putina. Tak na wszelki
wypadek, gdyby przyszed$…
! OG)OSZONO wszem i wobec rozpocz!cie operacji Big Lift 2, czyli doko(czenia
zadaszenia Stadionu *l"skiego. Podj!$a si! tego zadania niemiecka firma Pfeifer: Seil-und
Hebetechnik, za 70 mln z$. Prace mia$yby si!
zako(czy% w pierwszej po$owie 2016 roku,
a post!p prac mo#na b!dzie &ledzi% przez kamerki internetowe. Oby ten serial mia$ wreszcie koniec…

KRONIKARZ

Drodzy Czytelnicy
Wkrótce minie rok od momentu, gdy mia!em przyjemno"# obj$# redakcj%
naszego miesi%cznika. To jeszcze nie czas na jakie" szczególne podsumowania,
zw!aszcza w kontek"cie d!ugiego trwania czasopisma, które w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Naszemu jubileuszowi towarzyszy kolekcja plastyczna, w której tym razem go"cimy profesora Jana Szmatlocha. Z tej te& okazji kilka
miesi%cy temu zainaugurowali"my cykl rozmów na dwudziestolecie. W numerze majowym zach%cam szczególnie do spotkania z profesor Dorot$ Simonides.
W ogóle numer majowy obfituje w wa&ne rozmowy – Marek Lyszczyna, kurator wystawy w Muzeum Historii Katowic „Pawe! Steller – artysta deportowany”,
rozmawia z synem katowickiego artysty, zes!anego w 1945 roku do Kamerowa
na Syberii, Stefanem Stellerem, a Maria Sztuka – ze Zbigniewem Studenckim,
który przez trzydzie"ci lat (od pocz$tku istnienia do 30 marca bie&$cego roku)
kierowa! Muzeum w Sosnowcu. Dzi%kujemy Panie Dyrektorze! Zach%cam ponadto do lektury rozmowy z malarzem i autorem projektów witra&y profesorem
Wernerem Lubosem. Wies!awa Konopelska omawia dwa konkursy, których byli"my patronami, a 'ukasz Karkoszka pisze o wystawie i niezwyk!ej publikacji
wydanej przez Muzeum w Gliwicach. Jest to kilkaset listów Zdzis!awa Beksi(skiego pisanych do Jerzego Lewczy(skiego od 1957 roku we wzorcowym opracowaniu Olgi Ptak (ponad siedemset stron pasjonuj$cej lektury!). Piotr Szalsza
natomiast przypomina posta# urodzonego w Cz%stochowie wybitnego skrzypka i pedagoga Bronis!awa Hubermana, m.in. za!o&yciela Filharmonii w Tel Awiwie. W dalszej cz%"ci numeru doktor Jacek Kurek pisze o Janie „Kyksie”
Skrzeku, zmar!ym 29 stycznia. Bez niego i jego twórczo"ci )l$sk jest ubo&szy...
Kilka miesi%cy temu zaproponowa!em wszystkim cz!onkom naszego zespo!u redakcyjnego pisanie „rotacyjnego” wst%pniaka. Sporym zainteresowaniem
Czytelników cieszy! si% zw!aszcza tekst redakcyjny zaproponowany przez Wojciecha 'uk% w formie komiksu. Na naszym profilu w „ksi$&ce twarzy”, jak to
okre"li! Marek Bie(czyk, odnotowali"my ju& nieco ponad 750 osób, które deklaruj$, &e nas lubi$, a strona internetowa www.slaskgtl.pl bije wszelkie rekordy popularno"ci – w ci$gu zaledwie kilku miesi%cy, bez pozycjonowania, znacznie
przekroczyli"my liczb% 50 tys. wej"# na stron%. Dzi%kujemy. Po raz kolejny podkre"l%, &e staramy si%, by nasze czasopismo spe!nia!o wysokie standardy dziennikarskie i regularnie go"ci!o w Pa(stwa domach, tym bardziej ciesz$ nas bardzo
dobre opinie o dwóch ostatnich „pó!monograficznych” numerach – marcowym
(w którym dominowa!a problematyka urbanistyczna) i kwietniowym (skandynawskim). Bardzo serdecznie dzi%kuj% w tym miejscu ca!emu zespo!owi redakcyjnemu, gronu naszych wspó!pracowników oraz tym wszystkim, którzy
podejmuj$ si% trudu druku, sk!adu, dystrybucji i sprzeda&y miesi%cznika. Wszak
bez Was nie by!oby „)l$ska”. Przy okazji prosz% wszystkich Pa(stwa o sygna!y,
gdzie nie mo&na go kupi# lub gdzie jest niewystarczaj$ca liczba egzemlarzy, poniewa& chcieliby"my znacz$co usprawni# dystrybucj% (redakcjaslask@onet.pl).
DARIUSZ ROTT
P.S. W chwili zamykania numeru nadesz!a wiadomo"# o "mierci red. Feliksa
Netza. To wielka strata dla polskiej kultury, dla nas niepowetowana.
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Fot. Robert Garstka
Niedziela Palmowa, Gilowice 2006

Przep!dzanie z"a
i przywo"ywanie
wiosny
DOBRAWA
SKONIECZNA-GAWLIK

zwyczajach i obrz!dach wiosenW
nych wyst!puj#cych w$ród ludno$ci rodzimej w granicach województwa

Fot. Robert Garstka

$l#skiego zachowa"o si! do dnia dzisiejszego niema"o elementów reliktowych.
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Judosz, Skoczów 2007

Wiele ze zwyczajów wyst!puje w ka%dym z poszczególnych regionów województwa (Górny &l#sk, Zag"!bie D#browskie, &l#sk Cieszy'ski, Beskid
&l#ski) acz cz!sto w nieco innej formie

lub czasie. Natomiast inne obrz!dy charakterystyczne s# tylko i wy"#cznie dla
mniejszego terytorium: parafii, kilku
wsi, gminy. Jednak%e wszystkie zwyczaje wiosenne silnie s# powi#zane z wierze nia mi agrar ny mi, ho dow la ny mi
a w podejmowanych zabiegach magicznych szczególn# rol! zawsze odgrywa"a woda i ogie'.
Wiosenne czynno$ci ludzi podporz#dkowane s# oczyszczaniu – z jednej
strony skupiaj# si! na rytualnym niszczeniu z"a, chorób i zimy z drugiej na pobudzeniu do %ycia, wegetacji. Z"o by"o
najcz!$ciej upostaciowane np. w s"omianej kukle (marzanna, marzaniok, Judasz)
któr# nale%a"o zniszczy( pal#c j# lub topi#c. Z"o starano si! równie% odp!dzi(
ha"asem za pomoc# d)wi!ku ko!atki, klekotki, b#d) wystrza"ów z tzw. mo"dzierzy. Z drugiej strony czyniono zabiegi
maj#ce przywo"a( wiosn!: wnoszono
do wsi gaik (maik) – wiecznie zielone
drzewko, chodzono z kogutkiem (figurka koguta umieszczona na dwuko"owym wózku), traczykiem, czyli pomalowanym na zielono wózkiem pe"nym
ga"#zek bukszpanu z umieszczonym
w $rodku barankiem, oblewano si! wod# i smagano ga"#zkami wierzbowymi.
Przygotowania do nadej$cia wiosny
rozpoczyna"y si! wraz ze &rod# Popielcow#, zaczynaj#c# czterdzie$ci dni postu
trwaj#cego a% do Niedzieli Wielkanocnej. Niegdy$ by" to czas, w którym nie
spo%ywano potraw mi!snych, %adnych
t"uszczy, s"odyczy a nawet mleka. Zgodnie z naukami Ko$cio"a w czasie poprzedzaj#cym Wielkanoc unikano równie%
picia alkoholu, nie urz#dzano wesel i zabaw. Z jednej strony Wielki Post by" okresem religijnego przygotowywania duszy,
a z drugiej strony mia" uzasadnienie
zupe"nie prozaiczne: by" to czas przednówku, czyli moment, w którym ko'czy"y si! zapasy %ywno$ci zgromadzone jesieni#. By( mo%e religijne uzasadnienie
przymusowego ograniczenia jedzenia, dla
wielu ludzi czyni" post "atwiejszym
do zniesienia?
Ka%da z niedziel poprzedzaj#cych
Wielkanoc nosi"a, dzi$ ju% zapomniane
nazwy. I tak na &l#sku by"a to niedziela g!ucho (t!usto), czorno, bio!o (#ródpostno), marzanio (gajowo), palmiano
(kwietnio). Natomiast w Zag"!biu D#browskim: Niedziela Wst$pna (I niedziela postna), Sucha (II niedziela postna), G!ucha (III niedziela postna),
%ródpostna (IV niedziela postna), Niedziela M$ki Pa&skiej (V niedziela postna) i Niedziela Palmowa (VI niedziela postna).
W niedziel! marzani' mia"o miejsce
topienie marzanny symbolizuj#cej z"o,
choroby i zim!. By"a to s"omiana kuk"a
ubrana w strój kobiecy i osadzona
na %erdzi. Marzann$ w pochodzie, $piewaj#c pie$ni, niesiono prze wie$, poza
granic! po czym rozbierano i wrzucano
do rzeki b#d) stawu. Gdy nie by"o mo%liwo$ci topienia marzanny – palono j#.
W niektórych wsiach po unicestwieniu

Fot. Bartosz Gawlik
Fot. Robert Garstka

Turki w procesie po rezulekcji, Kozieg!ówki 2014

Procesja konna, Ostropa 2013
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s!omianej kuk!y, jako symbolu wszystkiego co z!e wnoszono do wsi gaik (moik) – zielone drzewko ustrojone wst"#kami, czasami wydmuszkami ($l"sk
Cieszy%ski), jako symbol #ycia i odradzaj"cej si& przyrody. Obecnie zwyczaj
topienia marzanny przeniesiony zosta!
na pocz"tek kalendarzowej wiosny czyli 21 marca zatracaj"c swój pierwotny,
magiczny charakter i przeradzaj"c si&
w zabaw& dzieci w wieku szkolnym.
szóst" niedziel& postu nast&puje
w ko'ciele, na pami"tk& wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy, po'wi&cenie
specjalnie przygotowanych palm, dlatego te# niedziela ta nazywana jest Wierzbn!, Kwietn! lub podobnie jak w ca!ej
Polsce – Niedziel! Palmow!. Palmy
wielkanocne w zale#no'ci od regionu,
ró#ni!y si& pomi&dzy sob". Spotykamy
wi&c palmy w kszta!cie niewielkich
wi"zanek, palmy wite (dochodz"ce nawet do 3 metrów wysoko'ci) lub palmy
rosochate (z rozwidlonej wierzbowej
ga!&zi). Oprócz wierzbowych ga!"zek
zwanych baziami, kocankami, kotkami,
w sk!ad palmy mog!y wchodzi( inne ro'liny takie jak: cis, sosna zwyczajna, ja!owiec, brzoza, bukszpan, trzcina pospolita a tak#e borówka brusznica. Ca!o'(
czasem udekorowana by!a suchymi b"d)
bibu!kowymi kwiatami, zasuszonymi
k!osami zbó#, traw i wst"#kami.
Ga!"zka wierzbowa jest symbolem
#ycia dlatego te# smagano si& ni" co
mia!o da( si!& i zdrowie. Micha! Federowski, pod koniec XIX wieku wspomina „m!odzie# p!ci obojga od samego poranka ugania si& za sob" z ga!"zkami
wierzbowymi, którymi ch!ostaj"c si&
wykrzykuj": nie ja bije, wierzba bije!”.
Zwyczaj smagania si& wierzbowymi ga!"zkami w kwietn" niedziel& wprawdzie
zanik!, ale jeszcze w latach powojennych dzie% ten obfitowa! w ró#ne praktyki, cz&sto o charakterze magicznym,
maj"ce na celu zabezpieczy( ludzi,
zwierz&ta i ca!e domostwo od wszelkiego z!a i nieszcz&'cia. Wa#ne by!o aby
po'wi&con" palm& przechowywa( w doFot. Robert Garstka

W
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Obchód z tragaczykiem, Borucin 2012

mu przez ca!y nast&pny rok. Umieszczano j" za obrazami 'wi&tych, nad drzwiami lub w postaci zrobionych z palemki krzy#yków na 'cianach domostw.
Wierzono, bowiem, #e palma wielkanocna uchroni dom od piorunów, krowy od uroku i czarownic odbieraj"cych
mleko, a po'wi&cone ro'liny podane
w postaci naparu pomog" choremu
cz!owiekowi lub zwierz&ciu. Palmy
u#ywano tak#e do okadzania krów,
wk!adano do uli i gniazd g&sich, podawano do zjedzenia psu, aby zabezpieczy( go przed w'cieklizn". Ponadto
krzy#yki zrobione z ga!"zek wierzbiny
wtykano w ziemi& na polu, co mia!o
uchroni( pole przed gradobiciem i zapewni( dobry plon. Wierzono, i# kawa!ki palmy wrzucone do ognia podczas
sil nej na wa! ni cy roz p& dz" chmu ry
i przywróc" pogod& a palma po!o#ona
pod !ó#kiem chorego pozwoli mu szybciej powróci( do zdrowia. Do dnia dzisiejszego wielu mieszka%ców województwa 'l"skiego uwa#a, #e palmy,
jako po'wi&conej w ko'ciele nie wolno
wyrzuca(, mo#na j" jednak spali( lub
wynie'( na strych albo innego pomieszczenia gospodarczego gdzie samoistnie ulegnie zniszczeniu.
Niedziela Palmowa jest wst&pem
do Wielkiego Tygodnia – po niej rozpoczynaj" si& intensywne przygotowania
do Wielkanocy. Zazwyczaj pocz"tek
tygodnia przeznaczony by! na sprz"tanie domu, obej'cia i zabudowa% gospodar czych, na to miast od Wiel kie go
Czwartku przyst&powano do przyprawiania, pie cze nia i go to wa nia po traw
na 'wi"teczny stó!. Gospodynie wypieka!y chleb, baby, ko!acze, robi!y mas!o,
przygotowywa!y mi&sa i szynki oraz barwi!y i zdobi!y jajka.
Oprócz prac domowych Wielki Tydzie% przeznaczony by! na wiele praktyk religijnych i magicznych. W Wielk" $rod& zwan" na Górnym $l"sku
"urowo strzoda mia!o miejsce palenie
'mieci, starych szmat, zniszczonego
sprz&tu oraz tzw. pomiete# ($l"sk Cie-

szy%ski), "uru, skrobaczek, skoczek
(Górny $l"sk) czyli starych, zu#ytych
brzo zo wych mio te!. O zmierz chu
ch!opcy wychodzili na pola z zapalonymi miot!ami, dodatkowo oblanymi
smo!" b"d) #ywic" i biegali z nimi
do momentu kiedy si& nie wypali!y.
Palenie "uru w niektórych wsiach 'l"skich odbywa!o si& równie# w Wielki
Czwartek.
W Wielk" $rod&, Czwartek lub Sobot& w niektórych miejscowo'ciach na $l"sku mia!o miejsce chodzenie z Judaszem
(Judoszem) – s!omian" kuk!" ubran"
w m&skie !achmany. Judasza karano
za zdrad& Chrystusa zrzucaj"c go z drzewa, dachu wysokiego budynku, wie#y
lub dzwonnicy, nast&pnie obijano kijami a pozosta!o'ci palono.
Po czwartkowej porannej mszy nast&puje w ko'ciele tzw. „zawi"zanie
dzwonów”, których g!os zast&powa!y
ko#atki, klekotki, turkotki i k#apaczki.
D)wi&k drewnianych ko#atek mo#na
by!o us!ysze( kilka razy w ci"gu dnia,
kiedy to ch!opcy, najcz&'ciej ministranci, obchodzili z nimi ko'ció! wzywaj"c na nabo#e%stwo. Do dnia dzisiejsze go w wie lu miej sco wo 'ciach
województwa 'l"skiego od Wielkiego
Czwartku do Wielkiej Soboty mo#na
zobaczy( grupy ch!opców chodz"cych
z ko#atkami.
czwartek poprzedzaj"cy Wielkanoc na $l"sku Cieszy%skim czyniono ró#ne zabiegi maj"ce przyczyni(
si& do urodzaju w gospodarstwie. Potrz"sano wi&c drzewkami owocowymi aby
pobudzi( je do lepszego owocowania,
rozpoczynano siew lnu oraz j&czmienia.
W powiecie b&dzi%skim zachowa!
si& ciekawy zwyczaj nazywany „p&kaniem ska!”. Przez ca!y okres Triduum,
a# do nabo#e%stwa rezurekcyjnego
na polanach zbiera si& m!odzie# by
strzela( karbidem z „ba%ki po mleku”.
G!o'ne wystrza!y symbolizuj" „p&kanie
ska!, którymi przywalony by! grób Jezusa”. Zwyczaj ten b&d"c niegdy' praktykowanym w wielu wsiach dzi' spotykany jest jedynie sporadycznie.
Z Wielkim Pi"tkiem nieod!"cznie
zwi"zana jest adoracja Bo#ego Grobu.
W wielu miejscowo'ciach do dzi' zachowa! si& zwyczaj trzymania stra#y
przy grobie Chrystusa przez organizacje ko'cielne, harcerzy oraz stra#aków.
Ewenementem na skal& województwa
'l"skiego jest stra# grobowa w parafii
w Kozieg!ówkach oraz Winownie tzw.
Turki. S" to postacie w kolorowych strojach, z wysokimi czapkami ustrojonymi pasmanteri", 'wiecide!kami i kwiatami, z maskami zas!aniaj"cymi twarze,
w!osami z konopi, w r&kach trzymaj"cy drewniane ustrojone, barwnie piki.
Powszechnym zwyczajem wielkopi"tkowym by!o obmywanie si& przed
wschodem s!o%ca w strumieniu, rzece
lub potoku. Wierzono, bowiem w uzdrawiaj"ce i zapobiegaj"ce chorobom skóry w!a'ciwo'ci wody zaczerpni&tej
w Wielki Pi"tek. Wod" t" obmywano
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tak!e chorych a nawet zwierz"ta, wyparzano równie! masielnice aby zapewni#
dobry smak mas$a i trwa$o%# ma!niczki.
i&tek jest dniem „!a$oby”. W dniu tym
starano si" mówi# cicho, zachowywa#
spokojnie, os$aniano nawet kirem lustra.
Ponadto w Wielki Pi&tek surowo przestrzegano postu nie tylko wyrzekaj&c si"
mi"sa i t$uszczu, ale równie! spo!ywaj&c jeden skromny posi$ek w ci&gu dnia.
Tego dnia nie nale!a$o wykonywa#
!adnych ci"!kich prac – istnia$ zakaz r&bania drewna i szycia – czynno%ci te, bowiem przysporzy$yby cierpienia Chrystusowi. Dzie' ten, przeznaczony by$
przed wszystkim na przygotowywanie
%wi&tecznych potraw. W Wielki Pi&tek
wypiekano s$odkie dro!d!owe baby, ko$acze, serniki, makowce oraz baranki
z ciasta. Malowano, drapano, oklejano
jajka – symbol !ycia i niezb"dny atrybut
Wielkiej Nocy. Jaja najcz"%ciej farbowano w $upinach cebuli uzyskuj&c w ten
sposób skorupk" w kolorach od !ó$tego
do br&zowego. Jako barwnik stosowano
równie! kwiaty malwy, odwar z buraków,
p"dy m$odego !yta a na g$adkiej kolorowej skorupce wydrapywano wzory. Skorupki jaj ozdabiano tak!e za pomoc& wosku a nast"pnie farbowano. Jajka oklejano
równie! rdzeniem z sitowia, kolorow&
w$óczk& i skrawkami tkanin.
Zgodnie z tradycj& w Wielk& Sobot" (niegdy% ju! w Wielki Pi&tek wieczorem lub w niedzielny poranek) wierni
uda j& si" do ko %cio $a, aby ksi&dz
po odmówieniu modlitwy po%wi"ci$
przyniesione pokarmy. Chocia! zwyczaj ten w niektórych wsiach zanika$
by, najcz"%ciej pod wp$ywem ksi"!y,
znów si" pojawi# nasi pradziadowie
do koszyka (tzw. kobia"ki) lub drewnianej niecki wk$adali chleb, szynk",
kie$bas", w"dzonk", jaja, ciasto, ser,
chrzan oraz sól. Czasami w koszyku
znalaz$a si" równie! buteleczka octu
lub wina. Pokarmy przykrywano bia$& serwetk& i ozdabiano zielonymi ga$&z ka mi buksz pa nu lub bar win ku.
W niektórych rejonach obecnego województwa %l&skiego nie zanoszono pokarmów do po%wi"cenia do ko%cio$a
lecz ksi"!a chodzili lub obje!d!ali domy wiernych by po%wi"ci# wielkanocny stó$, za co obdarowywani byli
przez parafian jajkami.
Wielk& Sobot" w ko%ciele ma
miejsce równie! ceremonia %wi"cenia ognia i wody. Od pal&cego si"
przed ko%cio$em ogniska ksi&dz zapala pascha$, który nast"pnie wnosi do ko%cio$a. Wierni zgromadzeni w %wi&tyni zapalaj& od pascha$u, a nast"pnie
jeden od drugiego przyniesione ze sob& gromnice b&d( inne %wieczki, które potem zanosz& do domu. Jeszcze
w pierwszych latach po drugiej wojnie
%wiatowej istnia$ zwyczaj wk$adania
do po%wi"conego ognia drewienek
z$o!onych w krzy!. Opalone krzy!yki
za ty ka no pó( niej na kra' cach pól
w drugi dzie' %wi&t. Wierzono, i!
uchroni to pola przed kl"skami !ywio-
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$owymi i zapewni urodzaj. Równie!
kilkadziesi&t lat temu do naczynia ze
%wi"con& wod& wrzucano „w"gielki”
powsta$e ze spalonego na stosie drewna. Dlaczego to czyniono – nikt ju! dzisiaj nie potrafi wyja%ni#.
Sobotnie %wi"cenie wody ma miejsce w ko%ciele, przed o$tarzem. W czasie mszy nast"puje tak!e odnowienie
przyrzecze' chrzcielnych. Dawniej
%wi"con& wod& gospodarze kropili byd$o przed pierwszym wypasem, zbo!e
przed siewem i ziemniaki przed sadzeniem.
Dzie' Zmartwychwstania Pa'skiego
rozpoczyna msza rezurekcyjna odprawiana w niedziel" wcze%niej rano, po której
zasiadano do wielkanocnego %niadania.
Gdy rezurekcja mia$a miejsce w sobotni wieczór spo!ywano uroczyst& wieczerz" sk$adaj&c& si" ze %wi"conego. Popularny dzi% zwyczaj dzielenia si" jajkiem
i sk$adania !ycze' niegdy% nie by$
na )l&sku powszechnie znany.
Dawniej w Niedziel" Wielkanocn& nie
nale!a$o %cieli# $ó!ek, zamiata# pod$ogi, my# naczy', wykonywa# czynno%ci
w gospodarstwie, które nie by$y konieczne a w niektórych regionach tak!e rozpala# ognia pod kuchni& czy przygotowywa# obiadu. Nie odwiedzano si"
nawzajem twierdz&c, !e od tego mog&
powsta# wrzody zwane bol#czkami.
wyczajem, który przetrwa$ do dnia
dzisiejszego w pojedynczych wsiach,
jest kon na pro ce sja ob je! d!a j& ca
w pierwsze lub drugie %wi"to okoliczne
pola. Objazd pól mia$ zapewni# urodzaj.
Poniedzia$ek Wielkanocny kontrastowa$ swym charakterem z poprzednimi dniami. Bawiono si", radowano,
ucztowano i wzajemnie si" odwiedzano.
Dzie' ten nazywano mokrym poniedzia"kiem, !migusem, dyngusem, !mirgustem albo lanym poniedzia"kiem.
Do chwili obecnej %wi&teczny poniedzia$ek zwi&zany jest ze zwyczajem oblewania wod& a w niektórych regionach (np.
na )l&sku Cieszy'skim) tak!e ze sma-

Z

ganiem wiklinowymi witkami. Ch$opcy
odwiedzali domy w których mieszka$y
panny. Aby pola# je wod& u!ywali wiader, konewek, garnków i drewnianych sikawek. Nierzadko zdarza$o si", !e
dziewczyna wrzucana by$a do pobliskiej
wody: rzeczki lub stawu. Jednak !adna
z „pokrzywdzonych” nie obra!a$a si",
gdy! zmoczone ubranie %wiadczy$o
o powodzeniu dziewczyny, by$o wyrazem przyja(ni ch$opców i powodem zazdro%ci innych dziewczyn.
Za dyngowanie na ca$ym )l&sku
dziewcz"ta obdarowywa$y ch$opców
malowanymi jajkami a w niektórych regionach tak!e murzynem, kie$bas& (w"dzonk&) zapiekan& w bia$ym cie%cie.
W nie któ rych cz" %ciach )l& ska,
zw$aszcza Cieszy'skiego a tak!e na pewnych obszarach Zag$"bia D&browskiego
w drugi dzie' %wi&t Wielkiej Nocy obchodzono domy z gaikiem (moikiem, latoro!l#, nowym latkiem) – zielon& ga$&zk& ustrojon& wydmuszkami, paseczkami
z kolorowego papieru, bibu$y. W Zag$"biu istnia$ tak!e zwyczaj chodzenia
z traczykiem, czyli pomalowanym na zielono wózkiem pe$nym ga$&zek bukszpanu z umieszczonym w %rodku barankiem.
Natomiast na Górnym )l&sku znany by$
niegdy% zwyczaj chodzenia z kokotkiem – drewnianym kogutkiem umieszczonym na obrotowej tarczy przymocowanej do dwuko$owego wózka.
Czas Wielkanocy to tak!e „prognoza”
pogody, której pomy%lno%# dla zbiorów
przepowiada$y przys$owia: Jak na Wielkanoc pada to trzeci k"os w polu przepada, Jaka w dzie$ Zmartwychwstania
pogoda, tyle ch"odu i deszczu czerwiec
poda, Pogodny dzie$ wielkanocny, grochowi wielce pomocny.

!
Autorka jest kustoszem Muzeum „Górno%l&skiego Parku Etnograficznego
w Chorzowie”.
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*l"sk
matecznikiem
Polski

– Z domu rodzinnego i !rodowiska
górniczego wynios"a Pani Profesor
etos pracy i hierarchi# warto!ci, które zawsze pozwala"y na wybór w"a!ciwego kierunku post#powania. Czy
obecnie mamy nadal do czynienia
z takim etosem?
– Niestety, ze smutkiem obserwuj!, jak
on zanika. W niektórych rodzinach d"#y si! jeszcze do wychowania dzieci
zgodnie z nim. Jednak stwierdzam, #e
rodzice, szko$a, a nawet niektórzy ksi!#a zbyt ma $o uwa gi przy wi" zu j"
do kszta$towania podstawowych warto%ci u m$odych. My%my ten etos niejako
wyssali z mlekiem matki. To by$o takie
oczywiste. Nas wychowywa$o ca$e otoczenie, nie tylko rodzice (w moim wypadku ca$a wspólnota nikiszowska).
Dzi% ka#dy boi si! zwróci& uwag! m$odemu, bo mo#e by& za to w ró#ny sposób zaatakowany. Wolimy mie& oczy zamkni!te. Dawniej obowi"zkiem nie
tylko rodziców, ale krewnych i s"siadów,
by$o uczenie szacunku do drugiego
cz$owieka, jego pracy, w$asno%ci, a nawet w tamtym czasie poszanowania
przyrody. Dzieciom zabraniano zanieczyszczania rzek, plucia do nich, obrywania li%ci, kopania w drzewa itp. Powie dzia $a bym wr!cz, #e obec nie
dochodzi nie tylko do powolnego zanikania tamtego etosu, ale do zderzenia si!
dwóch zupe$nie odmiennych %wiatów.
Niestety, co% si! sko'czy$o!
– W ostatniej Pani ksi$%ce Szcz!"cie
w gar"ci napisa"a Pani Profesor, %e
„familok to by"a wspólnota miejsca”. Czy w dzisiejszym !wiecie obserwuje Pani jakie! wspólnoty, które by"yby podobne do tamtej, a mo%e
!wiat sta" si# jedynie zbiorowiskiem
anonimowych, cz#sto oboj#tnych,
a czasami nawet wrogich ludzi?
– Tak ca$kiem nie. Jednak w Nikiszowcu, z którego pochodz!, nie by$o nikogo, kto by nie zna$ nas, czyli Badurów, a my znali%my wszystkich innych.
Anonimowo%& by$a zupe$nie obca. Przyczyn" by$a nie tylko wspólnota miejsca.
Nasi ojcowie pracowali bowiem w tej samej kopalni, matki kupowa$y w tych samych sklepach, pra$y w tej samej pralni zbudowanej dla rodzin górniczych,
maglowa$y w tym samym maglu, wszyscy chodzili%my do tego samego ko%cio$a, dzieci do tej samej szko$y i bawi$y si!
wspólnie na podwórkach familoków.
By$a to wi!c wspólnota nie tylko miejsca, ale przestrzeni rodzinnej, kopalnianej, szkolnej i religijnej. Pomi!dzy
dzie&mi by$a taka wi!(, #e gdy z innego familoka kto% pobi$ koleg! z naszego podwórka, to ca$a grupa stawa$a
za poszkodowanym. Szko$a, w której
uczy$y si! dzieci ca$ej osady, integrowa$a i usuwa$a wa%nie pomi!dzy uczniami poszczególnych podwórek familoków. Tak#e w ko%ciele odbywa$a si!
spo$eczno-religijna integracja.
We wspó$czesnych blokowiskach brak
mo#liwo%ci tworzenia si! takich wspól-

not, gdy! poszczególne rodziny nie
znaj" si#, pochodz" z ró!nych regionów,
brak wspólnego miejsca pracy i pracodawcy. A zatem jest ju! troch# tak, !e !yjemy w jakiej$ globalnej wiosce, w której si# nawzajem nie znamy. Ta
anonimowo$% jest, moim zdaniem, powodem tego, !e ludzie nie szanuj" si# nawzajem, nie pozdrawiaj", nie pomagaj" sobie, cz#sto si# nawet nawzajem boj".
W kilkurodzinnych domach istnieje
jeszcze mo!liwo$% bli!szej znajomo$ci
i nawi"zania wi#zi s"siedzkich. Mieszkam w takim domu. Jest nas tutaj pi#%
rodzin. Spotykamy si# przy kawie lub
winku, dzielimy si# op&atkiem, pomagamy sobie nawzajem w razie potrzeby. Stanowimy lokaln" wspólnot#.
– Czy jest szansa na renesans takiej
wspólnoty w szerszych kr!gach spo"ecznych, bo przecie# jej potrzeba jest
w nas pierwotna, a gromadzenie si!
i budowanie wi!zi stanowi o naszym
cz"owiecze$stwie?
– Jest to mo!liwe, ale bardziej przenios&abym t# wspólnot# na przyja'nie
i wi#zi w pracy. Tam jest ma&e grono
i je!eli nie ma wy$cigu szczurów, a jest
atmosfera, w której ludzie sobie nawzajem pomagaj", to tak" wspólnot# zbudowa% jest &atwiej. Kole!anka kole!ank# mo !e wów czas po pro si% np.
o przypilnowanie dziecka. Koledzy
z pracy zapraszaj" si# te! wzajemnie
do swoich domów, do restauracji,
na wspólne wyjazdy. Czasami prosi si#
nawet przyjació&k# z pracy o zostanie
chrzestn" dla naszego dziecka, bo ona
jest nieraz bli!sza ni! kuzyn, brat m#!a itd. Zmieni&y si# wi#c wi#zi, kto inny jest nam dzisiaj bli!szy ni! niegdy$.
– Wokó" %l&skich tradycji osnuto
w ostatnich latach wiele rozmaitych
narracji, by wspomnie' tylko niektóre z nich: Kazimierz Kutz pisze j!zykiem rubasznym, prof. Aleksander
Nawarecki eseistycznym, prof. Stefan
Szymutko filozoficznym, a w narracji Ma"gorzaty Szejnert jest nade
wszystko obecna fascynacja genius loci (l&ska. To, co uderza w Pani ksi&#ce, to ogromny szacunek do wspólnoty familoka i wypracowanych przez
ni& norm i obrz!dów. Jak& rol!
w kszta"towaniu si! tej postawy szacunku odegra"a Pani naukowa %wiadomo%' etnografa, folklorysty i antropologa?
– Przede wszystkim $wiadomo$%
tych warto$ci narasta&a we mnie w miar# poszerzania si# mojej wiedzy podczas
kolejnych studiów. Ucz"c si#, najpierw
w szkole $redniej, pó'niej na uniwersytetach, zrozumia&am, jakie warto$ci
nios" ze sob" $l"skie tradycje. Wszystko co robi&am, mia&o by% uporz"dkowane i sensowne. Studiuj"c, mia&am zeszyt
do ka!dego przedmiotu. Przygotowywa&am si# do ka!dego egzaminu, by&am
punktualna i tam, gdzie mog&am, pomaga&am innym. To by&y warto$ci wpajane przez moje $rodowisko rodzinne. Za-

sada, !e starsze rodze(stwo wychowuje m&odsze obowi"zywa&a powszechnie
w minionych czasach. Mia&am t# sam"
postaw# wzgl#dem m&odszego ode
mnie rodze(stwa. I w tym moim mikroi makro$wiecie, czyli w Nikiszowcu,
gminie Janów i w Katowicach, mie$ci&y si# te wszystkie zasady, które by&y
nies&ychanie warto$ciowe w wychowaniu doros&ego ju! potem cz&owieka. Ale
$wiadomo$% ich warto$ci zdoby&am
pó'niej. Przenios&am je oczywi$cie
tak!e do mojego domu i do pracy ze studentami. Usi&owa&am je tak!e wdro!y%,
wsz#dzie tam, gdzie mnie ich brakowa&o. Wzajemna pomoc s"siedzka, wi#'
krewniacza, dbanie o przestrze( wspóln" – to wa!ne zjawiska w antropologii
i ka!dy student tego kierunku uczy si#
o nich.
– Czy jako wieloletnia parlamentarzystka oraz reprezentantka Polski
w Zgromadzeniu Parlamentarnym
OBWE mog"aby Pani Profesor wskaza' wydarzenie po 1989 roku, które
mia"o najwi!kszy wp"yw na obecny
kszta"t polityczny, gospodarczy i kulturalny Polski i (l&ska? Które by"o
najbardziej brzemienne w skutkach
i dlaczego?
– Przez 15 lat zasiada&am w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE. Omawiali$my tam ró!ne sprawy, ale ja by&am cz&onkiem III Koszyka, czyli
ludzkiego wymiaru, praw cz&owieka
i mniejszo$ci narodowych i etnicznych. Tote! g&ównym tematem by&y ich
prawa, tolerancja dla inaczej my$l"cych
i ró!nych to!samo$ci. Nast#pnie rozró!nienie obywatelstwa od narodowo$ci
czy etniczno$ci. Opierali$my si# na
Deklaracji Kopenhaskiej z 1990 roku,
któr" podpisa&a tak!e i Polska. W punkcie 32. Deklaracja mówi, !e o narodowo$ci decyduje subiektywna wola indywidualnego cz&owieka, któr" on
sam deklaruje. Narodowo$% nie mo!e
by% narzucona przez pa(stwo lub jak"kolwiek instytucj#. Z tej deklaracji
nie mog" wyp&ywa% !adne przywileje ani !adne dyskryminacje dla danej
jednostki.
Kiedy wi#c referowa&am to zagadnienie w naszym Parlamencie, zawrza&o.
Mówiono, !e to jest niemo!liwe. Warszawiak rodzi si# Polakiem. Koniec,
kropka. Ja natomiast t&umaczy&am, !e
na pograniczu francusko-niemieckim
Alzatczyk mo!e si# $wiadomie okre$li%
Francuzem, Niemcem lub pozosta%
tylko Alzatczykiem. Wynika to z jego
indywidualnej decyzji. Tak samo )l"zak ma prawo decydowa% o w&asnej kulturowej, etnicznej czy narodowej przynale!no$ci. Dlaczego o tym mówi&am
i dlaczego to by&o dla mnie takie wa!ne? Bo z tego bra&a si# tolerancja i prawa dla odmiennych spo&eczno$ci lokalnych. By&o to trudne do przyj#cia dla
niektórych parlamentarzystów, niezaznajomionych z obowi"zuj"cymi konwencjami.

Naj&atwiej by&o mi to zilustrowa% histori" )l"ska. Kolejno nale!a& najpierw
do Polski, potem do Czech, nast#pnie
do austriackich Habsburgów, przej#ty
w 1740 roku przez pruskiego Fryderyka II, aby pó'niej wej$% do Rzeszy Niemieckiej, a po kl#sce Hitlera wróci%
do Polski. Gdyby$my nie trzymali si#
twardo przez ca&y ten czas spu$cizny naszych ojców, to nie by&oby kultury
i odr#bnej spo&eczno$ci )l"ska. I to $l"skie do$wiadczenie pogranicza, wielokulturowo$ci i wielonarodowo$ci trzeba by&o przybli!y% wszystkim Polakom.
Podkre$la&am nadto, !e je$li si# przyznaje racj# bytu mniejszo$ciom polskim
na pograniczach litewskim, bia&oruskim, ukrai(skim, s&owackim i czeskim,
to ra cje te mu sz" obo wi" zy wa%
na wszystkich pograniczach Polski.
Z deklaracji kopenhaskiej wynika, !e
ka!da mniejszo$% narodowa czy grupa
etniczna ma prawo do zachowania
swoich tradycji i piel#gnowania swego
j#zyka, kultury i to!samo$ci.
– Mo#na powiedzie', #e Pani dzia"ania zosta"y w"&czone w walk! ze stereotypem prawdziwego Polaka, który pokutuje w naszej %wiadomo%ci
od dziesi!cioleci, je%li nie wieków.
– Nie bez przyczyny Pi&sudski, który si# urodzi& na Litwie, powiedzia&, !e
Polska jest jak obwarzanek. W $rodku
obwarzanek jest – mówi"c metaforycznie – pusty, co nie znaczy, i! kultura w centrum kraju si# nie liczy, ale
bogatsza w zabytki i spo&eczno$% jest ta
na obrze!ach, bo jest wielokulturowa,
wielonarodowo$ciowa i wieloetniczna.
Tak np. )l"sk jest spo$ród wszystkich
regionów Polski najbogatszy w zabytki polskie, gdy! tu powsta&o pierwsze
polskie zdanie: „Daj, a% ja pobrusz#, a ty
poczywaj”, tu powsta& Psa!terz floria"ski, a tak!e pierwsze pie$ni religijne oraz w 1417 roku pierwsza pie$( !akowska Miko&aja z Ko'la, tu napisano
pierwszy poemat o pracy Officina ferraria Walentego Ro'dzie(skiego, Ludycje wie#ne oraz wiele pierwszych j#zykowych zabytków polskich. *aden
inny region nie jest tak bogaty pod tym
wzgl#dem. To powinno da% ludziom
do my $le nia. Gdy by za tem wzi"%
pod uwag# zabytki j#zykowe, to )l"sk
jest matecznikiem Polski. I ci"gle to t&umaczy&am parlamentarzystom.
Przez wspomniany historyczny los powsta& tygiel, w którym si# wytapia&y ró!ne stopy, powsta&o to, co jest najpi#kniejsze, na wszystkich obrze!ach – obywatel
tolerancyjny, otwarty, sk&onny do dialogu, umiej"cy rozumie% innych, a przynajmniej chc"cy zrozumie% i potrafi"cy
s&ucha% innych. Je$li ju!, to na obrze!ach
Polski rodz" si# „prawdziwi Polacy”.
Musz" wszak w codziennym !yciu
$wiadczy% o swej to!samo$ci.
Wracaj"c zatem do poj#cia „prawdziwego Polaka”, to dla mnie kto$ taki nie
istnieje. Obrze!a Polski zawsze by&y
wielonarodowe. Czy idzie o wymiesza-
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nie krwi czy o mentalno!", waleczno!".
Nie przez przypadek #l$sk Opolski, kiedy! typowy region pogranicza, uchodzi
wspó%cze!nie za „cud jedno!ci w ró&norodno!ci”. Przyjechali tutaj repatrianci, którzy &yli z Litwinami, Ukrai'cami, (ydami, Niemcami, mieli wi)c
podobne do!wiadczenie dialogu. Oni te&
najszybciej nawi$zali porozumienie ze
#l$zakami, bo byli wielokulturowi, jak
i my. Mieli los podobny do naszego.
Na pocz$tku mo&e by%o zderzenie, ale
bardziej cywilizacyjne ni& kulturowe.
Podobne zderzenia wyst)powa%y w Polsce po zniesieniu zaborów i powrotu
do wolnej Rzeczypospolitej.
Dlaczego to jest w ogóle tak skomplikowany problem? Otó& po rozbiorach
pojawi%a si) potrzeba integracji spo%eczno!ci poszczególnych zaborów. Poj)cie
narodu utworzono dopiero w II po%owie XIX wieku. Trudno by%o zatem
okre!li", co to jest naród, ojczyzna? *atwiej by%o pozna" ma%$ ojczyzn), ni& t$
wielk$, wyobra&on$, z któr$ de facto %$czy nas hymn narodowy, flaga i wspólny j)zyk. A z ma%$ ojczyzn$ %$czy nas
wszystko, ka&da przestrze', ka&dy las,
ka&da rzeczka, ka&dy ko!ció% lokalny.
Tak by%o te& podczas zaborów, bli&sza
by%a ludziom ma%a ojczyzna, ale równocze!nie rol) spoiwa narodowego
spe%nia% wówczas Ko!ció%. Po odzyskaniu niepodleg%o!ci zetkni)to si) natomiast po raz pierwszy z poj)ciem
mniejszo!ci narodowych. Polsko-Niemiecka Konwencja Genewska z 1922
roku ustanowi%a na #l$sku Opolskim
mniejszo!" polsk$, a w cz)!ci katowickiej mniejszo!" niemieck$. Mia%y one
swoje szko%y, msze !w. w swoim j)zyku, mog%y si) nim porozumiewa" na co
dzie'.
W tym te& okresie na #l$sku Opolskim, zw%aszcza w czasach 1933–
1945, nast$pi%a ostra germanizacja,
na #l$ sku ka to wic kim, któ ry by%
po trzech powstaniach !l$skich i plebiscycie w Polsce – polonizacja. Zaraz
po wybuchu wojny wi)kszo!" #l$zaków, za rad$ biskupa Stanis%awa Adamskiego, który chcia% uratowa" #l$zaków
przed !mierci$ w obozach, podpisa%a
volkslist) III, czyli w efekcie zgod)
na to, &e b)dzie „mi)sem armatnim”.
Jednocze!nie by%ych powsta'ców, ojców tych, których brano do Wehrmachtu, wysy%ano do obozów koncentracyjnych. Moja babcia, która mia%a
dziewi)cioro dzieci, w tym pi)ciu synów, powiedzia%a im, &e powinni i!"
na wojn) i walczy" za ojczyzn), ale
wróci" maj$ &ywi i doda%a: ojczyzna
potrzebuje &ywych, a nie martwych.
Pó+niej przyszed% okres PRL. M%odych #l$ za ków So wie ci wy wo zi li
do Donbasu, a polskie w%adze komunistyczne do wojska, co znaczy do najtrudniejszej kopalni. Traktowano nas
troch) jak kogo! gorszego, obcego.
– Jak w okresie, gdy pe!ni!a Pani
s!u"b# senatora oraz dzia!a!a w jed-

nym z komitetów OBWE, prezentowa! si# $l%sk w porównaniu z innymi regionami w Polsce i Europie?
– Musz) powiedzie", &e zgadzam si)
z Kazimierzem Kutzem w tym, &e
#l$sk by% i jest regionem najmniej znanym. Równocze!nie kr$&y%y w Warszawie mity o w)glowym bogactwie #l$ska, o wysokich zarobkach górników,
cho" traktowano ich jako „roboli”,
którym potrzeba piwa i krupnioków.
Uczy%am wi)c #l$ska, gdzie si) da%o.
Fakt, &e w tej chwili dzia%a w stolicy Towarzystwo Przyjació% #l$ska, sk%adaj$ce si) ze #l$zaków mieszkaj$cych
w Warszawie, to ju& ogromnie poszerzy%o !wiadomo!" warszawiaków
Towarzystwo organizuje spotkania
autorskie, wyk%ady o #l$sku, koncerty
i okoliczno!ciowe imprezy !l$skie dla
warszawiaków. Obecnie zatem Warszawa troch) o tym #l$sku ju& wie.
– Studiowa!a Pani Profesor na
dwóch pre sti "o wych uczel niach
– Uniwersytecie Jagiello&skim oraz
Uniwersytecie Wroc!awskim. Jak
postrzega Pani dzisiejsze uczelnie?
Czy s% to nadal ku'nie wiedzy i osobowo(ci?
– Niestety, nie. Ja mia%am mistrzów,
u których mog%am si) uczy". Mog%am si)
tak&e uczy" na ich wzorach. Mia%am autorytety, które mnie wspiera%y, podnosi%y, wskazywa%y kierunek. Mog%am dyskutowa" z nimi, pyta" o rad). W tej
chwili nie ma tego. Jest przerost biurokracji. Profesor przez papierkow$ robot) nie jest mistrzem, nie ma czasu
na woln$ dyskusj), na pytania studentów,
na wskazywanie im kierunku, na zapraszanie ich domu, tak jak ja jeszcze mog%am to robi". Ja mia%am wi)+ ze studentami dzi)ki folklorowi, bo badania
terenowe polega%y na tym, &e wyje&d&ali!my na miesi$c w ma%ej grupce. Podczas takiego wyjazdu palili!my te& ogniska, przy których si) integrowali!my.
Poza tym widz), &e dzisiaj profesorami zostaj$ osoby, które nie powinny
by%y nimi nigdy zosta". Profesorowie
zarabiaj$ te& stanowczo za ma%o, by
móc po!wi)ci" wi)cej czasu studentom.
Po prostu biegn$ szybko na kolejn$
uczelni). Studenci te& s$ zagonieni, bo
potrzebuj$ pieni)dzy. Nie ucz$ si).
Profesorowie si) skar&$. Ponadto m%odzi maj$ zakodowane w !wiadomo!ci
przekonanie, &e cho"by sko'czyli kilka fakultetów, to i tak nie b)d$ mieli
pracy. To dzia%a silnie demobilizuj$co
na nich.
– Podczas wywiadu dla „$l%ska”
(1/2015) Wies!aw My(liwski stwierdzi!, "e ch!op nie wiedzia!, jaki jest jego folklor, wiedzia! jedynie, jaki jest
jego los. Powiedzia! równie", "e kultura ch!opów polskich to „by! system
warto(ci codziennego "ycia, zdolno() przetrwania, sposoby na przetrwanie, jakie wytwarza! ch!op, to
jak w swojej zamkni#tej przestrzeni
potrafi! si# urz%dzi), by nie by) bez-

rad nym”. Ja ka jest Pa ni opi nia
na ten temat?
– W stu procentach si) z nim zgadzam, dlatego &e to dopiero folklory!ci
nazwali te warto!ci, ten sposób zachowania i bycia ch%opów, ich ludow$
wizj) !wiata. Dokona%o si) to w XIX
wieku. Dzisiaj uczestnik konkursu
gwarowego potrafi wej!" na scen)
i oznajmi", &e nam teraz zaprezentuje
co! ze swojego folkloru. Ale folklorystyka – jako nauka o folklorze – to ju&
zupe%nie inny problem. Folklor i jego
twórcy oraz nosiciele uleg% takiej transformacji, &e nale&a%oby zjawisko to
omówi" odr)bnie.
– W jaki sposób kultura popularna i folklor oddzia!uj% na siebie? Czy
mo"na mówi) o takich wp!ywach
i jaki jest kierunek tych oddzia!ywa&?
– Pomy%k$ jest, je!li kto! my!li, &e
folklor jest tylko ludowy. Istnieje folklor taksówkarzy, lekarzy, górniczy, istnia% folklor szlachty, ju& istnieje folklor kosmonautów. Folklor miejski,
wiejski, dzieci)cy. To nie tylko folklor
uleg% zmianie, lecz i ci, co go przenosz$. Czy to b)dzie wi)c disco, czy szerzej kultura popularna, dzi! wszystko
mo&na w zasadzie okre!li" folklorem.
Poza tym wspó%cze!nie to s%owo nabra%o troch) innego znaczenia, mówi si)
na przyk%ad, &e co! jest parlamentarnym
folklorem.
Wspó%czesna kultura popularna w du&ym stopniu bazuje na folklorze. Ale
zmienia si) ona tak jak i folklor. Niegdy! s%owo to znaczy%o folk lore, czyli
ludowa wiedza. Dzisiaj ludowa znaczy
ogólnopolska. Trudno szuka" dawnego
ludu.
– W 1974 roku opublikowa!a Pani
Profesor artyku! Telewizja a folklor
s!owny dzieci. Czy w dobie cyfryzacji
i wirtualizacji mog!oby powsta) studium Internet a folklor (niekoniecznie dzieci)?
– Jak najbardziej. S$ prowadzone takie studia i jest internetowy folklor.
Przekaz, który dawniej trwa% wiekami,
teraz dokonuje si) w przeci$gu kilku sekund. To sekundowa komunikacja
za pomoc$ maili, esemesów, telefonów
komórkowych lub internetu. Z drugiej
strony m%odzi przenie!li swoj$ aktywno!" spo%eczn$ i informacyjn$ do Facebooka. Internetu zatem nie mo&na rozdzieli" od folkloru. Nale&y te&
pami)ta", &e istnieje nie tylko folklor
ustny, ale i pisemny, a obecnie te& internetowy. Za! wp%yw telewizji na folklor tak&e jest oczywisty. Zmienia si) tradycyjne formy w nowoczesne, wzi)te
z telewizji, archaiczne w$tki powstaj$
jako widowisko dziej$ce si) we wspó%czesnych realiach. Ale zmiany folkloru, folkloryzacja wspó%czesnych zjawisk
czy wreszcie folkloryzm i jego wp%yw
na pie!ni dzisiejsze wymaga nowych
bada'.
– Dzi#kuj# za rozmow#.

!

co za czasy – bar „(róde"ko”
Jko”,werodoStunie,któdzion
ce zamkni!ty. Bar „(róde"rego zagl#da" mój dziadek Lu-

dwik, komendant miejscowej stra%y,
czasem po niedzielnej sumie. Cho& nie
jestem pewien, czy nie cz!$ciej. Niewa%ne. Gospoda zawsze by"a miejscem lokalnego %ycia – towarzyskiego, kulturalnego zreszt# te%.
Bar „(róde"ko”, miejscowy koloryt, legenda – zamkni!ty! Ubolewam nad tym
przybytkiem nie tylko z sentymentu.
Po prostu chcemy si! ogrza&, bo na polu (tak si! godo w pszczy'skim) jest istno zimnica. Jeszcze nie tak dawno, chyba z kilka lat do ty"u, mój tata mia" tu
spotkanie rocznikowe – w"a$ciwie absolwentów komunii $wi!tej. Nigdy nie s"ysza"em, by kto$ obchodzi" kolejne, okr#g"e rocznice przyst#pienia do tego
sakramentu. Ale ten jeden raz to si! zdarzy"o – i tylko tu… W ka%dym razie
– ka%dy powód na spotkanie si! jest dobry. I mój ojciec Antoni, jak zanotowa"em w pami!ci, po mszy – podobnie jak
jego przodek, spotka" si! z kolegami i kole%ankami w „(róde"ku”, przy weso"ej
atmosferze i wspominaniu. Kto tego nie
lubi i kto do tego (takich chwil towarzyskich) nie t!skni? Tego, tej blisko$ci, nie
odda %aden portal spo"eczno$ciowy…
Wi!c stoj!, „(rode"ko” zamkni!te.
Bogdan Widera ze „)l#ska”, mój wspó"towarzysz, mówi, %e chyba ju% dawno
knajpa sko'czy"a dzia"alno$&, bo k"ódki na drzwiach s# zardzewia"e. Rzeczywi$cie. Id! do fryzjera naprzeciwko.
Dzio"cha, która tu pracuje, t"umaczy mi
gdzie jest najbli%sza gospoda (no, dopiero w Wi$le Ma"ej, u Pustelnika, bo
w gospodzie „Pod D!bem” jest sklep).
Wychodzi na to, %e Paw"owicach, bo
chyba bli%ej. W Studzionce zamkni!te.
Nawet ta klubowa jest chyba czynna popo"udniem. Wszyscy pracuj#.
Takie czasy. Na szcz!$cie otwarty
jest dom parafialny, a w nim – muzeum.
Najpierw by"a izba pami!ci (otwarta
w 2010 roku), która rozros"a si! do rozmiarów ma"ego muzeum. Teraz ju% coraz wi!kszego. Bo w jednym pomieszcze niu wi sz# or na ty i wszyst kie
historyczne pami#tki zwi#zane z przesz"o$ci# Studzionki i przede wszystkim
jej przedwojennego proboszcza, ksi!dza
Fran cisz ka D"u go sza (1874–1940).
A wi!c zdj!cia, dziesi#tki zdj!&, modlitewniki, pisma, jakie$ zapiski. Redaktor
Beata Tomanek, która przyjecha"a tu realizowa& audycj! wypatrzy"a wiekowy
radioodbiornik. Niewykluczone, %e w"a$nie na nim ksi#dz D"ugosz s"ucha"
Polskiego Radia w Katowicach, które teraz zawita"o do Studzionki, by opowiedzie& o tym fenomenie. Bo jak to – ksi!dza D"ugosza ju% nie ma, przepad", ale
pami!& o nim z biegiem lat, pot!%nieje,
zas"ugi rosn#? Jak to si! dzieje? Posta&
ksi!dza-gospodarza, o$wieconego spo"ecznika, który od biednych rodzin nigdy
pieni!dzy za kol!d! nie wzi#" (przeciwnie – sam stara" si! je wspomóc), popularyzuje w"a$nie to muzeum jego imienia. O tym fenomenie chce opowiedzie&

Spo!eczni kustosze studzie"skiego muzeum – Pawe! Spyra i Józef Wydra (pierwszy z lewej), który
jest autorem kilku ksi#$ek po%wi&conych postaciom tutejszych ksi&$y, a tak$e jednej publikacji o dziejach parafii w Studzionce.

Bar zamkni!ty,
muzeum otwarte

GRZEGORZ*
SZTOLER

s"uchaczom. Wi!c mimo zimnicy – bo
w muzeum grzej# popo"udniami, kiedy
palacz przychodzi, a i ludzi jest wi!cej,
bo z pracy wracaj# i po ko$ciele zagl#daj# tu – grzejemy si! entuzjazmem
i opowie$ciami o ksi!dzu D"ugoszu.
Oprowadza nas Pawe" Spyra, miejscowy spo"ecznik, kustosz tego miejsca, który wspólnie z Józefem Wydr# po$wi!cili si! temu przybytkowi zupe"nie.

Eksponaty z salki misjonarskiej.

– Józef lepi opowiado – stwierdza kategorycznie pan Pawe", ale i jego oprowadzenie nie jest pozbawione uroku. Co
chwila jaka$ puenta, %artobliwe stwierdzenie, zachowanie. Jak cho&by w sali misjonarskiej, przy opisywaniu przedmiotów i ubiorów codziennych mieszka'ców
Nowej Gwinei, kiedy pan Pawe" wymachiwa" efektownym toporkiem.
bibliotece (dzia"a od 2008 roku)
z niemal czterema tysi#cami ksi#%ek, ze 170 czytelnikami, spotykam
znajom# nauczycielk! biologii, z tutejszej podstawówki. A przedtem – matematyki. Obecnie ju% na emeryturze, panie udzielaj# si! na rzecz tutejszej
spo"eczno$ci. Jest i dawna s#siadka mojego taty z ulicy Polnej, która prosi
mnie o ksi#%k! o moim dziadku Ludwiku i babce Bercie, którzy spoczywaj#
przy samej cmentarnej bramie. Tutaj dziadek, wspomniany na pocz#tku, miejsce
ma wyborne – widzi ka%dego, kto w!druje do ko$cio"a. A poniewa% ko$ció"
z cmentarzem po"o%ony jest na niewielkim wzniesieniu – widok na miejscow#
remiz! ze stoj#cym przed nim zabytkowym pojazdem ga$niczym, sklep, na star# szko"! (obecne przedszkole) i dawny
dom parafialny, gdzie mój ojciec chodzi"
na religi! – ten w"a$nie widok na centrum, rynek jak mówi# miejscowi, jest
znakomity. Tylko nieczynny bar „(róde"-
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ko” jest mniej widoczny, trzeba by si!
wychyli" nieco za cmentarny p#ot by go
dojrze", za mostem i rzeczk$.
Wi!c mój dziadek widzi – je%li mog!
tak powiedzie" – to muzeum ksi!dza
D#ugosza, którego przecie& pami!ta.
'lub bra# przed wojn$, kiedy nasta# ju&
ten wybitny duszpasterz (od czerwca 1922 roku, a wi!c %wie&o po przy#$czeniu Górnego 'l$ska do Polski).
A przecie& kiedy zacz$# udziela" si! spo#ecznie – i jako muzykant, bo chodzi#
z b!bnem z napisem „Cze%" muzyce”
i gra#, na wszystkim, co wpad#o mu w r!ce, jak te& wspomniany ju& aktywny stra&ak – musia# pozna" ks. D#ugosza. Natrafi#em kiedy% nawet na zapis w kronice
parafialnej, &e w latach 30. robi# elektryk! w miejscowym ko%ciele.
W#a%nie ko%ció#, wzniesiony po po&arze w latach 30. XIX wieku (przedtem by#
tu drewniany przybytek) nie mia# wie&y. I dostawi# j$ nie kto inny, tylko
ksi$dz D#ugosz – oczywi%ci z parafianami. Ale to obrazuje – symbolicznie – pewien trend widoczny równie& w innych
%l$skich spo#eczno%ciach. Znalaz# si! lider, kto% kto potrafi# zmobilizowa" ludzi
do dzia#ania. Taki spo#ecznik-przywódca. 'l$skie spo#eczno%ci, te ma#e zw#aszcza zawsze czeka#y na takich przywódców i z regu#y byli nimi – cho" oczywi%cie
nie wszyscy – ksi!&a. Ksi$dz D#ugosz by#
post!powy, skoro jak s#ysz! uczy# stosowania nawozów sztucznych… na niedzielnych kazaniach. Prócz post!pu w rolnictwie [nacisk na samoorganizacj!, to ks.
D#ugosz powo#a# tutejsze kó#ko rolnicze],
zapa#u w duszpasterstwie, wykaza# du&e
zrozumienie dla kultury – w tutejszym domu parafialnym wystawiano sztuki teatralne (na scenie z widowni$ na setk! osób).
Takie przedwojenne centrum kultury.
Prócz tego we wsi dzia#a#o wiele stowarzysze( religijnych.
dj!cia – s$ ju& ich chyba setki,
ogromne, nieraz orygina#y. Najstarsze z 1895 roku, kiedy w Studzionce
%wi!towano uroczy%cie rocznic! bitwy
pod Sedanem, w której uczestniczy#o
zdaje si! spora grupa mieszka(ców zaci$gni!ta do armii pruskiej. Pokonano
Francuzów. Na pami$tkowej fotografii
przykuwa uwag! – nie grupa kombatantów od%wi!tnie przystrojona – lecz pewna dama w eleganckiej, d#ugiej sukni,
ozdobnym kapeluszu i chyba nawet
z parasolk$. Dama, z kreacji wyj!tej
z XIX wieku, przypomina moim rozmówcom posta" ksi!&nej Daisy, europejskiej pi!kno%ci. Tylko gdzie jest ksi$&!
pszczy(ski, jej m$&? Damulka poza
tym wydaje mi si! zbyt pucu#owata,
mniej dystyngowana, jak na ksi!&n$. Ale
przecie& moja wizja ksi!&nej, jej postaci utrwali#a si! dzi!ki zamkowym portreciskom, filmowi i kilku ksi$&kom. Czy
jest prawdziwsza od tej fotografii?
Co rusz zreszt$ to niespodzianka.
W pierwszej sali, w której wy#o&ona jest
ksi!ga pami$tkowa, s$ nawet sztu"ce,
których u&ywa# ju& legendarny ksi$dz
D#ugosz (przypadkowa zbie&no%", ale
ciekawa z królewskim kronikarzem
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Efektowny dom parafialny powsta#y dzi$ki uporowi ks. Franciszka D#ugosza uko"czono w 1935 roku. Dzi% funkcjonuje w nim prawdziwe centrum kulturalne Studzionki – muzeum, biblioteka… Ksi!dz
Franciszek na pewno by#by dumny – zasia# dobre ziarno. To zdj$cie wykonane zosta#o wiosn! ubieg#ego roku. Opisywana wizyta mia#a miejsce w lutym, w naprawd$ mro&ny i wietrzny dzie". Jeden
z uczestników naszej eskapady przyp#aci# to zapaleniem p#uc. Wizyta w terenie wymaga po%wi$ce"...

Janem D#ugoszem, obie postacie by#y
rów nie am bit ne, wiel kie go for ma tu – wyrasta#y ponad swoje %rodowisko,
mia#y jak$% wizj! i misj! do spe#nienia).
Ksi$dz D#ugosz, powstaniec %l$ski, który przyby# tu z Opolszczyzny, w której
zapanowa# po bratobójczych powstaniach duch niemczyzny. Ksi$dz D#ugosz,
jak cz!%" 'l$zaków wybra# polsko%",
za któr$ cierpia# i by# gotowy ponosi"
ofiary. Wierzy# w ni$…
Ksi$dz D#ugosz zgin$# w obozie koncentracyjnym w Dachau 6 czerwca 1940
roku. Pozosta#a po nim pami!" i ten dobry gospodarski duch, którego zaszczepi# w spo#eczno%ci Studzionki. Pozostaje do t$d ona naj bar dziej za rad na
i zorganizowana z okolicznych pszczy(-

skich wsi. To w#a%nie jest to co%. Wk#ad
ksi!dza D#ugosza.
Posta" studzie(skiego proboszcza
opisa# wyczerpuj$co pan Józef Wydra,
in&ynier z wykszta#cenia (nak#ad tej,
czwartej z kolei jego publikacji uleg# wyczerpaniu, proboszcz ks. Janusz Ahnert,
inicjator powstania muzeum, nalega
na jej wznowienie). I równie& emeryt.
Dlatego w pewnym momencie nasz radiowy (i redakcyjny) towarzysz Bogdan
Widera, nieomal zakrzykn$#: – Mam,
mam ju& pytanie do naszej audycji, Beata – u%miechn$# si!. – Czy to prawda,
&e gdy spotyka si! dwóch emerytów, powstaje muzeum?
Pewno tak jest – obaj chyba nie zdawali
sobie sprawy, &e dzie#o które tworz$ – Izba

Jeden z oryginalnych dokumentów zwi!zanych ze studzie"skim duszpasterzem – oryginalny przedwojenny paszport.

Zdj"cia Grzegorz Sztoler

Pami!ci Ksi!dza D"ugosza, nabierze rozp!du. Takiego rozp!du. – Przychodz# ludzie i przynosz# kolejne dokumenty,
zdj!cia, pami#tki – opowiada pan Pawe".
Wszystkiego przybywa. Nawet wpisów – misjonarzy, studzie$czan „na emigracji”, którzy od %wi!ta przyje&d&aj#
do wsi i przypominaj# sobie czasy m"odo%ci, rozpoznaj# na zdj!ciach siebie,
swoich kolegów, rodziców, a nawet dziadków. – Zdj!cia s# "adne, wisz#, ale trzeba b!dzie je opisa' dok"adniej, kto na nich
jest, dla naszych dzieci, m"odzie&y – zauwa&a rezolutnie s#siadka mojego dziadka (i taty – bo mnie rozpozna"a „ty% je "od
Antka?”) z ulicy Polnej. – Zreszt#, ci!&ko b!dzie z tym troch!, bo ludzie którzy
znali, rozpoznawali swych przodków
na zdj!ciach ju& nima, pomarli, potracili
si!... Ale co si! do – to opiszymy… – mówi w!druj#c mi!dzy pó"kami m#drych
ksi#&ek w tutejszej bibliotece, która mie%ci si! w dawnym domu parafialnym. I jest
cz!%ci# z muzeum – wi!kszej, tworz#cej
si! ca"o%ci – centrum kulturalnego. To&samo%ciowego. Bo w tym muzeum studzie$czanie przywracaj# do pami!ci zbiorowej dokonania ksi!dza D"ugosza
na rzecz ich spo"eczno%ci. Jest ksi#&ka
o nim, jest i wyrze(bione w drzewie lipowym popiersi. Jak &ywe – podobizna
ksi!dza D"ugosza jest identyczna jak
na zachowanej fotografii-portrecie. To jedna z niewielu pami#tek. Nie zachowa"a si!
urna z prochami ksi!dza. To znaczy usi"owano sprzeda' tak# urn! z rzekomo prochami ksi!dza – ale miejscowi uznali, &e
jest to próba naci#gni!cia. Zatem muzeum
jest jakby jedynym miejscem jego symbolicznej obecno%ci. A z bibliotek# i ca"# dzia"alno%ci# pisarsk# pana Józefa,
upowszechniaj#c# dzieje wsi, dokonania
ksi!dza D"ugosza jest takim miejscem odrodzenia. Takim nowym, o&ywczym (róde"kiem. Bo stare – mo&e na szcz!%cie – ju& wysch"o…
A ksi#dz D"ugosz – to jest ten co, jak
si! u nas mówi, „zasta" Studzionk! gli-

Redaktor Beata Tomanek z Polskiego Radia Katowice zas!ucha!a si" w barwn# opowie$% o przesz!o$ci Studzionki, jak# snuje Pawe! Spyra. Redaktor Bogdan Widera wpisuje si" do obszernej, pami#tkowej kroniki.

nian#, a zostawi" dylowan#”, bo zaleca"
miejscowym wymian! klepisk w domach na bardziej sanitarne, nowocze%niejsze pod"ogi drewniane – wyja%nia
pan Pawe", oprowadzaj#cy nas po muzeum, dawnym domu parafialnym,
w którym mój ojciec i jego starsze rodze$stwo pobierali lekcje religii.
Post scriptum
Pan Józef Wydra, drugi studzie$ski kustosz, na radiowej antenie w walentynkowym wydaniu audycji „Czy to prawda, &e…”: – Mieli%my tak# bardzo
wzruszaj#c# sytuacj! – opowiada. – Kiedy% przysz"a do muzeum 85-letnia kobieta. Jak ona zobaczy"a zdj!cie swoje
z pierwszej komunii, i zobaczy"a siebie,
i swoje kole&anki – zacz!"a je wszystkie

po imie niu wy mie nia'… ze "za mi
w oczach.
Kiedy rozmawia"o si! ze starszymi
lud(mi, rodzicami, mieszka$cami Studzionki to wszyscy mówili, &e Studzionka mia"a szcz!%cie do dobrych proboszczów. A kiedy pada"o pytanie o ksi!dza
D"ugosza, odpowiadali: „Jaaa, D"uuugooszz”... Ju& w g"osie akcentowali, &e jednak by" on kim% wi!cej, kim% wyj#tkowym. Bo on by" nie tylko proboszczem,
ale by" dobrym gospodarzem. Od niego
rolnicy uczyli si! nowych metod gospodarowania. On m.in. za"o&y" kó"ko rolnicze w Studzionce w 1922 roku i pocz#tkowo by" jego sekretarzem. Uczy" ludzi
stosowa' nawozy, ale te& uczy" patrze'
na %wiat i na polityk!.

!

Z wpisów do ksi!gi pami"tkowej tutejszego muzeum:
15.09.2010
„Ogl#daj#c wracam my%lami do minionych lat. Bogu dzi!ki proboszczowi za przytulny pokój pami!ci” – podpis nieczytelny
14.05.2013
„Bardzo dzi!kujemy panu Józefowi Wydrze za oprowadzenie nas po Izbie Pami!ci ks. Franciszka D"ugosza” – klasa 6 z Mizerowa.
10.02.2013
„… Materia" zebrany o &yciu i czynach [ksi!dza Franciszka] jest bardzo pi!knie wyeksponowany…”
20.06.2010
Wizyta grupy z Francji z Saint – Amand – Lex – Caur.
„W podzi!kowaniu za serdeczne przyj!cie.”
14.08.2013
„Nigdy nie jest za pó(no na wdzi!czno%', dlatego
Bo gu dzi! ki za Was, któ rzy %cie oto czy li pa mi! ci#
zacnego kap"ana” – pan Jerzy Chybicki z Gostomii
ko"o Prudnika, gdzie równie& duszpasterzowa" ks. D"ugosz.

11.10.2013
Klerycy ze %l#skiego seminarium dzi!kuj# za „&yw# lekcj! historii pisan# wiar# i cierpieniem, mi"o%ci# i nadziej#
wobec Boga, bli(nich i Ojczyzny”.
13.11.2013
W Izbie Pami!ci go%ci"o 22 ksi!&y seniorów z Domu )w.
Józefa w Katowicach.
12.03.2014
Izb! zwiedzi"a Rada Pedagogiczna Szko"y Podstawowej
nr 12 ze Studzionki.
8.05.2014
„Zwiedzali%my muzeum dzie"a i skarbnicy z &ycia Studzionki” – napisali pa$stwo Ganczarczyk z Niemiec.
22.09.2014
Grupa Radia Maryja ze )wi!toch"owic i Mys"owic – w sumie kilkana%cie osób. „*yczymy Wam dalszego wzrostu
pi!knej historii parafii”.
17.01.2015
Go%cili w Muzeum uczestnicy pieszego rajdu w 70. rocznic! Marszu )mierci wi!(niów by"ego obozu KL Auschwitz
(organizuje go cyklicznie Jan Stolarz).
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Rys. Wojtek !uka

Wiersz niesprawiedliwy
Obcy najpierw wpuszczaj! si" do pude#ek pustych
g#ów, w których przeci!gi przecina#y si", a$ z sykiem
usz#y resztki. Wcze%niej uchodzi#y nies#yszalnie,
bo przecie$ d#ugo nie uchodzi#o bez nich chodzi&,
czy pe#za&; lecz mniejsza o czasowniki, przesta#y
wp#ywa& na czas, spróchnia#y i rozproszy#y si" po
ró$nych i pró$nych miejscach, gdzie jad#a, pi#a
i krad#a jedno%&. Jej manierki brz"cza#y o maniery,
g#ówna warto%& i warto%& gówna sta#y w tej samej
kolejce, bel canto i bekanie #!czy#y si" w echu,
grzech z grzechotk! nie drwi#y z cnoty, je%li im
nie ulega#a, gdy$ nierzadko ulega#a im sw! ul"ga#k!,
legaj!c z nimi ukradkiem, ale zawsze ze %lepym
i g#uchym %wiadkiem, bo $eby grzech poj!&, trzeba
w grzechu pogrzeba&, a nim si" go pogrzebie, obj!&
go, zobaczy&, któr"dy si" wsuwa, aby wiedzie& co,
gdzie i jak ci!&. Mycie cia#a, przewietrzanie g#owy,
perfumowanie duszy sprzyja#o post"pom higieny
od ost"pów do ust"pów i od wyj!tków do ust"pstw.
Cnota potrafi#a si" za#ka&, by to za#ga&. 'e si" sta#o?
Przecie$ usta#o ledwie troszk" i przesta#o. Za ma#o
mia#o, wi"c chleb i chluba si" nale$!, skoro wszyscy
le$!. Co tu mierzy& ciarki, miarki wypuczone s!
od pukania w pude#ka, od rozwijania zwojów, znojów
i z#otog#owów. Mo$e i na asfodelowych #!kach co
si" sta#o, to stoi. Tam$e! Tu$e niebo p#ynie, nie p#onie!
Kto poka$e, $e kogo% pokarze? Woskowe wonie
korka pokory topimy w winie! Nie baczymy na
przebaczenie. Nie zboczymy od zbocze(, zbolenia
nie zbawiaj! i nie zabawiaj!. Nape#niamy si" pe#ni!
s#o(ca i ksi"$yca, wysypujemy z pude#ek z#ogi
z#ych s#ów i skrzep#ych s#aw, krzepimy si" lekkimi
powiewami, lektykami leków, #atwo%& si" do nas
#asi, #asice chronimy przed sowami i tymi innymi,
a myszy i te inne przed #asicami, obcych przed obcymi,
a przede wszystkim przed wszystkimi obcymi w nas
i obok. Ob#ok? Wiemy. Wiemy, $e chmura czasem
udaje ob#ok. Krok po kroku wykraczamy poza nas,
k#opot po k#opocie wy#apujemy si" i #opoczemy,
kropla po kropli wylewamy si" z siebie, pude#ka
nasze ko#ysz! si" #adnie, #agodnie, pogodnie. I modnie!
To ju$ prawie, prawie nasz sad. Mamy wi"kszo%&
posad. W prawie jeszcze jakie% g#upawe parasolki
trzeba zmieni&, zakaza& deszczu, szczurów, które
przecie$ ch"tnie b"d! #asicami, i palenia pod tymi
piekielnymi kot#ami. Wtedy obcy nasi i obcy obcy
nie b"d! tacy usmoleni, uspokoj! si", upoj! i upal!.
Ich Bóg nam pomo$e, cho& go tak samo nie ma.
Otwarli%my na niego pude#ka, to takie passionnant,
exciting... Pardon, pardon, sorry, sorry... Mufir (!"#$)!!!
W pokoju nie ma ju$ pokoju, sprawiedliwa wojna
sprawia si" lepiej, sprawia nas… Niektórych z nas.
Tych co nasz! niesprawiedliw! uprawiali wojn"!
I do%& ju$! Wy#!czamy ci". Tego twojego Paw#a
W#odkowica te$, cwany i obcykany, naszych obcych
obna$y#, obci!# obco! Twój wiersz niesprawiedliwy
jest, a w#a%ciwie by#. Jeszcze go nie ma i ju$ go nie ma!
I co? Obejdziesz si" sadem, ale nim przed s!dem
stanie twój trup, rób w kamieniu a$ po strup i grób.
)*+ ,-. /01 2-34-054-67ee! Mufir! Mufir! Mufir!
Ex occidente vacuitas, ex oriente tenebris.
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Czy wiersz jest sprawiedliwy? Czy jest wiersz
sprawiedliwy? Jaki wiersz jest sprawiedliwy?
Dzi!ki czemu i komu, jakim sposobem wiersz
jest sprawiedliwy, gdy jest sprawiedliwy? Tylko
cztery pytania ze wszystkich mo"liwych pyta#
i pop$och w op$otkach, op$atach i op$atkach, za%
p$atki, plotki i p$otki strz!pi& j!zyki i p$etwy,
a plewy si! lwi&, lwy pleni& a potem plewi&, sny
jawi&, jawy ujawniaj& zjawy, s$awy si! p$awi&
w plwocinie, up$awach i upa$ach, szkolne $awki
wyd$u"aj& $awy oskar"onych, a" piec s&du huczy,
s!dziowie swe m$otki przegrzewaj& i rozdziewaj&
si! z kotylionów i kodeksów, rozdziewaj& g!by,
w których dzier"& rybie $by, rozdzieraj& postaw
sukna i odzie" flagi, rozdzieraj& si! na zbyt dobrze
s$ysz&cych i widz&cych, rozczyniaj& w dzie"y,
oblepionej czerwon& b&tk&, m&k! z dziewanny.
Taplaj& si! plany panny, bo w wanny do k&pieli
wlewaj& si! ch$ody topieli i wanny si! burz&
na urz&d i uwi&d, na drogi, na drogi pr&d i rz&d.
Jest zagwozdka, nie gwiazdka. G$ówki i pó$g$ówki,
po$ówki i o$ówki obgryzaj& si!, portki i kartki
rumieni&, jedynie rum, umór i rumor martwi& si!
w miar!, klatki i klawiatury szcz!kaj& klapkami
i klawiszami, %nie"& monity, monitory, modlitwy.
Mon Dieu! Mein Gott! My God! Dios mío! Mój
Bo"e! Szczegó$y zabawy i zbawienia zbyt zby$e%,
dlatego wpadam w w&do$y w&tpliwo%ci, w&tki
Twej woli i wiolonczeli $aski to wiod&, to wi!dn&;
w mojej skali na skale niewiele ro%nie. Nie wiem,
"e nie wiem. Odpisuj! twoje ptaszki i strza$ki,
które stawiasz na stawie, w strawie lodu i %niegu
ptasimi $apkami. Przyginam te" do oczu wiotkie
ga$&zki, niektóre $ami& si!, wi!c i ja si! $ami!,
czy powinienem dopytywa'. Czy ten wiersz, ten
b!dzie sprawiedliwy? Odda matce, czy rozerwie
na pó$ dziecko, dzie$o, dzie# i noc, obie kobiety,
w$adc! i poet!? Jeszcze nie mog! go przy$o"y'
ani do ucha, ani do bol&cego brzucha, jak muszl!
i gor&cy kamie#, i pos$ucha' szumu, z jakim ból
ust!puje, oddala si!, a równocze%nie pozwala
wydziobywa' z g$owy czere%nie Twoim szpakom.
Pestki to wiersze sprawiedliwe, gorzkie w %rodku,
bo "ycie mo"liwe jest tylko dzi!ki %mierci. Tren,
o! tren to wiersz sprawiedliwy, który sprawiedliwy
jest dla glisty i motyla, którymi jest poeta b$ota
i buty. Czytelnik b!dzie uk$uty, nawet wbity na
pal, ale przecie" wiersz to nie bal, nie lustra z$otych
sal i nie pot chciwych cia$. Co poeta da, to wiersz
ma i czytelnika tym zgina w pó$, by zagi&$ kartk!
lub ucho o%lo. Tym sposobem Bóg jest w wierszu
Bogiem sprawiedliwym, a wiersz dzi!ki Niemu.
Niemu niememu. I to rozumiem, cho' tego nie
umiem. Gdy wysy$a morderców, k$amców, psów.
W swojej gramatyce. Niemowa, niemota, motor
sprawiedliwych wierszy, dobrych i z$ych uczynków.

Rys. Wojtek !uka

Wiersz sprawiedliwy
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Fot. z archiwum redakcji

W jednym z wywiadów na pytanie Aleksandra Prugara, co to jest blues, Jan
Kyks Skrzek odpowiedzia!: „Blues to jest wszystko”. I od razu precyzowa!:
„To "ycie, smutek, weso!o#$, opowie#$. Tu na %l&sku wszystko jest bluesem,
huta, kopalnia, familoki, ka"dy kamie'”. Ze smutkiem dodawa!, "e wraz z zamykaniem kopal' ludzie te" si( na %l&sku zmieniaj& i by$ mo"e nic z tego, co
jest, w przysz!o#ci nie b(dzie zapami(tane. W ostatnich latach coraz cz(#ciej
towarzyszy!y mu te gorzkie my#li. Ale by! dumny z tego, "e bluesa #piewa gwar& (po #l&sku) i dziwi! si( nawet czasem, "e mimo to chc& go s!ucha$ te" daleko st&d.

Ballada o Janku
O mój !l#sku umierasz mi w bia$y dzie%
Jan Skrzek: O mój !l#sku

czy! w micha!kowickim zameczku.
)piewa! i gra! do pó&na, bo przecie"
„blues to by!o wszystko”. Jego „wszystko”. Dysponowa! ogromn# – niedocenian# – kultur# muzyczn#. S!ucha! bluesa
i jazzu, zachwycali go Paul Butterfield,
John Mayall, Eric Clapton, Joe Cocker,
uwielbia! wielkie kobiece g!osy i osobowo$ci od Arethy Franklin a" po Tin' Turner. By! czas, "e fascynowa! si' Czes!awem Niemenem.
Zaczyna! w formacji jazzrockowej
Rak w 1973 roku. W rozmowie z Miros!awem Giz# powiedzia!: „Kiedy$ chcia!em gra% jazz. Stworzy!em suit' sk!adaj#c# si' z jazzowej, rockowej i bluesowej
cz'$ci. Okaza!o si', "e najlepiej gram
bluesa”. Legendarny fotografik muzyczny Marek Karewicz w ksi#"ce Big
Beat pisa!: „Mia!em z nim problem, bo
znaj#c ca!# czo!ówk' naszych pianistów
jazzowych, powinienem powiedzie%,
"e on w ogóle nie umia! gra%. Zero techniki, gumowa fraza, toporna artykulacja – "ywio! i nic poza tym. )piewa!
po „norwesku” lub w $l#skiej gwarze.
Robi! to jednak tak szczerze, z takim zapa!em, zacietrzewieniem, przekonaniem, "e przyci#ga! uwag'”. W samo
sedno trafia Maciej Szczawi(ski, pisz#c:
„Kyks by! zawsze i bez przerwy sob#.
Czyli pod pr#d, na opak, wbrew wszelkim lansom i komercyjnemu efekciarstwu. Zreszt# to rozumia!o si' samo
przez si', bo by! genetycznie niezdolny
do kreowania czego$ innego ni" w!asny
j'zyk (tak"e muzyczny), w!asny sprawdzalny $wiat, w!asna twarz. Dlatego
wygra!. Bo w bluesie wszelkie stylizacje i pozy ko(cz# si' kl'sk#”.
Górnik Blues

JACEK KUREK
Oko mi loto
rzed koncertem w warszawskiej StoP
dole mia! powa"ne obawy o to, czy go
nie wygwi"d"#. Ostatecznie by!o akurat
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odwrotnie: wypu$ci% go ze sceny nie
chcieli, a bisów zliczy% nie umia!. Jego
energia, naturalno$%, mi!o$% do muzyki
emanowa!y z desek estrady niczym
w$ciekle zara&liwa rado$% "ycia. Ten
skromny, zbyt cz'sto niewierz#cy w swoje artystyczne mo"liwo$ci cz!owiek w!a$ciwie nigdy nie zda! sobie w pe!ni sprawy z si!y artystycznego wyrazu, jak#
dysponowa!. Tak samo by!o z filmami,
w których gra! cz'sto, ch'tnie i zawsze
siebie. Pierwszy raz pojawi! si' na ekranie w zrealizowanym w 1986 roku filmie
Janusza Kidawy Komedianci z wczorajszej ulicy, a fragment muzyki z tego filmu wykorzysta! na swojej pierwszej
w pe!ni autorskiej p!ycie „Czemu oni
mnie chc# do tych filmów?” – pyta! retorycznie. Nie dowierza!, "e powodem
mo"e by% jego osobowo$% i zniewalaj#ca autentyczno$%. Sob# by! jednak zawsze, oboj'tnie, czy gra! w!a$nie w filmie, czy na harmonijce ustnej, stoj#c

na muzycznej scenie, czy te" „pastwi#c
si'” nad klawiatur# fortepianu… Tak"e
wtedy, kiedy po koncercie podchodzi!
do swoich s!uchaczy, by wychyli% kufel
piwa. Na katowickiej premierze filmu Kazimierza Kutza !mier" jak kromka chleba w kinie Kosmos zobaczy! si' w scenie, w której le"a! jako zabity górnik. Nie
móg! si' powstrzyma% od komentarza,
z jakim zwróci! si' w stron' "ony (komentarz ten dzi'ki charakterystycznemu „pó!g!osowi” Janka Kyksa us!ysza!o oczywi$cie niema!o osób): „Patrz, oko mi loto”.
Ca!a patetyczno$% filmowej chwili run'!a w jednej sekundzie, ale zarazem upewnili$my si' w tym, "e rzeczywi$cie on, nie
kto inny, powinien gra% t' rol'. Do dzisiaj to jedna z cz'$ciej powtarzanych
anegdot z udzia!em Janka. Tej wiary
w siebie brakowa!o mu bardzo i na co
dzie(. Zrobi! prawo jazdy, ale w zasadzie
nigdy nie prowadzi!...
„Wbrew wszelkim lansom...”
racowa! ci'"ko, 340 metrów pod zieP
mi# w kopalni Micha!, a po szychcie
jak nie szed! z kumplami na piwo, %wi-

marcu 1985 roku Jan Skrzek namaW
wiany przez otoczenie pojecha!
do Warszawy, by z!o"y% egzamin daj#cy
przepustk' do zawodowego $piewu na estradzie. Egzaminowa! wybitny aktor, re"yser, dyrektor wielu teatrów i pedagog
Aleksander Bardini, pami'tany te" wówczas z brawurowo prowadzonych programów telewizyjnych dla marz#cych o wyst'pach amatorów. Bardini, gdy us!ysza!
Skrzeka, powiedzia! stanowczo i absolutnie: Nie. Nie taki g!os, nie taka dykcja…
Nic nie takie… Janek machn#! r'k#,
usiad! i zagra! na organkach. Wtedy
oczarowany profesor zmieni! zdanie.
Wydana przez Departament Teatru, Muzyki i Estrady Ministerstwa Kultury
i Sztuki legitymacja Kyksa uprawniaj#ca do wykonywania zawodu muzyka
estradowego ma dat' 30 marca 1985 roku. W tym samym roku w plebiscycie
miesi'cznika „Jazz Forum” Janek uznany zosta! za najlepszego polskiego muzyka w kategorii instrumentów ró"nych
(harmonijka ustna).
To by! w ogóle dobry rok dla Janka. Za$piewa! wtedy dla 15 tysi'cy ludzi w Jarocinie. Mia! tylko fortepian, harmonijk' i g!os. Czarowa! publiczno$% mi'dzy
koncertami TSA i Kata. No i nagra!
13 wrze$nia pierwsz# prawdziwie solo-

Fot. z rodzinnego archiwum

w! p"y t# Gór nik Blu es,
O !piewam pie!% dla
zaczy naj!c! si# od In troBluesa
dukcji Orkiestry D#tej KWK
O !piewam dla mojego
„1 Maja”, a potem by"o ju$ tylBluesa
ko Jasiowe granie… Na p"yP&k$a dusza, p&knie serce
tach pojawia" si# od 1981 roO !piewam pie!% dla
ku jako go%& SBB (Memento
Bluesa
z banalnym tryptykiem) i braPodczas koncertów w Muta Józka (Józefina i Wojna
zycznej Owczarni w Jawor!wiatów – %cie$ka d'wi#kokach 7–8 sierpnia 2009 roku
wa). Gra" tam oczywi%cie na…
)l!ska Grupa Bluesowa naharmonijce ustnej. By" uznagra"a nast#pn! p"yt# Pe$nia
nym jurorem w festiwalach
S$o%ca z ujmuj!cym %piewem
harmonijkowych, np. w poAgnieszki *apki. Z p"yt Janek
zna(skim „Zaczarowanym
zawsze by" dumny i uwa$a" je
)wiecie Harmonijki”, który
za swoje najwi#ksze osi!od wiedza" od ro ku 1986,
gni#cia. Ostatni!, znakomit!
a wi#c od samego pocz!tku.
Kolory Bluesa, nagra" – rówW 1983 roku nagra" konnie$ ze )l!sk! Grup! Blucertowy album z El$biet!
esow! – nieca"y rok przed
Mielczarek, któr! bardzo ce%mierci!. Wzruszaj!ca jest
ni" i z któr! wiele wtedy konsymboliczna, zamykaj!ca alcertowa". Z ka$dym rokiem
bum przesz"o siedmiominutoJan Skrzek z córk# Basi# i wnuczk# Zosi# (Bo'e Narodzenie 2010 r.).
by" coraz bardziej znany i rozwa kompozycja Leszka Winpoznawany. Nikogo z artydera Ostatni blues.
stów nie przypomina" i to by"a jego si- klubie Le%niczówka, towarzyszy" mu
"a, a tak$e to jak g"#boko kocha" swój sze%cioosobowy chórek, co przyda"o
W d&wi%kach
lokalny %wiat, którego chc!c nie chc!c p"ycie ducha gospel i przywo"ywa"o
bluesowych marze$
by" niestrudzonym ambasadorem. Bro- czasy czarnych „we"nozbieraczy” schyni" si# przed statusem gwiazdy, ale laj!cych si# na rozleg"ych ameryka(i"o%nicy bluesa w wydaniu )l!i sam miewa" trudniejsze dni, zw"aszcza skich plantacjach, a zatem sam! ojczyskiej Grupy Bluesowej i Kyksa
w pó'nym okresie $ycia. Przecie$ zda- zn# bluesa. Na ok"adce p"yty niczym nie mogli, ani przecie$ nie chcieli,
rza"o mu si# na zarzut opiesza"o%ci po Missisipi p"ynie dziewi#tnastowiecz- w tym ostatnim utworze czyta& proroprzed wej%ciem na scen# odpowiedzie&: ny parostatek dymi!cy w harmonii z wi- czej my%li. Raczej wierzyli w kolodocznymi na brzegu %l!skimi kominami, ry – które tak potrzebne s! ludziom st!d,
„Jo kichna i ju$ jest blues”.
obok których stoj! górnicze szyby. Tak które tak wymownie obecne s! w tylu
jak w przypadku debiutu i tu by" auto- utworach na p"ycie. Muzyka na p"ycie
O mój !l"sku
rem wszystkich kompozycji. S"owa pi- w samej rzeczy jest wielobarwna z uwaiedy% w pi#kny, s"oneczny dzie( wy- sa" mu g"ównie Julian Matej. Na p"ycie gi na osobowo%ci artystów i ró$ne styszed" ze swojego mieszkania na uli- Górnik Blues jednym z najbardziej po- listyki, którym na co dzie( ho"duj!.
cy Mariackiej w Katowicach do klubu ruszaj!cych jest jednak tekst autorstwa Skupione razem daj! jedyny w swoim
Marcho"t znajduj!cego si# przy ulicy Tadeusza Kijonki To by$ chop:
rodzaju niepowtarzalny efekt. Mi"o%niNi ma chopa – a wczora by$
Warszawskiej i zobaczy" jak %cinane s!
cy )l!skiej Grupy Blusowej ufali, $e
s nami
drzewa w miejscu, gdzie pó'niej stan!"
na nast#pny kr!$ek muzycy nie dadz!
Co tu du'o goda(, taki ju' los.
monumentalny budynek banku (wczeim d"ugo czeka&. Sta"o si# inaczej. TeJak na wojnie, dy( i tu
%niej by" to teren willi Friedricha Grundraz "atwo o symboliczne odczytywanie
dynamit.
manna, któr! zburzono na mocy wydawymowy tekstów, tytu"ów… DoszukiSjecho$ na dó$ $ostatni ostatni ros.
nej w 1972 roku decyzji partyjnych
wanie si# znacze(. Mo$na si# nawet poW doma wdowa z dzieckami
w"adz). Janek podszed" do robotników,
kusi& o takie ukierunkowane spojrzenie
p$acze.
pyta" dlaczego to robi!, nie kry" wzbuna ok"adk# p"yty. Lata temu dziewczynZosto$ yno górniczy znaczek.
rzenia. Widok %cinanych drzew tak barki w ten sposób wpisywa"y si# do paCzyjo kolej – kto to wiy
dzo go poruszy", $e jeszcze tego samemi#tników: tekst – przewa$nie wierszyz nos?
go dnia na pi sa" je den ze swo ich
ka – by" oto czo ny wia nusz kiem
Kolejny album Kyksówka Blues fir- kwia tów, a pod spodem s"o wa:
naj bar dziej przej mu j! cych tek stów
O mój "l#sku, zaczynaj!cy si# od s"ów. mowany by" przez Jana Kyksa Skrze- „Na wieczn! pami!tk# mi"emu/mika i Bezdomne Psy (Leszek Winder, "ej… wpisa"a si#…”
By$ $adny s$oneczny dzie%
Jerzy Kawalec, Micha" GiercuszkieW samo po$udnie, a oni przyszli z
„Ju$ lat czterdzie%ci jeste%my razem
Pi$ami, poobcinali im g$owy, r&ce, nogi wicz, plus go%cinnie Zbigniew Gocek). w d'wi# kach blu eso wych ma rze(”
By"a to pierwsza studyjna p"yta Jan- – %piewa" Janek Kyks Skrzek na tym
By w ko%cu zosta$ zielony dywan
ka. Nagra" j! w warszawskim studio ostatnim kr!$ku w utworze Zakl&ty
!ci&tych li!ci drzew
To jedyne, co móg" wtedy zrobi&, prze- Exodus w styczniu 1989 roku. Potem w klawisze. I takim ju$ dla nas pozostaku& smutek w bluesow! pie%(... I tak ro- przysz"y nast#pne, koncertowe i stu- nie. Wy %pie wa" swój pra wie ca "y
bi" ju$ zawsze. Blues by" dla niego dyjne… Równie$ w Le%niczówce zo- %wiat – mi"o%&, ból, przyja'( i t#sknot#,
do ko(ca schronieniem przed wyczerpu- sta"a nagrana koncertowa p"yta Modli- za tym co utraci". Przez "zy, a czasem
j!cymi smutkami i zarazem ich arty- twa bluesma na w poci# gu (1997), z przymru$eniem oka. Prawie ca"y... Nie
styczn! artykulacj!. W ko(cu te$ or#$em po%wi#cona pami#ci Ryszarda Riedla. zapomn# bluesa – wierzyli arty%ci ze )l!w walce ze s"abo%ci! i przeciwnym W roku 2004 roku zmajstrowa" wraz skiej Grupy Bluesowej. I nie mylili si#.
ze )l!sk! Grupa Bluesow!, album Wci!$ bowiem nie mo$na omin!& pawiatrem $ycia.
Bo takie s# dziewczyny – sedno tego, mi#ci! g"osu Janka Skrzeka, wci!$ boco okre%lano jako silesian sound. Z tej wiem wype"niamy wyobra'ni! puste
Pie#$ w%glozbieracza
p"yty pochodzi podnios"y z g"#bi ser- miejsce na scenie, wci!$ bowiem pali si#
drugim solowym kr!$ku Nikt ca wydarty utwór "piewam pie!% dla Ma$a szafirowa karbidka.
nie zawróci kijem Wis$y, nagra- Bluesa, kolejny tak bardzo Kyksowy
nym w lipcu 1988 roku w chorzowskim tekst:
!
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Zdj!cia reprod. za: Lech Szaraniec, „Katowice w dawnej i wspó"czesnej fotografii”, 2003.

150 lat Katowic
Ulica 3 Maja, 1874

Katowice
za Rüppella
O
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tto Rüppell zosta! burmistrzem latem 1874 r. W przeciwie"stwie
do swoich poprzedników – trzydziestolatków, by! statecznym panem
pod pi#$dziesi%tk#. Nad Raw#, tak jak
i oni zosta! przeniesiony s!u&bowo, tym razem z dalekiego Lwówka 'l%skiego. Zas!yn%! z rzutko(ci, rozwagi i oszcz#dnego gospodarowania. Sprawowa! ten urz%d a&
do (mierci w 1889 r. Jako mason uczestniczy! w politycznych misteriach katowickiej
lo&y „Zum Licht im Osten”, celebrowanych
przez mistrza Richarda opromienionego blaskiem magicznych talizmanów – cyrkla,
m!otka i w#gielnicy. 15-letnia magistratura Rüppella jest jednym z bardziej dramatycznych rozdzia!ów w historii miasta.
Przetrwa! w potocznej pami#ci niemieckich
Katowic. A& do 1922 jego nazwisko nosi!a ulica dzi( nazywana Wawelsk%.
Przez jaki( czas rezydowa! w naro&nym
domu przy obecnej 3 Maja 13, wci%&
jeszcze pe!ni%cym funkcj# ratusza. Po kilku miesi%cach, jesieni% 1874 roku jego prywatne mieszkanie, gabinet i sal# obrad
miejskich radców przeniesiono pod adres
Friedrichplatz 10 (obecnie: Rynek), do budynku z dwuspadowym dachem zaprojek-

towanym przez Karla Heinzego. Tam te&
przekwaterowali swoje biura inni urz#dnicy magistratu i policja z Inspektorem Karlem Müllerem na czele.
Jubileusze, s!awny o"enek
i przeprowadzka
ni% 1875 roku mija!o 10-lecie KaJw notoesiewic.
Poza uroczystymi obradami
wym ratuszu, &adnych hucznych aniwersa&y magistrat nie organizowa!. Natomiast urz#dnika miejscowego katastru
rewidenta Adolfa Nepilly’ego rocznica zainspirowa!a do sporz%dzenia kolorowego
planu miasta w skali 1:2000. Z du&% dok!adno(ci% ukazuje ulice, domy i fabryki dzisiejszego 'ródmie(cia. Namalowa ny na du &e go for ma tu kar to nie
o wymiarach 136 na 92 cm, pozostaje najstarsz% map% Katowic, z du&ym wdzi#kiem prezentuj%c% budowle i szlaki komunikacyjne.
W pierwszym roku urz#dowania Rüppella o 2 osoby zwi#kszy!a si# liczba cz!onków magistratu a tak&e liczba cz!onków
miejskiej rady. Nie zmieni! si# tylko jej
przewodnicz%cy i grono jego stronników.

HENRYK
SZCZEPA)SKI

W 1876 r., w trzecim roku urz#dowania
Rüppella, w!adze miejskie (wi#towa!y
$wier$wiecze pracy lekarskiej Richarda
Holtzego, radcy sanitarnego i eskulapa ubogich. Z tej okazji, jego nazwiskiem nazwano dzisiejsz% ulic# Mariack%. Pomys!odawc% zaszczytnego wyró&nienia by! podobno
burmistrz.
W tamtych dniach kroniki towarzyskie
i salony miejscowej bur&uazji komentowa!y za(lubiny, 20 wiosen licz%cej panny
Franciszki von Tiele-Winckler, córki Waleski i Huberta – w maju 1876 roku wydanej
za starszego o 12 lat, chronologicznie pierwszego katowickiego landrata barona Hansa
Hermana von Berlepsch, pana fideikomisu
na Kloster Seebach. Uroczysto(ci weselne
odbywa!y si# w miechowickim pa!acu
Wincklerów. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszcza!, &e po kilkunastu latach energiczny starosta z kresowych Katowic zostanie ministrem handlu i rzemios!a w berli"skim
rz%dzie kanclerza Leona Capriviego.
W tym te& roku z magistrackiej kamienicy przy Grundmannstrasse 13 wyprowadzi!a si# landratura. Kilkudziesi#ciu urz#dników ulokowa!o si# w nowo wybudowanej
rezydencji przy Friedrichsstrasse 45. Od tej

pory, a! do 1891 r., w dawnej burmistrzowskiej siedzibie, niegdy" pe#ni$cej
rol% ratusza miejskiego funkcjonowa# ju!
tylko s$d i kataster.
W 1883 r. Rüppell "wi%towa# srebrny jubileusz s#u!by w pruskiej administracji.
Kronikarz odnotowa#, !e ojciec miasta
cieszy# si% powszechn$ sympati$, spontanicznie manifestowan$ przez wszystkich
mieszka&ców.
Pierwszy prokurator Katowic
1879 r., w ramach ogólnokrajowej reW
organizacji wymiaru sprawiedliwo"ci, równie! i w Katowicach przekszta#co-

no komisj% s$dow$ – podnosz$c do rangi
s$du rejonowego pierwszej instancji. Sprawowa# jurysdykcj% na terenie powiatu katowickiego. Mia# obsad% najliczniejsz$
w monarchii pruskiej. Rozstrzyga#o tam
siedmiu s%dziów. Od 1885 roku prowadzi#
rejestry handlowe spó#dzielni i wykazy
wzorów. W tym czasie burmistrz i radni
miejscy podj%li decyzj% o budowie nowego gmachu dla katowickich arbitrów i adwokatury. Rozpocz%to j$ jeszcze za !ycia
Rüppela w 1888 r. W 3 lata pó'niej zosta#
oddany do u!ytku. Stan$# u zbiegu dzisiejszej Andrzeja i Miko#owskiej.
Zgodnie z ówczesn$ pragmatyk$ od 1879 r.
jako burmistrz, Rüppel sprawowa# tak!e
urz$d prokuratora powiatowego. On w#a"nie otwiera historyczny poczet urz%dowych oskar!ycieli w Katowicach.
Przemys!owcy

1882 r. Katowice z czternastoma tyOd
si$cami mieszka&ców s$ ju! nie tylko centrum administracyjnym powiatu ale

tak!e o"rodkiem dyspozycyjnym dla doskonale prosperuj$cego przemys#u. W pomieszczeniach katowickiego Dworu Wincklerów przy Zamkowej rozpoczynaj$ prac%
in!ynierowie i urz%dnicy zarz$du Oberschlesischer Berg- und Hüttenmannischer
Verein (Górno"l$skiego Zwi$zku Przemys#owców Górniczo-Hutniczych) – zrzeszaj$cego kadr% techniczn$ przemys#u
ci%!kiego. Przed laty, jeszcze w Królewskiej
Hucie, za#o!ycielem stowarzyszenia by#
Wilhelm Grundmann, teraz sched% po te"ciu przej$# in!. Carl Mauve.
W latach 80. reorganizacji zostaj$ poddane cechy rzemie"lnicze. Wychodz$
zarz$dzenia reguluj$ce obowi$zek ubezpieczenia zdrowotnego dla r%kodzielników. W lipcu 1886 roku odby# si% w Kato wi cach Zjazd De le ga tów Zwi$z ku
Wschodnioniemieckich Rzemie"lników,
co potwierdzi#o presti! miejscowego "rodowiska na ziemiach królestwa Hohenzollernów. Dla miejscowych hotelarzy i restauratorów by#y to niezapomniane dni
wielkiego powodzenia i jeszcze wi%kszych pieni%dzy.
Na pocz$tku lat 70. XIX wieku Katowice stawa#y si% terenem ekspansji ludzi pomys#owych i pracowitych. By# w"ród nich
Ludwik Katz, "l$ski (yd urodzony w Toszku ko#o Gliwic. Cieszy# si% s#aw$ do"wiadczonego fachowca. Mia# za sob$ kilkana"cie
lat praktyki gospodarczej w najwi%kszych
o"rodkach miejskich i przemys#owych ówczesnego cesarstwa rosyjskiego. Jego „Fabryka robót asfaltowych i pokrywania da-

chów” – mieszcz$ca si% w Warszawie
przy ulicy Biela&skiej – cieszy#a si% renom$ tak!e poza granicami imperium Romanowów-Oldenburgów. W 1875 r., w Katowicach, tam, gdzie dzisiaj zbiega si% ulica
Damrota i Krasi&skiego, otworzy# pierwsz$
na Górnym )l$sku – „Fabryk% asfaltu, papy dachowej i drzewnego cementu”. Jego
wyroby uzyska#y certyfikat Królewskiej
Szko#y Technicznej w Berlinie i podbi#y rynek bu dow lany niemieckich Kresów
Wschodnich. Urz%dowy atest pap% Katza
kwalifikowa# jako ogniotrwa#$. Pokrywano
ni$ nowoczesne eklektyczne a potem secesyjne i modernistyczne kamienice najzamo!niejszych w#a"cicieli buduj$cych domy
na )l$sku i w Niemczech. Pap$ najwy!szej
jako"ci by#y te! pokryte dwie katowickie kamienice Katza – przy obecnej Warszawskiej
i Staromiejskiej.
"ycie codzienne
1874 roku katowiczanie czerpali
W
wod% z ponad 1000 studni. Tylko one
zaopatrywa#y kuchnie i umywalnie domo-

we – zarówno w gospodarstwach wiejskich
jak i w kamienicach "ródmie"cia. Mia#y
murowane ocembrowania os#oni%te blaszanym daszkiem. By#y g#%bokie na 3 a czasem na 17 m. W ci$gu 25 lat, w mie"cie
i w s$siednich gminach wysch#o 60 archaicznych uj%*.
Od 1874 r. ksi%garska oficyna Gotfryda
Siwinny wydaje codzienne czasopismo
„Kattowitzer Zeitung”. Katowiczanie prenumeruj$ dziesi$tki tytu#ów prasy niemieckiej ukazuj$cych si% we Wroc#awiu
i Berlinie. Miejscowi Polacy s$ abonentami periodyków drukowanych w Warszawie,
Poznaniu, Krakowie i Lwowie a tak!e
w Bytomiu, gdzie Karol Miarka redaguje
„Katolika”, kolportowanego równie! przez
katowickie sklepy z ksi$!kami. Nie'le
sprze da je si% „Ga ze ta Gór nosz l$ ska”
a od 1884 r., drukowane gotyck$ fraktur$
ale pisane j%zykiem Kraszewskiego, ewangelickie „Nowiny Szl$skie” wydawane
we Wroc#awiu przez pastora Jerzego Badur% i wspierane mecenatem prof. Alfonsa Parczewskiego. Nad Raw$, po polsku wychodzi starokatolicka „Prawda” a po 1876
„Przyjaciel ludu” ks. Edwarda Wo#owskiego.
O tym co i po ile kupowa#o si% wtedy
w katowickich sklepikach z przys#owiowym „szwarcem, myd#em i powid#em” dowiadujemy si% z reklamy !ydowskiego kupca zamieszczonej w „Katoliku”.
„S. Altman w Katowicach naprzeciw
katolickiego ko"cio#a sprzedaje nadzwyczaj tanio swoj$, za pomoc$ maszyny parowej palon$ kaw%. Funt cukru po 31 fen.
Funt faryny po 29 fen. Funt palonej kawy 1,30 M. Funt per#owej kawy 1,4 M.
Funt cykorii 45 #utów 15 fen. Funt prawdziwej kawy Francka Franckaffee 15 fen.
Funt ry!u 15 fen. Funt grochu Victoria 11
fen. Funt "liwek 15 fen. Funt wielkich rodzynków 25 fen. Funt zielonego myd#a 15 fen. Funt najlepszego krochmalu
pszenicznego 24 fen. Funt Oranienburgskiego myd#a 23 fen. Funt najlepszej sody 5 fen. Funt "wiec parafinowych (paczka) 30 fen. Prócz tego udzielam ka!demu
odbiorcy przy 3 mrk rabatu 10 fenygów”.
(Katolik, nr 19 z 6 marca 1885 r.)

Za kadencji Rüppela coraz wyra'niej zarysowuje si% przepa"* pomi%dzy bur!uazj$
a biedot$. W"ród proletariuszy „Manifest
komunistyczny” Marksa staje si% równie
popularny jak modlitewnik. Narasta kryzys gospodarczy. Podatki wzrastaj$ trzykrotnie. Powi%ksza si% liczba d#u!ników
i przymusowych licytacji. Najpierw gwa#townie zwy!kuj$ a zaraz potem drastycznie spadaj$ ceny wynajmu lokali. Zim$
i na przedwio"niu 1877 roku, do miejskiego lazaretu z czternastoma #ó!kami zg#asza si% niemal 1200 ofiar tyfusu plamistego. Prawie 120 umiera. Miasto zagro!one
upadkiem opuszczaj$ zamo!ni kupcy
i przemys#owcy. Ludzie !yj$ w niedostatku, trac$ prac% i dachy nad g#ow$. Nasilaj$ si% kradzie!e. Ich przyczyn$ by# g#ód.
Jesieni$ 1875 r. na katowickim targowisku
kramarz dotkliwie pobi# ch#opca, który próbowa# ukra"* s#odk$ bu#k%. W tym czasie
Zarz$d Powszechnego Zwi$zku Kobiet
(Der Vorstand des allgemeinen Frauen-Vereins) opiekuj$cy si% grup$ 175 dzieci, wystosowa# dramatyczn$ odezw% wzywaj$c
do zbiórki odzie!y zimowej i pieni%dzy
na bezp#atn$ zup% dla biednych.
Od 1875 roku w Katowicach po!ary gasi# Ochotniczy Zwi$zek Stra!acki i Ratowniczy. Do pogorzelców p%dzili konnym zaprz%giem a ogie& t#umili wod$ b$d'
piachem. W okolicy dzisiejszej ulicy
Sienkiewicza, stra!acy mieli wie!%, z której obserwowali miasto aby jak najrychlej
wypatrzy* czerwonego kura. W tamtych
latach walczyli z p#omieniami trawi$cymi
hotel „De Prusse”, m#yn parowy przy dzisiejszej M#y&skiej i tartak braci Goldsteinów. Do ich obowi$zków nale!a#o te!
udzielanie pierwszej pomocy medycznej
w nag#ych przypadkach.
W tym czasie otwarto w Katowicach
przedstawicielstwa towarzystw ubezpieczeniowych z Halle i Gothy, powsta#y tak!e
ma#e kantory, zajmuj$ce si% obiegiem pieni$dza, udzielaniem drobnych po!yczek itp.
Ulicami kursowa#o 26 koncesjonowanych doro!ek. Fiakrów obowi$zywa#
regulamin zatwierdzony przez w#adze
municypalne. Podlegali zarz$dowi policji. Ich atrybuty to: kapelusz z wielkim
rondem, peleryna i biczysko. Mieli obowi$zek doprowadzania koni na okresowe badania weterynaryjne. G#ówne postoje znajdowa#y si% przed dworcem
ko le jo wym, obok ra tu sza w Ryn ku,
przed budynkiem landratury przy dzisiejszej Warszawskiej 45 oraz przed s$dem
rejonowym przy obecnej 3. Maja 13.
W s$siedztwie sta#y betonowe litfasy, s#upy og#o sze nio we okle ja ne pla ka ta mi
i afiszami obwieszczaj$cymi najwa!niejsze decyzje w#adz miejskich i powiatowych a tak!e imprezy artystyczne.
Niemal wszystkie zakamarki "ródmie"cia
o"wie tla #y ga zo we la ta ren ki za si la ne
przez zak#ad Kremskiego zlokalizowany
przy ulicy dzi" zwanej Wojewódzk$.
W 1876 r. katowiccy Niemcy organizuj$ Stowarzyszenie dla Krzewienia J%zyka
Niemieckiego i Niemieckiej Kultury. Jest
oczkiem w g#owie dr. Holtzego, który
wraz z te"ciem Grundmannem, ju! kilkana"cie lat wcze"niej postanowi# ucywilizowa* miejscowych autochtonów. „Umacnianie” niemczyzny jest dobrze widziane
i popierane przez w#adze administracyjne
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Pierwszy ratusz miejski przy obecnej ulicy 3 Maja, 1874.

rejencji opolskiej. Mimo sprzyjaj!cej koniunktury, stowarzyszenie zostaje rozwi!zane w 6 lat pó"niej. Jednak ideologia germa ni za cji na ro do wo #ci tu byl czych,
na no wo o$y je w ostat niej de ka dzie
XIX wieku. Idee pangermanizmu b%dzie
propagowa&, zawi!zany w 1891 r., All
Deutscher Verband.
Dzieci ucz! si% w dwu szko&ach wyznaniowych. Kierownikiem ewangelickiej
jest Gürich a katolickiej – Wagner.
Od 1879 r. browar parowy Edwarda Wenzela, przy obecnym placu Wolno#ci, staje si% coraz bardziej popularnym miejscem
spotka' towarzyskich. Powstaje tu ch%tnie
odwiedzana piwiarnia, restauracja i dom
koncertowy z audytorium na 500 osób,
do którego od 1883 r. przylgnie dumna nazwa Reichshalle – Hala Rzeszy.
Pod pr!gierzem kl"twy
tarokatolików proboszcza Kami'skieS
go, modl!cych si% w swojej #wi!tyni
przy ówczesnej Karlstrasse, otacza&a au-
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ra nieufno#ci. W czasach wojny o rz!d
dusz, która przesz&a do historii pod nazw!
„kulturkampf”, linie frontu przebiega&y tak$e w sercach i umys&ach mieszka'ców tej
okolicy. Boja"liwi przechodnie ze zgroz!
spogl!dali na pruski mur budowli, która
od kilku lat by&a przybytkiem kap&anów
wykl%tych przez biskupa i papie$a.
„W maju 1875 r. plotka, która wywo&a&a powa$ne rozruchy przed budynkami
szkolnymi w szeregu miejscowo#ciach
Górnego (l!ska, skierowana by&a i obliczona na skompromitowanie Kami'skiego.
G&osi&a ona, $e Kami'ski b%dzie chodzi&
po szko&ach i przepisywa& dzieci na starokatolicyzm, a tym, które si% nie przepisz!,
obetnie $elazn! sztab! r%ce lub nogi albo
je wykastruje.” – pisze Zdzis&aw Surman, jeden z dziejopisów niepokornej
wspólnoty.
Starokatolicy stanowili zdecydowan!
mniejszo#) wyznaniow!. By&o ich oko&o
3 tysi!ce. Tamtej wiosny, m&ody krakowski malarz Kajetan Saryusz podró$uj!c doro$k! do Królewskiej Huty odwiedzi&
miasteczko nad Raw!.
„W Bo$e Cia&o byli#my w Katowicach
na procesji. Uroczysto#) ta odbywa&a si%
z prawdziwym namaszczeniem; ksi%$a

s! to ludzie #wiatli, którzy poko'czyli uniwersytety. Procesja odby&a si% z ca&!
pomp!, gdy$ t&um 27-tysi%czny manifestowa& wtedy przeciwko partii starokatolików.”
#ydzi w Katowicach
1882 r. jako pierwsza na kontynencie europejskim powsta&a $ydowska
W
lo$a maso'ska w Berlinie. Jako druga, ju$

w nast%pnym roku – lo$a „Concordia”
w Katowicach. By&a jednym z ogniw
#wiatowej organizacji o nazwie B’nei
B’rith – synowie przymierza. Nazywano j!
te$ „Bundes Bruder” (Zwi!zek Braterski). By&a instytucj! integruj!c! elity #rodowisk $ydowskich.
W 1884 r., zwo&ano do Katowic – mi%dzy na ro do w! kon fe ren cj% de le ga tów
Chovevej Sijon – Ruchu Mi&o#ników Syjo nu, któ ry po la tach do pro wa dzi&
do zjednoczeniowego kongresu w Bazylei i powstania mi%dzynarodowej organizacji syjonistycznej inicjuj!cej narodziny pa'stwa Izrael. Obrady odbywa&y
si% w hotelu Antona Klemenza, na rogu
M&y'skiej i Stawowej, naprzeciw miejsca, w którym dopiero 10 lat pó"niej wybudowano hotel „Kaiserhof”. Katowiczan, na tym fo rum re pre zen to wa li
Moritz Moses, Selig Freuthal, Salomon
Friedländer oraz Adolf Löbinger.
Wybór Katowic na miejsce historycznego spotkania #wiadczy& o europejskim autorytecie tutejszej gminy wyznania moj $e szo we go. Jej cz&on kom
powierzano wysokie godno#ci we w&adzach miasta i powiatu. Spo#ród oko&o 90
radnych miejskich jacy decydowali o losach miasta w latach 1866-1891 a$ 30 by&o Izraelitami. Uchodzili za najbogatszych w Niem czech. Utrzy my wa li
o$ywione kontakty handlowe z zachodnimi prowincjami cesarstwa Wilhelmi'skiego a tak$e z imperium rosyjskim.
Handel i hotele znajdowa&y si% g&ównie
w ich r%kach.
Bli$ej nowoczesnej Europy

roku 1880, rozpocz%to budowanie
domów o trzech pi%trach. O jedn!
Po
kondygnacj% podwy$szano istniej!ce ju$

ni$sze budynki. Teraz zdobi&y je elewacje o bogatszej formie architektonicznej.
Na podwórkach wci!$ jeszcze królowa&y studnie. Dopiero w 1887 doprowadzono pierwszy wodoci!g; wod% pompowano do ogromnego zbiornika na szczycie
Kamionki Katowskiej (obecnie: wzgórze
Ko #ciusz ki), a stam t!d na miej skie
posesje.
W 1881 r. nad ulic! #w. Jana zawis& monumentalny, stalowy wiadukt kolejowy,
po którym przetacza&y si% wielkie parowozy, ziej!ce ogniem i dymem. Ci!gn%&y
za sob! wagony – osobowe, pomalowane
na charakterystyczny brunatny kolor i pocztowe w jaskrawo $ó&tej barwie.
W 1887 r. Katowice doczeka&y w&asnej
rozmównicy telefonicznej. Najdalej, mo$na z niej by&o dzwoni) do Nysy, Wa&brzycha i Wroc&awia. Do ogólnoniemieckiej sieci abonentów, Górny (l!sk pod&!czono
do pie ro w ostat nim dzie si% cio le ciu
XIX wieku.
Nie we wszyst kim Ka to wi ce by &y
w czo&ówce i na medal. „Miasto nasze gorliwie stara si% upi%ksza) plac okalaj!cy ko#ció& katolicki, który zarazem jest prawdziw! ozdob! miasta. Urz!dzaj! obecnie
wzd&u$ ulicy Fryderykowskiej pi%kny
sztakiet $elazny. Ale z drugiej strony zachodniej owego placu znajduje si% miejsce b%d!ce prawdziw! gnojowni! – miejsce owo jest w&asno#ci! radcy sanitarnego
dr. Holtze” – 1 listopada 1879 roku ,,nie
przebieraj!c w s&owach ubolewa& publicysta wychodz!cej w Bytomiu „Gazety
Górnoszl!skiej” ks. Franciszka Pszyniczy'skiego.
Niewiele lepiej by&o pó&tora roku pó"niej: „W Katowicach mo$na nawet oczami ogl!da), $e ko#ció& katolicki deskami
zabity. Ulica prowadz!ca prosto od dworca $elaznego do ko#cio&a zosta&a nowym p&otem odgrodzona w ca&ej szeroko#ci na samym ko'cu to jest w&a#nie
przed probostwem i ko#cio&em. Grunt pusty przed ko#cio&em nale$a& do p. dr. Holtzego, a teraz nale$y do jego te#cia p.
Grundmana” – skar$y& si% redaktor poczytnego tygodnika. (Katolik 10 V 1881
nr 36).
Ponad 20 lat urbanizowane Katowice
wci!$ jeszcze by&y miastem kontrastów, nie
wy ró$ nia j! cym si% ni czym szcze gól nym – co zdaje si% potwierdza) autor has&a „Kattowitz” zamieszczonego w popularnej niemieckiej encyklopedii „Meyers
Leksikon” opublikowanej w roku 1889,
ostatnim roku urz%dowania burmistrza
Rüppella.
„Kattowitz, miasto powiatowe w opolskiej rejencji Prus, nad rzek! Raw! w%ze&
komunikacyjny linii Ko"le – O#wi%cim
oraz pruskiej kolei miejskiej Nendza – Katowice, 272 m n.p.m., ma jeden ewangelicki, jeden katolicki i jeden starokatolicki ko #ció&, Sy na go g%, s!d re jo no wy,
gimnazjum, zak&ad budowy maszyn kolejowych, huty $elaza i cynku, tartaki, zak&ad
impregnacji drewna, mleczarni%, cegielni%
parow!, przedsi%biorstwa prowadz!ce handel w%glem i drewnem.
W 1885 14200 mieszka'ców (2482
ewangelików, 10140 katolików i 1576
$ydów).”
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• Kozy, wielb!"dy i libijskie
reminiscencje
Na prze !o mie sierp nia i wrze "nia 2006 roku trafi!em po raz pierwszy do Libii, a dok!adniej do Wielkiej
Arabskiej Ludowej Libijskiej D#amahiryi – bo tak brzmia!a oficjalna nazwa pa$stwa. Krajem rz%dzi! wówczas niepodzielnie pu!kownik Muammar al-Kaddafi, syn pasterza i hodowcy wielb!%dów oraz kóz. Zawodowy rewolucjonista, który w 1969
roku obali! króla Idrisa I. Swoj% siedzib&, czyli system betonowych budynków i bunkrów, ulokowa! w samym "rodku sto!ecznego Trypolisu.
Nawet niewprawny obserwator dostrze ga! licz ne wie #e kon tro l ne,
gniazda karabinów maszynowych,
otwo ry strzel ni cze, sta dio no we
o"wietlenie. A jednak podró# po tym
policyjnym i zbójeckim pa$stwie
cho' uci%#liwa by!a wzgl&dnie bezpieczna. Utrapienia wynika!y z ci%g!ych kontroli cudzoziemca, do których uprawnionych by!o a# 16 formacji mundurowych.
• Odra#aj"cy, brudni, $li?
Po dokonanym w pa(dzierniku 2011
roku linczu na dyktatorze przesta!a
w!a"ciwie istnie' Libia, rozpadaj%c si&
jak domek z kart na kilka nieuznawanych przez spo!eczno"' mi&dzynarodow% pa$stewek. Podobne losy spotka!y Irak, którego okrutny swawolnik Saddam Hussein, zosta! powieszony przez, nazwijmy ich wielkodusznie, rewolucjonistów w 2006 roku.
Na gruzach tego pa$stwa i na terytorium Syrii, której fragmentami zarz%dza Baszar al-Assad, powsta! nadzwyczaj brutalny Kalifat Islamski i Lewantu, znany mi&dzy innymi z dekapitacji niewiernych, dokonywanych
wcale nierzadko przez dzieci. Niespokojny, po obaleniu prezydenta Hosni
Mubaraka w roku 2011, jest Egipt, regionalne mocarstwo, targane teraz
konfliktami spo!ecznymi, religijnymi
i politycznymi. A ledwie kilka tygodni temu byli"my "wiadkami zamachu
na turystów zwiedzaj%cych tunezyjsk%
chlub& muzealn% – Brado. 17 grudnia 2010 roku wybuch!a w tym kraju fala protestów przeciwko biedzie,
inflacji, bezrobociu, doprowadzaj%c
do obalenia rz%dz%cego od ponad 20
lat prezydenta Zina el-Abidina Ben
Alego i jego banicji.
• M"dro%ci pijanego Dantona
Wszystkie te zdarzenia sk!aniaj%
do stawiania licznych pyta$, na któ-

Uroki
dyktatury
re zapewne nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Czy lepiej jest #y' w kraju rz%dzonym dyktatorsko, w pe!ni re#imowo, ale z gwarancj% integralno"ci terytorialnej pa$stwa oraz wzgl&dnie pewnego bezpiecze$stwa egzystencjalnego? Czy mo#e si& okaza',
#e rewolucje – jak zwyk! mawia'
zw!aszcza w stanach nietrze(wo"ci
Georges Danton – nie tylko po#eraj%
w!asne dzieci, ale rujnuj% kraje, fundamentalnie dziel% spo!ecze$stwa
i nakr&caj% spiral& ludzkiej nienawi"ci. Czy fatalne skutki czynów rewolucyjnych rekompensowane s% przez
pó(niejsze osi%gni&cia cywilizacyjne,
obywatelskie i polityczne? Mam wiele w tym zakresie w%tpliwo"ci i nie zawsze podzielam zdanie, #e g!os ludu
jest g!osem Boga (Vox populi, vox
Dei).
• Zawód: burzyciel pomników
Analizuj%c zdarzenia w pa$stwach
arabskich dostrzec mo#na kilka podstawowych prawid!owo"ci. Przede
wszystkim najlepiej wychodzi bojownikom obalanie dyktatury, niszczenie pomników i pos%gów, dekonstrukcja ikonografii z przesz!ej epo-

ki oraz pokazowe procesy s%dowe.
Zdecydowanie gorzej – konsolidacja
wokó! naprawy pa$stwa, jego instytucji i personelu. Mo#na nawet zaryzykowa' twierdzenie, #e nie posiadaj% oni czytelnej wizji przysz!o"ci,
ani te# specjalnie si& ni% nie przejmuj%. Rozpad ustalonych dot%d regu!, nazywany w socjologicznym
#argonie anomi%, czyli stanem bezprawia, powoduje, #e pojawiaj% si&
formacje ekstremalne zapraszaj%ce
do kooperatywy bezrobotnych, sfrustro wa nych, #y j% cych w bie dzie
i poczuciu bezsilno"ci. Ka!ach i #o!nierski uniform podnosz% samozadowolenie i poczucie wspólnotowej
przynale#no"ci. Oczywi"cie w"ród
arabskich ekstremistów bez trudu
znale(' mo#na osoby dobrze wykszta!cone, pochodz%ce z zamo#nych
rodzin mieszcza$skich, od lat wpisanych przy tym w kultur& europejsk%. Ale to nie oni tworz% mi&so armatnie. Raczej pe!ni% funkcje ideologiczne i mentorskie, przygotowuj%c
kolejne zamachy oraz odra#aj%ce
egzekucje.
• Szewc z Efezu
i pilot Germanwings: elipsa
To sposób na publiczne zaistnienie,
demonstracja odrazy wobec Zachodu
i nadzieja na zbawienie wieczne.
Warto jednak przy tym pami&ta', #e
taka postawa znana by!a ju# w antyku. Szewc z Efezu, miasta ulokowanego dzisiaj w Turcji, pragn%c s!awy
i nie"miertelno"ci podpali! w czwartym stuleciu przed Chrystusem, "wi%tyni& Artemidy, wtenczas jeden z siedmiu cudów "wiata. W literaturze naukowej okre"lany jest mianem pierwszego terrorysty. Nie wiem jak w tym
kontek"cie nazwa' Andreasa Lubitza
drugiego pilota samolotu, który najprawdopodobniej w samobójczym
szale zamordowa! 149 kolejnych
osób. Czy to oznacza, #e mordercze
instynkty towarzysz% cz!owiekowi
od zawsze. S% wieczne, niezmienne
i niezniszczalne i nie przypisane wy!%cznie arabskim radyka!om? Stawiaj%c takie pytanie wracamy do siedemnastowiecznego sporu filozoficznego mi&dzy Tomaszem Hobbesem
i Johnem Locke. Ten pierwszy by!
przekonany, #e cz!owiek jest istot%
nierozumn%, agresywn% i niszcz%c%.
Ten drugi zak!ada!, #e ka#da jednostka obdarzona jest rozumem, ratio, który pozwala jej na spo!eczne
funkcjonowanie. Kto z nich mia! racj&? Oto jest pytanie.

!
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Ze STEFANEM

STELLEREM rozmawia MAREK LYSZCZYNA

13 marca 2015 w Muzeum Historii Katowic otwarto wystaw! „Pawe" Steller – artysta deportowany”, przywraca ona pami!# o wydarzeniach, które wpisa"y si! trwale w tragiczn$ histori! Górnego
%l$ska. Na zdj!ciu od lewej syn Paw"a Stellera – Stefan Steller i dyrektor MHK dr Jacek Siebel.

Pawe! Steller
– artysta deportowany,
pami$& przywrócona
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– 13 marca 2015 roku przyjecha!
pan wraz z rodzin" do Katowic
na wernisa# „Pawe! Steller – artysta
deportowany”. Jak pan wspomina ten dzie$?
– Udzia! w wernisa"u to by!o bardzo
poruszaj#ce prze"ycie. Na d!ugo pozostanie w mojej pami$ci. Sam pomys!
zorganizowania wystawy, uczynienia
Paw!a Stellera jedn# z twarzy tragedii
tysi$cy Górno%l#zaków to bardzo dobry pomys!. Wystawa zosta!a zorganizowana wyj#tkowo pieczo!owicie.
– Blisko dwadzie%cia lat temu
pisa! pan (tak#e w miesi&czniku
„'l"sk”) w artykule „Najd!u#sza

podró#”, #e okoliczno%ci deportowania pa$skiego ojca by!y niejasne.
Czy przez ten czas co% si& zmieni!o? Pojawi!y si& jakie% nowe szczegó!y?
– Niewiele. Ustalili%my ju" wcze%niej, "e prawdopodobnie do deportacji móg! si$ przyczyni& kontakt z dawnym uczniem, który by! urz$dnikiem
i pomaga! ojcu za!atwi& dokumenty dla
brata Franciszka, wywiezionego w czasie okupacji na roboty przymusowe.
Zapisa! w swoim notesie nazwisko
i adres ojca obiecuj#c wyja%ni& spraw$. Zamiast niego w mieszkaniu zjawi! si$ "o!nierz NKWD. Okaza!o si$,

"e daw ne go ucznia aresz to wa no
pod pretekstem szpiegowania na rzecz
obcego wywiadu, a ojca prawdopodobnie wywieziono za kontakty ze szpiegiem.
– Czy pana ojciec – Pawe! Steller
powraca! w swoich wspomnieniach
do okresu pobytu na Syberii?
– Bardzo niech$tnie. Nie chcia! "y&
przesz!o%ci#. Uwa"a! czas okupacji
i deportacji za zmarnowany pod wzgl$dem artystycznym.
– Na wystawie zosta!y zaprezentowane mi&dzy innymi portrety, które Pawe! Steller wykona! na Syberii.
Ich potomkowie byli równie# obecni na wernisa#u. Czy Pawe! Steller
utrzymywa! po powrocie kontakty
z towarzyszami zes!ania?
– Nie za bardzo. Po powrocie do kraju ojciec zaj#! si$ twórczo%ci#. Chcia!
po sobie zostawi& jak najwi$cej. Bardzo intensywnie pracowa!.
– Kiedy pana ojciec wróci! jesieni" 1946 roku zasta! w Katowicach
ju# zupe!nie inn" rzeczywisto%(. Jak
si& w niej odnalaz!?
– Okres stalinowski mo"na nazwa& jednym z najbardziej ponurych we wspó!czesnej historii Polski.
Ojciec by! ju" wtedy dojrza!ym artyst#. Postanowi! ca!kowicie po%wi$ci&
si$ sztuce. Ceni! sobie coraz bardziej
niezale"no%&. Nowi arty%ci pocz#tkowo patrzyli na ojca podejrzliwie.
Uwa"ali, "e „musia! co% przeskroba&,
skoro go wywie'li”. Jego przedwojenne zas!ugi dla sztuki nie liczy!y
si$, a krytyka nie zauwa"a!a jego
prac. Mimo to przyj$to go do Zwi#zku Artystów Plastyków. Musia! zda&
eg za min z ksi#" ki pt. „Hi sto ria
Wszechzwi#zkowej Komunistycznej Partii”. W razie niezdania grozi!y ojcu jakie% bli"ej nieokre%lone
sankcje. Ja tak"e musia!em zdawa&
taki egzamin na uczelni. Obaj strasznie si$ m$czyli%my. Ojciec musia! si$
nawet zamkn#& w pracowni na kilka
dni, aby t$ wiedz$ przyswoi& w wystarczaj#cym stopniu. Takie to by!y
czasy. (y! prac#, sztuk#. Fascynowa!
go )l#sk. Znowu sta! si$ kronikarzem
rodzinnej ziemi. I to si$ dla niego tak
naprawd$ liczy!o.
– W mediach cz&sto pojawia si&
bardzo sp!ycona historia pomnika
dla Armii Czerwonej. Jaka by!a
prawdziwa historia tej wykonanej
na rozkaz genera!a Zawadzkiego
rze)by?
– Ojciec zaprojektowa! pomnik
i znalaz! jego wykonawc$ – specjalizuj#cego si$ w wykonaniu nagrobków.
Dzi$ki temu pomnik stan#! w terminie
wyznaczonym w rozkazie genera!a Zawadzkiego – w ci#gu 3 dni. Prawdopodobnie, gdyby ojciec nie zd#"y!, grozi!by mu s#d polowy.

Zdj"cia: z archiwum Muzeum Historii Katowic

– Wró!my do twórczo"ci Paw#a
Stellera. Czy pobyt w obozie wp#yn$# na styl jego pracy twórczej?
– Wydaje mi si!, "e nie bardzo,
chocia" nie stworzy# ju" po wojnie tak
pe#nych wyrazu portretów. Zastanawia#em si! wiele razy czemu nie kontynuuje swego cyklu wspania#ych g#ów
– portretów. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Mo"e przyczyni#y si!
do tego prze"ycia okupacyjne, deportacja na Syberi!, mo"e $mier% mojej
matki.
– Wspomnia# pan, %e wywózk&
przetrwali nie najsilniejsi fizycznie, ale
psychicznie. Pawe# Steller by# cz#owiekiem g#&boko wierz$cym, czy ta wiara pomaga#a mu przetrwa!?
– Ojciec by# troch! mistykiem, a troch! filozofem. Mia# g#!bok& wiar!
w swój powrót. Stworzy# co$ w rodzaju bariery wokó# siebie nie dopuszczaj&c z#ych my$li. Jednocze$nie, pociesza# innych, pomaga# im, dzieli# si!
"ywno$ci&. Wszystko czego do$wiadczy# pozwoli#o mu na pog#!bienie
wiary w Boga.
– O Tragedii Górno"l$skiej dopiero zaczynamy mówi! otwarcie. By#
pan w Centrum Dokumentacji Deportacji Górno"l$zaków do ZSRR
w Radzionkowie. Jak pan odebra# to
miejsce? Jakie emocje towarzyszy#y tej wizycie?
– Wystawa w Centrum w Radzionkowie jest $wietnie zrobion& ekspozycj&, któr& d#ugo si! pami!ta. Zwiedzanie jej by#o g#!bokim prze"yciem dla
ca#ej naszej rodziny. To dobry przyk#ad
na dotarcie do m#odego pokolenia
z przekazem faktów dotycz&cych naszej polskiej historii. Widzia#em to obserwuj&c reakcj! mojej dwunastoletniej
wnuczki.
– Rok 2015 – rok obchodów Tragedii Górno"l$skiej jest wyj$tkowy,
przywracamy pami&! o ofiarach
tamtych wydarze'. Takie Centrum,
jak w Radzionkowie, czy taka wystawa jak „Pawe# Steller artysta deportowany” to elementy przywracania
tej pami&ci. Co jeszcze mo%emy
zrobi!, %eby kolejne pokolenia nie
zapomnia#y?
– Trzeba o tych sprawach mówi%, pisa% w sposób dost!pny dla m#odego
pokolenia. Centrum w Radzionkowie powinno by% znane w ca#ej Polsce, powinny tu przyje"d"a% wycieczki szkolne i nie tylko. O tym powinno
si! tak"e rozmawia% w rodzinach,
przekazywa% wiedz! o wydarzeniach,
a tak"e tradycj! rodzinn&. Tak, jak ja
staram si! wprowadza% moj& córk!,
Anit!, w sprawy zwi&zane z dziedzictwem artystycznym mojego ojca,
z nadziej&, "e ona przeka"e to z kolei
moim wnuczkom.
!

Wystawa wpisa!a si" w obchody 120 rocznicy urodzin wybitnego #l$skiego artysty oraz 70-lecia Tragedii Górno#l$skiej. Na zdj"ciu od lewej: autorka koncepcji plastycznej wystawy Joanna Sowa,
Jacek Lyszczyna (kurator wystawy i autor wywiadu) oraz Stefan Steller.
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trzykaj!c ma"o wytwornie #lin! przez z$by, in%ynier Edmund Kukuna kroczy" parkiem. Rozwa%a" jakby przysposobi& sobie stosown! przestrze' u%ytkow! w swoich letnich, obszernie
modnych spodniach.
Aby w nich swobodnie, z pewn! ilo#ci! ukrytych tam, a niezb$dnych mu do rozkoszowania si$ %yciem produktów %ywno#ciowych, wymija& sklepowych ochroniarzy, ze sztucznym
te%, jak te jego z$by, spokojem.
I gdy tak szeroko i z rozmachem szed", spluwa" i kombinowa", zadzwoni"a mu w kieszeni komórka. Któr!, za najni%sz! kwot$ raz w miesi!cu do"adowywa". I oto s"yszy, %e zaraz przemówi do niego niemiecka telewizja.
Telewizja niemiecka…!
(atwo pomy#le& to, co on w te p$dy pomy#la":
– Hm... Tego, eee... W"a#ciwie, jakby to powiedzie&,
a dlaczegó% by nie? Czy to ja nie mog$ ewentualnie nawet
uwierzy&, %e mnie z jakich# chwilowo bli%ej niespodziewanych powodów nagle odkryto zagranic!? Co to ja jestem jaki# g"upi, albo co#? Swego czasu dokonywa"em przecie% ró%nych licznych usprawnie', %eby nie powiedzie& – wynalazków.
Opatentowa"em, na przyk"ad, skarpetk$ w kszta"cie rury... Co
zwi$ksza"o wielokrotnie czas jej u%ywalno#ci. Typ #wiatowego osi!gni$cia, które nie zosta"o jednak wprowadzone do produkcji z powodu zacofania ówczesnego naszego przemys"u
po'czoszniczego.
Wi$c zaraz...!
Ju% prawdopodobnie kumam!
W zwi!zku z tym jakby co#, to natychmiast zdecyduj$ si$
na kontynuowanie kariery wynalazczej, ale tylko tam, u nich.
Jestem albowiem pod wra%eniem zalet gospodarczych i politycznych mieszka'ców tego zadziwiaj!cego kraju.
To mówi!c do siebie, z komórk! przy uchu, in%ynier nie
przerywa swych posuwistych kroków. Idzie dalej, cho& ju%
mu si$ nogi ze zdenerwowania lekko pl!ta"y.
Móg"by, owszem, stan!&, przysi!#&, ale taki by" wzruszony, wstrz!#ni$ty i pomieszany, %e "awki dostrzega" jak
za mg"!. Przestawa" ostro widzie&, jak to niekiedy bywa
przed ci$%kim udarem mózgu. I nie chodzi"o nawet o to, %e
ta niemiecka telewizja jeszcze si$ nie odzywa"a. Za po"!czenie p"acili w ko'cu oni. Tylko zastanawia" si$ w jakim j$zyku przeprowadzi rozmow$.
Zna" kilka j$zyków.
Najlepiej oczywi#cie rosyjski. Nigdzie tak dobrze nie gada"o si$ in%ynierowi po rosyjsku jak tu, na miejscu.
Niemiecki zna" nieco gorzej.
W zasadzie do#& s"abo. „Hande hoch”, „Hitler kaput”, „bitte ausweis”, „komm panienka schlafen”, oraz ewentualnie par$ przekle'stw, zwi!zanych z nacjonalistycznym okre#laniem
wieprzowiny.
Zreszt!, co tam!
Do niego b$d! dzwoni&.
Nie on do nich.
Tu wreszcie telefon si$ odzywa. I kto# mówi wprost zachwycaj!c! polszczyzn!. Nie tylko bez #ladu obcego akcentu, ale
co wi$cej nawet bez „kurwa” w co drugim zdaniu. Przedstawia si$ z imienia i nazwiska, podaje nazw$ telewizji, ale
wszystko to natychmiast wyparowuje z pami$ci oszo"omionego in%yniera.
– Ach, ile% to ja si$ pana naszuka"em... – Powiada do Edmunda Kukuny t! zabytkow! polszczyzn! m$%czyzna z tamtej strony Odry. Kiedy# granicy Pokoju, a teraz swobodnych
przejazdów w obie strony. – Pa'scy znajomi podawali mi wy"!cznie z"e adresy. W biurze meldunkowym te% pan figuruje
niew"a#ciwie.
– Ja, ja... – Przytakuje wcale niezaskoczony tymi k"opotami in%ynier. – Ja wohl. Dojcze niks fersztejn. Pa ruskie gawaritie?
– Kanieszno. Ocze' charaszo. – Odpowiada tamten przedstawiciel telewizji niemieckiej. I to znów z tak poprawnym
akcentem, jakby dopiero co powróci" z "agru na Ko"ymie. – B$d$ mówi" krótko. Ale tak smacznie, %e pan by mnie
ch$tnie s"ucha" do ko'ca #wiata i jeden dzie' d"u%ej. Otó%,
prosz$ pana, my dajemy co miesi!c w naszym programie bar-

dzo tutaj popularny reality show. Pod tytu!em „Mi!o"#
prawdziwa, wiecznie $ywa”. Pan by mo$e na pewno chcia!,
drogi panie Edmundzie, wyst%pi# w nim do spó!ki z jedn%
pani%?
„Zaraz...” – my"li Kukuna ca!y spocony. – „O co tu tak naprawd& zaczyna chodzi#? Z jakiej racji jaka" ta ca!a „Mi!o"#
prawdziwa, wiecznie $ywa”? Czy ja przypadkiem nie czego"
absolutnie innego oczekiwa!em?”
– Wy!%cznie tylko z jedn%? – Pyta wi&c, bo z pomieszania
zacz&!a mu si& ta ca!a „Mi!o"# wiecznie $ywa” kojarzy# w ogóle nie wiadomo, a raczej zupe!nie wiadomo, z czym.
– Z pani% niejak% Edeltrud% z domu Bzik. Panu to nazwisko co" ju$ przypomina? Obecnie po trzecim m&$u otó$ hrabina von Biberstein.
– Bzik von Bi...?! – In$ynier nie doko'czy!, bo g!os mu si&
za!ama!. Zupe!nie jak równowaga psychofizyczna przed wieloma laty. Z ni%? Z Bzik, by!% $on%? Dawna, wielka mi!o"#?
Przerwana z powodu narwania... Gdy$ Bzik cho# przecudna,
pe!na wdzi&ku i uroku, by!a nadzwyczaj narwanie niewierna. Trojga imion, Manuela, Violetta, Edeltruda Bzik! Mi!o"#
prawdziwa, wiecznie $ywa!
In$ynier z komórk% przy uchu, dotar! do !awki. I pó!omdla!y przysiad!. Cho# doj"# do siebie by!o mu jeszcze bardzo
daleko.
Wtem...
Jakby go co" nagle tkn&!o.
Tkn&!o i zacz&!o tyka# i tyka#!
Wprost wyra(nie ostrzega#!
)e to mo$e przecie$ by#... Ale$ naturalnie, $e tak!
By!o! Tak w!a"nie. By!o!
Zasiadka by!a! Zasadzka! Jedna z tych wielu pu!apek, które na in$yniera zastawiali wrogowie. Których zwie'czeniem
by!o ci&$kie pobicie, po którym musia! przej"# na rent&. Zasadzki si& nie udawa!y, to pobili!
I ju$, ju$ otwiera! usta, aby zacz%# miesza# z b!otem, poniewiera#, wyzywa# podstawionego !ajdaka, szubrawca podaj%cego si& za przedstawiciela niemieckiej telewizji, gdy go
o"wieci!o znacznie lepszym konceptem.
Po co z miejsca, natychmiast demaskowa#? Czy nie lepiej
poudawa# chwilowo g!upa?
Wi&c w takim razie, co? Podj%# samotny bój?
Na w!asn% r&k& zawalczy#?
Zast&powa# stworzone do tego urz&dy?
– Wie pan, prosz& ja pana, co? – Zwraca si& wi&c in$ynier
przez t& komórk& do owego drania z „niemieckiej telewizji”
z udawan%, uprzejm% wykwintno"ci%, aby go, bro' Bo$e, nie
sp!oszy#. – Osobi"cie to ja, ajn moment, imaginowa!em sobie przed chwilk%, $e wyp!yn& u was, owszem, ale wy!%cznie w zgo!a innej, okoliczno"ciowej roli.
Ni$eli z t% nieoczekiwanie ci%gle zaskakuj%c%, moj% by!%,
Bzik. Z któr% rozsta!em si& przecie$ w ci&$kich, sercowych
okoliczno"ciach. No, ale wida# trudno. )ycie nie wybiera. Zagram w zwi%zku z tym w ciemno.
Czyli w tak zwany w wy$szych sferach – va banque. Bo nie
znam jeszcze chwilowo swoich nieujawnianych dot%d aktorskich mo$liwo"ci. Ryzyk – fizyk. Nie ukrywam, i$ pomimo
ci&$kich, mi!osnych zasz!o"ci, kocham madame Bzik wprost
nieprzytom-nie nadal. Nieomal bez przerwy nieprzerwanie.
Jest to bez w%tpienia, podejrzewam, rzeczywi"cie tak zwana powszechnie – „wieczna mi!o"#”. Cho# ju$, te$ prawda,
cz&"ciowo nie"wie$a. Co, trudno, ale uprzedzam, b&dzie was
kosztowa#.
– Takie sercowe melodramaty $yciowe ogromnie przewa$nie wstrz%saj% tak zwan% szerok% publiczno"ci%. I doprowadzaj% przed ekranami kin oraz telewizorów do morza
!ez. – Odpowiada na to tamten. Podstawiony !ajdak. Ci%gle
z fa!szywym ugrzecznieniem. Cho#, ani chybi, a$ trz&sie si&
od powstrzymywanego z trudem "miechu. – Dzi&ki jednak takim jak my, skromnym pracownikom kultury, edukacji i rozrywki, drogi panie Edmundzie, przelewane !zy nie sp!ywaj%
niczym groch po "cianie na pró$no. Wzrost ogl%dalno"ci bezzw!ocznie odbija si& pod(wigiem s!upka ilo"ci reklamodawców. Które skacz% z miejsca natychmiast w gór&. A bior%ca
udzia! w naszym show para, zostaje zyskownie obdarowana

reklamowanymi w przerwach produktami "wiatowych marek.
Ju$ pan mnie w tej chwili zrozumia!? Jednym s!owem – przez
!zy do szcz&"cia!
– Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Ca!kowicie jasne. – Cwanie przytakuje Edmund Kukuna. Nie pyta nawet, sk%d tamtemu szubrawcowi wiadomo o jego by!ym z Edeltrud% figo-fago mi!osnym. I co b&d% ewentualnie z Bzik von Biberstein
reklamowa#. Aby drania przypadkiem nie wprowadzi# w stan
zak!opotania brakiem odpowiedzi na wcze"niej nieprzewidziane pytania.
– Kiedy mam w takim razie spodziewa# si& przyjazdu ekipy telewizyjnej, oraz naturalnie, pani hrabiny Bzik von Biberstein?
Mo$na by s%dzi#, $e teraz przysz!a kolej wewn&trznego chichotu na in$yniera. Bo przypar! oszusta – jak si& to mówi – garbem do "ciany.
– Ale$ wcale nie! – Ripostuje tymczasem tamten, z ogromnym naciskiem na to „wcale nie”. Wskazuj%cym nie tylko
na nie tracenie dotychczasowego tupetu, ale nawet na ogromn% pewno"# triumfu.
– O czwartej trzydzie"ci nad ranem odleci pan z lotniska.
Ja tymczasem, jak gdyby nigdy nic, czekam miejscowo. I natychmiast po przylocie, oboj&tnie – z opó(nieniem z przyczyn
atmosferycznych, czy bez, odbieram pana z aeroportu i wioz& s!u$bow% limuzyn% do hotelu pierwszej klasy z u$ytkowaniem basenu, masa$y i tak dalej. Tam nast%pi sfilmowanie spotkania z oczekuj%c% ju$ z t&sknot% pani% hrabin%. Ogólna ca!o"#
podawana b&dzie na "wie$o dopiero potem. Ze studia telewizyjnego z udzia!em szerokiej publiczno"ci. Czyli de facto op!aconych statystów. Instruowanych z telebimu odpowiednimi
komendami, celem wywierania w odbiorcach sterowanych
emocji.
Aha, mamy te$, oczywi"cie, zawodowego t!umacza.
Który z góry wie, co opuszcza#, a jakie g!upoty dodawa#.
Pan si& b&dzie tylko ci%gle rado"nie u"miecha#. Ale jak damy z boku zna#, to pan si& zmusi i wyci"nie kilka !ez... Nad pozosta!% reszt% ca!kowicie fachowo zapanujemy.
– O, ja ci& kr&c&, a niech mnie...! – Podchwytuje, ale nadal z nutk% pozorowanego zachwytu Kukuna.
Zaczyna si& orientowa#, $e zastawiana pu!apka nosi
wszelkie znamiona przewiduj%co opracowanego planu operacyjnego.
To pozwala mu natychmiast na skojarzenie znajomych sobie a$ za dobrze osób, skupionych wokó! g!ównego operatora tej nadzwyczaj zr&cznie przemy"lanej akcji. Czyli by!ego
oficera bezpieki, Leona Sopo#ki. Wida#, ci%gle jeszcze ma!o zadowolonego z jednego tylko zleconego ci&$kiego pobicia. Zrobienia kaleki z in$yniera.
„Oczywi"cie, $eby dojecha# o wczesnej porze do odleg!ego lotniska, bym musia! zapotrzebowa# taksówk&”.- In$ynier
zaczyna z szybko"ci% komputera rozwa$a# w duchu przebieg
my"lenia operacyjnego Sopo#ki. – „Nast&pnie wykupi# bilet.
Nowe dla mnie koszta. Trza by mi niew%tpliwie wzi%# b!yskawiczny kredyt. *atwo dost&pny, bez sprawdzania BIK, wymagania zgody wspó!ma!$onka, z dojazdem kasjera do domu. Szemrani parabankowcy nie daliby mi potem $y#.
Na zezowatych oczach prawa wyka'czaj% wpierw procentami, potem odsetkami, a na koniec odsetkami od odsetek.
Ale, dajmy na to, przylatuj& jednak do Niemiec.
I co? Nikt mnie oczywi"cie nie oczekuje.
Bo o to przecie$ w tej zasadzce chodzi.
U nas mam, mimo wszystko, zabezpieczone warunki godnego wegetowania. A tam? Jako kloszard zmuszony zostan&
pozosta-wa# bez znajomo"ci j&zyków obcych. Dla inteligenta jest to w obecnych czasach okoliczno"# co najmniej
kompromituj%ca. O, ty sukinsynu, Sopo#ko!”
W tym miejscu, je$eli mo$na by si& spodziewa#, $e in$ynier nie zapanuje ju$ nad ca!o"ci% swoich zszarpanych
nerwów i wybucha, to akurat dzieje si& wprost przeciwnie. Daje on mistrzowski popis koncertu dalszej samodyscypliny.
– Jestem w powa$nym stopniu zachwycony – powiada.-Wi&c
nie chcia!bym mimowolnie psu# atmosfery. Ale co przypadkowo b&dzie, jak na lotnisko przyjad& taksówk% w cenie noc-
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nej taryfy, a bilety w kasie lotniczej b!d" ju# rozgospodarowane?
– Co to, to nie – powiada tamten. – Chocia# rozumiem nasuwaj"ce si! drobne w"tpliwo$ci. Wasze trudno$ci nieustannego wzrostu i rozwoju. Przyzwyczaje% do ruchu oporu.
Otó# bilet w kasie b!dzie pan mia& zarezerwowany. Czasem odlotu samolotu, niestety, nie mo#emy, panie Edmundzie,
mimo wszystko dysponowa'. Wi!c to pan raczej &askawie
niech si! nie spó(nia. Aha, i jak ju# pan b!dzie lecia& w klasie turystycznej, to niech pan, jak pewien wasz wybitny polityk, kapelusza i paltocika nie odk&ada w klasie biznesowej.
Chyba #e by&by to roztelepany samolot waszych linii lotniczych. Pan nie ma wprost poj!cia, jaki jest u nas g&upi porz"dek i nadu#ywanie poszanowania przepisów.
Tymczasem z du#ym powa#aniem #egnam pana chwilowo.
Niebawem odezw! si! jak najbardziej. Albowiem wypada mi
omówi' to i owo z pani" hrabin". Która kompletnie niczego
jeszcze o niczym nie wie.
Min!&o kilka dni od rozmowy z podstawionym pseudoprzedstawicielem telewizji.
Okres ten podzia&a& bardzo korzystnie na dalsz" bystro$'
Edmunda Kukuny. Po pierwsze doszed& do wniosku, #e &ajdak wi!cej ju# nie zadzwoni. Bo przenikn"& domy$lnie nawet
tak wyrafinowan" inteligencj!, z jak" na co dzie% in#ynier raczej si! nie ujawnia&. A po drugie, gdyby nawet zadzwoni&...
Przy tak przemy$lnie szytej operacji, sta' ich by&o na znacznie wi!cej, ni# tylko na pobicia, pozorowanie samobójstw, czy
banaln" rezerwacj! biletu w kasie linii lotniczych.
Wi!c coby by&o, gdyby tak by&o, jak mia&o by'?
A toby in#ynier dolecia&, by wyl"dowa&, by potem, w warunkach wzgl!dnie brudnych, ze wzgl!du na sprawn" segregacj! niemieckich $mietników – i bez s&owa skargi, pami!ta' trzeba wszak o nieznajomo$ci j!zyka – by tam, w okolicach
przylotu nie wiadomo jak d&ugo, mo#e do usranej $mierci, by
poby&.
Zatem to, co wyje#d#aj"cemu za prac", nieraz z dwoma fakultetami m&odemu cz&owiekowi, dawa&o szans! rozpocz!cia kariery od samych podstaw, dla Edmunda mia&o by', czym?
Zagranicznym $mieciarstwem bis?!
Wrogom in#yniera, pragn"cym skaza' go na $mier' cywiln", oczywi$cie chodzi&o o zagadnienie jego trwania w bolesnym prze#ywaniu.
Berlin wszak te# rajem nie b!dzie nawet dla tak utalentowanego, wybitnego dziadygi, jakim by& in#ynier. Cho'
w tamtejszych domach noclegowych nie indaguj" kim jeste$,
sk"d przyby&e$, dok"d zmierzasz, a utul" nawet gdy$ pijanym.
Zatem pyta' nale#a&oby, dlaczego ojczy(niane dziadostwo tam
nie emigruje, tylko akurat najbardziej warto$ciowa, zaradna
m&odzie#? Skarb narodu? Który winien pomna#a' warto$ci
w&a$nie na miejscu? Aby emerytom #y&o si! lepiej, a renci$ci ro$li w si&!?
Grzebi"c w $mietniku ojczy(nianym, swoim w$ród swoich,
in#ynier by& równym w$ród równych. Tam, poza ojczyzn",
w godno$ci tej szczególnej nie podtrzymywany, nie podo&a&by. Upad&by jeszcze bardziej. Po prostu poni#ej zawy#anej i tak
wszelkiej statystycznej $redniej krajowej.
Ale co si! dzieje dalej...
Otó# czwartego dnia fa&szywy przedstawiciel niemieckiej
telewizji jednak odezwa& si!!
Podejrzenia mimo #e w zasadzie podstawne, tym razem nie
mia&y podstaw. Przedstawiciel by& prawdziwy. Telewizja by&a prawdziwa.
– Pan si! nerwowo ju# wi!cej nie zagryza. – Informowa&
Edmunda wyra(nie przygaszonym g&osem. – Gdy# hrabina
zdecydowanie odmówi&a uczestnictwa w show. Pomimo w&o#onego trudu zosta&em, jak pan widzi, na lodzie. Nie wykluczam nawet z tego powodu utraty dalszych zlece% z telewizji. Na ca&e szcz!$cie, nie s" moim jedynym #yciowym
pos&annictwem. Albowiem dorabiam nimi tylko wy&"cznie.
Co pan, panie Edmundzie, mówi? Nie, nie... Aby uko%czy'
na tutejszym uniwersytecie eksponowane studia... Jakie?
A z zakresu prawa mi!dzynarodowego. Tak.
Pozwol" mi, panie Edmundzie, po powrocie do kraju na zaj!cie bez protekcji i znajomo$ci, jakiego$ wysokiego stano-

wiska. Na przyk&ad w samorz"dzie lokalnym. Asystenta, by'
mo#e, so&tysa nawet. Maj"c takie widoki nie upada si!
na duchu. Zw&aszcza teraz. Gdy dzi!ki polityce rz"du,
mniejsza jakiego, politycy s" wszyscy tacy sami, w podziwiany w Europie sposób rozwijamy si! nieustannie.
Porzuc! tutejsze trudno$ci tylko po to, aby szeroko skorzysta' z u&atwie%, jakie u was pos&owie tworz"... Nie tylko zreszt" sobie i m&odzie#y w kraju.
– Jak to hrabina odmówi&a...?! – In#ynier zaskoczony, sam
naskakiwa& na niewinnego studenta. – Jak to $mia&a odmówi'? Jakim prawem?!
A przecie# zna& Bzik nie od dzi$.
Obecna hrabina von Biberstein bez w"tpienia by&a tu, w tej
emocjonalnej odmowie, w tym ca&ym zaparciu, postawieniu
si! na „nie”, tak wyra(nie dawn" sob", #e powinien by& odpowied( zna' bez pytania.
Rozpozna' orygina& po odmowie, niczym policja podejrzanego po liniach papilarnych. To by&a w&a$nie ona. Najdro#sza Edel, Delcia, Delicja, Delicyjka. Charakter nie tyle nawet
w ogólnym, znanym powszechnie seksualnym sensie odmowny, bo tu by&o akurat odwrotnie, co jedynie zawsze wprost absolutnie przekorny.
– Otó# odmówi&a, prosz! pana, prawem jakoby dobrego smaku! Takie, rozumie pan, fiu-bzdziu... Muchy w nosie arystokratycznego haj lajfu. )e, niby, nie zamierza jako dama z wy#szych sfer zni #a' si! do du cho we go strip ti zu przed
spragnionym magla telewizyjnym prostactwem. Przed mi&o$nikami seriali, hepaj"cymi piwskiem po z#arciu golonki. Kiedy akurat ona, hrabina, b!dzie si! otwiera', negli#owa' i si!ga' do najg&!bszych zakamarków swej duszy. Bo pan,
powiada, jak pana dobrze zna, przekr!ca' b!dzie prawd!, la'
&zy krokodyle i smarka' w dziuraw", je#eli w ogóle jeszcze
pan jak"$ ma, chusteczk!.
– Prosz!, prosz!... I co to si! zaraz robi z cz&owieka, gdy
tylko zbyt wysoko przekroczy drabin! swoich przyrodzonych
kompetencji – powiada z przek"sem in#ynier. Wyra(nie w g&!bi serca #a&owa&, #e oprócz artyku&u reklamowanego, nie otrzyma dodatkowo T-shirta. Albo kubka z napisem po niemiecku „Mi&o$' prawdziwa – wiecznie #ywa”.
– Czy, je#eli $cis&a tajemnica produkcyjna pozwala, móg&by mi pan ewentualnie wyzdradzi', sk"d w ogóle to ca&e zamieszanie? Czyli, jak pana szeroko ogl"dalne medium telewizyjne wpad&o na nasz zadawniony adres?
– Pani hrabina, po zga$ni!ciu $wi!tej pami!ci trzeciego z kolei ma&#onka, Helmuta, Johana, Mo...
– Pozwoli pan, #e jednak sprostuj!. – Przerwa& Kukuna
z mo#liw" tylko do pewnego stopnia w tych warunkach grzeczno$ci". – Je#eli ju# co$, to owszem, ale pi"tego, prosz!# pana. Ja zapocz"tkowa&em t! seri!. Na której, nota bene, zapewniam pana, z pewno$ci" jeszcze si! nie sko%czy. Prosz!,
bynajmniej. Pan mówi dalej, ja s&ucham.
– Wi!c... eee... dobrze. Pi"tego... eee... Johana, Moritza hrabiego von Biberstein de Niepij-Nalewajko. Zdaje si!, #e to
chyba, s"dz"c po rodowym nazwisku, nieodrodny kiedy$ nasz
rodak, panie Edmundzie.
– Bym ju# okre$li& raczej w takim razie „odrodny”. Albo
jeszcze lepiej „wyrodny”. – Odci"& si! od nieboszczyka nie
tylko, #e nie&adnie, ale i zupe&nie niepotrzebnie in#ynier.
Mi&o$' robi&a, wida', jednak nadal swoje. Nawet przy grobie tego, prawdopodobnie tak zwanego „hrabiego galicyjskiego”. Po cesarzowej Marii Teresie, okresie &atwego nabywania tytu&ów za pieni"dze, tak przywo&ywano owych hrabiów
do porz"dku, gdy rozpychali si! &okciami przy stole.
– Pani hrabina, osamotniona, stopniowo pogr"#a&a si! by&a ca&a w retrospekcyjnych powrotach do odleg&ych zasz&o$ci w przesz&o$ci. W swej dawnej, zawsze jej drogiej Ojczy(nie – podj"& w"tek przedstawiciel. – Z pa%sk" osob",
szanowny panie Edmundzie, szczególnie podobno, eksponuj"c" si! na tym pierwszym, coraz bardziej potem, jak pan raczy& zwróci' mi uwag!, zbiorowym, matrymonialnym planie.
– Owszem. Rzeczywi$cie. Mia&em okazj! wielu niezapomnianych prze#y' z obecn" pani" hrabin". – Przyzna& z intonacj" niepozbawion" nadal nami!tno$ci, in#ynier. – Wi!cej nie dorzuc!, gdy# jestem cz&owiekiem o du#ej kulturze

Rys. Wojtek !uka

osobistej. Gdy znikn!"a mi sprzed oczu po raz pierwszy, odnalaz"em j# po kilku latach. Na Festiwalu Sztuki Cyrkowej
w Bia"ymstoku. By"a albowiem cyrkow# wolty$erk#. Nader
zr!cznie, póki nie pi"a, $onglowa"a hasaj#c bez trzymania
na koniach. Na krótko po%lubi"em. Znów odesz"a. Nota bene z moim ówczesnym znajomym przyjacielem, a %wi!tej
dzi% pami!ci pu"kownikiem, nie wymieni! czego, Kaziem
Pocieszk#.
Powróci"a niebawem.
Ale z powodów wy"#cznie meldunkowych.
Z docentem Akademii Wychowania Fizycznego doktorem
habilitowanym Wies"awem Tentamem. W rezultacie nawet nie
wyobra$a pan sobie, jak si! zacz#"em powoli strasznie za"amywa&. Wpada& w szpony ró$nych zgubnych na"ogów i tak
dalej i dalej...
Uratowa"o mnie nawi#zanie nowego stosunku uczuciowego. Wzi#"em %lub drugi, aby zapomnie& o pierwszym. Niestety, druga $ona, Ró$a, wyjecha"a niebawem na stypendium
naukowe i pozosta"a na Zachodzie. Kolejne za"amanie. Tym
razem ratunek nadszed" za spraw# zmiany moich pogl#dów
politycznych i nast!pnie internowania w okresie „stanu wojennego”. Te$ zreszt# nie bez perturbacji. Ale przepraszam.
Przerwa"em panu tymi kilkoma drobnymi wtr!tami. Tym piek"em, którym ju$, niestety, nie podziel! si! ze znacznie obszerniejsz#, niemieck# widowni#.
– Pyta" pan, panie Edmundzie, jak wpadli%my na %lad... To
zas"uga ukochanej córki pani hrabiny. – Podj#" przerwany w#tek przedstawiciel telewizyjnej komercji. – Leopoldyna,
skromna i niewinna dzieweczka, zreszt# zakonniczka Zgromadzenia Sióstr S"u$ebniczek, dziedzicz#ca po mamusi jej urod! i s"odycz, nie mog"a ju$ d"u$ej, prosz! pana, bez poruszenia by& oboj!tn# s"uchaczk# nacechowanych g"!bokim
resentymentem wyzna' pani Edeltrudy. Pragn#c zetkn#& j#
powtórnie ze zgrzebn# rzeczywisto%ci# minionych lat m"odo%ci, zacna ta córka postanowi"a zainteresowa& nas, lokaln# telewizj!, a w niej redakcj! „Mi"o%ci prawdziwej – wiecznie $ywej”, przepi!kn# pa'stwa mi"o%ci#.
Dla mnie osobi%cie to te$ by", panie Edmundzie, w#tek
na miar! Heloizy i Abelarda. Z dalsz# szans# zreszt# na horyzoncie biznesowym naszej telewizyjnej firmy. Romanse
ksi#$kowe z serii „Mi"o%& prawdziwa – wiecznie $ywa” uzyskuj#, prosz! pana, spore, nie tylko u nas, nak"ady.
Kasety video, film, nie wykluczaj#c teatru, czy nawet formy taneczno-muzycznej w aran$acji musicalowej, oto, przewidywa& mo$na by"o, ewentualne etapy dalszej pa'stwa kariery w masowym odbiorze popkultury. Zainteresowani,
potrafimy wi!c w"a%ciwymi nam sposobami odnale(& ka$dy,
nawet %ci%le zakonspirowany trop.
– Faktycznie... – przyzna" z westchnieniem in$ynier Kukuna. – Wobec tych naszkicowanych subteln# kresk# utraconych
marze' i niegdysiejszych %niegów, z"udze' i widoków, odczuwam powoli zaskakuj#cy nawet mnie w tych okoliczno%ciach
zachwyt.
Nie, nie, to nie dla waszej, tak szeroko rozwini!tej dzia"alno%ci w sferze europejskiej kultury – zapewni" zupe"nie szczerze Edmund Kukuna. – A dla jej, hrabiny, tak mocnej w sobie, %wiadomie, widz!, wyrabianej na obczy(nie dalszej
osobowo%ci. Delcia to chyba teraz prawdziwie z ekskluzywnych sfer kobieta. W moich niestabilnych warunkach nie móg"bym jej nigdy zapewni& takich okoliczno%ci rozwojowych. Jako osobi%cie w tej chwili buddysta, mam satysfakcj! wszelako,
$e tak ró$ne aspekty typowych w naszych warunkach zmian,
nie wp"yn# ujemnie na mój dalszy wewn!trzny spokój, harmoni! i poczucie jedno%ci z Kosmosem.
Tu in$ynier dorzuci", ci#gle w tym samym wspomnianym
buddyjskim duchu, cho& bezimiennie, ogólnie, bo nie spami!ta" ani nazwy tej telewizji, ani imienia swego rozmówcy, ale
zgodnie z powszechnie stosowanymii regu"ami show-businessu, w którym nie danym mu by"o umoczy& cho&by palca:
– Kocham was, panie przedstawicielu...!
– I my pana te$. – Odrzek", dok"adnie tak, jak nale$a"o oczekiwa&, przedstawiciel. – Mi jednak, panie Edmundzie, mimo
wszystko szkoda. By%my przedstawili dzieje pa'stwa, $e
wprost nie do wiary. Jak pana, pociesza mnie te$ tylko jed-

no. W tym tanim, faktycznie, bo nawet bez reklamowych prezentów na koniec, melodramacie.
– Mianowicie, $e bo co? – Pyta markotnie Kukuna, te$ rad-nierad z takich sukcesów.
– )e mamy wysok# ogl#dalno%& nawet w klasztorach $e'skich. I to nie tylko w Zgromadzeniu B"ogos"awionych Sióstr
S"u$ebniczek. Na u%mierzenie troski mog! panu, panie Edmundzie, ewentualnie zapoda& numer jej telefonu.
– Zakonniczki?
– Pani hrabiny. Jej entourage, ten ca"y image, zapewniam,
nadal w do%& interesuj#cym jeszcze, jak dla kogo, stanie.
– Wiek, prosz! pana, to nie wyrok. Mog! to zilustrowa& osobistym przyk"adem. S# urody, jak moja, które nie ko'cz# si!
po pierwszej pi!&dziesi#tce. Wynika to, podejrzewam, z pi!kna rozwijaj#cej si! nieustannie duszy, na bazie szerokich, intelektualnych zainteresowa'.
– Ale zadzwoni pan pod numer hrabiny?
– To pan Edelci jeszcze nie zna. By wzruszy"a jedynie ramieniem. J# trzeba wy"#cznie kusi&. Jak Ew! jab"kiem.
– Z pana to te$ prawdziwy w#$. – Przedstawiciel by" oczytany w Biblii, jakby studiowa" nie prawo mi!dzynarodowe,
a wy"#cznie prawo naturalne. – Zgoda! Skusz! j# telefonem
do pana.
Zadzwoni"a po kilku dniach.
Mimo arystokratycznej wysokiej pozycji, g"os mia"a nadal
niski, seksowny.
– Mundziuuuu...?! To naprawd! rzeczywi%cie tyyy?!
– A to osobi%cie tak$e niew#tpliwie ty, najdro$sza Delicyjko?!
– Dosta"am twój numer. Wiesz od kogo!
– Kaza"em ci da&! – In$ynier te$ si! gor#czkowa", cho& w zasadzie panowa" nad sob#. Po tylu latach nie chcia" od razu wszczyna& karczemnej awantury.
– Wi!c jednak, niemo$liwe, to naprawd! ty? To gdzie si!,
w takim razie, spotka"am z panem pierwszy raz?
– W barze.
– Przy czym?
– W barze mlecznym, przy pierogach ruskich!

!
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Bronis!aw Huberman

czyli pasje i nami$tno#ci
zapomnianego geniusza
PIOTR SZALSZA
Oto lista najwa%niejszych osobisto#ci – wspó!pracowników i przyjació!
Bronis!awa Hubermana:
dyrygenci: Hermann Abendroth, Issay
Dobroven, Grzegorz Fitelberg, Eugene
Goosens, Otto Klemperer, Paul Kletzki,
Dmitri Mitropolus, Pierre Monteux, William Steinberg, Georg Szell, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Felix Weingartner;
muzycy: Artur Rubinstein, Wilhelm
Backhaus, Pablo Casals, Carl Flesch,
Ignaz Friedman, Paul Hindemith, Joseph
Hoffman, Georg Kulenkampf, Arthur
Schnabel, Josef Szigeti;
kompozytorzy: Mario Castelnuovo-Tedesco, Paul Dessau, Karol Szymanowski, Miklos Rozsa;
!wiat literatury i polityki: Elsa Lasker-Schüler, Albert Einstein, Max Brod,
Elias Canetti, Thomas Mann, Stefan
Zweig; Richard Coudenhove-Calergi,
Meir Dizengoff, Jan Masaryk.
Etapy !ycia
Bronis"aw Huberman (1908)

im by! Bronis!aw Huberman? By!
K
on z ca!" pewno#ci" najwybitniejszym polskim skrzypkiem-wirtuozem,
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bior"c pod uwag$ okres: od pocz"tków XX. stulecia, a% po lata II wojny
#wiatowej. Biografia Hubermana jest intensywna i fascynuj"ca. Obfituje w niezliczone fakty, które w ca!o#ci uk!adaj" si$ w opowie#& o mi$dzynarodowej
dzia!alno#ci muzyka, polityka, spo!ecznika, pisarza, naukowca, pedagoga,
organizatora %ycia artystycznego i sponso ra. W oso bie Hu ber mana ma my
do czynienia z prawdziwie wielkim humanist" i kosmopolit", w znaczeniu
cz!owieka, który poprzez wielokierunkowo#& dzia!a' sta! si$ obywatelem
#wiata i obywatelem temu #wiatu s!u%"cym. Wystarczy wymieni& kraje,
z którymi zwi"zana by!a wielokierunkowa dzia!alno#& artysty, wymieni&
w punktach cho&by najwa%niejsze etapy jego %ycia i przejawy dzia!alno#ci,
aby znale(& potwierdzenie powy%szych
stwierdze'.

)ledz"c koleje %ycia Bronis!awa Hubermana mo%na zauwa%y&, %e by!o ono,
podzielon" na szereg etapów, roz!o%on"
na kilkadziesi"t lat, w$drówk" przez
kilka krajów. Ka%demu z tych krajów Huberman co# zawdzi$cza!, z kolei ka%dy
z nich, dzi$ki obecno#ci i ró%norodnej aktywno#ci wielkiego artysty, wiele zyska!.
Chronologicznie rzecz bior"c, przedstawia si$ to nast$puj"co:

s!awi na ca!ym #wiecie. Wyst$py Hubermana w Polsce posiada!y cz$sto charakter charytatywny – np. na rzecz poszkodowanych, ofiar powodzi w latach 30.
XX w. Po inwazji hitlerowskiej na Polsk$ Huberman b$dzie pierwszym organizatorem koncertów (Szwajcaria, Francja, USA, Kanada), z których dochód
przeznaczy na pomoc dla uciekinierów
a potem tak%e dla, znajduj"cych si$
na zachodzie Europy i w Ameryce,
polskich jednostek wojskowych. Nale%y nadmieni&, %e Huberman przez #wiat
muzyczny okre#lany by! zawsze, jako
polski skrzypek wirtuoz.
Niemcy
– w roku 1892 okaza!o si$, %e 10-letni Huberman reprezentuje ju% taki poziom wykonawczy, i% dalszy rozwój artystyczny dziecka wymaga opieki ze
strony jakiego# wybitnego pedagoga.
Wybór rodziców Aleksandry i Jakuba – pada wówczas na Berlin. Tam bowiem %y je i dzia !a s!yn ny wir tu -

Polska
– tu w 1882 roku urodzi! si$ Huberman. Tu, po pierwszych latach nauki,
w rodzinnej Cz$stochowie a potem
w Warszawie, rozpocz$!a si$ jego wielka kariera, wtedy jeszcze „cudownego
dziecka”. Polska to kraj, któremu Huberman na zawsze pozostanie wierny – na dobre i na z!e. W okresie mi$dzy wielkimi wojnami b$dzie stale
wyst$powa! w Warszawskiej Filharmonii, utrzymuj"c bliskie kontakty
z wieloma wybitnymi muzykami polskimi – szczególnie z Karolem Szymanowskim, którego utwory skrzypcowe roz-

6-letni Broni! (1888)

Rodzice Bronis#awa Hubermana, Aleksandra
i Jakub (1905)

… z rodzin" ma#y Broni$ (w $rodku), od lewej ojciec Jakub i matka Aleksandra

oz – przyjaciel Johannesa Brahmsa – Josef Joachim. Berlin stanie si! wi!c baz" dla m#o de go Hu ber ma na, tak $e
w kontek%cie organizowania niezliczonych tras koncertowych w ca#ej Europie i Ameryce.
Umi#owanie Niemiec, niemieckiej
kultury by#o zapewne powodem, $e to
w#a%nie j!zyk niemiecki sta# si! j!zykiem
u$ywanym przez Hubermana na co
dzie&. W tym j!zyku opublikuje swoj"
pierwsz" ksi"$k! z dziedziny muzycznej:
„Z warsztatu wirtuoza” a tak$e, w latach
pó'niejszych: „Moja droga do Paneuropy”, „Europa Ojczyzn”. W roku 1933,
po doj%ciu do w#adzy Hitlera i nasileniu
si! w zwi"zku z tym prze%ladowa& (ydów, obywateli pa&stwa niemieckiego,
Huberman odmówi przyjazdu na koncerty do Niemiec. Za% planowany w#a%nie
przez niego wielki festiwal muzyki Johannesa Brahmsa w Berlinie (100-lecie

urodzin), przeniesie do Wiednia. S#ynny
dy ry gent Wil helm Furtwängler
(po uzgodnieniu sprawy z Goebellsem),
zaprosi Hubermana na koncerty do Niemiec. Z wielkim bólem, ale przez solidarno%) ze zwalnianymi z pracy kolegami po fachu – muzykami, (wybitnymi
postaciami, jak np. Bruno Walter, Arnold
Schönberg oraz wieloma innymi pedagogami i cz#onkami orkiestr symfonicznych) a tak$e artystami z innych dziedzin
sztuki, Huberman na #amach prasy zachodniej, w li%cie otwartym odpowie
Furtwänglerowi negatywnie na jego zaproszenie pisz"c mi!dzy innymi:
... Jestem Polakiem, !ydem, wolnym
artyst" i paneuropejczykiem. W zwi"zku z tymi w#a$ciwo$ciami musz% uznawa& hitleryzm za mojego wroga $miertelnego. W tym problemie nie chodzi
o koncerty ani o !ydów, chodzi o najelementarniejsze zasady naszej europej-

… z (on" Els" Galafres w sanatorium w Dre)nie (1911)

skiej kultury – o wolno$& osobist" uwolnion" od wi%zów kastowo$ci i rasizmu.
Nie mog% zako'czy& tego listu, by nie da&
wyrazu najg#%bszego bólu z powodu
przyczyn, które oddali#y mnie chwilowo
od Niemiec. Szczególnie odczuwam ten
ból, jako przyjaciel moich niemieckich
przyjació#, jako interpretator niemieckicj
muzyki, bardzo odczuwaj"cy brak niemieckiej publiczno$ci...
Przez prawie 40 lat by# Huberman ulubie&cem publiczno%ci Berlina, Frankfurtu, Hamburga, Stuttgartu, Monachium,
Drezna i wielu innych miast w Niemczech. Otrzymywa# dziesi"tki listów
od zwyk#ych, prostych melomanów niemieckich. By#y to wyrazy szczerego
uwielbienia przekazywane nierzadko
nawet w formach poetyckich. Zatruci
przez jad faszyzmu, s#uchacze niemieccy zrezygnowali w latach trzydziestych
z mo$liwo%ci s#uchania Hubermana.

… z akompaniatorem Siegfriedem Schultze
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Austria
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– posiada szczególne powody, aby czci! osob" Hubermana. Czyni#a to zreszt$ w przesz#o%ci przez dziesi$tki lat. Ju&
w okresie 1891–1892 wyst"powa# m#odziutki wirtuoz
na estradach Karlowych Varów i Maria'skich (a)ni,
wzbudzaj$c powszechny zachwyt. Wkrótce tak&e cesarza
Fran cisz ka Jó ze fa, któ ry
12-letniemu Bronis#awowi
podaruje drogocenne w#oskie
skrzyp ce. Za% Jo han nes
Brahms w roku 1896 po wys#uchaniu w sali wiede'skiego Musikverein w#asnego
Kon cer tu Skrzyp co we go,
w wykonaniu Hubermana,
dozna szczególnego wzruszenia. Na pocz$tku XX wieku odnajdujemy nazwisko
m#odego wirtuoza w gronie
studentów wybitnego wiede'skiego pedagoga i archiwisty Musikvereinu – Eusebiusa Mandyczewskiego.
Korespondencja z lat nast"pnych pozwala stwierdzi!,
&e artysta cz"sto zmienia# Podczas pobytu w Palestynie (1935)
wiede'skie adresy zamieszkania. Od roku 1926 rezydowa# ju& Kontynentu. Wychodz$ce z g#"boko huna sta#e w zamku Hetzendorf. Huber- manistycznych przes#anek, pogl$dy
man czu# si" w pe#ni zintegrowany z &y- wielkiego skrzypka, umotywowane
ciem Wiednia i Austrii. By# honorowym by#y przede wszystkim smutnymi docz#onkiem Wiede'skich Filharmoni- %wiadczeniami um"czonej zaborami
ków, Konzerthausu i Akademii Muzycz- ojczyzny – Polski, tym co przynios#o
nej, w której tak&e, przez 2 lata prowa- z sob$ tragiczne &niwo I wojny %wiatodzi# klas" skrzypiec. Artysta &ywo wej.
reagowa# na ró&ne wydarzenia kulturalIzrael
ne, spo#eczne i polityczne. W roku 1934
na przyk#ad, wspiera# finansowo rodzi– zobowi$zania tego kraju wobec Huny, których cz#onkowie zgin"li podczas
wydarze' lutowych. Przed 1938 rokiem bermana s$ oczywi%cie szczególnego
(przy#$czenie Austrii do III Rzeszy) rodzaju. W Palestynie artysta nigdy nie
Bronis#aw Huberman opu%ci Wiede'
na zawsze. Jego pobyt w tym kraju wi$&e si" niepodzielnie z pe#n$ zaanga&owania dzia#alno%ci$ w mi"dzynarodowym ruchu paneuropejskim, którego
sie dzi ba znaj do wa #a si" w#a %nie
w Wiedniu, w Hofburgu. Ruch za cel
stawia# sobie zjednoczenie krajów Europy. W latach 1926 – 1934 Huberman
%ci%le wspó#pracowa# g#ównie z Richardem Coudnohove-Calergi, Ignatzem
Seipelem, Janem Masarykiem, wyg#asza# referaty, publikowa# pogl$dy na temat przysz#ej zjednoczonej Europy
w gazetach i czasopismach ca#ego kontynentu, prowadzi# o&ywion$ korespondencj", je)dzi# z odczytami do wielu miast europejskich. Ukoronowaniem
owych politycznych zainteresowa' Hubermana sta#a si" ksi$&ka pt: „Europa
Ojczyzn” (1932). Je&eli spogl$damy
na obecnie podejmowane wysi#ki integracyjne Narodów Europy, po zapoznaniu si" z pogl$dami Hubermana trzeba
stwierdzi!, &e zalicza# si" on do pionierów i or"downików dzisiejszych tendencji zjednoczeniowych krajów Starego … z Arturo Toscaninim w Tel Awiwie (1936)

mieszka# na sta#e, ale jako
wielki wizjoner, dokona# jednak czego% nadzwyczajnego – za#o&y# Palesty'sk$ Orkiestr" Symfoniczn$ w Tel
Awiwie, czyli dzisiejsz$ Filharmoni" Izraelsk$. By# to
czyn potwierdzaj$cy w ca#ej
pe#ni tez" o Hubermanie spo#eczniku i human%cie, który
odznacza# si" du&ym wyczuciem politycznego realizmu.
Bezpo%rednim powodem podj"cia inicjatywy zorganizowania orkiestry by#a w#a%nie
sy tu acja w Niem czech po
30 stycznia 1933 (doj%cie Hitlera do w#adzy), w wyniku
której muzycy niemieccy narodowo%ci &ydowskiej utracili prawo wykonywania zawo du. Hu ber man bo le %nie
od czu# te re stryk cje (vi de – ca sus Furtwängler).
W ten sposób zakie#kowa#a
w jego umy%le idea stworzenia pierwszorz"dnej, etatowej orkiestry, której cz#onkami zo sta li by emi gru j$ cy
z Europy do Palestyny muzycy &ydowscy. By#a to koncepcja, która dzia#aczom ruchu
syjonistycznego bardzo odpowiada#a. Huberman rozpocz$# wi"c
w roku 1934 dzia#ania na rzecz jej realizacji. Zjednywa# sponsorów, za#atwia# sprawy techniczno-organizacyjne
w Palestynie, korespondowa# z mo&nymi tego %wiata. Artyst" interesowa#o dos#ownie wszystko – sprawy paszportowe, zakup pulpitów, instrumentów,
mieszkania dla muzyków, sprowadzanie nut, krzese# a nawet naprawy dachu
przysz#ej sali koncertowej. Jako do%wiadczony muzyk koncertuj$cy, Huberman dobrze wiedzia# co nale&y
uczyni!, aby mog#a zaistnie! markowa
orkiestra symfoniczna. Artysta zadba#,
aby koncert inauguracyjny poprowadzi#
wielki Arturo Toscanini, który uczyni#
to z ch"ci$ i nieodp#atnie. Fakt ten mia#
miejsce 26 grudnia 1936 roku. W ten
sposób powsta#a wi"c dzisiejsza s#ynna Filharmonia Izraelska.
Szwajcaria
– gdy by nie fa szyzm nie miec ki,
Szwajcaria dla Hubermana pozosta#aby
prawdopodobnie krajem, w którym
wielki skrzypek cz"sto z powodzeniem
koncertowa# i mia# wielu przyjació#. Jak
ju& stwierdzono powy&ej, w zwi$zku
z sytacj$ w Austrii (Anschluß), przewiduj$cy Huberman opu%ci# Wiede' i przeniós# si" w#a%nie do Szwajcarii – konkretnie do Corsier sur Vevey, gdzie zakupi#
dom. Przebwa# tam do roku 1940.
W tym okresie, po jednym z tournees
w USA, artysta pozosta# za oceanem a&
do ko'ca wojny.
W roku 1947, po krótkiej i ci"&kiej
chorobie, Bronis#aw Huberman zmar#
i zosta# pochowany w#a%nie w Vevey.

Zdj!cia archiwalne
Podczas pobytu w Pradze, z prawej stoi K. Szymanowski (1925)

… z Arturo Toscaninim (1936)

pogl'dy Hubermana, w kwestii rodz'cej si% idei zjednoczonej Europy i doprowadzi#y do napisania na ten temat
wielu artyku#ów, oraz ksi'$ki.
***

Tel Awiw. Koncert inauguracyjny 26 grudnia 1936

USA
– dla ameryka!skiej publiczno"ci
by# Huberman jednym z owych wielkich objawie! "wiatowego wirtuozostwa w muzyce. W Nowym Jorku artysta kon cer to wa# ju$ w po #o wie
dziewi%&dziesi'tych lat XIX stulecia,
a w nast%pnych latach przybywa# do tego kraju niezliczon' ilo"& razy. Jak wiado mo Hu ber man sp% dzi# w USA
okres II wojny "wiatowej, stale koncer-

tuj'c, niejednokrotnie na rzecz uciekinierów, emigrantów $ydowskich, austriackich, a tak$e w celu wspomo$enia sta cjo nu j' cych na Za cho dzie
polskich jednostek wojskowych. Otrzyma# wiele odznacze!, m.in. tytu# Doktora Honoris Causa – (ydowskiego Insty tu tu Re li gii. To w#a "nie licz ne
wyjazdy do USA, obserwacja wszelkich, pozytywnych i negatywnych przejawów $ycia w tym kraju, ugruntowa#y po roku 1919, spo#eczno-polityczne

Jego $ycie artystyczne, aktywno"&
w dziedzinie polityki, publicystyki
to "wiadectwo spe#nienia si% wielu podejmowanych przedsi%wzi%&, w których muzyk da# si% pozna& jako cz#owiek czynu.
Inaczej toczy#o si% $ycie prywatne
i osobiste Hubermana. Matka pad#a
ofiar' Holokaustu, starszy brat Stanis#aw, czo#owy dzia#acz Kominternu,
zgin'# w tajemniczych okoliczno"ciach
w 1936 roku w Rosji, m#odszy brat Leopold zgin'# pod ko#ami samochodu.
Wuj z Zamo"cia zamordowany zosta#
przez oddzia# Ukrai!ców – Machnowców. Partnerka $yciowa Angelina Gorrisen zmar#a w wyniku zapalenia opon
mózgowych.
W tym konglomeracie nieszcz%"&
jasny punkt stanowi# syn Johannes,
który urodzi# si% w 1912 roku w Wiedniu z ma#$e!stwa ze znan' aktork'
Els' Galafres. Samo ma#$e!stwo nie
wytrzyma#o jednak próby czasu i rozpad#o si% po 2 latach.
!

Wa!niejsze daty i fakty z !ycia Bronis"awa Hubermana
Urodzi# si% w 1882 r. w Cz%stochowie.
1887 – lekcje u M. Micha#owicza i J. Rosena w Warszawie;
1890 – pierwsze wyst%py w Polsce, w Karlovych Varach i Maria!skich )a*niach;
1890 – lekcje u Josefa Joachima w Berlinie.
Pocz'tek licznych podró$y koncertowych (Amsterdam, Pary$, Londyn,
Frankfurt);
12 1 1895 – Wiede! – wspólny, triumfalny
wyst%p z Adelin' Patti;
1896 – Musikverein – Wiede! – wykonanie
koncertu skrzypcowego J. Brahmsa,
w obecno"ci kompozytora;
1896 – pocz'tek licznych podró$y koncertowych w ca#ej Europie i w USA;
1903 – pierwsze nagranie p#ytowe (Nokturn
E-dur F. Chopina. Trans P. Sarasate);

1909 – w Genui koncertuje na instrumencie,
który niegdy" nale$a# do N. Paganiniego. Koncert po"wi%cono ofiarom powodzi;
1912 – Lipsk – edycja ksi'$ki Hubermana pt: „Z warsztatu wirtuoza”;
1919 – po zako!czeniu dzia#a! wojennych
Huberman podejmuje liczne podró$e koncertowe;
1923 – poznaje hrabiego Richarda Coudenhove-Kalergiego. Pocz'tek aktywnej
dzia#alno"ci w Ruchu Paneuropejskim;
1927 – Wiede! – wielki sukces trio koncertowego – Huberman, Casals, Friedman (koncerty z okazji 100. rocznicy urodzin Beethovena);
1929 – pierwszy wyst%p w Palestynie;
1932 – edycja ksi'$ki pt: „Europa Ojczyzn”;

1933 – list otwarty do W. Furtwänglera,
w spra wie od mo wy kon cer tów
w Niemczech;
1934 – Huberman obejmuje klas% skrzypiec
w Akademii Muzycznej w Wiedniu;
1934 – pierwsze kroki w kierunku zorganizowania orkiestry w Palestynie;
1936 – Huberman opuszcza Austri% i zamieszkuje w Vevey;
1936 – 26.12. – Tel Aviv – inauguracyjny
koncert Filharmonii w Palestynie
pod dyr. A. Toscaniniego;
1937 – w wyniku wypadku samolotowego
na Sumatrze Huberman zostaje ci%$ko ranny w r%k% i p#uco;
1940 – Huberman opuszcza Europ% i zamieszkuje w USA;
1945 – powrót do Szwajcarii;
1947 – Huberman umiera w Vevey;
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Fot. z archiwum redakcji

Pisarz
na prowincji
ADAM
REGIEWICZ

zego szuka pisarz na prowincji? PaC
rafrazuj!c rysunek Marka Raczkowskiego, mo"na by powiedzie#, "e tego, co
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zgubi$, jednak zarysowana w tytule sytuacja nie jest tak jednowymiarowa
i oczywista. I nie chodzi tu o nieczytelne wyznaczniki %rodowiskowe inteligencji czy nieco wi&cej – bycia pisarzem
(jak mawia$ Czes$aw Mi$osz, poet! si& bywa raczej ni" jest, to w sumie kategoria
niezwykle ulotna), cho# z pewno%ci!
dyskusja na temat tego, kto i dlaczego
mo"e by# nazywany pisarzem czy intelektualist! w ogóle jest wci!" otwarta, ale
raczej o drugie z przywo$anych tu poj&# – prowincj&.
Nie mo"na zinterpretowa# tego terminu bez odniesienia go do centrum, co ju"
samo w sobie jest czynno%ci! warto%ciuj!c!. Prowincja, rozumiana w czasach
an tycznych administracyjnie, a" do
XVIII wieku by$a ujmowana jako kategoria terytorialna, a poj&cie „prowincjonalny” mia$o wy"sze konotacje ni"
„powiatowy”, tym samym nie budzi$o negatywnych skojarze'. Dopiero w czasach
nowo"ytnych sta$a si& metafor! peryferii,
których sens okre%la nie tyle terytorium
znajduj!ce si& poza stolic! czy inn! metropoli!, ile jako%# "ycia czy mentalno%#
temu towarzysz!ca. Mo"na zauwa"y#,
"e pokutuj!cy do dzi% podzia$ na centrum
i peryferia, maj!cy daleko id!ce konsekwencje spo$eczne i geopolityczne (cywilizacja euroatlantycka i III %wiat, Zachód
i Wschód, Polska A i Polska B), jest w du-

"ym stopniu dziedzictwem mentalno%ci
O%wiecenia, które swoimi scjentystycznymi etykietami skolonizowa$y wspó$czesne
rozumienie %wiata, a co za tym idzie tak"e i miejsce cz$owieka. Zarysowane powy"ej napi&cie pomi&dzy peryferiami
a centrum wydaje si& szczególnie widoczne w kulturze XIX wieku, w której rozwijaj!ce si& o%rodki miejskie, b&d!ce nie tylko kluczowymi w&z$ami administracji
spo$ecznej i pa'stwowej, ale nade wszystko miejscami kreowania i rozpowszechniania ideologii, centrami kulturowymi buduj!cymi okre%lone systemy warto%ci,
przestrzeniami umo"liwiaj!cymi zdobycie wykszta$cenia, stawa$y si& matecznikiem inteligencji, jak równie" miejscem
deponowania kapita$u kulturowego. Jak
zauwa"aj! inicjatorzy naukowego spotkania „Pisarz na prowincji” z Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana D$ugosza w Cz&stochowie oraz Wydzia$u
Filozoficznego Uniwersytetu w Ostrawie, ówczesna rola, jak! przypisuje si&
miastom: stolicy czy innym wielkim
o%rodkom miejskim, okre%la te" jednoznacznie sytuacj&, w jakiej intelektualista
jest zmuszony opu%ci# centrum i uda# si&
na prowincj&. Wyjazd ze „stolicy”, b&d!cej (ród$em informacji o %wiecie, wiedzy,
ale tak"e gwarantem „centralnego systemu warto%ci”, jest zazwyczaj powodowany problemami zdrowotnymi, k$opotami
finansowymi lub nies$aw! i postrzegany
w kategoriach nieudacznictwa. Oddalenie
si& od centrum wymusza$o na intelektu-

alistach przyjmowanie okre%lonych postaw
zwi!zanych nie tylko z wewn&trzn! powinno%ci! wobec mieszka'ców prowincji, ale
tak"e oczekiwaniami tego %rodowiska.
Te ostatnie fantastycznie przedstawia Boles$aw Prus w opowiadaniu Doktór filozofji na prowincji, kiedy wk$ada w usta rozgoryczonego Kocia nast&puj!ce s$owa:
„Obieca$e% przyprowadzi# nam uczonego
i autora, a nade wszystko filozofa ca$! g&b!, a przyprowadzi$e% nam co%... ni to,
ni owo. Zapytano go o Hajdelberg, a on
mówi$ o winie i Niemkach; jad$ sobie (czego mu bynajmniej nie wymawiam) jak parobek, ta'czy$ jak studencik, deklamowa$...
i tak dalej, i tak dalej... Co mi to za filozof? Ten, który by$ u panny Hildegardy,
o to mi dopiero cz$ek! Milcz!cy, zamy%lony, statysta... Rozmawia$ tylko o o%wiacie
i moralno%ci, potem za"!da$ papieru, atramentu, piór, osobnego pokoju i co% tam podobno bardzo znakomitego napisa$...”.
Intelektualista na prowincji nie tyle mia$
by# „pracownikiem umys$owym”, wykonuj!cym perfekcyjnie swój zawód, jak
jeszcze do niedawna okre%la$a takich
„wykszta$ciuchów” socjalistyczna nomenklatura, ale przede wszystkim nauczycielem i sumieniem narodu, autorytetem wypowiadaj!cym si& w imieniu
ogó$u, czy wreszcie ostateczn! instancj!
w sporach o krow&.
arysowane powy"ej napi&cie pomi&dzy centrum a prowincj! niew!tpliwie os$ab$o w ostatnich dekadach, co nale"y t$umaczy# zarówno zjawiskami
cywilizacyjnymi w skali makro pocz!wszy od mechanizmów globalizacyjnych,
dzi&ki którym mcLuhanowska metafora
„globalnej wioski” przesta$a by# tylko
przeno%ni! a sta$a si& faktem, a sko'czywszy na ponowoczesnej refleksji na temat
bycia w %wiecie i jego poznania, która
w postaci Gillesa Deleuze znios$a determinuj!cy przestrze' binaryzm i zast!pi$a my%leniem sieciowym – a w$a%ciwie
k$!czowym. Dzi&ki temu, poj&cie centrum
przesta$o odnosi# si& do przestrzeni,
a zacz&$o do egzystencji, ustanawiaj!c
punkt wyj%cia tam, gdzie znajduje si&
%wiadome „ja”. To, co widoczne jest
w skali makro odbywa si& równocze%nie
w skali mikro w Polsce, czego szczególnie do%wiadczy$a kultura lat 90., ju"
wówczas Jerzy Jarz&bski pisa$ o rozpadzie geograficznego centrum Europy,
a tak"e, co za tym idzie, o kryzysie hierarchii, autorytetów, warto%ci, tradycyjnych no%ników idei oraz wspó$obecno%ci wielu ró"nych konwencji wraz z ich
systemami odniesienia i oceny. Prywatne narracje zakotwiczone w jakiej% osobistej peryferyjnej wydawa$oby historii
nie stoj! w opozycji do uniwersalnych
zjawisk, jeszcze niedawno b&d!cych wyznacznikiem centrum, ale jednocz! si&
w prze"yciach jednostki z do%wiadczeniem ogó$u. Smaczku dodaje prognoza
socjologów, którzy przewiduj!, "e za niemal pó$ wieku 75 procent ludno%ci b&dzie
mieszka'cami aglomeracji miejskich.
Czy wobec powy"szej sytuacji napi&cie
pomi&dzy centrum a prowincj! ju" nie istnieje?

Z

Przygl!daj!c si" polskiej literaturze,
mo#na by zauwa#y$ proces wr"cz odwrotny, piel"gnuj!cy zasta%! opozycj".
Autorzy najnowszej literatury (zjawisko
to nie s%abnie od po%owy lat 90., kiedy to
dzi"ki Jerzemu Pilchowi, Oldze Tokarczuk, Andrzejowi Stasiukowi w geografii literackiej pojawi%y si" Wis%a, Wa%brzych czy Wo%owiec) nie tylko nie
niweluj! owego napi"cia, ale je podkre&laj!, staj!c si" piewcami prowincji lub
&wiadkami jej determinuj!cej si%y. To, co
jeszcze niedawno uchodzi%o wy%!cznie
Wac%awowi My&liwskiemu, dzi& zajmuje nowe pokolenie poszukuj!ce prawdy,
a ta jawi si" w%a&nie na peryferiach. Polska B – jak ironicznie nazywano prowincj" usytuowan! poza g%ównym nurtem
#ycia administracyjnego i gospodarczego, troch" biedna, niezbyt rozgarni"ta,
zbyt powolnie wdra#aj!ca zmiany poustrojowe, nie nad!#aj!ca za p"dem nowoczesno&ci sta%a si" ulubionym tematem
literackich w"drówek. Podupadaj!ce
miasteczka, popegeerowskie wsie, prywatne historie o ludziach wyrzuconych
poza nawias spo%eczny – niespe%nionych intelektualistach i ofiarach restrukturyzacji, lokalne dworce bez poci!gów,
puste pola, których nikt nie uprawia, bo
wi"kszo&$ wyjecha%a do miasta lub
za granic" – to 'ród%o inspiracji i perspektywa, z jakiej ogl!daj! Polsk" m.in. Daniel Odija (Tatarak, Kronika umar!ych),
Andrzej Muszy(ski (Miedza) czy Marcin
Ko%odziejczyk (Opowie"ci z planety prowincja). Prowincja to &wiat, który ginie,
do którego za chwil" nie b"dzie ju#
mo#na wej&$, jak dowodz! autorzy tych
opowie&ci. Zamiast gwaru – cisza, zamiast t"t ni! ce go #y ciem &ro do wi ska – pustka i nuda, oto zapis umierania.
Czego szuka w tym &wiecie pisarz? Jawi si" on jako antropolog, próbuj!cy
utrwali$ odchodz!c! rzeczywisto&$, opisa$, by$ &wiadkiem, dotkn!$ tego, co
za moment przestanie istnie$.
mo#e ten lament nad prowincj!
jest nie co przed wcze sny? Mo #e – jak dowodzi Andrzej Stasiuk, jeden
z naj bar dziej zna cz! cych jej piew ców – prowincja jest konieczno&ci!,
bowiem tylko tam odnajdujemy si" jako spo%ecze(stwo, jako kultura? Jawi si"
ona niczym &wiat w mikroskali – ma%y
organizm, w którym dochodz! do g%osu
wszystkie emocje zgromadzone w ciele.
Odleg%o&$ od wielkich miast jest dla niej
zbawienna, pozwala nabra$ dystansu
do p"dz!cego &wiata, a dzi"ki temu staje si" naturalnym nawozem kultury,
czarnoziemem. Tak widzi j! Stasiuk, ko(cz!c prób" autobiografii intelektualnej
w Jak zosta!em pisarzem: „Patrzy%em
z góry na moje miasto i wiedzia%em, #e
wy#ej ju# nie zajd". I wtedy w%a&nie pomy&la%em, #e mo#e jednak wyjad" i zostan" w ko(cu tym pisarzem. Miesi!c
pó'niej to zrobi%em”. Prowincja jawi si"
zatem nie tylko jako miejsce, ale tak#e
jako kategoria kultury – w tym kultury
literackiej – jak przekonuje Marian Kisiel. Zauwa#a on ciekaw! zale#no&$
pomi"dzy centrum i powstaj!c! w tym
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kontek&cie literatur! narodow! a peryferyjnym #yciem literackim, które musi
ustawi$ odpowiednio &rodek ci"#ko&ci,
by nie zniszczy$ jako&ci powstaj!cej literatury jak i samego &rodowiska literackiego. Je&li bowiem zbyt silny akcent po%o#y si" na to, co centralne, zniszczy si"
oddolne, regionalne i peryferyjne w swej
istocie #ycie literackie wraz z ca%ym &rodowiskiem, gdy jednak przesunie si" nacisk, to prowincjonalno&$ zniszczy si" jako&$ twór cz!. Po wy# sze na pi" cie
pomi"dzy centrum a regionem czy peryferiami pokazuje jednoznacznie, #e kategorii prowincji nie mo#na rozumie$
wy%!cznie w kontek&cie geograficznym,
ale tak#e jako przestrze( mentaln!, która kszta%tuje #ycie lokalne, jako prowincj" duchow!, która niesie ze sob! ciekawe skojarzenia metaforyczne.
Odwo%uj!c si" do refleksji Bogus%awa
Zieli(skiego na temat postrzegania Europy )rodkowej w perspektywie symbolicznych krain i miejsc: Arkadii, Atlantydy i Jeruzalem, mo#na by podobne wnioski
odnie&$ do sposobu postrzegania peryferii w ogóle, cho$ nieco inaczej roz%o#y$ akcenty. Niew!tpliwie jawi si" prowincja jako miejsce mityczne, ar kadyjskie,
w którym czas si" zatrzyma%. To &wiat,
do którego ucieka si" od cywilizacji – mniej skomplikowany, naturalny,
pe%en mitycznej si%y. Jest on miejscem odosobnienia, alternatyw! dla nowoczesno&ci, utopi!: spo%eczn!, obyczajow! czy religijn!, która proponuje wspó%czesnemu
cz%owiekowi ocalenie. Pomimo dokonuj!cego si" rozpadu tego miejsca, ruin, materialnego niedostatku, prowincja staje si"
wyrazem uznania znaczenia i zaufania
do warto&ci, które reprezentuje. Zreszt! mit
„wsi spokojnej, wsi weso%ej”, obecnej
od czasów Kochanowskiego i dzi"ki rekonwalescencji po czasie dworskich ekscesów utrwalonej w kulturze, sta% si"
do&$ no&n! ide! w &rodowisku intelektualnym, #eby wspomnie$ tylko modernistyczn! „ch%opomani"” czy powojenny
kult „prostego cz%owieka”. W ten mit wpisuje si" obraz prowincji jako rzeczywisto&ci bardziej naturalnej, prymitywnej i zmys%owej, dalekiej od wielkomiejskiego
dystansu, udawania, pozerstwa. Mo#e
dlatego pisarz szuka tu nie tylko uzdrowienia z cywilizacyjnych chorób, czy inspiracji, ale przede wszystkim zanurzenia si"
w prawdziwe #ycie, autentycznego do&wiadczenia odpowiadaj!cego pierwotnym
instynktom. Te bowiem dla wspó%czesnego cz%owieka uwik%anego w szereg uzale#nie(, poddanego nieustannej samokontroli, spo%ecznym mechanizmom
poprawnego zachowania jawi! si" jako
&wiat alternatywny, w którym cho$
na chwil" chcia%by si" zanurzy$. Z drugiej
strony prowincja to Atlantyda zniszczona
przez kolejno nast"puj!ce po sobie ustroje i zwi!zane z tym reformy gospodarcze.
To miejsce podupad%e, zrujnowane, zatopione w zalewie nowoczesno&ci, do którego dost"p mo#na uzyska$ poprzez &lady dawnych wydarze( czy miejsc. Wobec
takiej sytuacji staje pisarz, którego zadaniem jest ze szczegó%ów, tych migotliwych

znacze(, skrawków przesz%o&ci uobecnionych jeszcze w namacalnych fragmentach
ruin naszkicowa$ pejza#. Id!c tropem
mitycznych metafor, mo#na by jeszcze
przywo%a$ prowincj" rozumian! jak Kret", która jawi si" niczym wi"zienie.
To miejsce odosobnienia – jak przypadku Minotaura uwik%anego w labirynt
w Knossos czy Dedala nie mog!cego opu&ci$ wyspy – staje si" dla pisarza ciasne,
niewygodne, jest przestrzeni! d%awi!c!, zamykaj!c! swój ciasny kr!g wokó% poczucia samostanowienia o sobie. Jest te#
prowincja niczym wyspa Skyros, na której znajduje swe schronienie Achilles.
To rodzaj azylu, do którego ucieka si"
przed prze&ladowaniem, to miejsce odosobnienia, dok!d nie docieraj! odg%osy
codzienno&ci. Tak rozumiane peryferia to
zatem efekt oddzia%ywania geografii mitycznej – w du#ej mierze bardziej wyobra#enia ni# do&wiadczenia, lub prze#ycia
przekszta%conego w obraz mentalny. Ukazuj!ca si" w ten sposób prowincja nie jest
ju# jak w poprzedniej metaforze weryfikowana wy%!cznie pozytywnie, a jej &lady cz"sto przyjmuj! posta$ pi"tna czy blizny jak ma to miejsce w twórczo&ci
Ignacego Karpowicza. I nie chodzi tu bynajmniej o peryferia w rozumieniu terytorialnym, bo w przekonaniu autora, Polska w ogóle jest prowincj!, ale o wymiar
duchowy – mentalny w%a&nie kojarzony
z kiczem, dewocj! i sarmackimi nalecia%o&ciami.
eografia mentalna Europy niew!tpliwie postrzega Polsk", podobnie jak
pozosta%e kraje Europy )rodkowej, jako
prowincje – usytuowane z dala od %ona
Zachodu, wystarczy przywo%a$ szereg
dowcipów na temat wyjazdu na Wschód
od Austrii i Niemiec, by dostrzec imagologiczn! determinacj". Prowincj" mamy
we krwi – zdaj! si" mówi$ przewodniki
turystyczne zachwalaj!ce gospodarstwa
agroturystyczne i ekologiczne miejsca
wypoczynku. Z tak! prowincj! nie mo#na wygra$, jest si" przegranym w momencie og%oszenia zawodów. Przyzna$,
#e peryferia – wstyd, walczy$ ze stereotypami to przegra$ ju# na starcie, #eby
przypomnie$ groteskowe wypominki,
#e Ko per nik, Sien kie wicz, Cho pin,
Curie-Sk%odowska i pojedynek z najwybitniejszym pisarzem argenty(skim.
Bo pisarz z prowincji jest jednak kim&
gorszym, mniej powa#nym, dostojnym
i znacz!cym, dlatego powinien przenie&$ si" do miasta – najlepiej europejskiego, a je&li go nie sta$ to przynajmniej
do stolicy lub innej metropolii o wysokim statusie dziedzictwa kulturowego. To
poczucie gorszo&ci, bynajmniej nie nowe, tak charakterystyczne dla polskiej
mentalno&ci, otwiera jeszcze jedn! przestrze( refleksji nad peryferiami, które jawi! si" jako stan umys%u.
Nie da si" tym samym unikn!$ nawi!zania do wspomnianego ju# cyklu spotka(
organizowanych przez polskich i czeskich
humanistów z Cz"stochowy i Ostrawy
pod nazw! „Intelektualista na prowincji”.
Zadziwiaj!ce wydaje si" bowiem pokrewie(stwo polsko-czeskie w podej-
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mowaniu tego tematu, cho! jego interpretacja wydaje si" zasadniczo ró#na. Nasi
po $u dnio wi s% sie dzi sy tu uj% wie le
ze swoich fabu$ literackich i narracji
kulturowych (cho!by filmowych) w przestrzeni prowincjonalnej. Ma$e miasteczka, wiejskie osady to miejsca wr"cz sakral ne dla ich miesz ka& ców, st%d
problemy, które ich spotykaj%, urastaj%
do rangi globalnej. W efekcie powstaj%ce tam obrazy opowiadaj% o uniwersalnych do'wiadczeniach na swój „prowincjonalny” sposób i robi% to niezwykle
m%drze i humorystycznie urzekaj%co,
czego zazdro'ci$ im Jan Machulski w scenie fina$owej Superprodukcji. W poczuciu gorszo'ci nie mamy bowiem sobie
równych, dlatego nawet Czechom zazdro'cimy ich prowincji, bo jak pisze cytowany ju# Stasiuk „Czechy jako' nas kr"ci$y. Ameryka owszem, ale Czechy jako'
bardziej realnie. Czesi to byli dla nas tacy Polacy, ale troch" lepsi”. St%d polska
prowincja ju# nie tak urokliwa i sentymentalna, nie tak prza'na i arkadyjska, a bardziej wstydliwa: odpustowa i posekretarzowa. To niew%tpliwe poczucie gorszo'ci
Cz"stochowa, otoczona ma$ymi miasteczkami i wioskami, #yj%ca rytmem handlu na lokalnym bazarku i niesiona 'piewami pielgrzymów krocz%cych Alejami
Naj'wi"tszej Marii Panny, nosi w sobie.
Lokalno'! Cz"stochowy, wymuszona
usytuowaniem terytorialnym oraz zmianami administracyjnymi, które spowodowa$y obni#enie rangi miasta z województwa do jednego z wielu miast (l%ska

Ale meksyk!
ochodz%cy z Meksyku student UniP
wersytetu (l%skiego napisa$ do Poradni J"zykowej Instytutu J"zyka Pol-

36

skiego U( z pytaniem, sk%d wzi"$o si"
w polszczy*nie powiedzenie Alemeksyk.
Odpowied* by$a trudna: nie dlatego, #e
nie wiadomo, jak wyja'ni! pochodzenie
tej potocznej metafory, lecz z powodu
negatywnych konotacji z tym powiedzeniem zwi%zanych, które mog$yby urazi!
Meksykanina. Aby jednak pozosta! rzetelnym, zacz%! nale#y od definicji,
a w s$ownikach j"zyka polskiego meksyk jest definiowany jako stan rozprz"#enia, ba$aganu, zamieszania…
Nigdy nie by$am w Meksyku, wi"c
aby dowiedzie! si", dlaczego Polacy postanowili tak w$a'nie nazywa! stan
odbiegaj%cy od normy i daleki od porz%d ku, po stano wi$am od wo $a! si"
do *ró de$, czy li re la cji na ocz nych
'wiadków, które naj$atwiej znale*!
na stronach internetowych zajmuj%cych si" podró#ami albo na blogach podró#ników. Tury'ci, którzy stykaj% si"

rzuconego na jego obrze#a, jest niew%tpliwie sol% w oku w$odarzy i tak zwanej
elity miasta. W tym kontek'cie mo#na rozumie! rodz%ce si" poczucie peryferyjno'ci, i dzia$ania zmierzaj%ce do przezwyci"#enia tej sytuacji, od aspiracji uczelni
do mia na uni wer sy te tu po cz%w szy,
a na licznych imprezach miejskich i plenerowych maj%cych pokaza! kulturaln%
Cz"stochow" sko&czywszy. Nawet najwi"kszy pomnik Jana Paw$a II usytuowany na drugim biegunie miasta zdaje si"
walczy! o uwag" tych, którzy jedynie
przejazdem mi"dzy Katowicami a )odzi%
zatrzymuj% si" w przydro#nym McDonalds’ie lub jako pielgrzymi b%d* tury'ci
wnikaj% g$"biej – do centrum. Poczucie
gorszo'ci i wynikaj%ce z tego faktu niezadowolenie jest jednak inne ni# u (l%zaków etnicznych (trudno wszak nie rozu mie! cz" sto cho wian, #e za rów no
pod wzgl"dem historycznym, jak i kulturowym (l%zakami si" nie czuj%). Z jednej strony lekcewa#%, pomijaj% milczeniem prze sz$o'!, daw no'!, któ ra
nieodmiennie kojarzy si" z Jasn% Gór%,
Szwedami i to#samo'ci% konstruowan%
w oparciu o do'wiadczenie religijne,
niejako uniewa#niaj%c swoj% obecno'!
w hi sto rii – tak #e tej pó* niej szej
– XIX-wiecznej, industrialnej, czy przedwojennej – wielokulturowej. Z drugiej
strony k$ad% nacisk na to, co tera*niejsze,
oswajaj%c „obecne” – bez dziedzictwa – bez dziedziczenia, przekre'laj%c
tym samym w$asn% historyczno'! i 'wiadomo'! siebie. Tej ucieczce od historii to-

z Meksykiem, opisuj% go jako kraj
bardzo interesuj%cy, o pi"knych krajobrazach i pla#ach, ciekawej kulturze,
tradycjach, architekturze i kuchni oraz
jako kraj pe$en #yczliwych, sympatycznych, przyjaznych, weso$ych ludzi,
ostatecznie jednak pozostawiaj%cy niestety wra#enie ba$aganu, zw$aszcza
przez chaotyczny ruch ko$owy (brak
kursów i egzaminów na prawo jazdy),
nadu#ywanie klaksonów, ha$as, brak
zasad bezpiecznego poruszania si"
po ulicach, du#e nasilenie przest"pczo'ci, kradzie#e, ale przede wszystkim
dzia$alno'! i walki mafii narkotykowych, podczas których gin% lub zostaj% ranni niewinni ludzie
W wyra#eniach metaforycznych cz"sto liczy si" szczegó$, uchwycenie tego,
co mówi%cemu wydaje si" w danej
rzeczy lub zjawisku typowe, dlatego ten,
kto po raz pierwszy u#y$ okre'lenia meksyk, aby nazwa! stan zamieszania i chaosu, kierowa$ si" pewnie ogólnym wra#eniem wyniesionym z podró#y po tym
kraju. Przykre jest, #e wra#enie to nie
okaza$o si" dobre, lecz udzia$ w tym ma
równie# potoczne my'lenie: meksyk to

warzyszy przekonanie o porzuceniu prowincjonalno'ci – tego wszystkiego, czego powinien wstydzi! si" nowoczesny
mieszkaniec ponowoczesnej Europy.
Czy w takiej przestrzeni jest miejsce dla
pisarza? Czy w takim miejscu maj% szans" powstawa! dzie$a miary Dostojewskiego? Czy kluczenie Alejami pozwoli na postawienie paru egzystencjalnych pyta&
na miar" Heideggera? Mo#e obecno'!
Zygmunta Krasi&skiego przez kilka tygodni w pobliskim Z$otym Potoku wystarczy, podobnie jak m$odo'! Ludmi$y Marja&skiej kszta$c%cej si" w istniej%cym
do dzi' Liceum im. Juliusz S$owackiego
czy 'lady obecno'ci #ycia i twórczo'ci Haliny Po'wiatowskiej, której Dom Poezji
odwiedzaj% dzi' uczniowie okolicznych
szkó$? A mo#e ten ca$y ha$as o prowincj" jest zupe$nie niepotrzebny, sztucznie
podsycany nowoczesn% ideologi%, dla
której peryferia s% potrzebne, by uzasadnia! istnienie centrum jako no'nika okre'lonych warto'ci? Nie mnie odpowiada!
na te pytania, wszak sam pochodz" z miasta, które nie posiada rynku tylko najd$u#sz% ulic" w Polsce i cierpi na kompleks
utajonej wiejsko'ci, które nie mo#e pochwali! si" w$asn% uczelni%, a jedynie filiami innych wielkich o'rodków akademickich i które dot%d wyda$o na 'wiat
kilku lokalnych poetów oraz 'wiatowych
pisarzy (towar jeszcze bardziej deficytowy) – tym bardziej znacz%cych im bardziej oddalonych od swojego Heimatu.

!

wszak metafora potoczna, a j"zyk, którego u#ywamy na co dzie& utrwala
(jak#e cz"sto i jak#e ch"tnie) niepochlebne opinie, z$o'liwe uwagi, okre'lenia pejoratywne. Badacze potocznej odmiany
polszczyzny – np. W$adys$aw Luba'
w monografii pt. Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny – zwracaj% uwag"
na fakt, #e nasza mowa codzienna ma
szczególnie wiele nazw negatywnych
cech i zachowa&, wyrazów zwi%zanych z negatywnym warto'ciowaniem,
negatywnymi emocjami. I pewnie nie
jest to tylko cecha potocznej polszczyzny, lecz niestety w ogóle ludzkiego my'lenia…
Na koniec warto doda!, #e meksyk
w tym znaczeniu musi by! – zgodnie
z zasadami pisowni polskiej – zapisywany ma$% liter% jako eponim, czyli
okre'lenie pochodz%ce od nazwy w$asnej. Podobne formy w polszczy*nie to
m.in. judasz (zdrajca), romeo (zalotnik),
don!uan (uwodziciel), adonis (urodziwy m$odzieniec), nestor (cz$owiek
najstarszy wiekiem w jakiej' grupie),
hamlet (cz$owiek niezdecydowany),
herkules (si$acz), otello (chorobliwie
zazdrosny m%#). Wyrazy takie gromadzi m.in. S"ownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych W$adys$awa Kopali&skiego.
KATARZYNA WYRWAS
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ogrodzie i pobliskim lesie t!uk" si# dzi#cio!y.
Zosta!o tu jeszcze troch#
sta rych drzew, wi#c
na wpó! puste pnie rezonuj" wspaniale. Na ga!#ziach krzewów wydzieraj" si# coraz g!o$niej ptaki najró%niejszej proweniencji. S!owem
wiosna na wsi w ca!ej okaza!o$ci
– gdzie$ jeszcze uchowa!y si# traktory, cho& tutejszemu rolnictwu raczej nie wró%y si# $wietlanej przysz!o $ci. Te raz wy pe! z!y na po la
i wprawiaj" w os!upienie mojego
wnuka – dziwi si#, %e zabawki mog" by& takie ogromne, prawdziwe
potwory, zupe!nie jak te, którymi
karmi jego kilkuletni" wyobra'ni#
telewizja. Nasz" tak%e, tylko %e te
potwory przeznaczone dla nas wygl"daj" i zachowuj" si# ca!kiem inaczej. Jak? O, to trudne pytanie; ka%dy ma in n" po sta& i in ne po le
do zaorania. Jedne przybieraj" ludzk" posta& i orz" ugór zwany elektoratem, inne, pozornie ca!kiem bezin te re sow nie, orz" za gon zwa ny
histori" i doszukuj" si# czego$, co
mog!oby pos!u%y& jako sól sypana
w rany, a jeszcze inni przeoruj" poletko kultury, licz"c na to, %e gdzie$
u spodu skiby wychynie co$ niepatriotycznego, co do tej pory drzema!o w ukryciu, albo przeciwnie – tak
patriotycznego, %e a% groteskowego. S" i takie, które po%eraj" sfer#
naszej obyczajowo$ci, t!umacz"c
nam, %e bez nich zginiemy marnie.
S!owem, interes tzw. wymiany idei
i pogl"dów (startych na nowe i odwrotnie) kr#ci si# pe!n" par", a ta
para idzie w gwizdek, a ten gwizdek
to nie tylko telewizja, ale media
w ogóle.
Tak sobie my$l#, %e potwory, które pchaj" si# do wyobra'ni mojego
wnuka, to piku$ tak zwany w porównaniu z tymi, które zasadzaj" si#
na nas. Zauwa%y!em te%, %e nawet
on swoim kilkuletnim rozumem odkry!, i% w takim „Scooby Doo” to
tylko 'li ludzie przebieraj" si# za duchy i potwory, a my jako$ mamy
trudno$ci z odró%nieniem tych prawdziwych i gro'nych od wydumanych
i jarmarcznych. No i mamy problem:
przez to wszystko przestajemy odró%nia& lewa r#k# od prawej, skromn" m"dro$& od nad#tej g!upoty, kradn"cych od okradzionych i w ogóle
$wiat robi si# jaki$ ma!o przejrzysty. A to niedobrze. Mówi# moim
studentom, i% media s" m.in. po to,
%eby obja$nia& $wiat, ale prawda-li
to? Pewien ca!kiem nieg!upi Hiszpan mawia!, %e jest tak jak nam si#
wydaje, ale czy my wiemy, co nam
si# wydaje? Kto$ podpowiada nam,
%e Iskandery u naszych granic to

Z moich Górek
WITOLD*TURANT

ciwnie. Jest elementem wielu wiosennych obrz#dów, z tymi najwa%niejszymi, wielkanocnymi w!"cznie.
To symbol oczyszczenia i taki te%
jest sens naszego )migusa. Jednak
i tu jaki$ umiar by!by wskazany, albowiem wci"% si# s!yszy, %e w przyrodzie nie ma jej w nadmiarze, jakby w przeciwie(stwie do mediów.
Lubi# patrze& na strumyk przep!ywaj"cy w s"siedztwie; latem niby
pustynna rzeka okresowa, ledwie zipie, ale teraz sta! si# spor" rzeczu!k". To, i p"czkuj"ce drzewa i krzewy, to s" fak ty, a resz ta to
interpretacje – my$l taka przysz!a
mi do g!owy. Nad strumykiem przechadza si# kogut, piej"c od czasu
do czasu. Kiedy pieje o porannej
szarówce, mam ochot# cisn"& w niego butem, ale teraz? Niech sobie
pieje. To te% jaki$ konkret w wiejskim pejza%u. I zaraz nachodzi mnie
my$l kolejna, a raczej cytat z powie$ci przeczytanej kiedy$ w m!odo$ci, powie$ci o komandosach, którzy utkn# li w ru inach Arn hem
i czekaj" z rezygnacj" na niemieckie kontrnatarcie, a jeden z nich mówi do swoich towarzyszy: „napi!bym si# pi wa, a wszyst ko in ne
p......#”. To nie eskapizm ani pochwa!a abnegacji, ale raczej naturalna obrona umys!u przed atakiem
nie – konkretów, przewagi interpretacji nad faktami.
Wracaj"c jednak do fascynacji mojego wnuka, to bardzo zmartwi!a go
wiadomo$&, i% w niedalekim Chybiu maj" zosta& wyci#te zabytkowe
d# by*). Wszyst kim wia do mo, i%
w korzeniach d#bów mieszkaj" ró%ne przyjazne ludziom stworki. Pono& nawet s!ynny Kacperek, Górecki Skrzat pomieszkiwa! tam niegdy$.
No i gdzie te stworki teraz si# podziej"? Odejd" sobie pewnie w sin"
dal, a my pozostaniemy zdani na swoje jak%e u!omne interpretacje. O kilka faktów b#dzie przecie% mniej.
Dzieciom pozostawimy wiosenn"
i$cie syzyfow" prac# „sprz"tanie
$wiata” i kolejne pytanie bez odpowiedzi: po co komu w takim razie
ekologia? Mo%e pozostan" jakie$
wyblak!e fotografie w albumach mi!o$ników przesz!o$ci, którzy b#d# je
pokazywa& wnukom, mówi"c: mieli$my tu kiedy$ alej# wysadzan" starymi d#bami. A wnuki? Pobiegn"
przed telewizor, %eby ogl"da& kolejne przygody nieprawdziwych potworów, pozostawiaj"c nas z tymi
prawdziwymi.

"
"
Potwory
gro'ne
i niegro'ne

wielkie zagro%enie, a kto inny twierdzi, i% jest ono takie, jak ze strony
stracha na wróble. Je$li gdzie$ s!yszymy, %e sankcje wobec Rosji, co
prawda niespiesznie, odnosz" jednak skutek, natychmiast kto$ inny
podniesionym g!osem poucza nas,
%e uderzaj" przede wszystkim w nas
i chwali tych, którzy potrafi" je omin"&. A nasze zdanie? Przepytywany
przez dziennikarza na okoliczno$&
podejrzenia przekr#tu polityk – biznesmen (oligarcha?) z $wi#tym oburzeniem odpowiada, %e nie czas na takie pytania, gdy w $wiecie dochodzi
do tragedii. Zapytujemy, co ma jedno do drugiego, ale przecie% ani on
nam nie odpowie, ani my sobie. Bo
mo%e jednak ma? A je$li nie, to co?
I tak oto $wiat zdaje si# odp!ywa&
we mg!#, jak ten ga le on wid mo
na Morzu Sargassowym, a my pozostajemy tam, gdzie byli$my, a nasza
wiedza o nim, ta cyberblisko$& wyczekiwana wydaje si# u!ud" i po%ywk" dla ró%nych teorii nie z tej
ziemi. No w!a$nie: szczepi& dzieci,
czy nie szczepi&? Mo%e lepiej zaczeka&, a% ró%ne z dawna zapomniane
choroby zaczn" zbiera& na nowo swoje %niwo. Mo%e trzeba liczy& na to,
i% w my$l zasady „co ci# nie zabije,
to ci# wzmocni”, ci mniej odporni
wraz z ich mniej odpornymi genami
znikn" z tego $wiata i doczekamy
si# wreszcie idealnie zdrowych spo!ecze(stw, bo cz!owiek jak si# nie
wychoruje porz"dnie, nie jest sob".
Brednie? Zapewne, ale z jakim przekonaniem g!oszone.
Krótko mówi"c, woda chlupocze.
A przecie% woda to nic z!ego. Prze-

!
*) G!os Ziemi Cieszy(skiej, Nr 10, 13.03.2015
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Foto: z materia!ów Muzeum w Sosnowcu

Ze ZBIGNIEWEM STUDENCKIM
rozmawia MARIA SZTUKA

Muzealnik
o sercu odkrywcy
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– Muzeum w Sosnowcu obchodzi
w tym roku 30. rocznic! istnienia, to
równie" pana jubileusz, poniewa" kieruje pan t# placówk# od pocz#tku...
– To kawa! czasu, pocz"tki nie by!y !atwe. Za czy na li #my od gro ma dze nia
zbieranych eksponatów w portierni prz$dzalni „Intertex”. Pa!ac dopiero przygotowywano wówczas dla muzeum. Ile%
przez te trzydzie#ci lat uzbiera!o si$
wspomnie&.

– Mo"e wi!c zacznijmy od urokliwego budynku, w którym mie$ci si! muzeum.
– Ten pi$k ny neo ba ro ko wy pa !ac
wzniós! pod koniec XIX wieku niemiecki fabrykant Ernst Schön, za!o%yciel pobliskiej prz$dzalni we!ny czesankowej.
Po wojnie do lat osiemdziesi"tych dwudziestego wieku mieszkali w nim pracownicy „Intertexu”. Po ich wyprowadzce
obiektem zaj$!o si$ miasto i w 1980 roku

pa!ac zosta! wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Otrzyma! numer 1241...
– Co za pami!%...
– Jestem z wykszta!cenia historykiem,
a 1241 to data bitwy pod Legnic", nie mog!em wi$c zapomnie'. Po wyprowadzeniu
lokatorów rozpocz$!y si$ prace remontowe, a Muzeum Górno#l"skie w Bytomiu
otrzyma!o zadanie utworzenia tu swojego
oddzia!u. W marcu 1985 r. placówka ruszy!a, a ja zosta!em jej kierownikiem.
Pierwszego stycznia 1995 roku miasto
przej$!o muzeum i mogli#my nieco odetchn"', oznacza!o to bowiem zmian$ finansowania i sta!" dotacj$ miejsk".
– Pami!tam pierwsze apele o przynoszenie do nowo tworzonego muzeum pami#tek zwi#zanych z miastem. G&o$no
jednak o sosnowieckim muzeum zacz!&o si! mówi% dopiero po 1989 r.
– Rozpocz$li#my wówczas cykl roboczo
nazwany histori" bez bia!ych plam. Mnie
szczególnie zapad! w pami$ci rok 1990
a nade wszystko emocje, jakie towarzyszy!y naszej wystawie Katy". Zgromadzili#my
na niej m.in. dokumenty i fotografie kilkudziesi$ciu Zag!$biaków i (l"zaków,
którzy tam zgin$li. Chyba ju% nigdy %adnej wystawie nie towarzyszy!y takie emocje, ja nie zapomn$ jej do ko&ca %ycia. I nie dlatego, %e przez trzy miesi"ce
przewin$!o si$ przez muzeum kilkana#cie
tysi$cy zwiedzaj"cych, %e otwarta zosta!a 5 marca, dok!adnie w 50. rocznic$
podj$cia przez w!adze ZSRR tak zwanej
decyzji katy&skiej, %e ekspozycj$ tworzy!y niezwyk!e pami"tki, przechowywane dot"d na strychach, czy w piwnicach, które
po raz pierwszy zosta!y upublicznione…
ale z powodu wstrz"saj"cych i poruszaj"cych reakcji ludzi, bywa!o krewnych, którzy w#ród dokumentów i zdj$' odnajdywali swoich bliskich, nie oby!o si$ wi$c bez
!ez i wzruszenia. Ludzie podchodzili, pytali o szczegó!y.
Co kilka miesi$cy powracali#my do tematu bia!ych plam, by!y wi$c pó)niej wystawy po#wi$cone m.in. Czwartemu rozbio ro wi Pol ski, Nie po ko na nym czy li
wi$)niom politycznym okresu stalinowskiego, %adna jednak nie poruszy!a ju%
tak jak Katy", %adna nie by!a tak przejmuj"ca.
– Muzeum przyzwyczai&o nas do wystaw cyklicznych, przypomnijmy cho%
kilka.
– To prawda, wi$kszo#' z tych ponad
czterystu ekspozycji, jakie mia!y tu miejsce, by!a realizowana w cyklach, dotyczy!y one na przyk!ad: religii #wiata. Prezentowali#my wiar$ *ydów, islam, religie
Egiptu, Dalekiego Wschodu. W bogatym
cyklu historii i kultur innych narodów pojawi!y si$ Chiny, Izrael, Indie, Indonezja,
Nowa Gwinea, Meksyk, Bu!garia, Czechy,
S!owacja, W$gry, Rumunia... W cyklu
Wielcy mistrzowie prezentowali#my dzie!a Jana Matejki, Józefa Che!mo&skiego,
Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa,
Albrechta Dürera, Kossaków, Xawerego
Dunikowskiego, Andy Warhola, Picassa.
Wielokrotnie eksponowali#my malarstwo,
grafiki, rze)by ze zbiorów sosnowieckich artystów, mieli#my kilka wystaw ro-

dzimego Mariana Maliny, Jacka Ryka!y,
Kryspiana Adamczyka, Stanis!awa Gawrona… nie sposób wymieni" wszystkich.
– Przywo!a! pan cykl prezentuj"cy historie i kultury innych narodów, tych
wernisa#y nie da si$ zapomnie%, nie tylko z powodu egzotyki eksponatów, ale
znamienitych go&ci i… wspania!ych potraw.
– Zazwyczaj te wystawy otwierali ambasadorowie kraju, którego kultur# przedstawiali$my, nie mog!o wi#c oby" si# bez
tradycyjnych potraw. Degustowali$my
przysmaki ró%nych kuchni: chi&skiej,
egipskiej, indonezyjskiej, meksyka&skiej,
czeskiej, w#gierskiej i bu!garskiej. Rzeczywi$cie, by!a to wówczas du%a atrakcja.
– W roku, kiedy powsta!o muzeum,
Sosnowiec &wi$towa! 82. rocznic$ nadania praw miejskich. To krótka historia,
mo#na wi$c by!o !atwo dotrze% do pami"tek, dokumentów, fotografii, ale te#
nie by!o ich chyba zbyt wiele.
– Gdyby to by!a prawda, nie mogliby$my kontynuowa" najd!u%szego z naszych cykli Sosnowiec. Nasza ma!a ojczyzna, a przecie% uda!o si# zgromadzi"
zarówno eksponaty ilustruj'ce histori#
miasta, stworzy" Sosnowieckie ABC, jak
i seri# wystaw Wielcy nieznani, Trójk"t
Trzech Cesarzy, Dzielnice Sosnowca,
Z dziejów Milowic. W Dziale Historii
i Kultury Miasta dysponujemy poka(n' kolekcj' kart pocztowych (najstarsze z nich
pochodz' z XIX wieku), obszernym zbiorem ponad stuletnich materia!ów kartograficz nych, do ku men tów urz# do wych,
druków ulotnych, plakatów, odezw, sztandarów, medali, odznak, emblematów, unikatowych fotografii. Mamy wiele cennych
judaików. Te zbiory stale si# powi#kszaj', wci'% przybywa nowych pami'tek, chocia% nie jest ich ju% tak du%o, jak na pocz'tku, ale ka%dego roku przygotowujemy
now' wystaw# obrazuj'c' przemiany spo!eczne, przestrzenne i gospodarcze miasta.
Zwykle ekspozycjom towarzysz' okazjonalne wydawnictwa.
– Muzeum mo#e przypisa% sobie
przy wró ce nie pa mi$ ci o Trój k" cie
Trzech Cesarzy, miejscu historycznie naznaczonym, ale zapomnianym. Po g!o&nej wystawie w 2008 roku powsta!o wiele publikacji, a do Trójk"ta zacz$!y si$
wyprawy, przyje#d#a!y wycieczki nawet
z odleg!ych zak"tków Polski.
– Mieli$my nie jedn' a trzy wystawy:
dwie objazdowe i jedn' czasow'; wszystkie by!y cz#$ci' trzyletniego projektu
Od Trójk"ta Trzech Cesarzy do Traktatu
w Schengen. W dwudziestu miastach w kraju i za granic' prezentowali$my ekspozycj#
objazdow', go$ci!a tak%e w Sejmie RP. Powsta!y dwie publikacje albumowe i kilka nieco mniejszych. Odby!a si# tak%e mi#dzynarodowa konferencja naukowa, nad któr'
patronat honorowy obj'! m.in. Sekretarz Generalny Rady Europy Terry Davis, jej pok!osiem by!a ksi'%ka Granice w Europie #rodkowo-Wschodniej w XIX–XX w. Od Trójk"ta
Trzech Cesarzy do Traktatu w Schengen. Kilkuset uczniów walczy!o o Puchary Trzech
Prezydentów – Jaworzna, Mys!owic i Sosnowca w konkursie historycznym Trójk"t

Trzech Cesarzy wczoraj i dzi$. To by!o pot#%ne przedsi#wzi#cie.
– Op!aca!o si$, za realizacj$ tego projektu Muzeum w Sosnowcu otrzyma!o
nagrod$ Marsza!ka Województwa 'l"skiego.
– Tak. To by!a nagroda w konkursie Wydarzenie Muzealne 2008 roku, w kategorii „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa
kulturowego”. Zdobywcami pierwszego
miejsca byli$my ju% wcze$niej w 1992, powtórzyli$my ten sukces tak%e w 2012.
– Wiele osób kojarzy sosnowieck" placówk$ z unikatow" kolekcj" szk!a, to
rzeczywi&cie rarytas. Jak to si$ sta!o, #e
tu trafi!a?
– Wszystko zacz#!o si# w 1980 r., kiedy w Sosnowcu powsta!a Centralna Wzorcownia Szk!a, rok pó(niej przekszta!cono
j' w Muzeum Szk!a Wspó!czesnego,
a w 1995 r. kolekcja sta!a si# nasz' w!asno$ci'. W dobie, kiedy polskie szklarstwo
ulega stopniowej likwidacji, zbiory te
staj' si# coraz cenniejsze, a sk!adaj' si#
z trzech cz#$ci: szk!a u%ytkowego, szk!a
unikatowego i artystycznego autorstwa polskich twórców oraz szk!a historycznego.
Najliczniejsz' z nich jest kolekcja szk!a
u%ytkowego zawieraj'ca wzory z XX
i XXI wieku, jej znaczn' cz#$" stanowi'
przedmioty formowane i dekorowane
r#cznie za pomoc' piszczeli i drewnianych
form, reszta to eksponaty formowane mechanicznie, czyli szk!o prasowane. W sumie posiadamy ponad sze$" i pó! tysi'ca
obiektów. To unikatowe archiwum dokona& polskich designerów, technologów
i hutników, jedyny taki zbiór w Polsce.
– To kolekcja zamkni$ta, czy pozyskujecie nowe eksponaty?
– Dzi#ki wspó!pracy z Akademi' Sztuk
Pi#knych we Wroc!awiu, jedyn' uczelni'
w Polsce kszta!c'c' projektantów szk!a,
trafiaj' tu kolejne prace naszych twórców.
– A szk!o historyczne?
– To najmniejsza cz#$", jednak s' tu
cenne wyroby m.in. takich firm europejskich, jak „Pallme-König”, „LötzWitwe”
i „Moser” z Czech, „Lamartine” i „Emil
Gallé” z Francji, Vereinigte Lausitzer
Glaswerke AG i Württembergische Metallwarenfabrik z Niemiec, „Niemen”
na Litwie, ale i nasze rodzime wyroby
z „Hortensji” w Piotrkowie Trybunalskim
oraz hut „Z'bkowice” w D'browie Górniczej i „Zawiercie”...
– Wielokrotnie Muzeum eksponowa!o dzie!a twórcy, który jest dum" miasta, malarza i grafika Mariana Maliny,
s" one w!asno&ci" Muzeum?
– To nasza chluba, jeste$my w posiadaniu nie tylko unikatowych obrazów Mariana Maliny, które namalowa! we wczesnym okresie twórczo$ci, ale tak%e wielu
grafik a nawet matryc. W tym roku przypada trzydziesta rocznica $mierci artysty,
wi#c chcemy pokaza" jego dorobek m.in.
w Muzeum w Gorlicach.
– Czy w dobie technologicznych innowacji muzeum mo#e by% atrakcyjne?
– Mo%e i powinno. Wyznaj# zasad#, %eby by!a jak najwi#ksza ró%norodno$" wystaw, dlatego w ka%dym roku organizowa-

li$my minimum kilkana$cie ekspozycji.
Sta!a wystawa obrazuj'ca histori# naszego miasta, której utworzenie to wr#cz nasz
statutowy obowi'zek, jest niezwykle kosztowna. Mamy wprawdzie opracowany
atrakcyjny nowoczesny scenariusz przewiduj'cy nawet pewne zmiany aran%acji
wn#trza pa!acu, ale nie mo%na si# do tego
zabiera" po!owicznie, musimy zaczeka"
na odpowiednie $rodki. Gotowa propozycja czeka od 2011 roku.
– Sta!a wystawa mo#e zablokowa% du#" powierzchni$, wystarczy miejsca
na ekspozycje czasowe?
– Nowoczesne techniki multimedialne
daj' wiele mo%liwo$ci eksponowania
obiektów. My$l#, %e wi#kszym problemem s' zbyt ma!e magazyny, np. Dzia!
Sztuki boryka si# z coraz wi#kszymi
trudno$ciami.
– W lutym pisali&my na naszych !amach o wernisa#u dzie! Boles!awa Barbackiego, podczas otwarcia wystawy
podpisa! pan umow$ o wspó!pracy, tym
razem z Muzeum Okr$gowym w Nowym S"czu, to ju# kolejny partner.
– Porozumienia z innymi muzeami to
bardzo dobra forma wspó!pracy. My mo%emy promowa" histori# i kultur' naszego miasta, u nas z kolei goszcz' cenne wystawy czasowe z innych regionów. Mamy
wiele takich umów, m.in. z muzeami s!owackimi w Bardejowie, Koszycach, )ylinie i Trenczynie; czeskimi w Ostrawie
i O!omu&cu; i w#gierskimi w Debreczynie, Miszkolcu i Komarom. Efektem tych
porozumie& by!y np. dwa wspólne projekty: Razem do Europy. 4x40 oraz Wokó! tradycyjnej kuchni.
– Nie lubi pan spokoju, wci"# musi si$
co& dzia%, ta cecha nie przeszkadza
w pracy muzealnikowi?
– Przeszkadza? Pomaga, muzeum nie
mo%e by" zastyg!' skamienielin', %yje tylko dzi#ki wystawom, a tych powinno
by" jak najwi#cej i jak najró%norodniejszych, inaczej powieje nud', a to by!aby
kl#ska.
– Cz$sto mówi pan: nasze miasto, nasze muzeum... jest pan rodowitym sosnowiczaninem?
– Po trzydziestu latach pracy w Sosnowcu, sta!ym obcowaniu z jego histori'
i kultur' jestem z tym miejscem emocjonalnie zwi'zany, ale mieszkam w Katowicach. Jednak dziejami regionu zajmowa!em si# ju% wcze$niej jako pracownik
*l'skiego Instytutu Naukowego, gdzie
zatrudni!em si# po studiach. Natomiast
tworzenie od podstaw placówki muzealnej by!o dla mnie ogromnym wyzwaniem
i bardzo mnie zafascynowa!o...
– ... ale i wyczerpa!o, skoro ze wzgl$du na stan zdrowia rezygnuje pan
z funkcji dyrektora, ale nie #egna si$
z muzeum definitywnie. Czym b$dzie si$
pan teraz zajmowa!?
– Powróc# do bada& naukowych, mo%e
napisz# wreszcie wspomnienia muzealnika, nazbiera!o si# tego, nazbiera!o…
– Czekamy wi$c, to na pewno b$dzie
frapuj"ca lektura.

!
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„Emerycki
hedonizm”
polonistów
JERZY PASZEK

Pod koniec ubieg!ego stulecia odwiedzi!a moj" prywatn" bibliotek# polonistka z Pekinu, Wu Lan, która w roku 2004 obroni!a w Beijing Foreign
Studies University prac# doktorsk"
pt. Sumienie narodu polskiego. O twórczo!ci prozaicznej Stefana "eromskiego. Podarowawszy mi kakemono, zawieraj"ce $yczenia, bym $y! tak d!ugo,
jak sosny w górskim sanktuarium,
zdziwi!a si#, $e jestem ju$ profesorem,
cho% nie osi"gn"!em s#dziwego wieku.
„U nas – twierdzi!a – profesorem zostaje uczony, zbli$aj"cy si# do 80 lat”.
W Polsce profesorowie przechodz"
zwykle na emerytur#, gdy maj" 70 lat,
wi#c orientalna kariera dotyczy!aby tylko czerstwych i d!ugowiecznych bada-

40

czy ojczystej literatury! A przecie$
i w okresie zas!u$onego odpoczynku
bywaj" oni pracowici, sprawni intelektualnie, utrwalaj"c w druku i nawet
w internecie swoje wspomnienia, dojrza!e i przemy&lane eseje b"d' monografie o wybitnych naszych pisarzach.
Chc# tu pokrótce opowiedzie% o znanych mi osobi&cie ra'nych, rze&kich
i rze'wych, a niepró$nuj"cych polonistach-seniorach.
Rekordzi!ci
dyby przyj"%, $e Czes!aw Mi!osz
G
zalicza si# do omawianej grupy
profesorów (jako autor Historii litera-

tury polskiej i ksi"$ek o Brzozowskim,
Czechowiczu, (wirszczy)skiej), to
by!by on rzeczywi&cie niezwyk!ym reprezentantem tej konfraterni czy gildii.
Jak obliczy!em w eseju Stary Mi#osz
a M#oda Polska (w tomie zbiorowym
Pogranicza, cezury, zmierzchy Czes#awa Mi#osza, Bia!ystok 2012), liczba
ksi"$ek wydanych przez noblist# po roku 1981 (czyli po osi"gni#ciu 70 lat)
przewy$sza zdecydowanie dorobek
poety z okresu 1933-1981. W ci"gu
tych 48 lat Mi!osz opublikowa! zaled wie 20 to mów, a ja ko eme ryt – przez 23 lata – wyda! co najmniej 32 ksi"$ki! Ale przecie Mi!osz
by! przede wszystkim poet", a profesura na slawistyce w Berkeley to jedynie 'ród!o utrzymania!
Julian Krzy$anowski, wybitny profesor z Uniwersytetu Warszawskiego
(nb. wr#czaj"cy mi w roku 1970 dyplom doktorski), wedle Kazimierza

Wyki (uczestnika mojej obrony magisterium i doktoratu), „po przej&ciu
na eme ry tu r# wy da wa! ksi"$ k#
po ksi"$ce” (zob. list Mieczys!awa
Klimowicza skierowany do Henryka
Markiewicza: Nadanie Henrykowi
Markiewiczowi tytu#u doktora honoris
cau sa Uni wer sy te tu Gda$ skie go,
Gda)sk 1997, s. 106). Rzeczywi&cie,
autor pi#knie napisanej i zilustrowanej
Historii literatury polskiej. Alegoryzm – pre ro man tyzm (War sza wa 1966), który do roku 1962 opublikowa! 24 tomy, w okresie 1963-1976
wydrukowa! 11 tomów prac w!asnych
(a w tym takie syntezy, jak Neoromantyzm polski, Twórczo!% Henryka Sienkiewicza, Sztuka s#owa), a zredagowa!
a$ 25 tomów zbiorowych!
Mój promotor pracy magisterskiej
i doktorskiej, profesor Uniwersytetu
Jagiello)skiego Henryk Markiewicz
(1922-2013), do roku 1992 opublikowa! 20 ksi"$ek (nie licz"c broszur), natomiast na emeryturze doda! do tego
jeszcze 15 w!asnych dzie! (w tym jeden e-book pt. Dialogi z tradycj&, Kraków 2007). Nale$y doda%, i$ ca!o&%
dorobku tego znanego profesora UJ
zbli$a si# do 1500 pozycji: na jubileusz 70-lecia wydano bibliografi# (autorstwa Wac!awa Twardzika), w której odnotowano 1146 prac, a przez

na st!p ne 21 lat przy by "o co naj mniej 300 artyku"ów i studiów. Jest to
polonistyczny rekord, porównywalny
z list# publikacji prof. Krzy$anowskiego (Dzie!o Juliana Krzy"anowskiego,
oprac. Zofia %widwi&ska-Krzy$anowska i Maria Bokszczanin, Warszawa 1973), która urywa si! na 1151 pozycji. Prof. Stanis"aw Pigo& ma 1300
odnotowanych przez Zbigniewa Jerzego Nowaka publikacji (zob. Bibliogra fi# prac Sta ni s!a wa Pi go nia.
1908-1959 w tomie zbiorowym pt.
Ksi#ga pami$tkowa ku czci Stanis!awa Pigonia, Kraków 1961, s. 9-94, pozycji 1060; dalsze publikacje opracowa" prof. No wak w na st!p nej
bibliografii, zawartej w tomie: Stanis!aw Pigo%. Cz!owiek i dzie!o, pod redakcj# Henryka Markiewicza, Marii
Rydlowej, Tadeusza Ulewicza, Kraków 1972, s. 448-515 – ich liczba wynosi ok. 240 pozycji).
D!ugodystansowiec
arkiewicz zacz#" drukowa' swoM
je artyku"y w wieku 13 lat (sic!).
Zako&czy" za( na tydzie& przed (mier-

ci#, czyli w pa)dzierniku 2013 roku,
co daje – jak$e niewiarygodny, d"ugodystansowy rekord! – 78 lat obecno"ci na !amach czasopism (od „Nowe go Dzien ni ka” po „Ga ze t!
Wyborcz#”) oraz na pó"kach ksi!garskich. Profesor by" bardzo dumny ze
swej po lo ni stycz nej bi blio te ki
(ok. 40.000 wo lu mi nów), a na de
wszystko z powo"ania go na stanowisko redaktora naczelnego Polskiego
S!ow ni ka Bio gra ficz ne go (la ta
1989-2002). Dzie"em jego $ycia jest
zapewne antologia Skrzydlate s!owa. Wielki s!ownik cytatów polskich
i obcych (2005-2012, wspó"autorem
jest Andrzej Romanowski, a w edycji z 2012 roku wspó"pracowa"a z obu
profesorami Maria Kotowska-Kachel), któ rej wcze (niej sze wer sje
opublikowano w latach 1990 i 1998,
a zapowiedzi tego cennego i chyba
niedocenianego kompendium by"y
zamieszczane w „Przekroju” w latach 1958-1959 (pt. Kto to napisa!?
albo Skrzydlate s!owa).
Oczywi(cie, oprócz tego wszystkiego, prof. Markiewicz by" badaczem literatury pozytywizmu, M"odej
Polski i dwudziestolecia mi!dzywojennego, interesuj#c si! g"ównie Prusem
i *eromskim. By" te$ teoretykiem literatury, autorem przek"adanych na obce j!zyki G!ównych problemów wiedzy
o literaturze (1965, 1966, 1970,1976,
1980, 1996). Du$# zas"ug# Markiewicza jest 3-tomowa edycja Sztuki interpre ta cji (t. 1–1971, t. 2–1973,
t. 3 – 2011 [2014]), prezentuj#ca osi#gni!cia (wiatowej humanistyki – po-

uczaj#ce i wzorcowe analizy arcydzie" literackich.
Na emeryturze (1992-2013) napisa"
m.in. dwa tomy o polskich i obcych
teoriach powie(ci (1995, 1998), biografi! Boya (2001) czy wreszcie swój
$yciorys (2002, 2011). Ale niespodziewanie wyst#pi" tak$e jako mi"o(nik zabaw literackich. Taki w"a(nie tytu" nada" ese jom do ty cz# cym po wie (ci
z kluczem, zjawiska plagiatu, nag"ówków dzie" beletrystycznych, kompletowania fachowej biblioteki (Zabawy literackie, 1992). Swoje parafrazy
limeryków oraz humorystyczn# proz! z $ycia sfer uniwersyteckich zaprezentowa" w tomiku &artem i pó! serio
(2008). Zredagowa" te$ dwa zbiory,
w których najpierw zebra" dawne
(od 1789 roku) i wspó"czesne (nagrobki z 2005, limeryki z 2006 roku) Zabawy literackie krakowskich uczonych
(2007), a nast!pnie wybra" (wraz
z Micha"em Rusinkiem) przepyszne
okazy p"odów pisarskich profesury
i m"odszych pracowników naukowych z ca"ej Polski (Igraszki literackie polonistów. Antologia, 2012).
W(ród znakomitych autorów krakowskich, pozna&skich, warszawskich, wro c"aw skich, gda& skich
i szczeci&skich znalaz"a si! równie$
grupa polonistów z Katowic: Maria
Bujnicka, Konrad C. K!der, Krystyna Kralkowska-G#tkowska, Izabela
Mikrut, Leonard Neuger, Jerzy Paszek
i Marek Piechota.
Krótkodystansowcy
raca i pasja Markiewicza na polu
P
popularyzacji polonistycznych popisów pisarskich (aliteracja zamie-

rzona!) nie zosta"a niezauwa$ona przez
innych profesorów-seniorów. W (lady

autora Zabaw literackich ruszy" Mieczys"aw Inglot (ur. 1931), profesor
z Uniwersytetu Wroc"awskiego, który
opracowa" antologi! pod "adnym, kalamburowym tytu"em Kawa!kada.
Dowcipy i anegdoty obyczajowe, polityczne i ró"notematyczne (2005).
Anna Martuszewska, badaczka twórczo(ci Orzeszkowej, Rodziewiczówny, Prusa i Sienkiewicza, nie chc#c by'
gorsz# od Markiewicza i Inglota, wyda"a – ju$ jako emerytka Uniwersytetu
Gda&skiego – powa$n# i solidn# monografi! pod myl#co zach!caj#cym wszystkich nieprofesjonalnych czytelników
do lektury nag"ówkiem: Radosne gry.
O grach/zabawach literackich (2007).
Ksi#$ka ta ma charakter wybitnie teoretycznoliteracki, co mo$na sprawdzi',
przegl#daj#c indeks nazwisk, gdzie cz!(ciej od pisarzy (Gombrowicz, Prus,
Sienkiewicz, Sterne, Tolkien, Tuwim)
pojawiaj# si! badacze (Barthes, Caillois, Eco, G"owi&ski, Jarz!bski, Markiewicz, Wittgenstein). Ja te$ jestem „skrycie” cytowany (cho' nie odnotowany
w indeksie) jako autor eseju Zabawa
z/w „Ferdydurke” (s. 199 monografii
Martuszewskiej). To takie male&kie
roztargnienie emerytki, która jednak
rzek"a sobie w sercu „zadosy'uczy&my$” (zob. paragraf Jaskinia hazardu)
krzywdzie tarnogórzanina i nades"a"a artyku" do jubileuszowej ksi!gi pt. Alfabet Paszka: Berent, stylistyka (i okolice),
&eromski (2010). Inny emeryt, badacz
i edytor Kasprowicza, Roman Loth,
cytuje mnie w swych Podstawowych poj#ciach i problemach tekstologii i edytorstwa naukowego (2006): „drukuje ten
fragment Jerzy Paszek w krytycznym
wydaniu Pism zebranych *eromskiego”
(s. 77), ale w indeksie pomi!dzy Paskiem
a Pawlikowsk#-Jasnorzewsk# mnie nie
ma! Oto inne oblicze nieobliczalnych
erudytów z IBL PAN!
„Zmiana emploi”
icha" G"owi&ski, badacz poezji
M
Czechowicza, Le(miana i Tuwima, a tak$e prozy m"odopolskiej

i powie(ci Gombrowicza, og"osi" jako
emeryt K!adk# nad czasem. Obrazki
z Miasteczka (2007), dope"niaj#c# trylogi!: Czarne sezony (1998), Magdalenka z razowego chleba (2001), Historia jednej topoli i inne opowie'ci
(2003). Podsumowaniem tej sekwencji utworów wspomnieniowych jest
opas"a ksi!ga Kr#gi obco'ci. Opowie'( autobiograficzna (2010).
Opublikowawszy t! pentad! czy
pi!cioksi#g, iblowski profesor teorii
i historii literatury przemieni" si! w pisarza pe"n# g!b#! W Kr#gach obco'ci
autor swoj# metamorfoz! nazywa
„zmian# emploi” (s. 501). Gdy odwiedzi" Katowice w roku 2008 (o czym
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wspomina na s. 494), uwa$a" si& ju$
bardziej za pisarza, a mniej za profesora polonistyki, zatroskanego niedocenianiem metodologii strukturalizmu. W „opowie%ci autobiograficznej”
rozwa$a, mówi#c o „starczym (lub
emeryckim) hedonizmie” (s. 490),
trzy wzorce post&powania ludzi ko!cz#cych swe kariery: mo$na zamilkn#(
(jak Jean Sibelius), mo$na kontynuowa( prac& po ostatnie dni $ywota (jak
Richard Strauss), mo$na na%ladowa(
m"odszych od siebie (jak czyni" Igor
Strawi!ski), staj#c si& epigonem.
My%l&, $e prof. G"owi!ski wybra" drog& Straussa. Ale i ta %cie$ka nie jest bezwarunkowo bezpieczna! Emploi pisar skie war szaw skiego po lo nisty
„oprotestowa"” we wroc"awskiej „Odrze” (2002, nr 4) holokaustowy twórca
Henryk Grynberg. Zarzuci" autorowi
Czarnych sezonów powielanie znanych
ju$ w literaturze Szoah motywów, niedostateczne opanowanie warsztatu pisarskiego (analizy stylu i j&zyka G"owi!skiego w Pami!tniku Grynberga, 2011,
s. 584-588), a tak$e $ycie przez pó" wieku „na aryjskich papierach”. Zaatakowany twierdzi, $e Grynberg nie przeczyta" dok"adnie recenzowanej ksi#$ki, bo
w niej wyra)nie napisa", $e „G"owi!ski”
jest jego autentycznym nazwiskiem. Nie
odniós" si& jednak do innych inkryminacji b#d) insynuacji mieszkaj#cego
w USA pami&tnikarza. Za to na dwóch
stronicach Kr!gów obco"ci (s. 500-501)
sze%ciokrotnie powtarza fraz& „literat
Grynberg”, która staje si& tym samym
obelg#, przypomnieniem techniki totalitarnej nowomowy, której nb. G"owi!ski jest wybitnym znawc#! Tak oto
niewinna z pozoru „zmiana emploi” mo$e sta( si& zap"onem eksplozji gniewu
konkurentów, którzy wcze%niej „zagospodarowali” holokaustow# tematyk&.
Wierno!" Mistrzom
adeusz K"ak, który w roku 2002
T
przeszed" na emerytur&, ca"e $ycie
po%wi&ci" dociekaniom tajemnic poetyc-
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kiej Awangardy, a w szczególno%ci
analizom liryki Czechowicza i Ró$ewicza. Ukoronowaniem bada! dorobku lubelskiego arcypoety jest opracowanie
przez K"aka w latach 2005-2011 trzech
woluminów (Prozy, Szkiców literackich,
Listów), wchodz#cych w 9-tomow#
krytyczn# edycj& Pism zebranych Czechowicza. Prof. Uniwersytetu 'l#skiego przypomnia" te$ swe rozproszone studia w ksi#$kach: Drogami Czechowicza
(2010), Drogami Awangardy (2013),
O Tadeuszu Ró#ewiczu. Studia i szkice
(2012). Dodam, i$ o przyjacio"ach
z KUL napisa" wspomnienia pt. Spojrzenie wstecz (2011).
Na 80. urodziny wydawnictwo kieleckie GENS opublikowa"o skromny

(tylko 20 s.) tomik poetycki Tadeusza
K"aka pt. Rozmowa z Emerykiem
(2012). Tytu"owy wiersz jest nawi#zaniem do Popio%ów *eromskiego, gdzie
mowa o w&gierskim królewiczu Emeryku, który ujrzawszy w Puszczy
'wi&tokrzyskiej jelenia z krzy$em
w poro$u, postanowi" erygowa( klasztor na +ysicy. Ciekawe, $e badacz
Awangardy pisuje wiersze w stylu XIX-wiecznej sztuki lirycznej, na%laduj#c nawet archaiczn# dykcj&
(„Z trudu-m wreszcie kl&kn#"”).
„Jaskinia hazardu”
latach 1996-2010 w Zak"adzie
W
Historii Literatury Poromantycznej, w pokoju nr 412 w gmachu na pla-

cu Sejmu 'l#skiego w Katowicach, co
czwartek od godziny 16 trwa"y turnieje skrablowe, gromadz#ce od 10 do
20 uczestników. By"em gospodarzem
tych igraszek filologicznych i strategicznych na planszy o wymiarach
15 na 15 pól. Dziennikarze, przeprowadzaj#cy najcz&%ciej w grudniu (pora
na promocje gier planszowych!) wywiady ze skrablistami, nadali pomieszczeniom Instytutu Nauk o Literaturze
Polskiej miano „jaskini hazardu”!
Na emeryturze, pisuj#c stale o Berencie (m.in. zredagowa"em w roku 2013
numer „LiteRacji” po%wi&cony autorowi Oziminy) i *eromskim (m.in. mój esej
w tomie zbiorowym pt. &eromski – tradycja i eksperyment, 2013), zaj#"em si&
równie$ biciem rekordu %wiata (sic!)
w konkurencji uk"adania krzy$ówki
skrablowej, wyzyskuj#cej polskie
czcionki. Najpierw w „Gazecie Uniwersyteckiej” (2012, nr 2) pokazywa"em, jak
przekroczy( granic& 4000 punktów,
a potem w „'l#skich Studiach Polonistycznych” (2013, nr 3) wykrzesa"em
z polskiego fontu 4097 punktów! Teraz
dobi"em do rekordu 4111 punktów, zachowuj#c z poprzedniej kompozycji
tylko trzy s"owa (zadosy(uczy!my$,
pod)wign&"y%cie, )reb), a dodaj#c – znawcy odtworz# sobie sami moj# drog& na te Himalaje skrablowe! – takie s"owa i s"ówka, jak: wspó"pracuj#cej,
bakalarskim, helofitami, wykadza", "garstwu, izomerze, jowialny, chininom,
obi(, fenu, dat, tek, ary, len. Uwa$am nieskromnie, $e jest to arcydzie"o skrablowej sztuki, a rekord jest nie do pobicia,
chyba $e polszczyzna zostanie w ci#gu
najbli$szych wieków wydatnie wzbogacona o „skrablocenne” wyrazy (jak mawia mój przyjaciel Marek Piechota
podczas zbyt rzadkich uniesie! skrablowych w mej bibliotece). Tak to od gier
wirtualnych w literaturze, przeszed"em
do gier prawdziwych, do graczy zaci&tych i wyrafinowanych w znajomo%ci tajemnic ojczyzny-polszczyzny.
!

órka Zofii Kossak, Anna BugnonC
-Rosset 15 marca tego roku sko!czy "a by osiem dzie si#t sie dem lat.

Zmar"a 27 lutego. Po$egnali%my j#
w nie wiel kiej miej sco wo %ci Cu gy
w Szwajcarii, w czwartek 5 marca. By"
s"oneczny dzie!, zapowiadaj#cy wiosn&.
Zauwa$y"am, $e w przydomowych
ogródkach z ziemi wychodz# narcyzy,
które niebawem zakwitn#, kiedy wiosna zago%ci ju$ na dobre. Podobnie, jak
wówczas, kiedy w Wielki Czwartek
na 'l#sku Cieszy!skim odprowadzano
na cmentarz jej matk&, znan# pisark&.
Fotografie uwieczni"y t"ocz#cych si&
przed domkiem ogrodnika w Górkach
Wielkich $a"obników stoj#cych w%ród
k&pek narcyzów. Na innej fotografii wida( twarz córki Anny i "z& sp"ywaj#c#
po policzku, wida( z"amanego nieszcz&%ciem m&$a, Zygmunta Szatkowskiego. W li%cie do rodziny napisa": Spoczywa na góreckim cmentarzu z pi!knym
widokiem na góry, w"ród swoich górczan, obok grobu "p. Ojca. Zdaje mi si!,
#e jest przy mnie.
Wszystkie te obrazy i my%li towarzyszy"y mi, kiedy stan&"am nad trumn#
Anny Bugnon-Rosset, a w pami&ci mia"am inny list, napisany przez ni# na wie%(
o %mierci mojej babci. W 2003 roku moja mama przeczyta"a jej s"owa, które teraz brzmi# jak testament: Utrata Matki,
nawet berdzo wiekowej jest zawsze bolesnym prze#yciem i trudno si! do tego
faktu przyzwyczai$ – cho$ wiemy, #e jest
Ona bli#ej nas i skuteczniej, ni# za #ycia.
Niech dobro, które czyni%a przez tyle lat
i pozostawi%a w"ród Was, b!dzie Jej darem szanowanym i pomna#anym, na"ladowanym przez dalsze pokolenia.
S"owa o kobiecie czyni#cej dobro
przez wiele lat mo$na odnie%( do córki Zofii Kossak, która by"a osob# niewykle skromn#, $yczliw# i pogodn#.
Z ca"# pewno%ci# $ycie przynios"o jej
wiele nie"atwych prze$y(, a jednak, podobnie jak jej matka, nie nale$a"a
do osób zgorzknia"ych i narzekaj#cych
na swój los, wr&cz przeciwnie.
Anna Szatkowska by"a jedyn# córk#
i najm"odszym z czworga dzieci Zofii
Kossak. Dzieci!stwo sp&dzi"a w dworze Kossaków w Górkach Wielkich.
Podczas wojny uczy"a si& u sióstr zakonnych w Szymanowie. Wzi&"a udzia"
w Powstaniu Warszawskim, a potem razem z matk# wyjecha"a na niechcian#
emigracj&, po jakim% czasie wysz"a
za m#$ i zamieszka"a na sta"e za granic#. Po tragicznej %mierci pierwszego
m&$a sama wychowywa"a czworo dzieci, wówczas Zofia Kossak mia"a nadziej& na powrót do kraju córki i wnuków.
W Polsce panowa" jednak nadal komunizm i w ko!cu Anna z Szatkowskich
zosta"a w Szwajcarii.
Pracowa"a jako nauczycielka i cho( nigdy nie nazywa"a siebie pisark#, to
jednak w ko!cu, namawiana przez wiele osób, spisa"a swoje wspomnienia.
Mia"y one, zgodnie z zamierzeniem, by(

opwie%ci" kierowan" do wnuków, ale
kr"g odbiorców okaza# si& znacznienie
szerszy. Podkre%lano, !e znakomicie
oddaje specyfik& czasów dzieci$stwa
i m#odo%ci, !e przedstawia barwn" histori&, jest wierna faktom i nie zapomina
o istotnych drobiazgach. W ksi"!ce zatytu#owanej „By# dom...” sportretowa#a wiele znanych postaci historycznych, ale najwi&cej miejsca po%wi&ci#a
swojej matce – Zofii Kossak-SzczuckiejSzatkowskiej.
Jej wspomnienia zawieraj" wiele obrazowych opisów, wzruszaj"cych i zapadaj"cych w pami&' scen i obrazów
dokumentuj"cych czasy, które odesz#y
w przesz#o%'. Anna Bugnon -Rosset, dowiedziawszy si& o tym, jak wysoko
ksi"!ka zosta#a oceniona, napisa#a: „nigdy nie my%la#am, !e takie babcine opowie%ci b&d" tak dobrze przyj&te”.
Szukaj"c %ladów Zofii Kossak, odnajdywa#am miejsca i osoby, które chcia#am
zaprezentowa' jej córce. Tak trafi#y%my
do jednej z dawnych s#u!acych góreckiego domu. To by#o jedno z tych wzruszaj"cych spotka$, których si& nie zapomina, Ostatni raz widzia#y si& przed wojn",
Anna by#a nastolatk", a jednak Joanna
Klimas, zobaczywszy j", powiedzia#a:
Taka pani podobna do mamy i babci. Potem przys#uchiwa#am sie opowie%ciom
o dzieci&cych zabawach, o tym jak
dzieci wzrasta#y w do%' swobodnej atmosferze, jak bawi#y si& z dzie'mi pas"cymi krowy, od nich uczy#y si&, jak
puszcza' latawce i robi' fajki z dzikiego bzu. Nieraz znajdowa#y sobie do%'
oryginalne zaj&cia. Dwa razy w roku odby wa#a si& fascy nu j"ca wy prawa
nad Brennic&, poblisk" rzek&. Na wozie
wieziono ogromne balie z prze%cierad#ami, obrusami, %cierkami i r&cznikami.
Wszystko to zosta#o wcze%niej namoczone, wyprane na tarkach, a potem p#ukane w rzece. Drewniane cebrzyki %wietnie p#y wa#y, nic wi&c dziw nego,
!e dzieci, ku rozpaczy opiekunki Heli doskonale t& w#a%ciwo%' potrafi#y wykorzysta'. Wchodzi#y do nich i ju! nie by#o
balii ani cebrzy ków, by #y okr&ty
na wzburzonym morzu.
Takich spotka$, rozmów, wspólnych
wyjazdów, prelekcji, by#o sporo. Kiedy córka Zofii Kossak przyje!d!a#a ze
Szwajcarii do Polski, czeka#o na ni"
wielu rozmówców: profesorowie uniwersyteccy, wielbiciele Kossaków, dawni znajomi, przedstawiciele mediów
i ci, z którymi trzeba by#o ustala' bardzo prozaiczne zadania dotycz"ce ogrodu, domu ogrodnika, dworu. Wszystkich
s#ucha#a z uwag", dla wszystkich stara#a sie znale)' czas, a jej wielk" trosk"
by#o piel&gnowanie pami&ci o rodzinie.
Kiedy zrujnowany pod koniec wojny
dwór Kossaków zosta# zaadaptowany
i cz&%ciowo odbudowany, przekracza#a jego próg z wyra)nym wielkim
wzruszeniem. Wraca#a do domu.
Je%li prawd" jest, !e tu! przed %mierci" cz#owiek widzi przed oczami retro-

Wspomnienie o córce Zofii Kossak,
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Teraz jest bli!ej
i skuteczniej
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spektywne obrazy przedstawiaj"ce poszczególne etapy jego !ycia, tam, w dale kiej Szwaj ca rii 27 lu te go, An na
Bugnon-Rosset powróci#a do Górek
Wielkich, do kraju dzieci$stwa. Mo!e
zobaczy#a górecki dom, siebie w nim,
w%ród drzew, w parku, nad Brennic".
Mo!e widzia#a miejsca i zdarzenia,
o których opowiada#a z u%miechem
i nostalgi", o p#atanych razem z bratem
figlach, o dzieci&cych zabawach, o babci, która otwiera#" codziennie „s#odk"”
szuflad& i cz&stowa#a wnuki cukierkami, o matce, znanej pisarce, która nauczy#a ich szacunku i mi#o%ci do %wiata i ludzi, o Kacperku, skrzacie, który
strzeg# góreckiego dworu, o zwierz&tach,
które towarzyszy#y jej od zawsze.
Po zo sta nie w mo jej pa mie ci jej
u%miech, !yczliwo%', troska o in-

nych – nie o siebie, jej obrazowe opowie%ci najcz&%ciej o matce – rzadziej
o sobie, jej dobre rady dotycz"ce spraw
wielkich i przyziemnych. Wiele jej
zwdzi&czam, poniewa! kiedy ponad
dwadzie%cia lat temu wesz#am w kr"g
„spraw Zofii Kossak”, zawsze by#a
tam pani Anna (tak pozwala#a si&
do siebie zwraca') i zawsze mog#am zapyta', poradzi' si&, poprosi' o pomoc.
Odpowiada#a cierpliwie, z uwag" skupion" na rozmówcy, zainteresowana
nim – nie sob". W Szwajcarii, w Cugy
stan&#am nad jej trumn", !eby powiedzie' – dzi&kuj&, pani Anno. I wiem, !e
us#ysza#a, bo przecie! pisa#a w li%cie
do mojej mamy, !e ci, którzy odeszli,
s" bli!ej nas i skuteczniej, ni! za !ycia.
!
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Zdj$cia: Tomasz Griessgraber/F. %l.
Prof. Jan Malicki gratuluje zwyci$stwa Julce Lauer, która tak"e okaza#a si$ najm#odsz& uczestniczk&
konkursu

Pod patronatem „&l"ska”

zas#uchani.pl
WIES*AWA KONOPELSKA
Wielkie muzyczne !wi"to, jakim by#a !l$ska prapremiera IV Symfonii Tansman Episody Henryka Miko#aja Góreckiego by#a okazj$ do og#oszenia przez Filharmoni" %l$sk$ konkursu pod tytu#em „zas#uchani.pl”. Nieprzypadkowo organizator zaproponowa# uczestnikom konkursu list jako form" wypowiedzi.
tó! inspiracj" by#y listy pisane do HenryO
ka Miko#aja Góreckiego przez melomanów i wielbicieli – zw#aszcza jego III Symfo-

nii Pie!ni "a#osnych – z ca#ego $wiata.
Wrzucane do skrzynek pocztowych na ca#ym
$wiecie, cz%sto bez podanego adresu, czasem
tylko z dopiskiem „Poland”, trafia#y bezb#%dnie do r"k mieszkaj"cego w Katowicach
Kompozytora. „Henryk Miko#aj Górecki.
Please finde” tak brzmia# adres jednego z listów, który sta# si% kanw" do powstania filmu
zrealizowanego przez Violett% Rotter – Kozer%, a opowiadaj"cym o !yciu i dziele Mistrza
$wiatowej s#awy.
Id"c tym tropem Filharmonia &l"ska postanowi#a dokona' swego rodzaju eksperymentu, bowiem w czasach maili i sms-ów, któ! jeszcze pisze listy, a na dodatek o muzyce! Ide"
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organizatora by#o sprowokowanie osób, które s#uchaj" muzyki – nie tylko tej zwanej powa!n", ale jakiejkolwiek, by podzieli#y si% krótk" refleksj" opowiadaj"c" o tym, czym w ich
!yciu jest muzyka. Nie poczyniono ogranicze(
wiekowych, daj"c szans% ka!demu: bywalcom
sal koncertowych i wytrawnym melomanom,
ale te! b%d"cej zawsze w biegu m#odzie!y, p%dz"cej od jednych do drugich zaj%' ze s#uchawkami na uszach, z których dochodzi ci%!ki rock,
blues, hip-hop i na co tam jeszcze indywidualny gust muzyczny przyzwala. Konkurs przyniós# efekt nadspodziewany! Listy zacz%#y
nap#ywa' przede wszystkim drog" mailow" – a jak!e! Ale trafi#a si% te! pere#ka napisana odr%cznie, a na dodatek opatrzona w#asnor%cznie wykonanymi „eksponatami” – ale
o tej pracy s#ów kilka w dalszej cz%$ci relacji.

Alicja Giecewicz – nieco zaskoczona, ale szcz$!liwa, odbiera nagrod$ równie" z r&k prof. Jana Malickiego

W sumie do jurorów konkursu dotar#y 24 prace, spo$ród których dwie, niestety, przes#ane zosta#y po ustalonym w regulaminie czasie.
Czteroosobowemu jury, powo#anemu przez
Filharmoni% &l"sk", przewodniczy# prof. Jan
Malicki dyrektor Biblioteki &l"skiej. Zasiedli
w nim tak!e: red. Wies#awa Konopelska – zast%pca redaktora naczelnego miesi%cznika
„&l"sk”, red. Henryk Cierpia# – kierownik Redakcji Muzycznej Polskiego Radia Katowice
oraz w roli sekretarza jury Agnieszka M#ynarczyk – kierownik Biura Marketingu, Promocji i Projektów Filharmonii &l"skiej, pomys#odawczyni konkursu „zas#uchani.pl”.
Z du!" uwag" i wielk" trosk" pochylili si%
wszyscy nad otrzymanymi listami, by wy#owi'
ze sterty tekstów te najbardziej osobiste, a zarazem odpowiadaj"ce wymogom regulaminowym konkursu. Szybko okaza#o si%, !e trzy prace jednomy$lnie zosta#y ocenione najwy!ej, i to
ich autorzy zostali obdarowani nagrodami.
Wspomnian" pere#k% postanowiono uhonorowa' wyró!nieniem specjalnym. W$ród rozlicznych nagród przygotowanych przez organizatora konkursu „zas#uchani.pl” by#a tak!e
publikacja nagrodzonych tekstów na #amach
„&l"ska”, który by# wspó#organizatorem tego
muzyczno-literackiego przedsi%wzi%cia.
Uroczystego wr%czenia nagród dokonano
na chwil% przed koncertem, podczas którego nie
tylko wykonana zosta#a IV Symfonia Henryka
Miko#aja Góreckiego, ale tak!e zaprezentowano licznie zgromadzonej publiczno$ci fragmenty filmu „Henryk Miko#aj Górecki. Please finde”. By# to znakomity kontekst dla dopiero co
rozstrzygni%tego konkursu, bowiem zarówno
laureaci jak i pozostali uczestnicy przybyli
na uroczysto$' og#oszenia wyników, mogli
wys#ucha' pierwszego, $l"skiego wykonania IV Symfonii Henryka Miko#aja Góreckiego.
Kim s" laureaci „zas#uchani.pl”? Jak si% okaza#o, zwyci%!y#y prace bardzo m#odych, ale jak!e wra!liwych i utalentowanych, ale odznaczaj"cych si% tak!e du!" kultur" j%zyka, osób.
Laureatk" pierwszego miejsca zosta#a Julka Lauer, uczennica Pa(stwowej Ogólnokszta#c"cej
Szko#y Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która – jak napisa#a o sobie – nie tylko zg#%bia tajniki gry na gitarze, ale
tak!e pasjami uprawia gr% w… pi#k% no!n". Kolejna laureatka – Alicja Giecewicz – tak!e licealistka, godz"ca nauk% w dwóch szko#ach:
ogólnokszta#c"cej i muzycznej. Trzeci" nagrod% przyzna#o jury Krzysztofowi Mazurowi, pasjonatowi d)wi%ków i... tramwajów. Jak to si%
robi, opisa# w swoim li$cie.
Niew"tpliwie najbardziej wzruszaj"cy list nades#a#a pani Maria S#awska ze Strzelec Opolskich. Zaskoczeniem, a zarazem niespodziank" dla jurorów okaza#o si% uzupe#nienie
tekstu – by# nim wykonany z papieru… akordeon, który niezwykle sugestywnie opisa#a pani Maria. Jak bardzo trzeba by' wra!liwym
na pi%kno, nie tylko muzyki, by b%d"c dzieckiem konstruowa' niedost%pne dla siebie „instrumenty”, by po lekcjach muzyki, po kryjomu, z dr!eniem r"k i serca dotyka' strun
zakazanych skrzypiec i odnajdywa' w tym rado$' i szcz%$cie? Za ten niezwyk#y list pani Maria S#awska otrzyma#a specjalne wyró!nienie.
Pomys# konkursu „zas#uchani.pl” powsta# niejako „przy okazji”, ale mo!e rozwinie si%
w niezale!ne przedsi%wzi%cie? Kto wie, bo
z pewno$ci" #atwiej muzyki s#ucha', ni! o niej
pisa', ale mo!e w#a$nie pisanie listów oka!e si%
na tyle intryguj"c", bo nieco staro$wieck" dla
m#odzie!y form", !e zechc" zatrzyma' si%
nad d#u!szym tekstem ani!eli prosty sms… Oby!
Tymczasem redakcja miesi%cznika „&l"sk”
gratuluje wszystkim nagrodzonym a tak!e
pomys#odawcom i organizatorom konkursu
„zas#uchani.pl”.

Nagrodzone listy laureatów konkursu „zas!uchani.pl”
JULKA LAUER – I nagroda
Urodzi!a si" w 1999 r. w Tychach.
W 2006 r. rozpocz"!a nauk" gry nagitarze w Ogólno kszta!c#cej Szko le
Muzycznej I st. w Tychach. Obecnie
kontynuuj" nauk" w Pa$stwowej Ogólnokszta!c#cej Szko!y Muzycznej II st.
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Oprócz muzyki, jej pasj# jest pi!ka no%na – aktualnie trenuj" w KKS Polonia Tychy.
Drodzy muzycy Filharmonii !l"skiej!
Podczas ostatniego koncertu, kolejny
raz przekona#am si$, %e to prawda.
Jest magia, która przenika szk#o klepsydry i zatrzymuje ziarna piasku. Panuje
nad nami jak gwiazdy – bezszelestnie poruszaj"ce si$ w przestrzeni, o czym czasem sobie przypominamy.
Martwi$ si$, %e krzykiem przerywamy jej
oddech…
Jest spokojem – zmienn" trwa#o&ci",
kontynuacj" i konsekwencj". Budzi my&li,
otwiera emocje, tworzy obrazy. Zastanawiam si$ czasem do kogo mówi. Mam
przeczucie, %e do ka%dego z nas, lecz zupe#nie osobi&cie.
Chcemy j" ujarzmi' dodaj"c s#owa, ale
nie uwa%am tego za konieczne. Zamyka to
niektóre z dróg rozumienia.
Jej zapach oczyszcza mnie z niewa%nych
zdarze( i niepotrzebnych s#ów. Mog$ w jej cieniu ujrze' siebie, s#ucha' opowie&ci… Opowie&ci Ziemi, która nieprzerwanie trwa.
Niesamowite jest, %e mo%emy sami tworzy' magi$ – muzyk$ i w najpi$kniejszym j$zyku &wiata, przekazywa' to, co jest naprawd$ wa%ne. Dzi$kuj$, %e jej s#u%ycie.
Julka Lauer

ALICJA GIECEWICZ – II nagroda
Uczennica klasy dyplomowej Szko!y
Muzycznej II stopnia w Sosnowcu
oraz kla sy fi lo zo ficz no-kul tu ro wej II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu. Laureatka XXXVII Olimpiady
Artystycznej w sekcji muzyki oraz
innych konkursów wiedzy o muzyce „Bli%ej Warszawskiej Jesieni – Henryk
Miko!aj Górecki” oraz „Najpi"kniejsza
jest muzyka polska”.
Droga Filharmonio!
Pytanie „Czym jest dla mnie muzyka?”
wywo#uje konsternacj$. Bo jak tu opisa' s#owami najgenialniejszy j$zyk &wiata, który
jest cudem w#a&nie dlatego, %e nie potrzebuje s#ów? Ten list powstawa# wiele razy, bo
zawsze wydawa# mi si$ zbyt patetyczny
lub przeciwnie – zbyt p#ytki. Najtrudniej mówi' o sprawach najwa%niejszych, a muzyka jest dla mnie jedn" z nich. Chyba nigdy
tak bardzo nie czuj$ swoich ogranicze( jak
wtedy, gdy próbuj$ j" wykonywa'. Czasami po prostu mam wra%enie, %e ona nas przewy%sza, %e to czysta metafizyka, transcenden cja. My &l$, %e mu zy ka ma dzi siaj
szczególne znaczenie. W naszym zabieganym
&wiecie, w którym sami nie wiemy, kim jeste&my i dlaczego tu jeste&my, daje okazj$
do – cho'by najkrótszej – refleksji. Warto
wzi"' g#$boki oddech i si$ zas#ucha'.

Jednak z drugiej strony, mówi"c o muzyce, nie trzeba u%ywa' górnolotnych s#ów. Muzyka mo%e przecie% by' te% cz$&ci" codzienno&ci. Kiedy z przyjació#mi próbujemy ta(czy'
„walca na z „Patetyczn"” Czajkowskiego, czy
przed egzaminem nucimy marsza %a#obnego
z „Eroiki” Beethovena, muzyka wywo#uje
u&miech, staje si$ okazj" do dobrej zabawy.
Za trzy miesi"ce sko(cz$ nauk$ w szkole &redniej i szkole muzycznej. Pojawi#y si$
oczywi&cie naturalne w"tpliwo&ci zwi"zane z pytaniem „Co dalej?”. Jak pisa# Jan
Twardowski: „Je&li nie wiesz dok"d i&' sama ci$ droga poprowadzi”. Jakkolwiek
patetycznie to nie zabrzmi – muzyka sta#a
si$ moj" drog". I jak dot"d, prowadzi.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Alicja Giecewicz
KRZYSZTOF MAZUR
– III nagroda
Urodzony w roku 1986 w Mys!owicach,
gdzie mieszka. Absolwent &l#skich
Technicznych Zak!adach Naukowych
w Katowicach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pasjonat
wszystkiego, co zwi#zane z transportem
publicznym. Zafascynowany fenomenem miasta Katowice. Autor pracy licencjackiej traktuj#cej o 'ladach istnienia ko lei za pi sa nych w rze( bie
powierzchni Ziemi w okolicy rodzinnego miasta. W ramach studiów w Uniwersytecie Jagiello$skim podejmuje
prób" stworzenia pracy magisterskiej
okre'laj#cej rol" tramwajów w systemie
transportowym konurbacji katowickiej.
Droga Filharmonio!
Zobaczy#em dzi& w tramwaju Twoje og#oszenie. Pytasz mnie w nim, Filharmonio,
o muzyk$. Zacz"#em s#ucha'. „Karlik”,
pierwszy nowoczesny tramwaj na !l"sku.
!wist falownika – to poruszaj"cy go pr"d
p#ynie do silników. D)wi$k nasila si$, jest
coraz wy%szy. Hamuje, znów &wist, ale inny. Jakby smyczkiem przesuwa' po strunach
skrzypiec. Miarowy stukot na stykach szyn.
Czy to zgrzyt? To kolejny g#os, &piew kó#
na zakr$cie. Postój, cisza przerwana buczeniem. To praca pompy hydraulicznego hamulca. Dzwonek, tramwajowa perkusja. Raz
po raz odkrywam kolejne instrumenty tej orkiestry. Rytm symfonii wybijany ko#ami
o szyny. Przystanek to pauza.
Nu t" na ma lo wa no „Fa le Du na ju”
i „Cztery pory roku”. Jak opisa' d)wi$kiem
dzisiejszy &wiat? Moja muzyka w filharmonii na szynach. Klucz wiolinowy to kierunek
jazdy, metrum to numer linii. Mi$dzy przystankami takty. Pi$ciolinia to tor. Rozmarzy#em si$ droga Filharmonio. Znam z p#yt kogo&, kto podj"# si$ tego zadania – Kraftwerk.
Przesi"d)my si$ z nimi z auta sun"cego wst$g" „Autobahn” do poci"gu „Trans Europa
Express”. W elektronicznej muzyce s#ycha' miarowy stukot stali o stal. Nuta
za nut", kilometr po kilometrze, muzyk na&laduje bieg poci"gu. Lokomotywa podaje
sygna# syren". Dworcowy gong i zapowied) odjazdu. I znów przystanek, pauza.
Trzeba si$ zatrzyma', chwila refleksji. Nie
wystarczy pos#ucha', trzeba zrozumie'.
Nowoczesno&' ma dusz$. Dwa utwory

o drodze to tylko cz"stka malowanego elektroniczn" nut" obrazu cywilizacji. S#ucham
i rozwa%am dok"d prowadz" nasze koleje losu. S#ucham z nadziej", %e celem nie jest tor,
którego tytu# brzmi „Radioaktivität”.
Z pozdrowieniami z podró%y
Krzysztof
MARIA S!AWSKA
– wyró"nienie specjalne
16 II 2015
…by struny zadr%a#y
Kiedy by#am ma#ym dzieckiem, mia#am
10 lat, wspólnie z kole%ankami sk#ada#y&my
z kartki papieru harmonijk$ (tak" jak ma miech
akordeonu), mo%na j" by#o po roz#o%eniu rozci"ga' i gra' na akordeonie. Ale có% z tego,
ten instrument z papieru nie mia# d)wi$ku. Pomy&la#am i nazbiera#am z klombu kwiatów pe#nych os i pszczó#. Te owady w#o%y#am do mej
harmonii. Jak rozci"ga#am j" i porusza#am,
to owady bardzo brz$cza#y… to dla mnie by#a wtedy pi$kna muzyka. Chodzi#am zamy&lona, rozmarzona, gra#am i ws#uchiwa#am si$
w brz$czenie os i pszczó#. Kiedy muzyka cich#a,
otwiera#am bok harmonii i zemdlone owady
wypuszcza#am na wolno&'.
Nikt mi nie powiedzia#, %e m$cz$ osy
i pszczo#y, ale mnie – dziecko, upaja#a ta
„muzyka”.
Chodzi#am do szko#y podstawowej na Górze &w. Anny. By# to rok 1954. Na lekcje &piewu pan kierownik przynosi# skrzypce. Gra#
nam ró%ne melodie ludowe i uczy# nas
&piewa'. Pod koniec lekcji pan Wali(ski prosi#, by jakie& dziecko odnios#o skrzypce w futerale do kancelarii. Zwykle ja si$ pierwsza
wyrywa#am z #awki i odnosi#am skrzypce.
Ale tam otwiera#am futera#, wyjmowa#am
skrzypce i palcami dotyka#am strun, by
d)wi$cza#y. Przys#uchiwa#am si$ tym d)wi$kom i zarazem spieszy#am, by nikt z nauczycieli nie wszed# do kancelarii.
Szybko skrzypce chowa#am, futera# wk#ada#am na szaf$. Wraca#am do klasy szcz$&liwa, zadumana. Po latach napisa#am
o tym wiersz:
Urok skrzypiec
Ach! By' dzieckiem
I pud#o skrzypiec otworzy'
Dotkn"' paluszkami
z#otych strun
by zadr%a#y
jakby sam Paganini
poci"gn"# po nich smykiem.
(19 IX 2009)
Mieszkali&my w Domu Dziecka w Por$bie. Tam, w &wietlicy by#o pianino. Nauczy#am si$ w wieku 10 lat na nim gra', a tak%e na harmonijce ustnej.
Muzyka dla mnie by#a pi$knym ukojeniem
duszy. Przenosi#a mnie w inny &wiat. To by#o co& wspania#ego, jakby wszyscy Anieli
sfrun$li nagle z nieba i nie&li mnie ponad &wiatem.
Teraz, w doros#ym %yciu s#ucham muzyki
klasycznej z p#yt, kaset, czasem bywam
na koncertach. Muzyka przenosi mnie w inny, pi$kny &wiat, daje ukojenie i spokój. A tak%e twórcz" inspiracje, bo pisz$ wiersze.
Maria S#awska
Strzelce Opolskie
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Ku
&wiat#u

Fot. "ukasz Karkoszka

O pierwszym
„prze#omowym” rysunku,
wyst%pach w kabarecie Hefajstos,
misterium &wiat#a,
sztuce witra$u, a tak$e o roli
przypadku w twórczo&ci artystycznej
z malarzem, witra$yst",
w#a&cicielem tarnogórskiej Galerii
„Pod-Nad”,
pedagogiem i propagatorem sztuki
prof. WERNEREM LUBOSEM
rozmawia
)UKASZ KARKOSZKA
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– W tym roku obchodzi pan jubileusz 55-lecia pracy artystycznej.
Wró!my na chwil" do pocz#tków
pana dzia$alno%ci artystycznej...
– Malowa! zacz"#em ju$ w szkole
podstawowej. Jeden z nauczycieli, widz"c mój rysunek „Kozio#ka Mato#ka”,
stwierdzi# z uznaniem, $e przejawiam
talent artystyczny. Cieszy#em si% tym
jednak do czasu. Konsekwencj" odkrycia moich zdolno&ci by#o to, $e musia#em prowadzi! kronik% szkoln", malowa! plakaty na 1 Maja i inne pa'stwowe
uroczysto&ci (!miech). By#a to dla mnie
wielka udr%ka, dlatego te$ w gimnazjum
zabroni#em kolegom wspomina! komukolwiek o tym, $e potrafi% malowa!.
Sam zreszt" porzuci#em to zaj%cie
na rzecz sportu. Mimo nat#oku zaj%!, ca#y czas czu#em t%sknot% za malowaniem.
Kiedy wi%c przyszed# czas na wybór
kierunku studiów, zdecydowa#em si%
zdawa! na krakowsk" Akademi% Sztuk
Pi%knych. Wys#a#em podanie, nie wie-

dzia#em jednak, $e nale$y jednocze&nie
z#o$y! teczk% z przygotowanymi pracami... Kiedy wi%c w radiu us#ysza#em, $e
trwaj" ju$ egzaminy, a mnie nikt o tym
nie poinformowa#, postanowi#em wybra! si% do Krakowa z wielk" awantur". Wzi"#em ze sob" tylko jeden obraz.
Pospiesznie malowa#em go w nocy, maj"c do dyspozycji zaledwie trzy farby:
czerwon", czarn" i bia#". Rano owin"#em go gazet" i pojecha#em. Przez kilka godzin czeka#em pod drzwiami ówczesnego rektora Akademii – Czes#awa
Rzepli'skiego. W ko'cu uda#o mi si%
do niego wej&!. Kaza# mi pokaza! obraz. Niestety farby nie zd"$y#y wyschn"!, gazeta przyklei#a si% do obrazu. Totalna kl%ska. Rektor kaza# mi
wróci! za rok.
– Czym si" pan zajmowa$, czekaj#c
na kolejn# szans"?
– Po powrocie próbowa#em znale(!
prac%. Bezskutecznie. Kiedy po raz
ko lej ny, zre zy gno wa ny, je cha #em

do Katowic szuka! jakiego& zaj%cia,
w poci"gu przysiad# si% do mnie pewien
m%$czyzna. Widz"c moj" strapion"
min%, zapyta#, co si% dzieje. Opowiedzia#em mu o swoich problemach. Nieoczekiwanie, wychodz"c na jednej ze
stacji, zd"$y# krzykn"! do mnie, bym
stawi# si% nazajutrz o pi"tej rano w kopalni Katowice. Tak te$ zrobi#em.
W ten sposób, przez przypadek znalaz#em prac%. Wszak$e jedynie „ch#opca
na posy#ki”, ale i tak by#em zadowolony. Po kilku tygodniach ten sam m%$czyzna powiedzia# mi, $e zwolni#o si%
stanowisko w dekoratorni kopalni.
Zg#osi#em si%, cho! nie wiedzia#em,
na czym ta praca mia#aby polega!.
Szybko jednak przekona#em si% i...
po$a#owa#em swojej decyzji. Okaza#o
si% bowiem, $e znów przyjdzie mi malowa! has#a na partyjne wiece (!miech).
Nienawidzi#em tej pracy. M%czy#em si%
tak kilka miesi%cy, a$ z zak#adowego radiow%z#a dowiedzia#em si%, $e szuka-

j! kogo" do pobliskiego domu kultury,
trzeba by#o jednak umie$ ta%czy$, "piewa$ i malowa$. W po"piechu uczy#em
si& ludowych piosenek i podstawowych kroków tradycyjnych ta%ców ludowych. Przyj&to mnie. Tam mia#em ju'
okazj& zetkn!$ si& z prawdziw! sztuk! – realizowa#em mi&dzy innymi scenografie do programów artystycznych,
a po godzinach intensywnie – wr&cz obsesyjnie – malowa#em. Razem z moim
przyjacielem Boles#awem Kalke wymieniali"my si& pogl!dami, dyskutowali"my o swoich pracach. Co jaki" czas
przygotowywali"my sobie retrospektywne wystawy. Nie prezentowali"my
jednak swoich prac w galeriach, ale
na okolicznych #!kach. Rozk#adali"my
obrazy na trawie i napawali"my si& nimi. (!ka zakryta setkami prac robi#a
niesamowite wra'enie. Materia# do teczki by# wi&c gotowy i tym razem ze
znacznie wi&kszymi szansami, mog#em stara$ si& o przyj&cie na Akademi& Sztuk Pi&knych. Pomy"lnie zdane
egzaminy sprawi#y, 'e spe#ni#o si& moje marzenie.
– W tajniki sztuki wprowadza! pana profesor Wac!aw Taranczewski – wybitny artysta reprezentuj"cy
nurt dwudziestowiecznego koloryzmu.
– Profesor Taranczewski by# dla
nas, jak ojciec. Surowy, wymagaj!cy,
ale potrafi!cy te' doceni$. W tym
czasie by#em do"$ niesfornym studentem. Oprócz tego, 'e ucz&szcza#em
na zaj&cia z malarstwa, udziela#em si&
tak'e w kabarecie Hefajstos, gdzie dawa#em popis swoich wokalnych mo'liwo"ci. Na moje nieszcz&"cie podczas
jednego z wieczorów, nasz profesor zobaczy# mój wyst&p i nast&pnego dnia,
wzburzony, kaza# mi wybiera$ – albo
on, albo kabaret. Nie chcia#em jednak
rezygnowa$ ani z jednego, ani z drugiego. Uczestnictwo w kabarecie wynika#o bowiem z potrzeby obecno"ci
w mo im 'y ciu pew nej po etyc kiej
struktury, tak wszechobecnej w Krakowie, a malarstwo by#o przecie' moj!
najwi&ksz! pasj!. Stoj!c przed tak
trudnym wyborem, przypomnia#em
sobie, jak jego asystentka – Janina
Kraupe – wspomina#a kiedy", 'e profesor ma tak pi&kne d#onie, poniewa'
w m#odo"ci grywa# na skrzypcach.
Zreszt! jego muzyczna pasja przejawia#a si& te' w jego obrazach. Zapyta #em wi&c pro fe so ra, jak umia#
pogodzi$ te dwie pasje. Nic nie odpowiedzia#, spojrza# na mnie karc!co
i kaza# namalowa$ mi kilka obrazów
martwej natury o zró'nicowanej kolorystyce. Wype#ni#em to zadanie z nawi!zk!. Kiedy przynios#em mu je
do oceny, nic nie powiedzia#. By# to dla
mnie znak cichej akceptacji. Doszed#
widocznie do przekonania, 'e sobie poradz&. Po studiach jeszcze przez d#ugie lata spotyka#em si& z profesorem
Taranczewskim. Prowadzili"my wie-

logodzinne dysputy o sztuce, wymieniali"my si& pogl!dami i spostrze'eniami na temat twórczo"ci. Zreszt! do dzi"
prowadz& z nim tego typu dyskusje
w trakcie snu. S! to niezwykle inspiruj!ce spotkania.
– Kiedy zacz"! kszta!towa# si$ pana charakterystyczny styl malarski?
– My"la#em o nim ju' na studiach.
Od samego pocz!tku mojej przygody
z malarstwem interesowa#a mnie kwestia ods#oni&cia – ukrytego gdzie", ale
pod"wiadomie wyczuwalnego – autentycznego gestu. Kolor, b&d!cy no"nikiem idei od samego pocz!tku by# dla
mnie wa'ny. Kolor, a nie farba! To istotna ró'nica, poniewa' ka'dy potrafi
na#o'y$ na p#aszczyzn& pewien uk#ad
farb, a nie ka'dy potrafi zrobi$ z nich
kolor. W przypadku koloru licz! si& subtelno"ci, zestawienie koloru, kreowanie
wspó#brzmi!cego kontekstu uk#adu
barw. Czym tak naprawd& jest kolor
i jak wa'n! rol& mo'e odegra$ w budowaniu malarskiej narracji, u"wiadomi#em sobie, kiedy w 1979 roku na zaproszenie Pita Ludwiga – prezydenta
Darmstadter Sezession wybra#em si&
do francuskiej miejscowo"ci Mirabel
w Prowansji. Tamtejsze kolory i "wiat#o ol"ni#y mnie do tego stopnia, 'e
przez kilka pierwszych dniach pobytu,
nie by#em w stanie niczego namalowa$!
Zrozumia#em, 'e obraz namalowany kolorem zawiera sacrum.
– Na czym polega specyfika tamtejszego %wiat!a?
– W Mirabel dog#&bnie do"wiadczy#em zmienno"ci "wiat#a i wielorako"ci
jego inspiracji. Tam po raz pierwszy zobaczy#em, jak kolor staje si& "wiat#em.
To do"wiadczenie próbuj& od lat powtórzy$ w swoich obrazach. Chc& uzyska$
efekt wewn&trznego promieniowania
malarskiej materii i pewnej transcendencji. Jest to bardzo trudny proces. Nie
wiem czy namalowa#em ju' obraz, bliski idea#u, który sobie wymarzy#em i nie
wiem czy kiedykolwiek uda mi si& to
osi!gn!$. Jednak poszukiwanie czego"
„ponad miar&”, nawet je"li nie mo'na
dotrze$ do sedna, jest bardzo interesuj!ce. W Prowansji powsta#o wiele moich prac – chocia'by cykl „Mirabel” czy
„)wiat#o na skale”. Do"wiadczenie
tamtejszego "wiat#a pozwoli#o mi te' namalowa$ – osobi"cie dla mnie wa'ne – obrazy po"wi&cone "wi&tej Edycie
Stein.
– W pana twórczo%ci silnie obecny
jest pierwiastek sacrum, odwo!anie
do transcendencji...
– Zgadza si&. Malarstwo, które uprawiam ma pobudzi$ odbiorc& do pewnej
kontemplacji, ma odwo#a$ jego emocje
do najwy'szej si#y – do Boga. Niezwykle wa'ny dla mnie jest cykl „P#on!cy”,
prezentuj!cy wizerunek g#owy Chrystusa, ci!gle uzupe#niany o nowe obrazy.
Pierwsz! prac& z tego cyklu stworzy#em
jeszcze na studiach – by#a to litografia.
Co jaki" czas, tkni&ty do"wiadczanymi

prze'yciami, powracam do motywu
Chrystusa, za ka'dym razem jednak poszukuj!c pog#&bionej materii malarskiej,
w której móg#bym odda$ odczuwany
pierwiastek duchowy. Od dziecka interesowa#o mnie, dlaczego na wielu p#ótnach Chrystus by# przedstawiany w u#adzony sposób. Przecie' Jego drog!
by#o cierpienie. Pragn!#em przedstawi$
jego wizerunek w sposób ukazuj!cy
dramatyzm Jego wyboru, czyli ofiarowania.
– W po szu ki wa niach „%wia t!a
transcendentnego” nie tylko odwo!uje si$ pan do do%wiadcze& z Mirabel,
ale czerpie te' inspiracje ze %wiat!a,
jakie mia! pan okazj$ odkrywa#
w podziemiach chodników tarnogórskiej Kopalni Srebra.
– Zetkni&cie si& ze "wiat#em podziemia jest ca#kowicie odmiennym prze'yciem od tego, którego do"wiadczy#em w Pro wan sji. Tu taj z mro ku
wy#aniaj! si& jedynie „dotkni&cia”
"wiat#a. )wiat#o ma ca#kowicie inn!
struktur&. To balansowanie "wiat#a
„pod i nad” jest dla mnie czym" niezwyk#ym, trudnym do wyra'enia s#owami. Aby to zrozumie$, trzeba tego
do"wiadczy$, prze'y$.
– Symbolika %wiat!a objawia si$ te',
a mo'e przede wszystkim w pana cyklach witra'owych...
– O tym, na czym polega sztuka witra'u przekona#em si& równie' w Mirabel. Tamtejsze "wiat#o dialoguj!ce
z kolorem wyda#o mi si& idealn! transpozycj! dla sztuki witra'owej. Moja fascynacja witra'em zacz&#a si& jednak
znacznie wcze"niej, bo ju' w szkole
podstawowej. Podczas jednej z wycieczek do Krakowa nasz nauczyciel rysunku zabra# nas do ko"cio#a Ojców
Franciszkanów, gdzie mieli"my okazj&
podziwia$ witra' Boga Ojca Stanis#awa Wyspia%skiego. Kiedy stan!#em
przed tym najwi&kszym – moim zdaniem – dzie#em europejskiej sztuki witra'owej, do"wiadczy#em czystej materii malarskiej, która powstawa#a
poprzez przej"cie "wiat#a przez bram&
witra'ow!. Dzi" mog& to nazwa$,
wtedy tylko to czu#em. )wiat#o by#o
no"nikiem znaczenia. Gdy by#em starszy to w wielu ko"cio#ach obserwowa#em, nie tylko to, co si& dzieje w bramie witra'owej, ale tak'e jak reaguj!
ludzie oraz jaki zwi!zek si& zarysowuje pomi&dzy poszczególnymi witra'ami. Pó*niej na studiach pog#&bia#em
swoj! wiedz&. Swój pierwszy cykl
witra'y, w którym pokaza#em ca#y
spektakl "wiat#a („)w. O.M. Kolbe”,
przyp. red.) zrealizowa#em na zlecenie
katowickiej kurii w ko"ciele w Mys#owicach-Janowie.
– Mówi"c o tworzeniu witra'ach,
cz$sto podkre%la pan, 'e tworz" one
swoiste „misterium %wiat!a”. Co kryje si$ pod tym poj$ciem?
– Tworz!c ca#o"ciowe cykle witra'owe, chc& doprowadzi$ do tego, by
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Witra! "wiat#o Narodzenia – Mi$dzy gwiazd% a krzy!em w ko"ciele Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasowicach, 2009, 5,5x6,5, wyk. Zak#ad Witra!y
A.I. Zarzyccy.
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odbiorcy poczuli obecno!" !wiat#a,
które poprowadzi ich do Boga. W rozumieniu: !wiat#o jako implikacja
!wiat#o!ci. Chc$, by to by# rodzaj modlitwy, by poprzez padaj%ce i przechodz%ce przez wiernych wi%zki !wiat#a,
osoby przebywaj%ce w !wi%tyni sta#y
si$ cz$!ci% transmisji !wiat#a. Jest to
trudne i czasoch#onne zadanie. Wymaga dok#adnej analizy struktury !wiat#a,
umiejscowienia ko!cio#a, otaczaj%cego krajobrazu. Dopiero maj%c zebrane wszystkie dane, mog$ przyst%pi"
do pracy. Wa&ne, aby poszczególne witra&e, umieszczone naprzeciwko dialogowa#y ze sob%. Przyk#adowo w ko!ciele Naj!wi$tszego Serca Pana Jezusa
w Bielsku-Bia#ej usytuowanie witra&y
pozwoli#o mi zrealizowa" spektakl
!wietlny z mo&liwo!ci% wywo#ania
asocjacji kolorystycznych. Tamtejsze
witra&e z cyklu „Genesis” odnosz% si$
do aktu kreacji zapisanego w Ksi$dze
Rodzaju. S% symbolicznym przedstawieniem procesu „stawania si$”. Szu-

kaj%c odpowiedniego gestu, który by#by w stanie wyrazi" akt kreacji !wiata, zastanawia#em si$, kiedy pierwszy
raz poczu#em istot$ !wiat#a. Przypomnia#em sobie wówczas, &e b$d%c
dzieckiem, na jednym z obozów kolonijnych, od#%czy#em si$ od grupy, by
dotrze" do celu inn% drog%. Biegn%c
przez las wpad#em w sid#a dla zwierz%t.
Oswobodziwszy si$ z nich, przera&ony tym co si$ sta#o, dotar#em do 'róde#ka i spragniony zaczerpn%#em wody. Ten gest za czerp ni$ cia, kie dy
krople wody zacz$#y opada", a w nich
odbija#o si$ !wiat#o, skojarzy# mi si$
z gestem stworzenia. Obecnie jestem
w fazie realizacji cyklu witra&y w ko!ciele w Lasowicach. Tematem jest
„!wiat#o” Ca#unu Tury(skiego, tablic
moj&eszowych, zwiastowania, narodzenia, s#owa, góry Tabor, Golgoty
i Zmartwychwstania. Nad tym cyklem pracuj$ ju& dziesi$" lat. Nie
przyjmuj$ innych zlece(, by nie zaburzy" sobie drogi poszukiwania !wiat#a,

poniewa& ka&dy ko!ció# wymaga innego podej!cia. Musz$ znale'" odpowiedni klucz, tak by ka&de !wiat#o witra&u si$ ró&ni#o, ale jednocze!nie
mia#o zwi%zek z poprzednim, tworz%c
jednorodn% ca#o!".
– Prowadz!c tak bogate "ycie artystyczne, znajduje pan jeszcze czas, by
wyk#ada$ i dzieli$ si% swoj! wiedz!
z przysz#ymi adeptami sztuki. Co
chce im pan przekaza$?
– Obok warsztatu malarskiego, chc$
moich studentów nauczy" sztuki kontemplacji, tak by w ciszy potrafili wyrazi"
na p#ótnie swoje emocje. Chc$ ich te&
sk#oni" do malowania kolorem, a nie farb%. Chc$ by dostrzegli barwne asocjacje,
przestrze( i bogactwo zestawie(. Zach$cam ich do eksperymentowania i szukania w#asnej materii malarskiej, w której
b$d% mogli si$ w pe#ni wyrazi". Jest to
trudne, ale wiem z do!wiadczenia, &e jak
najbardziej mo&liwe.

!

WERNERA LUBOSA

W PRACOWNI

Niebieski portret, 1987 olej, tempera-p!ótno, 100 x 100 cm

#mier$ Maksymiliana Kolbe – witra" w ko#ciele #w. Maksymiliana Kolbe w Mys!owicach-Janowie, 1978, 7,5 x 2,0 m; wyk. Zak!ad Witra"y
Renowacja Kraków

P!on"cy, 1969 olej, tempera-p!ótno, 100 x 100 cm

Sztolnia III, 2005 akryl-p!ótno, 155 x 125 cm

Znaki czasu, 1991 olej, tempera-p!ótno, 100 x 100 cm
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JACEK RYBCZY!SKI

Zdj!cia: Jacek Rybczy"ski

Rozmowa z JACKIEM RYBCZY)SKIM

Zdj!cia: Henryk Bzdok

– Cho! s"ysza"em, czyta"em o tym
miejscu, to dopiero przyjazd do was
pozwoli" mi obejrze! je z ca"ym jego artystycznym bogactwem, stworzonym
przez was, w uratowanym przed ruin#,
historycznym obiekcie wapiennika.
– Za!o"enia programowe dla has!a:
„WAPIENNIK” zrodzi!y si# w!a$ciwie
równocze$nie ze znalezieniem tego zrujnowanego wówczas miejsca, w 1978 roku. Zak!ada!em, "e b#dzie to miejsce dla
propagowania kultury, sztuki i edukacji.
W wyniku trzyletnich zabiegów, które pozwoli!y na wykup obiektu od Skarbu
Pa%stwa (w PRL istnia! paragraf, na podstawie którego arty$ci mogli nabywa&
obiekty zabytkowe za „symboliczn' z!otówk#”), z "on' Barbar' Ern' nale"eli$my do pierwszej setki „prywatnych
w!a$cicieli obiektów zabytkowych”.
W grupie tej byli m.in. Krzysztof
Penderecki, Wojciech Siemion i wielu innych, pasjonatów, chc'cych ratowa&
ciekawe budowle. Pó(niej, formalnie, jako pracownik artystyczno-dydaktyczny
i aktywny twórca wyst'pi!em do Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznanie dla
Wapiennika statusu – „Galerii Autorskiej”.
Ju" w 1979 roku odby!o si# pierwsze
„spotkanie autorskie” z grafikiem krakowskim, W!odzimierzem Kotkowskim...
W trakcie remontowania obiektu, przygotowywa!em oficjaln' wystaw# z uroczystym wernisa"em; prezentacji szk!a
artystycznego cenionego k!odzkiego
twórcy – Zygmunta Janoty, oraz „Portrety symetryczne” przebywaj'cego w Pary"u Romana Cie$lewicza. To by! pocz'tek, prekursorski, bo gdzie wtedy by!y
„Galerie wiejskie”? Miejsce to by!o jednocze$nie synonimem rodz'cej si# wtedy w Polsce niezale"no$ci politycznej;
w!a$nie wtedy powsta!a Rzeczpospolita
Wapiennicza.
Aura „tworzenia” tej placówki by!a
jednocze$nie miejscem rodz'cej si# wtedy w Polsce niezale"no$ci politycznej...
–... Szcz$%ciem w Akademii mieli%my
ca"kiem inne priorytety, z polityk#
zderzali%my si$ niewiele poza nak"anianiem nas do uczestnictwa w pochodzie
pierwszomajowym...
– Kiedy przyjecha!em z pozna%skiej
PWSSP, na drugi rok do Katowic, by!o
nas niewielu: Benedykt Kubista, Jurek
Handermander, któremu zada!em na pocz'tku pytanie czy imi# jego, to Hander
czy Mander... Krystyna Mi$kiewicz,
Franiu K!ak, Andrzej Kuczok, Antoni Halor i Gienek Rze"ucha.
Wspominam niezwyk!o$& naszego roku, bo nie spotka!em sytuacji, aby do
uczelni dociera& wcze$nie po to, by zaj'& „kolejk#” dla druku swojej litografii,
czy akwaforty, trzeba by!o by& grubo
przed godzin' 9, by zaj'& „stanowisko”
i drukowa& „swój nak!ad”, bez k!ótni, wypychania si#, (nie mówi'c o pomocy
dziewczynom) by!o co „kr#ci& korb'”
i d(wiga& kamienie litograficzne.
Pami#tasz na koniec roku „przegl'dy”
prof. Raka, z przyznawanymi wyró"nie-

...wtedy powsta!a
Rzeczpospolita
Wapiennicza
niami, nagrodami, pó(niej dyskusje,
oceny, wa"enie s!uszno$ci, albo w'tpliwo$ci w ich przyznaniu... od dyplomu
w 1965 roku min#!o 50 lat!!!
W tej chwili chyba wszystko uleg!o
„sp!aszczeniu”, a mo"e nadal ten „duch
Rakowy” egzystuje.
– Chyba nie, bo uczelnia, która ma
dzi% prawie 600 studentów, tak kameralnej atmosfery naszych lat, kiedy by"o nas sze%!dziesi$ciu, nie jest w stanie
utrzyma!.

– Cz#sto powracam do ulicy Raciborskiej, któr' czasami d!ugo si# dociera!o
do uczelni, bo po drodze by! O$rodek Immunopatologii Ci'"y i Noworodka, gdzie
by!o mo"na w cieple wypi& herbatk#, albo nawet do$wiadczy& mo"liwo$ci laboratoryjnego przed!u"ania prze!yku probówk', wype!nion' zaoszcz#dzonym
p!ynem „pomiarowym” w laboratorium... nawet zapraszano mnie co jaki$
czas do bycia „anestezjologiem”, dbaj'cym o odpowiednie dawkowanie eteru
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króliczkowi, któremu wstrzykni!to preparat do jajnika, a nast!pnego dnia by"o ju# wiadomo, czy jest pani Z. w stanie b"ogos"awionym, czy nie („próba
Friedmana”)... a królik zaszyty wybudza"
si!... i #y" d"uuugo i szcz!$liwie.
– Pami!tam, twego brata, który nie
raz medycznie nas ratowa"... Up"yn!"y lata nim ponownie spotkali#my si!
w Poznaniu...
– Ko%czy"em „katowickie” studia,
emocjonalnie bardzo „wci&gni!ty” w atmosfer! 'l&ska i zak"ada"em, #e po studiach zostan! tam na „reszt!” #ycia.
By"em najm"odszym z rodze%stwa, siostra i brat nie chcieli przejmowa( rodzinnej schedy... wymuszono na mnie przej!cie naszego domu w Puszczykowie,
miejscowo$ci w obr!bie Wielkopolskiego Parku Narodowego, st&d moja wra#liwo$( na otoczenie, na przyrod!.
Powrót do „ojcowizny”, zbieg" si!
z zasadnicz& reform& ówczesnej Pa%stwowej Szko"y Sztuk Plastycznych;
zmia ny wy mu si "y am bit ne, d& #& ce
do prze obra #e nia pro fi lu kszta" ce nia – grupy studenckie, które, w latach 60. doprowadzi"y do rezygnacji
wieloletniego rektora Hipolita Pola%skiego. Zadecydowano, #e do Poznania
„wróci” z Gda%ska znakomity organizator, pedagog i artysta Stanis"aw Teisseyre... Kiedy by"em na roku dyplomowym,
przyjecha"em do Poznania, poszed"em
na rozmow! z Hipolitem Pola%skim
z misj& ewentualnego zatrudnienia si! jako asystent na planowanym nowym
Wydziale Grafiki; rozmowa by"a krotka:
„ja odchodz!, musisz rozmawia( z Teisseyrem, który od czerwca zaczyna urz!dowanie”. Po rozmowie z nim; z"o#y"em
wniosek, zaleci" mi do"&czenie opinii
prof. Aleksandra Raka..
– Co nie stanowi"o problemu, by"e#
bowiem „utalentowanym ulubie$cem
profesora...
–... po kolejnym spotkaniu przyj!to
mnie na tworzony Dzia" Grafiki z dwoma specjalno$ciami: grafika u!ytkowa
i grafika artystyczna. Teisseyre powierzy" mi misj! wyjazdu na rozmowy
z Waldemarem 'wierzym, aby zach!ci(
go do prowadzenia zaj!( w Pracowni Plakatu. Pojecha"em do Warszawy na Piwn&, gdzie mia" pracowni!, potwierdzi", #e
przyjedzie na pierwsze zaj!cia. Moj& rol& by"o prowadzenie zaj!( przez trzy tygodnie w miesi&cu, by"o to dla mnie do$wiadczenie pedagogiczne i artystyczne,
oficjalnie pe"ni"em funkcj! asystenta.
Po roku, po rozmowach z Andrzejem
Pietschem z Krakowa, uzgodnili$my
rotacj!; przej&"em ca"e techniczne i organizacyjne prowadzenie pracowni druku artystycznego: Drzeworyt – Zbigniew Lutomski, Litografie – Lucjan
Mianowski.
Motorem dzia"a% w tworzeniu wyposa#enia i aran#acji pomieszcze% dla tych
pracowni by" Andrzej Pietsch i ja. Udawa"o si! gromadzi( prasy litograficzne,
specjalnie zlecono w Zak"adach Do$wiadczalnych Politechniki Pozna%skiej
budow! prototypu prasy do druku wkl!-

Jacek Rybczy"ski z !on# Ern#.

s"ego. W pó)niejszym czasie przygotowano zaprojektowane przez nas pomieszczenia do trawie% druku wkl!s"ego...
– Z wyci%gami oparów i innymi
dostosowaniami nie znanymi wcze#niej
w Katowicach, gdzie dla poprawy powietrza w czasie trawienia p"yt mo&na by"o jedynie okno otworzy'.
– Od 1966 roku systematycznie bra"em
odzia" w wystawach grafiki i malarstwa, jednocze$nie uzyskiwa"em kolejne
funkcje i tytu"y: starszego asystenta, adiunkta (z przewodem na ASP w Warszawie, promotorem byli Halina Chrostowska i Ta de usz Brzo zow ski). Dwie
kadencje by"em Kierownikiem Katedry
Grafiki. Z chwil& przej$cia Andrzeja
Pitscha z Poznania do Katowic, mia"em
przej&( prowadzenie pracowni druku
wkl!s"ego... jednak na wniosek rektora
Stanis"awa Teisseyra, który zaproponowa", aby na okres przeprowadzenia habilitacji (ok. 2,3 lat) pracownie prowadzi"
Tadeusz Jackowski z Krakowa, a ja mia"em w tym czasie za"o#y( i prowadzi(
Pracowni! Sitodruku. T! „niechcian&”
przeze mnie pracowni! prowadzi"em
do 1986 roku.
Z perspektywy czasu oceniam znacz&co mój wk"ad w reanimacj! wszystkich
pracowni druku artystycznego w Poznaniu, gdzie g"ównie wed"ug moich za"o#e% stwarzano dogodne warunki pracy
studentom, co by"o mo#liwe dzi!ki doskona"ej „bazie”, któr& uzyska"em w Kato wi cach, w pra cow niach: gra ficz nych – Aleksandra Raka, kompozycji
– Adama Hofmana, plakatu – Bogus"awa Góreckiego i Tadeusza Grabowskiego, rysunku – Andrzeja Kowalskiego,
malarstwa – Jana Dudkiewicza i histori& sztuki z Janin& Lazar, jak i ca"ej artystycznej atmosferze, która sprzyja"a
podbudowie intelektualnej i $wiadomo$ci bycia „artyst&”.
– Zdarzy"o si!, &e za ciasno si! zrobi"o w "ódce i wyskoczy"e# za burt!.
Jak ci si! uda"o dop"yn%' na drugi
brzeg i zacz%' wiele od nowa.? Co
na tym zyska" lub straci" twój osobisty rozwój i twórczo#'?

... taaak, t& „"ódk!” mo#na interpretowa( jako Polsk!, w skromniejszym znaczeniu $rodowisko, uczelnie, w latach budowania nadziei na „woln& Polsk!”,
na budow! Europy anga#owa"em si! ci&gle, "&cznie z ro#nymi próbami uto#samiania si! z politycznymi ugrupowaniami...
Wyros"em w domu, gdzie by"y nieustannie debaty polityczne, liberalne, centrowe (ojciec do momentu „zjednoczenia” by" w PPS), pó)niej krytyce, tego co
dzia"o si! w PRL.
Na prze"omie lat 70. i 80., kiedy zrobiono kampani!: aby zmieni( „ów” ustrój
w bardziej „ludzki” i zwi&zany ze „spo"ecze%stwem” wst&pi"em do PZPR, za „brak
w"a$ciwej orientacji politycznej” wywalono mnie... po wypadkach gda%skich.
Od pierwszego dnia „stanu wojennego”
w"&czy"em si! do dzia"a% „podziemia”
i wspó"pracowa"em z grupa wydaj&c& pismo polityczno – kulturalne „WETO”, bylem wspó"za"o#ycielem sieci drukuj&cej
i kolporta#owej w Poznaniu.
Jeden z pierwszych numerów by" drukowany w mojej pracowni w Puszczykowie, bra"em udzia" w niezale#nych wystawach artystycznych w ko$cio"ach.
Coraz cz!$ciej przygl&da"em si! i bylem
$wiadkiem tendencji dzia"a% nieuczciwych w kr!gach „podziemia” (malwersacje, przepychanki), które zapowiada"y
rozcz"onkowywanie si! ruchu „Solidarno$(”.
– W wyniku czego, jest jak jest...
Wracaj&c do twórczo$ci po dyplomie; kontynuowa"em prac! nad swoimi
grafikami, zaj&"em si! te# malarstwem,
równolegle buduj&c zaplecze techniczne, graficzne pracowni w Puszczykowie
("&cznie z przygotowywaniem tam „Galerii autorskiej”).
Temat zrealizowa" syn Miko"aj jako
wystawy moje i #ony Erny Barbary.
– W twoich wspania"ych trójwymiarowych grafikach, znajduj! kontynuacj! dawnych tematów ale i fascynacje podró&%...
... pierwsz& „podro# artystyczn&”, odby"em do W"och w 1970 roku; zosta"em
zaproszony do udzia"u w „plenerze gra-

ficznym” z dwoma kolegami Janem
Berdyszakiem i Józkiem Dr!"kiewiczem
na plener w Riccione, nad samym Adriatykiem kolo Rawenny. Ten wyjazd by#
moim pierwszym wyjazdem na „zachód”. Pobyt by# przede wszystkim przesycony zetkni$ciem si$ z architektur!,
wspania#ymi prezentacjami sztuki starej
i nowej w galeriach, muzeach, do tego
krajobraz.. podró"e do Rzymu, Asy"u, Faenzy, Florencji i Wenecji.. By# to dla mnie
szok, który d#ugo odchorowywa#em...
przez d#u"szy czas pozbywa#em si$ prze%wiadczenia o swojej artystycznej niedoskona#o%ci w %wiadectwie dokona&, które spotka#em w Italii...
Dochodzi#y do tego ci!g#e porównanie „dwóch systemów”, wszak by# to g#$boki czas PRL-u, po trzech tygodniach
powrót z „pachn!cej k!pieli” do zupe#nie innego „szarego %wiata” …
Zachowa#o si$ troch$ moich prac graficznych, rysunków inspirowanych t! podro "!... pó' niej wy jaz dy „krót kie”
do Danii, Szwecji, NRD, Zwi!zku Radzieckiego... ka"da podró", zawsze
z programem artystycznym, mog#a by
by( opisem odr$bnym i innymi refleksjami.. by#y to zaczyny, które przyczynia#y si$ do budowania mojej niezale"no %ci ar ty stycz nej i kry tycz ne go
oceniania ówczesnych sytuacji, potrafi#y prowokowa( do ci!g#ej konfrontacji
„artystycznego, w#asnego %wiata”. Pó'niej lata 80., w#!czenie si$ czynne
w opozycyjne dzia#ania i zadecydowanie o opuszczeniu Polski w roku 1986...
bylem tak sfrustrowany beznadziejno%ci!
i przekonany, "e system zawali si$, ale
chyba za 10, 20 lat.
– !y"em t# sam# nadziej#, ale nie s#dzi"em, $e stanie si% to za naszego $ycia.
– Wraz z cz$%ci! rodziny znale'li%my
si$ Niemczech Federalnych. Jak opisywa( „przygod$” bycia w „innej realno%ci”, w Mainz (Moguncja), mie%cie Gutenberga i by#ego Cesarstwa Rzymskiego,
z widocznymi %ladami swojej przesz#o%ci, z architektur! i zbiorami wspania#o%ci, archeologicznych, Wydzia#em Sztuk
Pi$knych na Uniwersytecie, wieloma
muzeami, teatrami, galeriami... które

po wielu latach tam przebywania, mog$
nazwa( „Drug! Ojczyzn!”.
Od pierwszych dni, aby nie popa%(
w pe#n! depresj$ zaj!#em si$ skromnymi, ma#oformatowymi szkicami, rysunkami, próby znalezienia kontaktów ze
%rodowiskiem plastycznym.. wszystko
nowe i inne.. do tego bariera j$zykowa..
ale dotar#em do „niszy” artystycznej, która dzia#a#a w XIX-wiecznej by#ej cegielni (Alte Ziegelei)...
– Czy to nie wtedy rodzi"a si% idea
urzeczywistniona dzisiejszym Wapiennikiem...
– ... Spotykali si$ tam literaci, graficy,
rze'biarze, muzycy, kr!g literacki, który zaprasza# mnie na spotkania autorskie,
na prezentacj$ mojej twórczo%ci, uczestniczy#em te" w Mi$dzynarodowych Targach Ksi!"ki we Frankfurcie w dziale
druku unikatowego... i znów nowe kontakty, otwiera#y si$ nowe szanse... po roku, dzi$ki wspanialej politycznej dzia#aczce SPD Luizie Bonn zaproponowano
mi adaptacj$ jednego z wn$trz w Altei
Ziegelei. W stosunkowo krótkim czasie
zorganizowa#em tak warsztat graficzny,
"e mog#em swoje atelier w#!czy( w program organizowania warsztatów artystycznych. Pras$ do druku wkl$s#ego
przewie'li mi z Polski moi niemieccy
przyjaciele (przez kilka lat mia#em zakaz
przyjazdu do Polski). Warsztaty te prowadzi#em przez okres prawie 20 lat,
oprócz okresu pracy artystyczno-pedagogicznej na wspominanym Wydziale
Sztuk Pi$knych Uniwersytetu Jana Gutenberga, gdzie mia#em zaj$cia w pracowni druku wkl$s#ego i wypuk#ego.
Z pocz!tkiem pobytu, po pierwszych
wystawach indywidualnych w Instytucie
Francuskim i Alte Ziegelei, zaproponowano mi wst!pienie do tamtejszego
Zwi!zku Artystów Niemieckich (BBK),
bylem tak"e cz#onkiem ZPAP w Poznaniu. Nawi!za#em te" kontakt i wspó#prac$ z APA w Monachium (Academia
Polona Artium), gdzie bylem przez jaki%
czas dziekanem i zosta#em tam mianowany profesorem grafiki.
Pozyskiwa#em kr$gi przyjació#, z którymi do dzisiaj utrzymuj! sta#e kontakty.

Ten, ponad dwudziestoletni pobyt,
zaowocowa# w wiele inicjatyw niemiecko – polskich, jak plenery rze'biarskie,
graficzne, literackie dla m#odych autorów z Niemiec i Polski, organizowanie
m.in. du"ej wystawy w Bonn „Zwischen den Welten” dla artystów z b. Europy Wschodniej.
Powracam tam cz$sto fizycznie i tak"e „duchem”.. a jednocze%nie zdaj$ sobie spraw$, "e tam bylem mimo "yczliwo%ci „obcym”, a tu w kraju, gdzie si$
urodzi#em sta#em si$ „nieobecnym”,
te" chyba..”obcym”.
– ... ale
– ... ale ratuje wszystko i scala Rzeczpospolita Wapiennicza, zagubiona w%ród
#!k i gór pogranicza Polsko-Czeskiego...
prawie 25 lat, które min$#y w zastraszaj!cym tempie, wydaje si$, "e by#o to
wczoraj, mo"e par$ dni temu, a w rzeczywisto%ci dziel! lata...
Podejmuj$ próby wydawnicze w Wapienniku: kwartalnik artystyczno-literacki „Stronica )nie"nicka” i „Forum
Calcium – gazeta niefarmaceutyczna”...
teraz przygotowania do „Riksza literacka Karola Maliszewskiego” w Wapienniku... ci!gle jakie% cele i niepokój, czy
zd!"$ pokaza( swoj! twórczo%( i w jakiej formie to zrobi(..
– Ju$ j# pokazujesz, wszystkimi dokonaniami wokó" Wapiennika, ogrodem japo&skim z rze'bami, poziomymi mozaikami w(ród krzewów,
witra$ami w plenerze, d'wi%kami
dzwonów, dost%pn# zwiedzaj#cym
pracowni# wraz z twoimi grafikami,
galeri# odcisków znanych go(ci i autonomiczn# atmosfer# tego miejsca.
– Jest i ciekawostka genealogiczna,
o historii, zataczaj!cej ko#o; przed kilkoma laty w internecie znalaz#em pytanie dotycz!ce zwi!zków z nazwiskiem pa nie& skim mo jej "o ny...
odpowiedzia#em... po przesz#o dwóch
latach, odezwa# si$ p. Henryk, „niew!tpliwie jestem kuzynem pa&skiej "ony”
i czy jeste%my zainteresowani dokumentami.. Okaza#o si$, "e wiele opowie%ci mojego te%cia, które traktowali%my jako rodzinne legendy, nagle
znalaz#y udokumentowanie, "e "ona pochodzi historycznie a"... z Pa&stwa
Staromorawskiego, konkretnie z O#omu&ca, przez stulecia zaw$drowali
na Górny )l!sk... i "e cze%( obecnych
Gliwic m.in. by#a ich w#asno%ci!...
*ona urodzi#a si$ w Psarach )l!skich...
najzabawniejsze, "e wspominany kuzyn
zaj!# si$ te" moj! „przesz#o%ci!. Henryku, moi przodkowie pochodz! z Ciasnej, kolo Lubli&ca... przed oko#o 200
laty wyw$drowali na ówczesne pogranicze zaboru pruskiego i rosyjskiego... a teraz?
– A teraz... Jacku mamy puent%. Moi
dziadkowie (ze strony ojca) pochodz#
z Sadów ko"o Lubli&ca, par% kilometrów
od Ciasnej, sk#d potem przed stu laty,
przenie(li si% na Opolszczyzn%... Jacku
jeste(my by"ymi bliskimi s#siadami.

!
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Draby miejskie*
KRZYSZTOF KOSI*SKI
dwieczny problem ka"dej w#adzy poO
chodz!cej z wyboru… Po wygranej
trzeba przej!$ na swoje barki tak"e tzw.
aparat ucisku czyli swoich wyborców
(a przynajmniej jak!% ich cz&%$) trzeba
zmusza$ do odpowiednich zachowa' i…
kara$ za zachowania nieodpowiednie.
A za kilka lat znowu przyda#oby si& wygra$
wybory…
Niewykonalne? Wykonalne… Na szcz&%cie zawsze jest tak, "e tych „zmuszanych”
i „karanych” jest o wiele mniej ni" tych pozosta#ych.
Miesi!c temu pisa#em o tzw. bud"etach
obywatelskich, które s! – co prawda – poletkiem do%wiadczalnym populistów, ale
przynajmniej jest to w jakim% sensie dzia#anie pozytywne, twórcze, wnosz!ce now!
jako%$. Dzisiaj b&dzie o dzia#aniu stricte
„na nie”, dotycz!cym czego%, co "adn! nowo%ci! nie jest. Stra"e miejskie (gminne)
od lat s! cz&%ci! samorz!dowej rzeczywisto%ci. I co jaki% czas staj! si& obiektem ataków i kampanii zmierzaj!cych do ich likwidacji.
To, "e ta „zmuszana” i „karana” mniejszo%$
potrafi by$ mocno ha#a%liwa i widoczna, to
zreszt! pó# biedy. O wiele bardziej ha#a%liwi
potrafi! (i umiej!) by$ ci, którzy próbuj!
na tym co% ugra$ lub po prostu zaistnie$
w tzw. %wiadomo%ci spo#ecznej.
O kim mowa?
to taki: stra"nik miejski? Gdy
Kto
zapyta$ przypadkowych ludzi,
odpowiedzi b&d! najcz&%ciej podobne. To ten,
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który zawsze zjawia si& natychmiast, gdy
zaparkujemy samochód pod zakazem
zatrzymywania i za#o"y nam blokad& na ko#o.
Czasami us#yszymy o funkcjonariuszu bez
serca, który „%ciga babci& handluj!c!
pietruszk! na ulicy”. Tak na marginesie,
w moim mie%cie ju" od lat jako% nie widzia#em
"adnej babci dorabiaj!cej pietruszk!
do g#odowej renty. Za to na centralnym
deptaku widuj& codziennie niezbyt trze(wych
obywateli o powierzchowno%ci meneli,
oferuj!cych jakie% dziwne, podrabiane
kosmetyki…
Do czego powo#ana zosta#a stra" gminna?
Ustawa mówi o „ochronie porz!dku
publicznego”. Konia z rz&dem temu, kto
poda definicj& tego poj&cia. Oszcz&dz&
Czytelnikom przytaczania rozwa"a'
prawników, "eby ju" do ko'ca nie
zaciemni$ sprawy. Spróbujmy przytoczy$
bardziej szczegó#owe, ustawowe zadania

sze zamiast pomaga$ ludziom, zajmuj! si&
g#ównie gn&bieniem kierowców fotoradarami i wypisywaniem mandatów za z#e parkowanie. Podaniem na tacy argumentów przeciwnikom stra"y miejskich by#y doniesienia,
"e w niektórych stra"ach 99 procent interwencji wynika z fotoradarów. Do legendy przeszed# Bia#y Bór (wzachodniopomorskiem)
gdzie w 2010 roku pieni!dze z fotoradarów
stanowi#y a" jedn! czwart! dochodów gminy. W Nowym Korczynie (woj. %wi&tokrzyskie) tylko jeden z 869 mandatów zosta# wypisany z innego paragrafu ni" przekroczenie
pr&dko%ci! Te przyk#ady nag#a%niaj! wspó#czesne, goni!ce za sensacj! media. A dla
uogólnienia wystarczy ju" tylko odpowiednia "onglerka statystyk!.
Suche liczby

stra"y miejskich. W pierwszej kolejno%ci
wymieniono:
– ochron& spokoju i porz!dku w miejscach
publicznych;
– czuwanie nad porz!dkiem i kontrol&
ruchu drogowego – w zakresie okre%lonym
w przepisach o ruchu drogowym;
I tu jest pies pogrzebany. Pozosta#e zadania
stra"ników w#a%ciwie nie budz! prawie
wi&kszych kontrowersji:
– kontrola publicznego transportu
zbiorowego – uprawnienie do wylegitymowania pasa"era na gap&, który
odmawia tego kontrolerowi;
– ratowanie "ycia i zdrowia obywateli,
pomoc w usuwaniu skutków kl&sk
"ywio#owych – je%li stra"nicy np. nios!
pomoc powodzianom, to na pewno spotykaj!
si& z samymi dowodami sympatii i uznania;
– zabezpieczenie miejsca przest&pstwa czy
katastrofy do momentu przybycia w#a%ciwych
s#u"b – te" dosy$ oczywiste;
– wspó#dzia#anie w ochronie porz!dku
podczas zgromadze' i imprez publicznych
– oczywiste, jak punkt powy"ej;
– doprowadzanie osób nietrze(wych
do izby wytrze(wie' lub miejsca ich
zamieszkania, je"eli osoby te powoduj!
zgorszenie w miejscu publicznym, znajduj!
si& w okoliczno%ciach zagra"aj!cych ich
"yciu lub zdrowiu albo zagra"aj! "yciu
i zdrowiu innych osób – zadanie mo"e
nie najsympatyczniejsze, ale te" chyba
spotykaj!ce si& raczej ze zrozumieniem.
Pozosta#e zadania to ju" czysta prewencja
(np. pogadanki w szko#ach) lub dzia#ania
„wewn&trzne”, których wr&cz nie zauwa"amy
(konwojowanie dokumentów, pieni&dzy dla
potrzeb gminy – to oni przewo"! np.
protoko#y komisji wyborczych).
Dlaczego zatem nie lubimy stra!ników?
ierwsza, oczywista odpowied( jest taka, "e
P
nikt nie lubi tych, którzy nas pilnuj! i karz!. Niektórzy mówi!, "e to dok#adnie tak, jak

nie lubimy kontrolerów skarbowych. Ale
sprawa nie jest a" tak oczywista. Podobnie powinno by$ przecie" z policj! (szczególnie drogówk!), a jednak cho$ ma#o kto z nas ich „lubi”, to we wszystkich sonda"ach policja cieszy
si& bardzo wysokim stopniem tzw. zaufania
spo#ecznego (czyli szacunku, po prostu).
Nie da si& ukry$, "e w wielu miejscach
stra" sama usilnie pracuje na z#! opini&
o sobie. Postulaty dotycz!ce likwidacji stra"y miejskich s! w ca#ej Polsce podobne i sprowadzaj! si& do twierdzenia, "e funkcjonariu-

raportu MSW z 2011 r. stra"e miejWg
skie w ca#ej Polsce przeprowadzi#y 2,9 mln interwencji. Zwolennicy likwida-

cji stra"y miejskich krzycz!: z tego 1,8 mln
to interwencje drogowe! A" 61 procent! A ja
tak sobie wtedy my%l&, "e przecie" w takim
razie 1,1 miliona interwencji dotyczy#o tego,
czym w#a%nie – zdaniem wielu – powinna si&
stra" zajmowa$…
Rok 2013: te znienawidzone mandaty. 1,6 mln mandatów, z czego „a"” 940 tys.
to te drogowe. Czyli znowu A) (tym razem
ju" bez cudzys#owu) 660 tys. mandatów
za inne wykroczenia. I znów pojawia si& problem. Dlaczego stra" miejska nie jest z tym
kojarzona?
• I tu stawiam samorz"dom zarzut braku odpowiedniej polityki informacyjnej.
Idziemy zim" przez #liskie, nieod#nie!one
chodniki? Dlaczego nie jeste#my informowani o masowej akcji stra!y miejskiej, która „przypomni” w$a#cicielom posesji, !e to
na nich spoczywa obowi"zek od#nie!enia
chodnika? Niedawno w mediach pojawi$y si% zapowiedzi, !e stra! b%dzie zwalcza$a palenie odpadami w piecach. Wobec
alarmuj"cych danych o zanieczyszczeniu powietrza w #l"skich miastach – informacja bezcenna. Usi$owa$em dowiedzie&
si%, jakie s" efekty tych dzia$a'. Wsz%dzie
s$ysza$em, !e „s" trudno#ci”, nie ma podstaw prawnych do wkraczania ludziom
do domów i mieszka'. Konieczne by$yby
specjalistyczne badania sk$adu popio$u
w laboratorium itd. To po co by$o rzuca&
gro(by na wiatr?
• W jednych ze #l"skich miast pokazano mi niedu!y lokalny potok. Wzd$u!
niego sta$y domy jednorodzinne wyposa!one w szamba. Tajemnic" poliszynela by$o, !e w wi%kszo#ci zosta$y one zbudowane tak, !eby umo!liwia$y wypuszczenie
nieczysto#ci do owego potoku. Podobnie
jak z t" nisk" emisj", pojawi$y si% zapowiedzi, !e stra! miejska wyposa!ona w odpowiednie urz"dzenia skontroluje szczelno#& szamb. Tyle !e znów nie mog$em
„dobi& si%” do !adnych konkretnych informacji, jakie by$y efekty tych kontroli?
Za to bardzo „konkretnie” zauwa!y$em,
!e w ka!d" sobot% po po$udniu potok zamienia$ si% w rynsztok pe$en #mierdz"cej
piany. Mieszka'cy doskonale wiedzieli, kiedy i w jakich godzinach stra! miejska ju!
nie pracuje…
• Nie powinno nikogo dziwi&, !e wtedy
wkraczaj" do akcji populi#ci. Przejrza$em
doniesienia medialne o akcjach zbierania

podpisów pod wnioskami o referenda ws.
likwidacji stra!y miejskich. Na pierwszym
miejscu króluje Kongres Nowej Prawicy
(dla tych, którzy ju! zapomnieli – to
obecna partia nie"miertelnego Janusza
Korwin Mikke). Chyba na drugim miejscu – partia Janusza Palikota (szczególnie
od chwili, gdy jej notowania i znaczenie zacz#$y spada% na $eb, na szyj#). Ale punkt
widzenia – jak wiadomo – zale!y cz#sto
od punktu siedzenia. Np. w Szczecinku
rz&dz&ca Platforma Obywatelska broni
stra!y miejskiej z ca$ym zaanga!owaniem, a ju! w Katowicach opozycyjna PO
domaga$a si# likwidacji stra!y…
Podobnie od „punktu widzenia” zale!"
przytaczane argumenty. W jednych gminach
czytam, !e zbyt wysokie s" koszty utrzymania stra!y. W innych – !e stra! to „maszynka do zarabiania pieni#dzy”. Czyli i tak $le,
i tak niedobrze…
Internet zalewa fala manipulacji i wr#cz
chamskich komentarzy. Oto kilka próbek…
Stra!nicy w Zabrzu zanotowali (zreszt" niedopuszczaln" i skandaliczn") wpadk# z odwiezieniem do izby wytrze$wie% cz&owieka
absolutnie trze$wego, za to chorego na cukrzyc#. Pierwsze zdanie z informacji na jednym
z profili internetowych: W Zabrzu, !eby
podreperowa" bud!et stra!nicy miejscy zacz#li
wy$apywa" osoby chore na cukrzyc# i si$% wywo!% je do Izby Wytrze&wie'. Koszt takiej
„przyjemno(ci” to 300 z$. Có!, taka specyfika internetu, ale nigdzie nie doszuka&em si#
oficjalnych wyja'nie%, cho(by informacji
o dodatkowym przeszkoleniu stra!ników,
o przeprosinach czy – oczywistym wr#cz dla
mnie– natychmiastowym anulowaniu owego rachunku za pobyt w izbie. I kto tu jest gór" w doniesieniach medialnych?
Zbawieniem dla stra!ników jest ustawowy próg wa!no'ci referendów lokalnych.
W znakomitej wi#kszo'ci wypadków ko%cz"
si# one niczym. Ale to i tak nie przeszkadza
autorom informacji w internecie, którzy
mieni" si# dziennikarzami:
„Mieszka!cy Pszczyny opowiedzieli si"
w referendum za likwidacj# stra$y, ale zawiod%a frekwencja”. Zawiod$a frekwencja… abstrakcyjne zjawisko, mniej wi#cej jak pogoda, na któr& nie mamy
!adnego wp$ywu.
Dla mnie rekordem by& tytu&, który zobaczy&em na portalu esanok.pl:
• „Ponad 92% mieszka!ców Jas%a opowiedzia%o si" w referendum za likwidacj#
stra$y miejskiej!”. Zapewne uwa!niejsi
Czytelnicy ju! si# domy"laj&, !e „drobna
ró!nica” polega na tym, !e to by$o 92%
tych, którzy poszli do referendum? A frekwencja znowu by$a grubo poni!ej wymaganego minimum…
• Z takimi „pere$kami” trudno polemizowa%. Ale dlaczego nikt (w ka!dym razie
ja nie natrafi$em) nie próbowa$ wyja"ni%,
na czym polega inny fakt rozdmuchany
przez media – to, !e w uchwa$ach bud!etowych s& zapisy przewiduj&ce wp$ywy
z mandatów nak$adanych przez stra!ników. Opisano to jako np. narzucanie,”ile
stra$nicy miejscy maj# wp%aci& do kasy
gminnej” albo, !e oto „w ten sposób mamy
na%o$ony plan sprzeda$y”. Dlaczego nikt nie
pokusi$ si# o wyja"nienie, !e taka to uroda przepisów, które nak$adaj& obowi&zek
wpisania do bud!etu przewidywanych
wp$ywów z ka!dego 'ród$a? (e nie mo!na takiej pozycji nie umieszcza% w bud!e-

cie? I tylko od rozs&dku w$adz i roztropno"ci prze$o!onych zale!y, czy b#dzie to
traktowane jako forma nacisku na stra!ników albo oceny ich skuteczno"ci…
• Czapki z g$ów przed komendantem
stra!y we wspominanym ju! Ja"le. Przebi$ si# do lokalnych mediów ze swoim wyst&pieniem na sesji Rady Miejskiej, gdzie
przedstawi$ „skutki funkcjonowania fotoradaru”:
2007 rok. W momencie zakupu fotoradaru,
przy ograniczeniu pr#dko(ci w mie(cie 40-50
km/h, (rednia pr#dko(" pomiaru z fotoradaru by$a 80 km/h. W 2008 by$o ju! 72,5 km/h,
w 2011 – 62,5 km/h, a w 2013 – 59,3 km. Spad$a poni!ej 60 km. Chcia$em przypomnie", !e
fotoradar robi zdj#cia od 61 km/h. W 2012 roku wypisali(my 8.178 mandatów, udzielili(my 1.433 pouczenia; 2013 rok: 2.959 mandatów, 1.202 pouczenia; 2014 rok: 1.815
mandatów, 620 poucze'. W ci%gu 7 lat znacz%co spad$a (rednia pr#dko(", co roku spada liczba wykrocze', a co najwa!niejsze – nie
odnotowano przez te 7 lat wypadku ze skutkiem (miertelnym w miejscach, w których dokonujemy pomiaru. Nie jeste(my restrykcyjni. Jeste(my jedyn% stra!% w Polsce, która daje
tak wielk% liczb# poucze'.
My'l#, !e Czytelnicy ju! zauwa!yli, !e nie
wchodz# w rozwa!ania, czy stra!e miejskie
s" potrzebne, konieczne itd. Te samorz"dy,
które stra!e powo&a&y i je maj", zapewne s"
przekonane do ich istnienia. Inne uzna&y, !e
to zb#dny wydatek. Na tym w&a'nie polega
decentralizacja w&adzy. Ale do swoich racji
i ocen trzeba umie( przekona(… Niektórzy
twierdz", !e w ma&ych miastach, które nie
cierpi" na zalew powa!nej przest#pczo'ci,
w zupe&no'ci wystarczy miejscowa policja.
Inni podkre'laj", !e policja, jako bardzo scentralizowana instytucja pa%stwowa, zawsze b#dzie wykonywa&a najpierw zadania wa!ne
z punktu widzenia stolicy, a wp&yw w&adz
miejscowych na tzw. priorytety jest praktycznie zerowy. Ka!dy ma tu swoje racje…
Tymczasem liczby daj" jasny obraz. Likwidacja ju! istniej"cych stra!y jest zjawiskiem
marginalnym. W latach 1994 – 2013 zlikwidowano 23 stra!e (sporo z nich ju! wiele lat
temu). Nie ma jeszcze szczegó&owych danych
za rok 2014, ale moje poszukiwania wskazuj" na jeden lub dwa takie przypadki. Wynika z tego, !e w ci"gu 20 lat utworzono
mniej wi#cej pi#( razy wi#cej stra!y ni! zlikwidowano. Na dodatek w 14 miastach
stra!e niegdy' zlikwidowano, a potem reaktywowano (np. w Zielonej Górze, Wo&ominie, )winouj'ciu, Jaworznie).
Fachowcy z bran!y podkre'laj", !e tylko
w dwóch przypadkach – Stalowej Woli i *or
z naszego regionu – mo!na mówi( o 'redniej
wielko'ci miastach. Reszta to miasteczka ma&e i male%kie, gdzie stra!ników by&o dwóch
lub trzech.
Nasze poletko
jak to wygl"da w samorz"dach naszego województwa? W *orach stra! miejsk" zlikwidowano ju! w 1999 roku. Pó& !artem, pó& serio mo!na by zauwa!y(, !e *ory lubi"
eksperymenty. To tak!e jedno z niewielu
miast, które wprowadzi&o bezp&atn" komunikacj# miejsk", finansowan" z podatków.
Roczny koszt utrzymania stra!y miejskiej wynosi& oko&o 1 mln z&. Cz#'( tych pieni#dzy miasto przeznaczy&o na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. Stra! miejsk"

zlikwidowano wiele lat temu równie!
w Szczyrku.
Ostatnie lata (czy wr#cz miesi"ce) to
kilka nieudanych prób przeprowadzenia
referendów ws. likwidacji stra!y:
Rybnik: do referendum nie dosz&o, bo
inicjatorzy (znów Kongres Nowej Prawicy)
nie zebrali wystarczaj"cej liczby podpisów.
Znaczn" ich liczb# zakwestionowano
(nieprawid&owe numery PESEL i b&#dy
w adresach. 112 mieszka%ców wielokrotnie
udzieli&o poparcia, nawet trzykrotnie).
Pszczyna: referendum (równie! z inicjatywy
KNP) nie osi"gn#&o wymaganej frekwencji (14
procent).
Bielsko-Bia&a: tutaj dosz&o do zaskakuj"cej
sytuacji, bo organizatorzy akcji zbierania
podpisów… nie z$o!yli ich, cho% – jak
twierdzili – zebrali ich wystarczaj&co
du!o. O'wiadczyli, !e urz#dnicy na pewno
wyka!" z&" wol# i wiele z nich uznaj"
za niewa!ne. Kongres Nowej Prawicy og&osi&,
!e b#dzie zbiera% je... od nowa.
Niestety, nie mog# pomin"( Szczekocin,
które sta&y si# kilkudniowym bohaterem
ogólnopolskich mediów, gdy powo&a&y…
jednoosobow& stra! gminn& wy$&cznie
do obs$ugi fotoradaru. Na oficjalnej stronie gminy nie znalaz$em najmniejszej
wzmianki o owej „stra!y”, ani o fotoradarze. Mo!e kto" doszed$ do wniosku, !e
nie ma si# czym chwali%…
A propos tego, czym mo!e zajmowa( si#
stra! miejska, a czego raczej nie tknie
policja – w Lublinie np. stra! sprawdzi, czy
wszystkie budynki maj& tabliczki z nazw&
ulicy i numerem. Taki obowi&zek wynika
z przepisów, ale przede wszystkim skar!y$y
si# s&u!by ratownicze i mieszka%cy b&"dz"cy
po mie'cie.
Ciekawostka socjologiczna. Ka!da
informacja w internecie dotycz&ca stra!y
wywo$uje lawin# komentarzy. Tymczasem
niedawno natrafi$em na star& ju! dosy%
informacj#, !e S&d Najwy!szy orzek$, i!
stra! miejska mo!e u!ywa% fotoradarów.
Pod t& informacj& pierwszy raz chyba
stwierdzi$em… zero komentarzy.
I jeszcze jeden komentarz z internetowego forum, który mnie zachwyci&, chyba
wbrew intencjom jego autora: „Jestem z Rudy )l%skiej. Stra! miejska to wlepia mandaty za parkowanie, (miecenie s$onecznikiem,
plucie, przekle'stwa itd. Itp. Tam, gdzie pobicia, napady, to stra!ników nie ma”. Rozmarzy&em si#… Ech, !eby to tak w&a'nie wygl"da&o…
* Wyja'niam znaczenie tytu&u niniejszego artyku&u: w 'redniowieczu stra! miejsk"
nazywano „drabami miejskimi”...

!

Opinie wyra!one w niniejszym artykule s%
wyrazem pogl%dów autora i nie zawsze s% to!same ze stanowiskiem samorz%dów lokalnych
i organizacji samorz%dowych w województwie (l%skim.

Krzysztof Kosi)ski – dziennikarz
radiowy, publicysta, komentator i felietonista. Od lat specjalizuje si# w tematyce samorz"dowej. Autor ksi"!ki
„Dwa 'wiaty – samorz"dowy thriller
z elementami horroru” wydanej nak&adem )ZGiP w 2011 roku.
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Zdj%cia: &ukasz Karkoszka

dzis!aw Beksi"ski to jeden z najpoZ
pularniejszych polskich artystów
XX wieku. Wystawy jego prac ciesz# si$

Andrzej Krupa, Krzysztof Jurecki, Adam Sobota (kurator wystawy)

nies!abn#cym zainteresowaniem widzów. Cho% znany jest przede wszystkim z fantastycznych, pe!nych grozy
oraz tajemniczych odniesie" obrazów
i grafik komputerowych, to na pocz#tku kariery artystycznej odnosi! równie&
sukcesy jako fotograf. Jedn# z bardziej
znacz#cych indywidualnych wystaw
fotograficznych artysta zrealizowa!
w 1958 roku na 'l#sku – w Gliwicach.
Po 57 latach jego zdj$cia znów powróci!y do miasta, przy okazji promocji
ksi#&ki „Zdzis!aw Beksi"ski. Listy
do Jerzego Lewczy"skiego” w opracowaniu Olgi Ptak. Ksi#&ka w!a(nie ukaza!a si$ na rynku nak!adem gliwickiej
Czytelni Sztuki. W trakcie wernisa&u
„Fotografie Zdzis!awa Beksi"skiego”,
który odby! si$ w Willi Caro w Gliwicach, o twórczo(ci fotograficznej Beksi"skiego rozmawiali uznani fotograficy: Krzysztof Jurecki, Adam Sobota
(kurator wystawy) oraz Andrzej Krupa.

Beksi"skiego
eksperymenty z fotografi# Z
*UKASZ
KARKOSZKA
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W awangardzie

dzis!aw Beksi"ski fotografi# zacz#!
zajmowa% si$, b$d#c jeszcze studentem architektury. Mia! to by% tylko epizod w drodze do kariery filmowca, okaza! si$ jednak znacz#cym w drodze
do kariery malarskiej. Swoj# fotograficzn# pasj$ Beksi"ski dzieli! z Jerzym
Lewczy"skim i Bronis!awem Schlabsem – dwójk# fotografików, z którymi
wystawia! i prowadzi! bogat# korespondencj$. Arty(ci poznali si$ w 1957 roku
w Krakowie. Pierwsz# grupow# wystaw$ zorganizowali w 1958 roku w Warszawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej.
Wspólnie zrealizowali jeszcze cztery
ekspozycje, z czego najwa&niejszy by! zamkni$ty pokaz „Antyfotografii”, który odby! si$ w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym. Beksi"ski na potrzeby
ekspozycji przygotowa! specjalne plansze, na których umie(ci! zaskakuj#ce
i niepokoj#ce w wymowie fotomonta&e.
Na jednej z planszy, zatytu!owanej „Dno”
znalaz!y si$ dziewi$tnastowieczne zdj$cia ma!ych dziewczynek i fotografia nagrobka z sanockiego cmentarza. Mi$dzy
zdj$ciami artysta w!o&y! has!a na liter$
„'”: #lub, #lusarz, #mia$ si%, #mia!y,
#miech, #miecie, #mier$. W innej realizacji pt. „Nó&” pomi$dzy zdj$cia nagiej kobiety i m!odego m$&czyzny wsun#! fotografi$ no&a. Fotomonta&e by!y realizacj#
za!o&e" zawartych w s!ynnej rozprawie
Beksi"skiego „Kryzys w fotografice
i perspektywy jego przezwyci$&enia”.
Pisa! w niej, &e rozwój fotografii jest mo&liwy g!ównie poprzez tworzenie zbiorów
rozmaitych fotografii, które nawi#zywa!yby w ten sposób do sekwencji filmowych i by!yby )ród!em nowych, g!$bszych znacze". Gliwicka wystawa, cho%
obejrza!o j# zaledwie czterdziestu widzów,
odbi!a si$ szerokim echem i wzbudzi!a

wiele kontrowersji. Cho! Beksi"ski zaczyna# odnosi! coraz wi$ksze sukcesy
w fotografii, w kolejnych latach powoli
odchodzi# od niej na rzecz malarstwa.
Eksperyment z form!
gliwickiej wystawie ogl%da!
Na
mo&na sze'!dziesi%t fotografii,
które powstawa#y w latach 1953–1958,

a wi$c okresie najwi$kszej aktywno'ci
Beksi"skiego w dziedzinie fotografii.
Zmys#owe studia postaci (najwa&niejsz%
modelk% Beksi"skiego by#a jego &ona
Zofia), przedmiotów i pejza&y, w'ród
nich s#ynne fotografie: „Gorset sadysty”,
„Portret matki”, „Odchodz%ca”. Na ekspozycji nie mog#o zabrakn%! te& wspomnianych fotomonta&y.
– W drugiej po#owie lat 50. XX wieku polska sztuka nowoczesna przechodzi#a niezwyk#e o&ywienie. Dotyczy#o to w szczególno'ci nowych mediów:
filmu i fotografii. O tym, jak bardzo
prekursorskie by#y to dzia#ania, mo&emy z pe#n% 'wiadomo'ci% powiedzie!
do pie ro z dzi siej szej per spek ty wy.
W ten nurt rozwojowy bez w%tpienia
wpisuje si$ równie& – ju& wtedy wyró&nia j% ca si$ – fo to gra fia Zdzi s#a wa
Beksi"skiego. W jego zdj$ciach odzwierciedlaj% si$ pó(niejsze motywy
malarskie: struktura materii, efekt czyste go 'wia t#a, za tar cia przed mio tu
na rzecz efektu czysto plastycznego.
Beksi"ski wychodzi# z za#o&enia, &e oddzia#ywanie fotografii jest najpe#niejsze, gdy zdj$cia s% po#%czeniem cech
abs trak cyj nych i do ku men tal nych
– mówi# w trakcie spotkania Adam Sobota, kurator wystawy. – Prace Beksi"skiego stale pobudzaj% zainteresowanie ró&nych 'rodowisk twórczych. Jest
to najlepszy dowód na to, &e by# on artyst% wszechstronnym, wr$cz twórc%
multimedialnym, maj%cym w#asny pogl%d na sztuk$. Uwa&a#, &e ka&de z mediów na swo j% si #$ od dzia #y wa nia
na widza i nie mo&e by! ono zast%pione przez inny 'rodek wyrazu: pewne
rzeczy mo&na odda! lepiej na p#ótnie,
inne w fotografii – dodaje.
Krzysztof Jurecki podkre'la# z kolei,
&e na twórczo'! Beksi"skiego warto
spojrze!, jak na przej'cie od awangardy do postmodernizmu.
– W latach 50. XX wieku jego twórczo'! fotograficzna i malarska by#a
mocno awangardowa. W pó(niejszych
dekadach Beksi"ski cz$sto mówi# o kryzysie w sztuce, który nale&y przezwyci$&a!, tworz%c jej syntez$; w malarstwie
postulowa#, by si$ga! do tradycji minionych epok. Te has#a to jawne nawi%zanie do postmodernistycznej koncepcji
sztuki Jean-Françoisa Lyotarda. Jego
trafne spostrze&enia na temat sztuki, ka&% spojrze! na niego, równie& jak na wybitnego intelektualist$. Beksi"ski przejawia# te& ogromny potencja# literacki,
zafascynowany by# twórczo'ci% literack% Rilkego, Kafki i Gombrowicza.

Pasjonowa# si$ tak&e sztuk% filmow%. Jego szerokie zainteresowania znajduj% odbicie w jego pracach – przekonywa#
Krzysztof Jurecki. – Najwi$ksz% warto'!
ze wszystkich zrealizowanych fotografii, wed#ug mnie, maj% fotomonta&e, b$d%ce oryginaln% interpretacj% monta&u
konstruktywistycznego Wsiewo#odi Pudowkina. W Europie, je'li nie liczy! pojedynczych prac Salvadora Dali w latach
dwudziestych, nie by#o tego typu realizacji fotograficznych. Dzi$ki nim Beksi"ski ma szans$ zaistnie! w 'wiatowej
historii fotografii – podkre'la#.
Autoportret w li"cie
iele o podej'ciu Beksi"skiego
W
do fotografii i sztuki dowiedzie!
si$ mo&na z listów, które nami$tnie pi-

sywa#. Jednym z jego sta#ych adresatów
by# Jerzy Lewczy"ski (1924–2014)
– polski artysta fotografik, cz#onek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego.
Przez ponad rok na zlecenie Muzeum
w Gliwicach, Olga Ptak pracowa#a w archiwum domowym gliwickiego fotografa, porz%dkuj%c jego prywatne zbiory.
Efektem &mudnej pracy jest ksi%&ka
zawieraj%ca kompletny zbiór listów
z lat 1958–1995.
– Korespondencja jest b#yskotliwym,
dowcipnym i celnym zapisem ponad
trzydziestu lat zmaga" Beksi"skiego
z rzeczywisto'ci% PRL, swoist% kronik% absurdu owych czasów rozpisan%
na kilkaset listów do przyjaciela z Gliwic. Jednym z podstawowych problemów podczas opracowywania tak pot$&ne go zbio ru li stów by #y dys gra fia
i dysortografia Beksi"skiego. Autor
by# 'wiadomy owych przypad#o'ci,
lecz nie potrafi# ich przezwyci$&y!.
Starali'my si$ zachowa! styl Beksi"skiego pe#en germanizmów, regionalizmów, neologizmów, wyrazów obcego
pochodzenia zapisywanych w formie fonetycznej lub innego rodzaju zwrotów
charakterystycznych wy#%cznie dla autora korespondencji, cho! j$zykowo
niepoprawnych. Beksi"ski mia# ma#o
czytelny charakter pisma, dlatego zwykle u&ywa# maszyny do pisania, a pó(niej – komputera. Jednak kilka z zachowa nych li stów na pi sa# od r$cz nie,
niejako w akcie „zemsty” za równie nieczytelne listy, które otrzyma# od Lewczy"skiego. Wyzwaniem by#a te& wielo'! dziedzin, którymi interesowa# si$
Beksi"ski i do których si$ w listach odnosi#: medycyna, parapsychologia, socjologia, sztuka, szeroko poj$ta technika (fo to gra ficz na, ra dio tech ni ka,
elektronika itp.), psychologia, farboznawstwo, komputeryzacja – to tylko
niektóre z nich – mówi Olga Ptak,
autorka opracowania „Zdzis#aw Beksi"ski. Listy do Jerzego Lewczy"skiego”. – Mnóstwo czasu poch#ania#y rozmowy z osobami, których opisywane
w listach sprawy dotyczy#y bezpo'rednio lub, które mog#y udzieli! niezb$d-

nych informacji na dany temat. Ustalanie faktów przypomina#o czasem prac$
detektywa – dotarcie do nich by#o niezwykle &mudne. Na podstawie listów
odtwarza#am rzeczywisto'! sprzed kilkudziesi$ciu lat, poznawa#am przyjació#,
znajomych, cz#onków rodziny Beksi"skiego, jego zwyczaje, problemy, pogl%dy, reakcje na kolejne wydarzenia. By#
to jeden z najbardziej pracoch#onnych,
ale i najciekawszych etapów pracy,
któremu niejednokrotnie towarzyszy#y
zabawne incydenty. Za przyk#ad mo&e
pos#u&y! historia z kabrioletem, którym
Beksi"ski w 1973 roku pojecha# na wycieczk$ w Bieszczady w towarzystwie
w#a'ciciela owego ekstrawaganckiego
wehiku#u. Do jego posiadania przyzna#y si$ równocze'nie a& trzy osoby – ka&da przedstawi#a w#asn% wersj$ opowie'ci dotycz%cej niecodziennego jak
na owe czasy samochodu – dodaje.
Ksi%&ka to nie tylko skarbnica wiedzy
o podej'ciu artysty do sztuki, ale te& niezwyk#y autoportret artysty.
– Trzeba pami$ta!, &e nie by#y to listy
pisane z my'l% o udost$pnianiu szerokiej
publiczno'!, a wi$c wszystkie przedstawione tam pogl%dy, opinie i stwierdzenia s% spontaniczne i szczere. Nie ma lepszych dokumentów ilustruj%cych tamt%
rzeczywisto'! oraz charakteryzuj%cych
relacj$ Beksi"ski – Lewczy"ski. Korespondencja charakteryzuje Beksi"skiego w sposób bezpo'redni, nie jest to opis
osób trzecich, portret, który kto' zbudowa# na podstawie w#asnych obserwacji,
ale relacja „z pierwszej r$ki”. Momentami pe#na emocji, fantazyjnych wykrzyknie" („Imbecile! Hydrocefalicomonstro! Idioto superiorograndissimo!
Kretinosimplicissimo!”), napomnie"
i pretensji. Zawsze jednak czynionych
z przekonaniem, &e adresuje si$ je
do osoby, która si$ nie obrazi, ale przyjmie je z u'miechem i z otwartym umys#em – wyja'nia Olga Ptak. – Tym, co
mnie jednak najbardziej zaskoczy#o
w pracy nad listami, nie by#y wcale dziwactwa, przypad#o'ci, czy pogl%dy Beksi"skiego, ale to, jak wiele mitów naros#ych wokó# jego osoby obalaj% te listy,
pokazuj%c, jak naprawd$ wygl%da#a codzienno'! znanego artysty Opublikowany materia# epistolograficzny stanowi dowód, &e Zdzis#aw Beksi"ski nie by#
wy#%cznie malarzem, rysownikiem, rze(biarzem, grafikiem i fotografem, ale
równie& znakomitym pisarzem, jednym
z wybitnych polskich epistolografów. Pozostawi# po sobie olbrzymi% korespondencj$, wci%& czekaj%c% na odkrycie,
uznanie i upowszechnienie – dodaje.

!
Wystaw! „Fotografie Zdzis"awa Beksi#skiego” przygotowano w oparciu
o kolekcj! Muzeum Narodowego we
Wroc"awiu. Ekspozycj! mo$na by"o
ogl%da& w Willi Caro w Gliwicach.
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Fot. z archiwum Yvonne Loriod, Pary$

Olivier
Messiaen
na !l"sku

JERZY
STANKIEWICZ

laude Samuel, wybitny francuski
C
znawca muzyki i my#li Oliviera
Messiaena, w przedmowie do mojej no-

Fot. ze zbiorów Jerzego Stankiewicza, Kraków.

wo wydanej ksi"$ki Olivier Messiaen.
Cz!o wiek i ar ty sta w Sta la gu
VIII A w Görlitz, wyrazi% zaskakuj"cy
pogl"d. „!wiatowe rozprzestrzenianie
si& twórczo#ci Messiaena – od #mierci kompozytora w 1992 roku nie przestaje narasta'”! S"d ten, na zbli$aj"c"
si& 27 kwietnia br. 23. rocznic& #mierci twórcy opery "wi#ty Franciszek
z Asy$u, wypowiedzia% Claude Samuel, wysoki autorytet francuskiego #wiata muzycznego, zaanga$owany w prace Fundacji im. Messiaena w Pary$u,
gdzie mo$e obserwowa' obecno#' muzyki Messiaena na ca%ym #wiecie. Niemniej fakt ten wydaje si& nieprawdopodobny, bowiem z zasady po #mierci
na wet naj wi&k szych kom po zy to rów XX wieku, obserwujemy spadek
zainteresowania i pomniejszenie liczby wykona( ich dzie%.

W wypadku Messiaena stwierdzona
sytuacja akurat jest odwrotna. Tylko co
mo$e na ni" wp%ywa'? My#l&, $e sk%ada si& na to par& istotnych czynników.
Najwy$szej próby j&zyk muzyczny,
métier kompozytorskie, które Messiaen analizowa% ju$ w swoim m%odzie(czym traktacie Technika mojego
j#zyka muzycznego (polski przek%ad
niezapomnianego prof. Józefa !widra, 1973). Technika kompozytorska – zgoda, to podstawa, ale jak trafnie pisze Samuel „wsparta wiar",
tworz"c" niezniszczaln" wi&) pomi&dzy aktem twórczym, a zaanga$owaniem [kompozytora] w prawdy wiary
Ko#cio%a katolickiego”. Bo nie ma
w XX wieku kompozytora tak wierz"cego i tak czerpi"cego z wiary si%&
do tworzenia. Do tego #wiadomie wykorzystane natchnienie, szczero#' wyrazu i autentyczno#' narracji, wzmo$ona u$yciem prawdziwych #piewów
ptaków, jako najwy$szej kategorii wy-
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Program „Wieczoru polskiego” w Stalagu VIII A w Görlitz (faksymile), po!owa grudnia 1940 r.

Olivier Messiaen z kolegami w wojsku podczas
kampanii wschodniej w Lotaryngii. Metz 1940 r.

powiedzi muzycznej. Wszystko to
tworzy jedyn" w sobie atrakcyjn" posta' estetyczn" muzyki Messiaena.
Je$eli odbiorca potrafi si& na ni" otworzy', czekaj" go prze$ycia dot"d niespotykane. Tak czystej muzyki jak
muzyka Anio%a Podró$nika, czy muzyka w scenie #mierci !wi&tego Franciszka w operze Messiaena, nie pozna%
przedtem wiek XX. Dodam – tym
bardziej wiek XXI.
Pierwszym Anio%em, który obj"% we
w%adanie kompozytora by% Anio% Apokalipsy od #w. Jana – i to w czasach
apokalipsy. Wszyscy autorzy francuscy,
angielscy, ameryka(scy relacjonuj"cy
biografi& kompozytora, zaznaczaj",
$e Messiaen by% je(cem w 1940/1941
roku „na !l"sku”. Sam Messiaen te$
o tym pisa% w listach do ojca. W pami&tnikach Pierre Messiaena mo$na
znale)' zapiski o ziemi, gdzie jego syn
by% je(cem wojennym: „!l"sk to kraina z%owroga. Zima d%uga, minus trzydzie#ci bez wytchnienia. Bez przerwy
wiatry wschodnie i pó%nocne. Szare niebo o wysublimowanym kolorycie
o brzasku i zmierzchaniu. Ziemia bogata w minera%y wszelkiego typu. Jest
tam du$o ludno#ci i wiele dzieci.
W obozie najstraszniejsze by%y poranne apele na placu. Pewnego razu Olivier zemdla%… Po$ywienie by%o wystar cza j" ce do utrzy ma nia si&
przy $yciu, ale obrzydliwe… Jak on
móg% tam komponowa' swój „Kwartet o Apokalipsie?”.
!l"sk nie by% zaznaczony w niemieckim adresie obozu jenieckiego, ale
dociera%o to do wiadomo#ci uwi&zionych i by%o wiadomo#ci" wr&cz egzotyczn": je(cy francuscy czy belgijscy
wywiezieni byli tak bardzo daleko, a$
„na !l"sk”. Co istotne, nie by%o te$ podkre#lone, $e to Reich, III Rzesza,
do której przecie$ !l"sk nale$a%. Nikomu nie zale$a%o te$ na tym, $eby jasno
sytuowa' miasto Görlitz, figuruj"ce

eandry historii spowodowa%y,
M
"e na konferencji w Poczdamie
w 1945 roku wyznaczona zosta%a dla

Polski Ludowej nowa granica na Nysie &u"yckiej. W ten sposób przedwojenne przedmie(cie Görlitz sta%o si'
au to no micznym polskim miastem
„na Ziemiach Odzyskanych”, z nazw#
si'gaj#c# spu(cizny %u"yckiej – pocz#tkowo Zgorzelice, a pó)niej – Zgorzelec. Stalag VIII A Görlitz, niechlubne miej sce nie wo li hi tle row skiej
dziesi#tków tysi'cy je!ców wojennych z krajów europejskich znalaz% si'
po stronie polskiej w Zgorzelcu! Spu(cizna nazistów sta%a si' polskim ci'"a rem PRL -owskie go Zgo rzel ca,
po %# czo ne go Mo stem Przy ja) ni
z NRD-owskim Görlitz, spu(cizna
ta przez d%ugi czas obj'ta by%a pe%nym
milczeniem, a na jej terenie wypasano byd%o.
Ten czas historii na prze%omie grudnia i stycznia 2014/2015 roku nabra%
ca%kiem innego wymiaru odk#d (rodowisko zgorzeleckie wraz z polskimi
w%adzami powiatu i przy wsparciu
w%adz niemieckich miasta Görlitz,
czyli po%#czonego Europa-Miasto Zgorzelec-Görlitz, podj'%o projekt i doprowadzi%o do budowy na terenie stalagu
Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Zgorzelcu przy wsparciu niemieckiej organizacji Meetingpoint Music Messiaen z Görlitz. Dla
upami'tnienia niewoli wielkiego artysty powsta%, jak mówi#, „Dom Messiaena”, który swoj# dzia%alno(ci# b'dzie
promieniowa% daleko.
A wszystko, tak"e budowa Centrum
im. Messiaena w Zgorzelcu, która zdawa%oby si' nale"a%a do marze!, dokona%o si' dzi'ki s%awie, która unios%a wysoko skomponowany w stalagu Kwartet
na koniec Czasu, grane na ca%ym (wiecie kameralne arcydzie%o Messiaena,
którego wykonania sta%y si' cenione, poszukiwane i z uwag# s%uchane. To w%a(nie Kwartet tak znacz#co podwy"sza
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w nazwie stalagu, jako historyczne
miasto Elektoratu Sakso!skiego, le"#ce w Saksonii przy granicy ze $l#skiem,
któr# zawsze tworzy%a Nysa &u"ycka.
Ekspansja rozwojowa tego bogatego
i wype%nionego przepi'kn# architektur# barokow# lewobrze"nego miasta
spowodowa%a jego przej(cie na prawy
brzeg Nysy, gdzie powsta%o jak gdyby
przedmie(cie wschodnie Görlitz-Moys,
pó)niej nazwane Görlitz Ost. To tam
w%a(nie, poza w%a(ciwym miastem,
przy drodze wylotowej do Bogatyni, hitlerowcy, w%adze Wehrmachtu, zaprojektowa%y, jeszcze przed wybuchem
wojny, za%o"enie obozu jenieckiego
przede wszystkim dla polskich je!ców,
którzy z rozkazu Niemców sami musieli
ten obóz budowa*.
Olivier Messiaen i dyrektor Antoni Wit podczas próby WOSPRiT wybranych scen z opery !wi"ty
Franciszek z Asy#u w Centrum Kulturalnym w Katowicach, 18 wrze$nia 1989 r.

liczb' wykona! partytur Messiaena
wspomnian# przez Samuela. W komentarzu do utworu zawarte by%y zawsze
mniej lub bardziej trafne informacje o jego genezie w jenieckim obo zie
w Görlitz. Niektórzy, co bardziej (miali
i wpro wadzeni w tematy Eu ro py
wschodniej autorzy zachodni ju" pisz#,
"e Kwartet na koniec Czasu Messiaena
powsta% „w stalagu w Zgorzelcu”. Narodzi%o si' tym razem w muzykologii
nowe, niebezpieczne sformu%owanie,
które pod#"a (ladem „obozu koncentracyjnego w O(wi'cimiu”, a nie – w hitlerowskim Auschwitz po%o"onym
w Deutschland.
O niewoli Oliviera Messiaena w stalagu w Görlitz wiemy dzisiaj du"o
wi'cej ni" zachodni autorzy, w(ród
których prym wiod# Nigel Simeone
i Rebecca Rischin, autorka dotychczasowej, wydanej przed dziesi'cioma laty w Stanach sumy wiedzy o genezie
Kwartetu. Dzisiaj znamy ju" dzie!
i numer transportu w lipcu 1940 roku,
którym Messiaen (i wiemy nawet z kim)
zosta% z Lotaryngii przetransportowany
do Görlitz. Wiemy tak"e w jakim dniu
i jakim transportem kompozytor odjecha% do kraju w miesi#c po oficjalnej
premierze Kwartetu w stalagu. Coraz ja(niejsze staj# si' dla nas d%ugie tygodnie
niewoli w obozie dla Messiaena szcz'(liwie wype%nione komponowaniem.
Pierwszy, wczesny etap to by%a praca bez instrumentu, którego s%ynnym rezultatem jest Intermedium z przysz%ego
Kwartetu. Skrzypek, klarnecista i wiolonczelista grali je w umywalni w baraku mieszkalnym. Po przywiezieniu
w listopadzie 1940 roku pianina do obozu i zainstalowaniu na estradzie baraku
teatralnego nr 27 rozpocz#% si' etap drugi. Messiaen móg% od czasu do czasu
pracowa* przy instrumencie. Konkurencja by%a du"a, o cisz' i skupienie te" by-

%o trudno, bowiem wielu wykonawców
estradowych tak"e stara%o si' o próby
z akompaniamentem. Rozpocz'%y si'
równie" koncerty dla je!ców, np. pami'tne wykonanie dozwolonego przez
niemieck# cenzur' Tria klarnetowego
B-dur Beethovena przez Messiaena
przy pianinie, klarnecisty Henri Akoka
i wiolonczelisty Etienne’a Pasquier,
po którym oficerowie niemieccy z%o"yli
muzykom-je!com gratulacje. By%y tak"e sekretne wykonania zakazanych
utworów Chopina, które na pro(b' je!ców polskich, gra% z pami'ci Messiaen.
Dzisiaj ju" wiemy, "e Messiaenowi,
oprócz najbli"szych kolegów francuskich, sprzyja%y dwie ró"ne strony.
W jakiej( mierze strona oficjalna – niemiecka, poprzez niem# zgod' na to, "eby zajmowa% si' muzyk#. W pó)niejszym okresie komendant obozu mia%
dzia%alno(* kompozytora na pokaz dla
mi'dzynarodowych komisji Czerwonego Krzy"a z Genewy, cho* pocz#tkowo nie wiedzia% kim jest ten skromny
i cichy paryski jeniec zajmuj#cy si' muzyk# i modlitw#. Najwa"niejsz# rol'
odegra% Carl-Albert Brüll, prawnik
z Görlitz, który otrzyma% nakaz pracy
w obozie jako t%umacz. Brüll by% równie" mi%o(nikiem muzyki. To on dostarcza% Messiaenowi niemiecki papier
z pi'cioliniami, na którym zachowa% si'
r'kopis utworu oraz o%ówki i gumki,
i nie zapomina% o chlebie.
Jednak"e zdecydowanie (rodowiskiem w którym wzrasta% Kwartet na koniec Czasu i które stworzy%o Messiaenowi warunki do prze"ycia w niewoli
oraz do pracy kompozytorskiej by% polski kr#g inteligencji. Mamy na to dzisiaj
ju" wiele dowodów i (wiadectw. Z ust
polskiego je!ca-literata Zdzis%awa
Nardellego (któremu komendantura powierzy%a utworzenie biblioteki dla polskich je!ców „wrze(niowców”, którzy 59
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Mme Yvonne Loriod, Olivier Messiaen, Julian Gembalski, Jerzy Stankiewicz – po konferencji prasowej. Katowice, 19 wrze(nia 1989 r.

z kolegami francuskimi uwieczni"
Zdzis"aw Nardelli w autobiograficznej
powie#ci Otch!a" ptaków (wyd. *l'sk,
Katowice 1989). A podstaw' wszystkiego jest zachowany bezcenny program
wieczoru, który mia" taki sam tytu" Otch!a" ptaków. Program kaligraficznie
wykre#li" warszawianin Bohdan Samulski, przysz"y architekt dzia"aj'cy w Belgii i w Kongu belgijskim. Wszyscy
uczestnicy wraz z Messiaenem z"o$yli
na programie podpisy, a cenzura obozo wa po sta wi "a swo j' pie cz!%
„geprüft”. Je#li do istnienia tego dokumentu dodamy opublikowane #wiadectwa *wi!tos"awa Krawczy&skiego,
przysz"ego adwokata kieleckiego oraz
wspomnienia i wypowiedzi Antoniego
*liwi&skiego z Krakowa, a tak$e zapiski Czes"awa M!traka oraz listy Jana
*widerskiego, b!dziemy mieli podstaw! faktograficzn' do wydarzenia,
które dot'd w powszechnej biografisty-
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w liczbie ok. 10 tysi!cy przed zwiezieniem Belgów i Francuzów w ca"o#ci zajmowali obóz) – wiemy dobrze, $e
na pro#b! Francuzów, a$eby „uchroni%
przed nakazem pracy fizycznej” ich
koleg! muzyka, powierzy" on funkcj!
pomocnika bibliotekarza w"a#nie Messiaenowi. W ten sposób kompozytor
znalaz" si! w kr!gu polskich je&ców
w wi!kszo#ci artystów, mówi'cych
po francusku: Jana Sokala wychowanego w Genewie i dowcipnego Tadeusza
(akomskiego, malarza z Krakowa.
Messiaen, maj'c zapewniony w"asny k't
w bibliotece i kubek herbaty, przebywa"
razem z Polakami. A kaplica, gdzie
modli" si! by"a za #cian', w tym samym
baraku.
Najwa$niejszym wydarzeniem dot'd
nie wystarczaj'co jeszcze poznanym
przez autorów zachodnich jest „Wieczór
polski”, który odby" si! w baraku teatralnym w po"owie grudnia 1940 roku. Zosta" zorganizowany przez Nardellego
wraz z kolegami polskimi, który zaproponowa" wieczór recytacji jego poezji, napisanej w obozie, wraz z muzyk' Messiaena. To zadziwiaj'ce, ale
Messiaen wyrazi" zgod! na udzia"
w wieczorze i wraz z swoimi muzykami wykona" pi!% skomponowanych
utworów o trudnych poetyckich tytu"ach
francuskich. Nikt jeszcze nie wiedzia",
$e s' to poszczególne cz!#ci przysz"ego Kwartetu. By"o to pierwsze wykonanie niedoko&czonego jeszcze dzie"a
i to wykonanie bardzo znacz'ce. Obecni na wieczorze oficerowie niemieccy
oraz Brüll stworzyli atmosfer!, w której miesi'c pó)niej móg" odby% si!
koncert uko&czonego ju$ Kwartetu.
Etap trzeci zamkni!cia o#miocz!#ciowej
formy Kwartetu trwa" od „Wieczoru
polskiego” do oficjalnej jego premiery 15 stycznia 1941 roku.
Ten uroczysty wieczór polski zorganizowany miesi'c wcze#niej wspólnie
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Mme Yvonne Loriod z pi$cioletnim Romkiem Stankiewiczem, w g!$bi Olivier Messiaen i Jerzy Stankiewicz – w przerwie podczas próby w Centrum Kulturalnym w Katowicach, 20 wrze(nia 1989 r.

ce Oliviera Messiaena nie zaistnia"o
w sposób zadowalaj'cy.
iewola Messiaena w Görlitz trwaN
"a siedem miesi!cy. Jednak$e
ogromny wymiar tych dramatycznych

i tragicznych do#wiadcze& wojennych
by" brzemienny w konsekwencje. Kwartet na koniec Czasu przyniós" prorocz'
zapowied) intensywnego rozwoju
warsztatu kompozytorskiego. I na szcz!#cie doprowadzi" do wielkiej #wiatowej
kariery Messiaena, która przys"oni"a
wspomnienia niewoli i okupacyjne doznania.
Szczyt tej kariery przypad" na schy"ek $ycia kompozytora. Uroczysto#ci 80-lecia urodzin przyczyni"y si!
do wielkiego tournée opery #wi$ty
Franciszek z Asy%u, prezentowanego
w wersji koncertowej na czterech kontynentach. W"a#nie z takiej perspektywy #wiatowego sukcesu jego opery,
po latach stara& polskiego #rodowiska,
Messiaen przyj'" zaproszenie do przyjazdu do Polski we wrze#niu 1989 roku. Wystosowali je dyrekcja festiwalu „Warszawska Jesie&” i Zwi'zek
Kompozytorów Polskich, w celu przedstawienia w programie festiwalu trzech
scen: Uca!owanie Tr$dowatego, Stygmaty oraz #mier& i Nowe 'ycie. Udaj'c si! do Polski lotem na Ok!cie
Messiaen, któremu towarzyszy"a nie
odst!puj'ca na krok m!$a, wybitna pianistka Yvonne Loriod, nie przypuszcza"
nawet, $e po latach ponownie znajdzie
si! „na *l'sku”.
Próby do koncertu odby"y si! w siedzibie WOSPRiT (dzisiaj Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia) w Centrum Kulturalnym
w Katowicach. Sprowadzono Chór
Filharmonii Narodowej z Warszawy
(przygotowany przez Henryka Wojna-
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niowego w jakie obfituje
muzyka Kwartetu. W ten
sposób klamr" spi!te zosta#y dramatyczny czas niewoli w Görlitz z aktualnymi
do zna nia mi ser decz ne go
przy j! cia i zna ko mi te go
przygotowania jego muzyki w Katowicach, co stanowi#o dla kompozytora dowód uznania, zrozumienia
i wspólnej komunii, która
teraz zaistnia#a „na )l"sku”.
W nie dzie l! 24 wrze $nia 1989 roku $l"skie wydarzenia znalaz#y pe#ne potwierdzenie w Filharmonii
Narodowej w Warszawie.
Najwybitniejszemu kompozytorowi naszych czasów
po przebrzmieniu muzyki
z opery !wi"ty Franciszek
z Asy#u publiczno$& festiwalu „Warszawska Jesie'” zgotowa#a 22-minutow" owacj!.
Odnotowa# to precyzyjnie
kompozytor Krzysztof Baculewski, który studiowa#
u Messiaena w Konserwatorium Paryskim, czuwaj"cy
nad jego pobytem w Polsce.
rze cie go dnia po by tu
By#o to jedno z najwi!kMessiaena w KatowiOlivier Messiaen na próbie generalnej w ko%ciele %w. %w. Piotra i Paw$a.
szych prze%y& zbiorowych
cach odby#o si! spotkanie Katowice, 22 wrze%nia 1989 r.
w dziejach tego festiwalu,
z kompozytorami $l"skimi.
Obecni byli m.in. Andrzej Krzanowski, niu nie by#o przemocy. Najwi!ksz" a przynios#a je prezentacja dzie#a
Andrzej Dziadek oraz Julian Gembal- udr!k" by# g#ód, który przyczyni# si! wspó#czesnego, które tak g#!boko poski, znakomity interpretator Messia- do barwnych wizji, których doznawa#. trafi#o dotrze& do s#uchaczy.
A sam mistrz Olivier Messiaen tak
enowskiego cyklu organowego Naro- Obserwacje wieczornej zorzy, któr"
dzenie Pana. Frekwencja by#a du%a, nazywa# „polarn"” oraz porannej t!- swoje prze%ycia na )l"sku podsumowa#:
wyczuwa#o si! szczególn" atmosfer! czy przyczyni#y si! do pobudzenia in- „To by#o podziwu godne… Wspania#y
spowodowan" obecno$ci" tak znako- tensywnych wyobra%e' palety barw, dyrygent [Antoni Wit], nadzwyczajny,
mitej osobowo$ci, sypa#y si! pytania, której symbolem by# Anio# Apokalip- ma wy$mienit", precyzyjn" batut! i co
odpowiedzi skrz!tnie notowali dzien- sy. Doznania te rozbudzi#y bardzo wy- najwa%niejsze – rozumie moj" muzyk!
nikarze. Messiaen wyra(nie czu# si! do- obra(ni! kompozytora i przyczyni#y i te akty wiary, które w niej zawar#em.
brze szeroko na nie odpowiadaj"c. si! do wzmo%enia bogactwa brzmie- )piewacy, orkiestra, soli$ci – fantastyczni, a chór? – nigdy dot"d nie
Najistotniejszym wydarzes#ysza#em tak $piewaj"cego
niem spotkania, którego by&
Jerzy Stankiewicz – po uko'czeniu studiów muzykologicz- chóru. Jestem zachwycony,
mo%e wi!kszo$& uczestninych na Uniwersytecie Jagiello'skim zosta# stypendyst" rz"ków nie odebra#a tak znacz"- du francuskiego w klasie prof. Oliviera Messiaena w Konser- ma#o tego – jestem przepe#co, by#o odniesienie si! Mes- watorium Paryskim w 1977 r. Po powrocie do kraju pozostaj"c niony szcz!$ciem” (Zanotosiaena do okresu niewoli w sta#ym kontakcie z Mistrzem i z pomoc" nagra' przywie- wa# Eugeniusz *abus na #ai powstania Kwartetu na ko- zionych z Pary%a przygotowa# d(wi!kow" monografi! dzie# mach tygodnika „Katolik”,
niec Czasu czyli do pierw- Messiaena. Cykliczne audycje nadawane by#y w Polskim Ra- Kato wice, 8 pa(dzier niszego „pobytu na )l"sku”. diu w latach 1977–1981; dot"d %aden ze wspó#czesnych kom- ka 1989 r., s. 8.).
Kompozytor z zasady bardzo pozytorów nie mia# w Polskim radiu tak szerokiej prezenta!
niech!tnie do tego tematu cji. By# pomys#odawc" i kierownikiem artystycznym dwóch
powraca# i prawie nigdy Festiwali Messiaena (symfoniczno-kameralnego w 1989 r. i oro tym publicznie nie chcia# ganowego – w 2002 r.). Zainicjowa# 25 polskich prawykona'
Jerzy Stankiewicz Olivier
utworów Messiaena. Prowadzi badania dotycz"ce genezy Kwar- Messiaen. Cz$owiek i artysta
mówi&.
Znalaz#szy si! w Katowi- tetu na koniec Czasu w Stalagu VIII A w Görlitz w powi"za- w Stalagu VIII A w Görlitz.
cach podj"# ten temat swo- niu z dzia#alno$ci" kulturaln" polskich je'ców tego obozu. Opu- Prze wod nik bio gra ficz ny
bodnie, zaznaczaj"c %e wie, blikowa# artyku#y oparte na nowych (ród#ach (m.in. w „Res na otwarcie Europejskiego
Facta Nova”, „*ambinowickim Roczniku Muzealnym”, „Ru%e stalag w Görlitz znajdu- chu Muzycznym”, „Schweizer Musikzeitung”). Jerzy Stankie- Centrum Edukacyjno-Kulje si! teraz w granicach wicz jest doktorem honoris causa Akademii Muzycznych we turalnego Meetingpoint MuPolski. Mówi# wtedy za- Lwowie i w Kijowie. Pe#ni funkcj! prezesa zarz"du Oddzia- sic Messiaen. Wyd. Fundacja
skakuj"co, o rzeczach naj- #u Krakowskiego Zwi"zku Kompozytorów Polskich. Miesz- Wspierania Przedsi!biorczowa%niejszych, %e w obozie ka i pracuje w Krakowie i w Olecku na Mazurach.
$ci, Musica Iagellonica, Zgow jego najbli%szym otoczerzelec-Kraków 2014.
rowskiego) oraz mi!dzynarodowych solistów i muzyków, m. in. trzy fale Martenota pod kierunkiem prof.
Jeanne Loriod oraz nie wyst!puj"cy w polskich orkiestrach klarnet kontrabasowy. Dyrekcj! nad ca#o$ci"
obj"# maestro Antoni Wit,
z pomoc" logistyczn" dyrektor Ireny Siodmak. Pocz"tkowy niepokój kompozytora o powodzenie tak
z#o%onego przedsi!wzi!cia
w komunistycznym kraju
na wschodzie Europy ju%
po pierwszej próbie ust"pi#
poczuciu, %e ma do czynienia ze znakomitym dyrygentem i do$wiadczonymi
zespo#ami. Próby z wielkim powodzeniem trwa#y
przez pi!& dni zako'czone
prób" generaln" w ko$ciele
$w. $w. Pio tra i Paw #a
przy ulicy Miko#owskiej
i wieczornym koncertem,
który przyniós# pierwszy
sukces !wi"temu Franciszkowi w Polsce.
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rzyroda nie znosi pustki.
P
Kre!li w"asne scenariusze nawet w najbardziej nie-

sprzyjaj#cym jej !rodowisku.
Rzecz w tym, by jej nie przeszkadza$, je!li... nie mo%na
pomóc. Takiej pomocy udzielali jej spontanicznie przez lata mieszka&cy Górno!l#skiego Okr'gu Przemys"owego,
poderwani przez wojewod',
gen. Jerzego Zi'tka do budowy ponad 600-hektarowego,
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Wielu z nich z tym miejscem zwi#za"o swoj# m"odo!$ i swoje %ycie rodzinne
na pokolenia. Dlatego zostali jego stra%nikami. Bo
takiego drugiego parku miejskiego, budowanego razem
z mieszka&cami w miejscu
katastrofy ekologicznej, nie
ma ani w kraju, ale nawet
w Europie.

Topór
nad parkiem

kilku lat dokumentuje ten fakt za"o%one
Od
w 2006 roku Stowarzyszenie

Fot. El!bieta M"dry

„Nasz Park” w Chorzowie.
Powsta"o z niezgody na degradacj' parku, zniszczenie
i de gra da cj' wie lu je go
obiektów oraz zaw"aszczanie
te re nów Par ku (l# skie go
To drzewa, a nie fajerwerki, stanowi" o sile przyrody Par- na inne ni% wypoczynek, reku #l"skiego. Do dzi$ rosn" w nim te zastane w miejscu je- kreacja czy kultura, cele.
go budowy w latach 50. ub. wieku. Rosn" te% przedplony Cz"onkowie Stowarzyszenia
z tamtego czasu, sadzone z zamiarem rewitalizacji poprze- pi'tnuj# równie% parcelacj'
mys!owych i rolniczych nieu%ytków. W parkowym pejza- jego terenów w interesie ró%%u dominuj" dzi$ dorodne okazy szlachetniejszych gatun- nych grup biznesu i traktowaków, wska za ne przez pro jek tan ta WPKiW – prof. nie go jako firmy, która muW!adys!awa Niemirskiego i samosiejki. Te ostatnie poja- si na siebie zarabia$, kosztem
wia!y si& w rytm scenariusza samej natury, gdy park od ko'- ograniczania jego przestrzeca lat siedemdziesi"tych ub. wieku po dziewi&(dziesi"te, by! ni publicznej. Takie praktyki
umo%liwi"o przekszta"cenie
mocno zaniedbywany.
Jednak nie o rachityczne samosiejki, drzewa chore czy dawnego WPKiW z przedsi'zagra%aj"ce bezpiecze'stwu krusz" boje z zarz"dem par- biorstwa u%yteczno!ci puku jego mi!o$nicy, ekolodzy, naukowcy. Spór toczy si& o ty- blicznej w spó"k' prawa hansi"ce tych zdrowych, r"banych bez planu i koncepcji roz- dlowego.
Od lat cz"onkowie tego
woju zielonej per!y #l"ska.
Stowarzyszenia sprzeciwiaj#
si' równie% masowej wycinZielona si!a
ce parkowych drzewostanów.
Do niedawna brali udzia"
rojekt Parku, przygotow post'powaniach adminiwany przez prof. W. Niestracyjnych w kwestii udziemirskiego wraz z zespo"em
la nia zgo dy na wy cin k'
naukowców ze Szko"y G"ówdrzew w Par ku (l# skim.
nej Gospodarstwa Wiejskiego
Ta wspó"praca wyra)nie przew Warszawie, wcale nie muszkadza"a Zarz#dowi Wojesia" si' powie!$ w tak trudwódzkiego Parku Kultury
nych warunkach. Wspomii Wypoczynku im. Gen. Jerzena" o tym niejednokrotnie
go Zi'tka S.A.,W marcu br.
prof. dr hab. Henryk Zimny,
jego prezes Arkadiusz Go(równie% z SGGW), specjalidlewski zaskar%y" postanozuj#cy si' m.in. w tematyce
wienie Prezydenta Miasta
zbiorowisk ro!linnych (fitosoCho rzo wa w tej spra wie,
cjologii) i ekologii miasta.
do Samorz#dowego KolePowiód" si' znakomicie.
gium Odwo"awczego w KaPotwierdzi"a to po pi'$dzietowicach. I da" stronie sposi' ciu la tach wa lo ry za cja
"ecznej do zrozumienia, %e
ekologiczna zieleni w Parku
g"os „ciemnego ludu” nie jest
(l#skim. Przeprowadzilij#
mu potrzebny!
w 2001 ro ku zna ko mi ci
Ten park jest dla ludzi. Jak
znawcy problemu: dr nauk
%aden inny na !wiecie, zas"uprzy rod ni czych
Ja ni na
%y" sobie na miano obywatelSzczepa&ska i prof. Adam
Pozostawienie tej cz'!ci parku samej skiego. Takim go projektowa" i tworzy"
Rosta&ski z Uniwersytetu (l#skiego. Ich
zdaniem, sprawdzi" si' w szczególno- naturze wzbogaci"o j#. W ca"ym parku przez osiem lat prof. W. Niemirski.
!ci cichy zamys" prof. Niemirskiego, by mo%na si' doliczy$ 300 gatunków drzew Dzi! jego spadkobiercy, naukowcy z katworzony Wojewódzki Park Kultury i krzewów. W tej jego cz'!ci gniazduje tedry architektury krajobrazu SGGW,
i Wypoczynku os"oni$ przed toksycz- ponad 70 gatunków ptaków, zadomowi- na podstawie podpisanego kilka lat tenymi zanieczyszczeniami z przemys"u "y si' m.in. "asiczki, lisy i sarny, ró%ne mu z WPKiW w Chorzowie porozumiespecjalnym zielonym biofiltrem. T' p"azy i gady oraz setki gatunków ro!lin nia, po latach zaniedba&, sporz#dzili
rol' mia" spe"ni$ (i tak si' sta"o) najwy- kwiatowych i grzybów. Ludzie dawno to pe"n# inwentaryzacj' parkowego drze%ej po"o%ony, ogromny parkowy teren, zauwa%yli. I ch'tnie tu teraz przychodz#. wostanu. Dokonali analizy jego struktuZauwa%yli równie%, %e po latach par- ry przestrzennej, gatunkowej i wiekowej.
nazywany le!n# ostoj#. Przez lata sporadycznie tylko piel'gnowany jego kowych zaniedba&, w imi' zabiegów Opisali te% egzemplarze najcenniejsze,
drzewostan nieco zdzicza", zag'!ci" piel'gnacyjnych, tnie si' na pot'g' tak- ocenili drzewostan parkowy pod k#tem
si', ale i wzmocni" swoj# zielon# si"' %e drzewa zdrowe. I w cz'!ci le!nej fitosocjologicznym. Doliczyli si' ponad 600 tysi'cy du%ych, dojrza"ych,
w oczyszczaniu !l#skiego powietrza. i wzd"u% alei spacerowych.
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Sprzeciw

Protest naukowców
rzeciw takiemu post!powaniu gospoP
darzy parku zaprotestowali 'l$scy naukowcy. W'ród nich do'wiadczeni spe-

cjali'ci z wydzia"u biologii i ochrony
'rodowiska Uniwersytetu %l$skiego.
Apel podpisali tak&e reprezentanci innych uniwersyteckich wydzia"ów, a tak&e Instytutu Onkologii w Gliwicach,
Uniwersytetu Ekonomicznego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
%l$ska, Pracowni na Rzecz Wszystkich
Istot, Pracowni Edukacji (ywej i wielu
innych.
W ich apelu z marca br. w obronie Parku %l$skiego przed masow$ wycink$
drzew czytamy m.in.: „... na tym cennym
przyrodniczo i kulturowo obszarze, maj$ obecnie miejsce niepokoj$ce zjawiska,

Fot. Zbigniew Sawicz

a wi!c najcenniejszych drzew. Prace
trwa"y w latach 2013-2014.
Wszystko po to, by odpowiedzie#
sobie na podstawowe pytania: jak dalej
ma przebiega# rozwój parku? Bardziej
wed"ug scenariusza cz"owieka czy przyrody?
Ta wiedza jest niezb!dna dla opracowania pilnie potrzebnego programu waloryzacji drzewostanu Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku i jego
piel!gnacji. Czyli stworzenia swoistego
kodeksu post!powania z drzewostanem,
zieleni$, architektur$ w Parku %l$skim.
Pod k$tem jego optymalnego dla ludzi
i przyrody funkcjonowania.
To zadanie na mocy wspomnianego
po ro zu mie nia po mi! dzy WPKiW
i SGGW b!dzie przez naukowców tej
uczelni kontynuowane.
Mówi" o tym i prezes Arkadiusz
Godlewski na lutowej konferencji prasowej i dr in&. arch. krajobrazu El&bieta Myjak-Soko"owska z SGGW, prezen tu j$ ca wspól nie z ze spo "em
naukowców przyrodnicz$ ocen! parku
po inwentaryzacji jego drzewostanów
i innej zieleni.
Dr in&. E. Myjak-Soko"owska, kieruj$ca zespo"em badaczy parku, potwierdzi"a te&, &e szata ro'linna jest najwi!ksz$ jego warto'ci$ i dlatego trzeba j$ w"a'ciwie
kszta"towa#. Zapewni"a te& stron! spo"eczn$, &e kolejne ci!cia w parku nie b!d$ si! dzia"y bez wiedzy naukowców. Sta"y kontakt z organizacjami spo"ecznymi,
przy opracowywaniu waloryzacji drzewostanów, b!dzie utrzymany. Ich g"os jest
dla nas cenny, doda"a.
Potrzeby takiego kontaktu nie widzi
jednak zarz$d WPKiW w Chorzowie.
Wygl$da na to, &e to powód, dla którego gospodarze parku spieszyli si! i 'piesz$ dalej z wycink$ parkowych drzew.
Zanim... naukowcy z SGGW sfinalizuj$ niezb!dne projekty.

prowadz$ce do dewastacji 'rodowiska
przyrodniczego. W roku 2010 wyci!to
oko"o 6 tysi!cy drzew, obecnie planowane jest wyci!cie kolejnych 2,2 tys. Wycinki realizowane s$ przede wszystkim
w le'nej cz!'ci parku, który posiada charakter ostoi. To w"a'nie ta cz!'#, zajmuj$ca niemal 200 hektarów, poddana jest
ogromnej presji. Przez ostatnie 20 lat
w tej le'nej nie ingerowano znacz$co
w ekosystem. To prawdopodobnie dlatego wzros"a na tym terenie bioró&norodno'#.
Dzisiaj w"adze parku uwa&aj$, &e
brak ingerencji, to okres zaniedba),
który czas zako)czy#. I jednocze'nie deklaruj$ stworzenie ca"o'ciowej i d"ugofalowej koncepcji tego szczególnego
miejsca. Jej wykonanie zleci"y zespo"owi naukowców z SGGW w Warszawie.
Nie czekaj$c jednak na wytyczne, wynikaj$ce z tej ekspertyzy, ignoruj$c g"os
spo"eczny, nie dope"niaj$c obietnicy
stworzenia strategii rozwoju parku, podj!"y decyzje o kolejnej, masowej wycince drzew.
W tej sytuacji decyzja taka jest skandaliczna i podwa&a wiarygodno'# intencji w"adz parku. W zwi$zku z tym apelujemy o moratorium na wycink! drzew
w parku (z wyj$tkiem tych zagra&aj$cych bezpiecze)stwu i infrastrukturze)
do czasu wypracowania ca"o'ciowej
i d"ugofalowej strategii jego rozwoju
oraz zobligowanie w"adz parku do przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji
spo"ecznych, które uwzgl!dni$ g"os
mieszka)ców %l$ska w wypracowaniu
jego wizji.”
Prof. dr hab. Piotr Skuba"a, jeden z inicjatorów apelu, problem widzi jeszcze
szerzej. Uwa&a, &e mamy do czynienia
ze zjawiskiem prawdziwej dendrofobii.
Urz!dy zbyt "atwo wydaj$ zezwolenia

na wycink! drzew, które zawsze przegrywaj$ nawet z w$tpliwymi inwestycjami.
Traktujemy drzewa jak przedmioty. Nie
widz$c w ich obecno'ci korzy'ci bezcennych.
Do te go ape lu usto sun ko wa" si!
m.in. Arkadiusz Godlewski, prezes
zarz$du WPKiW, pisz$c m.in.: „... zawsze jeste'my otwarci na merytoryczn$ dyskusj!, istotne sugestie specjalistów, zajmuj$cych si! na co dzie)
botanik$, dendrologi$ czy biologi$…
W trosce o ten niezwyk"y przyrodniczo
obszar podj!li'my wspó"prac! z ekspertami SGGW w Warszawie. Jedynie
w wyj$tkowych przypadkach koncentrujemy si! na dzia"aniach piel!gnacyjnych, zwi$zanych z usuwaniem drzew
uschni!tych, chorych lub zagra&aj$cych
bezpo'rednio u&ytkownikom parku.
Ka&dorazowo staramy si! o stosowne
ze zwo le nie (cho dzi o ze zwo le nia
na wycink! z Urz!du Miasta w Chorzowie). Zapraszamy tak&e do udzia"u
w wizjach lokalnych, w trakcie których
zgodnie z prawem i w obecno'ci specjalistów, podejmowane s$ decyzje
o ewentualnej konieczno'ci usuni!cia
drzew. Z naszego zaproszenia skorzystali ju& m.in. spo"ecznicy, którzy brali udzia" w wi!kszo'ci wizji lokalnych, zwi$ za nych z pla no wa ny mi
przez nas dzia"aniami. Mo&emy jedynie doda#, &e nie wnosili oni &adnych
zastrze&e)...”
Panie Prezesie, wi!cej pokory wobec
obywatelskiej wiedzy i prawdy. Zwykle, je'li strony konfliktu chc$ go zako)czy#, ka&da z nich zakopuje wojenny topór. Rzecz w tym, &e ten, który
wisi nad Parkiem %l$skim, jest tylko
w Pana r!kach!
JOLANTA KARMA*SKA
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Fot. Witalis Szo!tys/Muzeum Górno%l"skie

Pod patronatem „%l$ska”

Pokaz wykonywania kruszonek metod" pisania woskiem.
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Miniaturowe,
wielkanocne
dzie!a sztuki

Pan Szymon Dylus zosta! uhonorowany nagrod" specjaln" miesi#cznika
„$l"sk”, któr" laureatowi wr#czy!a Wies!awa Konopelska zast#pca redaktora naczelnego.

wielkie "wi#to "l$skiej kroszonki! Organizowany od 26 lat konTo
kurs – najpierw przez Muzeum w Gliwicach, a od kilkunastu lat
przez Muzeum Górno"l$skie w Bytomiu, cieszy si# ogromnym powodzeniem w"ród twórców tych miniaturowych dzie! sztuki. Po raz drugi patronat nad konkursem sprawowa! miesi#cznik „%l$sk”, który by!
równie& fundatorem nagrody specjalnej.
Niezwyk!y to konkurs, bowiem spotykaj$ si# w nim tradycja i nowoczesno"'. Tradycja zachwyca misternymi pracami rytowniczymi, sposobami trawienia, wyborem wzoru, precyzj$ pisania woskiem czy oklejania bar wionym sitowiem. No woczesno"' daje pole do popisu
poszukiwaczom nowych technik, do których z pewno"ci$ zaliczy' mo&na koronkow$ wr#cz robot# wykonywania a&urowych wzorów, zdobienia jajek fantazyjnymi materia!ami, tworzenie prawdziwych obrazów na niewielkich skorupkach jaj, nie tylko kurzych.
Kiedy przychodzi zdecydowa' si# na przyznanie nagrody jednej wybranej kolekcji, okazuje si#, &e to problem ogromny! Je"li wybierze si#
jedn$, druga wydaje si# równie zachwycaj$ca. Ale wybór zosta! dokonany – miesi#cznik „%l$sk” nagrodzi! prace tradycyjne, które wysz!y spod
rylca pana Szymona Dylusa – wytrawnego kroszonkarza, mistrza z Gliwic, zwracaj$ce uwag# równie& u&yciem czarnego koloru do zabarwiania skorupek jaj, charakterystycznego dla tego twórcy. Imponuj$co wygl$daj$ na takim tle wydrapywane miniaturowe wzory, zachwycaj$ce
szczegó!em, regularno"ci$ i pomys!owo"ci$.
Profesjonalne jury powo!ane przez Muzeum Górno"l$skie w Bytomiu,
któremu przewodniczy!a etnograf Ma!gorzata Lipa Kuczy(ska, w"ród
prac wykonanych technik$ rytownicz$, najwy&ej oceni!o dzie!a Adama
Lasoty, a nagrody przyzna!o tak&e Klaudii Swobodzie oraz Ma!gorzacie Dró&d& i Leszkowi J#czmykowi.
Jury w ka&dej z kategorii docenia!o tak&e osoby debiutuj$ce w konkursie. I tak w tej kategorii wyró&niono prace Barbary Gonki.
Kolejna z tradycyjnych technik – malowanie woskiem, jak stwierdzi!o jury, z roku na rok cieszy si# coraz mniejszym zainteresowaniem twórców. W tym roku zwyci#&czyni$ by!a znakomita, znana mi!o"nikom kruszonek od lat artystka Teresa Drapa!a, która po og!oszeniu wyników
i wr#czeniu nagród prowadzi!a pokaz pisania woskiem. W tej kategorii wyró&niono debiutantk#, któr$ by!a Ma!gorzata Dro&d&.
Niezwykle pi#knie prezentowa!y si# równie& prace Olgi Palecznej,
która zaprezentowa!a kroszonki wykonane technik$ oklejania barwnym
sitowiem. Otrzyma!a pierwsz$ nagrod# w tej kategorii.
Licznie reprezentowana by!a grupa twórców tworz$ca kroszonki tzw.
metodami nowatorskimi. Jury nagrodzi!o: pierwsz$ nagrod$ Joann# Michalik, drug$ – Ma!gorzat# Sznur#, trzeci$ – Gra&yn# Chrzanowsk$-Grzebieluch#. Wyró&niono Ew# Gawend# oraz Aniel# Jaworsk$.
W tym roku jury postanowi!o równie& przyzna' nagrod# specjaln$ – Grand
Prix Joachimowi Or!owskiemu za prace wykonane we wszystkich trzech
kategoriach: technika rytownicza, techniki nowatorskie oraz inne techniki tradycyjne, zw!aszcza za przypomnienie techniki trawienia octem.
Tego dnia otwarta zosta!a równie& wystawa prezentuj$ca nie tylko dorobek konkursowy tego roku, ale tak&e najcenniejsze prace zgromadzone w zbiorach Muzeum Górno"l$skiego w Bytomiu.

WIES)AWA KONOPELSKA

odzina Addamsów” na
„R
scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego to najlepsze

Tarapaty
szalonej rodziny

TEATR

Fot.: Krzysztof Krzemi'ski/materia!y prasowe GTM

by kruchej, ale z „charakterem
twardym niczym stal” zmierzy"a si$ Anastazja Simi'ska (Wednesday Addams) i odnios"a sukprzedstawienie musicalowe, jaces. Najzabawniejsza w tym
kie w !yciu widzia"em. S# musica"ym zwariowanym towarzycale z pi$kniejsz# muzyk#? S#!
stwie jest Babcia, matka GomeZ bardziej intryguj#c# akcj#?
za, który si$ do niej nie przyznaS#! Z ge nial nie %pie wa j# c#
je. Babunia ma setk$ na karku,
gwiazdorsk# obsad#? Te! s#! Co
przyjecha"a z wizyt# 12 lat temu
z tego? Zawsze co% zgrzytnie, jai wyjecha& nie mo!e, kradnie
ki% trybik si$ rozsypie, czego%
okolicznym kotom !arcie, bo
braknie albo czego% jest po dziurgo uwielbia, piecze szarlotki
ki w nosie. W Gliwicach wszystz… arszenikiem, sporz#dza mikko zosta"o perfekcyjnie poprowastury szkodz#ce zdrowiu, pije,
dzone przez Jacka Miko"ajczyka.
pali (marihuan$?) i nigdy na nic
Du!o s"ysza"em o teoretycznie narzeka. Tryska wisielczym
nym przygotowaniu re!ysera
humorem. Wykreowa"a j# Katai jego naukowych osi#gni$ciach,
„Rodzina Addamsów” na gliwickiej scenie to wzruszaj$cy g!os w obronie
rzyna Wys"ucha i podbi"a serca
jako historyka teatru, zafascyno- inno"ci!
widowni ka!dym szalonym gewanego teatrem muzycznym.
stem, niepowtarzalnymi krokami
Miko"ajczyk jest m.in. autorem
i fantastycznym g"osem. Ozdoksi#!ki „Musical nad Wis"#”.
b# tej ro dzin ki jest Pug sley
Wiedzia"em, !e podpatrywa"
Addams – mi"o%nik elektrows"ynne realizacje mistrzów gastrz#sów i bardziej wyrafinotunku na Broadwayu. Wyre!ysewanych tortur, któremu kocharowa" na scenie krakowskiej
na sio strzycz ka We dnes day
PWST musical rockowy „Przezadaje ból i cierpienie – byle tylbudzenie wiosny” Duncana Sheko go uszcz$%liwi&. Pawe" Wawika w autorskim t"umaczeniu.
rzyczny, którego ogl#dali%my
Wszystko to zas"uguje na uznaju! na scenie GTM w roli Ma!enie, ale dopiero „Addamsami”
udowodni", !e jest wspania"ym, utalentowa- Paw"a Gabar$ i dzisiaj mo!emy cieszy& si$ go Ksi&cia, po raz kolejny udowodni", !e urodzi" si$ po to, aby gra&. Ka!dy musi polubi&
nym artyst#. Znam wielu wybitnych teore- znakomitym przedstawieniem.
Od pierwszej sceny ulegamy magii teatru Lurcha (doskona"y Kamil Zi$ba), przero%ni$tyków, którym Bozia posk#pi"a tej iskry…
Jacek Miko"ajczyk "#czy w sobie wiedz$, mi- i poddajemy si$ jej bezwarunkowo dzi$ki sce- tego kamerdynera o urodzie Frankensteina,
"o%& do sztuki i w"a%nie to ma"e „co%”, co nografowi Grzegorzowi Polci'skiemu. Stwo- który jak nikt potrafi chroni& dom przed narzone przez niego stare, zaniedbane gmaszy- tr$tami. Domow# sielank$ zak"óca zwyk"a
w teatrze decyduje o wszystkim.
Wró&my zatem do „Rodziny Addam- sko z pocz#tku budzi groz$, ale kiedy otwiera ameryka'ska rodzina, czyli wybranek serca
sów” – absolutnie odjechanej, maj#cej swoje podwoje (%ciany) jeste%my zaskocze- Wednesday i jego rodzice (pa'stwo Beineke).
swoje troski, marzenia i tajemnice, czasa- ni jego zaniedban# wspania"o%ci#. Ka!dy dro- Kto jest bardziej normalny – Addamsowie czy
mi okrutnej dla obcych, ale kochaj#cej si$ biazg jest na swoim miejscu – nagromadzo- familia Beineke? Na to pytanie odpowiecie
na zabój! Rodziny innej od innych rodzin… no ich sporo, zostan# w odpowiednim czasie sobie ju! sami.
Najwy!sze s"owa uznania nale!# si$ bra„Nie psychoanalizuj mnie. Mo!esz trafi& wykorzystane. Mimo nat"oku elementów
na g"$bok# czarn# otch"a', która bardzo ci scenografia nie przeszkadza artystom, jest wurowej, najpi$kniej ze wszystkich %piewasi$ nie spodoba” – powiada Wendesday funkcjonalna i plastycznie ol%niewaj#ca. j#cej Marcie Florek (Alice Beineke), podoAddamsówna do swojego „normalnego” Dope"niaj# j# kostiumy Ilony Binarsch. Or- baj# si$ równie!: uwalniaj#cy si$ z roli
wybranka serca. Jak mówi re!yser: Tak w!a- kiestra brzmi perfekcyjnie – zawsze podzi- ograniczonego mieszcza'skimi zasadami,
"nie jest z Addamsami – z pozoru zabawni, wiam dyrygenta Wojciecha Rodka, !e potra- ma"!onka Grzegorz Pierczy'ski (Mal Beinegdy spojrze# w g!$b, mo%e nas zaskoczy# fi "#czy& funkcje dyrektora artystycznego ke) oraz ich synek Lucas zgrabnie zagrany
drzemi$cy w nich „mrok, %al i wszechogar- Filharmonii Lubelskiej i Filharmonii Dolno- przez Marcina Franca. Trudno nie wspomnie&
niaj$cy smutek”. Nie mo!na ocenia& ludzi %l#skiej, prowadzi& klas$ dyrygentury w Aka- chodz#cej R$czki…
Szacunek i najwy!sze uznanie nale!# si$
po pozorach, nie wolno narzuca& im swo- demii Muzycznej we Wroc"awiu jednoczejej wizji %wiata, trzeba rozmawia& i stara& %nie b$ d#c kie row ni kiem mu zycz nym dyrektorowi gliwickiej sceny Paw"owi Gasi$ ich zrozumie&. Kompromis zawsze jest Gliwickiego Teatru Muzycznego, do tego ma barze za to, !e zamieni" chyl#c# si$ ku
mo!liwy! Nale!y szanowa& odmienno%&, jeszcze wiele ró!nych dodatkowych zaj$&. upadkowi prowincjonaln# scen$ operetkow#
cho&by wydawa"a nam si$ absurdalna i w"a- Niespokojna dusza, niebywa"a pracowito%& w nowoczesny, porywaj#cy teatr muzyczny.
%nie o to wo"a twórca swoim wariackim, i wielki talent! Wywodz#ca si$ z naszych Nawet grane tu operetki maj# swoj# klas$,
weso"ym, chwilami grobowo mrocznym wi- „D#browiaków” Ewelina Adamska-Porczyk spek ta kle ta necz ne s# re we la cyj ne, no
dowiskiem „dla !ywych, martwych i… to obecnie na polskiej scenie musicalowej a w musicalu, dzi$ki m.in. „Rodzinie Addamprawdziwa choreograficzna per"a, zna- sów”, do"#czy" Gliwicki Teatr Muzyczny
niezdecydowanych”.
Wszyscy t$ szalon# rodzin$ znamy z ko- na od „Capitolu”, przez „Rom$”, po Teatr do krajowej czo"ówki. Promocja, któr# miamiksów, filmów i seriali. Wymy%li" j# Muzyczny w Gdyni, w Gliwicach pokaza"a sto zyska"o dzi$ki Addamsom kosztowa"aby
ameryka'ski rysownik Charles Samuel lwi pazur – jej tanga nie zapomnimy nigdy! niewyobra!alne pieni#dze, zamiast jednak naPorozmawiajmy o wykonawcach. To- gród dla dyrektora, dzi$kczynnych listów
Addams (da" jej swoje nazwisko) – na pocz#tku by" bowiem komiks. Barry Sonnen- masz Steciuk jako Gomez Addams szale'czo i s"ów uznania szefowi gliwickiego teatru pofeld wyre!yserowa" dwa %wietne filmy, któ- zakochany w !onie Morticii, pe"en wdzi$ku, dzi$kowano, ale za… dalsz# wspó"prac$, tak
re do dzisiaj nic a nic si$ nie zestarza"y, niebezpieczny, nieprzewidywalny, uwodzi- zwyczajnie, po naszemu, po polsku.
brawurowo zagrali w nich: Anjelica Huston cielski, ale po prawdzie… pantoflarz. Jak si$
(Morticia Addams, pani domu), Raul Julia ma tak# !on$ – trudno si$ dziwi&: smuk"a kiWITOLD KOCI(SKI
(Gomez Addams, m$% Morticii), Christopher bi& podkre%lona s"ynn# czarn# sukni#, od któLloyd (Fester Addams) i Christina Ricci rej nie mo!na oderwa& wzroku. Marta WieGliwicki Teatr Muzyczny: Rodzina Addam(Wendesday). Czasem upiorni, cz$%ciej jak (Morticia Addams) trzyma wykreowan#
sów, musical w 2 aktach. Muzyka i teksty pioprzesympatyczni… W 2010 r. na Broad- przez siebie posta& na dystans, czasami niesenek: Andrew Lippa, libretto: Marshall
wayu po raz pierwszy wystawiono musical potrzebnie. Mimo to po spektaklu j# zapami$Brickman i Rick Elice. Spektakl oparty
„The Addams Family” z librettem Marshal- tujemy najlepiej. Damian Aleksander w roli
na postaciach stworzonych przez Charlesa
la Brickmana i Ricka Elice’a oraz muzyk# brzydactwa o go"$bim sercu (Wujek Fester
Addamsa. Re!yseria i przek"ad: Jacek Mikoz
je
go
nie
wy
obra
!al
ny
mi
przy
go
da
mi
w"#cz
i piosenkami Adrew Lippy. Musical zagra"ajczyk, kierownictwo muzyczne: Wojciech
Rodek, choreografia i ruch sceniczny: Eweno ponad 700 razy i tam obejrza" go, za- nie z lotem na Ksi$!yc i szale'cz# mi"o%ci#)
lina Adamska-Porczyk, scenografia: Grzechwyci" si$ i postanowi" przenie%& na pol- jest doskona"y w ka!dym ge%cie – wyborgorz Polici#ski, kostiumy: Ilona Binarsch.
sk# scen$, Jacek Miko"ajczyk. Prze"o!y" na rola. Z postaci# zwariowanej dziewczyPolska prapremiera: 13 marca 2015.
wi$c na j$zyk polski, przekona" dyrektora ny, zakochanej w „normalnym” ch"opcu, ni-
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ilesia” uczci#a przypadaj%c%
„S
21 marca 330. rocznic( urodzin
Jana Sebastiana Bacha koncertem dzie#
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kameralnych mistrza. 23 marca w Studiu
Koncertowym Polskiego Radia wykona#a je grupa znakomitych muzyków krakowskich: klawesynistki El$bieta Stefa)ska i Mariko Kato, skrzypkowie Anna
*liwa i Maciej Wulw, altowiolistka El$bieta Górka, flecista Tomasz Potaczek
i wiolonczelista Konrad Górka. Grano
oczywi&cie na kopiach instrumentów historycznych. Program obejmowa# Koncert na 2 klawesyny BWV 1061, V Koncert brandenburski BWV 1050 oraz
dwie solowe Fantazje klawesynowe:
c-moll BWV 906 i d-moll BWV 903, zazwyczaj wykonywane jako mini-cykle
wraz z fugami, które im towarzysz%
w pratyturach (fugi do Fantazji c-moll
Bach nie doko)czy#), lecz tym razem zaprezentowane przez El$biet( Stefa)sk% jako oddzielne utwory.
V Koncert brandenburski to dzie#o
silnie wro&ni(te w XX-wieczn% tradycj(
wykonywania muzyki Bacha, le$%ce
wr(cz u +róde# ubieg#owiecznego renesansu muzyki dawnej. Wydany zosta#
po raz pierwszy, razem ze swoimi pi(cioma „bra'mi”, w latach 1851-1852 przez
berli)skiego bibliotekarza Siegfrieda
Dehma, nast(pnie ukaza# si( w lipskiej
oficynie Petersa w ramach zbiorowej
edycji dzie# kompozytora. Nazw( „koncerty brandenburskie” wymy&li# biograf
Bacha Philip Spitta. Na pocz%tku XX wieku pojawi#y si( na rynku ich transkrypcje fortepianowe na 4 r(ce (autorstwa Ernsta Naumanna i Maxa Regera) i 2 r(ce
(Augusta Stradala). Max Reger, wielbiciel Bacha i kontynuator jego sztuki, opracowa# te$ dla firmy Breitkopf& Härtel
wydanie wersji kameralnej na fortepian,
flet poprzeczny i kwartet smyczkowy
(1915). Tym samym zapocz%tkowa# zwyczaj prezentowania dzie#a w „cienkiej”
obsadzie kameralnej – zwykle bowiem
grano je z udzia#em orkiestry; s#ynny muzykolog Hermann Kretschmer (ten sam,
który daje wyk#ad o muzyce w Doktorze
Faustusie Manna) rozpowszechni# pogl%d,
$e V Koncert brandenburski wybitnie nadaje si( do grania przez nowoczesn% orkiestr( symfoniczn%. W przeci%gu XX stulecia dokonano wielu nagra) omawianych
utworów; najs#awniejsze okaza#y si( prezentacje z udzia#em orkiestry; zrealizowali
je m.in. tak wybitni dyrygenci, jak Leopold Stokowski (w „przedpotopowej”
manierze, z pomini(ciem basso continuo,
zastosowaniem licznych transpozycji
oraz wysokiego stroju instrumentów), Alfred Cortot i Adolf Busch w nagraniu
pod dyrekcj% Buscha z 1935 roku parti(
fortepianu w V Koncercie gra Rudolf Serkin; pierwsze nagranie na instrumentach historycznych zrealizowano w latach 1950/1953; rang( modelowego

MI!DZY"NUTAMI

W 330. rocznic! urodzin
Jana Sebastiana Bacha

otrzyma#o jednak nagranie Nicolasa Harnoncourta z roku 1964.
Niemniej bogata jest historia wyda)
i nagra) koncertów instrumentalnych Bacha, zw#aszcza skrzypcowych. Koncerty klawesynowe grywali ju$ w latach 30. XX wieku m.in. Edwin Fischer
i Alexander Borowsky, pó+niej ich „kultowe” interpretacje zaproponowa# Glenn
Gould. Pierwsze nagranie Koncertu
na 2 klawesyny C-dur (w wersji na 2 fortepiany, smyczki i basso continuo) ukaza#o si( w 1934 roku (solistami by#o brytyjskie ma#$e)stwo Ethel Bartlett i Rae
Robertson). W przypadku solowych
Fantazji i fug #atwiej jest wyliczy', kto
ich nie gra#…
Arty&ci wyst(puj%cy na koncercie
„Silesii” wykazali si( doskona#% znajomo&ci% wspó#czesnej konwencji wykonywania dzie# barokowych, co zreszt%
jest truizmem – wszak profesor El$bieta Stefa)ska uczy tego od lat w krakowskiej uczelni. Wigor, $ywio#owo&' i wirtuozowskie zaci(cie by#y g#ównymi
cechami zaproponowanych interpretacji.
Poza tym charakteryzowa#a je ogromna
precyzja, dba#o&' o szczegó#y i artykulacyjne i dynamiczne.
Wycieczka historyczna
koro mowa o renesansie dzie# BaS
cha, warto przypomnie' jego wa$ny &l%ski epizod. Wi%$e si( on z dzia#alno&ci% Fritza Lubricha, kapelmistrza,
pedagoga i kompozytora urodzonego
w ,aganiu, wykszta#conego w Lipsku,
m.in. przez Maxa Regera, od pocz%tku XX wieku do 1945 roku zwi%zanego kolejno z Bielskiem, Wroc#awiem
i Katowicami. W miastach tych Lubrich
dzia#a# jako organista w ko&cio#ach protestanckich, naucza# muzyki w szko#ach
i prowadzi# zespo#y chóralne – kolejno
wroc#awskiej Singakademie i katowickiego Meisters’chen Musikverein – towarzystwa muzycznego za#o$onego
w 1883 roku przez Meistersa (st%d nazwa, nie od s#owa „mistrz”), zas#u$one-

go w organizacji koncertów z udzia#em
najznakomitszych solistów, takich jak
Eugen d’Albert, Ferruccio Busoni, Leopold Godowski, Pablo Sarasate czy
Ignacy Jan Paderewski. Lubrich wykonywa# ze swoim chórem dzie#a najwybitniejszych kompozytorów niemieckich (i nie tyl ko – by# tak $e, jak
powszechnie wiadomo, pierwszym katowickim wykonawc% Stabat Mater
Szymanowskiego), sporo te$ sam dla niego komponowa#. Pó#wiekowa dzia#alno&' towarzystwa zosta#a przedstawiona w okoliczno&ciowym artykule Fritza
Guttmanna z Bytomia og#oszonym
w 1933 roku na #amach presti$owego lipskiego periodyku „Zeitschrift für Musik”
jako „historia walcz%cej niemczyzny”.
Lubrich nie by# jednak bojownikiem narodowej idei; w sposób charakterystyczny dla swoich czasów pojmowa#
wszak$e misj( niemieckiego muzyka – z muzyk% swego narodu wychodzi#
do &wiata, docieraj%c i do Polski. W lutym 1928 roku wykona# z chórem Meisters’chen Musikverein Msz! h-moll Bacha w Warszawie (by#a to pierwsza
prezentacja tego utworu w nadwi&la)skiej stolicy). Ponownie pojawi# si(
tam w roku 1935 w ramach skromnych
polskich obchodów 250. rocznicy urodzin Bacha. Z chórem wroc#awskiej
Singakademie i zaproszonymi z Niemiec solistami zaprezentowa# – równie$
po raz pierwszy w Warszawie – Pasj!
wg "w. Mateusza. Polska krytyka nale$ycie oceni#a muzyczny dar *l%zaka.
Recenzenci najpowa$niejszych pism
do#o$yli si(, by udowodni', $e maj%
&wia do mo&' wa gi wk#a du Ba cha
do &wiatowego muzycznego dziedzictwa. Chwalono te$ kompetencje Lubricha jako chórmistrza i „niemieck%”
solidno&' wykonania. Echa warszawskiego wydarzenia dotar#y te$ do Niemiec. Potwierdzaj% one, $e nie by#y to
czasy sprzyjaj%ce piel(gnowaniu polsko-niemieckich kontaktów w kulturze.
Konrad Müller tak wspomina# w 1936
roku histori( warszawskiego wykonania Pasji przez Lubricha w artykule Polska i muzyka opublikowanym w znanym muzycznym tygodniku „Signale
für die mu si ka li sche Welt”: Kiedy
wroc#awska Singakademie wykona#a
w 1935 roku – po raz pierwszy – Pasj!
wed#ug "w. Mateusza w Warszawie, pewna tamtejsza gazeta przedstawi#a Bacha
jako „nadwornego organist! króla polskiego” (!). Tego rodzaju informacja jest
charakterystyczna dla polskiej buty, która ch!tnie wzi!#aby na w#asno"$ Bacha,
podobnie jak innych wielkich Niemców
(Kopernika, Wita Stwosza). W rzeczywisto"ci Polska jest uboga w twórczych
uczonych i artystów, w szczególno"ci
w twórczych muzyków…
Tamte czasy dawno min(#y, a recenzji, o której pisze Müller, jak dot%d nie
uda#o mi si( odnale+'…
MAGDALENA DZIADEK

Zdj!cia: Arkadiusz "awrywianiec

Pomnik Henryka S"awika i Józefa Antalla ods"oni!ty
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marca 2015 prezydent W!gier
János Áder i prezydent Polski
Bronis"aw Komorowski ods"onili pomnik
Henryka S"awika i Józefa Antalla, który
stan#" przy Mi!dzynarodowym Centrum Kongresowym. Jest to kompozycja wykorzystuj#ca dwie $ywe brzozy
i dwa równoleg"e mury, tworz#ce przestrze%, gdzie mo$na pozna& histori!
bohaterów trzech narodów, polskiego,
w!gierskiego i $ydowskiego. 'l#zak

Henryk S"awik (1894-1944) i W!gier
József Antall senior (1896-1974) podczas II wojny (wiatowej wspólnie uratowali 5 tysi!cy polskich )ydów.
„Pragn! wyrazi& nadziej!, $e pomnik
usytuowany w tak niezwyk"ym miejscu,
które samo w sobie jest symbolem nowych czasów i w Polsce, i tu w Katowicach, na 'l#sku, b!dzie dzia"a" na nasz# wspól n# i pol sk#, i w! gier sk#
wyobra*ni!, buduj#c dalsze zobowi#-

Znaki i twarze
miasta

zanie, aby i w przysz"o(ci przyja*% polsko-w!giersk# umacnia&” – powiedzia"
Bronis"aw Komorowski podczas ceremonii ods"oni!cia ponika.
Uroczysto(ci zwi#zane z obchodami
Dnia Przyja*ni Polsko-W!gierskiej w Katowicach rozpocz!"y si! msz# (wi!t#
w Ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la
pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.
Po ods"oni!ciu pomnika prezydenci
János Áder i Bronis"aw Komorowski
spotkali si! z dzie&mi – uczestnikami
III Szachowego Turnieju Przyja*ni Polsko-W!gierskiej.
G"ówne uroczysto(ci Dnia Przyja*ni
Polsko-W!gierskiej odby"y si! w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie zaproszeni
go(cie po cz!(ci oficjalnej wys"uchali
koncertu pod batut# Alexandra Liebreicha, na który z"o$y"y si! utwory polskich i w!gierskich kompozytorów.
Jednym z wydarze% towarzysz#cych
by"a muzyczna gala w Akademii Muzycznej, podczas której otwarta zosta"a wystawa „Soundweaving”.
W uroczysto(ciach z okazji Dnia Przyja*ni Polsko-W!gierskiej uczestniczyli
marsza"ek województwa (l#skiego Wojciech Sa"uga, przewodnicz#cy Sejmiku
Grzegorz Wolnik oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.
(wk)
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Czytelnia WBP: od lewej Andrzej Straszewski Prezes Klubu „Polonia” w komitacie Fejer, Tadeusz Chrobak dyr. WBP, Janusz Wójcik dyr. departamentu kultury UMWO, dr Géza Cseby i Zoltán Bobory, podczas inauguracji spotkania
„Mihály Vörösmarty in memoriam”.

Od lewej: Konsul Generalny W"gier Adrienne Körmendy, Cz%onek Zarz#du
Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, dyr. departamentu wspó%pracy zagranicznej UMWO Mateusz Figiel przed koncertem galowym w Filharmonii Opolskiej.

Opolskie obchody
Dnia Przyja!ni
Polsko-W"gierskiej
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Czytelnia WBP: na ekranie prezentacja ikonografii po!wi"conej Vörösmartyemu, po prawej Harry Duda stoj#c czyta wiersze zainspirowane podró$# literack# do Székesféherváru.

Zdj"cia )ukasz Józwenko

Koncert w FO: kapela folkowa „Szedtevette” z Székesfehérváru, pierwsza
od lewej Zsófia Juhász, kierownik muzyczny zespo%u.

marca obchodzony jest Dzie# Przyja!ni Polsko-W"gierskiej,
ustanowiony przez parlamenty Polski i W"gier. Województwo
Opolskie i komitat Fejer (stolica Székesféhervár) od lat organizuj$
tego dnia wspólne uroczysto%ci, wie#cz$ce kolejne etapy wspó&pracy partnerskich regionów. W tym roku zosta&y zorganizowane w Opolu. W czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odby&o si" spotkanie „Mihály Vörösmarty in memoriam” – w 160. rocznic" !mierci
poety i dramaturga”. Zoltán Bobory Prezes Towarzystwa Literackiego im. Vörösmartyego przedstawi& posta' wybitnego twórcy w"gierskiego romantyzmu, or"downika niepodleg&o%ci Polski. Nast"pnie
recytowano wiersze patrona wieczoru oraz wspó&czesne z motywami polsko-w"gierskimi dr. Gézy Csébyego i Harrego Dudy. W Filharmonii Opolskiej zaprezentowano kultur" ludow$ partnerskich regionów podczas koncertu w"gierskiej kapeli folkowej „Szedtevette”
i zespo&u tanecznego „Ikarus”
oraz opolskiej grupy muzycznej
„Musica Wena” i Zespo&u Pie%ni
i Ta#ca „Nysa”. Podczas inauguracji koncertu Grzegorz Sawicki
Cz&onek Zarz$du Województwa
Opolskiego powiedzia&: Warto
piel"gnowa' przyja(& polsko-w"giersk#, stanowi#c# niespotykany fenomen w dziejach Europy
i przekazywa' ten niezwyk%y dar
m%odym pokoleniom. Obchody
Dnia Przyja!ni Polsko-W"gierskiej odby&y si" pod patronatem
Marsza&ka Województwa Opolskiego Andrzeja Bu&y i Prezydenta Opola Arkadiusza Wi%niewskiego, a w%ród go%ci honorowych
obecny by& Konsul Generalny W"Mihály Vörösmarty (1800-1855)
gier Adrienne Körmendy.
(jw)
portret autorstwa Miklósa Barabása
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Koncert w FO: zespó% „Ikarus” z Székesfehérváru prezentuje wi#zank" ta&ców w"gierskich.

Koncert w FO: Zespó% Pie!ni i Ta&ca „Nysa” z Nysy prezentuje suit" !l#sk#.

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

KRÓTKO!O!KSI"#KACH

Micha! Heller. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Wyd. Uniwersytetu !l"skiego, Katowice 2015, s. 88.

Organy na $l#sku V. [Red. Julian Gembalski].
Wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2014, s. 520.

Publikacja towarzysz!ca uroczysto"ci nadania przez
Uniwersytet #l!ski tytu$u doktora honoris causa
wybitnemu uczonemu, filozofowi, teologowi i kosmologowi Micha$owi Hellerowi. We wst%pie rektor U#
prof. Wies$aw Bany" podkre"li$ fakt, &e po raz pierwszy w dziejach "l!skiej uczelni zaszczytnym tytu$em
uhonorowa$y badacza i my"liciela a& trzy wydzia$y:
Teologiczny, Nauk Spo$ecznych oraz Matematyki,
Fizyki i Chemii. Ju& sam ten fakt "wiadczy o rozleg$o"ci zainteresowa' i zakresie dzia$alno"ci naukowej Ksi%dza Profesora. W laudacji prof. Bogdana Dembi'skiego znale() mo&na zastrze&enie, &e z konieczno"ci
autor ograniczy si% jedynie do „kilku wa&niejszych informacji zwi!zanych z osob! Dostojnego Doktora Honorowego” dotycz!cych jego pogl!dów naukowych.
Inne kwestie rozwin%li w swoich recenzjach profesorowie Marek Biesiada, Andrzej Bronk i Janusz M!czka. Jest w ksi!&ce tak&e znakomity wyk$ad Ksi%dza Profesora Racjonalno$% i sens. Na ko'cu umieszczono
&yciorys Hellera oraz wykaz jego publikacji.

Pot%&na ksi%ga, która zawiera materia$y z pi!tej ju&
konferencji naukowej po"wi%conej "l!skim organom. Tym razem sporo artyku$ów mówi o konserwacji, rewitalizacji a nawet odtwarzaniu zabytkowych
instrumentów znajduj!cych si% w naszych ko"cio$ach. I nie tylko w naszych, bo Pavel Koukal pisze
o konserwacji organów w Republice Czeskiej i zwi!zanej z ni! wspó$czesn! strategi! oraz do"wiadczeniami. W publikacji znalaz$y si% tak&e materia$y
po"wi%cone znanym firmom organowym. Po raz
pierwszy w materia$ach pokonferencyjnych znalaz$
si% tekst o fisharmoniach (tych koncertowych). Organy to nie tylko instrument nad instrumenty, który dzi%ki muzycznym w$a"ciwo"ciom „zast%puje” czasem
ca$! orkiestr% razem z chórem, ale tak&e konstrukcja
maj!ca w$asn!, niepowtarzaln! architektur% i b%d!ca dzie$em rzemios$a artystycznego. Dlatego dobrze,
&e ksi!&ka jest bogato ilustrowana zdj%ciami zabytkowych instrumentów oraz ich rozmaitych detali i cz%"ci na co dzie' niewidocznych.

Zofia Szota: Anna Chojnacka. Fotografia. Wyd.
Muzeum Historii Katowic, Katowice 2015, s. 138.

Ks. Wies$aw Hudek: O "wi%tych. Felietony radiowe. Wyd. POLIHYMNIA Sp. z o.o. Lublin 2014,
s. 116.

Pisa$em w &l'sku o wystawie „Czas up$yn!$”
zorganizowanej przez Muzeum Historii Katowic
z okazji setnej rocznicy urodzin Anny Chojnackiej – Wielkiej Damy "l!skiej fotografii. Uzupe$nieniem tamtej ekspozycji jest w$a"nie ten "wietnie
wydany album pokazuj!cy niemal wszystkie obszary fotograficznej eksploracji tej znakomitej artystki.
Autork! obszernego wprowadzenia do tej publikacji
jest Zofia Szota, która by$a równocze"nie kuratork!
wspomnianej wystawy i – co nie ulega w!tpliwo"ci
– pozostaje pod urokiem dokona' Chojnackiej (ca$kowicie to rozumiem). Poza biogramem fotografki
znajdziemy w tek"cie omówienia pokazywanych
przez ni! tematów wraz z krótkimi komentarzami.
Jednak najwa&niejsze s! w tej ksi!&ce wspania$e zdj%cia, pokazuj!ce m.in. Katowice. Te fotografie, poza
walorami artystycznymi, maj! dzi" tak&e istotn! warto") historyczn!, poniewa& pejza& miasta przez lata
ogromnie si% zmieni$. Ponadto m.in. cenne portrety
"l!skich plastyków, cykle (w tym mój ulubiony
„Z$om”).
Wielka Wojna, ma!y region. Pierwsza wojna "wiatowa w perspektywie górno"l#skiej. Studia i szkice.
Wyd. IPN – Komisja !cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach, Pa#stwowy
Instytut Naukowy – Instytut !l"ski w Opolu, Katowice – Gliwice – Opole 2014, s. 192.
Tom zawiera materia$y z konferencji zatytu$owanej
tak samo jak publikacja, zorganizowanej przez katowicki IPN i Muzeum Historii Katowic w Katowicach
oraz drugiej konferencji, gliwickiej pt. „Koniec starego "wiata – pocz!tek nowego. Spo$ecze'stwo Górnego #l!ska wobec pierwszej wojny "wiatowej (19141918). *ród$a i metody”, któr! równie& zorganizowa$
IPN z Katowic przy pomocy Muzeum w Gliwicach
i Pa'stwowego Instytutu Naukowego – Instytutu #l!skiego z Opola. Te naukowe spotkania, bardzo zró&nicowane tematycznie i w$a"ciwie skupiaj!ce si%
na zagadnieniach do") szczegó$owych, u"wiadamiaj!
nam, &e do dzi" nie doczekali"my si% syntetycznego opisu okresu pierwszej wojny "wiatowej w kontek"cie Górnego #l!ska. Taki mamy region, &e historykom pracy
nie zabraknie.

To felietony wyg$aszane w cyklu „U progu dnia”
w Polskim Radiu Katowice w latach 2013-2014. Po"wi%cone s! "wi%tym z ró&nych epok, od "redniowiecza (nawet staro&ytno"ci) do czasów wspó$czesnych.
Nie przypominaj! w niczym „klasycznych”, mocno sentymentalnych hagiografii, które publikowano jeszcze
w po$owie ubieg$ego stulecia. Ksi!dz Hudek syntetycznie przekazuje biogram opisywanych przez siebie postaci, czasem przytacza jaki" cytat na ich temat, koncentruje si% natomiast na przes$aniu, które "wi%ci
kieruj! do nas, wspó$czesnych. W ksi!&ce umieszczono zarówno teksty o wyniesionych kiedy" na o$tarze
a dzi" zapomnianych lub ma$o znanych, jak i tych najbardziej s$ynnych, czy „najnowszych” – Jan XXIII, Jan
Pawe$ II. Jeden z felietonów po"wi%cony zosta$ Wojciechowi Kilarowi, cho) nie toczy si% jeszcze &aden proces beatyfikacyjny. Jednak w homilii pogrzebowej Mistrza nazwano „b$ogos$awionym kompozytorem”.
A ksi!dz Hudek jest mocno zwi!zany z muzyk!.
&l'sk by$ patronem medialnym ksi!&ki.
$wiat naszych przodków. Tradycje wiosennego
cyklu obrz%dowego. [Oprac. i komentarz Agnieszka
Przyby$a-Dumin]. Wyd. Miejski Dom Kultury
w Czechowicach-Dziedzicach, Czechowice-Dziedzice 2014, s. 646.
MDK w Czechowicach-Dziedzicach jest placówk!
niezwykle aktywn! i ciekaw!. Tu miejscowa m$odzie&
wystawia opery, tu dzia$a kino z ambitnymi propozycjami repertuarowymi. Tu odbywaj! si% spotkania
z lud(mi kultury i sztuki. Przy Domu dzia$a tak&e Ko$o Badaczy Kultury, które przygotowa$o t% obszern! publikacj% na temat wiosennych obrz%dów. Wi%kszo")
z nich zwi!zana jest z rokiem liturgicznym. Poszczególne rozdzia$y odpowiadaj! wi%c "wi!tecznym dniom
i s! zbudowane z trzech cz%"ci. W pierwszej przedstawiona jest geneza oraz historia danego "wi%ta. W drugiej (dla mnie najciekawszej) opisano lokalne tradycje i zwyczaje korzystaj!c z opowie"ci starszego pokolenia mieszka'ców. Trzecia opowiada jak dane
"wi%to obchodzi si% w innych regionach Polski, a nawet "wiata. Do wykonania pozosta$a m$odym badaczom
ostatnia cz%") – obrz%dy zwi!zane z latem. Gratuluj%
pracy i &ycz% powodzenia.
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Differentia
specifica
Wa!brzycha

Wa!brzych i literatura. Historia kultury literackiej i wspó!czesno"#. Red. Sylwia Bielawska, Wojciech Browarny. Wa!brzych 2014,
ss. 352.
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egionalizm jako ruch kulturalny, spo!eczny, przybieraj"cy
z czasem formy zinstytucjonali zo wa ne, na ro dzi! si# pod ko niec XIX wieku we Francji. W Polsce
termin „regionalizm” oraz pierwsze
próby jego zdefiniowania pojawi!y si#
w dwudziestoleciu mi#dzywojennym
za spraw" najwi#kszego propagatora
ruchu – Aleksandra Patkowskiego. Jego
zdaniem, co wyra$nie wyartyku!owa!
w deklaracji programowej Regionalizm
polski, dzia!acze spo!eczni, nauczyciele winni odkrywa%, piel#gnowa% wszystko, co swojskie, co &wiadczy o oryginalno&ci, niepowtarzalno&ci najbli'szej
konkretnej grupie ludzi ziemi. Dzi#ki
przedsi#wzi#ciom ukierunkowanym
na tak wytyczone cele dany region, nie
tylko swoim mieszka(com, mia! da% si#
pozna% jako wyj"tkowy, o du'ym potencjale kulturotwórczym i gospodarczym.
Odwo!ania do za!o'e( sformu!owanych
przez Patkowskiego mo'na odnale$%
we wspó!czesnych dyskusjach, projektach skoncentrowanych na szeroko rozumianej „lokalno&ci”, „peryferyjno-

&ci”. Przedstawiciele ró'nych dyscyplin naukowych – historycy, literaturoznawcy, pedagodzy, socjolodzy – dokonuj" redefinicji poj#cia „regionalizmu”,
uwzgl#dniaj"c aktualne trendy, zw!aszcza w metodologii bada( w!a&ciwej danej specjalno&ci, ale nie trac"c przy tym
horyzontu diachronicznego. Do tego
rodzaju nowoczesnych i jednocze&nie zakorzenionych we wcze&niejszych badaniach prac nale'y zaliczy% ksi"'k#
Wa"brzych i literatura. Historia kultury
literackiej i wspó"czesno#$ pod red.
Sylwii Bielawskiej i Wojciecha Browarnego. Redaktorzy tomu postanowili zebra% teksty, które odkry!by na nowo, jak
sami we wst#pie podkre&lili, differentia
specifica Wa!brzycha. Artyku!y tworz"ce ksi"'k# pogrupowano w trzy dzia!y, stosuj"c kryterium tematyczno-chronologiczne.
Pierwsza cz#&% zawiera sze&% tekstów po&wi#conych ró'nym aspektom
'ycia kulturalnego Wa!brzycha z XIX
i XX w. Edward Bia!ek bardzo interesuj" co oma wia dro g# roz wo ju my &li
krytycznej jednego z najwa'niejszych
niemieckich krytyków okresu romantyzmu – Wolfganga Menzla, rodem z Wa!brzycha. Autor rozwa'ania wzbogaca
trafnie dobranymi cytatami ze wspomnie( i polemik Menzla. Na temat lokalnego 'ycia literackiego, jego osobisto&ci z prze!omu XIX i XX w. pisze
Sandra Maru(ska, która przypomina
sylwetk# Hermanna Stehra – nauczyciela z Paszkowa, pó$niej Podgórza, autora Der Heiligenhof, przyjaciela Gerharta Hauptmanna. Korespondencja mi#dzy
pisarzami sta!a si# kanw" rozwa'a(
o wp!ywie noblisty na twórczo&% Stehra. Trzy kolejne artyku!y tematycznie
dotycz" problematyki wydawniczej.
Natalia Po!udniak dokonuje analizy zawarto&ci kalendarza regionalnego Schlesischer Bergland-Kalender, b#d"cego
swo iste go ro dza ju prze wod ni kiem
po wszystkim, co interesowa!o i co powinno interesowa% mieszka(ca ziemi
wa!brzyskiej z pierwszej po!owy XX w.
Zagadnieniom prasoznawczym uwag#
po&wi#ca Wojciech Browarny (Wa"brzych non-fiction? Reporta%e o tematyce wa"brzyskiej na "amach tygodników
„Odra” i „Nowe Sygna"y”). Jego tekst
jest szczególnie wa'ny, poniewa' czasopisma, o których pisze, a zw!aszcza
„Odra”, spe!nia!y bardzo istotn" rol#
na mapie &l"skiego 'ycia literackiego
i nadal czekaj" na pe!ne, monograficzne charakterystyki. Dyskusj# w&ród
czytelników mo'e wywo!a% artyku! Zbigniewa Gruszki o wa!brzyskiej ksi"'ce
regionalnej. Dotyka bowiem zakresu
poj#cia „ksi"'ka regionalna”, poj#cia
wspó!cze&nie funkcjonuj"cego w ró'nych kontekstach i znaczeniach w zale'no&ci od podej&cia badawczego definiuj"cego ów termin. Propozycja terminolo gicz na Grusz ki z pew no &ci" nie
rozstrzyga wszystkich w"tpliwo&ci, a raczej sk!ania do podj#cia dalszych bada(.
Cz#&% pierwsz" tomu zamyka bardzo potrzebny, patrz"c przez pryzmat tytu!u

ksi"'ki, tekst Sylwii Bielawskiej, prezentuj"cy w uj#ciu monograficznym histori# wa!brzyskich instytucji kulturalnych
w latach 1945-1989, w tym: bibliotek,
czasopism, kin, stowarzysze(, teatrów.
Szkoda, 'e w ksi"'ce nie ma rozprawy
o podobnej tematyce, ale obejmuj"cej
okres sprzed zako(czenia II wojny &wiatowej, poniewa' wówczas czytelnicy
mieliby okazj# porówna% obrazy 'ycia
literackiego Wa!brzycha przed i po 1945,
roku b#d"cym z oczywistych powodów prze!omowym dla wielu miast
&l"skich. Cezura 1945 r. pos!u'y!a
do wydzielenia dwóch pozosta!ych cz#&ci tomu obejmuj"cych kwestie ju'
stricte literackie.
Cz#&% &rodkow" ksi"'ki tworz" zatem
artyku!y, b#d"ce analiz" szczegó!owych
zagadnie( w twórczo&ci Paula Kellera
(tekst Jana Pacholskiego), Gerharta
Hauptmanna (tekst Iwony Czech), Hermanna Stehra (tekst Moniki Ma(czyk-Krygiel) i omówieniem listów z podró'y ambasadora Stanów Zjednoczonych
w Prusach Johna Quincy Adamsa (tekst
Romana Macioszka) oraz &l"skich legend, poda( ludowych dotycz"cych ziemi wa!brzyskiej (tekst Artura Roberta
Bia!kowskiego). Wszyscy wymienieni
autorzy koncentruj" si# na obecno&ci
i sposobach kreacji Wa!brzycha i okolic,
przedstawianiu motywu gór, np. w: powie&ci Waldwinter Kellera, dramacie
Wo!nica Henschel Hauptmanna, ba&ni
Wendelin Heinelt Stehra, wybranych
przekazach ludowych.
Tom zamyka cz#&%, w której zgromadzono prace o tekstach literackich inspirowanych histori", pejza'em ziemi
wa!brzyskiej, losami jej mieszka(ców,
powsta!ych po 1945 r. Nie zaskakuje wi#c
obecno&% rozwa'a( na temat prozy Olgi Tokarczuk (teksty Jaros!awa Petrowicza i Darii Murlikiewicz), które wnosz"
wiele cennych i oryginalnych ustale(
do bogatej ju' bibliografii opracowa(
twórczo&ci autorki Domu dziennego,
domu nocnego. Interesuj"ce w tej patii
ksi"'ki s" równie' artyku!y: Katarzyny
Berety o powie&ci Victoria Gustawa
Morcinka; Jakuba Skurtysa przybli'aj"cego poezj# Mariana Jachimowicza; Beaty Rynkiewicz analizuj"cej wa'n" w historii wspó!czesnej prozy dla m!odzie'y
powie&% Panna Nikt Tomka Tryzny.
Ca!o&% dope!niaj" rozprawy Katarzyny
Lisowskiej o powie&ci Joanny Bator
pt. Ciemno, prawie noc i Magdaleny Go!aczy(skiej przybli'aj"cej wspó!czesny
wa!brzyski repertuar dramatyczny.
Ka'dy z tekstów zamieszczonych
w ksi"'ce Wa"brzych i literatura zas!uguje na obszern" recenzj#, poniewa' zach# ca j" one do dys ku sji, sk!a nia j"
do przemy&le(, poszukiwa( nowych, niewskazanych przez autorów, analogii,
kontekstów. Z pewno&ci", co te' przyznaj" redaktorzy we wst#pie, ksi"'ka nie
zamyka podj#tej tematyki, wr#cz przeciwnie, inspiruje do dalszych bada(
nad kultur" ziemi wa!brzyskiej, nad to'samo&ci" tego miejsca.
KATARZYNA TA)U*

zma pisz%cego sprawia, $e wczesny
tekst nie przyt"acza. Jak$e donio'le
brzmi% zdania o w&drowno'ci, nawi%zuj%ce do Ko"akowskiego interpretacji Platona i jego szko"y: „Powrót do siebie jest
przyswojeniem sobie 'wiata jako w"asnego, zej'ciem z bytem”. Oto jest rzeczywiste pragnienie i jednocze'nie zadanie
w&drownego: „zej'ciem si& z bytem”.
A to oznacza poszukiwanie bytu z wieczn% ciekawo'ci% i nienasyceniem, staranie,
by dotkn%! go ka$dym zmys"em, oswoi! wyobra(ni%, zobaczy! i spotka!. Tym
jest zakorzenienie (…)” (s. 87-88).
Kolejne eseje pisane s% ju$ z innej perspektywy, wyst&pu konferencyjnego
w Yale i spotkania naukowego w Pradze.
Od razu wida! ich odmienny charakter.
Pierwszy zosta" podzielony na 82 fragmenty i ukazuje wielo'! wymiarów
dzie"a i my'li Mi"osza. Autor ponownie
powróci tutaj do tematu domu, podró$y,
dzieci#stwa, ptaka, jego refleksji towarzysz% bogate lektury. O ile jednak
W$drownego mo$na czyta! „jednym
tchem”, o tyle Ameryka%skie Patmos
Mi!osza powinno si& czyta! powoli,
z zastanowieniem i przerw%. Stawia
ono bowiem czytelnikowi inne wymagania. Poruszaj%c problemy teologiczne
jest bliskie Innej wierno"ci Mi!osza,
trzeciemu esejowi zbioru, który w tym
uk"adzie staje si& ich suplementem.
Czy$ewski napisze: „Ca"y Traktat teologiczny jest o tym, co pomi&dzy; z granicy czyni przestrze# zamieszkiwania,
w której cz"owiek nie jest zdeterminowany trwa"ym rozdzia"em, lecz czyni
scalenie, buduje tkank& "%czn%, troszczy
si& o Jedno'!, wychodzi z ogranicze#
podzia"u, czyli z „ja” (s. 130). S"owa te
odnosz% si& do ca"o'ci, jak% tworz% trzy
eseje wst&pne, scalone wspólnym tytu"em – W drodze. Otwieraj% one tak$e drug% cz&'ci ksi%$ki, któr% autor po'wi&ca
„praktykowaniu pogranicza”.
Druga mówi wi&c o tym, czym jest
praca „pogranicznika”, tworz% j% eseje,
listy oraz wywiady Czy$ewskiego z Mi"oszem, Maj% Jaszewsk% i Paw"em
Winiarskim. Autor t"umaczy czytelnikowi swoj% ide&, swój program kulturowy
pogranicza. W%tki si& powtarzaj%, my'li s% zapisywane na ró$ne sposoby:
w dialogu, opowie'ci. Jednych mo$e to
nu$y!, innym mo$e sprawi! rado'!, zach&ci! do podj&cia wspó"pracy. Taki, jak
si& zdaje, by" cel autora Mi!osza – tkanki !#cznej. Czy$ewski napisa": „O'rodek
«Pogranicze» zbudowali'my w centrum starych Sejn, mi&dzy polskim
i litewskim domem kultury, w odrestaurowanych budynkach dawnej dzielnicy
$ydowskiej. Po epoce nacjonalizmu,
wojen i panowania ustroju komunistycznego, po latach $ycia osobno, erozji pami&ci i milczenia, zabrali'my si&
do odbudowania sejne#skiej agory, przestrzeni spotka# i dialogu, zaszczepiania
na nowo «tkanki "%cznej» mi&dzy lud(mi, pokoleniami, narodami, pomi&dzy
przesz"o'ci% a dniem dzisiejszym, tradycj% a nowoczesno'ci%” (s. 145). Opowie'!

Krzysztof Czy!ewski: Mi!osz – tkanka
!"czna. Chorzów 2014, ss. 261.

Praktykowanie
mitu

P

isa! o Czes"awie Mi"oszu jest
trudno. Mi!osz jak "wiat – tytu" zbioru esejów Jana B"o#skiego podpowiada, kim jest poeta. To
„posta!” i – zarazem – „przestrze#” bez
granic. Dla Krzysztofa Czy$ewskiego,
który swoj% ksi%$k& nazwa" Mi!osz
– tkanka !#czna, posta! noblisty sta"a si&
czynnikiem spajaj%cym 'wiat.
Jest to zbiór esejów o ró$norodno'ci.
Objawia si& ona na dwóch poziomach:
pierwszy dotyczy j&zyka, drugi – wielokulturowo'ci 'wiata. Czy$ewski u"o$y"
swoj% ksi%$k& z prac powsta"ych na przestrzeni trzydziestolecia, publikowanych
wcze'niej i nie. Jak dowiadujemy si&
z noty redakcyjnej, pierwszy esej w tomie – W$drowny – to „zredagowana praca magisterska (…) napisana pod kierunkiem doc. hab. Janiny Abramowskiej
(…) w roku 1983”. Owo „magisterium”
'wieci w tomie najmocniejszym 'wiat"em,
wnosi do pisania o Czes"awie Mi"oszu
wiele 'wie$o'ci. Eseista nie atakuje
czytelnika polonistyczn% m%dro'ci% o poecie, co wi&cej – nie jest on tutaj bohaterem wy"%cznym. Jest nim raczej samo w&drowanie. Przeczytamy w nawi%zaniu
do poematu S"owackiego Godzina my"li:
„Dla naszych rozwa$a# (…) wa$ny jest
ten jeden punkt na mapie 'wiata – rozdro$e, oraz sam moment wyj'cia, kiedy ka$dy z ch"opców odnajduje w"asn% 'cie$k&
w strumieniu $ycia. M"odszy odszuka siebie w przestrzeni zamkni&tej, chowaj%c si&
w wie$y swojego wewn&trznego 'wiata.
Podró$ dana mu b&dzie jedynie w wyobra(ni. Starszy w&drowa! b&dzie w przestrzeni otwartej, stopy ocieraj%c o przydro$ne kamienie, cierpliwie miesi%c i rok
karbuj%c na kiju pielgrzymim” (s. 20). Dalej Czy$ewski pisze nie tylko o Mi"oszu-poecie, ale równie$ o jego lekturach.
Za Mi"oszem i z nim „w&druje” po 'wiecie kultury i w czasie. Robinson Jeffers,
'w. Grzegorz z Nyssy, Søren Kierkegaard,
Immanuel Kant, Salma Lagerlöf, Hermann
Hesse, Józef Tischner, Friedrich Nietzsche,
Friedrich Hölderin, Thomas Mayne Reid oto towarzysze tej w&drówki.
Od podró$y wyobra$eniowej eseista
przechodzi do jej rzeczywistej formy,
w tym do wp"ywu historii, zawieruchy
dziejowej na decyzj& poety o opuszczeniu domu. Przej'cie mi&dzy wyobra$eniowym a realnym dokonuje si& niemal
niezauwa$alnie. Nic w tym dziwnego,
bo – zag"&biaj%c si& w realno'ci – nadal
pozostajemy w lekturze, a realne wiele
czerpie z wyobra$eniowego. Autor W$drownego ma w sobie co' z Don Kichota, 'wia do mie de fi niu j% ce go 'wiat
przy pomocy literatury. Dla Czy$ewskiego podró$ jest „wyciskaniem s"owa-sensu z ka$dego do'wiadczonego kroku” (s. 38). Z zach"anno'ci% ma"ego
dziecka pyta on o przyczyn&, cel, kszta"t
drogi, o to jak si& j% prze$ywa i co z niej
pozostaje. Jest to zach"anno'! poznania,
tworz% j% wielo'! odniesie# i kontekstów,
pytanie o zakorzenienie, wykorzenienie,
dom, obecno'! mitów. M"ody eseista dotrzymuje pola wielkiemu poecie. Chary-

o tworzeniu przestrzeni wspólnoty jest zaproszeniem do wspó"pracy, przyj&cia
i praktykowania idei pogranicza.
„Odzyskiwanie przesz"o'ci”, „budowanie tkanki "%cznej”, „odradzanie miejsca” – to zadania cz"owieka pogranicza.
Brzmi%ce tajemniczo s"owa "%cz% si&
w jedn% ca"o'! za spraw% Krzysztofa
Czy$ewskiego, buduj%cego w Mi!oszu – tkance !#cznej nowy mit. W li'cie
do Czes"awa Mi"osza napisa": „Mo$e
niepoprawnie mitologizuj&, ale my potrzebujemy mitu, nowego, zap"adniaj%cego
wyobra(ni& i dzia"anie” (s. 180). I mo$e
dlatego Mi"osz opisany i zapisany w jego ksi%$ce nie przera$a wielko'ci%. Jest bowiem jednym z czynników spajaj%cych,
podstaw% budowanego przez eseist&
i jego wspó"pracowników nowego mitu
cz"owieka pogranicza, zapraszaj%cego
do Krasnogrudy, do otwarcia na kulturow% ró$norodno'! i do wspólnego budowania „tkanki "%cznej”.
EWA BARTOS
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Poetka
codzienno"ci

Janina Barbara Soko!owska: Deklinacja.
Wiersze dawne i nowe. Wybór: Pawe! Majerski.
Pos!owie: Marian Kisiel. Chorzów 2014, ss. 76.

Deklinacja Janiny Barbary Soko!owskiej to zbiór wierszy o codzienno"ci. Autorka zatrzymuje
w nim to, co pospolite, zwyk!e. Obok wielkich spraw, rozgrywaj#cych si$ w jej otoczeniu, dostrzega tak%e te najmniejsze. Docenia warto"& czynno"ci najprostszych.
W lirycznych frazach umiej$tnie zamyka
na przyk!ad zapach "wie%ego pieczywa czy
rozci#gni$tego na sznurze prania. Pisze
o pogodzie, wieczornych wiadomo"ciach,
niespe!nionych marzeniach i dzieciach
stawiaj#cych babki z piasku. W tej codzienno"ci zawiera to, co przesz!e i tera'niejsze,
co jest cz$"ci# jej prywatnej historii. Ale
te% wyra'nie oddziela "wiat „stary” od „nowego”. Ten ruch jest istotny, poniewa% warto"ciuje podmiotowe (prze) %ycie.
2. Przesz!o"& to stanie w kolejce po kilka paczek „Klubowych” (s. 47), „niepewny "wit”, piosenki Kaczmarskiego (s. 50),
ale te% „twarze dziadków w ma!ym ciep!ym
domu”, „bajki na dobranoc” czy „piwnica owocowych przetworów” (s. 56). To rzeczywisto"& z cz!owiekiem zaprzyja'niona.
Tera'niejszo"&, chocia% rozgrywa si$ w historycznie lepszym czasie, jest ca!kowitym
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odwróceniem tego, co minione. I chocia%
jest pon$tna, rozgrywa si$ w „plastikowym
"wiecie” (s. 65), pustym wewn#trz. Autorka Ogrodu Armidy dostrzega nieautentyczno"& tej rzeczywisto"ci. Jest ona ciemna,
niewyra'na, rozmazana. „Ja” liryczne poszukuje prawdy w mroku, próbuje rozpozna& siebie na nieostrych czy wyblak!ych
zdj$ciach, odczyta& sny. Próby te ko(cz#
si$ nieraz pora%k#. W swojej bezradno"ci
podmiot stwierdza: „wszystko za mg!#”
(s. 66), „nie ma sensu // odgadywanie znaków w mgle” (s. 32).
Soko!owska potrafi z t# prawd# si$ pogodzi&. Nie buntuje si$ przeciw nowemu
"wiatu, ma bowiem "wiadomo"&, %e by!aby to walka z wiatrakami. Ale wida& te%,
%e jako" sobie radzi. Przede wszystkim nie
zamyka si$ w sobie, wychodzi na zewn#trz, wtapia si$ w przestrze(, %yje
w niej. Zauwa%a, %e nie tylko cz!owiek istnieje w ciemno"ci. Przenosi on swoje bol#czki na ca!e otoczenie. W wierszu Nie
ma sensu czytamy: „mama lubi zostawa&
z w!asnym bólem / my swój wynosimy
na podwórko mi$dzy kamyki szkie!ka”
(s. 32). Miejsce „na zewn#trz” zostaje
w ten sposób zara%one cierpieniem, staje
si$ przestrzeni#, która czuje razem z cz!owiekiem. Jest to – zreszt# – przestrze(, która musi wpisa& si$ w tera'niejszo"&,
w nowoczesny "wiat. W tym celu zostaje przekszta!cona, poraniona.
T$ przemian$ rzeczywisto"ci Soko!owska sugestywnie uj$!a w jednym
z wierszy: „w tym miejscu by!a kiedy" rzeka. spy chacz pra co wa! / ca !y dzie(
równaj#c teren pod rozbudow$ fabryki
/ (jedynej w miasteczku)” (s. 44). Rzeka,
o której mowa, to symbol dawnego "wiata, wówczas jeszcze prawdziwego, niezurbanizowanego. Dalej podmiot wspomina:
„skakali"my rzucaj#c kamienie tak dla zabawy / które mi si$ "ni#” (s. 44).
W innym wierszu poetka przywo!a!a
zniszczon# natur$: „siedzieli na stercie
"ci$tych drzew przeznaczonych na opa! /
dopala!o si$ zielone pi$kno” (s. 45).
To frazy melancholijne, wskrzeszaj#ce
w pami$ci miejsca utracone. Do poetki powracaj# obrazy dawne i chocia% ju% nieistniej#ce, to g!$boko w niej zakorzenione. Przekszta!cenie (nie tylko przestrzeni)
autorka Deklinacji nazwa!a w innym liryku „remontem” (s. 41). Chc#c unaoczni&
do czego doprowadzi! ów „remont” "wiata, Soko!owska okre"li!a miasta jako
„skaleczone”, a wsie „p$kni$te” (s. 41).
To samo mo%na powiedzie& o cz!owieku.
Tak wygl#da nowa rzeczywisto"&, w któr# wpisuje si$ podmiotowe „teraz”. Nic ju%
w tym "wiecie nie jest jak dawniej.
3. W utworach Janiny Barbary Soko!owskiej ciemno"ci "wiata towarzyszy zima.
)nieg przykrywa rzeczywisto"&, zas!ania
jej mankamenty, ukrywa poranione i p$kni$te przestrzenie. Pojawiaj# si$ w tych
wierszach: „przyprószony staw” (s. 36),
„oszroniona !#ka” (s. 19), „za"nie%one
ulice”. „Ja” liryczne przyzwyczaja si$
do nich, mówi: „oswajam zim$ jak szpitaln# po"ciel” (s. 37). )nieg i mrok przykrywaj# zraniony "wiat, daj# zupe!nie inny ogl#d rzeczywisto"ci. Poetka zauwa%a
jednak, %e nie na d!ugo. Prawda znajdzie
sposób, aby si$ uzewn$trzni&. Zima z ko-

lei jest %ywio!em: „burza "nie%na zrówna
nas” (s. 37). Doprowadzi wszystkich
do jednego punktu, zapewne do "mierci.
Ale te% zima si$ sko(czy, "nieg stopnieje i ods!oni nie tylko przestrze(, ale przede
wszystkim prawd$. Po pierwsze, „p$ka
cienki lód” (s. 37), po drugie, „na za"nie%one ulice wyjecha!y p!ugi z piaskiem”
(s. 51). Poetka wyczuwa, %e pod "niegiem
kryje si$ co" z!owieszczego. Niczym prorokini ostrzega: „mo%e si$ okaza& na koniec
/ %e to miasto nie by!o prawdziwe”, ale te%
wskazuje innym, jakie to najbli%sze otoczenie jest naprawd$: „spójrz ile za dekoracjami kryje si$ pró%ni” (s. 25). I o tej pró%ni
wspó!czesnego "wiata Soko!owska wiele
jeszcze napisa!a w Deklinacji. Wystarczy
spojrze& na jej utwory – Immunitet czy
Nasza euroulica, by przekona& si$, %e doskonale diagnozuje w nich nieuleczalne
choroby nowoczesno"ci.
4. Deklinacja jest tomem ró%norodnych form. Znajdziemy w nim kilka wierszy, które pretenduj# do miana ekfrazy. Soko!owsk# inspiruj# dzie!a Picassa (s. 21)
czy Vermeera z Delft (s. 57). W sposób
szczególny jednak ujmuj#ce s# tu wiersze-nekrologi czy wypominki, których bohaterami lirycznymi s# najbli%si. Poetka
wspomina pobo%no"& swojej mamy, która znaczy no%em na chlebie znak krzy%a,
czy ojca pracuj#cego na budowie. Obok
utworów dedykowanych ojcu i siostrze pojawiaj# si$ wiersze o umieraniu. W jednym
z nich autorka stwierdzi!a: „niesko(czono"ci nie ma. "mierci te%” (s. 12).
Ta prawda dotyczy jednak tylko poetów.
Wiersz W tamt! stron", dedykowany „"p.
poetce Basi Dzieka(skiej”, ko(czy fraza:
„nie martw si$: gdy umiera poeta / zaczyna %y& wiersz” (s. 23). W liryku zamykaj#cym tom napisa!a: „umar!e" umar!a" "pij
/ ja pójd$ %y& dalej” (s. 67). Poeta ma si$
wi$c lepiej. Staj#c z "mierci# twarz#
w twarz, unie"miertelnia si$ w wierszu.
Dlatego warto pisa&.
5. Z utworami Janiny Barbary Soko!owskiej nie mo%na si$ od razu zaprzyja'ni&.
Trzeba wej"& z nimi w relacj$ i co najmniej
kilka razy je przepracowa&. Dopiero
wtedy odkrywaj# zawarte w nich sensy. Poetyckie frazy, nierzadko pourywane, przeplatane pauzami nale%y z sob# po!#czy&, aby
wytworzy!y znaczeniow# ca!o"&. W wierszu
Prognoza autorka napisa!a, jakby nieco
usprawiedliwiaj#c „strz$powato"&” swojej
mowy: „poezja mocno zgaszona zd#%a i nie
nad#%a / w historyczne zmiany” (s. 56).
Nale%y jednak%e zaznaczy&, %e poezja
Soko!owskiej – wbrew temu co napisa!a – doskonale dotrzymuje kroku "wiatu.
W zamieszaniu, po"piechu, szybkiej przemianie rzeczywisto"ci autorka Ogrodu
Armidy nie zatraca tego, co indywidualne i prywatne, czyli – swojego „ja”.
Marian Kisiel w Pos#owiu do tomu napisa!: „Wiersze autorki Deklinacji (…)
odkrywaj# przed nami ró%ne pok!ady czu!o"ci, zw#tpienia, rezygnacji, mo%e melancholii. To s# uczucia zespolone z imieniem
(podmiotem), a nie z czasem. Czas jest, nieub!aganie nadchodzi, ostatecznie wygra
z pojedynczym przypadkiem” (s. 69).
Czas wygra, ale poezja mo%e te% wygra&
z czasem.
KATARZYNA NIESPOREK
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czciwe – to s"owo, które przychodzi na my#l
po przeczytaniu tomu
Czasem do Pana pisz!. Bohater
wierszy Zbigniewa Stryja stara
si$ by% uczciwy, wymaga tego
obrana przez autora forma – rozmów prowadzonych nie tylko
z Bogiem, ale te& z czytelnikiem
i w ko'cu z samym sob!.
Rze tel no#% ob ja wia si$
w #wiadomo#ci ogranicze':
„Trudno si$ modli% / bo "atwo
rozmawia% / nawet w oczy
patrz!c / omawia% warunki
umo wy” (*** [Trud no si!
modli"...]). Autor zdaje sobie
spraw$, &e wyznanie mo&e
przerodzi% si$ w negocjacj$, odgrywanie szczero#ci, udawanie „szlochu, skowytu, p"aczu”
(*** [Szloch...]), a ukorzenie si$
– w pych$: „lamenty uk"adam /
na w"asn! chwa"$” (*** [Z Ciebie jestem...]). Paradoksalnie
to w"a#nie "atwo#%, z jak! przychodzi pisanie, mówienie, okazywanie „prawie #wi$tego &alu”
(*** [Szloch...]), jest – jak zdaje si$ sugerowa% poeta – najwi$ksz! przeszkod! w dotarciu
do prawdy o sobie i #wiecie.
Mo&e w"a#nie dlatego w najciekawszych utworach dochodzi do zatrzymania si$ mi$dzy
wypowiedzeniem a przemilczeniem: „nagle "zy / wróci"y
do oczu / j$k / zawis" na wargach // nad sob! / inaczej si$ p"acze / to / prawdziwy ból” (***
[Szloch...]). Tak jest tak &e
w wierszu-apokryfie, b$d!cym

JAN BARON

Magdalena Tarasiuk: I nie
mów do mnie D"or d"yk.
Gda!sk 2014, ss. 180.

Bu"ki,
mleko,
mi"o#%

Modlitwy,
solilokwia,
wiersze
milkn!ce

Zbi gniew Stryj: Cza sem
do Pana pisz!. Katowice 2015.

relacj! z niemo&liwego spotkania Hioba z cudownie uzdrowionym: „twarz! w twarz /
milczeli / wymieniali uk"ony //
(...) nie p"akali / cho% / "atwo by"oby ukry% "zy” (*** [Hiob...]).
Figur$ zamilkni$cia mo&na odebra% jako sugesti$, &e rozpacz,
skrucha czy szcz$#cie, by mog"y zachowa% prawdziwo#%,
musz! pozosta% chocia& w jakim# stopniu niewys"owione.
Wi$kszo#% zebranych w tomie utworów to teksty o tematyce religijnej, cz$sto nawi!zuj!ce wprost do Pisma (wi$tego.
Przy tym autorowi zazwyczaj
udaje si$ unikn!% "atwej deklaratywno#ci, b$d!cej s"abo#ci!
poezji religijnej. Podobnie jak
wiersze-rozmowy nie tyle s!, ile
próbuj! sta% si$ modlitwami – a wi$c wypowiedziami nienaznaczonymi fa"szem: „cudu
rozmowy prawdziwej / modlitwy mojej / czekam” (***
[Trudno si! modli"...]), tak i ich
bohater ukazywany jest jako
kto#, kto nieustan nie d!&y
do bycia cz"owiekiem wiary:
„blisko / wci!& nie znaczy z Tob!” (*** [Z Ciebie jestem...]).
Proces zbli&ania si$ do Boga
chyba najpe"niej przedstawiony
zosta" w poemacie Modlitwa
o odnalezienie, b$d!cym monologiem (stylizowanym chwilami
na pijacki s"owotok) bohatera
zmagaj!cego si$ ze s"abo#ciami
i próbuj!cego pogodzi% si$ z sob! widzianym ostro, na trze)wo,
bez znieczulenia. W Modlitwie
o odnalezienie autor odszed"
od pow#ci!gliwo#ci i kondensacji sensów cechuj!cej inne utwory. Niektóre obrazy („noc / kurtyzana #lepa i g"ucha”) i miejscami zbyt ekspresyjny ton
(„wrzeszczy zachryp"a ho"ota
/ Golgota! Golgota! Golgota!”)
mog! razi% przerysowaniem.
Czasem do Pana pisz! to
szósty tomik Stryja i trzeci,
w którym wierszom towarzysz!
fotografie Arkadiusza Goli.
Ascetyczne, czarno-bia"e zdj$cia przedstawiaj!ce okna w #l!skich domach: otwarte z ko"drami i poduszkami na parapecie,
zamurowane, porzucone w#ród
gruzu wspó"graj! ze zdyscyplinowanymi i oszcz$dnymi tekstami.
Mo&na by spróbowa% wskaza% miejsce twórczo#ci Zbigniewa Stryja na tle wspó"czesnej poezji religijnej. Chyba
najbli&ej mu do tych poetów,
którzy o wierze pisz! jako
o zmaganiu, bardziej niepokoju ni& pewno#ci (np. Tadeusz
D!browski czy Krzysztof Koehler). Jednak wiersze Stryja równie& czytane osobno s! ciekawe
i wiarygodne.

„N

ie po tra fi$ pi sa%
o mi"o#ci. Przecie&
nie wymy#l$ nowej, oryginalnej fabu"y, bo
wszystko na ten temat zosta"o
ju& napisane”. Te s"owa, wyg"oszone przez g"ówn! bohaterk$ na pocz!tku ksi!&ki Magdaleny Tarasiuk pt. I nie mów
do mnie D#ord#yk, mam wci!&
w g"owie podczas czytania
powie#ci. Wyskakuj! jak Filip
w naj mniej ocze ki wa nych
miejscach… No bo niby D#ord#yk jest o pisaniu ksi!&ki
na zamówienie, niby jest o rozterkach jej autorów, Misi i Jerzego, niby jest o wczoraj
i o dzi#. Czasem o &yciu dzieci, psów, literatów, miasta,
a nawet &yciu po &yciu, co
pi$knie pokazuje spacer Misi
pomi$dzy pow!zkowskimi pomnikami, tych znanych i cenionych przez nas Twór ców.
A przecie& ta ksi!&ka to nieustanny dialog dwojga dojrza"ych ludzi, których ka&de
s"owo przybli&a, zszywa, skleja, jak fleczek z obcasem * mo&e ju& kiedy# starty, a teraz
nabieraj!cy nowego b"ysku,
mocy, d)wi$ku z ka&dym krokiem. Wszystko tu jest t"em
i pretekstem do wzajemnego
ponownego poznania i zbli&enia. Do rozmowy, która ma
wielk! moc sprawcz!. Jak pisze bo ha ter ka wy kre owa na przez wymy#lon! przez
Magdalen$ Tarasiuk pisark$:
„Wierz$ w s"owo (…), to najpodlejszy manipulator. I najcudniejszy feromon. Ratuje

i zabija. Podnieca i doprowadza
do depresji”. I jeszcze: „Dzia"aj! (listy, rozmowy, maile)
jak mocne zio"o w dobrym gatunku. (…) staj! si$ pokarmem, pieszczot!, ratunkiem”.
Niby nic nowego – m"odzie' cza fa scy na cja wra ca
po latach dojrza"ym uczuciem.
Niby nic odkrywczego – ju&
Cyrano de Bergerac zna" moc
s"owa i wykorzystywa" j! w celu wzniecania &aru w ukochanej. Ale on ukrywa" si$ w s"owach, a w ksi!&ce Tarasiuk
s"owa s"u&! odkrywaniu, obna&aniu siebie „do ko#ci”. Tak "atwo to zrobi%, ubieraj!c swoich
bohaterów we w"asne strachy,
wahania i oczekiwania. Bo,
jak u Cyrano, ci$&ko by"oby
powiedzie% bohaterom D#ord#yka w"asnymi s"owami, bez
„po#rednictwa” postaci z pisanej przez nich ksi!&ki – „kocham”. Trudno by"oby, bez
projekcji swoich uczu% na tych
postaciach, rozezna% si$ we
w"asnej duszy i zakamarkach
serca. No có&, zmieniaj! si$
epoki, bohaterowie, entourage,
a s"owo pozostaje kluczem
do blisko#ci, mi"o#ci, wzajemnego poznawania si$, smakowania, obdarowywania, tropienia i zdobywania.
Czytanie ksi!&ki Tarasiuk to
du&a frajda i przygoda, bo jest
to powie#% niejednolita. Trzeba
si$ podda% i nad!&y% za wartkim
j$zykiem i bogactwem obrazów, smakowa% j$zykowe zabawy, dowcipy, dywagacje, wtr$ty, migawki ze wspomnie'
i z codzienno#ci bohaterów.
Wszystko to pokazuje jak ciep"e mo&e by% &ycie, mimo swoich ciemniejszych uliczek. Jak
pulsuje w nim #wiat"o. I nie ma
co zak"ada%, &e mo&e to ju&
zmierzch, kiedy czytasz zadziorne zwierzenia bohaterki
„ksi!&ki w ksi!&ce”, Kaliny,
kobiety w wieku co najmniej
#rednim: „Jak chc$ kocha%, to
zdejmuj$ ciuchy, jak chc$ spa%,
zamykam oczy itd., itd. A teraz
musz$ i#% po bu"ki i mleko”.
Bu"ki, mleko, mi"o#%. Proste,
prawda? Proste w ksi!&ce pisanej przez bohaterów D#ord#yka, Misi$ i Jerzego. A w ich rzeczywisto#ci skomplikowane,
jak u ka&dego i w ka&dym
wieku. Tak w szalonym m"odzie'czym uczuciu, jak i w odnalezionych po latach sercowych „lotach”. Kto powiedzia", &e doros"e dzieci u"atwiaj! rodzicom decyzje? Nikt ich
nikomu nie u"atwia. Trzeba
sa me mu do ko pa% si$ do
swojej autostrady, do swoich
snów i s"oneczników. I o tym
jest ta ksi!&ka.
ROMA JEGOR
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k!ad duchowie"stwa w rozW
wój kultury i literatury
na #l$sku – to temat VI Powia-

Z +YCIA
BIBLIOTEK

Fot. Gra&yna Dittrich

portretu Norberta Bonczyka
(1837–1893) Szko!a i nauczyciele w biografii oraz twórczo'ci ksi%dza Norberta Bonczyka
towej Konferencji Regionalnej
przedstawiona przez dr. Nordla bibliotekarzy, nauczycieli
berta Niestolika z Akademii
i regionalistów. Na miejsce symHumanistyczno-Ekonomiczpozjum g!ówny organizator – Ponej w *odzi.
wiatowa Biblioteka PubliczDrug" cz$#% wyk!adów rozna w Gliwicach z siedzib"
pocz$!a dr Weronika Paw!ow Pyskowicach – nie bez powowicz z Biblioteki (l"skiej, któdu ponownie wybra! go#cinne
ra zaprezentowa!a sylwetk$
progi O#rodka Edukacyjno-Forb!. ks. Emila Szramka (1887–
macyjnego Diecezji Gliwickiej
1942), wy bit ne go ka p!a na,
w P!awniowicach, mieszcz"cepublicysty, badacza historii
go si$ w dziewi$tnastowiecznym
i kultury (l"ska, znanego i cepa!acu Ballestremów. Bowiem
nionego bibliofila, w!a#ciciela
wy!"cznie tu, w pi$knej pa!acowspania!ego ksi$gozbioru silewej kaplicy, móg! odby% si$ wysiaków. O wp!ywie duchoj"tkowy koncert organowy
wie) stwa pro te stanc kie go
w wykonaniu prof. Juliana Gemna rozwój kultury i literatury
balskiego, wzbogacaj"cy spona (l"sku Cieszy)skim mótkanie. Konferencji, zorganizowi! dr Józef Szymeczek z Uniwanej 16 pa&dziernika ubieg!ego
ferencji uczestniczyli znawcy przedmiotu, bibliotekarze, a tak&e wersytetu Ostrawskiego. Natoroku, patronowali: starosta gli- osoWbykon
zainteresowane kultur$ #l$ska
miast ks. dr Piotr Górecki
wicki Micha! Nieszporek oraz biz Fundacji „Silesia pro Europa”
skup gliwicki Jan Kopiec, a takPowiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
przypomnia! s!uchaczom po'e „Wiadomo#ci Powiatu
sta% znanego na ziemi gliwicGliwickiego”.
kiej ks. Johannesa Chrz"szcza
Celem obrad by!o przedsta(1857–1928) – badacza dziewienie sylwetek duchownych,
jów Ko#cio!a na (l"sku. Refezarówno katolickich, jak i prorat Rola duchownych, w tym
testanckich, którzy swoj" dziaks. Jo han ne sa Chrz$sz cza,
!alno#ci" i twórczo#ci" znacznie
przy tworzeniu monografii maprzyczynili si$ do rozwoju kul!ych miejscowo'ci na przyk!atury i literatury na (l"sku.
dzie wsi Kotulin Beaty Grochli,
Wybór postaci zas!u'onych dla
nauczyciela i regionalisty ze
regionu, a tak'e dobór prelegenSzko!y Podstawowej w Kotutów, którzy zechcieli przyj"% zalinie oraz prezentacja nowej
proszenie do udzia!u w naszej
ksi"'ki Historia oraz dziedzickonferencji, umo'liwi!y poznatwo kulturowe Kotulina i okonie niew"tpliwie ma!o znanych
obszarów w dziejach literatury #l"skiej, znawcy, j$zykoznawcy, badacze retoryki, lic Beaty i Marcina Grochlów zako)czyb$d"cej istotnym ogniwem regionalnej historycy literatury i mi!o#nicy lokalnej hi- !y kon fe ren cj$. T$ pu bli ka cj$ i in ne
storii. Dyrektor Ksi"'nicy Cieszy)skiej wydawnictwa regionalne mo'na by!o nakultury.
Wy k!ad in au gu ra cyj ny wy g!o si !a Krzysztof Szelong zaprezentowa! posta% by% na stoiskach Centrum Kultury „Zamek
dr hab. Katarzyna Ta!u% z Uniwersytetu ks. Leopolda Szersznika (1747–1814), bi- w Toszku” i agencji reklamowo-wydawni(l"skiego. W swoim referacie Ducho- bliotekarza, bibliofila i wielkiego cieszy)- czej „Vectra”.
Na uczestników czeka!a jeszcze jedna
wie"stwo katolickie i protestanckie a kul- skiego reformatora, któremu zapó&nione,
tura na #l$sku zaprezentowa!a najwa'niej- prowincjonalne wówczas miasteczko za- atrakcja – zwiedzanie pa!acu z przewodnisze momenty w historii ziem #l"skich wdzi$cza swój awans do pozycji „#l"skich kiem, w którego wcieli! si$ ks. dr Krystian
w czasach nowo'ytnych, kiedy to g!ównie Aten”. Z ogrom nym za cie ka wie niem Worbs, dyrektor O#rodka Edukacyjnoduchowie)stwo wyznacza!o kierunki i ten- uczestnicy konferencji wys!uchali refera- -Formacyjnego Diecezji Gliwickiej w P!awtu prof. zw. dr. hab. Jacka Lyszczyny niowicach.
dencje rozwoju kulturalnego.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w GliJed nym z cen niej szych klej no tów z Uniwersytetu (l"skiego, który scharakskarbca kultury tworzonej na (l"sku teryzowa! osob$ wielkiego #l"skiego poety wicach z siedzib" w Pyskowicach (organiw XVII wieku by!a niew"tpliwie twórczo#% i podró'nika ks. Antoniego Stabika (1807– zuj"ca konferencj$ we wspó!pracy z GminJohannesa Schefflera (1624–1677), zwane- 1887), or$downika praw narodowych i j$- n" Bibliotek" Publiczn" w Rudzi)cu
go Anio!em (l"zakiem. Jego biografi$ zykowych ludu #l"skiego. Przedpo!udnio- i przy wsparciu finansowym Starostwa
i dzie!a – ze szczególnym uwzgl$dnieniem wy panel wyk!adów zako)czy!a prezentacja Powiatowego w Gliwicach oraz Zarz"du
Oddzia!u Stowarzyszenia Bitych w"tków, które zachowa!y
bliotekarzy Polskich w Katowido dzi# stosunkowo du'" 'ycach) ma powody do satysfakcji,
wotno#% – przedstawi! w refeponiewa' spotkanie naukoracie Trwa!e dziedzictwo Angewe – jak zapewniali uczestnilusa Silesiusa ks. dr hab. Marcin
cy – by!o owocne i stanowi!o inWorbs z Uniwersytetu Opolspiracj$ do bada) nad #l"skim
skiego. Dr Izabela Kaczmadziedzictwem kulturowym.
rzyk z Akademii Ignatianum
Ma!o znanych, aczkolwiek
w Krakowie w referacie #l%zaniezwykle interesuj"cych zakiem b%d$c, #l%&akom si% akogadnie) #l"skiej kultury i litemo du j%. Twórczo'( Ada ma
ra tu ry jest jesz cze wie le.
Gdacjusza jako zwierciad!o siePrzed Powiatow" Bibliotek"
dem na sto wiecz nej 'l$ skiej
w Gliwicach kolejna (zaplanorzeczywisto'ci kulturowej przywana na jesie) tego roku) konbli'y!a uczestnikom konferenferencja regionalna, na któr"
cji kazania „kluczborskiego
ju' dzi# zapraszamy.
fa ro rza” Ada ma Gda cju sza
(ok. 1610–1688), do których
GRA+YNA DITTRICH
si$gaj" po dzi# dzie) religio- Spotkanie u'wietni! koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego
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Spotkanie bibliotekarzy,
nauczycieli
i regionalistów

P

i!ty tom cyklu „Duchy wojny”
Alojzego Lyski, zatytu"owany
„W udr#ce nadziei. Wspomnienia
Wichty Ochmanowej 1944-1966”, wydany w roku 2014 w Cieszynie, jest przejmuj!c! opowie$ci! o losach wdów po poleg"ych Gór no $l! za kach, wcie lo nych
w szeregi Wehrmachtu. Autor, urodzony
w roku 1942 w Bojszowach na ziemi
pszczy%skiej, doskonale w naszym regionie znany pisarz, publicysta, spo"ecznik
i animator kultury, syn jednej z nich, ukazuje udr#k# oczekiwania na powrót m#&a,
kumuluj!c! si# w s"owach rozdzieraj!cej
modlitwy: „Nie opuszczej nos, Matko
Udrynczonych! Niy opuszczej. Pomogej
nom znosi' cliwota” i spraw „&eby sie ta
powierucha jak nojpryndzyj sko%czy"a”.
Jak wida', ksi!&ka napisana jest gwar!,
a cliwota „t#sknota” i powierucha „zawierucha”, wykorzystane przeze mnie w tytule dzisiejszego odcinka, kumuluj!ce tre$ciow! isto t# ca "ej opo wie $ci, to s"o wa
zaczerpni#te z jak&e przepastnych z"ó&
leksykalnych gwary bojszowskiej, po które Alojzy Lysko si#ga i z mi"o$ci!, i z literackim talentem.
Do tych dwóch rzeczowników mo&na
do"!czy' jeszcze co niemiara, a ka&dy
z nich d(wi#czy nie tylko melodi! gwarow!, ale i jak!$ szeroko poj#t! poetycko$ci!:
obdol („Jich my$li uciyk"y kaj$ daleko
w mglisty obdol”), bojonczek („Tomek, ty
bojónczku jedyn!”), biegoniok („Stary Losko by" gminnym biegoniokiym”), piyknota („Nic ino klynkn!' i dziynkowa' za ta
piyknota $wiata”), won („Ale$ narobi"a wonu tym ko"oczym!”, „)eby tak tyn won zalecio" kaj do naszych ch"opców i przywiód
jich do dom, cho'by ino na te $wiynta”),
pogodka („Klepo" d"ugi litanije pogodek,
jakich sie "od nij nauczy"”), ciy!oba („Jak
przyjdzie kaj kopa' w szczerym polu – ciy&oba to &odno”), oblycz („Nojwiyncyj
w piyknym oblyczu babów sz"o, kiere sie
nagoda' niy poradzi"y”), powicher („Co ty&
to wyrobio tyn powicher? Jeszcze nom ta
buda rozwali!”, „Istny powicher z tego synczyska. Wszyndy go pe"no”), cicide"ko
(„Mia"a przywiy( maszkiety i roztomajte
cicide"ka na krizbau”), ja#la („Ko% mio" co
przegry(' w &"obie i w ja$lach”), zoci$gaczka („Co$ klupie do okna. Bez strachu odchyli"ach trocha zoci!gaczka”), zygarnik
(„Naprawy niy poradza sie doprosi' zygarnika”), szychciorz („Kole trzecij przyjechali
moji szychciorze – Ludwik i synek”), potucha („M"odym lepij niy dowa' potuchy,
bo mogom sie zbestwi'”), hajok, napastliwiec („Wiym, &e mój synek to &odyn hajok ani napastliwiec”), za!artek („Hajok
i za&artek – niy by"o dnia, &eby komu niy
wyzwyrto"”), siup („Nowy siup ch"opstwa mo i$' z wiosny na wojna”).
Dope"ni' warto ten rejestr takimi jeszcze charakterystycznymi dla gwar $l!skich
rzeczownikami, jak p"aczki „"zy”, cimok
„ciemno$', zmierzch”, drach „przeno$nie
i &artobliwie o dziecku; "obuz, urwis” (tak&e „latawiec”, „smok”), zmierzluch „cz"owiek zmierz"y, czyli marudny, nudny,
przykry”, kluka „uchwyt przy ko"owrotku u studni”, „dr!&ek przy studni do wyci!gania wody”, bebok „ma"o rozgarni#ty, $la ma za ra”, mro kiew „chmu ra
deszczowa”, plaskiyrz „p#cherz na r#ce,
na nodze”, stryk „stryj”, igraczka, bawide"ko „zabawka”.

Cliwota w czas
powieruchy
Przywo"anej w tytule cliwocie „t#sknocie” towarzysz! w ksi!&ce Lyski czasowniki cliwi%, nacliwi% („Co jo sie nacliwia,
naszukom my$lami, w kierej stronie $wiata sie obrococie, czy$cie cali i zdrowi, czy
&yjecie”) oraz przymiotnik i przys"ówek cliwy, cliwo („Niyroz ogromnie cliwo by"o
za tobom”).
Dosadno$ci!, ekspresj!, jak równie&
rozmaito$ci! przedrostków i przyrostków
ró&ni!cych si# od odpowiedników polszczyzny ogólnej odznaczaj! si# i takie czasowniki, jak wybzdynkn$% („Edek te& kaj$
wybzdynknon ku kolegom”), uskargowa% si& („Tak sie to staro Ochmanka
uskargo wa li, jak sie dzie li za p"a ka ni
przy oknie”), zetwa% („Jeszcze trocha zetwo, zanim bolszewiki znojdom sie nad Wis"om”), pol!y% („Podoba ino zima pol&y,
pójdymy jak jedyn do ciepanio okopów”),
napowa% („Ruszy" do stajni, jakby konie
chcio" napowa'”), zaprze% („D(wiyrzi
do stajni by"y zaparte”), wyzwyrta% (p. wy&ej: „Hajok i za&artek – niy by"o dnia, &eby komu niy wyzwyrto"”), okludzi%, ope-

dzie% („Mamo, dejcie mi to opedzie' tak,
jak mi to Tomek okludzi"”, „Wszystko jim
to oklud(, co cie spotka"o”), zbajstlowa%
(„Jakim$ kunstym zbajstlowo" se radio i co
jaki$ czas s"ucho" go, &eby sie dowiedzie'
co$ prowdy o wojinie”), tromfn$% („Jo
mom robota, rodzina i chca mie' frajno g"owa – tromfnon odrodkowi Tomek”), przyhaltowa% („Przyhaltowo" ko"ym, &eby sie
od niego odkleji'”), przykwola% („Wto niy
melduje – przykwolo, a dlo takich, wiysz
kaj jest miejsce?”), gora% („Gora"o wrasklawym ogniym”), przeblyc sie („Po chwili
niebo ju& sie przeblok"o na czysto czyrwony kolor”), zaklechta% sie („Wiysz,, chcia"abych sie dzisio zaklechta' do ko$cio"a”),
zasmyczy% sie („Niy starej sie, jako$ sie zasmycza”), beresi% („Dzisio przy $wi!tecznym obiedzie Marta zacz"a spomina'
stare dzieje. )odyn ji niy beresi", bo ko&demu by"o mi"o s"ucha' o naszych ch"opach”), wrazowa% („Jo sz"a za nim i wrqazowa"a do wiosynnej ziymi krzy&yczki”),
opyta% sie („Pójda sie opyta'... Mo&e sie
co$ dowiym o naszych”), kroka% „Neszka
niy miyszka"a daleko, pora minut spokojnego krokanio”), rezkierowa%, dziczy%
(„W tej ciy&kij robocie mg! dziynkowa'
Bogu, &e rezkieruje nimi ksi!dz, a niy jaki esok. Niy dziczy jich przy kopaniu,
do spokojnie poje$', trocha dychno%'”),
zwylynka% sie („Zwylynkano do &ywego,
uciyk"a &ech do dom”), ciuchta% („Baby co$
ciuchtajom pod nosami”), spozorowa%
(„On mie te& sapozorowo", ale niy odskoczy", niy opu$ci" gardiny”), wyzdradzi%
(„Niych teroz Alojza wto inny wyzdradzi – bydzie na mie”), napocha% sie („Ju&
przesto" grucha', ju& sie napocho"”), spatrze% („A waszej te$ciowej spatrza"ach
ma$' na te schorza"e nogi”), usi"owa%, przepos"ucha% („Niyroz z bólu tak usi"ujom, &e
tego przepos"ucha' niy idzie”), up"akiwa%
(„Matka up"akiwali cicho”), pozrobi%
(„Roz dwa pozrobio" i na wieczór ka$ polecio" ku kolegom”), przegoda% („No, nare$cie kuchnia przegoda"a!”), wyrychli% sie
(„Babko, jo mom! – wyrychli" sie Lojzik”),
giba% sie („Gibejcie sie! – na koniec tej nerwowej godki brat ponogli"”), wyrz$dza%
(„Ju& sie niyjeden nadzio", jak mu wyrz!dzo"”), przykwoli% („Mie te& jest jako$ obco, Matko – przykwoli"ach babce”), wyp#mi% sie („Na tych resztkach kuchynnych
&ech sie tak wyp$mi"”), przebrzydza%
(„Widza to dobrze u niego i mu niy przebrzydzom, bro% Bo&e”).
I wreszcie moja ulubiona $l!ska kategoria gramatyczna – przymiotniki: czuchraty („Czuchrate dymby”), okropecny („Okropecny zmierzluch”), wrasklawy („Gora"o
wrasklawym ogniym”), roztoliczny („Dalij jednak duma' niy da"y mi roztoliczne farby nieba”), uczymliwy („Wyngla mi nazbiyro" na ho"dzie uczymliwy Potempa”, „Jest
raczyj spokojny, uczymliwy i do zgody”),
majerantny („Mój kochany synu, ju&e$ majerantny”).
Pozwoli"em w dzisiejszym odcinku tym
wszystkim s"owom wybrzmie', zanurzaj!c
je w sk"adniowy kontekst, w pewnym
stopniu przybli&aj!cy czytelnikom tonacj#
uczuciow! dokonania Alojzego Lyski. B#dzie ono mia"o w $l!skim pi$miennictwie
przynale&ne jej bardzo wysokie miejsce, bo
jego lektura wywo"uje doznania po ludzku przejmuj!ce.

!
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Muzeum Miejskie
w Tychach
przygotowuje wystaw!
o Kresowianach
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WIES!AWA KONOPELSKA

„Górecki/Aukso”
Druga p"yta z serii Mistrzowie muzyki.
Po wybitnej interpretacji utworów Wojciecha
Kilara, Orkiestra AUKSO pod kierunkiem
Marka Mosia zmierzy"a si# z twórczo$ci%
Henryka Miko"aja Góreckiego.
P"yta, wydana przez Instytucj# Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, zawiera cztery
utwory kameralne kompozytora: Pie$ni o rado$ci i rytmie op. 7, Trzy utwory w dawnym
stylu, Koncert na klawesyn i orkiestr# smyczkow% op. 40 oraz Ma"e requiem dla pewnej
polki op. 66.
Cho& to tylko wycinek z jego bogatej spu$cizny, wszystkie s% wa'nymi etapami
w rozwoju jego muzyki. Pie$ni o m"odo$ci
i rytmie to jego m"odzie(cze, awangardowe
dzie"o jeszcze z lat 50. Skomponowane
prawie dekad# pó)niej Trzy utwory w dawnym stylu s% zaskakuj%cym zwrotem i si#gni#ciem do muzyki dawnej. Koncert na klawesyn i orkiestr# z 1980 roku jest powrotem
do muzyki czysto instrumentalnej po latach
komponowania utworów wokalno-instrumentalnych. Oba utwory do dzi$ s% jednymi z najbardziej popularnych dzie" Henryka Miko"aja Góreckiego. Nie inaczej jest
z Ma"ym requiem dla pewnej polki, które powsta"o w szczytowym okresie popularno$ci
kompozytora, po $wiatowym sukcesie jego III Symfonii.
W nagraniu p"yty, obok Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO, wzi#li udzia"
znakomici soli$ci. Na fortepianie gra Anna
Górecka oraz Joanna Galon-Frant, na klawesynie s"uchamy Marka Toporowskiego.
Marek Mo$ o repertuarze p"yty: „Do muzyki kameralnej Henryka Miko&aja Gó-

Jednym zdaniem

W maju 2015 roku w Muzeum
Miejskim w Tychach zostanie otwarta wystawa po!wi"cona Kresowianom, którzy po II wojnie !wiatowej
osiedlili si" w Tychach. Jak mówi#
pracownicy muzeum, decyduj#c si"
na przygotowanie tej wystawy maj#
!wiadomo!$, jak temat ten jest bliski
wielu tyszanom i jak wiele emocji mo%e wzbudzi$. Dzia&aj#ce w Tychach
Towarzystwo Mi&o!ników Lwowa
i Kresów Po&udniowo-Wschodnich
oraz Zwi#zek Sybiraków dbaj# o pami"$ o rodzimej ziemi, tragicznych
wydarzeniach z lat II wojny !wiatowej, wywózkach w g&#b Rosji oraz tak
zwanej repatriacji.
Mu zeum Miejskie w Tychach
z zwi#zku z przygotowywan# wystaw#
poszukuje dokumentów, zdj"$, pami#tek rodzinnych, dewocjonaliów
i innych przedmiotów przywiezionych przez Kresowian do Tychów.
Na wystawie zostan# równie% pokazane zdj"cia i dokumenty pochodz#ce
z okresu bezpo!rednio po przybyciu
do Polski (m.in. karty repatriacyjne,
dokumenty przydzia&u mieszkania,
zdj"cia z miasteczka barakowego
w Tychach, w którym cze!$ rodzin
przebywa&a w oczekiwaniu na przydzia& mieszkania).
Jak informuje Muzeum, obiekty
wypo%yczone na wystaw" zostan#
zwrócone po jej zako'czeniu (wernisa% odb"dzie si" w maju 2015 roku, demonta% wystawy we wrze!niu 2015 roku). Ka%de wypo%yczenie b"dzie
potwierdzone dokumentem sporz#dzonym w muzeum z informacj# o terminie zwrotu obiektów.
Muzeum Miejskie w Tychach jest
zainteresowane równie% przyj"ciem
obiektów do w&asnych zbiorów oraz,
w przypadku du%ej ich warto!ci dla
historii miasta, równie% ich zakupem.
Czasu zosta&o niezbyt du%o. Muzeum
zwra ca si" z ape lem nie tyl ko
do mieszka'ców Tychów, ale tak%e
do osób dysponuj#cych takimi obiektami lub dokumentami: „Dzi"ki Pa'stwa pomocy b"dziemy mogli pokaza$ hi sto ri" Kre so wian, któ rzy
osiedlili si" w Tychach”.
Osoby mog#ce pomów Muzeum
w przygotowaniu wystawy proszone s#
o kontakt z Agnieszk# Ociep#-Weiss,
Dzia& Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach, a.ociepa@muzeum.tychy.pl, tel. 32 327 18 21
wew. 30

reckiego mam specjalny stosunek, bo zacz#&em j# gra$ jeszcze w Kwartecie (l#skim,
a wi"c by &a w mo im %y ciu pierw sza,
przed utworami symfonicznymi. To, co
prze%ywa&em graj#c Sonaty czy Kwartety
smyczkowe Góreckiego, pomog&o mi w zrozumieniu ca&ej jego muzyki. Uwa%am utwory kameralne Góreckiego za równie g&"bokie wy po wie dzi, jak je go sym fo nie.
Szczególnie g&"bok# wypowiedzi# kompozytora, i bardzo mi blisk#, jest Ma&e requiem. Zauroczony jestem tak%e Pie!niami
o rado!ci i rytmie, si&# tego utworu i barwn# instrumentacj#. To utwór niecz"sto wykonywany, który mimo wieku brzmi !wie%o
i dynamicznie.”
Koncert promuj%cy now% p"yt# Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO
pod dyrekcj% Marka Mosia odby" si# 27 marca w Sali koncertowej NOSPR. W programie
znalaz"y si# kompozycje Henryka Miko"aja
Góreckiego Trzy utwory w dawnym stylu oraz
Koncert na fortepian i orkiestr" smyczkow#
op. 40 w wykonaniu Anny Góreckiej a tak'e Serenada na orkiestr" smyczkow# op. 48
Piotra Czajkowskiego.
Go$ciem specjalnym koncertu by"a 'ona
Kompozytora Jadwiga Górecka.
Organizatorem koncertu by"a Instytucja
Kultury Katowice Miasto ogrodów.
Konkurs kompozytorski rozstrzygni#ty
25 marca jury konkursu na hejna" i zawo"anie Muzeum *l%skiego w Katowicach wy"oni"o zwyci#skie kompozycje. Po burzliwych
obradach wybrano utwory, które odpowiada"y wymaganiom konkursowym i ze wzgl#du na swoje walory artystyczne oraz brzmienie zyska"y najwi#ksz% przychylno$& komisji.
Cz"onkowie jury – Izabela Kosowska, dyrektor Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Adam Weso"owski, dyrektor generalny Mi#dzynarodowego Festiwalu
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego,
Adam Godziek, organizator mi#dzynarodowych wydarze( muzycznych oraz Beata
Bieniek, kierownik Dzia"u Promocji Muzeum *l%skiego i Adam Kowalski, dyrektor
Centrum Scenografii Polskiej Oddzia"u
Muzeum *l%skiego, pod przewodnictwem
Joanny Wnuk-Nazarowej, dyrektor naczelnej i programowej Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – spo$ród 35 poprawnie zg"oszonych
pod wzgl#dem formalnym utworów za najlepszy uznali hejna" autorstwa Joanny Stramik.
Utwór, w opinii osób oceniaj%cych, wyró'nia si# rytmem i melodi% o archetypicznym
charakterze czytelnym dla ka'dego Europejczyka. Symbolizuje jedno$&, braterstwo
i zach#t# do wspó"dzia"ania, wpisuj%c *l%sk
w ponadregionaln% wspólnot#. Kompozycja
zostanie wykonana po raz pierwszy z wie'y wyci%gowej szybu „Warszawa” podczas

! Chór i orkiestra symfoniczna Akademii
Muzycznej w Katowicach oraz pianista Piotr
Sa!ajczyk wykonali podczas koncertu po"wi#conego pami#ci Karola Szymanow skiego je go IV symfoni# koncertuj$c$ op. 60 oraz Igora
Strawi%skiego Symfoni# psalmów.
! Na siedemnaste „Wiosenne” spotkanie oraz
promocyjny koncert Angeliki Szepiszczak, które odby!y si# w ramach cyklu „Przyjaciele Barbary i Stanis!awa” zaprasza!o Muzeum Historii Katowic.
! Muzeum w Chorzowie zaprasza!o na „Niedziel# z Chopiniem”, a wykonawcami koncertu byli
Anna Le"niewska – sopran i Mateusz Lasatowicz – fortepian.
! Z okazji 330. rocznicy urodzin Jana Sebastiana Bacha Instytucja Promocji i Upowszechniania
Kultury „Silesia” zorganizowa!a koncerty: w Akademii Muzycznej w Katowicach (wyst$pili El&bie-

ta Stefa%ska – klawesyn, Mariko Kato – klawesyn,
Tomasz Potaczek – flet traverso, Anna 'liwa
– skrzypce barokowe, Maciej Wulw – skrzypce barokowe, El&bieta Górka – altówka barokowa
i Konrad Górka – wiolonczela barokowa) oraz
w Filii „D$b” Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” odby! si# koncert w cyklu „Przy kawie
o Bachu”, podczas którego wyst$pili El&bieta
Grodzka-(opuszy%ska – sopran, Benon Maliszewski – baryton i Wojciech Stysz – fortepian i klawesyn.
! Równie& w Muzeum w Chorzowie odby! si#
wyk!ad pt. „Granice historii – historia bez granic”
wyg!oszony przez dr. Jacka Kurka.
! Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” zorganizowa!a w Bibliotece 'l$skiej
koncert „Muzyka na dwa fortepiany” z udzia!em
pianistów Darii )urawlowej i Arnolda Gniwka.

uroczysto!ci otwarcia nowej siedziby Muzeum "l#skiego.
W!ród zawo$a% muzycznych, czyli krótkich, maksymalnie 5-sekundowych sygna$ów, najlepszym zdaniem jury okaza$ si&
utwór autorstwa Aleksandra Hanslika. „To
oryginalne po$#czenie archaizuj#cej harmonii i faktury z bezpretensjonaln# melodi# – otwart#, zapraszaj#c# do spotkania”
– orzekli cz$onkowie komisji. Inspiracj#
do wzi&cia udzia$u w konkursie Muzeum "l#skiego by$a dla autora posta' jego dziadka,
Paw$a Hanslika, dzia$acza plebiscytowego
i bliskiego wspó$pracownika Wojciecha
Korfantego, z którym za$o(y$ pierwsz# polsk# gazet& na "l#sku („Górno!l#zak”).
Joanna Stramik jest absolwentk# Wydzia$u Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszali%skiej. Uwielbia muzyk& (zw$aszcza
s$uchanie, !piewanie i kolekcjonowanie ulubionych utworów). Pasj# t# zarazi$a si&
od siostry i szwagra, którzy zajmuj# si& muzyk# zawodowo.
Aleksander Hanslik jest uczniem prof. Antoniego Szafranka, twórcy rybnickiej Szko$y Muzycznej, absolwentem Wydzia$u Automatyki i Informatyki na Politechnice
"l#skiej i Uniwersytetu Newcastle (Wielka
Brytania). Z muzyk# zwi#zany jest od dzieci%stwa poprzez swojego ojca, który by$
mi$o!nikiem tej dziedziny sztuki oraz przyjacielem wielu znanych !l#skich muzyków.
Obecnie grywa dla przyjemno!ci z przyjació$mi z Akademii Muzycznej.

pi&te pomi&dzy porcelan# a w&glem to podstawowa o! poszukiwa% „prze$amów”, sytuacji nieoczywistych, granicznych, postp$ciowych, posthumanistycznych, miejsc styku
i nieprzystawalno!ci cia$a do przestrzeni, cia$a do j&zyka itd.
Pierwszy modu$ projektu to lecture performance: spotkanie dwóch j&zyków – badawczego i artystycznego. Na poziomie form:
ta%ca i wyk$adu, ale równie( wewn#trz ka(dej z nich – cia$o badaj#ce materi& opisywan# przez j&zyk wyk$adu naukowego oraz wyk$adu u(ywaj#cego metafor do nakre!lenia
kszta$tu rzeczy. Zestawione zosta$y ze sob#
plany, materia$y archiwalne i powsta$ lecture performance, w którym badaczka konstruowa$a wyk$ad w oparciu o zastane *ród$a itd.
z perspektywy zamierzonego dystansu, dotycz#ce przestrzeni w uj&ciu teorii p$ci kulturowej i jej funkcji w systemie pracy.
Z drugiej strony performerka, tancerka swoimi narz&dziami pod okiem choreografa
stworzy$a instalacj& / lecture performance.
Re(yserem i choreografem a tak(e archeologiem by$ Rafa$ Urbacki, badaczk# –
Marta Konarzewska, tancerk# – Sonia Egner.
Pó!noc/Po!udnie w Galerii Szyb Wilson

Kszta!t rzeczy: lecture performance
Centrum Scenografii Polskiej Oddzia$ Muzeum "l#skiego zaprasza$o do udzia$u w niezwyk$ym po$#czeniu wyk$adu, choreografii
oraz performance’u, który odby$ e si& 19 marca w przestrzeniach wystawienniczych nowej
siedziby muzeum. Projekt z cyklu Mitologie
Industrialnej Przestrzeni: „Kszta$t rzeczy” realizowany jest w ramach tegorocznej, III edycji Festiwalu Nowej Scenografii (21–27
wrze!nia 2015 r.) organizowanej wspólnie
z Teatrem "l#skim im. St. Wyspia%skiego oraz
Instytucj# Filmow# Silesia Film.
„Kszta$t rzeczy” to opowie!' o w&glu i porcelanie z perspektywy kobiety lub kobiecie
dedykowana. )e%ska cz&!' procesu technologicznego, to kobiece trybiki w maszynie
produkcyjnej. Miejsce pracy robotnic to
KWK „Katowice” i Fabryki Porcelany „Giesche”, Porcelany "l#skiej. Przedsi&wzi&cie
z pogranicza scenografii, pracy naukowej,
choreografii wspó$czesnej, filmu i dzia$a%
spo$ecznych.
Projekt zak$ada zestawienie ze sob# planów obu zak$adów pracy i przyjrzenie si& temu, w jaki sposób te przestrzenie by$y
generowane przez system produkcji skonstruowany przez m&(czyzn&. Jest to próba analizy strategii funkcjonowania w systemie p$ci
pracowników/pracowniczek. Bogucice roz-

6 marca w galerii „Szyb Wilson” odby$ si&
wernisa( Pó$noc/Po$udnie – arty!ci z dwóch
biegunów Polski. Na olbrzymiej powierzchni ponad 2000 m kw. zago!ci$o 62 artystów
z kr&gów akademickich, skupionych wokó$
Wydzia$u Malarstwa Akademii Sztuk Pi&knych w Gda%sku i Wydzia$u Artystycznego
Akademii Sztuk Pi&knych w Katowicach.
Swoimi twórczymi dokonaniami zmierzyli si&
nie tylko ze sob# nawzajem, ale i z rzadko
spotykan#, nie$atw# dla tego rodzaju prezentacji przestrzeni# galeryjn#. W Galerii Szyb
Wilson królowa$o zatem malarstwo, ale te(
dzie$a, które uwalniaj#c si& od klasycznej powierzchni p$ótna, znajduj# spe$nienie w formie ró(norodnych obiektów, instalacji mul-

! W koncercie „Kobiety – moja mi!o"#” IPiUM „Silesia”, który odby! si$ w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” wyst%pili „Pawe! Bro&ek – tenor, Rafa! Pawnuk – bas i Katarzyna Rzeszutek – fortepian prezentuj%c
utwory W. A. Mozarta, P. Czajkowskiego, G. Donizettiego, G. Verdiego, J. Masseneta i innych kompozytorów.
! W Galerii Fotografii B&B prezentowana by!a wystawa fotografii Piotra Targosza pt. „Pejza& magiczny”.
! Wystawa grafiki „Pomi$dzy” Michaliny Wawrzyczek-Klasik – pracownika naukowego Akademii
Sztuk Pi$knych w Katowicach prezentowana by!a w marcu w Galerii Eksperyment Mi$dzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie.
! Muzeum Miejskie w Tychach przygotowa!o warsztaty oraz pokazy nawi%zuj%ce do tradycji i symboliki 'wi%t Wielkanocnych.
! Joanna Stro(ska-Przyby!a z Archiwum Pa(stwowego w Katowicach, Oddzia! w Pszczynie wyg!osi!a

w Muzeum Miejskim w Tychach prelekcj$ „Reklama
d)wigni% handlu – papiery firmowe "l%skich zak!adów 1847-1937”.
! W Galerii Drugiego Planu Domu Kultury w Rybniku-Chwa!owicach mo&na by!o ogl%da# wystaw$ fotografii Tomasza Wo)nego pt. „Akcja humanitarna”.
! Zwi%zek Polskich Artystów Okr$g Katowicki przygotowa! wystaw$ malarstwa Iwy Kruczowskiej-Król zatytu!owan% „Czas ogrodów”.
! Do 19 kwietnia w szalecie publicznym w Tychach
przy alei Niepodleg!o"ci mo&na by!o ogl%da# instalacj$
autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej, stanowi%c% cz$"#
wystawy „Projekt Metropolis”, która jednocze"nie
odbywa!a si$ w nowym Muzeum 'l%skim, Kopalni Guido w Zabrzu oraz w Centrum Sztuki Wspó!czesnej
Kronika w Bytomiu.
! „Melancholy&Gun” – wystawa fotografii autorstwa Adama Sikory – operator filmowy i telewizyjny,

timedialnych lub video-artu. Najwy(szy poziom artystyczny gwarantowa$y nazwiska klasyków polskiego malarstwa wspó$czesnego.
Tu( obok nich pojawi$y si& wschodz#ce
gwiazdy najm$odszego pokolenia, których nazwiska pojawiaj# si& w mediach, w kontek!cie najwa(niejszych wydarze% i nagród artystycznych o zasi&gu mi&dzynarodowym.
W wystawie wzi&li udzia$: z ASP KATOWICE / Wydzia$ Artystyczny, Katedra Malarstwa, Rysunku i Rze*by: Jakub Adamek, Zbigniew Blukacz, S$awomir Brzoska, Kazimierz
Cie!lik, Antoni Cygan, Jola Jastrz#b, Janusz
Karbowniczek, Szymon Kobylarz, Piotr
Kossakowski, Antoni Kowalski, Dominika
Kowynia, Aleksander Kozera, Maciej Linttner, Pawe$ Mendrek, Micha$ Minor, Monika Mysiak, Monika Panek, Aga Piotrowska,
Ma$gorzata Rozenau, Jacek Ryka$a, Krzysztof Rze*niczek, Hanna Sitarz, Micha$ Smandek, Pawe$ Szeibel, Agata Szymanek, Les$aw
Tetla, Andrzej Tobis, Ireneusz Walczak, Paulina Walczak, Mi$osz Wnukowski, Joanna
Zdzienicka. ASP w Gda%sku Wydzia$ Malarstwa reprezentowali: Jaros$aw Bau', Henryk
Cze!nik, Robert Florczak, Roman Gajewski,
Agnieszka Gewartowska, Krzysztof Gliszczy%ski, Maciej Gorczy%ski, Aleksandra
Jadczuk, Piotr Józefowicz, Andrzej Karmasz, Jacek Kornacki, Anna Królikiewicz,
S$awomir Lipnicki, Przemys$aw +opaci%ski,
Teresa Miszkin, Marek Model, Mieczys$aw
Olszewski, Jerzy Ostrogórski, Jakub Pieleszek, Krzysztof Polkowski, Anna Reinert, Arkadiusz Sylwestrowicz, Maria Targo%ska, Anna Waligórska, Mariusz Waras, Aleksander
Widy%ski, Marek Wrzesi%ski, Marcin Zawicki, Jacek Zdybel, Agata Zieli%ska-G$owacka,
Józef Czerniawski.
„Melancholy&Gun”
Wystawa fotografii autorstwa Adama Sikory prezentowana jest od 13 marca br. w Instytucie Miko$owskim. Adam Sikora jest
operatorem filmowym i telewizyjnym, fotografikiem i plastykiem, urodzonym w 1960
roku w Miko$owie. Jest tak(e re(yserem,
scenarzyst#, malarzem, pedagogiem, doktorem sztuki filmowej zwi#zanym z Wydzia$em RTV Uniwersytetu "l#skiego. Rokrocznie na prze$omie lutego i marca Instytut
organizuje wystawy tego artysty.

fotografik i plastyk, prezentowana jest od 13 marca br.
w Instytucie Miko!owskim.
! Polskie Towarzystwo Ewangeliczne Oddzia!
w Katowicach oraz parafia ewangelicka Zmartwychwstania Pa(skiego zaprasza!y na projekcj$ filmu
„Muzyka i cisza” po"wi$conego Janowi Sztwiertni w 75.
rocznic$ "mierci kompozytora, a tak&e na spotkanie z re&yserk% filmu Dagmar% Drzazg%
! Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje pami%tek do powstaj%cego Muzeum Sportu, które zostanie
otwarte w pa)dzierniku tego roku.
! W ramach jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce oraz projektu „Dotknij Teatru” w katowickim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum, 28 marca w Ga le rii Ate neum od by !o si$ „Czy ta nie
teatru – dla doros!ych” – kameralnej sztuki Krzysztofa Bizia „Lament w Galerii” w re&yserii Ireny Józefiak.
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Raz w roku
A! trzy Z"ote Maski – nagrody artystyczne
Marsza"ka Województwa #l$skiego – otrzymali
w tym roku arty%ci zwi$zani z teatrami Bielska-Bia"ej. Z"ot$ Mask$ w kategorii spektaklu dla
m"odych widzów nagrodzono przedstawienie
„Pier%cie& i ró!a” W.M. Thackeraya w re!yserii Paw"a Aignera zrealizowane w TL Banialuka. Za tytu"ow$ wokalno-aktorsk$ rol' m'sk$
w spektaklu „Zorba” J. Steina i J. Kandera w re!yserii Witolda Mazurkiewicza na deskach
Teatru Polskiego nagrod' otrzyma" Tomasz
Lorek. Za scenografi' do spektaklu „Królowa
Margot. Wojna sko&czy si' kiedy%” Tomasza J'kota i Wojciecha Farugi w re!yserii tego drugiego Z"ota Maska przypad"a Agacie Skwarczy&skiej. Ten spektakl tak!e zrealizowano
na bielskiej scenie dramatycznej. W gronie nominowanych znale(li si' ponadto Gra!yna Bu"ka (za rol' w „Zorbie”), Daria Polasik (za role w „Ifigenii” i „Nataszy”), Kazimierz Czapla
(za rol' w „Królowej Margot”), Grzegorz Polici&ski (za scenografi' do „Zorby”) i Witold
Mazurkiewicz (za re!yseri' „Zorby”). Z okazji Dnia Teatru prezydent Bielska-Bia"ej przyzna" swoje nagrody. Otrzymali je: Lucyna
Sypniewska, Krystyna Pop"awska, Krzysztof
Byrski, Joanna Feikisz oraz Ireneusz Jeziak.
Podczas uroczysto%ci w Banialuce %rodowisko
artystyczne Bielska-Bia"ej przyzna"o Nagrod'
Artystyczn$ ZASP w Bielsku-Bia"ej „Laur
Mieczys"awa Dembowskiego”. Laur otrzyma"
aktor Banialuki Tomasz Sylwestrzak za rol' tytu"ow$ w spektaklu „W$!”.
„Art Dance” triumfuje
Zespó" ta&ca wspó"czesnego „Art Dance”
z bielskiej Kubiszówki w ci$gu miesi$ca dwukrotnie zwyci'!y" w ogólnopolskich konkursach
tanecznych. 28 lutego zdoby" Puchar Dyrektora MDK w Bielsku-Bia"ej dla najlepszego zespo"u XI Zimowych Impresji Tanecznych
Fot. Anna Jakubiec
Taneczny spektakl El$biety Barwickiej pt. „Daj
mi, losie...”.

Jednym zdaniem

Bielscy zdolni, wiecznie m!odzi i pi"kni czterdziestoletni wci#$ szukaj# swych peerelowskich korzeni. Staraj# si" do nich
wróci%, opisa%, wy!owi% sens pokoleniowego i lokalnego zarazem do&wiadczenia.
Pierwszym, który rozlicza! si" z ustrojowymi „grzechami” m!odo&ci, by! Artur
Pa!yga. W 2009 r. na bielskiej scenie dramatycznej – z re$yserem Piotrem Ratajczakiem – wystawi! spektakl „Tak wiele przeszli&my, tak wiele przed nami”. Socjalizm
lat 70. i 80. uj#! w ramy prze$ycia rówie&niczego. Stawia! pytania o to, kto jest
kombatantem? Ci, którzy si" buntowali, czy
ci, którzy w pocie czo!a budowali socjalizm, $eby mog!y przetrwa% dzieci…
Dr historii sztuki Ewa Janoszek napisa!a do Kalendarza Beskidzkiego tekst o tych
samych czasach, skupiaj#c si" jednak
na lokalnym genius loci. Interesowa! j#
zw!aszcza wp!yw lat minionych na relacje
osobiste oraz przemiany bielskiej architektury i substancji urbanistycznej. W spektaklu A. Pa!ygi „bielsko&%” nie mia!a
jakiego& istotnego znaczenia. Je&li si"
bielskie realia uwidocznia!y, musia!y nagi#% si" do pot"gi uniwersalnych do&wiadcze'. Inaczej by!o w tek&cie Ewy Janoszek, a szczególnie – Ireny (witalskiej.
W czasach „powszechnej szcz"&liwo&ci”
istotny by! nie tylko czas, ale i miejsce.
Irena (witalska ze swoj# – wyprodukowan# przez Fondazione Teatro Piemonte Europa – sztuk# „Prawie-raj” („Quasi-Paradiso”) w re$. Roberta Talarczyka debiutowa!a 24 lutego na scenie Teatro
Astra w Turynie i 6 marca na Scenie
w Malarni Teatru im. St. Wyspia'skiego
w Katowicach. W jej wizji &wiata socjalistyczna przesz!o&% zale$e% musia!a zarówno od czasu, jak i przestrzeni. Bohaterka scenicznej opowie&ci urodzi!a si"
w dniu triumfu reprezentacji Polski
nad W!ochami (2:1) podczas pami"tnych mistrzostw &wiata w Niemczach
w 1974 r. Przysz!a na &wiat w mie&cie,
w którym w!a&nie rozpocz"to produkcj"
ma!ych fiatów! Pojawienie si" w Watykanie polskiego papie$a (zwi#zanego zreszt# licznymi wi"zami z Bielskiem-Bia!#
i okolic#) wype!ni!o wizerunek przeznaczenia. Konfrontacji i wspólnoty polsko-w!oskiej. Porówna' socjalistycznego
raju z w!oskim Paradiso. Wspólnoty losów pod dachami Watykanu… na drodze
do zjednoczonej Europy.
My&l", $e tury'ski widz jest zadowolony i mo$e nawet zaskoczony rol#, jak# Italia, a osobliwie stolica Piemontu, odegra!a w tak pojmowanej historii Polski. Raj
jednak – nawet w!oski – ma to do siebie,
$e si" rozst"puje przy pierwszej próbie wej&cia. My&l", $e polski widz ju$ tak zadowolony nie b"dzie. Dzie!o Ireny (witalskiej
wpisuje si" bowiem w ten nurt wspó!czesnej dramaturgii, która z dramaturgii rezygnuje. Wielu twórców woli si" cz"&ciej
pos!u$y% tym, co Amerykanie okre&laj#
jako telling, zamiast korzysta% z bardziej
dramaturgicznego „showingu”.
Owszem jedna z ko'cowych scen,
zwie'czona modlitw# – osobist#, „papiesk#”, jest nieoczekiwana. Liryka podnosi do rangi literackiej proz" wspomnie'.

w Ha"cnowie, w których startowa"y 42 grupy
reprezentuj$ce taniec wspó"czesny, jazzowy, disco, hip-hop, teatr ta&ca, a nawet taniec towarzyski. Kierowniczka zespo"u „Art Dance”
El!bieta Barwicka zosta"a uhonorowana tytu"em najlepszego choreografa festiwalu.
26 marca natomiast „Art Dance” zdoby"
pierwsze miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Ta&ca Nowoczesnego „Power Dance 2015” w katowickim Pa"acu M"odzie!y.
Zespó" przekona" jurorów obu konkursów
oryginaln$ choreografi$ z bardzo interesuj$cymi roz wi$ za nia mi for mal ny mi pro gra mu
El!biety Barwickiej pt. „Daj mi, losie…”.
Artystki zespo"u wyra!aj$ swoje emocje m.in.
przy pomocy j'zyka migowego.
Malarze do farb!
Minister kultury Ma"gorzata Omilanowska
obj'"a patronat honorowy nad XLII Biennale
Malarstwa „Bielska Jesie& 2015” i jest tak!e
fundatorem Grand Prix „Bielskiej Jesieni”
(30 tys. z"). Zg"oszenia do konkursu i prace artystów przyjmuje organizator Galeria Bielska
BWA do 30 kwietnia br. Og"oszenie wyników
konkursu i otwarcie wystawy zaplanowano
na 27 listopada 2015 r. Nowo%ci$ tegorocznej
edycji b'dzie oprowadzanie jurorskie po wystawie nast'pnego dnia po wernisa!u. Kuratork$ wystawy b'dzie Gra!yna Cybulska. Regulamin biennale, kart' zg"oszenia, terminarz
konkursu i wystawy, a tak!e informacje o zasadach g"osowania internetowego, puli nagród
itp. mo!na pobra) ze stron internetowych.
Po raz drugi w historii prace mog$ nadsy"a) tak!e arty%ci bez dyplomu uczelni artystycznej,
a najciekawsze dzie"a b'd$ wybiera) internauci w g"osowaniu online za po%rednictwem strony internetowej „Bielskiej Jesieni”. Jak twierdzi dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata
Smalcerz, arty%ci w Polsce wci$! nie maj$ wielu mo!liwo%ci prezentacji. – Sta"y zestaw nazwisk kr$!$cy po galeriach daje poczucie, !e
nic nowego w polskiej sztuce si' nie wydarza.
„Bielska Jesie&” stwarza ka!demu arty%cie
szans' nie tylko przed"o!enia swoich prac jurorom, ale te! pokazania szerokiej publiczno%ci poprzez stron' internetow$. Z kolei widzom
daje mo!liwo%) obejrzenia tego, jak wygl$da
malarstwo tworzone w Polsce wspó"cze%nie.
Mo!na te! b'dzie zabawi) si' w jurora i zag"osowa) na najlepszy obraz w Internecie, a potem porówna) go z wyborem ekspertów.
O tym, jak dobre s$ to wybory, %wiadcz$ kariery artystów zauwa!onych w poprzednich
edycjach „Bielskiej Jesieni” – mówi Agata
Smalcerz. Otwarcie biennale poprzedzi indywidualna wystawa najnowszych prac Ewy
Juszkiewicz, laureatki Grand Prix „Bielskiej Jesieni 2013” (otwarcie ekspozycji 4 wrze%nia
br.), która w 2014 roku znalaz"a si' w setce najbardziej obiecuj$cych malarzy %wiata (Kurt
Beers „100 Painters of Tomorrow”) oraz – ex
aequo z Bartoszem Kokosi&skim, tak!e laureatem „Bielskiej Jesieni 2013” – zaj'"a I miejsce w rankingu m"odych polskich artystów
Kompas M"odej Sztuki 2014.

! 1 marca arty!ci TL Banialuka zrealizowali
premier" „Bajki o szcz"!ciu” Izabeli Degórskiej
w re#. Lecha Chojnackiego.
! Galeria $rodowisk Twórczych prezentowa%a w marcu wystaw" pt. „Bielsko XXI – taki pejza#”.
! Zwyci"zc& XXI Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego
Bie'ka zosta% Henryk Reczko z Kóz.
! 27 mar ca w Ga le rii Biel skiej BWA
odby%o si" spotkanie z laureatami nagrody
pre zy den ta Biel ska -Bia %ej „Ikar” 2014”
– Magdalen& Legend( i Krzysztofem Maciejowskim.
! Piotr Desperak z ZSP w Cz"stochowie zosta% laureatem Grand Prix XII Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów
$rednich Szkó% Plastycznych organizowanego
przez ZSP w Bielsku-Bia%ej.

! Do 12 kwietnia w Galerii Bielskiej BWA potrwa wystawa pasteli Ewy Surowiec-Butrym pt.
„Przypomnienie”.
! W Galerii Bielskiej BWA zaprezentowano
filmy nagrodzone podczas XXIII Europejskiego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2014 oraz
dzie%a festiwalu filmów krótkometra#owych
Short Waves.
! 20 marca swoje „Wiersze wybrane” promowa% w Ksi&#nicy Beskidzkiej jeden z najbardziej
oryginalnych poetów „Nowej Fali”, cieszynianin
Jerzy Kronhold.
! „)&czy nas sztuka” to tytu% wystawy prac
malarskich, rysunków i grafik Juliana Fa%ata, Jakuba Glasnera, Szymona Gluecklicha, Bertholda i Vincenta Oczków, Herthy Strzygowskiej,
Helmuta Turka i in. twórców z kolekcji w%asnej
Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia%ej, która
potrwa tam do 19 kwietnia br.

"ladami rodze#stwa Reszków

Pami&* przyjació#
W OPK Gaude Mater przyjaciele profesora Ryszarda Osadczego, zmar!ego 23 lutego 2013 roku,
przygotowali wystaw" In memorian. Artysta urodzi!
si" w Kutnie w 1931 r., uko#czy! Liceum Sztuk Plastycznych w $odzi, studiowa! na Wydziale Grafiki
ASP w Krakowie (dyplom w 1957 r.), potem pracowa! na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w Katowicach, a w 1978 r. przeniós! si" do Wy%szej Szko!y Pedagogicznej w Cz"stochowie i tu pracowa!
do 2003 r., pe!ni&c wiele funkcji. By! kierownikiem
Zak!adu Grafiki Artystycznej i Projektowania Graficznego, dyrektorem Instytutu Plastyki, a tak%e dziekanem Wydzia!u Wychowania Artystycznego.
Wspó!pracowa! tak%e z Europejsk& Akademi& Sztuk
w Warszawie, gdzie pe!ni! obowi&zki dziekana Wydzia!u Grafiki.
W czasie swojej zawodowej aktywno'ci Osadczy by! tak%e m. in. kuratorem Reprezentacyjnej Wystawy Wspó!czesnej Grafiki Polskiej, komisarzem
generalnym ogólnopolskiej wystawy Sport w Sztuce Polskiej. Bra! udzia! w wielu wystawach (400
zbiorowych) i konkursach. Zosta! wyró%niony m.in.
Nagrod& Specjaln& Mi"dzynarodowego Biennale
Grafiki (Kraków), Z!otym Medalem Zespo!owym
na Mi"dzynarodowym Salonie w Pary%u, Wojewódzk& Nagrod& Artystyczn& w Katowicach, Nagrod& Prezydenta Miasta Cz"stochowy, a tak%e nagrodami rektorów uczelni, w których pracowa!. By! odznaczony
Srebrnym i Z!otym Krzy%em Zas!ugi.
Na wystawie w'ród prac profesora pokazano m.in.
opracowanie projektu witra%u Józefa Mehoffera Sadzenie drzewek wolno!ci, wykonanego dla Prezydenta RP w 1930 r., do Gabinetu Prezydenckiego
na Zamku Królewskim na Wawelu. To jedna z prac,
która w naszym mie'cie obros!a ju% legend&.
W latach 50. XX w. Muzeum Cz"stochowskie
wesz!o w posiadanie projektu m!odopolskiego artysty a na pocz&tku XXI w. narodzi! si" pomys! jego urzeczywistnienia. Zadania tego podj&! si" cz"stochowski witra%ysta Grzegorz S!omka (ucze#
Jaros!awa Kweclicha). Pocz&tkowo projekt przygotowywa! Jaros!aw Kweclich, ówczesny prorektor AJD, a jako miejsce przysz!ej prezentacji
wskazywano okno w Galerii Dobrej Sztuki. Potem
Kweclicha zast&pi! Osadczy, a „Popówk"” zamieniono na ratuszow& wie%". Ostatecznie projekt 1:1
zosta! zaprezentowany 12 grudnia 2010 r. W dolnej cz"'ci witra%u artysta proponowa! swoje dialogowanie z Mehofferem. Ods!oni"cie planowano na 2011 r., ter min jed nak prze k!a da no,
a ostatecznie ratuszowej lokalizacji sprzeciwi! si"
konserwator zabytków. Praca Mehoffera mimo zaanga%owania Osadczego nadal pozosta!a w fazie
projektu, o czym tak%e przypomnia!a wystawa
In memorian.
Prace Jerzego Dudy-Gracza w Cz&stochowie
Od listopada do ko#ca lutego w Galerii Dobrej
Sztuki mo%na by!o zwiedza( wystaw" Jerzy Duda-Gracz – polski malarz w kolekcjach cz"stochowian
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Powtórzy' sukces rodze&stwa Józefiny, Jana i Edwarda Reszków to chyba marzenie
wszystkich !piewaków operowych. Zdobywa' kolejne sceny – Warszaw", Pary(, Mediolan i Nowy Jork…, odnosz$c tak(e sukces fi nan so wy, wszak Resz ko wie by li
w%a!cicielami kamienic w Warszawie, a tak(e dóbr w Widzowie i w Garnku. Z inicjatyw$ przypomnienia obecno!ci !wiatowej
s%awy !piewaków w regionie cz"stochowskim
(Edward spoczywa przecie( na cmentarzu
w Borownie) wyst$pi% w 2007 roku zmar%y
kilka lat temu Krzysztof Po!piech. Jedn$
z form uczczenia ich pami"ci jest Konkurs
Wokalny, organizowany przez Filharmoni"
Cz"stochowsk$, Fundacj" im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków oraz Regionalny
O!rodek Kultury.
W tym roku konkurs odbywa% si" ju(
po raz czwarty 23–27 lutego w Filharmonii
Cz"stochowskiej i jak zwykle by% skierowany do studentów uczelni muzycznych. Spo!ród 37 nades%anych zg%osze& do przes%ucha& zakwalifikowano 18 osób, a nagrania
oceniali: Katarzyna Suska, Katarzyna Ole!-Blacha, Adam Klocek, Adam Szersze&
oraz Ireneusz Kozera.
Przes%uchania konkursowe by%y otwarte
dla publiczno!ci. W pierwszym etapie uczestnicy zaprezentowali cztery utwory (jeden
Mozarta/Haendla/Bacha, dwie arie operowe oraz pie!& kompozytora z XIX wieku)
z to wa rzy sze niem for te pia nu, w dru gim – dziesi"' osób wykona%o z orkiestr$
po dwie arie, wybrane przez jury z zaproponowanego przez uczestników spisu. Liczba
!piewaków zakwalifikowanych do II etapu
w porównaniu z zapisami regulaminowymi
zosta%a zwi"kszona, co !wiadczy o wysokim
poziomie tegorocznego konkursu.
Popisy wokalistów ocenia%o jury, w sk%ad
którego weszli przede wszystkim znani !piewacy operowi: Izabella K%osi&ska (sopran,
przewodnicz$ca), Katarzyna Suska (mezzosopran), Benno Schollum (baryton), Ka%udi Ka%udow (tenor), Adam Klocek (dyrygent,
dyrektor Filharmonii Cz"stochowskiej).
W porównaniu z poprzedni$ edycj$ Jacka
Marczy&skiego, krytyka muzycznego oraz sekretarza artystycznego Teatru Narodowego
w latach 1997–1998, zast$pi% go!' z Niemiec.
W konkursie najlepszy okaza% si" Mykhailo Malafii (tenor), student Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoli Lysenki i otrzyma% 15 000 z%o tych, dru g$ na gro d"
(10 000) – Natasha Day, trzeci$ (5 000)
– Adam Kutny. Wyró(niono tak(e Aleksandr" Olczyk, Paw%a Bro(ka oraz Mari" Dom(a%. Na koncert z Orkiestr$ Symfoniczn$
Filharmonii Kaliskiej zaproszono Natash"
Day oraz Mari" Dom(a%, na koncercie
z Orkiestr$ Symfoniczn$ Filharmonii Cz"stochowskiej wyst$pi$ Natasha Day oraz
Mykhailo Malafii, a Adam Kutny we#mie
udzia% w Letniej Akademii )piewu Bo(eny
Harasimowicz.
Laureaci konkursu wyst$pili raz jeszcze
w koncercie fina%owym, prezentuj$c wybrane przez siebie utwory; Orkiestr" Symfoniczn$ Filharmonii Cz"stochowskiej poprowadzi% Adam Klocek. Publiczno!' us%ysza%a
równie( Izabell" K%osi&sk$ (przewodnicz$c$ jury, sopran), Ew" Tracz (sopran), zwyci"(czyni" poprzedniego konkursu z 2013 roku oraz Dariusza Perczaka (baryton),
laureata II Nagrody na 6. Letniej Akademii
)piewu Bo(eny Harasimowicz. Koncert
prowadzi% Jacek Wole&ski.
Kolejne zmagania m%odych !piewaków
odb"d$ si" w 2017 roku.
JOANNA KOTKOWSKA

zorganizowan& w dziesi&t& rocznic" 'mierci artysty.
Tu% przy drzwiach dla zwiedzaj&cych przygotowano film zrealizowany przez Zdzis!awa Sowi#skiego, b"d&cy zapisem jednego z Wieczorów Muzealnych prowadzonych przez Andrzeja Kalinina z 1998
roku. W czasie tego spotkania Duda-Gracz opowiada! m.in. o swojej przyja)ni z Wojciechem Kilarem,
co potwierdza!y tak%e obrazy inspirowane jego muzyk& – Ko!cielec, Exodus, czasami jednak interpretowanej jakby przeciw kompozytorowi. Tak by!o np.
przy okazji Exodusu: dla Kilara by! to utwór afirmatywny, podczas gdy plastyk dostrzeg! w nim równie% niech"( do wspó!czesno'ci.
Najwa%niejsze cz"stochowskie dzie!o to na pewno Golgota Jasnogórska (2000–2001), ale na wystawie pokazano kilka zdj"( artysty, a przede
wszystkim ok. 30 obrazów obecnych w mie'cie, cho(
na co dzie# nie zawsze dost"pnych dla ogl&daj&cych.
Pochodz& one ze zbiorów Muzeum Cz"stochowskiego, Klasztoru Jasnogórskiego, Zespo!u Szkó! Plastycznych w Cz"stochowie, kolekcji Mieczys!awa
Wygl"dowskiego, Krystyny Krygier, Andrzeja Patrzyka, Tomasza Matysa czy Wilmy Dudy-Gracz.
W'ród prac wyró%nia!y si": Scherzo i Sonata (inspirowane muzyk& Fryderyka Chopina), Portret Marka Patrzyka, Obraz z Jubileuszowego Pleneru
Malarskiego 1982 dedykowany ojcu Janowi Golonce (w ramie znajdowa!y si" portreciki artystów bior&cych udzia! w wydarzeniu) oraz ogniwa cyklu
Motyw Polski.
Inspirowani Beksi%skim
Z okazji dziesi&tej rocznicy tragicznej 'mierci
Zdzis!awa Beksi#skiego Miejska Galeria Sztuki
w Cz"stochowie, która dzi"ki kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich wci&% prezentuje jeden z wi"kszych zbiorów prac artysty, zorganizowa!a konkurs
dla m!odych plastyków – Warsztat i wyobra#nia. Z inspiracji twórczo!ci$ Zdzis%awa Beksi&skiego. W lutym w Sali Poplenerowej otwarto wystaw" pokonkursow& oraz przygotowano specjalny katalog.
W konkursie skierowanym do uczniów oraz
studentów szkó! plastycznych wzi"!o udzia! 89 autorów, którzy przys!ali 164 prace. Jury w sk!adzie:
dr Judyta Berna' (ASP w Katowicach), dr hab. prof.
PCz Jacek Sztuka oraz mgr Adam Rokowski (ASP
Kraków), zakwalifikowa!o na wystaw" 45 prac 32
autorów i przyzna!o nagrody w dwóch kategoriach.
Pierwsz& nagrod" zdobyli: Piotr Siudeja (ASP
w $odzi) oraz Paulina Opieka (ZSP w D&browie Górniczej), drug& – Joanna Graniczkowska (ASP
w Gda#sku) oraz Agnieszka Gorgo# (ZSP w D&browie Górniczej), trzeci& – Kamil Skrzypiec (Uniwersytet Rzeszowski), Patrycja Konieczko (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Monika Baran (ZSP
w Jaros!awiu); wyró%niono tak%e Soni" Nowick&
(ASP w $odzi) i Weronik" Krawczyk (ZSP w D&browie Górniczej).
Arty'ci na wiele sposobów mierzyli si" z tematem 'mierci – motywy czaszek, krzy%y, s&du ostatecznego, fragmenty cia! i 'wiata przedstawionego.
Tematem stawa!a si" równie% faktura obrazu, np.
Agnieszki Brzozowskiej Zadrapania w cieniu. Objawiaj$ce si" !wiat%o. Niektóre prace kojarzy!y si"
te% z twórczo'ci& innych polskich plastyków, m.in.
Leszka M&dzika czy Franciszka Starowieyskiego.
Wystawione prace to rysunki, fotografie, obrazy, grafiki oraz przyk!ady poszukiwa# techniki w!asnej.
Wystawa dzie! Beksi#skiego w obecnym kszta!cie prezentowana jest w Cz"stochowie do ko#ca roku. Potem obrazy z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich zostan& przewiezione do Krakowa, ale jak
zapowiada miasto, kolekcjonerzy zast&pi& je innymi pracami artysty, które uzupe!nione zbiorami
MGS-u stworz& now& wystaw".

! Zagrali: klub Rura – !ona&Webber, !"ki !an; klub Politechnik – Sztuka Basu, Stare Dobre Ma#$e%stwo; Muzyczna Meta – Dezerter;
TfP – Besides; Carpe Diem – AmperA; Klub Muzyczny Klimaty – Kasa Chorych; Hala Polonia – IRA; Filharmonia – Robert Janowski; klub
Stacherczak – Teddy Bears; MDK – Kukiz
i Piersi, Janusz „Yanina” Iwa%ski; klub Five
O’Clock – PSJT All Stars.
! Wystawiali: MGS – 5. Plener w Bobolicach
Spo tka nia na ju rze, ko mi sarz Ra fa#
St&pniak; Konduktorownia (Regionalne Towarzystwo Zach&ty Sztuk Pi&knych) 8 kobiet,
absolwentek ASP w Krakowie: Mariola Ja'ko,
Anna Karpowicz-Westner, Anna Kostenko,
Be re ni ka Ko wal ska, Ma# go rza ta La za rek,

Julita Malinowska, Alicja S#abo%-Urbaniak
i Ma#gorzata St&pniak (pomys#odawca i kurator); CPM – Dokumentacja obrazu Agaty Czeremuszkin-Chrut.
! W Filharmonii Cz&stochowskiej odby# si&
popis uczniów Zespo#u Szkó# Muzycznych im. M.
J. (ebrowskiego w Cz&stochowie, a kilka dni pó)niej koncert dyplomantów tej szko#y.
! W OPK Gaude Mater kolejna ods#ona JAZZtochowy – wyst"pi# Henryk Mi'kiewicz z kwartetem Full Drive; go'cinnie tr&bacz Michael „Patches” Stewart.
! W Teatrze im Adama Mickiewicza Salon
Poezji – Teatr malowania Tomka S!towskiego:
Zerwany sen z okazji 111. rocznicy urodzin
Salvadora Dali.

79

Polak, W!gier,
dwa bratanki…

80

JANUSZ!WÓJCIK

Nagroda im. Jana i Wojciecha
Wawrzynków
Kapitu"a Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepsz# prac$ magistersk# po%wi$con# dziejom politycznym, kulturze i problemom
spo"ecznym &l#ska przyzna"a nagrod$ i wyró'nienia w XXIV edycji konkursu. Laureatem g"ównej nagrody zosta" mgr Marcin W#do"owski
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) autor pracy Muzeum *l%skie w Katowicach – mi!dzy tradycj%, wspó$czesno#ci% i przysz$o#ci%, napisan# pod kierunkiem dr. hab. Jacka D$bickiego, prof. AGH. Ponadto Kapitu"a postanowi"a
przyzna( równie' dwa wyró'nienia, które uzyskali: mgr Kamil Bembnista (Freie Universität
Berlin), autor pracy Transnationale Europastadt?
Eine qualitative Studie in der Doppelstadt
Görlitz/Zgorzelec (Transnarodowe miasto europejskie? Studium jako#ciowe podwójnego miasta Görlitz/Zgorzelec) napisanej pod kierunkiem
prof. dr. Jochena Roose oraz mgr Aleksandra
Kwieci)ska (Uniwersytet Opolski), autorki pracy Obrz!dowy strój weselny w procesie przemian,
napisanej pod kierunkiem dr hab. Teresy Smoli)skiej, prof. UO. Laureaci wraz z opiekunami
zostali uhonorowani na posiedzeniu Rady Naukowej Pa)stwowego Instytutu Naukowego – Instytutu &l#skiego w Opolu. Nagroda, której
ostatnie edycje maj# zasi$g ogólnopolski i mi$dzynarodowy, upami$tnia dwóch braci Jana
i Wojciecha Wawrzynków wybitnych dzia"aczy
przedwojennego ruchu polskiego na Górnym &l#sku. Fundatorami Nagrody s# przedstawiciele rodziny Wawrzynków a patronem honorowym
Marsza"ek Województwa Opolskiego.
70. rocznica wyzwolenia
Stalagu 344 Lamsdorf
Uroczysto%( rocznicowa z asyst# wojskow#
i udzia"em licznych delegacji odby"a si$ przed Pomnikiem Martyrologii Je)ców Wojennych.
Po hymnie pa)stwowym odegranym przez Orkiestr$ Wojskow# z Bytomia, g"os zabra" Wiktor Natanson, powstaniec warszawski i by"y jeniec Stalagu 344 Lamsdorf. Nast$pnie w imieniu organizatorów dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor
Centralnego Muzeum Je)ców Wojennych w *ambinowicach-Opolu, przypomnia"a, 'e miejsce
gdzie odbywa si$ uroczysto%(, Cmentarz Je)ców
Radzieckich, skrywa szcz#tki blisko 40 tysi$cy lu-
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Znane powiedzenie Polak, W!gier dwa
bratanki – „Lengyel, Magyar két jó barát”,
wiele razy powtarzane przy okazji spotka"
polsko-w!gierskich staje si! powierzchowne, a nawet banalne, je#li nie si!gamy g$!biej do polsko-w!gierskich losów splecionych jak korzenie wiekowych d!bów.
Wolno#ciowe d%&enia i wspólne idea$y
wskazywa$y drog! kolejnym pokoleniom.
Warto zatem odwo$ywa' si! do wspólnego dziedzictwa, stanowi%cego kamie" w!gielny przyja(ni i wspó$pracy pomi!dzy
Województwem Opolskim i komitatem Fejer. Stolica partnerskiego regionu – Székesfehérvár, miasto koronacyjne w!gierskich
królów z relikwiami #w. Stefana, od #redniowiecza do czasów wspó$czesnych jest
#wiadkiem wspólnej historii obu narodów.
Organizatorzy opolskich obchodów Dnia
Przyja(ni Polsko-W!gierskiej, poszukuj%c
patrona si!gn!li tym razem do postaci wybit ne go twórcy ro man ty zmu Mihálya
Vörösmartyego (1800-1855). )yciorys poety, dramaturga, redaktora czo$owych
pism literackich przedstawi$ Zoltn Bobory, Prezes Towarzystwa Literackiego im.
Vörösmartyego z Székesfehérváru. Warto
podkre#li', &e przywo$any Poeta (zwi%zany z tym miastem i regionem Fejer)
nale&a$ do licznego grona w!gierskiej inteligencji, która po wybuchu powstania
listopadowego przejawia$a propolskie postawy. Wówczas W!grzy na rzecz Polaków
prowadzili zbiórk! pieni!dzy, organizowali
charytatywne bale. W!gierska m$odzie&
w dowód sympatii nosi$a polskie stroje.
Do cesarza austriackiego skierowano petycj!, aby udzieli$ Polsce pomocy. Przywódcy w!gierskiej opozycji m.in. Ferenc Deák,
Lajos Kossuth, Ferenc Kölcsey, József
Eötvös otwarcie stan!li po stronie Polaków,
w#ród nich byli wybitni pisarze Mihály
Vörösmarty i József Bajza. Wspomina$
o tym dr Géza Cséby, poeta i autor ksi%&ki „Portret rodzinny”, ukazuj%cej rodowód
je go pol sko -w! gier skich przod ków.
Vörösmarty przyja(ni$ si! z wieloma Polakami, uczestnikami niepodleg$o#ciowego zrywu. G$!boko prze&ywa$ kl!sk! powstania listopadowego, da$ tego wyraz
w swojej twórczo#ci. „)ywy Pos%g” jeden
z wielu jego wierszy o tematyce polskiej sta$
si! symbolem naszej Ojczyzny w literaturze w! gier skiej okre su ro man ty zmu.
Nale&a$ do czo$owych postaci rewolucji
w!gierskiej 1848 roku. Napisa$ wiele patriotycznych wierszy. „Wezwanie” rozpoczynaj%ce si! wersem – „Twojej Ojczyzny
niez$omnie, wierny Madziarze”, strze&!
recytowany jest obecnie po hymnie w!gierskim podczas najwa&niejszych uroczysto#ci pa"stwowych. Pogrzeb Poety 21 listopada 1855 roku by$ dniem &a$oby narodowej
na W!grzech. Dzi# Mihálya Vörösmartyego
upami!tnia jeden z g$ównych placów Budapesztu oraz wiele pomników wzniesionych
na W!grzech m.in. w mie#cie partnerskim
Opola – Székesfehérvárze, gdzie Towarzystwo
Literackie im. Vörösmartyego aktywnie
przyczynia si! do rozwoju polskow!gierskiej
wspó$pracy kulturalnej, a jego prezes – poeta Zoltan Bobory, autor wierszy o tematyce polskiej doprowadzi$ do wzniesienia
Katy"skiego Krzy&a Pami!ci w centrum
w!gierskiego Gniezna.

dzi: przede wszystkim Rosjan oraz innych narodowo%ci, wi$zionych w nieludzkich warunkach
i pochowanych w zbiorowych i nieoznaczonych
mogi"ach. &wiadectwo tamtych wydarze) przedstawi" Przemys"aw Czernik – aktor opolskiego Teatru Eko Studio, odczytuj#c fragment dziennika
Siergieja Woropajewa, m"odego radzieckiego je)ca, który zmar" z wycie)czenia kilka dni po wyzwoleniu obozu. Do tragicznych losów 'o"nierzy
i cywilów podczas II wojny %wiatowej nawi#zali
w swoich wyst#pieniach: Andrey Yakovlev – konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu oraz
wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski. Modlitwy w intencji wszystkich ofiar stalagów Lamsdorf odmówili przedstawiciele czterech wyzna):
ks. Adam Ciosmak – proboszcz rzymskokatolickiej Parafii &w. Marii Magdaleny w *ambinowicach, ks. pp"k S"awomir Fonfara – dziekan Wojsk
L#dowych, kapelan Parafii Ewangelicko-Augsburskiej &w. *ukasza w Brzegu, Aleksander Gleichgewicht – przewodnicz#cy Gminy Wyznaniowej
+ydowskiej we Wroc"awiu i ks. Stanis"aw Strach
z prawos"awnej Parafii Ikony Bogurodzicy
„Wszystkich Strapionych Rado%ci” w K$dzierzynie-Ko,lu. Na zako)czenie uroczysto%ci po Apelu Pami$ci i salwie honorowej pod pomnikiem zapalono znicze i z"o'ono kwiaty.
Jubileuszowy Jarmark Wielkanocny
W Muzeum Wsi Opolskiej w Niedziel$ Palmow# ju' po raz czterdziesty odby" si$ tradycyjny Jarmark Wielkanocny, najpopularniejsza plenerowa
impreza folklorystyczna w regionie, na któr# od lat
przybywaj# wielotysi$czne t"umy mieszka)ców
Opola i województwa opolskiego. Go%cie odwiedzaj#cy skansen skorzystali z wielu atrakcji wystawienniczych i handlowych a tak'e bogatego
programu imprez. Uczestniczyli w tradycyjnych
warsztatach zdobienia i barwienia jaj oraz innych
ozdób wielkanocnych a tak'e w pokazach odbywaj#cych si$ w zagrodach, które obejmowa"y m.in.
kucie wyrobów z 'elaza, wyrób naczy) glinianych
oraz rze,bienie w drewnie. W zabytkowym piecu wypiekano prawdziwy chleb oraz w$dzono
mi$sa w zabytkowym kominie. Na jarmarku przygotowano równie' atrakcje dla najm"odszych: gry,
zabawy, przeja'd'ki konne. Sporym powodzeniem
cieszy" si$ kiermasz oryginalnych pami#tek oraz
wyrobów r$kodzie"a ludowego i artystycznego.
Zwiedzaj#cy ogl#dali tak'e prezentacje obrz$dów
ludowych zwi#zanych ze %wi$tami oraz okresem
wiosennym (m.in. topienie marzanny) oraz wystaw$ tradycyjnych sto"ów wielkanocnych – %l#skiego i kresowego. Na estradach wyst$powa"y
kapele i zespo"y ludowe. Podczas Jarmarku
Wielkanocnego wr$czono nagrody laureatom
konkursu kroszonkarskiego oraz otwarto wystaw$ „Kroszonki Opolskie 2015”, a tak'e fotograficzn# ekspozycj$ „Tkanina”, zorganizowan# we
wspó"pracy z Muzeum Miejskim w czeskim
Rymarzowie. Podczas Jarmarku Wielkanocnego
Muzeum Wsi Opolskiej odwiedzi"o blisko dziesi$(
tysi$cy zwiedzaj#cych.

! Szczepan Twardoch zaprezentowa! swoj"
najnowsz" ksi"#k$ „Drach” na spotkaniu autor skim w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Opolu.
! Koncert zespo!u barokowego kameralistów
Filharmonii Opolskiej „Sanssouci” upami$tni!
w Muzeum %l"ska Opolskiego 330. rocznic$
urodzin Jana Sebastiana Bacha.
! W opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum
Je&ców Wojennych otwarto wystaw$ „Murnau 1945. Zapomniane fotografie z kolekcji
Oliviera i Alaina Rempferów”, prezentuj"c" fotografie wykonane w Oflagu VII A Murnau
w Bawarii, dokumentuj"ce codzienne #ycie obozowe polskich oficerów w niemieckiej niewoli.
! W ramach projektu „Nowe Opole”, który
ma na celu ukazanie twórczo'ci m!odych artystów
zwi"zanych z Opolem w Galerii Sztuki Wspó!czesnej, zaprezentowano prace malarskie Magdaleny (o!"d)..
! El#bieta Zapendowska – osobowo'* telewizyjna, znany krytyk muzyczny go'ci!a na spotkaniu z cyklu „S!awni Opolanie” w czytelni Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

! Zespó! Nandu z Warszawy zdoby! Z!oty
Wiatraczek XXV Zimowej Gie!dy Piosenki
w Opolu, podczas wielkiego fina!u w Studenckim
Centrum Kultury wykonawcy zaprezentowali interpretacje utworów Wojciecha M!ynarskiego.
! W salonie muzycznym Zamku Piastów %l"skich w Brzegu w kolejnym koncercie z cyklu
„Wieczory Lisztowskie” wyst"pi! Zbigniew Raubo – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat mi$dzynarodowych konkursów
pianistycznych.
! Wieczór wspomnie& po'wi$cony Helenie
Majdaniec z udzia!em Rafa!a Podrazy, autora
ksi"#ki „Helena Majdaniec, Jutro b$dzie dobry
dzie&” oraz redaktora Edwarda Spyrki zorgani zo wa !a Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Opolu.
! Podczas XXII Wojewódzkiego Konkursu
Gaw$dziarskiego „%l"skie Beranie” w Szkole
Podstawowej w Izbicku popularyzowano 'l"sk"
gwar$, uczniowie szkó! podstawowych oraz
doro'li uczestnicy zaprezentowali monologi, natomiast uczniowie gimnazjów przestawili krótkie scenki oparte na dialogach.

bliczno)ci wspania!ymi choreografiami
ludowych ta$ców, by!y wi#c m.in.:
Hopak, My z Ukrainy, Siestry, Lalki.

!lubów tutaj nie b"dzie

MARIA SZTUKA

Portrety kobiet
w pa!acowych wn"trzach

Strefa wykluczenia
W marcu w Galerii Extravagance
w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki Anna Bujak przedstawi!a
swój projekt „Strefa wykluczenia”.
Artystka jest absolwentk" Akademii
Sztuk Pi#knych im. E. Gepperta we
Wroc!awiu, któr" uko$czy!a z wyró%nieniem w 2011 r. Swoje prace prezentowa!a na kilkunastu wystawach
indywidualnych i kilkudziesi#ciu zbiorowych w kraju i za granic". W 2015
roku nominowana by!a do WARTO, nagrody kulturalnej Gazety Wyborczej
Wroc!aw dla m!odych artystów w dziedzinie sztuk wizualnych. Mieszka i pracuje we Wroc!awiu. Wystaw# Anny
Bujak tworz" g!ównie rze&by, s" tak%e
rysunki, fotomonta%e, a ca!a ekspozycja ma charakter instalacji artystycznej.
„Podstawowym w"tkiem, którym si#
pos!uguj# – mówi artystka – jest motyw
zwierz#cia. Mo%e by' on interpretowany dwojako: metaforycznie, jako odwo!anie do podobie$stw kondycji
ludzkiej i zwierz#cej, lub w odniesieniu
wy!"cznie do zwierz#cia jako podmiotu. (ród!em moich inspiracji jest pod)wiadomo)' oraz z!o%ona sie' symboli,
archetypów i mitów.”
Ukrai(scy tancerze
w Sosnowcu
W marcu w Sosnowcu wyst"pi! Narodowy Balet Ukrainy VIRSKI, jeden
z najlepszych zespo!ów tanecznych
na )wiecie. Jego historia u si#ga roku 1937, kiedy to dwaj znakomici tancerze Pavlo Virski i Nikola Bolotov,
za!o%yli pierwszy na Ukrainie zespó!
ta$ca folklorystycznego. Wspania!e
choreografie ludowych ta$ców, które
w niezwyk!y i niepowtarzalny sposób
przedstawia!y tradycj# i pi#kno Ukrainy oraz !"czy!y folklor z akrobatyk"
i ta$cem klasycznym szybko otworzy!y zespo!owi drog# do sukcesu. Ka%dy
ich wyst#p to fontanna rado)ci, artystycznej ekspresji i %ywio!owo)ci, humoru i zadumy, zawsze na najwy%szym
poziomie. Arty)ci podbili serca pu-

Jednym
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Ozdob! Sosnowca nigdy nie by", wbrew
temu, co dzi# niektórzy sugeruj!. Mowa
o by"ym pa"acu #lubów, który od lat nie ma
szcz$#cia do dobrych gospodarzy. Stoi,
straszy i marnieje. Budowla od pocz!tku
swojego istnienia, czyli od 1965 r., zak"adaj!c nawet, %e jak na owe czasy by"a
obiektem nowoczesnym, nie wzbudza"a
%adnego zachwytu a z pa"acem nigdy nic
nie mia"a wspólnego. Mo%e umieszczony
na dachu neon mia" by& symbolem wytwornej rezydencji, ale nie by". Przed wojn!
na placu tym sta"a cerkiew #w. Miko"aja
Cudotwórcy, któr! w 1938 r. zrównano
z ziemi!, uznaj!c j! za gro%!c! Polsce
„pi$#& imperializmu rosyjskiego”. Nawet
histori$ o niej starano si$ wymaza& doszcz$tnie.
Kiedy pod koniec lat osiemdziesi!tych
Urz!d Stanu Cywilnego zago#ci" w eleganckich wn$trzach pa"acu z prawdziwego
zdarzenia, czyli w by"ej rezydencji Ernsta
Schöna, opuszczony dziwol!g d"ugo nie
czeka" na nowego w"a#ciciela. Zainstalowa"a si$ tam Galeria Extravagance, by"o
ciasno, o#wietlenie pozostawia"o wiele
do %yczenia, ale bry"a t$tni"a %yciem, gwarno i g"o#no by"o zw"aszcza podczas wernisa%y. Odrestaurowany Zamek Sielecki
porwa" jednak w 2003 r. galeri$ do siebie
a opustosza"e sale wystawiennicze na krótko zamieniono na restauracj$ Empire.
Ta tak%e d"ugo nie przetrwa"a, trudno dzi#
dochodzi&, czy z braku klientów, czy ma"o
atrakcyjnej kuchni. Pierwsza próba sprzeda%y budynku w 2012 r. zako'czy"a si$ fiaskiem. Ch$tnych nie by"o. Nie widomo czy
cena wywo"awcza 1,1 mln. okaza"a si$ zbyt
wysoka, czy zabrak"o pomys"ów na zagospodarowanie budynku.
Po handlowej pora%ce pojawi" si$ wi$c
pomys", aby kolejnymi lokatorami byli
uczniowie Technikum nr 7 Projektowania
Stylizacji i Ubioru. Kto# bowiem uzna", %e
by"a galeria #wietnie nadaj$ si$ jako miejsce wystaw prezentuj!cych szkolne projekty. Z planów nic nie wysz"o. Przetarg
na projekt termomodernizacji by"ego pa"acu zosta" uniewa%niony z powodu „braku
#rodków niezb$dnych do realizacji zadania
inwestycyjnego”. W tym roku pojawi"a si$
kolejna próba pozbycia si$ przez miasto
zb$dnego balastu. Cena pozosta"a bez
zmian. Internauci mno%! pomys"y. Od luksusowego domu opieki nad starszymi lud(mi, po… skwer z egzotycznymi krzewami,
pojawi"y si$ nawet z"o#liwe rady, aby
urz$dnicy miejscy przenie#li tam który#
z wydzia"ów, by"a tak%e mowa o klubach
muzycznych i kawiarniach. Tymczasem
obiekt niszczeje, przed skutkami kapry#nej
pogody nie chroni! wn$trza nieszczelne
szklane #ciany. Nie jest wa%ne jakie emocje wzbudza porzucony i poszarza"y 50. latek, cho& grono tych, którzy #lubowali
sobie tu dozgonn! mi"o#& i wierno#& jest
nadal wci!% liczne, ale losy ich zwi!zków
nie pozwalaj! na obiektywn! ocen$. Nie
maj! sentymentów tak%e m"odzi, którzy
czasów #lubnych orszaków u zbiegu ulic
3 Maja i Parkowej pami$ta& nie mog!. Pozostaje wi$c obawa, czy kiedy po 25 maja
lista ch$tnych do zakupu pozostanie pusta,
którego# dnia wje%d%aj!c na estakad$ nie
zobaczymy pustego miejsca po niegdysiejszym „pa"acu #lubów”, jak kiedy# po kinie
„Zag"$bie”, czy kompleksie „Savoyu”.

W marcu i kwietniu w Pa!acu Mieroszewskich w B#dzinie goszcz" kobiety
pi#kne, silne, fascynuj"ce, tajemnicze
i zjawiskowe, a wszystko za spraw"
Beaty Or!owskiej i jej wystawy fotografii „Kobieta w sztuce kobiety”. Dla
artystki aparat fotograficzny sta! si#
swoist" terapi", po )mierci siostry, pasj", która pozwoli!a na przeniesienie
w bajeczn" krain#, sta! si# tak%e &ród!em – jak mówi Or!owska – refleksji
nad przemijaniem i krucho)ci" ludzkiego %ycia i g!#bok" potrzeb" pozostawienia )ladu po w!asnym istnieniu.
Sesja zdj#ciowa jest zarówno dla artystki, jak i jej modelek oderwaniem si#
od szarej rzeczywisto)ci, przeniesieniem w kolorowy )wiat marze$.
Wernisa% u)wietni! koncert Agencji
Artystycznej Violino oraz pokaz mody
przygotowany przez uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji
Ubioru przy CKZiU w Sosnowcu.
„Inspiracje” w „Elektrowni”
W marcu Galeria Sztuki Wspó!czesnej „Elektrownia” w Czeladzi go)ci!a
niezwyk!" par#. ONA – Agata Koszczan jest fotograficzka, jej czarno-bia!e fotografie tworz" surrealistyczny
obraz )wiata postrzegany oczami
niezwykle wra%liwej artystki. Prace pani Agaty uczestniczy!y w wielu wystawach zbiorowych („Rze&biarsko-Foto
korelacje” B. Czesak – rze&ba, A. Koszczan – fotografia; Wystawa zbiorowa
„Romantycznie”; cykl fotografii
„W stoj"cej wodzie spokoju”; Galeria
Fotografii Kraków; Wystawa „Kraków-moje Macondo”; Galeria Fotografii
Kraków). ON – Bogdan Czesak – rze&biarz, absolwent krakowskiej Akademii
Pedagogicznej (dyplom z rze&by)
i Akademii Sztuk Pi#knych (Wydzia!
Konserwacji i Restauracji Dzie! Sztuki – kierunek rze&ba). Artysta uprawia
grafik# warsztatow", rze&b# ceramiczn" i ma!e fory rze&biarskie w br"zie.
Bra! udzia! w wielu wystawach zbiorowych m.in. w: „Whereareyou?” Centre
d’art. EnL’lle-Genewa. „Mój Kraków”,
Pawilon Wyspia$skiego 2000 – Kraków 2007.
Agat# Koszczan i Bogdana Czesaka
po!"czy!y: temat, emocje i kolorystyka.

! 8 marca w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu odby! si" koncert Renaty
Przemyk, artystka m.in. promowa!a now# p!yt" „Rze$ba dnia”.
! 12 marca w Pa!acu pod Filarami w Czeladzi odby! si" wernisa% „Utracone nadzieje.
Ludno&' %ydowska w województwie &l#skim/katowickim w latach 1945–1970”.

! 14–17 marca w Sosnowcu go&ci! festiwal
„Weekend Kultury Irlandzkiej – St. Patrick’s
Day”.
! 21 marca w Hali MOSIR w Sosnowcu mia!a miejsce siódma edycja Turnieju Ta(ca Nowoczesnego World Dance.
! 27 marca w czeladzkim muzeum Saturn wyst#pi!a Magdalena Lechowska ze swym zespo!em.
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Polskie wiadomo!ci
ju" nie o !wicie?
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JACEK SIKORA

W „Avionie” o W%adys%awie Sikorze
Poeta, prozaik i publicysta W!adys!aw Sikora dwa lata temu obchodzi! 80. urodziny.
Jubileuszowy wieczór literacki po"wi#cony
jego $yciu i twórczo"ci odby! si# dopiero teraz. Okazj% by!a wydana przez Libora Martinka monografia twórcy.
Na spotkaniu w kawiarni literackiej
„Avion”, zorganizowanym przez Bibliotek#
Miejsk% w Czeskim Cieszynie, zebrali si#
12 marca przede wszystkim przyjaciele i znajomi Sikory. Bohatera wieczoru zabrak!o – stan zdrowia uniemo$liwia mu ju$
wychodzenie z domu.
Po losach $yciowych i twórczo"ci Sikory
oprowadza! obecnych poeta i dziennikarz,
a zarazem przyjaciel literata – Kazimierz
Kaszper. Jego dog!#bna znajomo"& literatury
zaolzia'skiej sprawi!a, $e s!uchacze poznali
– lub przypomnieli sobie – Sikor# jako
autora tworz%cego w kontek"cie dziejowym
i regionalnym, jako przedstawiciela pewnego
pokolenia literatów zaolzia'skich, którzy
tworzyli zwarte i aktywne "rodowisko. Co",
czego ju$ dzisiaj nie ma.
Jako weso!ego kompana, z którym zaliczyli wiele imprez, wspominali W!adys!awa
Sikor# jego przyjaciele z tak zwanego „Trójk%ta Bermudzkiego”: Bronis!aw Liberda i Kazimierz Jaworski. Jacek Sikora, syn poety,
zapami#ta! tat# z okresu swego dzieci'stwa
jako cz!owieka, który nawet w woln% sobot#
od rana „stuka! na maszynie”. Wspomina! te$
wspólne niedzielne spacery z tat% na !onie
natury. – Ojciec by! zawsze cz!owiekiem do"&
zamkni#tym w sobie. Na tych spacerach si#
otwiera! i rozmawiali"my na ró$ne tematy.
To mnie bardzo kszta!towa!o – zwierzy! si# ze
wspomnie'.
Dotacje przyznane
Na zastrzyk finansowy w wysoko"ci 1,686
mln koron mog% w tym roku liczy& polskie organizacje w Republice Czeskiej. W konkursie
Ministerstwa Kultury RC na dotacje na dzia!alno"& kulturaln% mniejszo"ci narodowych

Jednym zdaniem

!eby dowiedzie" si# z czeskiej telewizji
o tym, co dzieje si# nad Olz$ i „co piszczy
w trawie” w%ród polskiej mniejszo%ci
w Republice Czeskiej, nie b#dzie ju& trzeba zrywa" si# w niedziel# o %wicie lub
nawet przed wschodem s'o(ca. Wiadomo%ci w j#zyku polskim, nadawane
obecnie przez ostrawski O%rodek Regionalny Czeskiej Telewizji w niedziel#
o godz. 6.00, przesuni#te zostan$ na przychylniejszy dla telewidzów czas. Przedstawiciele kierownictwa TVC zapewnili
o tym przedstawicieli polskiej spo'eczno%ci podczas marcowego posiedzenia Rady
Rz$du RC ds. Mniejszo%ci Narodowych.
Przez lata program informuj$cy o &yciu
polskiej mniejszo%ci by'a nadawany w ramach Wiadomo%ci z Regionu w pi$tki
po godz. 18.00. Przed dwoma laty kierownictwo TVC przesun#'o termin nadawania na niedziel#, w dodatku
na godz. 6.00. Tak ma'o atrakcyjny czas
emisji programu, który poci$gn$' za sob$
spadek ogl$dalno%ci, oburzy' wszystkich.
Rozpocz#'y si# protesty, dyskutowano o tej
kwestii na posiedzeniach Rady Kongresu
Polaków i Rady Przedstawicieli, posz'y listy z Kongresu Polaków do kierownictwa
telewizji – zarówno jej ostrawskiego
o%rodka, jak i praskiej centrali. Poruszano te& spraw# polskich wiadomo%ci
na spotkaniach Rady Rz$du RC ds. Mniejszo%ci Narodowych. Po marcowym posiedzeniu tej ostatniej zanosi si# chyba
wreszcie na lepsze czasy.
Program marcowego posiedzenia Rady,
które prowadzi' jej przewodnicz$cy, minister Ji)í Dienstbier, by' jak zwykle bogaty.
Oprócz przedstawicieli wszystkich mniejszo%ci (polsk$ reprezentuj$ Eugeniusz Delong i Dariusz Branny) w posiedzeniu
wzi#li udzia' równie& dyrektor programowy TVC Milan Fridrich, dyrektor Centrum
Nadawania Radia Czeskiego Ond)ej
Nová*ek, przewodnicz$cy Rady ds. Radiofonii i Telewizji Ivan Krej*í oraz wiceprzewodnicz$cy Rady TVC Jan Bedná).
– Podzi#kowa'em w imieniu polskiego
spo'ecze(stwa dyrektorowi Nová*kowi
za polski program „Wiadomo%ci” nadawany przez ostrawsk$ rozg'o%ni# Radia
Czeskiego. Skrytykowa'em natomiast kierownictwo TVC w'a%nie za termin emisji
polskich wiadomo%ci telewizyjnych i poinformowa'em o wcze%niejszych ju& rozmowach z ostrawsk$ dyrekcj$ – powiedzia'
nam Eugeniusz Delong. – Przedstawiciele telewizji przyznali mi racj#. Mogli%my
ju& nawet dyskutowa" o konkretach i nowym czasie emisji wiadomo%ci w j#zyku
polskim. Pad'y propozycje, by audycja
powróci'a na pi$tkowy wieczór, albo aby
zosta'a przesuni#ta na sobot# przed po'udniem. By'a mowa równie& o zachowaniu
niedzielnego terminu, z tym jednak, &e
program mia'by repryz# w niedziel#
o godz. 9.00. Dyrektor Fridrich obieca'
od razu zaj$" si# t$ spraw$ i szybko j$ za'atwi". Do zmiany nie dojdzie jednak
od razu, bo wi$&e si# to ze zmianami w telewizyjnej ramówce. Co jest jednak te&
wa&ne, &e do ko(ca roku wiadomo%ci w j#zyku polskim powinny zosta" przed'u&one
z pi#ciu do dziesi#ciu, a nawet pi#tnastu
minut – podkre%li' Delong.

wzi#!o udzia! 13 polskich projektów, 11 z nich
zosta!o zaopiniowanych pozytywnie.
Kongres Polaków z!o$y! w Ministerstwie
Kultury tradycyjnie dwa projekty. Pierwszy
dotyczy dzia!alno"ci O"rodka Dokumentacyjnego KP, który otrzyma z Pragi 263 tys.
koron. Na realizacj# drugiego projektu: „Tacy jeste"my 2015 – inicjatywy kulturalne
Kongresu Polaków w roku 2015” komisja
przyzna!a 200 tys. koron. – To troch# mniej,
ni$ si# spodziewali"my. To chyba wynik troch# mniej przychylnych nam opinii, które
w ostatnim czasie próbuj% szerzy& o nas niektóre "rodowiska zaolzia'skie – powiedzia!
nam prezes Kongresu, Józef Szymeczek.
– Uwa$am jednak, $e przyznana nam kwota
wystarczy na realizacj# tegorocznych naszych
dzia!a' – zapewni! nas Szymeczek.
Wi#kszy zastrzyk od Kongresu otrzyma
w tym roku Polski Zwi%zek Kulturalno-O"wiatowy. Ministerstwo kwot% 600 tys. koron dofinansuje projekt „Kulturalno-spo!eczne inicjatywy i dzia!alno"& dokumentacyjna PZKO”,
natomiast na 26. Festiwal PZKO 2015 resort
przyzna! dotacj# w wysoko"ci 350 tys. koron.
Jest trzeci tom „Leksykonu Polaków”
W "rod# 18 marca w siedzibie Kongresu
Polaków w RC odby!a si# promocja III tomu
„Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej
i Republice S!owackiej”. W uroczysto"ci
wzi%! udzia! Józef Szymeczek, prezes
Kongresu Polaków w RC, a tak$e autorzy
„Leksykonu”, prof. Zenon Jasi'ski oraz prof.
Bogdan Cima!a.
Najnowsze wydawnictwo Instytutu Nauk
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
ukaza!o si# jeszcze w 2014 r., jednak do r%k
czytelników trafia dopiero teraz. – Nasz%
g!ówn% intencj% by!o, by w ramach tego wydawnictwa przedstawi& kompletne i uporz%dkowane informacje daj%ce jak najpe!niejszy
obraz $ycia Polaków w Republice Czeskiej
i S!owackiej – mówi! prof. Jasi'ski. – Ka$demu z trzech tomów starali"my si# nada&
szczególny charakter, po"wi#caj%c sporo
miejsca wybranej grupie i wybranym problemom. I tak najnowszy tom „Leksykonu”
w bardzo szerokim zakresie prezentuje dorobek lekarzy wywodz%cych si# z Zaolzia.
Pokazujemy w nim tak$e wielu in$ynierów ze
(l%ska Cieszy'skiego. Cz#sto nie zdajemy
sobie sprawy, jak du$a to grupa. Ponadto staramy si# odrobi& to, za co krytykowano nas
po opublikowaniu drugiego tomu „Leksykonu”, czyli tym razem sporo piszemy tak$e
o Polakach $yj%cych na S!owacji – mówi!
naukowiec.

! Janusz Konieczny pochodz!cy z W"dryni,
a mieszkaj!cy obecnie w Pradze, b"dzie broni#
interesów polskiej prasy mniejszo$ciowej w komisji dotacyjnej ds. mediów mniejszo$ciowych
przy czeskim Ministerstwie Kultury.
! W dniach 11 i 12 marca w Czeskim Cieszynie odby%y si" eliminacje XIV Festiwalu Piosenki Dzieci"cej. Finali$ci zmierz! si%y na koncercie,
który odb"dzie si" 18 kwietnia w Domu Kultury Petra Bezru&a w Hawierzowie.
! Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali si" 18 marca cz%onkowie Stowarzyszenia Przyjació% Polskiej Ksi!'ki. Podsumowano dzia%alno$# w roku 2014 i wybrano
nowy zarz!d SPPK. B"dzie on pracowa% w sk%adzie: Helena Legowicz – prezes oraz Jan Kubiczek,
Ewa Sikora, Anna Pomykacz i Zenon Wirth.
! W czeskocieszy(skiej kawiarni „Avion” odby% si" 19 marca wieczór autorski Jerzego Kronholda. Poet" i dyplomat" zaprosi%a poetka Renata Putzlacher. Ostatnio ukaza%y si" dwie ksi!'ki Kronholda: „Wiersze wybrane” i „Szlak jedwabny”.
! Jakimi mitami 'yj! Polacy i Czesi i jak zmienia%y si" one na tle najnowszej historii? O tym rozmawiali 20 marca w czeskocieszy(skim „Avionie”
dyplomata, dziennikarz i t%umacz czeskiej literatury, Andrzej Jagodzi(ski, oraz dziennikarz,
publicysta, prof. New York University w Pradze,
Tomá) Vrba. Okazj! do debatowania na ten te-

mat by% kolejny salon dyskusyjny z cyklu „Bez
stereotypów. Polacy i Czesi o sobie nawzajem”.
! W Galerii „Pod Wie'!” Miejskiego Centrum Informacyjnego na rynku Masaryka w Karwi nie -Frysz ta cie mo' na ogl! da# wy sta w"
rysunków Stanis%awa Waszka. Jest to kolejna prezentacja in'yniera architekta, którego
oczarowa% rysunek piórkiem i o%ówkiem.
! W%a dze Cze skie go Cie szy na do ce ni %y
w przeddzie( Dnia Nauczyciela (obchodzony jest
w RC 28 marca) prac" i zaanga'owanie jedenastu pedagogów czeskocieszy(skich szkó%. W$ród
nich znalaz%o si" troje polskich nauczycieli – Renata Dobner z Polskiej Szko%y Podstawowej,
Zbigniew Kujawa z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza S%owackiego oraz Jadwiga Feber z Podstawowej Szko%y Artystycznej im. Paw%a Kalety.
! Zaolzie ma swoj! Kobiet" Regionu. Jest ni!
Ma%gorzata Rakowska z Czeskiego Cieszyna, która zdoby%a najwi"cej g%osów w konkursie og%oszonym przez spó%k" Prime Communications.
! Dlaczego pasterze muzykowali na halach,
jak powstawa%y dawne piszcza%ki pasterskie
i czy w Karpatach istniej! typowe instrumenty
góralskie? Odpowiedzi m.in. na te pytania us%yszeli uczestnicy mi"dzynarodowego seminarium
pt. „Muzyka Karpat”. Zorganizowa%a je 7 marca w *omnej Górnej Spó%ka Koliba i Ognisko Górali +l!skich Zwi!zku Podhalan z Koszarzysk.

Sztuk Pi$knych w Katowicach, a w 1959
roku zdoby" zaszczytny tytu" profesora zwyczajnego.
By" postaci& wzbudzaj&c& szacunek i powa#anie.
Mówi" krótkimi zdaniami, wyra'nie akcentowa" przerwy mi$dzy s"owami, s"owa za( wymawia" jakby szybciej.
Najkrótszym niezapomnianym d'wi$kiem,
jaki wyda" przy potkni$ciu si$ na schodach,
rozk"adaj&c r$ce jakby do lotu, by"o pe"ne l$ku ale i ulgi po uzyskaniu równowagi – przeci&g"e: „Uuuf...”
Chwila ta dla wielu z nas, b$d&cych (wiadkami tej sceny pozosta"a niezapomniana.
Demonstrowali(my j& potem, tym co tego
nie widzieli.
Mia"em szcz$(cie by% przyj$tym do pracowni profesora, to wydawa"o si$ by% wygran& losu...
Po pó" roku jednak#e zasugerowano mi bym
przeniós" si$ do innej pracowni, by"em pewien
#e mia"y na to wp"yw „studenckie wyg"upy”...
Kiedy( bowiem m.in. urz&dzili(my james
session na instrumentach wzi$tych z martwych
natur, w bliskim s&siedztwie pracowni graficz-

nej, co spowodowa"o wizyt$ wzbudzaj&cego
respekt profesora Raka – i takie jego spojrzenie na moj& solówk$, #e zamar"em, bo nale#a"o si$ spodziewa% najgorszego.
By"em tak#e pewien, #e jestem niegodny tej
pracowni.
Min$"y lata i dowiedzia"em si$, #e zosta"em
wylany za antysemityzm, uczucie mi obce
a do tego nieznane w mym otoczeniu.
Dopiero potem dotar"em do 'róde", wykryto gwiazdy Dawida na odwrotnej stronie p"ócien Jurka Sajdaka, po wnikliwym (ledztwie
wy"oniono mnie jako autora.
Tak, ja rysowa"em te gwiazdy Jurkowi
wszak mia" on taki nos, #e sam si$ o to prosi", i tyle...
Kiedy profesor Do"#ycki pó'niej zachorowa", studenci jego pracowni wraz z pani& asystent Halin& A. odwiedzili go...
I jak to w takiej atmosferze bywa, rozmawiano o wszystkim i o niczym, do chwili gdy
student Jacek Kordowski wyj&" z teczki i pochwali" si$ „skarbem”, który uda"o mu si$ naby% na „pchlim targu”... numerowane litografie Henri de Toulouse-Lautrec’a... po prostu
cymes, pere"ki... fart nieprawdopodobny... no
wi$c nosi" ten skarb zawsze ze sob& i cieszy"
si$ nim, jak dziecko.
Do"#ycki zachwyci" si$ tak#e „Ach, wspania"o(ci”...
Pani asystent na to: „Bo my Profesorze w"a(nie to przynie(li(my panu w prezencie”.
Nooo dzi$ki, dzi$ki – odrzek" obdarowany.
Jacek nie (mia" zaprzeczy%, milcza" i cierpia" w skryto(ci.
Po wyj(ciu od dziekana, asystent A. powiedzia"a: „Och, panie Jacku, ja to panu wynagrodz$”.
Po kilku tygodniach, owszem, podarowa"a mu... komplet dzieci$cych plakatówek.
!

Anegdoty

eon Do"#ycki, artysta malarz, w latach pi$%dziesi&tych zosta" dziekanem Wydzia"u
L
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iedy dni by"y pogodne to na plenerze
w Wi(le u J$drysa, nie malowali(my ale
K
szukali tematów i "apali widoki, zwiedzaj&c

okolic$ w dni pogodne. Nadmiar dni s"onecznych spowodowa" to, #e zmacali(my prawie
wszystko co do obejrzenia si$ nadawa"o.
Prze"$cz Bia"ego Krzy#a na wysoko(ci 940 m
n.p.m. pokryt& p"acht& po"yskuj&cego (niegu,
z widokami na przymglon& panoram$ Beskidu -l&skiego, zachód s"o+ca widziany z Ochodzitej nad Koniakowem wart by" wiatru, który nami pomiata". Widok na o(wietlone niskim
ciep"ym (wiat"em góry pokryte pere"kami
z"otawych domów to „un spettacolo stupendo”,
jak to niegdy( w tym miejscu b$d&c, okre(lili
moi w"oscy przyjaciele.
By" i czas by odwiedzi% Izb$ Pami$ci Jerzego Kukuczki, by ogl&daj&c zdj$cia i pami&tki z wypraw, ws"ucha% si$ w dramatyczne
wspomnienia jego ma"#onki.
Jeszcze spacer po centrum uzdrowiska zako+czony chwil& zadumy nad mogi"& Acia
Starczewskiego na przyko(cielnym cmentarzyku...

Obstryka"em ju# prawie wszystko i zastanawiaj&c si$ nad kolejnym miejscem jeszcze
przez obiektyw nie widzianym, gdy zosta"em
zapytany przez koleg$ Jacka Laskowskiego czy
mam ochot$ na „Pala)inky s malinami a *leha)kou”. Nie wiedzia"em „jak si$ to ma” (bo
„technika tak ma” w reklamach TV) ale wiedzia"em, #e chodzi o Czechy.
No i pomkn$li(my w bliski bratni kraj, by
zasi&(% w mi"ej knajpce, gdzie nie zdziwi"by nas za sto"em siedz&cy Szwejk, w której
zamawiaj&c „palacinki” otrzymuje si$ pi$knie podane nale(niki z malinami i bit& (mietan&.
Kiedy o tym opowiada"em Józkowi Krupie – wielokrotnie obecnemu w mych anegdotach – scenografowi TVP Katowice, ten takie
mi przytoczy" wspomnienie:
By"o to chyba w 1967 roku. Wspó"pracowali(my z Telewizj& Ostrawa. Oni zrobili
program rozrywkowy u nas, a my u nich.
Wtedy ich sytuacja gospodarcza by"a lepsza
ni# na sza. Op"a ci" nam si$ ten wy jazd
do Ostrawy, bo zarobili(my troch$ koron.
Kupowali(my tam u nas niedost$pne artyku"y. Z re#yserem W"odkiem Gawro+skim
by"em w jakim( domu towarowym i szuka"em odpowiednich towarów. W"odek odzywa" si$ raczej po czesku, bo doskonale
zna" ten j$zyk z czasów studiów w Pradze.
Polakom tu niech$tnie co( sprzedawano.
W pew nym mo men cie ode zwa "em si$
po polsku do ekspedientki: „ja szukam”...
W"odek mnie szturcha" i przeprasza" pani&...
A ja nie wiedzia"em, #e tym zwrotem uprawiam z ni& seks.
Zajrza"em do Internetu by wzbogaci% sw&
wiedz$ w zakresie zabawnych „nieporozumie+” polsko-czeskich i tak:
„Odbyt” to po polsku dzia" zbytu, za( „Porucha w odbyte” to tylko awaria w dziale zbytu. „Ruchadlo” to po prostu p"ug, a awaria p"uga: „porucha na ruchadle”.
Kiedy za( w autobusie us"yszymy: „Kto ne
ma listka w zadu?” To kontroler pyta jedynie
o bilety pasa#erów siedz&cych z ty"u. Tam#e
czytam o Czechu, który przyjecha" do pracy
w polskiej firmie – siedzia" w sekretariacie
i czeka" na dyrektora. Nagle wesz"a sekretarka i mówi, #e szuka szefa. Zbulwersowany
Czech zadzwoni" potem do swojej #ony, #e
w tak katolickim kraju sekretarka nie tylko robi „to” z szefem, ale jeszcze g"o(no o tym opowiada!
I sta"o si$ jasne, dlaczego grafik Jan Mandrek niegdy( w czasie studenckiej wycieczki
po Pradze, „dosta" w pysk” od czeskiej znajomej kiedy jej o(wiadczy", #e bardzo d"ugo
jej szuka".
I na koniec: „Chyba” to b"&d. „Divan” – kanapa. „Jagoda” – to truskawka. „Zakonnik”
– kodeks prawny. „Sklep” to piwnica, a „piwnica” oznacza piwiarni$, nawet po"o#on&
na wy#szym pi$trze. „Odchody” autobusu
oznaczaj& odjazdy. „Momentalnie niep,itomny” oznacza chwilowo nieobecnego, a „napad”
to pomys".
... i to jest mój „napad o anekdoty”.
!
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Z zapisków
emeryta

W"tróbk# si#
soli na ko'cu
JAROS(AW STARZYK

%o'ce wywabi%o mnie na nasz" %aweczk# na skwerku przed bloS
kiem. By%em sam. Profesor nadal pisa% artyku%. Nasz osiedlowy
biznesmen pojecha% gdzie& w sprawie autsorsingu – cokolwiek to zna-
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czy (nie chc# nawet wiedzie), jak si# to pisze). W chaosie mojej
biblioteki odkry%em par# dni temu powie&) Jirzego Jirotki Saturnin.
O tej uroczej ksi"$ce mogli&my godzinami rozmawia) z moim przyjacielem z Czech i za&miewa) si# przypominaj"c sobie rozmaite fragmenty. Powie&) zosta%a u nas wydana w roku 1958. Zastanawia%em
si# przez chwil#, dlaczego nikt nie wznowi tej historii o niezwyk%ym
s%u$"cym zatrudnionym przez m%odego cz%owieka z przedwojennej
Pragi. A potem pogr"$y%em si# w lekturze. Niestety, na skwer wkroczy%y dziatki i zaj#%y przeciwleg%" %awk# po drugiej stronie klombu.
Dwie panienki i trzech kawalerów w wieku 14, mo$e 16 lat. Dziatki usiad%y oczywi&cie na oparciu, buty umie&ci%y na siedzeniu. I podj#%y o$ywion" konwersacj#. Zacz#%o si# od w"tróbki, która – jak przekonywa% jeden z m%odzie'ców – mo$e by) zaje…, je&li si# j" odpowiednio przyrz"dzi. Cebulk# nale$y podsma$y) oddzielnie, a soli)
wszystko na ko'cu. Mija%y minuty, a ja wci"$ dowiadywa%em si#,
ile jest na tym &wiecie rzeczy zaje… I utwierdza%em si# w tym, $e
absolutnie popieram pana profesora Jana Miodka, który nie lubi
tego s%owa na „z”. Mnie te$ bardzo razi. Dziatki, ku mojej uldze,
posz%y, wprawdzie nie pod s%up na wzgórek, tylko za &mietnik (tam
ich nie wida) z okien bloku), $eby sobie zapali) papierosy, które im
wbrew prawu sprzedano.
Wróci%em do czytania. Wtedy pojawi%a si# m%oda mama. Wypuszczone z wózka dzieci# zacz#%o wali) swoj" rodzicielk# gdzie popadnie plastikowym autkiem.
– Jacusiu, nie bij mamusi – postulowa%a napastowana. Bez skutku.
– Jacusiu, mamusi# to boli.
Nic.
– Jacusiu, grzeczne dzieci nikogo nie bij" – usi%owa%a wychowywa) potomka cierpliwa mama. – Jacusiu...
Ch%opczyk nie by% grzecznym dzieckiem.
– Jacusiu, mamusia b#dzie mia%a siniaki...
Mia%em ochot# jej poradzi), $eby zadzwoni%a na jak"& b%#kitn" lini#, ale dzi#ki bogatemu do&wiadczeniu $yciowemu wiedzia%em, $e
podobne uwagi s" z regu%y *le przyjmowane przez rodziców,
zw%aszcza wychowuj"cych dzieci bezstresowo. Poszed%em wi#c ze
swoj" ksi"$k" do naszej osiedlowej kawiarni. Usiad%em w sali dla pal"cych, do której m%odociani nie maj" wst#pu. Johny (nadal nie wiemy, dlaczego tak go nazywaj" jego znajomi) przyniós% mi piwo z ma%ego browaru, podobno bardzo dobre. Z%e nie by%o. Otwar%em
ksi"$k#, $eby rozkoszowa) si# filipik" doktora Vlacha, skierowanym
przeciwko tzw. fachowcom, którzy s" niezbitym dowodem na upadek rzemios%a. Chyba nale$# do pechowców, bo wydaje mi si#, $e
najcz#&ciej takich spotykam na swojej drodze $yciowej. Chcia%em
mo$liwie szybko dotrze) do pointy wielkiego monologu troch# zrz#dliwego doktora. Wreszcie przeczyta%em, co rzek% Vlach po bliskim
spotkaniu z pewnym stolarzem:
– Nie !ycz" nikomu nic z#ego – rzek# na zako$czenie doktor
Vlach. – I nie szukam podniety w postaci dramatycznych widowisk,
ale gdybym si" dowiedzia#, !e zgodnie z nies#usznie zapomnianym zwyczajem z czasów %p. Karola IV, b"d& owego majstra topi' w koszuli
w rzece We#tawie, wybra#bym si" tam ju! rano, !eby zapewni' sobie
miejsce tu! obok bariery.
No i co? Mog" ksi"$ki dzia%a) antydepresyjnie?

kolekcja jubileuszowa
Redakcja miesi!cznika
„"l#sk” wkraczaj#c w 20.
rok istnienia, pragnie z tej
okazji sprezentowa$ Czytelnikom publikowan# co
miesi#c „Kolekcj! jubileuszow#”. Sk%adaj# si! na
ni# grafiki i malarstwo
wielu znakomitych artystów z regionu &l#skiego.

Jan
Szmatloch
Urodzony w 1950 roku
w Rudzie !l"skiej. Absolwent Akademii Sztuk Pi#knych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach.
Dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego u doc.
Ta de usza Gra bow skie go.
Od 1974 roku pedagog w tej$e uczelni, a obecnie Akademii Sztuk Pi#knych w Katowicach. Pracuje w Katedrze
Grafiki Warsztatowej, gdzie
kie ru je pra cow ni" Dru ku
Wkl#s%ego. Od 1990 roku
jest profesorem nadzwyczajnym sztuk pi#knych. Uprawia
grafik# warsztatow": akwaforta i akwatinta oraz rysunek.
G%ówne cykle graficzne:
„Okna”, „Zwrotnice”, „bez
adresu”, „Martwe natury”,
„Skarpy”, „Kalendarz &l"ski”. Laureat kilkunastu nagród na konkursach graficznych w kraju i za granic".
Autor kilkudziesi#ciu wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych. Mieszka w Chorzowie.

Jan Szmatloch, Okno IVC, 1979, akwaforta, collage, 21,5 x 15,5

