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Fot. ECC2015

Fot. Dorota Szatters

6 maja pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Wroc"awskiego prof. Marka Bojarskiego w Auli Leopoldy)skiej odby"a si# uroczysto%* nadania tytu"u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc"awskiego prof. Florianowi &miei. Podczas ceremonii wybitny hispanista, ceniony poeta, znakomity t"umacz
i wydawca odebra" tak$e Krzy$ Komandorski Orderu Izabeli
Katolickiej (Orden de Isabela la Católica) przyznany mu przez
króla Hiszpanii, Filipa VI. Aktu dekoracji dokona" Agustín Núez
Martínez, ambasador Królestwa Hiszpanii.

Fot. BP/Tomasz "ak

W Katowicach, w dniach 20-22 kwietnia odbywa"a si# siódma
edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, któremu patronowa" prezydent RP Bronis"aw Komorowski. W trzech dniach
debat kongresowych udzia" wzi#"o ponad 6 tysi#cy go%ci, w tym
blisko 700 prelegentów. Odby"o si# 100 sesji dyskusyjnych, spotka) biznesowych i rozmów. Akredytowanych zosta"o 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych.
Go%*mi inauguracji EEC, która odby"a si# w Mi#dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach byli (na zdj#ciu
od lewej): prezydent Bronis"aw Komorowski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik, by"y wicepremier
Janusz Steinhoff – przewodnicz'cy Rady RIG w Katowicach
oraz eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, by"y przewodnicz'cy Parlamentu Europejskiego.
Wspó"organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego by"o Województwo &l'skie.

Fot. Jan Mie!ciuk

W katowickim kinie Kosmos odby" si# pierwszy pokaz najnowszego filmu Lecha Majewskiego „Onirica. Psie Pole”. Film te$
by" ju$ pokazywany m.in. na festiwalach w Brazylii, Kanadzie,
Batumi, Albanii, na Tajwanie, w Turcji i we W"oszech. Po tej
podró$y film trafia na ekrany polskich kin.
Rozmow# Dagmary Drzazgi z re$yserem Lechem Majewskim o filmie „Onirica. Psie Pole” publikowali%my na "amach
„&l'ska” w pa(dzierniku 2014 roku, tu$ po w"oskim sukcesie dzie"a.

Ostatnia droga zmar"ego 12 kwietnia 2015 roku %p. Feliksa Netza wiod"a od archikatedry Chrystusa Króla na cmentarz przy ulicy Francuskiej. +a"obn' msz# %wi#t' celebrowa" oraz wyg"osi" po$egnaln' homili# arcybiskup senior Damian Zimo). Zmar"ego $egnali równie$ prezydent Katowic Marcin Krupa i red.
Maciej Szczawi)ski z Radia Katowice.
Redakcja to wydanie „&l'ska” dedykuje %p. Feliksowi Netzowi – redaktorowi, który wspó"tworzy" to pismo i by" z nami
przez 20 lat, wspania"emu poecie, prozaikowi, publicy%cie i t"umaczowi, a nade wszystko przyjacielowi.

Nasz!partner

WOJCIECH KASS
Kto

dla Feliksa Netza

kto teraz do mnie zd#%a
lecz d#%y po kryjomu
kto teraz po mnie wo!a
lecz wo!a nadaremnie
kto chwyta !uk Ogrodowej
kto ci"ciw" Grunwaldzkiej
kto nak!ada strza!" $wiat!a
lecz trafi' w cel nie mo%e
kto dyszy, ale oddechu chwyta'
nie umie, by dobiec do mnie
kto w zanadrzu trzyma prawd"
lecz nie dotrzymuje s!owa
kto chce mnie ugo$ci'
lecz przyjmuj" krzywdziciela
kto chce przynie$' mi!o$'
lecz przenosi j# obok
kto biegnie jak oszala!y
lecz nie dobiega do mnie
kto jest stró%em dobrej nowiny
a wieszczy widmo kl"ski
kto przesy!a szacunek
lecz otrzymuj" pogard"
kto pochyla si" w pas
lecz nó% wbija w plecy
kto chce mi si" przy$ni'
lecz $ni si" komu innemu
kto $ni moj# sekretn# bajk"
lecz snu tego nie zapami"tuje
kto czyta mi ten wiersz
lecz kradnie obola!e serce
kto darowuje mi ostanie s!owo
lecz nie poznaje pierwszego
kto g!aszcze mnie w trumnie
lecz %yczy mi umierania
16.03.2015
Wojciech Kass (ur. 1.09.1964 r. w Gdyni) – poeta i eseista. Opublikowa! tomiki: Do !wiat"a (1999), Jele# Thorwaldsena (2000) – za które otrzyma! nagrod" im. Kazimiery I!!akowiczówny i nagrod" Stowarzyszenia Literackiego
w Suwa!kach, Prószenie i pranie (2002), 10 Gedichte aus
Masurenland (2003, wybór wierszy w j"zyku polskim i niemieckim), Przyp"yw cieni (2004), Gwiazda G"óg (2005),
Pie!# mi"o!ci, pie!# do!wiadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry i sny (2008) oraz 41 (2010). W 2012
ukaza!a si" publikacja pt. Czterdzie!ci jeden. Wiersze i glosy, zawieraj#ca pie$ni z 41, dziennik poety z okresu ich
pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym
tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Jest
autorem opracowania o zwi#zkach Czes!awa Mi!osza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996) oraz
ksi#%ki eseistycznej P$kni$te struny pe"ni. Wokó" Konstantego Ildefonsa Ga"czy#skiego (2004). Nale%y do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. By! stypendyst#
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2002, 2008). Wchodzi w sk!ad redakcji dwumiesi"cznika literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrod# „Nowej
Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), br#zowym
medalem Zas!u%ony Kulturze „Gloria Artis” (2007),
„Sopock# muz#” – nagrod# prezydenta Sopotu (2011). Jego wiersze t!umaczone s# na j"zyk niemiecki, angielski,
w!oski, francuski, hiszpa&ski, litewski, czeski, s!owe&ski,
serbski, chorwacki, bu!garski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Ga!czy&skiego
w Praniu na Mazurach.
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FELIETONY
35. Z MOICH GÓREK
Witold Turant KIMKOLWIEK JESTE)…, CZYLI MUSZTARDA PO OBIEDZIE
41. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa$ski WOJEWÓDZTWO-)L,SKIE-I-JEGO-IKONY: TRWA$O)+-I-PRZEMIJANIE?
54. PORADNIA J/ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas WSIE JAJA
61. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek LUFTN,+-SI/
75. MI/DZY NUTAMI
Magdalena Dziadek GO)CIE Z WARSZAWY W NOSPR; VI FESTIWAL PRAWYKONA1;
RECITAL PAW$A WAKARECEGO
83. Wojtek &uka PRZYS$OWIA „)L,SKA”
84. Z ZAPISKÓW EMERYTA
Jaros"aw Starzyk JESTE)MY M,DRZY?
PLASTYKA
48. Wies"awa Konopelska SI$A-CZTERECH CZYLI-„KO1-TROJA1SKI”
49. KO1 TROJA1SKI: BEDNAREK, BLUKACZ, NALIWAJKO, WALCZAK. BWA Katowice
50. WIKTOR OSTRZO$EK. Witra'e z ko#cio"a pw. Naj#wi&tszego Serca Pana Jezusa w Katowicach
51. ks. Henryk Pyka WIKTOR-OSTRZO$EK – ARTYSTA-WPISANY-W-)L,SKIE-SACRUM
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L,SKA”: FERDYNAND SZYPU$A

MARIA#SZTUKA
Dzia% kultury
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PUBLICYSTYKA
6. Krystyna Heska-Kwa!niewicz ROZMOWY Z FELKIEM
8. Zbigniew Kad"ubek *Y+ TO T$UMACZY+
12. Jacek Lyszczyna CZYTAJ,C T$UMACZENIA FELIKSA NETZA
14. Tadeusz Kijonka FELIKS NETZ Z KATOWIC (spisane z pami&ci)
20. Katarzyna Bereta FELIKS NETZ W „)L,SKU”
22. Krzysztof Karwat OBCY-Z-FELS.-SZILÉZIA
23. Edward Kabiesz FILMOWA „KROMKA CHLEBA”
24. Maciej Melecki CA$KOWITA OBECNO)+
25. Witold Turant DROGI FELKU...
26. Karol Bajorowicz UWA*NIE S$UCHA$...
32. Maria D#bicz KARPACZ. PRZERWANA ROZMOWA
36. „ROZMOWA NA 20. LECIE”:
Rozmowa z prof. Markiem S. Szczepa$skim BURMISTRZOWIE POWINNI RZ,DZI+ )WIATEM
38. Henryk Szczepa$ski KATOWICE ZA SCHNEIDERA (I)
42. Krystyna Heska-Kwa!niewicz, Lucyna Sadzikowska GUSTAWA-MORCINKA-LISTY Z-DACHAU
46. Gra%yna Barbara Szewczyk ODSZED$ WIELKI SZWEDZKI POETA
TOMAS TRANSTRÖMER, LAUREAT NAGRODY NOBLA
53. Karol Rafa" Bula PAMI/CI „KAROLA Z ATMY”
55. Dariusz Rott STEFAN )L,ZAK – WIELKA POSTA+ *YCIA MUZYCZNEGO NA )L,SKU I W ZAG$/BIU
56. Wies"awa Konopelska „SIEDEMDZIESI,TKA” )L,SKICH-FILHARMONIKÓW
58. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ,DU TERYTORIALNEGO
Krzysztof Kosi$ski GADANIE O NICZYM?

TEATR
64. Witold Koci$ski DUCHY GÓR,!
65. Joanna Waro$ska Z BLISKA I Z DALEKA
66. Katarzyna Bereta W HO$DZIE PROFESOROWI JÓZEFOWI )WIDROWI
KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,*KACH
70. Ryszard Bednarczyk WIERSZE-JAK-UMIERAJ,CE-S$ONIE
71. El%bieta Dutka Z-OPOLA-NA-KRESY-I-Z-POWROTEM
72. Marcin Wieczorek DYPLOMACI-SASCY
73. Witold Turant MAKRYNA-CIERPI-ZA-MILIONY
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Wojciech Kass KTO
7. Krzysztof Kuczkowski WIERSZ PI,TY I SZÓSTY
11. Przemys"aw Dakowicz CZES$AW MI$OSZ I JERZY ANDRZEJEWSKI PISZ,
SCENARIUSZ I WYGL,DAJ, PRZEZ OKNO
13. Adrian Gle$ T$UMACZ ZGODY
27. Jerzy Suchanek CZWARTY DZIE1
28. Feliks Netz POS$OWIE (fragmenty Pos"owia do nowego wydania „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina)
EKOLOGIA
62. Jolanta Matiakowska CZEKI-DLA... ZIEMI
STA$E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. TRZY-DNI-EUROPEJSKIEGO-KONGRESU GOSPODARCZEGO
68. OPOLSKIE
74. Z *YCIA BIBLIOTEK
Beata Ward#ga BIBLIOTEKA-OTWARTA-NA-ZMIANY
NOTATNIKI KULTURALNE
76. Wies"awa Konopelska KATOWICE
78. Jan Picheta BIELSKO
79. Joanna Kotkowska CZ/STOCHOWA
80. Janusz Wójcik OPOLE
81. Maria Sztuka ZAG$/BIE
82. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Feliks Netz w Le#niczówce Pranie, 29 czerwca 2013 roku.
Fotografia: $ukasz Borkowski

Projekt obj&ty
mecenatem
MIASTA KATOWICE

!l'ski Zwi'zek
Gmin i Powiatów

Wojewódzki Fundusz
Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Urz'd Marsza%kowski
Województwa
Opolskiego

Dofinansowano ze )rodków
Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Drodzy Czytelnicy
1989 roku nak!adem Wydawnictwa „"l#sk” ukaza! si$ !l"ski almaW
nach poetycki. Swoje utwory drukowali w nim: Krystian Ga!uszka,
Jacek Golonka, Marian Kisiel, Bogda Prejs, Beata Rokosz i wielu innych.

W%ród nich znalaz!em si$ i ja. Redakcji antologii podj$li si$ Feliks Netz
i Maciej Szczawi&ski, a wst$p napisa! Tadeusz Kijonka. Pami$tam d!ugie
godziny, które sp$dzili%my z redaktorem Netzem dokonuj#c wyboru moich wierszy. By! niezwykle skupiony i bardzo surowy w swoich ocenach,
ale w ko&cu zaproponowa! do druku dwa teksty. Dwadzie%cia pi$' lat pó(niej wielkim zaszczytem dla mnie by!o powo!a' Feliksa Netza na kierownika dzia!u poezji i prozy miesi$cznika „"l#sk” i wspó!pracowa' z nim. Planowa! napisanie do czerwcowego numeru tekstu syntetycznego o obecno%ci
literatury w naszym miesi$czniku na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Obj$li%my niedawno patronat prasowy nad Jego bibliofilskim dwuj$zycznym (hiszpa&skim i polskim) tomikiem translatorskim zawieraj#cym
przek!ad jednego z poematów Federico Garcíi Lorki, którego wydawc# by!
Instytut Miko!owski. I gdy ju) wydawa!o si$, )e Feliks Netz zaczyna remisowa' ze swoj# chorob#, przysz!a jak)e smutna wiadomo%'... Wspominaj# Go w tym numerze m.in. Zbigniew Kad!ubek, Tadeusz Kijonka, Krzysztof Karwat i Witold Turant...
Kilka miesi$cy temu zaproponowa!em wszystkim cz!onkom naszego
zespo!u redakcyjnego pisanie „rotacyjnego” wst$pniaka, zwanego z angielska „edytorialem”. Sporym zainteresowaniem Czytelników cieszy!
si$ zw!aszcza nietypowy tekst redakcyjny zaproponowany przez Wojciecha *uk$ w formie komiksu. Postanowili%my wi$c wprowadzi' now# sta!# rubryk$ – felieton komiksowy autorstwa Wojciecha *uki pt. Przys#owia «!l"ska». W kolekcji jubileuszowej prezentujemy dzie!a Ferdynanda
Szypu!y, przybli)amy tak)e twórczo%' witra)ow# Wiktora Ostrzo!ka. Tym
razem naszym rozmówc# na dwudziestolecie jest profesor Marek Szczepa&ski, którego chyba nikomu z naszych Czytelników przedstawia' nie
trzeba. Ponadto piszemy o jubileuszu siedemdziesi$ciolecia Filharmonii
"l#skiej, a profesor Gra)yna Barbara Szewczyk wspomina zmar!ego 26
marca 2015 r. noblist$ Tomasa Tranströmera. Jeszcze tak niedawno cieszyli%my si$ z doktoratu honorowego nadanego mu przez Uniwersytet "l#ski w Katowicach...
Zwracam uwag$ zw!aszcza na dwie prawdziwe per!y tego numeru: artyku! Marii D$bicz o Tadeuszu Ró)ewiczu (w rocznic$ %mierci Poety) oraz
nieznane, niedawno przet!umaczone z niemieckiego listy Gustawa Morcinka z Dachau (pisze o nich profesor Krystyna Heska-Kwa%niewicz).
Na zako&czenie musz$ doda', )e moja misja jako redaktora naczelnego
„"l#ska” wkrótce – po trzynastu miesi#cach – wyga%nie. To nie pierwsza
zmiana redaktora naczelnego w okresie od stycznia 2013 roku. Ten ostatni rok to fascynuj#ca przygoda. Pisma nie uda!o si$ zrewolucjonizowa',
nie to by!o jednak moim celem, ale uda!o si$ je utrwali' na rynku w roku
dwudziestolecia miesi$cznika, utrzymuj#c – mimo ró)norodnych niesprzyjaj#cych okoliczno%ci – wysokie standardy dziennikarskie. I za to wszystkim, którzy mieli w tym swój wk!ad – oczywi%cie równie) krytyczny – a tak)e na szym Re dak to rom i Wspó! pra cow ni kom oraz sza cow nym
Czytelnikom – serdecznie dzi$kuj$.
DARIUSZ ROTT
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! DOK!ADNIE
de ka d" te mu, 2
kwietnia 2005 roku
zmar# Papie$ Jan Pawe# II. By#a to poruszaj%ca wszystkich
chwila. T#umy w milcze niu #% czy #y si"
z cierpi%cym papie$em. Emocje i $ar
przypomnia#y liczne
do dat ki spe cjal ne,
programy telewizyjne
i nabo$e&stwa.
! RADNI powiatu cieszy&skiego nie
zgodzili si" na upami"tnienie Herberta
Czai. W uzasadnieniu uchwa#y napisano, i$ „Rada Powiatu Cie szy& skie go
wyra$a jednoznaczn%, negatywn% opini"
Zapis wydarze& w sprawie zamiaru
z miesi%ca umieszczenia na bupoprzedzaj%cego dynku Zespo#u Szkó#
zamkni"cie Specjalnych w Skonumeru czo wie ta bli cy go
upa mi"t nia j% cej”.
Podkre'lono tak$e,
$e wszelkie „próby
gloryfikowania osób zaanga$owanych
w dzia#alno'( antypolsk% wzbudzaj% nasz
sprzeciw oraz stanowi% przyk#ad zak#amywania historii”.
! SILESIANISTYKA coraz bli$ej startu. W pa)dzierniku ruszaj% studia 'l%skie,
pierwszy w Polsce kierunek oferuj%cy
wiedz" o regionie, której zdobycie b"dzie
na gra dza ne ty tu #em ma gi stra. Zgo d"
na utworzenie silesianistyki – w formule
stacjonarnej i zaocznej – wyda# Senat
Uniwersytetu *l%skiego.
! KONIEC darmowego parkowania
w centrum Gliwic. Pojawi#y si" parkomaty na ulicach. Ju$ w lipcu za postawienie
auta np. na gliwickiej starówce przyjdzie
zap#aci( 2,80 z# za pierwsz% godzin".
A potem jeszcze wi"cej.
! SZPITAL Miejski w Sosnowcu b"dzie
jak nowy. Zostanie tu zainwestowanych 30
mln z#. Powstanie za to m.in. nowy blok
operacyjny i oddzia# intensywnej terapii.
! WSPOMNIENIA s% bezcenne. Dlatego wa$ne postacie z naszego regionu
dziel% si" przed kamerami swoimi wspomnieniami. Zbiera je Filmoteka *l%skich
Portretów Mówionych. Powstaje w ten
sposób bezcenny zapis dziejów. To arcyciekawy projekt Biblioteki *l%skiej w Katowicach. Jego celem jest uwiecznienie
'wiadków dziejów regionu, ludzi, którzy
„nosz% w sobie bezcenn%, wyj%tkow% histori" czasów i miejsc, z którymi byli
zwi%zani w ci%gu swojego $ycia”. Z filmowych relacji powstaje multimedialna kolekcja licz%ca obecnie ponad 40 portretów.
! PORA+AJ,CE s% ustalenia specjalnej, powypadkowej komisji Wy$szego
Urz"du Górniczego, dotycz%ce katastrofy
z 6 pa)dziernika 2014 roku, jaka mia#a
miejsce w kopalni „Weso#a” w Mys#owicach. !amano tu górnicze przepisy i podobnie jak przed laty w Halembie, nie wyprowadzano górników, kiedy st"$enie metanu
przekracza#o dopuszczalne 2 proc. Zi-

MIESI!C
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gnorowano te$ po$ar endogeniczny, który powsta# na dzie& przed tragedi%. W rezultacie tych zaniedba& dosz#o do tragedii – pi"ciu górników zmar#o, a 25 zosta#o
rannych, za' kolejnych dwóch nadal przebywa w szpitalach.
! TIR nagle zjecha# z drogi i uderzy#
w pobliski dom. Na prostej drodze. Ten
wypadek, który móg# zdarzy( si" wsz"dzie – mia# miejsce w Czechowicach
w 'rod" 8 kwietnia tu$ po pó#nocy.
W 'cian" domu pani Jadwigi Sokó# uderzy# du$y, ci"$arowy samochód – renault,
przewo$%cy przesy#ki kurierskie taranuj%c po drodze bram", p#ot i ogródek.
By#o o krok od tragedii.
! BIELIZNA dla Afryki. Parafia ewangelicka w Szczyrku-Salmopolu w#%cza
si" w pomoc dla Burkina Faso, wspieraj%c
projekt Centrum Misji i Ewangelizacji Ko'cio#a Ewangelickiego „Sekretna Misja”.
Praktyczni ewangelicy zach"caj% jak najwi"ksz% liczb" Polek do kupna i podarowania kobietom z Afryki bielizny. Uwaga!
Wa$ne, by by#a to bielizna z bawe#ny lub
innej naturalnej tkaniny, bez sztucznych dodatków. Zbiórka trwa do 27 maja.
! W-ZE! Murckowska w Katowicach
co jaki' czas si" zap"tla i w efekcie tworzy megakorek (albo megazator) w samym
sercu 'l%sko-d%browskiej aglomeracji.
Przypomnijmy, $e codziennie je)dzi t"dy 100 tys. aut. Ka$dy remont w okolicach
w"z#a Murckowska oznacza parali$ nie tylko Katowic, ale i aglomeracji. T#oczne bywaj% zw#aszcza pi%tkowe popo#udnia, kiedy wszystkim si" 'pieszy do domów.
! ZMAR! nasz Przyjaciel, Bliski nam
Cz#owiek, red. Feliks Netz (rocznik 1939),
znany pisarz, poeta i t#umacz, od lat zwi%zany z redakcj% miesi"cznika „*l%sk”,
a tak$e innymi 'l%skimi mediami (m.in. Radiem Katowice, tygodnikiem „Panorama”).
Odszed# 12 kwietnia, po$egnali'my Go 16
kwietnia br. na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.
! FACEBOOK musi by( po 'l%sku.
W po#owie kwietnia uwa$a#o tak ponad
cztery tysi%ce osób. Tylu *l%zaków popar#o apel o 'l%sk% wersj" j"zykow% Facebooka. Pracowników Marka Zuckerberga,
twórcy serwisu, ma przekona( 20 tysi"cy
wys#anych maili. Czy nazbiera si" a$ tyle? Kto tymu przaje niech pisze...
! WSKOCZY! na dach samochodu.
Przez prawie kilometr jecha#, trzymaj%c si"
relingów. Do 'rodka wozu dosta# si" przez
tylne drzwi, zaci%gn%# r"czny hamulec,
w ko&cu wyj%# kluczyki ze stacyjki. I z#apa# z#odzieja. Takie sceny rozegra#y si"
w Paw#owicach. Na dachu by# 35-letni Jacek Biernacki z Jarz%bkowic, ratownik
z kopalni „Pniówek”, któremu skradziono
auto na stacji benzynowej, bo nieopatrznie zostawi# kluczyk w stacyjce.
! TELEWIZJA z Kataru, Al Jazeera, nakr"ci#a – zdaniem wielu – uproszczony,
przerysowany film o gin%cym mie'cie, 'l%skim Bytomiu. Ale có$ wi"cej da si" powiedzie( w 2,5 minuty? Zreszt% to prawda. M#odzi ludzie st%d uciekaj% za granic",
starzy nie maj% za co $y(, dooko#a bieda,
pogórnicze ruiny i puste place zabaw.
Przed Bytomiem nie ma 'wietlanej przysz#o'ci.
! WESO!E Miasteczko b"dzie weselsze. Tak obiecuj% nowi w#a'ciciele ze

S#owacji, spó#ka Tatry Mountain Resorts,
która w ci%gu 5 lat zainwestuje w chorzowski przybytek 117 mln z#.
! GITARY maj% swoje muzeum i to
w Katowicach. Przy ul. Krzywej powsta#o prywatne Muzeum Historii Gitary. Jest
tu 60 czynnych (bo mo$na na nich zagra()
eksponatów. Wspó#w#a'cicielem muzeum
jest Tomasz Cierpisz. Muzeum mo$na
zwiedza( od wtorku do niedzieli od 16
do 20. Wej'ciówki s% po 7 i 10 z#.
! T,PNI-CIE, jakie mia#o miejsce
w kopalni Ruch *l%sk w Rudzie *l%skiej,
w sobot" 18 kwietnia tu$ po pó#nocy
na g#"boko'ci 1080 metrów okre'lono
jako jedno z najsilniejszych w naszym regionie w ostatnich latach. Mia#o si#" ponad 4 stopni w skali Richtera. Fachowcy
mówi% nawet o „niewielkim trz"sieniu ziemi”, bo energia mu towarzysz%ca by#a odczuwalna w promieniu 20-30 km. W wyni ku t%p ni" cia pod zie mi% zo sta #o
uwi"zionych dwóch górników. Do pocz%tku maja trwa#a dramatyczna akcja ratunkowa.
! NOWYM szefem Jastrz"bskiej Spó#ki W"glowej zosta# Edward Szl"k. Rada
Nadzorcza w"glowego giganta poinformowa#a 20 kwietnia wieczorem o swoim jednog#o'nym wyborze. Nowy szef spó#ki, 64-letni Edward Szl"k, dotychczas
prezesowa# spó#ce JSW-KOKS SA. Zwi%zkowcy podkre'laj%, $e to cz#owiek Zagórowskiego, poprzedniego, znienawidzonego przez nich prezesa, ale – zaznaczaj%
– daj% mu szans".
! KONFERENCJA o Tragedii Górno'l%skiej odby#a si" 22 kwietnia w Sejmie
RP. O dramatycznych wydarzeniach,
w wyniku których cz"'( *l%zaków wywieziono w 1945 roku na Wschód wielu parlamentarzystów us#ysza#o po raz pierwszy
w $yciu. Nic dziwnego, bo to wci%$ jedna z bia#ych plam, wiedza nieobecna
w podr"cznikach historii. Pomys#odawczyni% spotkania by#a Danuta Pietraszewska,
pos#anka PO. Patronat nad konferencj% i towarzysz%c% jej wystaw% obj%# marsza#ek
Sejmu, Rados#aw Sikorski.
! *L,SKIE Davos, tak nazywa si" Europejski Kongres Gospodarczy, jaki go'ci
co roku w Katowicach od siedmiu ju$ lat.
W tym roku obrady toczy#y si" w nowoczesnym Centrum Kongresowym, a je'li
chodzi o statystyki – to nie licz%c d#ugo'ci korków – kongres trwa# trzy dni (od 20
do 22 kwietnia), wzi"#o w nim udzia# 7500
go'ci, przeprowadzono 110 debat – nie licz%c wydarze& towarzysz%cych.
! OGROMNYM powodzeniem cieszy
si" przedstawienie „Czarny Ogród” przeniesione na deski Teatru *l%skiego (premiera 17 kwietnia). Monumentaln%, 500-stronicow% publikacj" o dwóch dzielnicach
Katowic – Nikiszowcu i Giszowcu stworzy#a Ma#gorzata Szejnert. Adaptacja sceniczna, jak podkre'laj% twórcy (m.in. re$yser Jacek G#omb, scenariusz Krzysztof
Kopka), nie jest spektaklem wy#%cznie o historii Giszowca i Nikiszowca, lecz o ludziach tam miesz ka j% cych. W ob sa dzie – prawie wszyscy aktorzy Teatru
*l%skiego, studenci teatralnego studium aktorskiego przy teatrze, dzieci i staty'ci. I niezawodny Bernard Krawczyk.
KRONIKARZ
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Rozmowy z Felkiem
Tuesday, June 17, 2014 8:35
Felku Kochany, jak Twoje sprawy? Czy
zjawisz si! w radiu na promocji sonetów Tadeusza? Tak Ci! dawno nie widzia"am, tak
cz!sto my#l! o latach naszej wspólnej
przyjacielskiej drogi, czy móg"by# mi przys"a$ jaki# swój nowy wiersz? Potrzebuj!
chwili pi!kna! Wczoraj zrobi"a doktorat
moja 21 doktorantka, teraz taka to moja
dru%yna, bo wci&% czuj! si! dru%ynow&. Serdeczno#ci – k.
Wednesday, June 18, 2014 11:28
Droga i Mi"a Krystyno,
Jestem po pierwszym cyklu nowej fazy
chemioterapii, czy si! oka%e skuteczna, zobaczymy… 27 wracam na kilka dni do Kliniki na drugi cykl, jest to równie wyczerpuj&ce jak tamta wcze#niejsza faza. Jestem
g"!boko wdzi!czny za wszystkie my#li po#wi!cone mojemu zdrowiu, tak%e naszej pó"wiekowej przyja'ni, wreszcie temu, co pisz!! Prosisz o wiersz, #l! zatem z ochot&
tekst, napisany, jak sporo innych, na Reymonta… A mo%e jeszcze i ten drugi, „Ojciec” (uka%e si! w „Twórczo#ci”, jesieni&
z Barabaszem i (azarzem oraz Drog&
Krzy%ow&).
Mam nadziej!, %e b!d! czu" si! na tyle dobrze, by przyj#$ na promocj! tomu Tadeusza.
Mam szczery zamiar!
Tak wi!c do rych"ego!
)ciskam Ci! mocno!
Felek
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Rozmowy z Felkiem, a potem ju!
tylko maile; podobno wa!niejsza od maili jest !y wa roz mo wa z Dru gim?
A gdzie!bym szuka"a teraz tamtych my#li i s"ów! Wstrz$saj$ce, telegraficzne
i pe"ne tre#ci, dramatyzmu. Jest ich tak
du!o, tyle !e uzbiera"oby si% na ksi$!k%-rozmow%. Ten wiersz wtedy przys"any,
Dwie #mierci pora!a" wyobra&ni%. Nawracaj$cy motyw jego poezji i prozy,
roz dar cie mi% dzy nie miec ko #ci$ (oj ciec) i polsko#ci$ (matka) tu zyskiwa"
wy miar osta tecz ny, ale za ra zem co dzienny, domowy:

Dwie #mierci by"y w moim domu;
po mieczu: der Tod – des Schlafes
Bruder,
po k$dzieli: #mier' – siostra snu.
[…]
w holu mojego domu, tam gdzie zwykle
wieszam kurtk% i we"nian$ czapk%,
wisz$
dwie kosy, czasem s"ysz% jak w nocy
jedno
ostrze lekko uderzy o drugie,
jakby mówi"y: nie #pij nazbyt spokojnie,
jeste#my,
czuwamy.
Taki hall jest w ka!dym domu, wieszamy tam p"aszcze i kurtki, ale teraz, gdy zapada ciemno#' zaczynamy si% ws"uchiwa',
czy nasze kosy te! ju! dzwoni$? Jak!e trzeba by' m%!nym, by ten d&wi%k nazwa'
i opisa'! Ile by"o w jego dniach przedostatnich takich nocy, takiego s"uchania? Jak tu
spa', gdy s"ycha' taki brz%k?
Felek bardzo #wiadomie zmaga" si%
z chorob$, jego wiersze i rozmowy z nim
by"y pe"ne my#li o odej#ciu (boja'* i dr%enie. Choroba na #mier$). Ale by" tak!e wychylony ku !yciu, mia" jeszcze ambitne plany nowych przek"adów i nowych tekstów.
Ka!da wiadomo#' od niego nios"a informacje o tym, co jeszcze zrobi. Kiedy# mi si%
zwierzy", !e ostatni$ dziesi$tk% lat (a mo!e jej po"ow%?) po#wi%ci na pisanie. Nie po#wi%ci ju!, i nie prze!yje jubileuszu, przygotowywanego przez !on% Beat% wraz
z Urz%dem Miasta Katowice. Ale w tych
„rozmowach” wci$! s"ycha' jego g"os:
Sunday December 07 2014:
„Czekam na listopadowo-grudniowy
TOPOS, do którego b!dzie do"&czony mój
tom „Krzyk sowy”. Jeszcze nie mam do#$
si", by wróci$ do mojej prozy, ale cale partie uk"adam sobie w g"owie. Je#li wróc& si"y, zapisz! to, co wymy#li"em do tej pory.
Wiele mam ju% w komputerze, na szcz!#cie.
[Z] Satysfakcj& i podziwem obserwuj!
jak walczysz o prawdziw& narracj! historyczn& o wie%y spadochronowej (mówi&c

skrótowo). To pi!kna karta w Twoim %yciu,
nie tylko naukowym!
)ciskam Ci! mocno!
Felek
W wymiarze osobistym i twórczym Feliks Netz doszed" chyba do pe"ni, cho'
chcia" jeszcze wyda' powie#' i kilka t"umacze(, cho' by" realist$, to przecie! czu"o si% dochodzenie do jakich# granic. Przemys"aw Dakowicz nazwa" ostatni z jego
tomów poetyckich Krzyk sowy w%drówk$
„od grobu do grobu” („Topos” 2014 nr 5),
pe"n$ poetyckiej maestrii, zawieraj$c$
trudne pytanie o prawd% i &ród"o naszej wewn%trznej si"y. Ju! wtedy Felek chyba
zna" prawd%, o sobie, o naszych dziejach,
o porz$dku #wiata. Gdy mailowali#my
na temat „Toposu”, w którym wywiad
z Netzem prowadzony jest przez Wojciecha Kassa napisa":”
„Wy#l% Ci najnowszy numer TOPOSu, w którym jest blok materia"ów po#wi%conych mnie, w tym d"uga, 30 stron wydruku, rozmowa ze mn$, której mi ju!
pogratulowa" Dariusz Rott, a z Sopotu
dzwoni" Zbyszek Jankowski: ju! w po"owie lektury owej rozmowy musia" zadzwoni' do mnie „pora!ony prawd$, nieza le! no #ci$ my #li i s$ dów”, ja kie
wypowiadam! Rzeczywi#cie, to, tam mówi%, mówi% w poczuciu pe"nej wewn%trznej wolno#ci.” (oktober 27 2014). Takiego poczucia nie osi$ga si% „bezkarnie”,
za to si% p"aci najwy!sz$ cen%, któ! ma tak$ odwag%? Dobrze okre#li" t% rozmow%,
do bólu szczer$ Zbigniew Jankowski,
ona pora!a, czytana wczoraj i dzisiaj
wci$! boli, gniewem na siebie, na nas,
na nasz$ histori% i to, co z ni$ robimy (raczej – nie robimy!). Felek na t% drog%
wszed" w stanie wojennym. S"ynny wiersz
Dzie* siódmy otwiera" nowy rozdzia"
w jego !yciu i pisaniu. Wtedy dostrzeg",
!e #mier' mo!e by' po!ywna, jak kromka chleba. Ta droga doprowadzi"a do wiersza )mier$ w Kutach (tam zgin$" od kuli
sowieckiego !o"nierza Tadeusz Do"%ga-Mostowicz), zbudowanego na motywie
symbolu-klucza szosy zaleszczyckiej i topiki „!agwi$cego wrze#nia” – bolesnego
i historiozoficznego, pokazuj$cego spojrzenie z oddali, ponad histori$ i jej pokr%tn$ logik$. Cz"owieka, który ju! wie, tak!e o tym, co dzi siaj jest w na szej
codzienno#ci, dok$d zmierzamy „zaleszczyck$ szos$”.
)arliwa modlitwa, codzienna komunia
#wi%ta i jego trudne zmaganie si% z sob$ (ks.
prof. Jerzy Szymik móg"by co# o tym powiedzie'). I wiersze w"asne i cudze, rozrachunek i testament.
Potem maile coraz krótsze, czasem
do bólu osobiste, jeszcze jakie# rozmowy,
w grud niu po #wi% tach tro ch% !ar tów. I trwo!liwe komunikaty, wci$! wi%cej
milczenia
Od niedzieli (12 kwietnia) ju! s"ysz% tylko wiersz Juliana Ejsmonda:
Gdy przyjdzie czas odlotu do krainy innej,
to odlec% w porywie szcz%#cia
i natchnienia
jak ptak, co uciekaj$c z ziemi
niego#cinnej
ziemi% na niebo zamienia…

KRYSTYNA*
HESKA-KWA+NIEWICZ

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI
Wiersz pi!ty i szósty
dla F.N.
[pi!ty]
– Od pi!ciu, sze"ciu wierszy zaczyna si!
ksi#$ka, mówi Netz. – A cztery?
A cztery, dopytuj!, bo cztery nowe mam.
– Cztery to za ma%o, ani rytmu, ani formy,
ani g%osu, bo ten ginie w monotonnym szumie
wieczno"ci po"ród innych g%osów i form.
Chodzi o w%a"ciwy ton, przeczucie ca%o"ci.
Przy czterech nie mo$na mie& przeczucia
ca%o"ci. Pi#ty i szósty to co innego, s#
jak ambony na skraju lasu. Wida& z nich
ca%# okolic!. Wiosn# na podestach dr# si! sójki,
zim# dzikie psy szoruj# bokami o belki
rusztowa'. Tropi# "lady lisów i borsuków.
Poeta jest tropicielem. Dr$y z rado"ci, kiedy
lampa umys%u o"wietla drog! pi!ciu,
sze"ciu najbli$szym s%owom. – Cztery to
za ma%o, powtarza Netz, i kiedy jeszcze mówi,
z krajobrazu znikaj# ambony, las i jego skraj,
kambryjski "nieg zasypuje "lady zwierz#t.
Droga ginie w domys%ach, ga"nie lampa.
Jest noc, a mo$e dzie'.
[szósty]
Nie zapominamy. Nie wybaczamy.
Spodziewajcie si" nas. Siedzimy przed
le"niczówk# z widokiem na jezioro zachodz#ce
ple"ni# mg%y. Spodziewamy si! ich.
Pliszka maszeruje po kalenicy od jednego kra'ca
dachu do drugiego. Jest suwakiem zamka
b%yskawicznego, który rozdziela widzia%em
od zobaczy%em, niedokonane
od dokonanego. Obydwa jednakowo
realne. Jest dzie', a mo$e noc.
Krajkowo/Or#owo, czerwiec/lipiec 2012
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!y" to t#umaczy"

#umacz jest praktykiem rozumienia
T
i artyst$ sztuki po%redniczenia, #$cz$cej rzeczy i epoki w taki sposób, &e

8

trudno to nawet sobie wyobrazi". 'wiat
dawno by si( ju& rozpad#, uwierzcie mi,
gdyby nie wysi#ki t#umaczy, &eby integrowa", scala" i przek#ada". Integratorzy-t#umacze s$ Atlasami podtrzymuj$cymi
na swych filologicznych mocnych plecach
ca#y ten %wiat tak strasznie ci(&ki od g#upoty. I s$ t#umacze szafarzami tajemnic.
Bez tajemnic, tak samo jak bez t#umaczy
dawno by#oby ju& po %wiecie. Jak to jest
z tajemnic$ czasu i tak zwanym przypadkowym zbiegiem okoliczno%ci, rozmy%lam…
Moja krakowsko-w(gierska kole&anka i t#umaczka Noémi Petneki 12 kwietnia bie&$cego roku napisa#a na swoim
blogu, nazwanym #adnie „Krakk) blog”,
o Feliksie Netzu. Da#a do tego tekstu
wiersz przywo#uj$cy ducha Ady’ego
i Attili Józsefa. Mówi mi Noémi Petneki, &e chcia#a uhonorowa" t#umacza literackiego, poniewa& dobrzy t#umacze
ofiaruj$ cia#o i krew t#umaczonemu autorowi, wykonuj$ najci(&sz$ bodaj&e

prac( umys#ow$, aby wydawa#o si(, &e
jego j(zykiem ojczystym jest j(zyk docelowy t#umaczenia. Chodzi#o o wiersz
na Dzie* Poezji. Na Dzie* Poezji w#a%nie wybra#a wiersz Feliksa Netza, %l$skiego pisarza, poety, radiowca i t#umacza, w kr( gach hun ga ry stycz nych
znanego przede wszystkim z t#umacze*
Máraiego, niemniej jego nazwisko mo&na znale+" w antologiach i tomach poezji w(gierskiej wydanych w Polsce, pisze Noémi Petneki. Netz przek#ada#
zreszt$ nie tylko z w(gierskiego. Prezydent János Áder podczas obchodów
Dnia Przy ja+ ni Pol sko -W( gier skiej
w Katowicach wyg#osi# d#ugie przemówienie o zas#ugach Feliksa Netza i omówi# jego drog( do Máraiego. Ale czy czyta# je go utwór b( d$ cy gorz kim
podsumowaniem „osi$gni("” transformacji? Wiersz Netza ukaza# si( w „Nagyvilág” w przek#adzie Gábora Zsille.
Mniejsza teraz o ten wiersz. Chodzi mi
tylko o to, &e ten gorzki ton, o którym
wspomnia#a Noémi Petneki pojawia#
si( u Netza cz(sto. Mo&e nawet nie by#
wcale taki gorzki, co po prostu ci(&ki

ZBIGNIEW
KAD,UBEK

etycznie. Brzmia# i nabrzmiewa# jak
wyrzut i ostrze&enie – by# to g#os smutny, tak, jak cz(sto smutny by# g#os
Máraiego. G#os ten jednak – tak twierdz( – by# zawsze jak$% ukryt$ form$ czego% przek#adanego. Barbara Zwoli*ska,
autorka monografii o prozie Máraiego
(Gda*sk 2011), dedykowa#a sw$ ksi$&k( Netzowi. Autorka pisze o tym, dlaczego Netz przek#ada# w(gierskiego pisarza
i ma #o zna ne go wów czas w Pol sce. I przytacza fraz( Netza: po to, by wype#ni" „deficyt niez#omno%ci” (okre%lenie sa me go Net za!). Uwal nia" od
zak#amywania, retuszów i fa#szerstw
pragn$# Netz nie tylko w przek#adach, ale
tak&e w swojej prozie.
Urodzonym w !wi"to Zmar#ych
(Katowice 1995), najbardziej %l$skiej prozie Netza, prozie niejako pierwotnej i przek#adanej przez Netza ze s#uchu,
s#yszymy narracj( %l$sk$, %l$sk$ translacj(, translacj( Górnego 'l$ska. Translator-Netz-narrator snuje refleksje, które
przeplata opowie%ciami. Epizody, które
si( pojawiaj$, nie licz$ si( z chronologi$.
Koncentruj$ si( wokó# kolegów. Engel-

W

bert Drzysto! (samo nazwisko mog"oby
uchodzi# za przek"ad i przyk"ad $l%sko$ci!), synek z familoka, który si& pos"uguje tylko $l%skim, pragnie zosta# adeptem filologii polskiej, bo polonistyka ma
sens w"a$nie wtedy, gdy studiuje j% Engelbert. „(…) Engelbert Drzysto! siedzia"
obok mnie z t% swoj% rozj%trzon% $l%sk%
dusz% i (szczególnie na j&zyku polskim)
czai" si& do skoku. W przepa$#. W studni&. Czy ju' wtedy powiedzia" sobie, ze
pójdzie na polonistyk&? (e skoczy w t&
studni& i b&dzie lecia" 600 metrów w g"%b
ziemi i albo si& roztrzaska, albo wyrosn%
mu skrzyd"a” (Urodzony w !wi"to Zmar#ych). Inny bohater: Janek Rutkowski
z ojca Natana Hirschberga, który to'samo$# 'ydowsk% jako egzystencj& obiera
i rozwija, nie przestaj%c by# rdzennym
Jankiem Rutkowskim.
Postaci tej powie$ci – jak gdyby figury przek"adu – id% w kierunku swej to'samo$ci, s% w drodze do niej, poszukuj%
jej w g"&bi duszy, tak jak si& szuka z uporem ojczyzny albo mi"o$ci. Ich wybory
'yciowe s% jednak do pewnego stopnia
wrogie jakiejkolwiek to'samo$ci. Nie
zaznaj% spokoju, czegokolwiek by nie wybrali. I nie chodzi tylko o to'samo$# narodow% czy etniczn%. S% lud)mi kraw&dzi, do niczego nie przynale'%, 'yj%
na pograniczu, wi&c musz% ustawicznie
przek"ada#. Miejsce zmusza ich ca"y
czas do wyboru, tak jak wybiera si& s"owa t"umacz%c tekst. Sporo tu górno$l%skiej
dramatycznej psychologii wyboru, m&ki
opowiadania si& za czym$ jednym. Indywidualizuj% wszystko skrajnie, bo translacja jest indywidualizacj% czego$, co obce i obco$ci odpowiada innym g"osem.
Owo „górno$l%skie” z urodzenia, z wyboru, z przyjechania, z ukochania przek"ada si& na inne, coraz to inne. Górno$l%sko$# stanowi przecie' do pewnego
stopnia fenomen translacyjny i Netz doskonale go rozczyta" i rozpowszechni".
cz%c pi&knej translacji, Feliks Netz
dawa" wiele wskazówek, jak w ogóle patrze# na $wiat, bliski i daleki, Górny i Dolny *l%sk, Katowice i okolic&, lite ra tu r&, film, epo ko we prze mia ny,
pulsuj%c%, uciekaj%c% doczesno$# i wieczno$#. „Netz” to nazwisko znacz%ce. Z nazwami i nazwiskami nie ma 'artów. Nie
wolno ich zmienia# i podmienia#. Ani zak"amywa#. Feliks Netz-Sie# "owi" obce
s"owa jak egzotyczne motyle, by przyszpila# je ju' na sta"e do polszczyzny, w polsz czy) nie umiesz cza#. Ja ko s"ow ny
lepidopterolog biega" za tymi s"owami-motylami po "%kach rosyjskich, niemieckich, hiszpa!skich, w&gierskich, angielskich i jeszcze jakich$. Chwyci"
niejedno pi&kno s"owo rosyjskie albo
w&gierskie. Z ró'nych j&zyków cierpliwie
i w skupieniu frazy wy"awia" i wyjawia"
po polsku ich l$ni%c% natur& i zawarto$#.
Jak lepidopterolog wyrusza" na "owy
w$ród babilo!skich ksi%g. Netz-Paj&czarz od"awiaj%c co pi&kniejsze metafory, stawa" si& odnowicielem j&zyka. Jacek
Durski w zako!czeniu recenzji Dysharmonia caelestis, zamieszczonej w „Krytyce Literackiej”, pisze: „Netz napisa"
swoj% najlepsz% ksi%'k& (…), g&st% od prozy i od poezji. Obraz rosn%cy od $rodka.
Katowice-Netz. On – Feliks Netz, niewa'-
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ne czy w Katowicach”. Durski wplata
Netza w Katowice. Da"oby si& popatrze#
te' odwrotnie. Bo Sie# Netza i Netz-Sie#
rozpo$ciera si& szeroko: na Katowice
na pewno, ale i dalej: a' po kra!ce j&zyka. Staje si& inter-Netzem, "%cz%cym
i oplataj%cym Internetem.
Naturalnie Netz by" wpisany w przenoszenie znacze!. Pochodzi" z ziemi dobrzy!skiej (województwo kujawsko-pomor skie), któ ra win na ucho dzi#, ze
wzgl&du na sw% histori&, za przyk"ad miejsca przek"adu, takiego lokum, które mo'na czyta# jako przek"ad. Dzieci!stwo
sp&dzi" w Lubaniu i by" honorowym
obywatelem tego miasta $l%sko-"u'yckiej
i ger ma! sko -s"o wia! skiej trans la cji.
Od 1953 roku mieszka" w Katowicach,
które równie' mog% uchodzi# za lokum
translacyjne i których si& nie zrozumie bez
nieustannego przek"adania.
eliks Netz by" oczywi$cie poet%, eseist%, krytykiem literackim i filmowym,
jednak przede wszystkim by" geniuszem
przek"adu wielkiej literatury. Dawa" przek"adowi nie tylko swoje s"owa, wyobra)ni& poetyck%, swoje cia"o, dusz& i swoj%
wra'liwo$# (Eugeniusz Oniegin Puszkina). Na w"asne uszy to s"ysza"em, gdy
twierdzi", 'e urodzi" si& po to, by przek"ada# ksi%'ki heroicznie prawdomównego
Sándora Máraiego (w"a$c. Sándor Károly Henrik Grosschmied de Mára). Dla
mnie Netz by" poet% zintensyfikowanej
moralno$ci wywiedzionej z prozy Sándora Máraiego. Prze"o'y" tego pisarza:
Dziedzictwo Estery (Warszawa 2008),
Ksi"g" zió# (Warszawa 2006), Krew $wi"tego Januarego (Warszawa 2006), Metoda Vidalego (Gazeta Wyborcza 2010),
Niebo i ziemia (Warszawa 2011), Pierwsza mi#o$% (Warszawa 2007), Po#udniowy wiatr (tekst chyba wci%' nieopublikowany), Siostra (chyba tak samo), Wyspa
(Warszawa 2009), Wyst"p go$cinny w Bolzano (Warszawa 2005), &ar (Warszawa 2008). Nie mam pewno$ci, czy wyliczy"em wszystko.
Netz urodzi" si&, by 'y# jako translator.
By z m&drcem Máraim po"%czy# nas nici% Netz si& urodzi". Uczyni" z w"asnego
'ycia lini& przek"adow%, transmisj&, misj& translacyjn%. Márai w pewnym fragmencie Dziennika powiada: „Jedna jedyna istota – je$li konsekwentnie jest tym,
czym jest – mo'e przemówi# do otoczenia z wielk% si"% wychowawcz%”. Przek"ady Netza, i nie tylko przek"ady, w"a$nie
w ten sposób przemówi"y: maj% moc moraln%, etyczn%, nie tylko uwodz% pi&kno$ci% u"o'onych s"ów. Miejscem docelowym translacyjnego wysi"ku Netza,
portem dla wszelkich przemieszczonych
przez Netza mi&dzy j&zykami s"ów i emocji by" Sándor Márai. Ten W&gier z Górnych W&grzech, urodzony w w&gierskim mie$cie Kassa, czyli w s"owackich
Ko+icach oraz niemieckim i protestanckim Kaschau in der Zips, w w&)le co najmniej trzech j&zyków. Móg"by Márai
i Netz wyzna# to samo, co nomadyczny
Peter Weiss: „Ich war Fremder, wo ich
auch hinkam / Gdziekolwiek bym si& uda",
by"em obcy” (Fluchtpunkt). Ten temat nale'y do morfologii wygnania, która powa'nie zajmowa"a Feliksa Netza. Netz
tak'e przestrze! 'ycia wybra" i codzien-
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nie wybiera" j% od nowa. Jako obcy zosta"
przywiedziony do ró'nych form $l%skiej
czy górno$l%skiej obco$ci. Najlepszymi
t"umaczami s% Odyseusze, zapami&tajcie
to sobie; t"umaczenie jest odysej%, niepewnym kroczeniem i dziwn% przygod%,
zbli'aniem si& do Itaki widmowej i domowej, która jest tylko wtedy, gdy do niej si&
zmierza. Gdy si& dociera do Itaki, znika.
Ka'da nienawi$# i ka'dy fanatyzm maj% swój pocz%tek w zamkni&ciu ucha
na czyje$ s"owo. Fanatyzm to wola nies"yszenia. Gdy Sokrates czeka na egzekucj&, przestrzega swych uczniów, 'eby
przypadkiem z czystej g"upoty pewnego
dnia nie zacz&li pogardza# cudzym s"owem. Tak samo jak mizantrop, który ma
w pogardzie $wiat i ludzi. W dialogu plato!skim Fedon Sokrates nowe przykazanie daje nam: Nigdy nie stawaj si& mizo lo giem (mi só lo gos)! To zna czy
cz"owiekiem nietolerancyjnym wobec
s"owa. To znaczy tak'e: Nigdy nie przestawaj by# cz"owiekiem przek"adu. Wysilaj si& w translacji. ,wicz si& w obco$ci nie-swojego j&zyka. Przeciwie!stwem
mizologa jest, jak wiadomo, filolog,
a naj bar dziej fi lo lo gicz n% czyn no $ci% – jest przek"adanie.
si& dzieje w przek"adzie? Jakie
mechanizmy uruchamia inter-Netzowa translacja? Do jakiego dzia"ania da"oby si& sprowadzi# ka'de t"umaczenia? – Otó' w przek"adzie jako oswojonej
mowie, przyswojonym s"owie, cho# nigdy
nie ca"kiem swojskiej mowie i ca"kiem
przyswojonym s"owie, nie tylko spotykamy si& z innym, poznajemy innego, rozumiemy si&/siebie jako inni albo tylko usi"ujemy zrozumie# siebie w inno$ci, lecz
tak'e – co równie wspania"e, jak trudne
– dokonujemy rekonstrukcji sensów
i znacze!; dawnych i urwanych, najnowszych i najstarszych; wyja$niamy
sobie $wiat, obja$niamy siebie $wiatu, pokonuj%c jego obco$# i przezwyci&'aj%c obco$# w"asn%. Co wi&cej: intepretujemy nasze miej sce w ko smo sie i tra dy cji,
przek"adamy dawne i minione na wspó"czesno$#, przek"adamy ka'de znane
wczoraj na niepewne dzisiaj. Istot% tej pracy jest to, 'e przes%dza ona w ogóle o procesach rozumienia (wszystkich dyscyplin
i aktywno$ci), a jednocze$nie wskazuje
na wielo$# kontekstów. Przek"ad mo'na
by nazwa# $rodowiskiem pami&ci i dziejowo$ci, tak samo jak tradycj&. Lokum
ka'dego przek"adu jest „legowisko” przedziwnych logosów i losów w wielkim
synkretyzmie tre$ci.
Przek"ad – przenikn%" t& m%dro$# Feliks Netz – nie polega na wytrwa"ym sprowadzaniu czego$ jednego do czego$
drugiego. Ani na jakim$ mozolnym ujednolicaniu, które by"oby oddaniem us"ug
t"umacza procesom monotonizacji $wiata i tak ju' do$# monotonnego. Przek"ad
to robienie miejsca ró'nicy. Nieprzypadkowo Netz przek"ada" w&gierskiego
pisarza w Katowicach. W spustoszonych
totalitaryzmami, ideologiami i propagandami Katowicach przek"ada" W&gra,
by da# pole delikatniejszym relacjom – relacjom, które by"yby translacj%. Czego$
takiego wyczekiwa"o to miasto i *l%sk,
"akn%c nowych sensów. Tak si& dzi&ki
Netzowi otwiera"a ta niesko!czona prze-
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strze! mówienia. Pomi"dzy w"gierskim
orygina#em a katowickim $yciem.
iterackie dzie#o sztuki nie posiada $adnych zobowi%za! historycznych ani
geograficznych. W ogóle jest odporne,
o ile jest prawdziwym dzie#em sztuki,
na presj" tak zwanej rzeczywisto&ci, czyli
ekonomii i polityki. Chodzi raczej o obecno&', je&li ju$ o co& chodzi w dziele sztuki literackiej, nieprzemijalne rozwijanie
obecno&ci. T#umacz wykorzystuje t" sytuacj" obecno&ci. Przek#ad polega na kulminacji obecno&ci w ró$nicy w jednym
s#owie – tak $e tylko wtajemniczeni
w ró$nic" i wy'wiczeni w byciu obcym
wiedz% wprawdzie, $e jest JEDNO S(OWO, ale &wieci si" pstr% ró$norodno&ci%.
Zasymilowa' i przezwyci"$y' obco&'
– w horyzoncie t#umaczonego w"gierskiego tekstu – oznacza mocowanie si" tak
samo z w#asn% i swojsk% obco&ci%, jak
i obco&ci% Sándora Máraiego, t% z koszyckiego urodzenia i t% nabywan% na emigracji. Netz wiedzia#, $e trzeba da' Máraiemu du$o miejsca w sobie, nawet podczas
t#umaczenia najkrótszego akapitu Ksi!gi
zió", przestronnej ksi"gi.
Sándor Márai, nie trac%c z pola widzenia uliczek Koszyc, by# wro&ni"ty w wielkie europejskie i ameryka!skie metropolie. Wierny w dziwny sposób genius loci
Koszyc. To$samo&' kszta#towa# na fundamencie j"zyka w"gierskiego: „Tylko z j"zykiem w"gierskim jestem solidarny,
do &mierci”. Poza tym by# przekonany
o tym, $e cz#owiek jest przechodniem.
Márai by# wygna!cem, emigrantem, mieszka# krótko we Francji, w Szwajcarii, we
W#oszech (Posillipo ko#o Neapolu, potem
te$ Salerno), w USA (od 1952 r., Nowy
Jork, San Diego). By# mieszka!cem ca#o&ci &wiata, a zatem nie warto wymienia'
tych po&rednich stacji ziemskiego bytowania Máraiego. Po spinozja!sku zamieszkiwa# glob: „Wszystko jest w Bogu. I Bóg
jest we wszystkim. Spinoza mia# racj"”.
my&li spinozja!kiej wyrasta Füves
Könyv, to znaczy Ksi!ga zió". Sándor
Márai dedykuje ten moralny podr"cznik
wszyst kim, ale szcze gól nie Se ne ce,
Epiktetowi, Montaigne’owi, stoikom,
dwóm -trzem m"$ czy znom i dwóm -trzem kobietom, ka$demu, kto pragnie
samodzielnie i po stoicku formu#owa' s%dy. Wydaje mi si" po latach, $e Tadeusz
S#awek w eseju Pa#stwo i ojczyzna. Zapiski na marginesach „Ksi!gi zió"”
Sándora Máraia (tekst zamieszczony
na #amach „)l%ska” w 2003 roku) mia#
racj", twierdz%c, $e „naprawi' &wiat,
a z dzie#a Máraia nie wynika, aby by#o
to w ogóle jeszcze mo$liwe, mo$na by#oby tylko wtedy, gdyby odnowi# si"
duch jednostkowej odpowiedzialno&ci
za kszta#t rzeczywisto&ci, odpowiedzialno&ci ca#kowicie ponad i poza formalnymi strukturami pa!stwa”.
Márai zobaczy# nagle cz#owieka autonomicznego i geopoetyckiego, który
wróci do kontaktu z ojczyst% ziemi%, czyli ze sob%, a nie z ziemi% pa!stwow%,
po której maszeruj% zast"py elegancko
ubranych urz"dników, korporacyjnych
szczurów, funkcjonariuszy, w t#umach
ca#y prekariat. Z najbli$sz% ziemi% – takimi ma#ymi i prywatnymi Koszycami
ka$dego cz#owieka, mo$e niewidoczny-
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mi na mapie, ale obecnymi w sercu. A je&li nie uda#oby si" odnowi' &wiata, bo to
trzeba wzi%' pod uwag", to bodaj mo$na by &wiat posoli', $eby $ycie sta#o si"
potraw% mo$liw% do prze#kni"cia. W antropologicznym i teologicznym projekcie Máraia cz#owiek ma by' sol% ziemi
(wymiar ewangeliczny nie jest bez znaczenia). Márai nie zniós#by ani przez
chwil" – o tym si" przekonuj", czytaj%c
Ksi!g! zió" – dzisiejszego dyskursu naukowego z jego $argonowymi &wiecide#kami. Wielki W"gier pisze prawdziwie
o „ludzkim losie na ziemi”, bo „wa$ne
jest – jak pisa#a Aleksandra Kunce – by
w ko!cu m%drze opisa', co je&', z kim
rozmawia', czego unika', jak st%pa', jak
zachowa' zdrowie i chorob", jak kocha'”. Dlatego te$ Márai sta# si" patronem wszystkich tych, którzy wyrzekaj%
si" g#adkich ideologii i oszustów wymy&lnych syntez naukowych (po$yczam
fraz" od Aleksandry Kunce raz jeszcze).
„Wszystko stracone, wszystko. J"zyk,
kraj rodzinny, sens pracy, m#odo&'”, tak
mówi jeden z najwi"kszych m"drców
dwudziestowiecznych. Wygnaniec z górnow"gierskich, czechos#owackich, s#owackich, protestancko-niemieckich Koszyc (Kaschau in der Zips). Troch" dalej
Márai pisze, $e czuje si" wolny. Dziwny
zaiste paradoks. Netz, t#umacz koszyckiego pisarza, w eseju pt. Morfologia wygnania pisze: „Márai dwukrotnie wypowiada s#owo „wszystko”, aby podkre&li', $e
nie ma NIC, $e otacza go zewsz%d NIC,
$e on jest w centrum owego NIC. I nareszcie jest wolny! Wypada wi"c zapyta':
wolny „ku czemu”? Odpowied* daje pisarz, o którym Márai nie s#ysza#, a który
cz"stym zwyczajem wygna!ców, równie$
pisa# Dziennik. W roku 1964, w dwudziestym pi%tym roku wygnania, powróci#
w Dzienniku do tej chwili, w której zrozumia#, $e jest wygna!cem: Sam, zagubiony, odci"ty, obcy, nieznany, utopiony.
W istocie, niesamowity moment. Cisza,
jak w lesie, $e s#ycha' nawet brz"czenie
muszki i w ciszy zaczynaj% dochodzi'
mnie dwa s#owa, wyj%tkowe, jedyne,
szczególne: Witold Gombrowicz, Witold Gombrowicz”.
+y' to autonomicznie wybiera' siebie
i zbiera' do&wiadczenia jak si" zbiera zio#a na #%ce. Taki zielnik, który powstaje
z tych zió#, ma charakter terapeutyczny.
Obok opisu zió#-do&wiadcze! musz%
w nim by' proste porady: „codziennie id*
dalej, nawet w biedzie, nawet z okaleczonymi stopami”; „decyduj si", ale nie tak
znowu bezwzgl"dnie!”; „ucz si" skromno&ci”; „trzeba $y' jednocze&nie ze s#o!cem i z ksi"$ycem, z wezbraniem wód,
z zimnem i ciep#em: nigdy przeciwko
&wiatu, lecz zawsze w zgodzie z harmoni% &wiata, z powszechnym porz%dkiem
stwarzania i niszczenia”; „my&l o tym, $e
jeste& wolny, dopóki jeste& sprawiedliwy”. Márai prze strze ga wy ra* nie
przed nie do rzecz nym by to wa niem
na &wiecie contra naturam. Taki zielnik
jest tak$e ksi%$eczk% pielgrzymów, bo
nieustannie idziemy i pielgrzymujemy,
gdy $yjemy.
Wy zna niach pa try cju sza pi sa#
Márai: „Do nikogo nie przynale$". Nie ma takiego cz#owieka, przyja-
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ciela, kobiety, krewnego, którego towarzystwo wytrzyma#bym przez d#u$szy
czas; nie ma te$ takiej ludzkiej wspólnoty, cechu, klasy, w której znalaz#bym
swoje miejsce; pod wzgl"dem mentalno&ci, stylu $ycia, duchowo&ci jestem
patrycjuszem, lecz wsz"dzie czuj" si"
bardziej swobodny ni$ w&ród patrycjatu; $y j" w anar chii, któ r% uwa $am
za nie mo ral n% i ci"$ ko zno sz" ten
stan”. Wiek dwudziesty radowa# si"
z rozpadania &wiatów, jak $aden wcze&niejszy. I dalej: „W Pary$u $y#em
wygodnie, pi"knie, pogodnie i spokojnie. A teraz nagle zacz%#em czu', $e
mój czas, $e mój czas tu si" sko!czy#,
nie ma tu ju$ „nic do roboty”, musz"
wraca' do domu. K#ama#bym, gdybym powiedzia#, $e naraz poczu#em nostalgi" rodem z Szabolcski, ten typowy
w"gierski &miech przez #zy, t"sknot", by
znów „zo ba czy' sta do ko ni opo dal
karczmy Hortobágy” – czy podobnie
rozczulaj%cy literacki bana#. Nigdy nie
widzia#em $adnej karczmy na Hortobágy i nie znam si" na koniach…
„Domem”, prawdziw% ojczyzn% by#y
dla mnie Koszyce i Ro,nawa, Lewocza
i Ba!ska Bystrzyca, a tam i tak nie mog#em jecha'. W Kraju Zadunajskim czy
pomi"dzy Dunajem a Cis% czu#em si"
zawsze troch" obco, ale te$ troch" tak,
jakbym ju$ kiedy& widzia# te strony we
&nie. „Ojczyzn%” pozosta#y dla mnie
na zawsze Górne W"gry. O Budapeszcie my&la#em bez sympatii, a budapeszte! czy ków za pa mi" ta #em ja ko t#um
zarozumia#ych, wysiadaj%cych po kawiarniach i biegaj%cych z teczkami
agentów. Nie cierpia#em &piewnej peszte!skiej wymowy, przem%drza#ego akcentowania akcentowanych sylab, ich
naiwnego i sentymentalnego cynizmu
(…)”. Márai wiedzia#, $e synostwo
&wiata to bezwzgl"dna afirmacja tego,
co otacza nas dooko#a, najmniejszy
&wiat: „nie zapominaj, $e by#e& tak$e
synem &wiata”.
astanawiam si", jak móg#bym zako!czy' ten esej po&wi"cony zdziwieniu, translacyjnej maestrii, a tak$e kolosalnemu prze&wiecaniu j"zyka przez
j" zyk i oso by przez oso b", Fe lik sa
przez Sándora i Sándora przez Feliksa
z panewnickiego lasu. My&l", $e zrobi"
najlepiej, oddaj%c g#os im Obu jednocze&nie: „Z ostatnim tchnieniem podzi"kuj" losowi, $e by#em cz#owiekiem i iskra
rozumu &wieci#a tak$e w mojej mrocznej duszy. Widzia#em ziemi", niebo, pory roku. Pozna#em mi#o&', u#amki prawdy, $% dze i roz cza ro wa nia. +y #em
na ziemi i powoli nabiera#em wewn"trznej pogody. Pewnego dnia umr"; i to tak$e jest cudownie zwyczajne i proste! Czy
mog#o zdarzy' si" ze mn% co& innego,
lepszego, doskonalszego? Nie mog#o”.
A nam przydarzy# si" Netz ucz%cy przek#adania jako sposobu na $ycie. W por" i nie w por" – z ca#% m%dro&ci% tego
wynios#ego W"gra – poniewa$ $y' to
znaczy t#umaczy'. Élni annyi, mint
fordítani.
Sindbad na koniec odwiedzi# Katowice – i powróci# do domu…
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PRZEMYS!AW DAKOWICZ
Czes!aw Mi!osz i Jerzy Andrzejewski
pisz" scenariusz i wygl"daj" przez okno
Pami"ci Feliksa Netza, autora „Krzyku sowy”
Gdzie jest granica, poza któr! ju" tylko zgoda
na to, co si# staje? Mrówka zdeptana
ogl!dana przez powi#kszaj!ce szk$o.
K#adli$my nogi na stó# albo na por"cze foteli,
chodzili$my po pokoju, palili$my du%o
papierosów i ci&gle n"ci#o nas okno.
Robinson, wyrzucony na brzeg
przez fal#, ocalony, gdy wszyscy zgin#li,
ceg$a po cegle nowe miasto wznosi
na ruinach starego. Morze pluje resztkami,
oddaje skrzynie z narz#dziami, papier,
pióra, inkaust. Rozbitek siedzi na skale
i zapisuje pami#tnik niemo"liwego "ycia.
Zauwa%yli$my na parterze, w zakratowanych
oknach, du%o postaci m#odych m"%czyzn.
Mi#dzy okiem i umys$em ocalonego
w#druje my%l, entomologiczna konstatacja:
przyk#ad ironicznych dowcipów Historii.
Wci!" n#ci$o ich okno, wabi$ ruch r#ki,
krzyk ust wynurzonych z odm#tu, opitych
wod!, wi#c pisali, du"o palili, chodzili
po pokoju.
$lepa ofiarno$'
$lepa wierno$'
Gdzie jest, poezjo, twój wybawczy cel?
Obserwatorko,
korespondentko,
komentatorko.
Co to, poezjo,
ocalenie?
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$cie lat ró%nicy wieku, które nas dzieli!o, wy da wa& si" mo %e na praw d"
niewiele, ale wtedy... Ja by!em uczniem
jednego z katowickich liceów, a Netz –
niemal dwukrotnie wtedy ode mnie
starszy – by! ju% uznanym pisarzem, maj#cym w swym dorobku wydane tomy
poezji i prozy, ponad trzydziestoletnim
dziennikarzem rozg!o$ni katowickiej
Polskiego Radia, którego g!os w ró%nych
audycjach i felietonach by! wyra'nie rozpoznawalny, a pó'niej regularnie pisywa! na !amach katowickiej „Panoramy”.
By! po prostu kim$ znacz#cym na kulturalnej mapie nie tylko regionu.
Osobi$cie pozna!em go znacznie
pó'niej, ju% pod koniec lat dziewi"&dziesi#tych, gdy by! jednym z filarów stworzonego przez Tadeusza Kijonk" miesi"cznika „(l#sk”. Musia!em si" z nim
wtedy zetkn#&, zamieszczaj#c w tym
czasopi$mie m.in. artyku!y dotycz#ce literatury na (l#sku oraz przek!ady z j"zyka hiszpa)skiego poezji Federico
Garcii Lorki. W ten sposób zainteresowa!em sie „drugim obliczem twórczym” Feliksa Netza – jego pasj# t!umacza z ró%nych j"zyków, dope!niaj#c#
doskonale jego twórczo$& oryginaln#.
Przek!ady te – poezji i prozy – Netz publikowa! ma !amach prasy, prezentowa!
tak%e w audycjach Polskiego Radia.
Najwa%niejsze s# jednak wydania ksi#%kowe ca!ych utworów z prostego wzgl"du, %e o ile drukowane w czasopismach
czy prezentowane w radiu maj# charakter ulotny, po latach trudno je odszuka&
i zwykle gin# gdzie$ w zapomnieniu, to
ksi#%ki jednak s# trwalsze, zostaj# w bibliotekach domowych i publicznych, !atwiej do nich trafi& nawet po latach.
A dorobek Feliksa Netza jako t!umacza jest imponuj#cy nie tylko ze wzgl"du na wielko$&, ale na ilo$& j"zyków,
z których t!umaczy! literatur". Wymie)my tu na pierwszym miejscu j"zyk w"gierski, który pisarz pozna! na tyle dobrze,
%e móg! z niego t!umaczy& powie$ci. Wymieni& tu trzeba przede wszystkim Sándora Márai, którego twórczo$& w naszym
kraju spopularyzowa!y w!a$nie t!umaczenia Netza – wielokrotnie zreszt# podkre$la!, %e jest on jego ulubionym pisarzem,
Wymie)my wi"c tytu!y ksi#%ek Sándora Márai, które w!a$nie t!umaczenia Netza wprowadzi!y do naszych ksi"gar)
i bibliotek: !ar, Ksi"ga zió#. Eseje, Wyst"p
go$cinny w Bolzano, Krew $wi"tego Januarego, Pierwsza mi#o$%, Dziedzictwo
Estery, Niebo i ziemia, Wyspa.
Mówi#c o przek!adach z w"gierskiego wspomnie& trzeba te% powie$ci Tibora Déry Anatema i György’ego Moldovy Ciemny anio#, zbiór esejów Endre
Illésa Taniec motyla oraz tomy wierszy
György’ego Gömöri Dylemat królika do$wiadczalnego i Ksi"&yc twojej nieobecno$ci Istvana Kovacsa.
Jak wi"c wida&, t!umaczenia z j"zyka
w"gierskiego nie by!y dla Netza jakim$ epizodem, wynikaj#cym np. z ch"-

FELIKSOWI NETZOWI

nazwiskiem Feliksa Netza spotka!em
Z
si" dawno, z pocz#tkiem lat siedemdziesi#tych. My$l" sobie, %e te kilkana-

Czytaj#c
t!umaczenia
Feliksa Netza

ci popisania si" znajomo$ci# tak trudnego i egzotycznego dla nas j"zyka – by!o to celowe dzia!anie, zmierzaj#ce
do przybli%enia polskiemu czytelnikowi dzie! ulubionych twórców, oczywi$cie przede wszystkim Sandora Marai.
Przypominam sobie te%, jak# sensacj"
wzbudzi!o przed laty opublikowanie
nowego przek!adu Eugeniusza Oniegina Aleksandra Siegiejewicza Puszkina.
To nowe t!umaczenie, uwzgl"dniaj#ce
wra%liwo$& i j"zyk dzisiejszego czytelnika, spotka!o si" z zas!u%onym uznaniem znawców, A dodajmy, %e poprzedników przek!adu tego klasycznego ju%
dzi$ poematu mia! Netz znakomitych, jak
Adam Wa%yk czy przede wszystkim Julian Tu wim. A sko ro ju% je ste $my
przy j"zyku rosyjskim, który oczywi$cie
pokolenie pisarza zna& musia!o ze
szkó! – ale by!a to przecie% znajomo$&
niewystarczaj#ca dla podj"cia si" dzie!a t!umacza. Podkre$lmy, %e nie wystarczy do tego najlepsza nawet znajomo$&
j"zyka – po prostu t!umaczenie to rzecz
nie tylko lingwistyki, która jest w tym
wypadku czym$ oczywistym, niejako
punktem wyj$cia – ale znacznie wa%niejszy, decyduj#cy o jako$ci przek!adu, jego wierno$ci i literacko$ci, jest szeroki
kontekst kulturowy, którego nie sposób
nauczy& si" po prostu w szkole czy
na studiach, ale którego znajomo$& wymaga po prostu obcowania z dan# kul-

tur#, wczuwania si" w ni#, a czasem
i po prostu trafnej intuicji.
Z j"zyka rosyjskiego Netz prze!o%y!
tak%e wybór wierszy jednego z najznakomitszych poetów rosyjskich, laureata
Na gro dy No bla, nie %y j# ce go ju%
Josifa Brodskiego – Dwadzie$cia sonetów do Marii Stuart.
A przecie% mówi#c o Netzu-t!umaczu
to dalece jeszcze nie wszystko. Trzeba
tak %e wspo mnie& o in nych j" zy kach – angielskim (np. tomie esejów
Gordona MacDonalda Najlepsze miejsce pod s#o'cem) i niemieckim (tom poezji Kurta Draverta Wzór wewn"trzny).
Oczywi$cie trzeba tu wymieni& tak%e
j"zyk hiszpa)ski – ksi#%kowe wydanie
t!umaczenia z tego w!a$nie j"zyka ukaza!o si" w tym w!a$nie roku, jako pierwszy z 5 tomów maj#cych ukaza& ró%norod no$& dorob ku Netza-t!u macza
i jednocze$nie w ten sposób go uhonorowa&. Znalaz!a sie w nim polska wersja poematu Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
wielkiego hiszpa)skiego poety, jednego
z najwi"kszych europejskich pisarzy XX
wieku – Federico Garcíi Lorki, brzmi#ca w przek!adzie Lament nad $mierci(
Ignacia Sánchez Mejíasa. Po$wi"cony jest
on autentycznej postaci zaprzyja'nionego z poet# toreadora, który zosta! potr#cony rogami byka na arenie w czasie korridy 11 sierpnia 1934 roku i w wyniku
tego zmar!. Poeta napisa! poemat zaraz
upami"tniaj#cy, ale polscy czytelnicy
nie mieli dot#d okazji do zapoznania si"
z dobrym jak to w!a$nie t!umaczeniem ca!o$ci tego utworu.
Wida& po prostu, %e t!umaczenie to
wysz!o spod pióra znakomitego pisarza
i poety, a ca!o$& jest po prostu znakomitym wierszem, brzmi#cym doskonale
po polsku. Innym wartym zauwa%enia
zjawiskiem, wydawa!oby si" mo%e oczywistym, ale przecie% wcale takim nie b"d#cym, jest to, %e mamy w tym przypadku do czynienia z przek!adem po prostu
wiernym orygina!owi, bez %adnych widocznych zabiegów, maj#cych go rzekomo „polepszy&” czy „wyt!umaczy&”.
Po prostu wida&, %e t!umacz tego dzie!a nie zamierza by& „lepszy” od hiszpa)skiego poety, a to przecie% jedna z cech,
której wymagamy zawsze od t!umacza – %eby w parze z jako$ci# artystyczn# przek!adu sz!a tak%e pewna g!"boka
pokora wobec t!umaczonego tekstu,
poczucie, i% w tym wypadku pracuje si"
przecie% nie tylko na swój rachunek, ale
w!a$nie autora orygina!u, w tym przypadku wielkiego hiszpa)skiego poety,
przecie% jednego z najwi"kszych autorów literatury wieku XX.
Mo%na wi"c powiedzie&, %e jako t!umacz Netz mierzy! si" – nie tylko przecie% poprzez j"zyk hiszpa)ski – z najwi"kszymi. Dodajmy, %e tylko to ma
sens, cho& oczywi$cie nie zawsze takie
podej$cie gwarantuje sukces, jak w tym
przypadku. Ale takie w!a$nie równanie
do najlepszych gwarantuje, %e mamy
szans" stan#& obok nich.
JACEK LYSZCZYNA

ADRIAN GLE!
T!umacz zgody
Panu Feliksowi Netzowi
1.
To Miasto jest wsz!dzie. Dok"d ci"gn", trawione pragnieniem
czysto#ci, wszelkie gorej"ce duchy.
A w nim – dom, w którym mieszka$ wiele.
2.
– odt"d cz!sto zakradam si! do przestronnego pokoju,
prze#wietlonego pustk" niebieskiego s%o$ca.
Zawsze pod oknem stoi biurko, na nim maszyna do pisania
z paroma akcentami – nie do zast"pienia.
Od niej w%a#nie odchodzi ten, który opiera d%onie o szyb!.
I g%o#no powtarza zakl!cia, co zbawi& maj" od #wiata.
S%ucham ich cierpliwie, a gdy pada ostatni d'wi!k, zamykam
jego szuflad!.
Otwieram drzwi na powrót.
3.
Tak, trudzi% si! (ale có( nad to cenniejszego?), aby j!zyk móg%
si! wyrzeka& w g%os.
Do og%uszaj"cego ko$ca, w zrozumia%" cisz!.
4.
Jak dobrze w szeleszcz"cym szepcie wnuka czuj" si!
wreszcie s%owa tego dumnego starca, wpatruj"cego si!
w napi!ty %uk horyzontu.
Jak w gnie'dzie, otthon.
VI 2014
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Feliks Netz i Tadeusz Kijonka podczas uroczysto!ci jubileuszowych miesi"cznika „#l$sk”

Feliks Netz z Katowic
(spisane z pami!ci)

Jego !ycie poch"on#"a bez reszty literatura oraz zmagania z jej suwerennym $wiatem w niejednym zreszt% j#zyku. Nic te! nie liczy"o si# nigdy bardziej ni! godziny przy biurku i komputerze w otoczeniu leksykonów i lektur. I tak od lat dzie& po dniu wed"ug rygorystycznego porz%dku, z ograniczeniem do niezb#dnego minimum zawodowych kontaktów a nawet udzia"u w !yciu kulturalnym miasta. A przecie! by"
cz"owiekiem lubianym o uznanych walorach towarzyskich, obdarzony b"yskotliw% inteligencj% i zmys"em
humoru. Jego szerokie zainteresowania i nieprzeci#tna erudycja imponowa"y. A temperament polemiczny, swada i refleks wyrafinowanego szachisty?...
sta" si! wkrótce pisarzem jaBy",
kiego dot#d w Katowicach
nie by"o – nie licz#c Wilhelma Szewczy-
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ka, ale to ju$ inne generacje i uwarunkowania a tak$e pojmowanie misji literatury. Czy jednak Katowice by"y tego
%wiadome kim jest i sta" si! ten skupiony przybysz z dalekiego Pomorza, osiad"y w 1955 r. w ówczesnym Stalinogrodzie, po przystanku rodziny po wojnie
w poniemieckim Lubaniu nad Kwis#.
Kim wi!c sta" si! realizuj#c swoje pisarskie ambicje ca"kowicie o w"asnych si-

"ach i czy Katowice by"y %wiadome kogo w jego osobie maj#, bo nie tylko kato wi cza ni na z wy bo ru, ale przede
wszystkim pisarza o wysokich aspiracjach i pe"nej identyfikacji z miastem,
który – podobnie jak Wilhelm Szewczyk – czu" si! proletariuszem z rodowodu; by" synem robotnika Emila Netza,
który w Katowicach dope"ni" $ywota i tu
spocz#" pogrzebany przez syna.
W sprawach literatury Feliks Netz by"
autorytetem daleko wykraczaj#cym poza regionalne granice i miary – niebywa-

le oczytany, sta"y w opiniach i sympatiach, niesk"onny do ust!pstw i kompromisów, oddany w przyja&ni. Zawsze skupiony i uporz#dkowany z up"ywem lat
przyk"ada" coraz wi!ksz# uwag! do skutecznego wykorzystania czasu, skoncentrowany na terminach pisarskiego kalendarza. Tote$ nie"atwo dawa" si! wywabi'
z piotrowickiej samotni, domu z ogrodem na obrze$u Katowic, jakby pod%wia do mie czu", $e nie wie le ju$
przed nim $ycia, wi!c trzeba wykorzysta' ka$d# darowan# godzin!.

A przecie! nic nie zapowiada"o wcze#niej nag"ego za"amania zdrowia tego
krzepkiego, zadbanego m$!czyzny.
Od lat w #wietnej literackiej formie, wydajny i twórczy, imponowa" rozmachem nowych dokona% i ambitnych
planów. Nawet gdy przysz"o ju! zmaga&
si$ ze #mierci' i m$czarniami wyniszczaj'cej chemioterapii, które znosi" m$!nie,
bo nie wypuszcza" do ko%ca pióra z r$ki. I tak rodzi"y si$ kolejne wiersze ostatniego, moim zdaniem naj#wietniejszego poetyckiego tomu Feliksa Netza
„Krzyk sowy”, o wysokim metafizycznym napi$ciu, przejmuj'cego intelektualn' zawarto#ci' przekazu w nawi'zaniu do tragicznych w'tków narodowej
historii oraz prawd' prze!ycia w sytuacjach ostatecznych. A! nasta" czas,
gdy odchodz'cy Feliks Netz móg" ju!
tylko szeptem dyktowa& nieodst$pnej !onie ostatnie wersy, które zamykaj' jego
poetycki trud zawarty w r$kopisie.
Mam przed sob' „Krzyk sowy”, wiersze po które si$gam teraz co dnia. Ta
ksi'!ka nie trafi"a jednak do mnie bezpo#rednio z r'k Feliksa Netza. Sam
oczekiwa"em w tych dniach na kolejn'
operacj$ w Centrum Onkologii w Warszawie. Jeszcze wtedy nie wiem, !e ju!
nie zobaczymy si$ nigdy, ani tego co
mnie czeka. Pozosta" kontakt telefoniczny. Przez „Krzyk sowy” przejd$ w stanie przejmuj'cego skupienia #wiadomy,
!e obcuj$ z poezj' najwy!szej miary. I to Feliksowi powiem zaraz po zach"annej lekturze. S"ysz$ w s"uchawce
jego zdyszany oddech i wiem co czuje,
bo na te s"owa ode mnie czeka".
O relacjach mi$dzy nami oraz o tym
co nas "'czy, najwi$cej mówi dedykacja,
ostatnia któr' mi wpisa" i najwa!niejsza
ze wszystkich, bo innej ju! nie b$dzie.
Napisa" mój Przyjaciel drugiego stycznia Nowego Roku:
Kochany Tadziu,
Mo!e jest to moja ostatnia ksi"!ka, jak" Ci dedykuj#, mo!e Bóg ma dla mnie
jeszcze jak"$ niespodziank#…
Prze!yli$my pó% wieku w zgodzie,
przyja&ni a nawet mi%o$ci – trzeba!
wi#cej?!
Felek
Katowice 02.01.2015 r.
Z pierzyn! do Stalinogrodu
w biografii Feliksa Netza wyJest
darzenie, które ma tonacj$ zabawnej anegdoty, o swoistej podró!y !ycia, mo!e najwa!niejszej jak' odby". Ten
wiersz pt. „Initium Silesiae” z „Krzyku
sowy” rozpoczyna szczegó"owy opis
sytuacji, która w ka!dej pó(niejszej relacji jest w szczegó"ach identyczna, co
#wiadczy jak mocno zdarzenie to wpisa"o si$ w pami$& poety i nabra"o historycznego znaczenia. Oto pocz'tek wiersza:
W oczekiwaniu na tramwaj, pi#tnastk#
albo
siódemk#, który mia% dostarczy'
na Zawodzie

moj" cioteczn" babci# i mnie,
co mia%o miejsce
19 marca roku 1955 licz"c
od Narodzin Chrystusa;
by%a pi"ta rano, gdy poci"g zatrzyma%
si# na
stacji Stalinogród: spod tej nazwy
przebija%a si#
nazwa grodu w%a$ciwa: Katowice,
podobnie
jak przez zmi#te i brudne szmaty
ciemno$ci
przedziera% si# $wit jak ranny %o$
brocz"c krwi",
która rozlewa%a si# po nisko
zawieszonym
firmamencie w zagadkowe figury
geometryczne;
stali$my we wn#ce g%ównego wej$cia
kawiarni
Kryszta%owa; moja cioteczna babcia
za!"da%a,
abym j" przypi"% do po%y mojego
p%aszcza wielk"
agrafk", boj# si#, szepta%a bezz#bnymi
usty, co to
za miasto ten Stalinogród, czy to za
Uralem, mia%y
by' Katowice, i zap%aka%a do $rodka,
w sobie,
ile ja ju! lat, zabrzmia%o to jak
pytanie, !yj# na tym
$wiecie, podpowiedzia%em:
osiemdziesi"t osiem,
babciu, na co ona: napi%abym si#
gor"cego mleka;
Rzecz rozgrywa si$ o szarym #wicie,
w godzinie „mi$dzy psem a wilkiem”,
gdy s$dziwa staruszka z wnukiem oczekuj' pod kawiarni' Kryszta"owa na tramwaj. Maj' ze sob' dwie walizy i tobó"
z pierzyn'. Podejrzliwi przechodnie
obserwuj' t$ zaskakuj'c' scen$, gdy kilkunastoletni ch"opiec co par$ metrów
przesuwa dwie walizy i tobó" z pierzyn', ci'gn'c za sob' zatroskan' staruszk$ przypi$t' agrafk' do p"aszcza, by nie
rozdzieli& si$ w drodze. Ta w gruncie
rzeczy zabawna scena ma w sobie tak!e swoisty patos wpisany w socjologiczne realia tamtych lat. Wydarzenie to, które otwiera wkroczenie do Katowic
a i rozstrzyga o dalszych, #l'skich losach
polskiej cz$#ci rodziny, o!ywa potem
w niejednej relacji Feliksa Netza.
Nie do#& znane s' pewne fakty zwi'zane chocia!by z miejscem urodzenia.
Otó! wie# Kretki znalaz"a si$ w historii rodziny po jej przeniesieniu si$,
w obawie przed nadchodz'c' wojn',
z )odzi na Pomorze. Matka Helena,
z domu Kami%ska uzna"a, !e trzeba
zmieni& adres. St'd Kretki, gdzie Feliks Netz, najm"odszy syn wielodzietnej ro dzi ny, przy cho dzi wkrót ce
na #wiat. Dom Netza jest w tym czasie dwuj$zyczny – to matka jest Polk'
i to ona ma pozycj$ dominuj'c' pomimo trwaj'cej okupacji. Ojciec, który
czuje si$ Niemcem, trafia do vehrmachtu, za# po wojnie znajdzie si$ jako jeniec w strefie ameryka%skiej. Starszy

o lat 15 brat Bruno te! zostanie wcielony do tej formacji, on z kolei na froncie francuskim przedostaje si$ do Amery ka nów. Gdy ko% czy si$ woj na,
rodzina staje przed wyborem – zosta&
czy wyjecha& do Niemiec, gdzie przebywa ojciec. S' ju! spakowani – i wtedy matka podejmuje ostateczn' decyzj$: zo sta je my, prze cie! je stem
Polk' – i pomimo nacisków nie da si$
zmusi& do wyjazdu. Ten moment rozstrzyga o losie Feliksa Netza, jak to
stwierdzi" w wywiadzie zamieszczonym w „Toposie” (nr 5, 2014): „...
przy jesz cze jed nym ob ro cie lo su
móg"bym zosta& Niemcem. Nie by&,
ale w"a#nie: zosta&. Polsko#& zosta"a mi
dana – przez matk$, i z tej postawy postanowi"em uczyni& ca"o#& (…) Umia"em w sobie, w swoim ciele, w swojej
duszy, zbudowa& Polsk$ jak Katedr$.
Czy musia"em? Chcia"em. Takie postawi"em zadanie sobie, ca"emu mojemu
!yciu”.
Po wojnie rodzina w znacznej cz$#ci
osiada w Lubaniu, który zajmuje tak
wa!ne i literacko udokumentowane
miejsce w twórczo#ci Netza. Rodze%stwo w ró!nych okoliczno#ciach rozprasza si$ po #wiecie. Jego bracia
i siostry osiedlaj' si$ na kilku kontynentach – Ameryka, Afryka, Europa… Najm"odszy Feliks trafia w ko%cu do Katowic, gdzie osiad"a jedna
z sióstr, która tu wcze#niej wysz"a
za m'!. To ona postanowi"a skupi& polsk' cz$#& rodziny. I tak dosz"o do wyprawy na *l'sk z pierzyn', która odby"a dwie historyczne podró!e – z Kretek
do Lubania, za# stamt'd, znad Kwisy – do Stalinogrodu nad Raw'. Szwagier wcze#niej zabezpieczy" stuletni domek przy uli cy Ko pal nia nej 1
w pobli!u kopalni „Katowice” (ju!
dawno rozebrany). Nast$pnie rodzina
zamieszka"a w budynku przy ulicy 1
Maja 47, którego te! ju! nie ma. Tu
zdarzy mi si$ by& go#ciem Feliksa a bywa, !e przenocowa&. Poznam wówczas
Matk$ Felka. Ojciec, który ostatecznie
osiad" w Polsce te! zamieszka" w Katowicach, przez pewien czas pracowa"
w kopalni „Katowice” jako robotnik,
a tak!e jeden z braci i zaradny szwagier. Ojciec nie !y" d"ugo, ma te! wymow$ symboliczn' fakt, !e po #mierci najm"odszy syn zajmie si$ ojcem:
obmyje zw"oki, ubierze do trumny, pogrze bie na bo gu cic kim cmen ta rzu,
gdzie spocznie tak!e matka oraz cioteczna babcia, z któr' odby" pami$tn'
podró! do Stalinogrodu. Jeszcze pó(niej przywiezie z Ameryki urn$ z prochami brata, któr' pochowa na tym samym cmentarzu. To wszystko z"o!y"o
si$ na miejsce Katowic w biografii Feliksa, jako miasta !ycia.
Ale oka!' si$ tak!e miastem gruntownej penetracji ró!nych sfer i obszarów, co wymaga"oby szerokiej prezentacji. Jest po#ród tych zdarze% jedno
o szczególnej wymowie, gdy niespe"na 20-letni Feliks podj'" prac$ latem jako górnik w kopalni „Katowice”. Otó!
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dosz!o wtedy w pewnym momencie
do nieostro"nego zetkni#cia z drutem
$lizgowym pod wysokim napi#ciem.
Rozleg! si# krzyk grozy pora"onego Feliksa. Ocala!, cho% mo"na mówi% o cudzie.
Po maturze w Katowicach rozpocz&!
studia polonistyczne. Jeszcze w Lubaniu mia! wytyczone zainteresowania,
które pog!#bi! i ugruntowa!. To wida%
od pocz&tku: literatura… i wszystkie
wysi!ki kierowa! w t# stron#, za$ Katowice okaza!y si# miastem tym zainteresowaniom przyjazne z Bibliotek&
'l&sk&, Pa!acem M!odzie"y, Teatrem,
sieci& kin. Czyta zach!annie, uczestniczy w spotkaniach autorskich, buduje
domow& bibliotek#. Ma $wiadomo$% co
musi spe!ni%, "eby sta% si# katowiczaninem rzeczywistym. Gdy" by%, oznacza co$ wi#cej ni" "y% i mieszka%. Nie
wystarcza sam adres. Lecz jak sta% si#
w pe!ni – to nie tylko sprawa woli i postanowienia. Rzecz wymaga wielkiej
pracy i konsekwencji by Katowice
zdoby%, narzuci% swoj& osob# miastu,
sta% si# jego cz#$ci&, by nie by% cz!owiekiem znik&d. Tamta podró" 16. letniego Feliksa Netza by!a jak drugie narodziny, od pierwszych kroków, zanim
pojawi& si# w!asne teksty i twórcze
spe!nienia a imi# i nazwisko stan& si#
znane.
Tu tak"e rozstrzygn#!y si# najwa"niejsze kwestie to"samo$ci: to kim jest. Oto
fragmenty wiersza pt. „Ojciec”.
W !y"ach mojego ojca p"yn#"a krew
starej Germanii, krew g#sta jak wody
Renu uderzaj$ce z furi$ o ska"#,
na której
siedzi die schönste Jungfrau, Lorelei;
(…)
zapyta" mnie: co ci si# %ni"o, wzi$"em
g"#boki
oddech, na co mój ojciec: aber sag mir
das
deutsch! Na co ja: es geht nich,
mein Vati,
bo %ni"o mi si# po polsku! Przyjrza"
mi si#.
z okrutna powag$; czy to w tej
chwili kto%
wszed" mi#dzy nas i odsun$" od siebie
na odleg"o%& wyci$gni#tych r$k
w lewo
i w prawo, jakby%my stan#li na dwóch
brzegach Renu, tocz$cego swoje wody
ci#!kie jak krew starej Germanii, pod
kamienn$ Lorelei, która mierzy i wa!y
czyja
"ód' ma si# rozbi& – mojego ojca,
czy moja.
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Feliks Netz pisarz i poliglota odby!
wiele podró"y, w tym i zarobkowe
do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowa! fizycznie jako monter, by zdoby% $rodki na budow# domu, lecz pomimo okazji nigdy nie zdecydowa! si#
osi&$% na Zachodzie, a przecie" móg!
liczy% na pomoc nowojorskiej rodziny.

Od pierwszego spotkania
wieku i lata wcze$niejsze…
Pó!
Zapami#ta!em dobrze pierwsze spotkanie umówione w Radio Kato-

wice, gdzie zaraz po studiach rozpocz&!em pra c# (wcze $niej zwi& za ny
wspó!prac&). Te pocz&tki na jesieni 1960
roku na!o"y!y si# na czas mojej wielkiej
tragedii – $mierci m!odziutkiego brata,
studenta Wydzia!u Aktorskiego Wy"szej
Szko!y Teatralnej i Filmowej w (odzi,
który umiera w Krakowie 12 stycznia 1961 roku na bia!aczk#. Ta $mier%
zmieni!a moje "yciowe plany, bo nie
wiem czy w innym przypadku zdecydowa!bym si# osi&$% na sta!e w Katowicach. Ju" jako student by!em po ksi&"ko wym de biu cie a mo je kon tak ty
literackie by!y obiecuj&ce.
W tym okresie w Katowicach konsoliduj& si# na pewien czas m!ode $rodowiska w powo!anym zbiorowo Klubie
„M!odych Twórców”, w którym znajduje wnet uj$cie mój temperament organizacyjny. Mam ju" kontakty z redakcjami kilku pism, w tym pokoleniowej
„Wspó!czesno$ci”. Katowice wówczas
po likwidacji tygodnika „Przemiany”
w 1957 roku przez szereg lat s& pozbawione w!asnego tytu!u. A trwaj& w!a$nie
przygotowania do wydania $l&skiego numeru „Wspó!czesno$ci” i zosta!em zaproszony do wspó!pracy przy jego organizacji. Pierwsze spotkanie z Felkiem
Netzem mia!o miejsce wiosn& 1960 roku. Jeste$my w!a$ciwie rówie$nikami, bo
co realnie znacz& trzy lata ró"nicy, bo
o tyle jestem starszy. Pojawi! si# oto brunet zaczesany z przedzia!kiem, rzeczowy i skupiony, ubrany starannie, z którym uzgodnili$my kwestie literackich
kontaktów. Dojdzie niebawem, po wydaniu $l&skiego numeru „Wspó!czesno$ci” m.in. z poematem Tadeusza
Ró"ewicza oraz do wizyty sto!ecznej redakcji w Katowicach w reprezentacyjnym sk!adzie, m.in. ze Stanis!awem
Grochowiakiem, Markiem Nowakowskim, Witoldem D&browskim i Ernestem
Bryllem. Przed ksi#garni& przy ulicy
Dworcowej zorganizowany zosta! z rozmachem kiermasz ksi&"ek. Przybyli pisarze rozjechali si# te" na spotkania
do szeregu o$rodków; szczególn& uwag# sku pi! jed nak wspól ny wie czór
w Klubie Zwi&zków i Stowarzysze)
Twórczych przy ulicy Warszawskiej 37,
z udzia!em znacznej cz#$ci m!odoliterackiego $rodowiska regionu.
Ta wcale liczna grupa kilkudziesi#ciu
!&cznie nazwisk mia!a dokona% znacznych zmian i przegrupowa) w pejza"u
literackim 'l&ska. Niewiele z tych nadziei potem wysz!o skoro wi#kszo$% debiutów nie dowiod!a oczekiwa). Potwierdzi!o si#, jak negatywnie zawa"y
na aspiracjach i szansach tej generacji
brak zaplecza krytycznego i ogólnopolskich kontaktów. Wi#kszo$% autorów tego kr#gu, w przewadze poetów, wycofa si# z "ycia literackiego po wydaniu

debiutanckiego tytu!u. To wówczas norma – przeci#tno$% i prowincjonalizm,
wi#c i niemo"no$% przebicia si# na zewn&trz. To uda!o si# zaledwie kilku
osobom z m!odszych roczników, w tym
Feliksowi Netzowi, który dokona! wy!omu na w!asn& r#k# tak"e jako t!umacz
o najwy"szych ambicjach.
Na czas krystalizowania jego zainteresowa) przypadaj& wa"ne wydarzenia,
które zmieniaj& klimat w kulturze regionu. Decyduj&ce dla Feliksa Netza staje
si# prze"ycie prze!omu Pa*dziernika’56
oraz powrót do historycznej nazwy Katowic. Jest to równie" czas, gdy $rodowiska literackie dopominaj& si# coraz
bardziej odzyskania pisma spo!ecznokulturalnego w miejsce zlikwidowanych „Przemian”. I do tego dochodzi
w po!owie nast#pnego roku, gdy w sierpniu 1962 r. pada zapowied* uruchomienia takiego tytu!u, stan& si# nim „Pogl&dy”. Zadanie to zostaje powierzone
Wilhelmowi Szewczykowi, który te" widzi moj& osob# w zespole redakcji,
w tym jako kierownika dzia!u poezji. Ju"
w pierwszym numerze pojawi si# Tadeusz Ró"ewicz, z którym mam kontakty
od lat studiów, odt&d co jaki$ czas obecny w pi$mie.
Teraz moje kole"e)skie zwi&zki z Feliksem Netzem nasilaj& si#, a" przerodz& si# w sta!e kontakty. Mamy sobie
wówczas wiele do powiedzenia, bo te"
o najwa"niejszych sprawach my$limy
podobnie, czyli krytycznie. Najistotniejsze, "e jest gdzie drukowa%. Felek pojawi si# w „Pogl&dach” tak"e jako recenzent literacki a bywa, "e i reporter. Jego
wizyty w redakcji nie maj& wi#c charakteru jedynie towarzyskiego i to te" nas
zbli"a.
Redakcja Wilhelma Szewczyka staje
si# od pocz&tku tak"e klubem i salonem,
go$ci tu zawsze sporo, za$ szef, który nie
akceptuje barier wiekowych, ch#tnie
proponuje bruderszafty. Ko)cz&cy studia Netz mo"e liczy% na prac# w Radio
i to w presti"owej redakcji literackiej, bo
przecie" skutecznego wsparcia Szewczyk nie odmówi najm!odszemu przedstawicielowi $rodowiska literackiego. I tak ju" w 1964 roku Feliks Netz ma
swoje biurko w rozg!o$ni przy ulicy Ligonia. Okazuje si# by% $wietnym nabytkiem – radzi sobie z mikrofonem, ma lotne pióro a przede wszystkim objawia
talent dramaturga radiowego, którego
s!uchowiska trafiaj& regularnie na anten# ogólnopolsk&. Jego dorobek w tej
dziedzinie stanie si# do$% imponuj&cy.
Wkrótce ujawnia te" swoje wysokie
kwalifikacje jako recenzent filmowy.
Jeszcze par# lat i otrzyma sta!& pozycj#
w „Panoramie”, z w!asn& winiet& jako
Feliks Netz. To poci&ga za sob& etat
w tym popularnym o ogólnopolskim zasi#gu tygodniku ilustrowanym. Nie koniec na tym – gdy w 1972 roku Kazimierz Kutz tworzy w Katowicach Zespó!
Filmowy „Silesia” Netz obejmuje kierownictwo literackie zespo!u. Zwa"my
ile czasu up!yn#!o, by zdoby! tak znaczn& pozycj# zawodow&, cho% jest i czu-

Zdj!cia: Zbigniew Sawicz
10-lecie Górno"l$skiego Towarzystwa Literackiego. Przy mikrofonie Feliks Netz. Obok (od lewej) Marian Kisiel, Bogdan Widera, Wojtek %uka,
Wies&awa Konopelska, Marek Baster. Katowice, Muzeum 'l$skie, 19 grudnia 2002 roku.

je si! przede wszystkim pisarzem, poet"
i prozaikiem. Jego debiut poetycki – tom
wierszy „Zwi"zek zgody” (1968) zdobywa w Gda#sku presti$ow" nagrod!
„Peleryny”. W tym samym roku wydaje pierwsz" powie%& „Sto dni odpustu”. Pojawiaj" si! teraz okazje zdobycia posady w Warszawie, trzeba tylko
podj"& starania. Do tego jednak nie dochodzi, bo sta' si! ju$ – i to czuje – Feliksem Netzem z Katowic. Na dowód
dom, w'asny dom.
Lecz to, co najwa$niejsze jeszcze
przed nami, bo zbli$a si! czas prze'omu,
gdy nasta' sierpie# i zatrz"s' si! tak$e
uleg'y dot"d (l"sk. W „Panoramie” dochodzi do ma'ego przewrotu i z woli zespo'u redaktorem naczelnym zostaje
mianowany Netz. Pismo radykalizuje si!,
wchodzi w nurt politycznych rozlicze#
i sporów, w tym z pozycji zdeklasowanego (l"ska (i ja si! tam pojawi! z wa$nym tekstem). Szczególnie wiele zwar&
i rewizji wywo'uj" dyskusje o kulturze
podporz"dkowanej dyktatowi w'adzy
z pozycji arbitralnej propagandy. O$ywaj" kontrowersje wokó' sporu o pozycj! zdegradowanego (l"ska jako obszaru pustyni kulturalnej. O w'asne miejsce
dopomina& b!d" si! wreszcie %rodowiska twórcze z postulatami podmiotowo%ci i rewizji polityki kulturalnej. Mój g'os
s'ycha& wówczas dobitnie tak$e jako inicjatora i wspó'organizatora Komitetu Porozumiewawczego Stowarzysze# Twórczych i Naukowych w 1980 oraz autora
„Raportu o stanie kultury na (l"sku”,
który nie zosta' ju$ przedstawiony

na Sejmiku Kultury (l"skiej, wyznaczonym na 19 grudnia 1981 r., a zaproszenia ju$ wys'ano. Wcze%niej, z 12 na 13
grudnia 1981 roku, nasta'a czarna noc
stanu wojennego, która doprowadzi
do pora$aj"cej pacyfikacji polskiego
spo'ecze#stwa.
)ycie kulturalne zamar'o, dzia'alno%& redakcji zawieszono na czas nieokre%lony. Tote$ mamy teraz z Feliksem
wiele czasu dla siebie na rozmowy
i spotkania w moim brynowskim domu
oko'o kilometra od spacyfikowanej Kopalni „Wujek”, gdzie pola'a si! krew.
W tym czasie niemal co dnia powstaj"
moje wiersze z tomu „Czas zamar'y”,
w którym znajdzie si! ponad 70 utworów, w tym poemat „Atlas losów”. To
wtedy powstaje te$ znany wiersz Netza
pod pierwotnym tytu'em „Dzie# siódmy”, dedykowany Kazimierzowi Kutzowi i zapami!tany pod nowym tytu'em
„(mier& jak kromka chleba”, bo taki tytu' nosi& b!dzie film Kutza po%wi!cony
tragedii wydarze# na „Wujku”. Do tego
tematu Feliks wróci pisz"c przejmuj"ce
s'uchowisko pt. „Pokój z widokiem
na wojn! polsko-jaruzelsk"”. Odczuwam
satysfakcj!, $e ten wybitny utwór ukaza' si! drukiem z nast!puj"cym wpisem:
Tekst ten dedykuj! Tadeuszowi Kijonce,
z którym byli"my wtedy tam, na „czarnym "niegu”! Katowice, niedaleko Kopalni „Wujek”, pa#dziernik 2006.
Tamte wydarzenia mia'y dla Feliksa
Netza jeszcze jedno wa$ne osobiste
znaczenie. Jak to powiedzia' w jednym
z wywiadów – to wtedy „poczu'em si!

katowiczaninem. Na wie%& o pacyfikacji kopalni „Wujek”, ja wtedy 42-letni
m!$czyzna, p'aka'em. W'a%ciwie rycza'em. Powiedzia'bym, $e która% ze zbójeckich kul trafi'a we mnie. Rozstrzelano moje miasto.”
Z tego okresu jeszcze jedno wa$ne dla
mnie przy po mnie nie. By' u mnie
przed po'udniem akurat Feliks, gdy
odezwa' si! dzwonek u bramy. Przed
furtk" sta' m'ody, nieznany mi m!$czyzna. Okaza'o si!, $e to milicyjny kurier,
który przyniós' wezwanie, które przechowuj!, „do osobistego stawiennictwa
w dniu 7 stycznia 1982 r, o godzinie 13.00 w lokalu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach przy ulicy Lompy 19”.
W drodze na przes'uchanie by' ze mn"
Feliks, który mia' zaczeka& na mnie
pod Komend" Wojewódzk", a je%li pobyt b!dzie si! przed'u$a& mam przyj%&
do mieszkania Kutza. Przes'uchanie
dotyczy'o g'ównie dzia'alno%ci w Komitecie Porozumiewawczym i pracy nad raportem. Inna rzecz, $e sprawy te nie by'y tajemnic", skoro od pocz"tku chodzi'o
nam o maksymalny rezonans spo'eczny
i niemal wymuszali%my publikacje nowych o%wiadcze#.
Zapada' ju$ zmrok, gdy dotar'em
do mieszkania Kutza, gdzie czeka'
na mnie zgodnie z umow" coraz bardziej
zaniepokojony Feliks. Kutz po powrocie z internowania i niedawno przebytej chorobie wrzodowej by' zabiedzony,
ale ju$ oswojony z now" sytuacj", któr" komentowa' dosadnie, czyli w swo-
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im j!zyku. A co si! odwlecze… Min" lata i do niedosz#ej dysputy o stanie kultury na $l"sku jednak dojdzie, w du%ym
stopniu dzi!ki mojemu uporowi, teraz
ju% pod nowym szyldem – Kongresu
Kultury na Górnym $l"sku – w okresie 26-27 wrze&nia 1998 roku. Przewodnicz"cym Rady Programowej zosta#
Kazimierz Kutz, ja jestem znów jego zast!pc" i autorem nowego raportu. W tym
czasie od trzech lat ukazuje si! ju%
mie si!cz nik spo #ecz no -kul tu ral ny
„$l"sk”.
Zanim do tego dojdzie – musi zmieni' si! jednak wszystko, ca#e otoczenie
i polskie %ycie. Wcze&niej „Pogl"dy”
na krótki czas stan" si! tygodnikiem,
w którym negatywnie zweryfikowany
za moj" nadaktywno&' od sierpnia 1980
do grudnia 1981 jestem odstawiony
na pobocze. Tak%e Feliks nie wróci ju%
do „Panoramy”, lecz obejmie w „Pogl"dach” dzia# literacki. Nast!pnie nasze nazwiska znajd" si! w stopce tygodnika
„Tak i Nie”, który nie przetrwa czasu
ustrojowego prze#omu. Jeste&my teraz co
dnia razem, jeszcze nie&wiadomi, %e to
co najwa%niejsze – jeszcze przed nami:
powo#anie Górno&l"skiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach i miesi!cznika „$l"sk”.
Pasja i mozó! t!umacza
rodzi# si! i wzrasta# w rodzinie
U
dwuj!zycznej, wi!c wyniós# z domu niez#" znajomo&' j!zyka niemieckie-
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go, co zosta#o zapami!tane po&ród rówie&ników w katowickim liceum – wówczas
im. Piecka – gdzie tak%e pobiera# nauk!
w tym j!zyku. Ima si! równie% przek#adów: pami!tam z jakim uznaniem odniós# si! Wilhelm Szewczyk do jego t#uma cze nia dla „Po gl" dów” wier sza
Goethego. Ju% w latach szkolnych Feliks
z pasj" zaj"# si! rosyjskim, gdy w szkole w Lubaniu pojawi#a si! Sire( Dmitriewna Lebiediew (hrabina), której perfekcyjna znajomo&' j!zyka rosyjskiego
i wspania#a dykcja zostan" przypomniane, gdy zmaga si! po latach z „Onieginem”. Kie dy wi!k szo&' stu den tów
na lektoracie ledwo duka w j!zyku
Puszkina – Netz mówi nim biegle i bierze si! za przek#ady.
Bierze… ale to nie s" decyzje przypadkowe, lecz wybór wynikaj"cy z urzeczenia. Na przyk#ad poezj" Nerudy. Oto wystarczy# przypadek, %e w ksi!garni
Klubu Mi!dzynarodowej Prasy i Ksi"%ki trafi# na tom jego wierszy, który bez
namys#u nabywa, cho' nie zna jeszcze
j!zyka – nie zna, lecz ju% po roku Nerud! t#umaczy. Pami!tam jak podekscytowany wpad# do mnie do „Pogl"dów”
z blokiem maszynopisu. S#uchaj…
Wkrótce doczeka# si! kolumny przek#adów Ne ru dy we „Wspó# cze sno &ci” – w moim odczuciu znakomitych.
Podobnie rzecz mia#a si! z sonetami
Josifa Brodskiego, gdy w rosyjskiej
ksi!garni na Manhattanie naby# tom po-

ezji Brodskiego i wkrótce „Dwadzie&cia
sonetów do Marii Stuart” znalaz#o swój
kszta#t w j!zyku polskim i zosta#o wydanych w Katowicach. Pokus" sta#a si! tak%e sama forma wiersza i jej rygory stawiaj"ce wysokie wymagania.
Jednak przypadkiem wyj"tkowym
jest to, co zdarzy#o si! z Sándorem
Máraim, jednym z naj&wietniejszych pisarzy naszych czasów, którego Feliks
Netz odkry# i wprowadzi# z rozmachem do j!zyka polskiego. To ca#a pasjonuj"ca historia zwi"zana z tropieniem
adresów i w"tków biograficznych tego
wielkiego w!gierskiego pisarza, autora 60 powie&ci, emigranta, który strza#em w g#ow! pope#ni samobójstwo
w San Diego w 90. roku %ycia. Wszystkie lata na obczy)nie stan" si! jednym
pasmem wyniszczaj"cej t!sknoty. Jego
rodzinne Koszyce wcielone po wojnie
do S#owacji, odt"d miasto Kass, s" wymazane do korzeni. Netz tropi los pisarza, ale i „morfologi! wygnania”, jako
zjawisko naszych czasów.
Zacz!#o si! od rozmowy Netza z przyjacielem, w!gierskim pisarzem, w której pada nazwisko Márai. A kto to, jak to
mo!liwe, !e nic o nim nie wiem? … Netz
nie by#by sob", gdyby nie zacz"# dr"%y'
sprawy, od momentu gdy w oknie ma#ego antykwariatu zobaczy# w 1985 r.
na wystawie ok#adk! powie&ci Máraiego, której w!gierski tytu# nic mu oczywi&cie nie mówi#.
I sta#o si!, %e Feliks Netz rozpoczyna
nieust!pliw" nauk! j!zyka w!gierskiego, by w 1996 roku ze stron „$l"ska”
Sándor Márai przemówi# po raz pierwszy po polsku. Teraz na pó#ce stoi ju%
rz"d tomów jego ksi"%ek, w tym 10
w przek#adzie polskiego odkrywcy, który z zadania prze#o%enia jego dorobku
uczyni# misj! %ycia.
To nale%y widzie' jako wielki mozó#,
który wymaga niez#omnego uporu i pasji, skoro trzeba mocowa' si! z jednym
z najtrudniejszych j!zyków. Powiedzmy
wprost – w#a&ciwie bezinteresownie. Jak
te% mog#o teraz wygl"da' ich spotkanie 12 kwietnia, gdy w s#oneczne popo#udnie Feliks Netz przeniós# si! na drugi, ostateczny brzeg, gdzie ju% od lat
czeka# Márai.
Ta praca, któr" jako t#umacz wykona#,
nie z ch!ci zysku, bo co mo%e przynie&'
przek#adanie wybitnej literatury dla elitarnego grona czytelników, wymaga
absolutnej dyscypliny i po&wi!cenia. Co
dnia cho' par! mozolnych godzin.
A w przerwach – spacery z psem, kolejnym wilczurem Remem II. Szczególnie
jednak wiele znacz" dwa koty oraz
w#ócz!ga dochodz"cy na posi#ki. W&ród
anegdot o jego kotach, które znajdywa#y tu zawsze wyj"tkowe wzgl!dy, pierwsze miejsce zajmuje w#a&nie s#ynny
Márai, w#adczy kot, op#akiwany potem
d#ugo. Do ostatniego dnia, Maks – jeden
z dwu ostatnich kotów, le%a# w nogach
umieraj"cego Felka, zatroskanego co b!dzie z nim potem.
Jako t#umacz doskona#y, szczególnie
poezji, Feliks Netz prezentuje mistrzo-

stwa i perfekcj! formaln". Nie chodzi#o
mu przy tym o dos#owne oddanie znaczenia, lecz o przeniesienie &wiata orygina#u w polski j!zyk, oddanie odr!bno&ci stylistycznej cech oryginalnej wyobra)ni.
W tym rozumieniu przek#adanie jest
sztuk" a ju% szczególnie poezji wysokiej
miary, gdy rzecz dotyczy arcydzie#a.
W przypadku Netza wyj"tkowe miejsce
zajmuje „Eugeniusz Oniegin” Puszkina,
a zdarzy#o si!, %e przek#ad bez reszty go
porwa#, gdy jako rezerwista trafi# do wojska i znalaz# czas na skupienie, nie bez
zabawnych sytuacji, bo czy mia#o miejsce kiedy& zdarzenie podobne? W latach
ostatnich Feliks wróci# jeszcze do wydania nowej wersji przek#adu swojego
„Oniegina”. To oczywiste, %e arcydzie#o poezji mo%na przek#ada' w niesko(czono&'. Na szcz!&cie w tej wersji
„Oniegin” trafi# ju% do druku.
Z „Eugeniuszem Onieginem” wi"%e
si! tak%e najwi!kszy sukces medialny
t#umacza, kiedy to podczas trzech historycznych dni Katowic 21 – 23 czerwca 1993 roku, gdy Uniwersytet $l"ski
nadawa# Josifowi Brodskiemu tytu#
doktora honoris causa, w publicznej
uroczysto&ci w wype#nionym do ostatniego miejsca Teatrze $l"skim na scenie znalaz# si! tak%e jako t#umacz Feliks
Netz, w towarzystwie Czes#awa Mi#osza, Josifa Brodskiego i Tomasa Venclovy oraz Stanis#awa Bara(czaka i Andrzeja Drawicza. Dzie( pó)niej odby#o
si! przyj!cie w Promnicach wydane
na cze&' Brodskiego z okazji wydania
jego „20 sonetów do Marii Stuart”
w t#umaczeniu Feliksa Netza (i ja tam
by#em…). Podobnego &wi!ta poezji
i literatury w najwy%szym wydaniu, Katowice wcze&niej nie prze%y#y – ale czy
jeszcze doczekaj" si! takich dni?
Po dni ostatnie
tych ponad 50 lat wspó#pracy i przyZ
ja)ni, najwa%niejsze by#y jednak te
po roku 1990, gdy w nowej sytuacji

ustrojowej pojawia si! w %yciu literackim pytanie – co dalej? Rynek wydawniczy i czasopisma w gruzach, organizacje pisarskie zmarginalizowane i bez
znaczenia, a tak%e zantagonizowane
&rodowiska. Polityka kulturalna pa(stwa
nadal w kryzysie g#ównie na skutek chronicznego niedofinansowania. A jednocze&nie szanse i mo%liwo&ci, gdy otwieraj" si! granice i nowe kontakty, no i nie
ma cenzury. Mijaj" kolejne lata improwizacji i tymczasowo&ci, ca#e &rodowiska zapadaj" si! w niebycie, marniej" talenty a m#ode roczniki usi#uj" znale)'
wyj&cie z osaczenia.
Z Feliksem spotykamy si! regularnie,
a #"czy nas przede wszystkim, jak
w pierwszych latach przyja)ni – poezja,
gdy wa%ne by#o pokazanie nowego
utworu chocia%by w r!kopisie i wzajemne korygowanie tekstu na %ywo. Zawsze
b!d! mia# w pami!ci to zdarzenie, gdy
jeszcze w mieszkaniu na Tysi"cleciu, kie-

dy rodzi! si" mój poemat „Pod Akropolem”, powiadomiony o tym telefonicznie Felek pojawi! si" natychmiast i brn#!
przez r"kopis nie kryj#c uznania. I to
nam pozosta!o: poezja – wzajemne zainteresowanie sob# co wiersz, jak teraz.
Tak by!o i jest, bo najwa$niejsze jest ju$
to, $e mimo wszystko piszemy. Tote$,
gdy nawiedzi mnie idea powo!ania nowej organizacji literackiej o charakterze
regionalnym – Górno%l#skiego Towarzystwa Literackiego, na list" cz!onków za!o$ycieli podczas Zgromadzenia Za!o$ycielskiego 19 grudnia 1992 r. jako 6.
wpisuje si" Feliks Netz, cho& wiem jak
nie!atwo mu si" przemóc by podda& si"
presji zobowi#za' organizacyjnych,
kosztem pracy literackiej wyznaczonej
przez narzucone sobie zadania t!umacza,
a w!a%nie zbli$aj# si" ko'cowe miesi#ce zmaga' z „Eugeniuszem Onieginem”. Zrobi! to, jak wiem, g!ównie dla
mnie a i potem trwa! przy kolejnych postanowieniach.
Najwa$niejszym celem by!o powo!anie pisma – miesi"cznika spo!eczno-kulturalnego „(l#sk”, gdy w wyja!owionych
Katowicach nie by!o od lat gdzie zamie%ci& wierszy, opowiadania czy eseju. I to si" w ko'cu uda!o po zniech"caj# cych tru dach przy po mi na j# cych
swoist# Golgot", gdy wypala si" energia
a ruszy& z miejsca nie mo$na, bo i kogo obchodzi!a tu – a tak jest do dzi% – literatura.
W ko' cu ru sza my od pod staw,
w %wietnym sk!adzie pierwszego zespo!u z Marianem Kisielem, Krzysztofem
Karwatem, Jankiem Lewandowskim
oraz Wiesi# Konopelsk# (sekretarz redakcji) i Wojtkiem )uk# (opracowanie
graficzne). Feliks Netz jako mój zast"p-

ca, któremu podlega literatura, gwarantuje do%wiadczenie zawodowe i autorytet wynikaj#cy z dorobku i kontaktów
osobistych, w tym z m!odym %rodowiskiem pisarskim. Pismo stabilizuje si"
z miejsca, ma wsparcie %rodowisk twórczych i szeroki odbiór. Sama redakcja
staje si" tak$e miejscem spotka' i licznych imprez, które trzeba liczy& na setki. Tak mijaj# lata i wiele by wspomina&.
Jako odpowiedzialny za zbyt wiele,
w tym pozyskiwanie funduszy, czuj" jednak coraz wi"ksze zm"czenie i up!yw si!.
Uznaj", $e po 18 latach czas na zmian"
sternika. Decyduj" si" na przekazanie pisma w inne r"ce, po uzyskaniu zapewnienia Felka, $e pozostanie w sk!adzie
redakcji, cho& uzgodnili%my kiedy%, $e
odejdziemy razem. Nie widzia!em zreszt# nikogo, kto móg!by go zast#pi&
w wielu rolach. Rozstanie przy sutym
stole 27 grudnia w „Gwarku” by!o
rzewne, cho& ju$ sk!ad od pierwszej stopki zmieni! si" zasadniczo. Gdyby tylko
spe!ni!y si" $yczenia!
Do dzi% zreszt# nie wiem czy nie dr"czy!y mnie jakie% przeczucia, cho&
wcze%niej nie by!o $adnych niepokoj#cych sygna!ów. Niewiele dni potem trafi!em na operacyjny stó!, wkrótce po raz
wtóry a niebawem wczesnym latem
znalaz!em si" w Centrum Onkologii.
A wysypywa!y si" ze mnie akurat sonety, które Feliks wysoko ocenia!. Kto
móg! wtedy przewidzie&, $e i jego dopadnie nowotwór i czeka go wkrótce
nader trudna operacja, która owszem,
by!a wyczynem chirurgicznym, wi"c rokowania by!y dobre. Lecz to ju$ nie by!
ten Feliks Netz co zawsze, cho& kiedy
dojdzie do odnowienia kontaktów z nadziej# mówimy o tym, co przed nami.

FELIKS NETZ – ur. 26.12.1939 r. we wsi Kretki k. Brodnicy na Pomorzu.
Poeta, prozaik, felietonista, publicysta, krytyk filmowy, t!umacz. Uko'czy! filologi" polsk# na Uniwersytecie (l#skim w Katowicach. Debiutowa! zbiorem wierszy
Zwi#zek zgody (1968), w tym samym roku wyda! pierwsz# powie%& Sto dni odpustu. Twórca s!uchowisk (m.in. Ma#y traktat dla doros#ych (1966), Z#ota reneta (1970,
G!ówna Nagroda na Festiwalu Rozg!o%ni Regionalnych Polskiego Radia pt. „Wiosna opolska”), Karta powo#ania (1975, jedna z trzech nagród w konkursie Programu III Polskiego Radia na s!uchowisko pi"tnastominutowe), Ballada o familoku (1977),
Carobójcy (1990), Harmonia (1992, jedna z dwu nagród w zamkni"tym konkursie
na s!uchowisko zorganizowanym przez Rozg!o%ni" Polskiego Radia w Katowicach),
Pokój z widokiem na wojn! polsko-jaruzelsk$ (2006, nagroda za scenariusz
na festiwalu Dwa Teatry 2007, wyró$nienie na Prix Italia 2007), Zegarek (2008, II nagroda w konkursie zamkni"tym na s!uchowisko, zorganizowanym przez ZAiKS i II Program Polskiego Radia).
W minionych dwóch dekadach wyda! m.in.: Urodzony w %wi!to zmar#ych (1995,
powie%&), Wielki zam!t (1996, felietony prezentowane na antenie Radia Katowice
w latach 1990-1995), Dysharmonia caelestis (1994, powie%& nominowana do nagrody Nike), Trzy dni nie%miertelno%ci (2014, tom wierszy, finalista Silesiusa),
Poza kadrem (2006, teksty o filmach), &wiczenia z wygnania (2009, eseje i szkice, nominacja do Nagrody Mediów Publicznych COGOTO 2009). Znawca, komentator i t!umacz dzie! Sándora Máraiego ('ar, Ksi!ga zió#, Wyst!p go%cinny w Bolzano, Krew San Gennaro, Pierwsza mi#o%(, Dziedzictwo Estery, Wyspa, Niebo
i ziemia). Na druk czekaj# dwie pozycje tego$ autora: Cztery pory roku i powie%&
Siostra. Ostatnio wyda! po raz pierwszy w j"zyku polskim Miko!aja Gogola Wybrane fragmenty korespondencji z przyjació#mi, w przygotowaniu nowy przek!ad
Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina i obszerny wybór poezji W!adys!awa
Chodasiewicza )zy Racheli.
Nota w oparciu o tekst autorski Feliksa Netza
Felkis Netz zmar! 12.04.2015 r. w Katowicach

Wiosn# 2014 roku znowu trafia do kliniki. Gdy 4 maja wchodz" do szpitalnego pokoju akurat pod!#czony jest
do kroplówki. Z zamaszystej fryzury
pozosta! na g!owie siwy puch, wida&
pora$aj#cy spadek wagi, inna twarz
i d!onie… Ale jest nadal pe!en twórczych inspiracji i wci#$ zapisuje w szpitalnym notesie nowe wiersze, cho&
do cho dzi do utra ty przy tom no %ci.
Utwory, które znajd# si" w zapowiadanym „Krzyku sowy” powsta!y w wi"kszo%ci w tych warunkach; gdy tylko Felek tra fi do do mu – prze %le mi
wi"kszo%& tekstów i b"d" pod ich pot"$nym wra$eniem.
Ale mo$e nie b"dzie a$ tak *le? Gdy
z ko'cem czerwca mam promocj" moich „44 sonetów brynowskich” w Studio
Polskiego Radia Katowice – zauwa$am
na widowni Felka w tym charakterystycznym nakryciu g!owy. U%miecha si",
przesy!a pozdrowienia, u%ci%niemy si"
na po$egnanie. Nast"pnie spotkamy si"
w Teatrze (l#skim 1 wrze%nia, gdy Felek godzi si" obj#& ponownie funkcj"
przewodnicz#cego Rady Programowej.
Jest aktywny, rozmowny, to dobry sygna!, $e zbiera si!y i takie te$ mam wra$enie ju$ po wyj%ciu, gdy zmierzamy
do domów, a ile mamy sobie do powiedzenia. Felek o „Krzyku sowy”, ju$
w druku. Jeszcze nie wiemy, $e nie zobaczymy si" nigdy. W tym czasie, gdy
ju$ wydaje si", $e najwi"ksze zagro$enie min"!o – ja po spotkaniu w Muzeum
Literatury w Warszawie 23 pa*dziernika dowiaduj" si", $e czeka mnie kolejna operacja. Po Nowym Roku tak$e Felek trafia do kliniki. Odt#d pozostaje
tylko telefon, cho& rozmowy s# coraz
bardziej zd!awione. Kiedy%, gdy zadzwoni! a telefon odebra!a moja $ona – t!umaczy! si" obola!y: – Wybaczcie,
nie gniewajcie si!, ale ja ju" nie mam si#
nawet na rozmow!. Cierpia! okrutnie.
W ostatnich tygodniach nawiedza!y
mnie dr"cz#ce obrazy. Trwa!em w stanie
pó!snu, zapadania si", zmagania z niemoc#. Feliks by! jakby naprzeciw, oddech
w oddech. Ba!em si" nocy i przebudze'.
Odczuwa!em nieustaj#ce l"ki. Tak do niedzieli 12 kwietnia. By!o s!oneczne popo!udnie, gdy Beata zapyta!a obola!ego, patrz#cego w sufit m"$a: Felku, czy idziesz
do Mamy?... Tylko westchn#! i ju$ nie
podniós! g!owy.
***
Po$egnali%my Feliksa Netza cztery
dni pó*niej. Po mszy %w. w Katedrze
udali%my si" grupami na cmentarz
przy ulicy Francuskiej, gdzie spocz#!.
Je%li powiem, $e odszed! w pe!ni si!
twórczych, to nie ma w tych s!owach
konwencjonalnej formu!y. Przypomnijmy sobie tylko, co w ostatnim czasie napisa! i co jeszcze czeka na wydanie, ten
katowiczanin i (l#zak z wyboru, który
odda! swemu miastu wszystkie si!y
na miar" talentu.
TADEUSZ KIJONKA
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Foto. Zbigniew Sawicz

FELIKSOWI+NETZOWI
W 2006 roku redakcj# „)l&ska” odwiedzi! Poeta – Tadeusz Ró"ewicz. Po latach, kiedy przysz!o nam "egna' Feliksa Netza nazwali%my go „%l&skim Ró"ewiczem”…

Feliks Netz w „!l"sku”
Nasz! w"drówk" w przesz#o$% trzeba rozpocz!% od oczywistego, cho% nie
banalnego stwierdzenia, &e „'l!sk”
i Netz to zjawiska nierozerwalne. Nie
by#oby pisma w ogóle, nie by#oby takiego pisma, gdyby nie jego obecno$%
w redakcji ( przez 18 lat fizyczna, niemal totalna i permanentna, a od ponad roku duchowa i intelektualna.
Gdyby nie jego przek#ady, wiersze,
proza, krytyka filmowa i literacka,
eseje, felietony, scenariusze, a tak&e
dokonywany przez niego wybór poetów i prozaików publikowanych
na #amach miesi"cznika. Dorobek
autora Dysharmonii cælestis w „'l!sku” jest doprawdy imponuj!cy. Nale&y mu si" przyjrze% z uwag! w tym
szczególnym numerze, w którym pochylamy si" nad ca#ym &yciem nieod&a#owanego kolegi redakcyjnego.
listopada 1995 roku do stycznia 2014 roku, czyli przez 218
Od
numerów, by# zast$pc" redaktora na-
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czelnego. Na tym stanowisku wspó#pracowa# kolejno z Tadeuszem Kijonk"
(do grudnia 2012 roku), Krystianem
Ga#uszk" (do czerwca 2013 roku) oraz
Witoldem Turantem (do stycznia 2014
roku). Nie by#a to jedyna funkcja, jak" pe#ni# w „!l"sku”. Nad doborem
utworów literackich czuwa# defacto
od zawsze, a od pa%dziernika 2014
do kwietnia 2015 roku formalnie kierowa# dzia#em prozy i poezji.
Czytelnicy naszego pisma zapami$taj" go jednak przede wszystkim jako krytyka filmowego. W redagowanym przez

siebie cyklu „Poza kadrem” omówi# 165
filmów polskich i zagranicznych. Na
przestrzeni blisko 14 lat istnienia rubryki (nr 2/2000 & nr 12/2013) przeprowadzi# nas przez takie tytu#y, jak: D!ug
Krzysztofa Krauzego (nr 2/2000),
Cyrulik syberyjski Nikity Micha#kowa
(nr 4/2000), Trzeci cud Agnieszki Holland
(nr 7/2000), Du"e zwierz# Jerzego Stuhra (nr 10/2000), $ycie jako %miertelna choroba przenoszona drog& p!ciow& Krzysztofa Zanussiego (nr 2/2001), Hannibal
Ridleya Scotta (nr 9/2001), Cze%' Tereska Roberta Gli'skiego (nr 12/2001),
Amelia Jeana-Pierre’a Jeuneta (nr 2/2002),
Stacja Piotra Were(niaka (nr 6/2002), Edi
Piotra Trzaskalskiego (nr 12/2002),
Solaris Stevena Soderbergha (nr 3/2003),
Telefon Joela Schumachera (nr 8/2003),
Pornografia Jana Jakuba Kolskiego (nr
12/2003), Mi#dzy s!owami Sofii Coppoli
(nr 3/2004), S!o( Gusa Van Santa
(nr 9/2004), Za wszelk& cen# Clinta
Eastwooda (nr 4/2005), Persona non
grata Krzysztofa Zanussiego (nr 10/2005),
Wszyscy jeste%my Chrystusami Marka Koterskiego (nr 7/2006), Plac Zbawiciela
Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze (nr 11/2006), Katy( Andrzeja
Wajdy (nr 10/2007), Czeski sen Víta
Klusáka i Filipa Remundy (nr 12/2007),
Boisko bezdomnych Katarzyny Adamik
(nr 11/2008), Ma!a Moskwa Waldemara
Krzystka (nr 1/2009), Rewers Borysa
Lankosza (nr 12/2009), Ró"yczka Jana
Kidawy-B#o'skiego (nr 4/2010), Wydalony Adama Sikory (nr 3/2011), M!yn
i krzy" Lecha Majewskiego (nr 5/2011),
Pok!osie W#adys#awa Pasikowskiego

(nr 12/2012), czy wreszcie Ida Paw#a
Pawlikowskiego (nr 12/2013), któr" zako'czy# cykl „Poza kadrem”. Ju) sam tytu# rubryki wskazuje, i) Netz w swoich
krytycznych tekstach nie tylko opisywa#,
ale tak)e analizowa# i interpretowa#, nie
tylko spogl"da# na bohaterów i ich perypetie, ale równie cz$sto opuszcza# plan
filmowy, by przyjrze* si$ szerszym kontekstom omawianych dzie#. Zawsze wypowiada# si$ jako rzetelny znawca kina
i równocze(nie dobry gaw$dziarz, dlatego jego artyku#y czyta si$ z zapartym
tchem niczym opowie(ci. Poza tym liczba przedstawionych tytu#ów dowodzi
niezwyk#ej pracowito(ci krytyka oraz
wyj"tkowej fascynacji X Muz". Cykl ten
jest tak)e odzwierciedleniem sporego
kawa#ka historii polskiej i (wiatowej kinematografii.
Znacznie mniej pozostawi# nam krytycznych omówie' literatury, ale i tych
nie zabrak#o na #amach „!l"ska”. Przybli)y# czytelnikom 22 ksi")ki, w tym:
Debiut z anio!em Jerzego Górza'skiego (nr 12/1998), Pomi#dzy Renaty
Putzlacher (nr 11/2002), Metafizyk#
Lecha Majewskiego (nr 3/2003), Finis
Silesiae Henryka Wa'ka (nr 5/2003),
Poematy Bohdana Zadury (nr 1/2004),
Dzienniki 1927-1969 Anny Kowalskiej
(nr 11/2008), Kawior i popió! Marci
Shore (nr 9/2009), 41 Wojciecha Kassa (nr 6/2011) oraz Dwana%cie dni
Janusza Drzewuckiego (nr 11/2013),
która by#a ostatni" publikacj" zrecenzowan" przez Netza w „!l"sku”.
Zapami$tamy go równie) jako doskona#ego eseist$ i felietonist$, o lekkim,

ale i niezwykle ci!tym piórze. Gdy pisa" o katastrofie w kopalni „Wujek-Ruch #l$sk”, maj$cej miejsce we
wrze%niu 2009 roku, nie zawaha" si! nawet zacytowa& wulgaryzmu, który oddawa" ca"$ dramatyczno%& tego wypadku, nie zrezygnowa" z ostrej krytyki
„góry”, która w jego odczuciu nabra"a
cech zwierz!cych w stosunku do pracowników do"owych i traktowa"a ich niczym niewolników planu wydobycia
(nr 10/2009).
ublicystyczne pióro Netza by"o wnikliwe, dowodzi"o ogromnego oczytania i orientacji w temacie, posiada"o
tak'e w"asny rozpoznawalny styl. Niezale'nie od problematyki, któr$ autor
bra" na warsztat ( móg" to by& 'yciorys
profesora Józefa Pietera (nr 10/1999),
twórczo%& filmowa Andrzeja Wajdy
(nr 3/2000), rodzinne miasto Sándora
Máraia (nr 10/2002) czy wspomnienie
o Jerzym Kawalerowiczu (nr 2/2008)
( zawsze wypowiada" si! j!zykiem
znawcy, pasjonata i niezwykle %wiadomego odbiorcy, a zarazem twórcy kultury. Warto przynajmniej wymieni&,
jakimi zagadnieniami zajmowa" si!
jeszcze na "amach „#l$ska”. Otó', przybli'y" nam problem urodzonych w Stalinogrodzie (nr 4/2002), twórczo%& eseistyczn$ Imre Kertésza (nr 12/2002),
snu" rozwa'ania wokó" filmów nagrodzonych Oscarem (nr 5/2003), przedstawi" dzieje Zespo"u Filmowego „Silesia”
(nr 6/2003), omówi" twórczo%& Lecha
Majewskiego (nr 6/2003), przeanalizowa" zjawisko chamstwa w arcydzielnym
eseju pe"nym j!zykoznawczych, literackich i hi sto rycz nych dy gre sji (nr
9/2003), zg"!bi" istot! wygnania i towarzysz$cej mu samotno%ci pisarzy XX
wieku, szczególnie Sándora Máraia
(nr 1/2004), zdiagnozowa" polityczn$
chorob! Polski w 15. roku transformacji (nr 5/2004), pochyli" si! nad 'yciem
i twórczo%ci$ Josepha von Eichedorffa
(nr 6/2004), przyjrza" si! filmom Kazimierza Kutza wy%wietlonym w ramach
festiwalu Nowe Horyzonty (nr 9/2004),
rozwa'y" okoliczno%ci i atmosfer! 60.
rocznicy wyzwolenia obozu zag"ady Auschwitz-Birkenau (nr 3/2005), napisa"
wspomnienie o Ryszardzie Paszendzie
(nr 6/2005), przedstawi" 'ycie i twórczo%& Henryka Bereski (nr 11/2005), dokona" rozrachunku z rokiem 2005,
wskazuj$c fakty, dzi!ki którym go zapami!tali%my, a by" to przecie' rok
%mierci Jana Paw"a II (nr 1/2006), ostro
rozprawi" si! z lekturowymi pomys"ami s"ynnego niegdy% ministra edukacji
(nr 7/2007), przybli'y" histori! Radia
Katowice (nr 1/2008), napisa" wspomnienie o Aleksandrze So"'enicynie
(nr 9/2008), snu" eseistyczne rozwa'ania wo kó" pro ble mu sa mo bój stwa
(nr 11/2008), omówi" proz! Kazimierza
Kutza Pi!ta strona "wiata (nr 3/2010)
i wreszcie pozostawi" nam sylwetk! Tadeusza Ró'ewicza, któr$ przygotowa"
po jego %mierci (nr 6/2014).

P

ramach szeroko rozumianej publiW
cystyki wspomnie& nale'y tak'e
cykl 10 felietonów radiowych „RadiO-

Katowice”, które ukazywa"y si! na stronie A kolorowej wk"adki miesi!cznika
(nr 3/1996 ( nr 12/1996). Stanowi$ one
przyk"ad kolejnego rodzaju aktywno%ci
Netza ( pracy redakcyjnej w radiu. Jej
owocem by"a ksi$'ka powsta"a na zamówienie katowickiej rozg"o%ni ( Róg
Ligonia i Królowej Jadwigi (Katowice, 1997), której fragment zosta" opubliko wa ny w nu me rze wrze %nio wym
z 1997 roku.
Feliks Netz to jednak nade wszystko
poeta, prozaik, scenarzysta i t"umacz
z pi!ciu j!zyków (niemieckiego, rosyjskiego, w!gierskiego, angielskiego i hiszpa)skiego). Czytelnicy „#l$ska” mogli
zetkn$& si! tak'e i z tym rodzajem jego
artystycznej dzia"alno%ci. W%ród opublikowanych w czasopi%mie wierszy nale'y wymieni&: Elegi# na "mier$ Rudzika
(nr 4/1996), Ars poetica, Nie tak dawno
oraz Nie obchodzi mnie (nr 5/2009),
utwory poetyckie %ni&a mi si# Polska
oraz Barbarzy'cy (2) (nr 9/2014), jak
równie' wydrukowane po%miertnie Dwie
"mierci z ostatniego tomiku Krzyk sowy
(nr 4/2015). Wnikliwy odbiorca mo'e si!
jeszcze doszuka& 'artobliwych Nagrobków, które ukaza"y si! w cyklu „Podkopki” (nr 5/2000).
*amy „#l$ska” go%ci"y tak'e proz!
Netza. Autor pozostawi" nam nast!puj$ce utwo ry: Balla d# o fa milo ku
(nr 8/1996), Miasto nierzeczywiste
(nr 10/1996), Kulawego diab&a (fragment
powie%ci) (nr 9/1999), Opis miejsca zaj"cia (nr 9/2000), Wyj"cie z kotliny dinozaurów (fragment powie%ci Dysharmonia cælestis) (nr 12/2004), Odchodzimy
(opowiadanie osnute na wydarzeniach
smole)skich) (nr 4/2011) oraz Nikto"$
(fragment powie%ci) (nr 10/2013). Ponadto ukaza"y si! drobne utwory prozatorskie w odcinkach zamieszczonych w cyklu „Podkopki” ( Trzyminutowa nowelka
(nr 9/1997 ( nr 8/1998) oraz Nowelka
pi#ciominutowa (nr 9/1998 ( nr 12/1998
i nr 2/1999).
Wydrukowali%my równie' dwa scenariusze: Pokój z widokiem na wojn# polsko-jaruzelsk! (nr 12/2006) oraz Pos&a
Pana Boga. Rzecz o Henryku S&awiku
(nr 4/2008).
Na zawsze w archiwalnych numerach
pozosta"y te' liczne t"umaczenia Netza.
Najcz!%ciej go%cili%my jego przek"ady
twórczo%ci Sándora Máraia: Dziennik 1956 (nr 10/1996), %wiece pal! si#
do ogarka (nr 11/1999), Wspomnienia
mieszczanina: Egy Polgár Vallomásai
(nr 10/2002), W krzy(owym ogniu pyta'
(nr 4/2004), Pierwsza mi&o"$ (nr 4/2006)
oraz fragment powie%ci Siostra pod redakcyjnym tytu"em Warszawa pad&a
(nr 9/2011). Ponadto t"umacz pozostawi"
nam translacje utworów takich pisarzy,
jak: Matthias Kneip (nr 4/1997), Imre
Forbath (nr 8/1997), György Gömöri
(nr 4/2001, nr 10/2004, nr 10/2006),

Dezsö Kosztolányi (nr 2/2002), Gábar
Zsil le (nr 8/2002), Im re Kertész
(nr 12/2002), Josef +kvoreck, (nr
1/2003), Justo Jorge Padrón (nr 6/2003),
István Vörös (nr 7/2004) oraz Federico
García Lorca (nr 11/2012).
becno%& Feliksa Netza w „#l$sku” to
tak'e krytyka literacka ksi$'ek jego
autorstwa oraz przez niego t"umaczonych.
W pierwszym numerze z 1995 roku
ukaza" si! dwug"os Janusza Stycznia
oraz Dariusza Nowackiego na temat powie%ci Urodzony w "wi#to zmar&ych.
Wspomnian$ publikacj! Róg Ligonia
i Królowej Jadwigi zrecenzowa" Wojciech
Sarnowicz (nr 3/1998). Dysharmoni#
Cælestis omówi" Henryk Waniek
(nr 2/2005), a zbiór esejów )wiczenia
z wygnania Adrian Gle) (nr 6/2009). Wydrukowali%my tak'e recenzje ksi$'ek, które ukaza"y si! w przek"adzie Netza.
I tak Sándora Máraia Dziedzictwo
Estery przedstawi"a Sabina Kwak
(nr 3/2009), Wysp# omówi"a Roksana
Ziora (nr 5/2010), a Niebo i ziemi#
zrecenzowa" Micha" Pawe" Urbaniak
(nr 9/2011). Z kolei Jacek Lyszczyna przybli'y" czytelnikom ostatni$ publikacj! t"umacza z 2015 roku Lament na "mier$
Ignacia Sánchez Mejíasa. Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías Federico Garcii
Lorki (nr 3/2015). W bie'$cym numerze
zamie%cili%my ju' po%miertnie omówienie ostatniego tomiku poetyckiego Krzyk
sowy (autor rec.: Ryszard Bednarczyk).
statnimi elementami mozaiki, jaka
uk"ada si! nam na "amach „#l$ska”
w bogaty obraz Feliksa Netza, s$ wywiady z nim oraz artyku" na jego temat. O fascynacji kinem autora Bia&ej gor!czki pisa" Jan F. Lewandowski w szkicu Netz
filmowy (nr 12/2009). Szczególnie wa'ne s$ jednak dla nas jako kolegów redakcyjnych dwie rozmowy, których ju' nigdy
nie b!dziemy mogli przeprowadzi& na 'ywo, a które niegdy% przygotowali Marian
Kisiel (nr 8/2002) oraz Witold Turant
(nr 12/2009). Niech pozostanie w nas zatem niczym testament ostatnia odpowied-, jakiej pisarz udzieli" w 2009 roku
swemu rozmówcy, Witoldowi Turantowi.
Na pytanie: „Czy zastanawia"e% si! kiedy%, kim jest Twój czytelnik?”, odrzek":
„To jest inteligent, który w ka'dej
istotnej sprawie gotów jest zachowa&
odr!bne stanowisko. Czasem przychodzi
do mnie, odnajduje mnie w redakcji.
Czasem spotykam go na tzw. spotkaniu
autorskim, w Katowicach, w Warszawie,
w Szczecinie, w Koszycach, w Berlinie,
w Budapeszcie. Ilu ich mam? Czy mo'na powiedzie&, ilu pisarz powinien mie&
czytelników? Dobrze jest, je%li mamy trzystu czytelników i dla nich nale'y pisa&. Ale
trzeba za"o'y&, 'e ka'dy z tych trzystu czytelników jest tak wymagaj$cy jak…
Sándor Márai powiedzia"by: jak Goethe!
Aczy nie mo'na pisa& dla cz"owieka mniej
wymagaj$cego? Oczywi%cie, 'e mo'na,
odpowiada Márai, ale nie warto”.
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FELIKSOWI+NETZOWI

Obcy
z Fels!-Szilézia

Po!owa lat 80. Gdzie" w biegu, chyba na korytarzu kto" mnie przedstawia.
Bo niebawem mamy zosta# kolegami redakcyjnymi, a nawet we dwójk$ dzieli#
ten sam pokój. Przy katowickim Rynku, i to przez par$ lat. W!a"nie dosta!em
etat publicysty w poczytnym tygodniku „Tak i Nie”. – Ciesz! si!, "e pana przyj!li.
Wódk! wypijemy innym razem – Feliks Netz, jak tyle razy pó%niej, na
powitanie silnie u"cisn&! mi d!o'.
ija trzydzie"ci lat, a butelka pozostaM
je nieotwarta, i taka ju# b$dzie
na zawsze. Wtedy jednak nie mog%em wie-
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dzie&, #e Felek by% nieledwie abstynentem.
Unika% biesiad towarzysko-literackich,
a jak ju# nie móg% si$ wywin'&, to i tak
ucieka% po pierwszym toa"cie.
Cierpia% na mizantropi$? Chyba jednak
nie, a w ka#dym razie – to nie to s%owo.
Przecie# lubi% g%o"no si$ "mia&, nieustannie dowcipkowa%, z lubo"ci' opowiada%
najpieprzniejsze z najpieprzniejszych kawa%ów, ze swych bie#'cych lektur ksi'#ek
i filmów ad hoc wy%uskiwa% pyszne anegdoty, przy ka#dej okazji z biografii i dzienników artystów najch$tniej wyjmowa%
rozmaite "miesznostki i cz%owiecze s%abostki, z ognikiem w oczach czekaj'c
na nasze reakcje, a na deser – zawsze
na weso%o – komentowa% wpadki i wypadki aktualnych polityków. S%owem – sprawia% wra#enie cz%owieka, który trzyma r$k$ na pulsie rzeczywisto"ci i za #adne
skarby "wiata tego kontaktu nie chce
i nie zamierza utraci&. Ba, po ilu" tam latach pracy w „(l'sku” nabra%em podejrze),
#e Felek traktuje nasze redakcyjne posiady nie tyle jako naturalne miejsce pracy
i ekspresji twórczej, co przede wszystkim – jako swoiste forum publicum. Bywa% w te dni, jak spuszczony ze smyczy
pies, który musi si$ w"ród bli*nich
(i na bli*nich) naszczeka&, bo na co dzie)
siedzi w oddalonej od sadyb ludzkich budzie, gdzie wiedzie pracowity, ale z konieczno"ci samotniczy los.
Samotniczy, bo swe pos%annictwo pisarskie traktowa% bardzo powa#nie. Uk%ada% my"li i zdania codziennie. Przez ca%e #ycie. W kapitalnej rozmowie, która
otwiera jedn' z jego najwa#niejszych
ksi'#ek, !wiczenia z wygnania, wyja"nia%
Marianowi Sworzeniowi: „Od pocz'tku
pisa%em rzeczy ró#ne, «wierszem i proz'». Od pocz'tku te# t%umaczy%em. Czyta%em i czytam nadal, pisz$ o filmach
i ksi'#kach. Od czterdziestu lat pisz$ s%uchowiska, co tydzie) felieton radiowy,
z czasem uk%adaj' si$ z tego ksi'#ki.
W jednym jestem systematyczny i regularny: codziennie t%umacz$, niekiedy
godzin$, dwie, cz$"ciej pi$&, sze"& godzin.
Przerywam, wychodz$ z psem do lasu,

wracam, dalej t%umacz$. A# wykonam
dzienn' norm$”.
marnowa% czasu, bo nie mia% czasu. St'd ta jego szybko"& w dzia%aniu, #ywio%owo"&, ruchliwo"&, energia. I ta
ekspresja, któr' obdarowywa% i zara#a%
tych, którzy jako" tam napataczali si$ na jego drog$. I st'd te ucieczki w pisarsk' samotno"&, gdzie jednak nie czu% si$ opuszczony, bo towarzyszyli mu tacy, jak Sándor
Márai – ów najwi$kszy z najwi$kszych samotnych wilków. Zapewne to w jego towarzystwie Felek czu% si$ najlepiej. Chcia%
i umia% dostrzec w jego dziele i #yciu jak'"
wspólnot$ losu, cho&by nawet odleg%'?
Nie wykluczam tego. Netz nigdy nie
ukrywa%, #e fascynuje go nie tylko pisarstwo
autora "aru, jego tak bardzo rozleg%a i ró#norodna twórczo"&, ale tak#e postawa moralna i intelektualna. Budzi%a w nim podziw
i – równocze"nie – niepokój cena, jak'
Márai gotowy by% p%aci& za niezale#no"&
i wierno"& samemu sobie. Samobójstwo
chorego, s$dziwego, staczaj'cego si$
w starcz' niemoc W$gra, musia%o Netzowi otwiera& wyobra*ni$, kierowa& w stron$ eschatologii, pyta) i odpowiedzi najwa#niejszych w #yciu ka#dego wra#liwego
i otwartego na metafizyk$ codzienno"ci
cz%owieka. Czy# te w%a"nie kwestie nie porywa%y Netza „od zawsze”?
Otwieram tomik Z wilczych do#ów, z roku 1973. Sk'd si$ wzi'% w mojej domowej
bibliotece, skoro przecie# wtedy nie mog%em jeszcze zna& i czyta& polskich poetów,
zw%aszcza tych trzydziestoletnich? Z ksi'#ki wypada kartka, a na niej kilka uwag
w formie równowa#ników zda). Rozpoznaj$, z oczywistym rozrzewnieniem: to mój
charakter pisma! Ale jeszcze nie z czasów
redaktorskich, raczej pó*nolicealnych, mo#e studenckich. Bo, cho& do"& pó*no stan'%em na Felkowej drodze, to jego twórczo"& troch$ ju# zna%em wcze"niej (np.
debiutanck' powie"& Skok pod poprzeczk$, z roku 1972). A teraz, po tylu latach
przepisuj$ ca%o"& z owej karteczki, wyrwanej zapewne ze szkolnego zeszytu: „poezja
filozofuj'ca”, „wyrafinowane metafory”
(skrzyd#a %renic), „zabawy j$zykowe”.
Sprawdzam. Chyba si$ nie pomyli%em.
Netz wpasowywa% si$ w regu%y i poetyki,
obowi'zuj'ce na prze%omie lat 60. i 70.,

Nie

by% wychowankiem tej epoki, cho& w kolejnych dekadach wola% odwo%ywa& si$
do swego dzieci)stwa i wczesnej m%odo"ci, a tak#e do literatury, raczej w%a"nie
wówczas powstaj'cej: sny moje &ytnie
worki nosz' pod oczami / i mokre ziarna
miel$ skrzyd#a %renic // po wieki wieków
rozbudzony duch mój nad wodami / sieje
ju& tylko strach – na wróble – zaczajone
w sieni (z wiersza sny moje &ytnie).
Zawsze lubi%em poezje Felka, cho& bardziej te z kolejnych etapów jego #ycia (im
pó*niejsze, tym lepsze?). Na przyk%ad
z tomiku Wir, wydanego w roku 1985, bo
w nim pojawi%y si$ ju# nowe, a pó*niej stale obecne w jego twórczo"ci w'tki, fascynacje i – tak#e – zadziwienie tragicznym losem najwybitniejszych pisarzy i artystów
w$gierskich, w jak#e wielu przypadkach gin'cych z w%asnej r$ki albo w niewyja"nionych nigdy okoliczno"ciach (takim „instrukta#em "mierci” pozostaje wiersz W'gierski
syndrom). I pomy"le&, #e Felek nie zna%
jeszcze wówczas Sándora Máraiego. Ba, nawet nie wiedzia%, #e kto" taki istnieje! Ujawni% ten fakt w Urodzonym w Europie,
wspania%ym eseju ze wspomnianych ju#
!wicze( z wygnania (nawiasem mówi'c,
czy mo#na dzi" w Polsce cho&by zbli#y& si$
do twórczo"ci Máraiego, bez po"rednictwa
i nie tylko translatorskiej pomocy Netza?)
koniec pytanie dziwne. Mo#e niestosowne w tej chwili? A mo#e
w%a"nie dopiero teraz wolno mi je zada&,
cho&by tylko sobie? A zatem: Feliks
Netz – poeta i t%umacz, powie"ciopisarz
i krytyk, felietonista i eseista, publicysta
i redaktor, radiowiec i dziennikarz – w jakiej z tych ról i profesji czu% si$ najlepiej,
na którym z tych pól pozostawi% najdorodniejsze plony? W planie osobistym i poniek'd autobiograficznym najwa#niejsze
po zo sta j' dwie po wie "ci: Uro dzo ny
w )wi'to zmar#ych, z roku 1995 i o dziesi$& lat pó*niejsza Dysharmonia caelestis.
O Máraim mowa ju# by%a. To odr$bny rozdzia%. W pewnym sensie by%a nim równie#
wieloletnia przygoda translatorska z Eugeniuszem Onieginem. A wiersze? Zw%aszcza te z ostatnich lat. Do nich te# – jestem
pewny – b$dziemy jeszcze z przej$ciem
wraca&. Zabraknie tylko tego, co Netz
na bie#'co "ledzi% – w kinie, literaturze, polityce – wielokrotnie przekraczaj'c zwyczajowe ramy gatunkowe, bo w tych obszarach jego pisarstwa nieraz trudno by%o
rozstrzygn'&, co jest jeszcze recenzj', co
ju# felietonem, a co z publicystyki przeradza si$ w refleksj$ eseistyczn', bywa%o, #e po mistrzowsku sprozaizowan'
i podci'gni$t' w rewiry, niedost$pne niejednemu pisz'cemu, niechby nawet tak jak
on erudycyjnie przygotowanemu do podejmowania najtrudniejszych tematów.
Bo w tych tekstach bi%a po oczach niecodzienna jasno"& stylu i umys%u. Netz opanowa% j$zyk rozmowy i g%$bokiego dialogu – przede wszystkim z samym sob'
tudzie# naszym europejskim i polskim
dziedzictwem kulturowym. No, i ko%o si$
zamyka. Wi$c jednak Poeta i Poezja, cokolwiek mia%yby te s%owa znaczy&? Tej
niedookre"lono"ci tego pisarstwa, które
przecie# zawsze jako" chcia%em – tak#e ja-

Na

Fot. Wies&awa Konopelska

ko recenzent wielu jego ksi!"ek – cho#by tylko na swój u"ytek nazwa#, b$dzie
mi najbardziej brakowa%o.
A w perspektywie – by tak powiedzie# – prywatnej, osobistej? Czego mi zabraknie? Jego "artów na poczekaniu, najch$tniej przy kolegialnym stole, inscenizowanych
krotochwil, przyozdobionych w twarz trefnisia, stale przygotowan! na g%o&ny &miech
(pami$tamy, jest takie zdj$cie, z jednego
z pierwszych posiedze' redakcji „(l!ska”,
gdy Felek w%o"y% sobie na g%ow$ nasze pismo i zrobi% z niego pajacowaty daszek). Ale
i tej jego powagi mi zabraknie, która czasem
przy#miewa%a mu oblicze i zaciemnia%a
wrodzony optymizm, nakierowuj!c – zapewne – w stron$ jego codziennej harówki literackiej, gdzie – tak to widz$ – wpada% w obj$cia Sándora Máraiego. Mo"e swego
jedynego prawdziwego przyjaciela? Jak
on – wyrwanego przez histori$ ze swego kulturowego matecznika, wypchni$tego poza
przestrze', w której móg%by si$ (chcia%by
si$?) znale)#. Obcego w&ród swoich, swojego w&ród obcych.
Felek próbowa% oswoi# Górny (l!sk.
Fels*-Szilézia – jak kiedy& z rozczuleniem
przeczyta% w dziennikowym zapisie Máraiego z wrze&nia 1939 roku. I jego rozmaite
osobliwo&ci. Ale sz%o mu jak po grudzie, nawet je&li – równie", a mo"e przede wszystkim dla w%asnego zdrowia – pisa% rzeczy tak
m!dre, dobre i „&l!skie”, jak Pokój z widokiem na wojn! polsko-jaruzelsk". Nawet je&li deklarowa% w wywiadach (i przyjaciel-

„Pami!tamy, jest takie zdj!cie, z jednego z pierwszych posiedze# redakcji «$l"ska», gdy Felek (na zdj!ciu
w %rodku) w&o'y& sobie na g&ow! nasze pismo i zrobi& z niego pajacowaty daszek”. A wraz z nim (od lewej):
Krzysztof Karwat, Marian Kisiel, Wojtek (uka, Jan Lewandowski i Tadeusz Kijonka.

skich rozmowach), "e ju" poza Górny
(l!sk na pewno „si$ nie wybiera”, to czu#
by%o w tych jego zwierzeniach mo"e nie tyle rezygnacj$ i gorycz, co m$"ne przyj$cie
takiego w%a&nie wyroku. Czy w%asnego? Boskiego? Ju" sam fakt, "e jednak takie w!tpliwo&ci nosi% w sobie (bo przecie" dziennikarze ani najbli"si koledzy wcale go nie
pytali o zamiar „emigracji”), dowodzi, jak
trudno by%o mu si$ tutaj zmie&ci#. Dlaczego? Bo )le mu si$ oddycha%o w zat$ch%ej
i podminowanej konieczno&ci! nieustannych
kompromisów atmosferze prowincji, która
ka"dego &ci!gnie w dó%, cho#by& si$ nawet

francuskimi perfumami spryska%. A takie – przez d%ugie dziesi$ciolecia – by%y „Katowice i okolice”. Katowice Feliksa Netza.
Pami$tam. Kiedy&, chyba jeszcze w latach 80., chcia% st!d uciec i nawet wykona%
ju" pierwsze kroki. Próbowa% zaszy# si$
w Beskidach. Ale szybko wróci%. Troch$ si$
potem ogrodzi% i pozamyka% furtki, z których mog%oby wia# nud! czy st$chlizn!. I mozolnie prowadzi% – na w%asny i czytelniczy u"ytek – swoje osobiste „#wiczenia
z wygnania”.

KRZYSZTOF KARWAT

Filmowa „kromka chleba”
eliksa Netza pozna%em osobi&cie jako
F
redaktora „Panoramy”. Zosta%em zaskoczony mi%ym przyj$ciem, ale nie mia%o to

"adnego zwi!zku z filmem. Przynios%em
mu wówczas swój tekst o Marii P%onowskiej, ma%o znanej, ale ciekawej malarce.
Znacz!cy zbiór jej obrazów znalaz% si$
w niezwyk%ej galerii, jak! stanowi%o mieszkanie M-3 w Olkuszu. Nie przypuszcza%em, "e pó)niej spotkamy si$ na innym polu jego zainteresowa', jakim by% film.
Na prze%omie lat 60. i 70. w Katowicach nie by%o bazy filmowej, ani te" &rodowiska filmowego. Dzia%a%o tu wówczas
kilka DKF-ów prowadzonych przez filmowych pasjonatów. Feliksa Netza spotykali&my w studenckim Dyskusyjnym
Klubie Filmowym „Kino-Oko” kierowanym przez Jana Lewandowskiego i ni"ej
podpisanego, na pokazach filmów niedost$pnych w szerokim rozpowszechnianiu.
By% wówczas jedynym na (l!sku krytykiem filmowym z prawdziwego zdarzenia. Jego zainteresowanie filmem
w naturalny sposób spotka%o si$ z inicjatyw! Kazimierza Kutza, któremu na pocz!tku 1972 roku uda%o si$ stworzy#
w Katowicach, pierwszy poza Warszaw!, zespó% filmowy. Kutz pozna% Netza
ju" wcze&niej, w redakcji „Pogl!dów”
i uzna%, "e nie by%o lepszego kandydata na stanowisko kierownika literackie-

go zespo%u „Silesia”. Pe%ni% t$ funkcj$
do 1975 roku. Jego, nazwijmy to „instytucjonalne”, zwi!zki z filmem nie sko'czy%y si$ z chwil! odej&ciu z zespo%u
Kutza. Po latach w%!czy% si$ w dzia%alno&# (l!skiego Towarzystwa Filmowego, które przez jaki& czas wspó%dzieli%o z „Silesi!”, a pó)niej, dzi$ki Kutzowi,
odziedziczy%o lokal przy Szafranka 9

w Katowicach. Spotykali&my si$ na zebraniach zarz!du stowarzyszenia. Te
zebrania cz$sto mia%y charakter bardziej
towarzyski ni" oficjalny.
W 1974 roku na ekrany wszed% zrealizowany wed%ug jego pierwszego scenariusza debiut Krzysztofa Wojciechowskiego,
„Kochajmy si$”. Zrealizowany w autentycznej scenerii i z udzia%em graj!cych samych siebie mieszka'ców wsi poetycki
dramat otrzyma% kilka presti"owych nagród. Napisa% równie" scenariusz „Bia%ej
gor!czki” Marka Wortmana, wed%ug w%asnej, wydanej w 1972 roku powie&ci.
W przypadku filmu o pacyfikacji kopalni „Wujek” Kazimierza Kutza poezja
i film znalaz%y niezwyk%! harmonijn!
spój no&#. Kul to wy nie mal "e ty tu%
„(mier# jak kromka chleba”, zosta% zaczerpni$ty z przejmuj!cego wiersza Feliksa Netza „Dnia siódmego”.
Feliks Netz kocha% kino. Teksty publikowane przez lata w ró"nych pismach,
poczynaj!c od „Pogl!dów”, a ko'cz!c
na „(l!sku”, a tak"e emitowane przez Radio Katowice felietony filmowe, umieszcza%y omawiane tytu%y w szerokim kontek &cie, spo %ecz nym, po li tycz nym
i kulturowym. I pozostan! najwa"niejszym &wiadectwem jego filmowej pasji.

EDWARD KABIESZ
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Ca!kowita
obecno"#

wiem, czy przydarza!o si$ to ka%Nie
demu m!odemu pisz&cemu, %e
w wieku dwudziestu ilu" lat chcia! pozna#
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jak najwi$cej pisarzy czy poetów starszych
od siebie, znanych z lektury czy te% omówie', stanowi&cych w m!odej, lekturowej
konstelacji wa%ny, frapuj&cy punkt odniesienia. Dla mnie by!o to zawsze wa%ne
prze%ycie, kiedy, jako m!ody nieopierzony cz!owiek ( roj&cy sobie poetyckie za"wiaty ( takiego kogo" mog!em spotka#
na swojej drodze.
Zanim wyda!em swoje dwie ksi&%ki
poetyckie, by!em na pocz&tku lat dziewi$#dziesi&tych autorem arkusza poetyckiego
i kilku publikacji swoich wierszy. W Katowicach tworzyli"my siln& grup$ pod wezwaniem, starali"my si$ robi# sporo poetyc kie go fer men tu, ko rzy sta j&c ze
"l&skiego inwentarza niedu%ych co prawda, ale b$d&cych w bliskim zasi$gu mo%liwo"ci ewokowania swoich p!odów poetyc kich. My "l$ tu taj o in sty tu cjach
i czasopismach. Si!& wi$c rzeczy ( tak to
teraz odbieram ( trafili"my (ja oraz Bartek Majzel) do redakcji "wie%o powsta!ego w 1995 roku miesi$cznika „)l&sk”, z zamiarem przed!o%enia swoich wierszy,
w celu ich ewentualnej publikacji. Pierwszym lokum tej%e redakcji by! budynek
przy ul. 3 Maja, znany nam dotychczas
z cz$stych wizyt w kinie „)wiatowid”. Pami$tam, %e weszli"my i zapytali"my jak&"
pani& o mo%liwo"# skontaktowania si$
z którym" z redaktorów. Pani odes!a!a nas
do drugiego pokoju, a tam zastali"my
Feliksa Netza. Opowiedzieli"my o celu naszej wi zy ty. Fe liks pr$d ko prze szed!
do meritum, informuj&c nas ( ku naszemu
lekkiemu zdziwieniu ( %e zna nasz& twórczo"#, %e czyta! nasze wiersze w „Nowym
nurcie” i „Kresach”, %e tak, jak najbardziej,
ch$tnie si$ im przyjrzy i postara si$ je
( mo%e nie wszystkie ( opublikowa#. Pami$tam, %e po wyj"ciu z redakcji by!em
niezwykle rad z owego spotkania, albowiem pozostawa!em pod wra%eniem doskona!ej orientacji Feliksa w najm!odszej
literaturze i tego, jaki emanowa! z niego
zapa!, je"li chodzi o tworzenie w Katowicach cz$stych spotka' nie tylko na !amach
„)l&ska”, ale i te% na forum publicznym,
o czym parokrotnie w rozmowie wspomnia!. Oczywi"cie, zna!em twórczo"#
Netza. Jego tom wierszy pt. Wir, zakupiony na pocz&tku lat dziewi$#dziesi&tych,
przeczyta!em par$ razy, za" jego powie"#
Urodzony w !wi"to Zmar#ych do"# mocno prze%y!em. Korzystaj&c z nadarzaj&cej
si$ okazji wr$czenia Feliksowi swych
pierwszych tomów, wiedzia!em ju%, %e
mam w nim wnikliwego czytelnika. Nie
ukrywam ( imponowa!o mi, kiedy, jaki"
czas potem, Feliks aprobatywnie mówi!

o swoich odczuciach z lektury owych tomów.
Rzecz&, która od razu mnie w nim uj$!a, przyku!a uwag$ i kaza!a pilnie go s!ucha#, to niebywa!e oddanie literaturze,
pasja ogarni$cia i przenikni$cia ka%dego,
n$c&cego go aspektu czy w&tku, prze"wietlenia my"li czy zagadnienia. Takie
w!a"nie odnosi!em wra%enie, kiedy czyta!em jego teksty poetyckie, prozatorskie, eseistyczne lub recenzenckie. W!a"nie, owa
uwaga w "ledzeniu i dogrzebywaniu si$
do subiektywnego sedna, wykradanie dla
czytelnika detali czy szczegó!ów z omawianych lektur czy filmów, zaciek!e tropienie
lo sów my "li li te rac kich bo ha te rów,
a wszystko to wsparte g!$binow& wiedz& – historyczn& lub biograficzn& ( stanowi!y i stanowi& dla mnie imponuj&cy
przyk!ad wiecznej konfrontacji z innym,
wype!niony empati& i nieusuwaln& wol&
zrozumienia innego. Tak w!a"nie dzieje si$
na ka%dym polu literackiej dzia!alno"ci i aktywno"ci Netza. Jak wiersz ( to totalny, zespalaj&cy zarazem przygody tre"ci i potyczki j$zyka, jak powie"# ( to ca!kowita,
do cna realizuj&ca indeks autorskich intencji i zamiarów, a jak wywiad ( o czym zd&%y!em si$ niezwykle dobitnie przekona#,
kiedy takowy z nim, wraz z Krzy"kiem
Siwczykiem, mia!em okazj$ przeprowadzi#
( to opowie"# wielotorowa, wprowadzaj&ca czytelnika w delty hipnotycznych
rozpozna', prze%y# czy emocji. $wiczenia
z wygnania, opas!y tom esejów literackich,
wydany w Instytucie Miko!owskim w 2008
roku, pokaza! mi Netza w stanie permanentnego napi$cia, generowanego czyst& pasj&
dociekania niedocieczonego, który ( niczym alchemik ( wytapia w tyglu swoich
lekturowych prze%y# niebywa!y amalgamat
odczyta' i jednostkow& wizj$ przywo!a'
tego, co tytu!owo wygnane.
To wszystko, o czym nie"mia!o stara!em
si$ tutaj napisa#, skojarzeniowo jawi mi si$
jako trans. Ten, który Feliks ma w sobie
i ten, który udziela si$ za ka%dym razem,
kiedy si$ go czyta.
***
owy%sze refleksje napisa!em sze"# lat temu na pro"b$ Feliksa, który w 2009 roP
ku obchodzi! 70. urodziny, i z tej okazji

przygotowana zosta!a przez Wydawnictwo
„)l&sk” ksi$ga pami&tkowa po"wi$cona twórczo"ci Feliksa. By!o to dla mnie niew&tpliw& nobilitacj&, %e mog$ ( jako jeden
z dwóch m!odszych poetów ( wzi&# udzia!
w tym zaszczytnym przedsi$wzi$ciu, daj&c
wyraz podziwowi dla jego twórczo"ci.
A dzia!o si$ to w niezwykle gor&cym czasie, albowiem na jesieni tego roku opublikowali"my w Instytucie Miko!owskim tom

wierszy Feliksa Trzy dni nie%miertelno%ci
( pierwszy po dwudziestu czterech latach
od pami$tnego tomu Wir – który w bardzo
krótkim czasie okaza! si$ wielkim wydarzeniem w "wiecie poezji, czego dowodem by!y liczne recenzje i eseje jemu w!a"nie po"wi$cone, a tak%e nominacje do literackich
nagród (Silesius, Nike). Tak wi$c niew&tpliwie skala emocji, jaka wtedy we mnie by!a rozpi$ta ( zwi&zana z postaci& Feliksa
i jego twórczo"ci& ( okaza!a si$ bardzo spora. I tak te% by!o przez kolejne lata, kiedy
to wzajem siebie czytali"my i s!uchali"my.
Feliks obdarzony by! wszak niebywa!&
pasj& poznawcz&, czemu dawa! wyraz nie
tylko w swojej autorskiej twórczo"ci, ale
i te% w postaci uczestniczenia w ró%nych
spo tka niach w re dak cji mie si$cz ni ka
„)l&sk”. Jego obecno"# podczas tych spotka' wzmaga!a ( za ka%dym razem ( uwag$ na wierszach czy prozie zaproszonego
autora, a wyra%ane przez niego opinie
nadawa!y wspania!& dynamik$ dyskusjom,
które w trakcie spotka' automatycznie si$
wytwarza!y, i by!y toczone jeszcze w kuluarach. Sta!y z nim kontakt telefoniczny
czy mailowy podtrzymywa! we mnie wiar$ w przepastne moce poezji, któr& Feliks
emanowa! i hojnie j& wokó! siebie rozsiewa!. Dawa!o to poczucie trwa!ej wspó!obecno"ci, usensowniaj&cej w!asn& twórczo"#,
poprzez mo%liwo"# liczenia na kontakt
z kim" takim jak Feliks ( który zawsze gwarantowa! uwa%ny odbiór, a tak%e nastraja!
energetycznie swoimi nowymi wierszami,
jakie ostatecznie znalaz!y si$ w jego ostatnim tomie Krzyk sowy. Tom ten ( czytany
przeze mnie w bardzo minorowym ju%
kontek"cie choroby Feliksa ( uwyra*ni! mi
jeszcze bardziej jego dalekosi$%ny zakres
woli mocy, jak& obdarza! wspó!czesno"#
i swoj& pami$#, jego niezgod$ na fa!sz i sta!& potrzeb$ podkre"lania roli jednostki ( pojedynczo"ci w opowie"ci o "wiecie, w którym przysz!o mu %y#. Feliks da! mi wi$c
niezapomnian& lekcj$ tego, %e twórca
do ko'ca swych si! zmaga si$ nie tylko z sob&, ale tak%e z mechanizmami, które usi!uj& jednostk$ sobie podporz&dkowa# ( czemu nale%y dawa# nieustanny odpór, b$d&cy
gwarancj& pozostania kim" jedynym, niepowtarzalnym i osobnym. Czyli w!a"nie tym,
kim by! Feliks.
MACIEJ MELECKI

Foto. Magda (uka
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Drogi Felku...
„D

rogi Felku, przesy!am Ci ten
wiersz z pro"b# o opini$ oraz
ewentualne wykorzystanie na !amach
«%l#ska», je"li uznasz to za stosowne…”
Tak zwykle pisa!em do Niego, kiedy
chcia!em zaproponowa& Redakcji kilka
s!ów wierszem. Ten list poprzedza! d!ugi namys! i wielokrotna lektura tego, co
mia!o zosta& przes!ane, poniewa' wiedzia!em, i' opinia, mimo wzajemnej
sympatii, b$dzie bezstronna i fachowa.
(adne efekciarskie !ama)ce stylistyczne czy semantyczne nie wchodzi!y
w gr$. Rozumia! emocje i nastroje, by!
otwarty na ró'ne dykcje poetyckie, ale
wymagania co do warsztatu by!y niezmienne. Podobnie rzecz mia!a si$
z proz# czy eseistyk#. To Jemu zawdzi$cza „%l#sk” dobry poziom publikowanych utworów literackich. Kiedy
zachorowa! i trzeba by!o obsadzi& stanowisko szefa dzia!u literackiego, brali"my pod uwag$ grono osób, które
mo'e i dorównywa!y Mu wiedz# oraz
tak potrzebnym w tej pracy instynktem,
jednak 'adna z nich nie posiada!a dwu
cech, które czyni!y go niezast#pionym:
autorytetu w "rodowisku i czego", co nazwa!bym charyzm#. Na szcz$"cie zdecy do wa! si$ po kil ku mie si# cach
na powrót. Odetchn$li"my z ulg#. Wykonywa! swe obowi#zki szefa dzia!u
na zasadzie telepracy, przy komputerze.

Trzymali"my wszyscy za Niego kciuki,
ale jak'e brakowa!o nam podczas kolegiów jego dowcipnych komentarzy
i trafnych point.
Jeszcze w styczniu tego roku pisa!em
do niego, zaczynaj#c od zwyczajowego
„Drogi Felku” i do!#czaj#c nowy cykl
wierszy. Gdyby si$gn#& do pocz#tków
naszej znajomo"ci, a z czasem przyja*ni, trzeba by si$gn#& do czasów radiowych u pocz#tku lat dziewi$&dziesi#tych,
kiedy obaj powrócili"my z wymuszonego stanem wojennym i jego nast$pstwami wygnania. By& mo'e powinienem przytoczy& tu jak#" anegdot$ z tego
okresu naszej znajomo"ci i wspó!pracy,
ale jako" nie jestem w nastroju. Wol$ raczej wspomnie& 'yczliw# recenzj$ z pó*niejszych czasów, jak# opatrzy! na potrzeby wydawcy – ryzykanta „Przygod$
na Tylnej Mariackiej”, mój prozatorski
debiut. P!yn#! wtedy na fali odkrywcy
dla polskiego czytelnika prozy Sandora Maraiego i jego czas by! niezwykle
cenny. Nic wi$c dziwnego, 'e moje
serce dr'a!o, gdy telefonowa!em prosz#c
go o t$ recenzj$. By! te' inny powód:
„Przygoda” traktowa!a o bliskim mu
mie"cie – Katowicach.
Dzi" mam dla niego nowy wiersz. Nie
wiem dok#d go przes!a&. Do!#czam go
zatem do tego wspomnienia. Zaczn$, jak
zwykle: Drogi Felku…

Cmentarna mysz
(Felkowi na po!egnanie)
Szare futerko jak spowied! dewotki
Niezauwa"one przemyka
Sp#oszone dziesi$tkami nóg
– Wiem czego wy nie wiecie,
Moje "ycie, niewa"ne i zal%knione
Up#ywa na progu niepoznawalnego.
Mój ogon udawa# #odyg% kwiatu
Lub wst$"k% z napisem „ostatnie”.
Bawi#am si% w chowanego
W oczodo#ach czaszek,
W chwilach g#odu i zimna
Nadgryza#am deski, za którymi
Dokonywa#a si% tajemnica.
Znam t% i tamt$ stron%,
A napisy na p#ytach i tabliczkach
Nic dla mnie nie znacz$.
Poeci i przeci%tniacy,
Politycy i kurtyzany,
Ideowcy i kondotierzy,
Arty&ci i g#uptasy
Po pewnym czasie wygl$daj$
Jednakowo.
Wiara, nadzieja i mi#o&'
Zostaj$ po tej stronie,
Jak g#upota, z#o i fa#sz.
Wiem lepiej ni" niejeden purpurat,
Czego si% spodziewa' po wadze,
Która na nas czeka.
Odejdziecie st$d ze smutkiem
Na twarzach i rado&ci$ w sercach,
Maj$c w uszach mój pisk nies#yszalny,
A ja pozostan% tutaj,
Z moj$ niewidzialn$ przyjació#k$
I cichutkim tupotem #apek
Odmierzaj$cym minuty i godziny,
I mo"e co& jeszcze. –
WITOLD+TURANT
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Uwa!nie s"ucha"…

Do cz!owieka
pami!ci F. Netza i A. Fryza
czy warto powtarza#
o czym t"um zapomina
wolno$ci% jest poezja
nie tworzeniem z niczego
ale twórczo$ci% w nico$ci
z czego$ boskiego
ami&tam, !e na pocz%tku 2013 roP
ku skorzysta"em z zaproszenia
Feliksa Netza; zimowa sceneria wo-
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kó" domu przy ulicy Barcelo'skiej
w Katowicach podkre$la"a poetycko$# wn&trza, a zw"aszcza gabinetu
z podr&cznym ksi&gozbiorem oraz
grafikami Andrzeja Urbanowicza,
mo!e dlatego, !e w moim mieszkaniu dominuj% ksi%!ki i niemal identyczna grafika urozmaica $cian& salonu. Gospodarz, mimo choroby,
by" w dobrym nastroju, pami&ta"
wiele szczegó"ów o filmach oraz
spektaklach Teatru Telewizji jeszcze
z lat siedemdziesi%tych ubieg"ego
wieku; wspomina" swój ksi%!kowy
debiut z 1968 roku, „Zwi%zek zgody”, za który otrzyma" Nagrod& Pe-

leryny. Uwa!nie s"ucha", jak wa!na
w moim dzieci'stwie by"a lektura
„Ch"opców z placu broni” Ferenca
Molnara, a pó(niej, w stanie wojennym „W poszukiwaniu straconego
czasu” Marcela Prousta. Podziela"
moje zachwyty nad filmowymi adaptacjami „R&kopisu znalezionego
w Saragossie”, „Lalki” i „Sanatorium
pod klepsydr%” Jerzego Hasa. D"ugo nie zapomn&, jak Pan Feliks
w pewnym momencie rozmowy zacz%" z pasj% deklamowa# po rosyjsku
fragment poematu „Eugeniusz Oniegin” Aleksandra Puszkina (Jego
przek"ad wyda" )l%ski Fundusz Literacki w 1993 roku).
Chocia! nie by"o z nami Pani Beaty, ma"!onki Gospodarza, o której
zawsze wyra!a" si& bardzo ciep"o
i podkre$la", !e pochodzi z Sosnowca, na spotkanie zaproszony by"
równie! Artur Fryz (przedwcze$nie
zmar"y poeta, krytyk literacki, dyrektor Festiwalu „Z"oty )rodek Poezji”), który wówczas w kilku miastach organizowa" Panu Feliksowi
spotkania autorskie. Dowiedzia"em si& wte dy, !e dla ju ro rów
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Li-

terackiego na najlepszy debiut poetycki 2011 roku opinia Pana Netza
zamieszczona na ok"adce tomiku
alteracje albo metabasis by"a równie wa!na, jak nominacja tej ksi%!ki do fina"u Nagrody Poetyckiej
Silesius 2012. Profesorskie opinie
oraz wspomniane sukcesy pomog"y
w otrzymaniu od Marsza"ka Województwa )l%skiego stypendium, które m.in. wystarczy"o na pokrycie
kosz tów dru ku oraz po dat ków
za moj% drug% ksi%!k& klepsydra
i proliferacja (Nagroda Artystyczna
Miasta Sosnowca w 2013). Dodam,
!e Panu Tadeuszowi Kijonce i Panu
Feliksowi Netzowi zawdzi&czam
wydanie tego tomiku w Górno$l%skim To wa rzy stwie Li te rac kim,
pod pa tro na tem mie si&cz ni ka
„)l%sk”.
Niestety Pan Feliks nie zd%!y"
skorzysta# z mojego zaproszenia;
wiadomo$# o $mierci tego niezwykle !yczliwego cz"owieka przyj%"em
z wielkim smutkiem, ale pe"en twórczej pasji g"os Feliksa Netza pozostanie dla wielu czytelników symbolem $wietnej poezji i prozy.
KAROL BAJOROWICZ

JERZY SUCHANEK
Czwarty dzie!
Bóg ju! nie wpuszcza mnie w góry. Im chciwiej
tam chc", tym bardziej. A przecie! ju! nie wierz",
!e mniejszo#$ i ma%o#$ maj& racj", tak& niewielk&
racj" !ywno#ciow&, j"zyk psa wci#ni"ty mi"dzy dwie
chleba kromki, do tego pó% jab%ka, to mniejsze pó%
jako dowód na niesymetryczno#$ po%ówek, czyli te!
$wiartek, st&d mniejszo#$ i ma%o#$ to jakoby ca%o#$,
w co – od czego zacz&%em, ale tym nie sko'cz" –
ju! nie wierz", bo wierz" Bogu, !e jest, skoro nie
wpuszcza mnie w góry, zarasta #cie!ki, przesuwa
otoczaki w potokach, jakby poprawia% po%ówki.
Wybuchn&%em i teraz segreguj" gruz, przynosz"
z powrotem od%amki, które odrzuci%em ze z%o#ci&
lub z obrzydzeniem. Bez tego co (le, bez z%a, bez
paskudztw i ha'b i bez czasowników, które tutaj s&
i s& potrzebne, jednak nie osobno: by%em zrobi%em,
by%em wyrz&dzi%em, by%em bawi%em, by%em zby%em,
nie odbuduj" nawet schodka do tego, co chc" wy!ej.
Jeszcze te kawa%ki i kawa%y bólu, które przykry%em
– by%em przykry%em – plandek& ró!owego #niegu,
musz" odkry$, odró!ni$ przypadkowe i wi"dn&ce,
od wiod&cych dalej ni! w góry, gdzie najpierw boli,
by Matka Bólu mog%a móc. Chwila i zawsze b"d&
tak samo, sob& nawzajem, poza nigdy, które nigdy
nie jest tak, !e jest. A te! by%o, cho$ nie by%o, i nie
b"dzie, bo si" nie znosi i to je znosi w tym niczym
i zawsze w chwili równania. Bóg si" #mieje, dla
Niego to kawa%y. Czy w tej chwili, w tym zawsze
zostawia dwie nierówne po%ówki jab%ka? Lecz nie
skrywa jednej z nich. Mimo to jedna zostaje zabrana
i nie da si" dostrzec, która. Nie s& równe, wydaje si",
!e nie znikn"%a mniejszo#$ i ma%o#$. Bo wi"kszo#ci
i wielko#ci nie ma. Siadam na kawale bólu i rzucam
mniejszymi kawa%kami w g%uchy pie' drzewa, które
we mnie wyros%o, wypróchnia%o i #wieci w #rodku
zbyt o#lepiaj&co, bym zobaczy% moje zobaczenie.
Nie pytam, dlaczego, gdy si" obudz&, korkuj& butelki,
do których byli w%o!yli dusze. Butelki odp%ywaj&,
nie p%yn& za nimi. Za morzami, za górami korkoci&g
wykorkuje je w chwili zawsze. Te! si" go boj",
zatykam si" bólem, w wielu miejscach: w #rodku,
w jego zimnej jasno#ci i gor&cej ciemno#ci ile
bólu, tyle korków. Skoro skoryguj" si" pod skór&,
skarc" si" i skarg" odmówi", wpu#cisz mnie w góry?
Sta%o si", !e mnie nie star%o z szyby, !em stary
i niestaranny, nie starcza dla mnie kart i krat, ju!
jestem niewidziany, ale mam takie trzy dni, trzy dni,
które by%em mia%em i schowa%em do blaszanego
pude%ka po tym tamtym czym#. Wiem, niewiele,
trzy $wiartki, czyli po%ówka i $wiartka. Brakuje.
Brakuje $wiartki, tylko $wiartki, wi"c nie ma, nie ma
po%ówki, ca%o#ci, wpu#$ mnie w góry na jeden dzie'
nim pójd" dalej, najbardziej, i ju! nie rusz" tego nigdy.
Pami"ci poety Feliksa Netza, autora Trzech dni nie!miertelno!ci
16 kwietnia 2015 r.
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daniem, nie tylko Rosjan, Aleksander Puszkin jest
najwi!kszym poet" S#owia$szczyzny. Na co Polak
odpowie: nie czytali%cie Mickiewicza! Ale sam
Mickiewicz w jednym z paryskich wyk#adów powiedzia#
wprost: „Najoryginalniejszy jego poemat, romans, b!dzie czytany z przyjemno%ci" we wszystkich krajach s#owia$skich i pozostanie na zawsze pomnikiem tej epoki”. Wi!c a& tak? Pomnik epoki!? Ale w#a%ciwie: jakiej epoki?
Kiedy dzieje si! fabu#a Eugeniusza Oniegina, kiedy rozgrywa si! akcja owego romansu wierszem? Odpowied' nie jest trudna i zarazem wcale nie#atwa! To domys#, ale nie bezpodstawny: rzecz dzieje si! mniej wi!cej w tym czasie, kiedy poeta
zapisuje kolejne rozdzia#y lub nieco – trzy, pi!( lat wcze%niej.
Mniej wi!cej, nieco wcze%niej… Dzie#o powstawa#o, przypomnijmy, przez siedem lat z niewielkim ok#adem: zmar# car Aleksander I, rz"dy sprawuje imperator Miko#aj; Puszkin pisze Eugeniusza Oniegina w ró&nych miejscach, tam, gdzie ka&e mu
przebywa( w#adza – jest to forma przymusowego pobytu tam,
gdzie niekoniecznie chcia#o si! przebywa(, zwie si! to zes#aniem, jednakowo&, czym jest prawdziwe zes#anie wiedzieli ci
spiskowcy ze Stowarzyszenia Po#udniowego, tak zwani dekabry%ci, ci, naturalnie, spo%ród nich, których nie powieszono,
których pognano etapami na Sybir; to do nich Aleksander Puszkin skierowa# swoje s#ynne Pismo na Sybir (W g!"binie syberyjskich rud,/Wytrwajcie dumni, niezawi#li… t#um. J. Tuwim);
dodajmy, cho( zabrzmi to gorzko: to w#a%nie dzi!ki swojemu
do%( bezpiecznemu zes#aniu nie podzieli# Puszkin losu rzeczywistych zes#a$ców: swych przyjació# i bliskich znajomych. Car
Miko#aj wzywa (a mo&e zaprasza) poet! na rozmow! w cztery oczy, po której cenzurze nic do Puszkina, jego cenzorem jest
od chwili tej rozmowy sam imperator. W artykule napisanym
po francusku, jaki Adam Mickiewicz og#osi# w pi%mie Le Globe na wie%( o %mierci Aleksandra Puszkina, czytamy: „Cesarz
w tym wypadku niepo%lednio okaza# zr!czno%(, potrafi# on oceni( poet! i odgad#, &e Puszkin mia# zanadto rozumu aby móg#
nadu&y( wyj"tkowego przywileju, i za wiele wznios#o%ci duszy, aby nie zachowa( we wdzi!cznej pami!ci tak niezwyk#ej
#aski”. Przyjaciele obserwuj" zmian!, jaka stopniowo zachodzi w poecie, który oddala si! od swych wcze%niejszych, manifestowanych ca#kiem odwa&nie, pogl"dów.
I nic z tego nie przenikn!#o do strof Eugeniusza Oniegina!
Nie ma tutaj &adnego t#a historycznego. S#owo „wolno%(”
pojawia si! bodaj raz, w trakcie charakterystyki postaci W#odzimierza Le$skiego, który przywióz# z Niemiec „wznios#e marzenia o wolno%ci”, co zreszt" by#o w modzie, podobnie jak „d#ugie k!dziory a& do ramion”. Mo&emy zadawa( sobie pytania
w rodzaju: czy ów genera#, którego o%wiadczyny przyj!#a Tatiana, ów dzielny wojak z kilogramami orderów zdobi"cych
jego galowy mundur, a tak&e frak, ws#awi# si! na przyk#ad podczas rzezi Pragi b"d' te& w trakcie wyrzynania Czeczenów i Azerów? A ów u#an Bujanow, któremu oddala sw" r!k! Olga i tu#a si! z nim po ró&nych regimentach, nie zostanie – w nagrod!
za przyk#adn" s#u&b! – wys#any do Priwslanskiego Kraja celem usmirenija zbuntowanych Polaczków? Kto wie… Ale wiemy jedno: sam Aleksander |Puszkin za kilka lat, w czasie, gdy
postawi ostatni" kropk! wie$cz"c" ów niezrównany romans
wierszem, zabierze g#os w sprawie nader pilnej: jednemu wierszowi nada tytu#: Na wzi"cie Warszawy, drugiemu: Oszczercom Rosji. Ale to wszystko nie wdziera si! na terytorium Eugeniusza Oniegina. (…)
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Tu dygresja natury osobistej: w latach licealnych przeczyta#em Lutni" Puszkina, w dziesi"tej klasie na jednej czy dwóch

lekcjach j!zyka polskiego „przerabiali"my” Eugeniusza
Oniegina (fragmenty w przek#adzie Tuwima), ale przek#adu
Adama Wa$yka nie zna#em (wiedz%c, naturalnie o jego istnieniu) do czasu, gdy sam przyst%pi#em do t#umaczenia arcypoematu Puszkina, co – nawiasem dodam, zdarzy#o si! we
Wroc#awiu, w jednostce wojskowej, do której zosta#em powo#any jako oficer rezerwy na trzymiesi!czne &wiczenia,
w rzeczywisto"ci sprowadzone do pracy czysto biurowej: z j!zyka angielskiegto t#umaczy#em jakie" broszury, czy instrukcje, w jakie wyposa$ony by# ka$dy oficer ameryka'ski
w Wietnamie. Gdy wszak$e na jednej z odpraw us#ysza#em,
$e „Nasze wojska (nasze, czyli wojska Uk#adu Warszawskiego z furi% uderz% na pa'stwa Beneluksu” (a zdaje si!, mieli"my przy okazji roznie"& w py# Pó#wysep Jutlandzki!),
uzna#em, $e pora zaj%& si! czym" powa$nym. Dzie' wcze"niej
kupi#em w empiku tom Aleksandra Puszkina ()*PAHHOE, rok wydania: 1975. W odruchu, jakby to rzec – samoobrony? – zacz%#em t#umaczy& pierwsze strofy i… przepad#em. Na sie dem na "cie lat! Nic mnie nie po na gla #o:
t#umaczy#em dla siebie, bez umów, bez terminów, bez $%dnych zobowi%za'. Prócz jednego; wzgl!dem samego siebie:
doprowadzi& prac! do samego ko'ca. Tak si! z#o$y#o, $e Eugeniusza Oniegina najpierw pozna#em w j!zyku orygina#u.
„Pani od rosyjskiego”, z braku podr!cznika (z winy drukarni), zacz!#a nas wprowadza& w j!zyk rosyjski poprzez strofy Eugeniusza Oniegina. Dzi!ki Ci za to, hrabino Lebiediew!
Ka$d% przet#umaczon% przeze mnie strof! porównywa#em
z trzema dost!pnymi przek#adami: Tuwima, Wa$yka i Leo Belmonta (z roku 1902, poprawione wydanie ukaza#o si! w stulecie "mierci Poety, w roku 1937, z doskona#% przedmow% W#adys#awa Lednickiego). Mo$e to zabrzmi dziwnie, ale
od pierwszej strofy nie mia#em w%tpliwo"ci, $e b!d! t#umaczy# pos#uguj%c si! wy#%cznie rymami $e'skimi. Podejrzewam, chyba nie bez racji, $e Julian Tuwim przerwa# t#umacze nie Eu ge niu sza Onie gi na, na d#u go przed je go
uko'czeniem, poniewa$ doszed# do wniosku, $e tej ilo"ci rymów m!skich, jakiej wymaga polski przek#ad Eugeniusza
Oniegina, rymów "wie$ych, niebanalnych, nie w stylu Leo
Belmonta, np.: „r%k” – w kr%g”, „raz -wraz”), nie znajdzie
ju$ w „ojczy+nie-polszczy+nie”, $e po takich pora$kach jak
pary rymowe: „J%”-„ni%”, „$e”-„je”, $e powtórzenie w ko'cowym dystychu zaimka „ jej”, gdy t#umacza nic do tego nie
upowa$nia#o, czy zachowanie w XIII strofie Rozdzia#u
Ósmego zwrotu w j!zyku rosyjskim, aby zrymowa& polskie
s#owo „sta#” z rosyjskim „,a-” – cale przedsi!wzi!cie nie mo$e si! uda&. (Jednak szkoda, $e nie prze#o$y# Listu Tatiany
do Oniegina…). Jest taki dystych, który utwierdzi# mnie
w przekonaniu, $e polski rym $e'ski lepiej s#u$y Puszkinowi, ni$ m!ski; mówi! o przytoczonym wy$ej dystychu zamykaj%cym strof! XXIII (Rozdzia# Pierwszy). Bez #amania
g#owy przet#umaczy#em j%, jak mi si! zdawa#o, zgodnie z intencj% Poety i dobrze po polsku:
Tym wszystkim pokój swój u"wietni#
Filozof osiemnastoletni.
Bardzo by#em ciekaw jak ten sam dwuwiersz przet#umaczy# Adam Wa$yk?! Sprawdzi#em. Oto wersja Wa$yka:
Tym wszystkim pokój swój u"wietni#
Filozof osiemnastoletni.
Wra$enie by#o tak silne, $e krzykn%#em. Potem pomy"la#em: a wi!c tak jest dobrze, wybra#em w#a"ciw% drog!, i pójd! dalej ni$ Adam Wa$yk: nie pozwol!, by mnie dosi!g#a „kl%twa m!skiego rymu” (okre"lenie Wa$yka). Skoro niemiecki
t#umacz Pana Tadeusza skróci# fraz! o dwie sylaby, ca#% polsk% epopej! oddaj%c, z sukcesem!, aleksandrynem, bo tak chcia#
j!zyk niemiecki, nie ma powodu, bym, zgodnie z natur% polskiego wiersza sylabotonicznego, nie zbudowa# mojego

przek#adu wy#%cznie na $e'skim rymie! Demon Lermontowa, obfituje w m!skie rymy, jednak z przewag% rymów $e'skich, lecz Polski t#umacz, znakomity poeta i doskona#y t#umacz poezji francuskiej, zupe#nie zignorowa# m!skie rymy,
pos#uguj%c si! wy#%cznie – z powodzeniem! – rymami $e'skimi. S%dz!, $e do"wiadczenie wyniesione z licznych t#umacze' poezji francuskiej – a tam, gdzie w wierszu francuskim
wyst!puje rym m!ski, w polskim t#umaczeniu, pomijaj%c praktyki M#odej Polski, z powodzeniem zast!puje rym $e'ski – upewni#o autora Sprawy wyobra!ni, i$ racja jest po jego stronie. Czy strofa onieginowska dozna#a uszczerbku
z powodu braku rymów m!skich, czy te$ rymy $e'skie wysz#y jej na zdrowie – w tej kwestii, naturalnie, os%d nale$y
do Czytelnika.
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Aleksander Puszkin pisa# Eugeniusza Oniegina 7 lat, 4 miesi%ce, 17 dni. Zacz%# 9 maja 1923 roku w Kiszyniowie, sko'czy# 25 wrze"nia 1830 roku w Bo#dinie. Informacja jest
z pierwszej r!ki: poeta wyr!czy# przysz#ych badaczy dzie#a
jego $ycia. Tak, Puszkin mia# pewno"&, $e stworzy# dzie#o $ycia, aczkolwiek przyjaciele-poeci nie byli tak dobrej my"li
o owym romansie wierszem. By# dla nich zbyt pospolity, zbyt
powszedni, a nawet b#ahy, a ju$ na pewno nie by# poematem
romantycznym. Przede wszystkim dlatego, $e dwudziestoparoletni Eugeniusz Oniegin nie mia# w sobie nic ze zbuntowanych przeciw "wiatu bohaterów Byrona, cho& – zw#aszcza w pierwszym rozdziale – widoczny by# wp#yw autora Don
Juana, zreszt% przez Puszkina wcale nie skrywany. Nie znaczy to jednak, $e Eugeniusz Oniegin by# bohaterem nie problematycznym; takim, niestety, bladym, pozbawionym wewn!trznego dylematu, nie szukaj%cym w sobie granicy
mi!dzy dobrem a z#em, by# Tadeusz Soplica. Eugeniusz Oniegin wchodzi na powie"ciow% scen! jako beztroski, by nie rzec:
bezmy"lny z#oty m#odzieniec, który ledwie prze$y# &wier& wieku, a ju$ jest znu$ony i znudzony powszedni% egzystencj%.
Za kilka dekad pojawi si! w literaturze rosyjskiej za spraw%
Fiodora So#oguba poj!cie "#$% &' (#), w t#umaczeniu na j!zyk polski: ma#y bies, ale „ma#y” nie oddaje zjadliwo"ci wyzieraj%cej zza liter s#owa,"#$% &'; (#) – wiadomo, to „bies”,
wi!c mo$e „kieszonkowy bies”, a od „biesa” lepszy by#by „demon”. KIESZONKOWY DEMON! Kim" takim jest Eugeniusz Oniegin, któremu si! wydaje, $e jest Childe Haroldem,
a w gruncie rzeczy jest jedynie zu$ytym bawidamkiem. W najlepszym razie, jest – by pos#u$y& si! j!zykiem wspó#czesnej
kultury – playboyem. Dzie' $ycia takiego malowanego, petersburskiego, kieszonkowego Childe Harolda, opisuje Puszkin w Rozdziale Pierwszym. Zauwa$my: autor nie nazywa
cz!"ci swojego romansu wierszem, ni ksi!g%, ni pie"ni%, po prostu – rozdzia#em, jak zwykli czyni& autorzy romansów pisanych proz%. Puszkin by# zbyt pewnym swego talentu poet%,
pewnie czu#, $e jako liryk zosta# skrojony nie na ludzk% miar!, po có$ tedy mia#by wypuszcza& si! na niezbadane wody
prozy powie"ciowej. Przecie$ nawet Miko#aj Gogol pierwsz% wielk% powie"& rosyjsk% – Martwe dusze – nazwa# poematem, jakby za t% etykietk% chcia# ukry& co" wielce k#opotliwego, a mo$e przepraszaj%c czytelnika, $e zamiast wierszem
napisa# ów „poemat” proz%. Wolno przyj%& za pewnik, $e Eugeniusz Oniegin napisany proz% by#by co najwy$ej na poziomie Córki kapitana i Damy pikowej, na tyle – w prozie – Puszkina by#o sta&. Obie wymienione opowie"ci s%
"wietne, gdyby jednak Puszkin nie napisa# by# swego romansu wierszem, by#yby tworami swojej epoki, mniej czy bardziej
udanymi od innych sobie wspó#czesnych, ale te$ niczym wi!cej. Tymczasem sta#o si! tak, $e ów arcypoemat ustawi# raz
na zawsze g#os poezji rosyjskiej. Nie tylko w zakresie wersyfikacji, cho& to tak$e: poeta-t#umacz, przek#adaj%cy na j!zyk rosyjski wiersz Tadeusza R Ró$ewicza, odruchowo
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prze!o"y go jambem czterostopowym. Chocia", prawd# powiedziawszy, dla Rosjanina wiersz Ró"ewicza nie jest wierszem, czyli – w jego odczuciu i rozumieniu – poezj$. Puszkin zdaje si# mówi% swoim rodakom gotowym po&wi#ci% si#
karierze literackiej, lecz nie poezji, a prozie: da!em wam wzór,
odrzu%cie strofy i rymy, pozosta'cie przy rozdzia!ach, i pami#tajcie, "e najwa"niejszy jest bohater, przemiana, jaka w nim
zachodzi, a tak"e obyczaj, nie obejdzie si# bez romansu, i – to
bardzo wa"ne: tragedia musi si# krzy"owa% z komedi$, grotesk$, karykatura, patos (umiarkowany) z drwin$ (bezlitosn$). I jeszcze to: zmienno&% klimatów, tak jak zmienne s$ pory roku. I dobrze b#dzie, je&li na ka"dej stronie umie&cicie ot,
tak, mimochodem, b!yskotliwy "art… My&l#, "e edytor
ostatniego wydania Eugeniusza Oniegina w Bibliotece Narodowej, prof. Ryszard (u"ny, nie mia!by nic przeciwko wykorzystaniu przeze mnie jego frazy na zako'czenie tych dywagacji: „I na tym w!a&nie polega najistotniejsze znaczenie
Puszkinowskiego arcypoematu w dziejach rosyjskiej Literatury dziewi#tnastowiecznej”. (…)
7
(…) Wielkie romanse stawiaj$ opór bezlitosnemu dzia!aniu czasu z zadziwiaj$co dobrym rezultatem. Romanse pisane proz$, nie wierszem. W tym sensie romansem (&ci&le: parodi$ romansów rycerskich) jest Don Quijote de la Mancha.
A czym"e innym, je&li nie b!yskotliw$ parodi$ romansów jest
Eugeniusz Oniegin?
Dobrze si# sta!o, "e pomys! owego romansu wierszem nie
przyszed! poecie do g!owy w czasie, gdy postanowi! zamieni% rymowan$ strof# na proz#; romans proz$ by!by jeszcze
jednym, mo"e nadzwyczaj zajmuj$cym czytad!em, mo"e
i kunsztownym, ale nie w takim stopniu, by mo"na by!o mówi% o arcyromansie.
Romans! Ten rodzaj literatury by! straw$ duchow$ Tatiany. Puszkin zdradza nam, co czyta!a owa rosyjska panna, "yj$ca na prowincji, daleko od Moskwy i Petersburga; bez w$tpienia to samo, co jej rówie&nice mieszkaj$ce w tych
wielkich metropoliach. Czytano to, co kaza!a czyta% moda!
Tatiana czyta!a romanse w oryginale francuskim lub przet!umaczone na francuski, |Puszkin wymienia tytu!y i podaje nazwiska autorów: Julie J.J. Rousseau. Mathilde Madame Cotine, Valerie Madame de Krüdener, Delphine Madame de Staël,
Cierpienia m!odego Werthera J.W. Goethego oraz Grandison
i Clarissa Samuela Richardsona. To by!a literatura minionego stulecia (Np.: pierwsze wydanie Grandisona ukaza!o si#
w roku 1753), w pewnych wypadkach ledwie ocieraj$ca si#
o wiek XIX, ale moda podpowiada!a Tatianie i jej rówie&niczkom, "e pora przestroi% swe upodobania z osiemnastowiecznej powie&ci sentymentalnej na powie&% romantyczn$,
pisan$ czy to wierszem, jak francuskie przeróbki dzie! Byrona, czy proz$, jak cho%by Melmoth Maturina, czy Jean Sbogar, francuskiego na&ladowcy Byrona, Nodiera. Mo"na domniemywa%, "e te rzekomo ulubione romanse Tatiany (ariny
by!y te" powszedni$ straw$ samego Puszkina, który pewnie
konsumowa! owe czytad!a w wannie %mi$c lulk#. Nic tedy
dziwnego, "e szukaj$c formy dla swojej opowie&ci o bohaterze (przez „ch”) naszych czasów, zanim tak w!a&nie nazwie
go w swojej doskona!ej prozie Micha! Lermontow, wybra! gatunek romansu, w t# form# tak nami#tnie czytan$ w ówczesnej Europie, czyli na szerokim &wiecie, wrzucaj$c wspó!czesn$ jemu i jego czytelnikom, rosyjsk$ love story.
8
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Po co nam Puszkin, zw!aszcza dzisiaj? Po co nam Eugeniusz Oniegin, w!a&nie dzisiaj? "#o# $e% o&#'( – ta fraza
z wiersza Fiodora Tiutczewa (1803-1873), powtarzana jest

w &wiecie jako rosyjskie przys!owie. Rosji nie zrozumiesz pos!uguj$c si# rozumem… Wobec tego czym? Czy mo"na co&
zrozumie% nie uciekaj$c si# do rozumu? Ale skoro jest w tej
frazie ziarno prawdy, tym bardziej trzeba szuka% ró"nych sposobów zrozumienia Rosji. Zw!aszcza dzisiejszej. Tej, która
t#skni za Rosj$ imperialn$, w jakiej "yli Puszkin i Tiutczew.
Tiutczew, tak"e dyplomata, by! bezkrytycznym apologet$ Rosji pot#"nej, rzucaj$cej na kolana na przyk!ad Polsk#, owego „Judasza S!owian”. Aleksander Puszkin miewa! szlachetne porywy, ale – powró%my na koniec do owej przywo!anej
wcze&niej rozmowy Imperatora. Po tej rozmowie co& w nim
p#k!o. Bo có" to znaczy!o, "e sam imperator b#dzie jego cenzorem? Ni mniej, ni wi#cej, tylko to, "e poeta zostanie poddany nieporównanie surowszej cenzurze od tej, z któr$ i on,
i inni rosyjscy ludzie pióra jako& si# oswoili. Kaganiec, cho%by z jedwabiu, nie przestaje by% kaga'cem. Je&li chcemy zrozumie% uwielbienie, jakim wybitny re"yser, laureat Oscara,
Nikita Micha!kow, darzy wspó!czesnego cara Rosji, jakim bez
w$tpienia jest Putin, czytajmy Puszkina, tak"e dlatego, ze ten
piewca wolno&ci by! &wi#cie przekonany, i" dobrze jest i by%
tak powinno, "e ponad wszystkim, ponad wszystkimi jest ten
jeden jedyny cz!owiek, który wzi$! na siebie brzemi# odpowiedzialno&ci, który czuwa nad wymiarem sprawiedliwo&ci,
który sam – bo musi to spoczywa% na jednych barkach, na jednej g!owie – jest Sprawiedliwo&ci$! Nie zapominajmy, "e Aleksander So!"enicyn – uciele&nienie hartu, niez!omno&ci, nieust#pliwo&ci w d$"eniu do poznania prawdy, po to, by
zdemaskowa% k!amstwo, powiedzia!, i" nie ma wielkiej Rosji bez Ukrainy!
Czytajmy Eugeniusza Oniegina, naturalnie, dla jego niezrównanych czarów i powabów, ale nade wszystko – có" za paradoks| – dla Rozdzia!u Ósmego, którego nie ma. Który jednak by!! Nie wiemy, co by!o w Rozdziale ósmym, który z woli
poety zosta! wyj#ty z romansu wierszem, tym samym Rozdzia! Dziewi$ty przesun$! si# na pozycj# Ósmego, to natomiast,
co poeta uzna! za nadaj$ce si# do publikacji, opatrzy! tytu!em
EPIZODY Z PODRÓZY ONIEGINA. Pytanie, co nie nadawa!o si# do publikacji, czego Puszkin nie chcia! odda% do r$k
swemu supercenzorowi, pozostanie zagadk$. Mo"na snu% domys!y. Czy w tym rozdziale, z którego poeta ostatecznie zrezygnowa!, pozostawiaj$c jedynie &lady w postaci pozbawionych numeracji, w!a&ciwie nie powi$zanych ze sob$ strof
– tkwi (tkwi!) klucz do Eugeniusza Oniegina? Aleksander
Puszkin dojrzewa!, nabiera! pisarskiej, ale i zwyczajnie
ludzkiej powagi, razem ze swoim bohaterem.
Czytajmy Puszkina, aby pozna% to, co w nim jasne, i to, co
ciemne. Aby lepiej rozumie% Rosj#, to, co w niej jasne, i to, co
ciemne. W tym, co dotar!o do nas z pierwotnego Rozdzia!u
Ósmego, wi#cej jest ciemnych tonów, wi#cej sceptycyzmu, wi#cej, co istotne, samego Puszkina! Niby to Oniegin jedzie do Astrachania, stamt)d na Kaukaz – wedle informacyjnych uwag poety, niby to Oniegin zwiedza Tauryd*, ale to przecie" tylko
kamufla". Oniegin – im bli"ej fina!u romansu wierszem – po napisaniu listu do Tatiany i ostatnim z ni$ spotkaniu – by! ju" Puszkinowi niepotrzebny. Poeta chcia! co& nadzwyczaj wa"nego powiedzie% o Rosji, ale zatrzyma! si# w pó! drogi. To tak, jakby
powiedzie% tylko po!ow# prawdy. Tylko, czy po!owa prawdy
jest prawd$? Nie waham si# powiedzie%: dobre i to!
To te" trzeba wiedzie%, aby chcie% i móc poj$% Rosj#,
na przekór Tiutczewowi, rozumem.

!
Wybrane fragmenty Pos!owia pochodz$ z przygotowywanego przez Wydawnictwo SIC! nowego wydania Eugeniusza
Oniegina Aleksandra Puszkina w przek!adzie Feliksa Netza.
Skróty pochodz$ od redakcji.
Redakcja dzi#kuje pani Beacie Netz za udost#pnienie
Pos!owia.

Fot. Zbigniew Sawicz
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Ostatnia wola Tadeusza Ró#ewicza

Karpacz.
Przerwana rozmowa
MARIA
D*BICZ

Wierz% w obcowanie #ywych i umar$ych w mojej poezji.
Tadeusz Ró"ewicz
I

32

To by!o 2 stycznia 1995 roku. Noworoczna wizyta Tadeusza Ró"ewicza
w Muzeum Zabawek Henryka
Tomaszewskiego w Karpaczu. Z fotoreporterem Adamem Hawa!ejem spe!niali#my ciche "yczenie Poety, który
od dawna interesowa! si$ kolekcjonersk% pasj% twórcy wroc!awskiej Pantomimy. Tomaszewski by! ju" zadomowiony w Karpaczu. Po intensywnej
pracy w Teatrze coraz cz$#ciej wyje"d"a! do domu w górach. Coraz bardziej
czu! si$ zwi%zany z lokaln% spo!eczno#ci%. Dojrzewa!a decyzja, aby podarowa& miastu gromadzone od 30. lat lalki i zabawki. Kupowane i zdobywane
w Polsce i na ca!ym #wiecie podczas
niezliczonych podró"y artystycznych
Pantomimy i wyjazdów na w!asne kontrakty. Miasto znalaz!o lokal. Przyjaciel
i wspó!pracownik Tomaszewskiego scenograf Kazimierz Wi#niak zaprojektowa!
miasteczko: ratusz, uliczki z domkami
dla lalek, pokoiki z ma!ymi mebelkami
i sprz$tami gospodarczymi.
Tego dnia by!o bajkowo. Za oknem
pada! #nieg. Arty#ci zagubili si$
w uliczkach lalek.

Tadeusz Ró!ewicz: – Jad%c tu my#la!em, jak to si$ zacz$!o. Pan szuka!
doskona!ego aktora… Tu widz$, jak
wokó! lalki buduje pan sceny, ma!e
#wiaty…
Henryk Tomaszewski: – W domkach lalek wszystko musi by& realistyczne. To na przyk!ad jest mieszkanie z pocz%tku XX wieku w stylu art
deco. Salon z fortepianem, dwa foteliki, kanapa Koeniga z 1912 roku, ci$"ko zdobyte. W !azience piec na w$giel, w kuch ni stó! z wy suwany mi
miskami…
TR: – Czy pan jako dziecko w wieku pi$ciu, sze#ciu lat mia! du"o zabawek?
HT: – Tak, mia!em. Mój ojciec nauczyciel struga! mi z drewna zabawki.
Mia!em ca!y „zoolog”. Rysowa!em,
malowa!em i wycina!em teatrzyki.
Z kurtyn% i budk% suflera. Bez kurtyny
i budki nie by!o teatru.
TR: – My zabawki mieli#my biedne.
Pami$tam celuloidowego murzynka.
Chowali#my go z bratem w pude!eczku
po gilzach, bo by! troch$ uszkodzony…
kto# mu wyrwa! nó"k$. A rower zast$powa!a nam fajerka, z któr% biega!o si$
po podwórku. Wycinali#my wojsko no-

"yczkami i stawiali#my na podstawkach
z tektury. Takich "o!nierzy pan nie ma?
HT: – Nie, mam z o!owiu i z cyny.
Stra"aków mam du"o i wozy stra"ackie.
TR: – Pod sto!em mieli#my z bratem
teatrzyk. U mnie ta zabawa zmieni!a
si$ w prawdziwy teatr. Zacz%!em „wyst$py” w przedstawieniach Sodalicji
Maria'skiej. Grali#my z koleg% ucznia
dobrego i ucznia z!ego. Jeden do ko#cio!a, drugi na wagary chodzi!. Ja gra!em tego „!otrzyka”.
HT: – Przypomnia! mi si$ pana
wiersz o re"yserze filmów niemych.
TR: – Melies? On nakr$ci! kilkaset
filmów krótkometra"owych, a sko'czy!
jako w!a#ciciel sklepu z zabawkami
w Pary"u. Umar! w zapomnieniu. Tak
teraz my#l$, mo"e bym sobie na koniec
"ycia posad$ u pana za!atwi!? Siedzia!bym i pilnowa! eksponatów. Mo"e
skonstruujemy razem jak%# zabawk$.
HT: – A mo"e by#my najpierw co#
razem w teatrze zrobili?
TR: – Rozmawiamy ju" o tym ze
dwadzie#cia lat. Jakby to przybra!o realne kszta!ty, spotykaliby#my si$ po cichu w Karpaczu. Nikt by nie telefonowa!… Nie planujmy d!ugo. […]
Dyskretnie towarzyszyli#my artystom. Na starym dyktafonie zachowa!o
si$ nagranie ca!ej ich rozmowy, u Adama Hawa!eja fotografie.
Kilka miesi$cy po tym spotkaniu powsta! wiersz W go!cinie u Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek:
Jak cicho jest spotka" mima
jak dobrze #e Pan nie mno#y s$ów
odby$a si% taka pi%kna pantomima
wyj%ta ze snów dzieci&stwa
Starych artystów dwóch – aktor
i poeta –
spotka$o si% pod koniec wieku
i mówi' o zabawkach
milcz' o Cz$owieku
Dwie siwe g$owy dwie zabawki
znalaz$y dla siebie cudowny k't
na progu wielkiego cienia
[…]
Ró"ewicz powiedzia! kiedy#, "e poezja musi mie& miejsce do zamieszkania, tak jak cz!owiek. Zastanawiam si$,
gdzie jest teraz r$kopis tego wiersza,
który oprawiony w ramk$, wisia!
na #cianie w domu Tomaszewskiego.
Tego domu ju" nie ma. Jego w!a#ciciel
odszed! we wrze#niu 2001 roku.
Poeta, który od 1996 roku zacz%!
cz$sto bywa& w Karpaczu, zaprzyja(ni! si$ z To ma szew skim. Spo ty ka li
si$ z mieszka'cami i turystami. Pojawili si$ na plenerowym wieczorze autorskim. Z burmistrzem zastanawiali
si$, czy nie da!oby si$ budynku dworca zaadaptowa& na centrum kultury.
To ma szew ski bar dziej wro #ni$ ty
w spo !ecz no#& mia sta, pod kre #la!
w rozmowach: „Nie jeste#my )l%zakami, wybrali#my te strony jako drug% oj czy zn$.” Za ch$ ca! Ró "e wi cza

&l'sk w 1997 r., r&kopis w Karpaczu],
poetyckie wyznanie zachwytu nad górami: „licz! sobie / 75 lat / i wypisz wymaluj / zakocha"em si! w Karkonoszach
/ które maj' / oko"o 450 milionów lat /”.
Bohaterk# II cz&"ci poematu jest alpinistka Wanda Rutkiewicz, zdobywczyni Mont Everestu, uhonorowana wystaw# w Muzeum Sportu i Turystyki. Tu
poeta nizin z Radomska trafi! na „"lad
jej r&ki” w postaci wpisu do kroniki Muzeum, kopi& autografu umieszcza mi&dzy strofami wiersza. Tak po!#cz# si&
w utworze oba muzea, wa$ne dla Ró$ewicza. Z Muzeum Zabawek wyjdzie
na „zalan# s!o%cem ulic&”:
przez mgnienie oka
zdawa"o mi si! (e zrozumia"em
up"ywanie czasu i (ycia
(e pozna"em drog!
do wn!trza matki ziemi
do %mierci […]
i razem z Wand#, któr# zawo!a po imieniu, cho( wie, „ona ju( by"a / umar"a”
pow&druj# wzd!u$ strumienia.
II
Karpacz sprzyja! twórczo"ci. W przyjaznym pensjonacie Jaskier pa%stwo Ró$ewiczowie czuli si& domowo, a kiedy
poeta przyje$d$a! sam, dba!a o niego
w!a"cicielka. To pani Jadzia z wiersza
W pensjonacie, której g!os d)wi&cza!,
„jak wezwanie / do $ycia”... i pracy.
Tu Ró$ewicz napisa! wiersz o ojcu
Dwie siekierki, który w!#czy! do tomu
Matka odchodzi [1999]. Patrz#c na góry, przywo!ywa! krajobrazy Karkonoszy, malowane przez Caspara Davida
Friedricha, ulubionego malarza doby
romantyzmu. Pocztówka z reprodukcj#
jego obrazu Kobieta w oknie sta!a
na biurku poety. Napisa! wiersz pod tym
samym tytu!em i dedykowa! malarce
z Karpacza [pierwodruk w &l'sku nr 8].
W Karpaczu szkicowa! pomys!y ada-

ptacji Lekarza wiejskiego Kafki, potem
G!odomora, ci#gle z my"l# o Tomaszewskim. Jednak obaj wiedzieli, $e
dzie!o jego $ycia – Pantomima – b&d#ca najpierw w bujnym rozkwicie, traci!a si!y, powoli wi&d!a, podobnie jak cia!o mistrza.
Ró$ewicz b&dzie mówi! o tym
z czu!o"ci# i nostalgi#. Na wieczorze
autor skim podczas Targów Ksi#$ki
w Jerozolimie, nied!ugo po "mierci mima, Ró$ewicz przeczyta po"wi&cony
mu utwór, poniewa$ „po eta mo (e
uczci# wielkiego artyst!, pisz'c dla
niego wiersz.” I powie jeszcze: „jeste%my za bawkami skonstruowanymi
przez stwórc!, a czasem ta zabawka
si! psuje…”
III
Jest 29 kwietnia 2014 roku. Po$egnanie poety. Ekumeniczne nabo$e%stwo
$a!obne. Przed o!tarzem w "wi#tyni
Wang stoi pokryta kwiatami urna. Zbigniew Kulig za!amuj#cym si& g!osem
odczytuje Ostatni' wol! i pro%b! poety.
Ksi#dz proboszcz Edwin Pech i ksi#dz
proboszcz parafii rzymsko-katolickiej
Zenon Stro% odmawiaj# modlitwy.
W pi&knym, m#drym kazaniu ks. Pech
przypomnia! o pewnej w&drówce, opisanej w Ewangelii "w. *ukasza [rozdz.
24]: „I oto tego samego dnia dwaj z nich
szli do miasteczka zwanego Emaus…”
Ta "wi#tynia jest, jak Emaus – powiedzia!. W dalszych rozwa$aniach subtelnie nawi#za! do poematu Ró$ewicza
Nauka chodzenia, po"wi&conego ewangelickiemu pastorowi Dietrichowi Bonhoefferowi, straconemu 9 kwietnia 1945
roku w obozie we Flossenburgu
za udzia! w spisku przeciw Hitlerowi. – „Na lekcjach chodzenia prowadzonych przez poet& Tadeusza Ró$ewicza i pastora Dietricha Bonhoeffera
uczymy si& szacunku dla innych, godnego $ycia na bezbo$nym "wiecie. Nie
mamy te$ liczy( na kar& lub nagrod&.
Foto. Adam Hawa"ej

do przeprowadzki. Gospodarze miasta sprzyjali temu pomys!owi. „Mieliby "cie ze mn# za du $o k!o po tów,
zmie sza nia „– $ar to wa! Ró $e wicz.
Ko%czy!y si& wspólne lata z Tomaszewskim.
Poeta po raz ostatni odwiedzi! go
w domu na Wielkanoc 2001. Zapami&ta! pi&kn# dekoracj& "wi#tecznego sto!u, porcelan&. I lalki siedz#ce na kanapach.
Wiersz Dom lalek, dedykowany pami&ci Henryka Tomaszewskiego, ko%czy s!owami: Domek zamkni!to / opiecz!towano / lalki zacz!"y umiera# /.
Potem odwiedza! jego grób na ma!ym
ewangelickim cmentarzu przy "wi#tyni
Wang.
'wi# ty nia, jed na z naj wi&k szych
atrakcji turystycznych regionu, po!o$ona w Karpaczu Górnym przy g!ównej drodze na 'nie$k&, ma ciekaw#
histori&. Drewniany ko"ció!ek znad
jeziora Wang w Norwegii, zakupiony
do zbiorów muzealnych króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, zosta! rozebrany na cz&"ci i w 1841 roku przetrans por to wa ny do Ber li na. Zna na
z filantropii w!a"cicielka ziemska z regionu jeleniogórskiego Fryderyka von
Reden nak!oni!a króla do postawienia
"wi#tyni w jej obecnym miejscu. Uroczyste po"wi&cenie odby!o si& w 1844
ro ku. Jest te raz pa ra fi# Ko "cio !a
Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce, któ r# kie ru je ksi#dz dr Edwin
Pech. Tomaszewski nale$a! do parafian i wspólnie z Ró$ewiczem zacz&li odwiedza( Wang.
Poeta polubi! Karpacz, tak$e jego
$ona Wies!awa ch&tnie tu przyje$d$a!a. Nawi#zywa!y si& znajomo"ci
i przyja)nie. Pani Wies!awa przekazywa!a do zbiorów Muzeum Sportu i Turystki statuetki, dyplomy, odznaczenia, przyznawane poecie, z których
na jego 80. urodziny powsta!a jubileuszowa wystawa, a potem pami#tki
pozosta!y jako ekspozycja sta!a. O tej
darowi)nie Ró$ewicz pomy"la! pewno
ju$ w 1996 roku, kiedy z ówczesnym
konsulem Niemiec we Wroc!awiu Bruno Weberem pierwszy raz odwiedzi!
Muzeum. Wtedy te$ nawi#za!a si& serdeczna wi&) z jej d!ugoletnim szefem
Zbigniewem Kulikiem, który jako rodowity jelenio górzanin, wiedzia!
o Karkonoszach wszystko. Utrwala!
na "wietnych fotografiach krajobrazy,
flor&, faun&, zabytki i ludzi. A w 1996
ro ku zacz#! fotografowa( poet&…
Wtedy jeszcze dyrektor Kulik nie przeczuwa!, $e z tych zdj&( powstanie niezwyk!a kronika pobytów Ró$ewicza
w Karkonoszach i, $e 7 lat pó)niej poeta powierzy mu swój testament, który b&dzie przechowy wany w sejfie
Muzeum.
Na razie poeta s!ucha opowie"ci
o Karpaczu i okolicach. Spaceruje, czasem w&druje dalej, do schroniska Samotnia, na Chojnik. A w roku 1997 powstaje poemat Gaw!da o spó$nionej
mi"o%ci [pierwodruk w miesi&czniku

Henryk Tomaszewski i Tadeusz Ró(ewicz przy Muzeum Zabawek podczas pierwszej wizyty Poety
w Karpaczu, 2 stycznia 1995 roku
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Foto. Maria D$bicz

Do!wiadcza" mamy, #e #ycie bez Boga
jest mo#liwe, ale tak#e tego, #e !ycie
bez Boga jest niemo!liwe” – zacytowa$
zako%czenie wiersza Bez.
Mam miejsce na chórze, obok organistki Ma$gorzaty Marciniak. Jest te#
klarnecista, ucze% gimnazjum w Karpaczu, Miko$aj Marcinak. Jeszcze
przed rozpocz&ciem nabo#e%stwa
z chóru pop$yn&$a muzyka Debus sy’ego, wykonywana na flecie. To gra$
Edward Sytianko. Przeprasza, #e musi wyj!": „spiesz& si& do pracy. Jestem
Bia$orusinem, zamieszka$em tu. Kiedy! pozna$em pana Ró#ewicza, pyta$
mnie co robi& i jak mi si& tu #yje. Rozmawiali!my te# o muzyce, wiem #e
lubi$ Debus sy’ego. Przyjecha$em
z Kowar.”
IV
Jest 24 kwietnia. Pierwsza rocznica
!mierci Tadeusza Ró#ewicza. Siedz&
na widowni Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze, czekaj'c na rozpocz&cie
przedstawienia jego „komedii niesceniczej” Akt przerywany, napisanej w 1963
roku. Przed po$udniem obejrza$am
w Muzeum Karkonoskim wystaw& Cd.
Nauki chodzenia, z Teki grafik Tadeusza Ró#ewicza i Geta Stankiewicza,
zmar$ego w kwietniu 2011 wybitnego
wroc$awskiego plastyka. Miesi'cami
siedzieli w Domku Miedziorytnika
przy Rynku i pracowali nad wystaw',
któr' pokazali w Muzeum Narodowym
we Wroc$awiu. Teraz ta kolekcja przyjecha$a do Jeleniej Góry.
Patrz& na pust' jeszcze scen& Teatru.
We wspomnieniach pojawiaj' si& obrazy ze spektakli Henryka Tomaszew-

Groby Henryka Tomaszewskiego (po lewej) i Tadeusza Ró!ewicza na cmentarzu przy "wi#tyni
Wang w Karpaczu

skiego. Re#yserowa$ tu w latach 70.
Niezapomniana Legenda Wyspia%skiego, Sen nocy letniej Szekspira, Peer
Gynt Ibsena… Za chwil& m$odzi aktorzy zaczn' mówi" s$owami Tadeusza
Ró#ewicza. Dzi&ki iluzji teatru spotka-

nie Mima i Poety znowu sta$o si& mo#liwe.
W Karpaczu blisko siebie dwie mogi$y. W oddali rozleg$a panorama Karkonoszy.

!

Z mojej korespondencji mailowej z pani# red. Mari% D#bicz

Dwóch !l"zaków z wyboru
22 kwietnia 2015 roku, 13:21
p.s. Jestem niepocieszona z powodu !mierci Feliksa
Netza. Bardzo Wam wspó"czuj#. Mia"am do Niego par# pyta$, miesi%cami si# z tym nosi"am, niepomna rad Pana Tadeusza: „nie odk"adaj spraw na zbyt d"ugo...” itd.
22 kwietnia 2015 roku, godz. 17:22
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Szanowna i Droga Pani Mario!
(…) Majowy „&l%sk” b#dzie dla nas niezwyk"y: po!wi#camy go w pewnej cz#!ci pami#ci Feliksa Netza – jak to powiedzia"am, w dniu Jego !mierci – odszed" taki nasz !l%ski
Ró'ewicz... A tu, dzi#ki Pani, jakie b#dzie mia" pi#kne s%siedztwo... To niebywa"e i chyba gdzie! Mu przeznaczone.
Na razie trudno mówi( o zast%pieniu Feliksa kim! innym
w redakcji – mimo choroby pracowa", decydowa" o tym, co
literackie w numerze. Zast%pi( Go – tylko kim? Równie obiektywnym, o takim autorytecie – zarówno dla m"odych jak i twórców z dorobkiem. Niby nazwisk wiele, a tak trudno zast%pi(.
Raz jeszcze dzi#kuj%, pani Mario za ten tekst i zdj#cia z niezwyk"ym r#kopisem Poety – to wielka sprawa dla nas.
)%cz# serdeczno!ci i wyrazy szacunku
Wies"awa Konopelska

22 kwietnia 2015 roku, 18:12
Droga Pani, bardzo dobrze Was rozumiem. TR po !mierci Turowicza wysy"a" z mojego teatralnego faksu kondolencje, redagowa" je w mojej obecno!ci [mam r#kopis] i u'y" s"ów,
'e „redakcja zosta"a osierocona”, chyba doda" – „dos"ownie”]. Ja przyja*ni"am si# z Krisztin% Baba [Tadeusz te' j%
bardzo lubil], a Ona z p. Netzem. Zmar"a tragicznie 11 kwietnia 2011, nie mog# si# z tym pogodzi(... Tadeusz te', bo by"a dla Niego symbolem witalno!ci i wszystkiego co dobre
na W#grzech. Mam pi#kne materia"y z ich spotka$... itd.
By"a w filmie „Gliwickie lata TR”, by"a w Gliwicach... jako dyrektorka Instytutu W#gierskiego wiele dla Polski zrobi"a.
O tym, m.in., mia"am pogada( z p. Netzem, i tak trwa"o, trwa"o... Super, 'e nazywali!cie Go &l%skim Ró'ewiczem. Talent
i wielka klasa! Teraz si# wszystko posypa"o: nie ma Krisztiny, Feliksa Netza, nie ma Tadeusza... wi#c chocia' o Nich
piszmy, pami#tajmy Ich! &wietnie, 'e tak redagujecie numer. I dobrze b#dzie pasowa", ma Pani racj# ten materia"
o Dwóch &l%zakach z wyboru: Mimie i Poecie.
Serdecznie pozdrawiam, "%cz# najlepsze my!li, trudne zadania stoj% przed Pani% i Zespo"em Redakcji.
MD

M

aj to miesi!c, w którym
wio sna z ka pry "ne go
podlotka przeistacza si#
w pi#kn! pann# o nieco
bardziej ustabilizowanym charakterze. Mo$na z ni! ju$ na pewne
tematy w miar# powa$nie porozmawia%. W wiejskim pejza$u taka
panna to cudo. Nic tylko patrze%.
Z regu&y bywa tak, $e na takie cuda lepiej patrze%, ni$ z nimi rozmawia%. Jednak ostatnio zdarzy&o
mi si# z pewn! rzeczywist! pann!
w wio"nie swoich lat powa$nie porozmawia%. By&o to jeszcze przed
wyborami, których wynik gdy moje pisanie ujrzy "wiat&o dzienne
b# dzie ju$ zna ny. – Musz tar da
po obiedzie. – Machnie r#k! jaki"
niecierpliwy czytelnik. A jednak
nie. To, o czym mówi&a ta m&oda
oso ba jest i b# dzie ak tu al ne
przy okazji wszelkich wyborów
– prezydenckich, europejskich, parlamentarnych i samorz!dowych.
Otó$ opowiedzia&a mi owa panna, z któr! równie przyjemnie porozmawia%, jak i na ni! patrze%,
o spotkaniu przedwyborczym z pewnym kandydatem, którego ani program, ani sposób prowadzenia kampanii zupe&nie mi nie odpowiada&.
A jednak m&odzi ludzie – studenci – potraktowali go ca&kiem serio.
Na pytanie, co w wyst!pieniu by&o
takiego atrakcyjnego, odpowiedzia&a bez wahania, $e ona i jej koledzy
odnale'li w jego programie perspektywy i szanse dla siebie i ocenili je jako realistyczne. Poza tym
cz&owiek ów zada& sobie trud, $eby
zapozna% si# z problemami tej cz#"ci swojego elektoratu i zastanowi%
si#, jak do niego przemówi%. W ka$dym razie sprawia& wra$enie, $e
traktuje ich powa$nie. W pierwszej
chwili chcia&em mojej rozmówczyni udzieli% stosownego do mojego
wieku pouczenia. Jednak ugryz&em
si# w j#zyk, wys&ucha&em jej relacji, a pó'niej uruchomi&em narz!d,
który czasem s&u$y mi do my"lenia. Analiza tego, co us&ysza&em,
sk&oni&a mnie do nieweso&ej refleksji: zak&adaj!c nawet spor! porcj#
demagogii, poniewa$ tak jak nie
ma ró$y bez kolców, tak trudno sobie wyobrazi% dzia&alno"% polityczn! bez cho%by szczypty demagogii,
to kto" do m&o dych prze mó wi&
i przedstawi& im, nawet je"li tylko
z pozoru, jak!" atrakcyjn! wizj#.
Pozostali kandydaci nie zadali
sobie tego trudu i najwyra'niej zlekcewa$yli t# cze"% elektoratu. Kilkoro by&o wzgl#dnie m&odych. Fakt.
Ale po pierwsze tylko wzgl#dnie,
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takie obecne teraz w niej elementy
jak martyrologia, rodzicofobia, grzebanie w $yciorysach zamierzch&ych
przodków i by% mo$e kilka innych.
Z drugiej jednak strony niepokoi%
mnie b#d! wychowankowie tzw.
m&odzie$ówek ró$nych partii. Ucz!
tam bowiem, oprócz zwyk&ych zasad gry politycznej tak$e troch#
kunktatorstwa, odrobiny arogancji
i pewnej dozy hucpy. To si# ju$ daje zauwa$y%. Je"li jednak m&odzi
wyci!gn! w&a"ciwe wnioski z wyg&upów obecnego establishmentu – to jest jaka" nadzieja. G&ównie
dla nich samych, bo pokolenie ni$ej podpisanego coraz mniej b#dzie mie% do powiedzenia i do zyska nia. Mo $e po za eme ry tu r!.
A zatem kimkolwiek jeste" Panie
Prezydencie RP – muzykiem rockowym, felietonist! czy, atrakcyjn! kobiet! (wtedy wo&acz zabrzmi
oczywi"cie Pani Prezydent, chyba
$e jaki" osio& wylansuje Prezydentk#, jak próbowano to uczyni% z ministr!), a co bardziej prawdopodobne, chodz!cym u"miechem lub
jowialnym wujkiem, to wygl!da
na to, $e dla pokolenia owej panny,
pokolenia w wio"nie swoich lat jest
Pan (lub Pani) ju$ histori!.
Na koniec naszej rozmowy, kiedy o"wiadczy&em, i$ po $adnym
z kandydatów cudów si# nie spodziewam, zosta&em uraczony przypowiastk! o orle wychowanym przez
kury. Niby, $e moje pokolenie mog&oby lata% wysoko, ale… No w&a"nie. Trudno o bardziej trafn! i lapidarn! krytyk#. Przyj!&em j! wi#c,
jak to si# mówi, na klat# i wróci&em do mojej klatki, czyli do Górek, by rozkoszowa% si# wiosn! nieuper so ni fi ko wa n!, czy li "wie $!
zieleni!, "piewem ptaszków, wschodem s&o(ca i innymi cudami. Zw&aszcza $e s! one jedynymi, na które
mo$na liczy%. Bo na taki, który polega&by na naprawieniu drogi w moim s!siedztwie, to ju$ chyba nie
bardzo. Ale mo$e i w ten sposób
objawia si# kurze wychowanie. Orze&
wzbi&by si# wysoko, a potem wypatrzywszy swym orlim wzrokiem
instytucj# lub osob# odpowiedzialn!, pikowa&by jak ten F16, a je"li
by by&o trzeba, powtarza&by ten
manewr do skutku. Trzeba b#dzie
spró bo wa%. Mo$ li we te$, $e
przy okazji uda si# co" jeszcze dojrze%; co" czego z okna nie wida%,
a co warte jest zobaczenia. W Górkach, a mo$e i gdzie" dalej. Nigdy
nic nie wiadomo.

"
"
Kimkolwiek
jeste"…,
czyli musztarda
po obiedzie

a po drugie korzystali z pomocy
suflerów, którym tak$e nie przychodzi&o na my"l, $e poza sta&ymi
adresatami ich prezentacji, jest jeszcze kto", o kogo warto zabiega%.
Teraz, kiedy ko"ci zosta&y nie tylko rzucone, ale tak$e widzimy efekt
tego rzutu, nie ma ju$ co rozpacza% nad utrat! tych g&osów. Sta&o
si#. Ani skazani z góry na niepowodzenie harcownicy polityczni,
ani nad#ci pierwszoligowcy, a ju$
tym bardziej zwyci#zca, kimkolwiek si# okaza&, nie musz! sobie
g&owy zaprz!ta% ani przemy"leniami mojej znajomej, ani jej kolegów. Czy aby na pewno? Dzi" m&odzie$ dojrzewa szybko i szybko
podejmuje decyzje. Takie jest wspó&czesne $ycie. Kolejne wybory za pasem i kto", kogo zlekcewa$ono tym
razem, nie musi da% si# zlekcewa$y% po raz kolejny. Co wtedy? Nic
wielkiego. Nast!pi g&#boka zmiana, polegaj!ca na wymianie graczy; po prawej stronie tego do"%
b&otnistego boiska, w jego centrum,
a tak$e po lewej. I niech si# nie &udzi prawica, $e zniknie lewica. I odwrotnie. Jakie" centrum tak$e b#dzie. Tyle $e gra toczy% si# b#dzie
w ca&kiem innym stylu. Czy lepszym, wype&nionym konkretami,
uczciwo"ci! i rzetelno"ci!, tego nie
wiem. Oby tak by&o, cho% jako
cz&owiek bez sk&onno"ci do hazardu, zak&ada% si# nie b#d#. Podejrzewam jednak, $e znikn! z tej gry
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– By! pan na ostatnich wyborach samorz"dowych?
– Chodz! na wszystkie mo"liwe wybory:
i samorz#dowe, i prezydenckie, i parlamentarne. Dla socjologa miar# spo$ecze%stwa
obywatelskiego jest uczestnictwo w wyborach. A Polska tutaj nie &wieci przyk$adem,
nasz region równie" niczym si! nie wyró"nia. Do&' powiedzie', "e w ostatnich wybo-

rach uzupe$niaj#cych do senatu w okr!gu
nr 75 g$osowa$o 7 proc. uprawnionych. To
g$!boko podstandardowe. Uczestnicz! w wyborach z przekonaniem.
– Czym si# pan kieruje id"c do urny – nazwiskami, czy szyldami politycznymi?
– Je&li chodzi o wybory samorz#dowe, to
jednoznacznie nazwiskami, bo znam ludzi,
którzy kandyduj# na funkcje prezydenta

miasta, czy radnych. Kluczow# rol! odgrywaj# dokonania zawodowe. To dla mnie bardzo istotne, co kandydat zrobi$ dla miasta,
najbli"szego otoczenia, swojej ma$ej ojczyzny, zw$aszcza w takim wymiarze prometejskim, obywatelskim, nieprzeliczanym
na z$otówki.
– Im mniej partii tym lepiej?
– Tak. Dlatego, "e samorz#d lokalny powinien opiera' si! na racjonalnych wyborach,
umiej!tno&ci obracania lokalnym groszem
tak starannie, jak to jest tylko mo"liwe, na rozeznaniu nie politycznych, ale rzeczywistych,
obywatelskich preferencji zwi#zanych z dobrostanem mieszka%ców.
– Zwykle interes partyjny bierze gór#
nad interesem publicznym.
– Zw$aszcza tam, gdzie s# mnogie, konkurencyjne partie, tam pojawiaj# si! interesy polityczne, personalne skoki, wstawiennic twa po li tycz ne. A mnie in te re su je
kompetencja, dokonania i mo"liwo&ci dalszych dokona%. My&l!, "e wielu wyborców
na poziomie samorz#dowym dokonuje takich
wyborów.
– W regionach dominuj" jednak partie.
Tam samorz"dów nie oddano jeszcze
obywatelom. Sejmiki wojewódzkie s" zabawk" w r#kach funkcjonariuszy partyjnych.
– Rewolucja samorz#dowo-lokalna by$a
najbardziej udan# rewolucj# i transformacj#
w Polsce. Cieszymy si!, "e nast#pi$a cz!&ciowa depolityzacja, odej&cie od polityki
na rzecz nazwiska, kompetencji i dokona%.
Ludzie maj# dobre rozeznanie, wiedz#, co
kandydaci zrobili. Natomiast trudno powiedzie', "eby takie zindywidualizowane
wybory obowi#zywa$y w wymiarze regionalnym. Tam w dalszym ci#gu partie polityczne dominuj#, w dalszym ci#gu koalicje
partii decyduj# o kszta$cie zarz#du województwa. Cesje personalne zwi#zane s#
z wp$ywem w$asnym poszczególnych partii lub ruchów politycznych.
– Gdzie le$y próg utrudniaj"cy przej%cie do samorz"du bardziej kompetencyjnego.
– Interesy polityczne w sposób jednoznaczny zdefiniowane s# na poziomie regionalnym. Powiedzmy wprost – przecie", kto
ma w$adz! w województwie ten mo"e wiele stanowisk obsadzi', o wielu instytucjach
decydowa'. To gra dla bardzo wielu aktorów
politycznych – o posady, presti", pieni#dze.
– Ci"gle wi#c terytorium podbite…
– I tak si! dzieje, niestety.
– Skok na kas#.
– To brzmi troch! prokuratorsko, ale terytorium podbite – tak, z wieloma ró"nymi
instytucjami regionalnej nomenklatury, które mo"na obsadzi' i obj#' wp$ywami. Nie
pomija$bym przy tym elementów presti"owych zwi#zanych z pe$nieniem ró"nych
funkcji publicznych.
– Rz"d lekcewa$y samorz"dy, co pokaza!y negocjacje z górnikami.
– Dowiedzia$em si! z przekazów medialnych, z niedowierzaniem przyznam szczerze, "e pani premier Ewa Kopacz, przygotowuj#c program dla (l#ska, w$a&ciwie nie
zaprosi$a wa"nych, prominentnych dzia$aczy, poczynaj#c od marsza$ka województwa,
a na zwi#z kach za wo do wych, eks per tach – tak"e z naszego regionu – i samorz#dach lokalnych ko%cz#c. To by$o zaskakuj#ce, "e nale"a$o wprasza' si! do tych
debat.
To z$e my&lenie. Tak, jak fatalnym by$o
my&lenie o Kompanii W!glowej z pomini!ciem KHW i JSW. Mia$em nadziej!, "e cz$o-

wiek uczy si! na b"!dach. Ale okazuje si!,
#e pope"nia si! po raz kolejny te same b"!dy, podejmuj$c próby rozwi$zania rzeczy bez
udzia"u najwa#niejszych aktorów, których te
rzeczy bezpo%rednio obchodz$.
– Program dla !l"ska z udzia#em samorz"dów – taki tytu! znalaz!em w internecie. To pokazuje charakterystyczny sposób my"lenia o sprawie. Co to znaczy
z udzia#em? Przecie# samorz$d ma stworzy% program.
– Samorz$d jest kluczow$ instytucj$,
która b!dzie si! potyka"a z problemami górniczymi i postgórniczymi. Oczywi%cie, finansowo sam sobie nie poradzi, bo to przekracza je go mo# li wo %ci. Ta kie my %le nie
z udzia!em samorz$du trzeba odwróci& – to
ma si! odbywa& z udzia!em eksperckim i bud#etowym rz$du, tak#e zwi$zanym z funduszami UE.
Górnictwo jest organizmem chorym, ale
wci$# #ywym. Te 100 tys. ludzi to wci$# #ywy organizm. I tego typu majsterkowanie
przy programie dla 'l$ska, dla górnictwa,
na rok, dwa, to niedopuszczalne sposoby radzenia sobie z rzeczywisto%ci$.
– Zrezygnujmy z mno#enia kosztów
i zagro#e& w górnictwie w'gla kamiennego i postawmy na w'giel brunatny. Dlaczego (l$sk wci$# wp'dzamy w takie sytuacje, a gdzie indziej nie potrafimy
!y#kami w'gla wydobywa%.
– Jest wiele powodów, ale g"ówny jest taki, #e establishment polityczny jest przekonany, #e polska energetyka, polskie bezpiecze(stwo energetyczne opiera si! o w!giel
kamienny w pierwszej kolejno%ci. Trzymanie si! kurczowo tego paliwa nie jest dobre.
W konsekwencji chodzi nie tylko o w!giel
brunatny, ale tak#e o inne )ród"a energii, równie# te odnawialne. W Polsce to w dalszym
ci$gu margines, oczywi%cie g"o%ny margines,
bo si! o tym du#o mówi.
– Nie ma pan wra#enia, #e ca!y czas chodzi o elektorat, g!osy "wiadomych wyborców?
– Dok"adnie tak. Górnicy to bardzo dobrze
zorganizowana, "atwa do mobilizacji, bo terytorium jest niewielkie, grupa. Najmarniej
licz$c 100 tys. górników plus ich rodziny, doros"e dzieci i kooperanci daje na niewielkim
skrawku ziemi kilkaset tysi!cy ludzi #yj$cych po%rednio lub bezpo%rednio z w!gla.
A to klientela polityczna trudna do przecenienia. I nie mam #adnych w$tpliwo%ci, #e
wiele dzia"a( wobec w!gla kamiennego
zwi$zanych by"o z polityk$.
Premier Donald Tusk rok temu powiedzia"
w Katowicach, #e nie b!dzie likwidacji
kopal(, nie b!dzie redukcji zatrudnienia. Nie
zrobi" tego na podstawie racjonalnych analiz ekonomicznych, zrobi" to w moim przekonaniu z powodów politycznych. Cisza, cisza nad górnictwem, bo daje to komfort
rz$dzenia w Warszawie.
– Rz$d mia! spokój, w!adze spó!ek dobre pensje, a zwi$zkowcy przyzwolenie
na kr'cenie swoich geszeftów. Wszyscy byli szcz'"liwi.
– Wszystko, co tak funkcjonuje ma swój
kres. Dramatycznie spad"y ceny w!gla, pojawi"y si! zwa"y, powsta"y powa#ne deficyty we wszystkich górniczych spó"kach.
Do tego gigantyczne uzwi$zkowienie. Najlepsza ekonomia nie ud)wignie takiego
ci!#aru. Tylko nie wolno wylewa& dziecka
z k$piel$. Zwi$zki zawodowe s$ niezwykle
potrzebne. Powinny pe"ni& podwójn$ rol! – dba& o dobro za"ogi, ale te# i o kondycj! firmy #ywicielki. Je%li nie ma w tym równowagi, to rola zwi$zków jest niedope"niona,

z"a i w"a%ciwie niezgodna z duchem syndykalizmu.
– Brakuje my"lenia kategoriami firmy,
biznesu. Jest przechylenie w inn$ stron'.
– W stron! medialnych obecno%ci, pokazania swojego radykalizmu.
– Ustawa o zwi$zkach jest nietkni'ta,
nadal 10 pracowników mo#e tworzy%
zwi$zek zawodowy. W „Silesii”, która sta!a si' lustrem, w którym powinno przegl$da% si' polskie górnictwo, dogadano si'
z czeskim w!a"cicielem, poobcinano przywileje, ogony p!acowe.
– Ale te# zainwestowano. To, co przynosi"o straty i by"o nierentowne okaza"o si! rentowe po zainwestowaniu w konkurencyjno%&
ca"ego przedsi!wzi!cia.
– Kto powinien by% gospodarzem programu dla (l$ska? Fundusze trzyma
rz$d, przepisy, które trzeba zmieni%, parlament. Mo#e pieni$dze powinny zej"%
na poziom regionów?
– Nie mamy sejmu %l$skiego, nie mamy
mocy ustawodawczej (%miech). Jednoznacznie region. Mamy do czynienia z pewnym
zaskakuj$cym zjawiskiem. Dokonuje si! ró#nych cesji uprawnie( na regiony, samorz$dy przy jednoczesnej centralizacji finansów.
To paradoks naszego kraju. Gminy otrzymuj$ kolejne zadania, a w %lad za tym nie id$
pe"ne cesje finansowe. To musi si! zmieni&.
G"ównym dysponentem powinien by& region, marsza"ek i przede wszystkim samorz$dy, które w naszym regionie maj$ problemy z terenami poprzemys"owymi, nie tylko
z górnictwem.
– Z tym, co pozosta!o po kopalniach samorz$dy same sobie nie poradz$.
– Tak. Ale jestem przeciwny, #eby 'l$sk
by" traktowany unikatowo, nadzwyczajnie
w Rzeczypospolitej. S$ przecie# inne regiony, które maj$ równie# powa#ne problemy,
cho& nie na tak$ skal!, jak u nas. Chcia"bym,
#eby program dla 'l$ska by" pilota#em dla
innych regionów, #eby%my nie korzystali
z renty tej unikatowo%ci.
– Po ja wia j$ si' te# no we zja wi ska – przybywa ludzi starszych, bezrobocie w"ród m!odzie#y, strefy biedy.
Tych obowi$zków samorz$dom ci$gle si'
dok!ada.
– Nawet je%li niektóre z nich nie s$ ustawowo wpisane w rol! samorz$du, to papier
swoje, ustawa swoje, a samorz$d z tym i tak
zostaje. W tej chwili wielkim problemem naszego regionu jest starzenie si! populacji
i wyludnianie niektórych miast. Arabska telewizja Al Jazeera pokaza"a film Bytom
umiera powoli. Krótki, ale poruszaj$cy,
by& mo#e przesadny. W Bytomiu w ci$gu
ostatnich 20 lat uby"o 50 tys. ludzi. To ubywanie podatników, mówi$c j!zykiem fiskalnym. Z punktu widzenia ekonomii miejskiej
wielki dramat.
Ro%nie liczba bezrobotnych w%ród absolwentów szkó" wy#szych. Jeszcze ca"kiem
niedawno by" to problem marginalny, ale
od dobrych paru lat wcale marginalnym nie
jest. M"odzi ludzie z aspiracjami zderzyli si!
z lokalnym rynkiem pracy. To czynnik wypychaj$cy ich poza miasto, region, kraj.
I getta biedy, wykluczenia spo"ecznego. S$
w wielu miastach naszego regionu. W bogatym woj. %l$skim 800 tys. ludzi #yje
w trudnych warunkach mieszkaniowych
i finansowych, w tym dzieci. A bana"em jest
stwierdzenie, #e te dzieci b!d$ budowa"y
charakter, oblicze i profil regionu.
– Odstraszy to inwestorów. A to pan powtarza, #e samorz$d powinien tworzy% dobry klimat dla biznesu.

– Mam nadziej!, #e nie do ko(ca odstraszy. S$ przecie# enklawy bogactwa, zamo#no%ci. W Katowicach i innych miejscach.
Kapita" nie chce zdegradowanych terenów,
chce dobrze skomunikowanych greenfieldów
i przyjaznego klimatu biznesowego. To
bardzo wa#ne poj!cie socjologiczne. Oznacza szko"!, oddzia" z angielskim, pub, boiska
do squasha, pole golfowe. Kapita" staje si!
coraz bardziej wybredny, chce mie& z jednej strony zielone pola, z drugiej – bogat$
infrastruktur!.
– )eby te sprawy nie rozgrywa!y si' ponad naszymi g!owami trzeba stworzy% metropolie, które maj$ inn$ si!' przebicia ni#
pojedyncze miasta. Ich brak to du#a
strata.
– To bardzo du#a strata. Zespó", którym
kierowa"em, przygotowa" strategi! rozwoju metropolitalnego. Sprawa pozosta"a
w znacznym stopniu na papierze.
– Niektóre si!y polityczne boj$ si' mocnych struktur?
– Oczywi%cie, #e tak. Je%li b!dzie dofinansowana metropolia, to na pewno zabraknie
na obszary wiejskie. I ju# pan wie, o kogo
chodzi. Obawa przed siln$ blisko 2-milionow$ metropoli$ to dosy& czytelny element
polityki kolejnych rz$dów. Rz$d PO obieca" ustaw! metropolitaln$. I nie dochowa" tego, mimo #e ma wszystkie mo#liwo%ci
do przeprowadzenia takiej ustawy.
Me tro po lia u"a twi "a by wie le rze czy
– uczytelnienie sieci szkó", przedszkoli,
#"obków, uk"adów komunikacyjnych, transportowych, zw"aszcza je%li s$ przy granicach
poszczególnych miejscowo%ci. Niestety,
wci$# czekamy na kolejne kroki.
– A Europa staje si' coraz bardziej kontynentem regionów…
– … i metropolii. Niektórzy mówi$, #e
metropolie rz$dz$ %wiatem. Ostatnie has"o,
dla mnie niezwykle wa#ne, jednego z wybitnych socjologów i politologów, brzmi:
burmistrzowie powinni rz$dzi& %wiatem.
Czyli, przedstawiciele samorz$dów.
Je%li popatrzy si! na satelitarne zdj!cie kuli
ziemskiej noc$, to wida& wyra)nie, gdzie pali
si! %wiat"o. Pali si! najintensywniej w trzech
miejscach – w rejonie Bostonu i Waszyngtonu, to najsilniejszy obszar metropolitalny
%wiata, w Unii Europejskiej na terenie po"udniowej Anglii, Francji i Niderlandów oraz
w Japonii – ko"o Tokio, Jokohamy i Osaki.
Na tym tle nasza metropolia prezentuje si!
mizernie. Trzeba j$ budowa& w kooperacji
z Krakowem i Ostraw$, wzd"u# nitki autostradowej. Tak trzeba my%le&, strategicznie.
– Politycy wiedz$ o tym doskonale. Czego wi'c brakuje, by sensowniej pouk!ada%
ten nasz kawa!ek "wiata.
– Kilku rzeczy. Po pierwsze woli politycznej i odej%cia od partykularnych interesów partyjno-ideologicznych. Niekadencyjno%ci my%lenia i odwagi. Odwagi, #eby
po wie dzie&, #e gór nic two wy ma ga
zmian – ograniczenia zatrudnienia i liczby
kopal(. Taki elementarny typ odwagi pojawia si! zaraz po wyborach, bo wtedy odwaga jest najta(sza.
– A pieni$dze?
– Bez fenickiego wynalazku nie da si!
wiele zrobi&. *eby jednak fenicki wynalazek zosta" dobrze spo#ytkowany, to najpierw
musz$ by& tacy ludzie, o których mówi"em:
odwa#ni, niekadencyjni, finezyjni w my%leniu o regionie. Znamy przyk"ady fatalnie wykorzystanych pieni!dzy, bo nie by"o idei.

!
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150 lat Katowic
Widok na August Schneider-Straße od strony rynku, po prawej !a"nia, synagoga i gimnazjum.

Katowice
za Schneidera (I)
U
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rodzi! si" w 1851 r. By! potomkiem pru skich miesz czan
od XVIII wie ku osia d!ych
na Dolnym #l$sku, synem okr"gowego radcy prawnego i wnukiem radcy
dworu. Studia prawnicze uko%czy!
na Uni wer sy te cie Wro c!aw skim.
Mia! 39 lat, gdy w tajnym g!osowaniu
zosta! wybrany na stanowisko „pierwszego burmistrza” miasta Katowice.
Z tytu!em „Erster Bürgermeister” progi tutejszego ratusza przekroczy! latem 1890 roku. Nad Raw$ czu! si" jak
u siebie. Od 8 lat w pobliskich Mys!owicach prowadzi! kancelari" adwokack$. By! zaprzysi"&onym bratem katowickiej lo&y „Zum Licht im Osten”.
Mia! tam najbli&szych przyjació!: dr.
Adolfa Koscha, prawnika i koleg"
z czasów akademickich, od niedawna
w katowickim magistracie pe!ni$cego
obowi$zki niep!atnego burmistrza, adwokata dr. Hugo Sachsa i jego te'cia,
mistrza Richarda Holtzego, przewodnicz$cego rady miejskiej, który Schneiderowi zapewni! rekomendacj" i poparcie
w wyborach.

„Holtze wpad! na pomys!, aby zaproponowa( mi t" posad". – wspomina! dr
August Schneider. – By!em zaprzyja)niony z jego zi"ciem. Na jego zapytanie zapewni!em, i& dostarcz" moje poda nie o urz$d pod wa run kiem, &e
zostan" wybrany burmistrzem bez g!osów sprzeciwu. Tak si" te& sta!o. Poza jedn$ niezapisan$ kartk$, wszystkie
inne g!osy zosta!y na mnie oddane. Ten
jednomy'lny wybór przyj$!em i 4 sierpnia 1890 roku wprowadzony zosta!em
na nowy urz$d.”
Na kraw!dzi wieków
!u&bowe mieszkanie mia! w ratuS
szu – w Rynku pod numerem 10.
Z jego okien, trzy razy w tygodniu

ogl$da! t!umy #l$zaków kr$&$cych pomi"dzy straganami miejskiego jarmarku, ka mie ni ce naj za mo& niej szych
miej sco wych *y dów: Alt man nów
i Frölichów, ju& prawie pó! wieku licz$ce hotele „Welta” i „De Prusse” a tak&e per spek ty w" Grund man n stras se
(obecnie 3 Maja), zaczynaj$c$ przypo-

HENRYK
SZCZEPA+SKI

mina( handlowe o'rodki kresowych
miast wilhelmi%skiej rzeszy.
Municypalna wspólnota liczy!a wtedy ponad 16 tysi"cy obywateli.
Ja ko szef ma gi stra tu pra co wa!
przez 12 lat. Ten okres w dziejach miasta uchodzi za prze!omow$ i z!ot$ er".
Na kraw"dzi stuleci pomi"dzy 1890
a 1902 Katowicom przyby!o wiele budowli utrwalaj$cych ich miejski wizerunek. W tym czasie wybudowano:
gmach nowego gimnazjum klasycznego, a vis á vis wyros!a bli)niaczo
do niego podobna Wielka Synagoga.
O'wiatowcy zainicjowali dzia!alno'(
gimnazjum realnego, otwarto szko!" rzemios! budowlanych a unowocze'niony
zak!ad k$pielowy, zaprasza! do krytej
p!ywalni – jedynej na Górnym #l$sku.
Przy obecnej ulicy Francuskiej oddano
do u&ytku nowy szpital, europejskim
komfortem i wytworn$ gastronomi$
zaczyna!y kusi( dopiero co otwarte
hotele: Grand oraz Deutsches Haus.
W 1897 roku Katowice inkorporowa!y pi"( s$siaduj$cych z nimi gmin.
Licz ba miesz ka% ców prze kro czy !a

próg 25 tysi!cy. Zgodnie z ordynacj"
miejsk" uzyska#y status miasta wydzielonego na prawach powiatu. Poszerzy#y si! kompetencje Schneidera, któremu
teraz przys#ugiwa# tytu# nadburmistrza.
Za jego kadencji zagospodarowano
znaczn" cz!$% terenów po dawnym stawie Ku&niczym. Ewidentnie zmieni# si!
pejza' dawnej ulicy zwanej „am Rawabach” oraz „Uferstrasse”. Dzi$ jest to rejon ulicy Mickiewicza. Na pocz"tku stulecia sta# si! najbardziej nowoczesnym
frag men tem miej skiej za bu do wy.
Na cze$% ojca miasta, now" arteri!, a'
do 1922 roku katowiczanie nazywali:
August Schneiderstrasse.
Budynek dawnego hotelu De Prusse
wraz z browarem na zapleczu od strony
ulicy $w. Jana poddano przebudowie;
od 1899 roku jego wn!trza zacz!#y pe#ni% funkcj! biur i sal konferencyjnych nowego ratusza; tutaj znalaz# si! gabinet
i kancelaria Schneidera; sal! posiedze(
katowickich rajców zaliczano do pi!kniejszych na )l"sku. Inwestycje stawa#y si!
wizytówkami Katowic i decydowa#y
o ich miejskim, dwudziestowiecznym wygl"dzie godnym stolicy powiatu.
B!d"c na emeryturze Schneider wspomina#: „Z natury jestem bardzo szczery. Rozmawiaj"c z lud&mi, rzadko kiedy powstrzymywa#em si! od mówienia
prawdy. W szczególno$ci jako burmistrz i adwokat otwarcie przedstawia#em swoje pogl"dy, nigdy nie stosowa#em 'adnych sztuczek adwokackich
ani forteli dyplomatycznych – i najcz!$ciej dobrze na tym wychodzi#em.
K#amstwa by#y rzadko$ci" i tylko w razie konieczno$ci. Natomiast rozwin"#em
zdolno$% do robienia interesów, która
odda#a mi istotn" przys#ug! w dzia#aniu
dla dobra Katowic.”
W 1902. uzyska# awans na stanowisko tajnego radcy cesarza Wilhelma II.
Opu$ci# Katowice i przeniós# si! do Berlina. Potem mieszka# we Wroc#awiu,
przez pewien czas w Cieplicach u stóp
Karkonoszy, a nast!pnie w Dre&nie. Tam
zmar# w 1929.
W zbio rach MHK znaj du je si!
wspó#cze$nie malowany portret oraz
pa mi"t ko wa pla kie ta z po pier siem
nadburmistrza, który organizuj"c 'ycie
bur'uazyjnych Katowic wzorowa# si!
na rzymskich prokonsulach i renesansowych podestach. By# wierny dewizie:
„Przesz#o$% trwa wiecznie”.
Zmiana warty
pierwszych miesi"cach urz!dowaW
nia Schneidera, Katowice $wi!towa#y swoje 25-lecie. Jako szef magistra-

tu, na wniosek rajców wyró'ni# najbardziej
zas#u'onych mieszka(ców. Tytu#em honorowego obywatela Katowic obdarowa#
dr. Adolfa Goldsteina, radnego od 1866 r.
i wiceburmistrza w latach 1888-1889,
w tym czasie obchodz"cego tak'e srebrny jubileusz pracy lekarskiej. Podobnym zaszczytem uhonorowa# Eliasza
Sachsa, kupca, pierwszego katowickiego
bankiera, filantropa, mi#o$nika pi!knych

Wienera, mieszka# tak'e dr Adolf Kosch,
przyjaciel Schneidera, jego zast!pca, prokurator powiatowy, prezes katowickiego
S"du Rzemie$lniczego i przewodnicz"cy
komisji do spraw podatku dochodowego.
Tam w#a$nie, w po#owie drogi pomi!dzy domostwami katowickich burmistrzów, jesieni" 1898 roku, w centrum
owalnie uformowanego skweru obsadzonego grz"dkami kwiatów i szpalerami ozdobnych krzewów, niemieccy
monarchi$ci ustawili piedesta# z czerwonego granitu, a na nim spi'owe pos"gi
Cesarza Wilhelma I Bia#obrodego, zwanego „ksi!ciem kartaczy” i jego syna
kronprinza Fryderyka III. Nazywali go
„Zwei Ka iser-Denk mal” – po mnik
dwóch cesarzy. Ca#y ten skwer i jego
oto cze nie, 'ar tow ni sie prze chrzci li
na „plac dwu burmistrzów”.
August Schneider, burmistrz Katowic 1890-1903.
Zdj!cie pochodzi z: Georg Hoffmann „Historia
Miasta Katowice”, Muzeum "l#skie 2003

Katowic, nie szcz!dz"cego energii ani pieni!dzy na ukwiecanie i zadrzewianie
miejskich skwerów. Do grona honorowych obywateli wszed# Otto Menzel,
dyrektor kopalni, d#ugoletni radca i wiceburmistrz w latach 1882-1888.
Zaczyna#y si! lata prosperity. Katowice prze'ywa#y swoj" la Belle époque.
Na terenie powiatu mieszka#o 120 tysi!cy obywateli. W#adz! w osiemnastotysi!cznym mie$cie sprawowali jury$ci.
Wzrasta#y obroty handlowe miasta i przychody magistratu. Otwiera# si! kolejny
rozdzia#. Bohaterowie poprzednich odchodzili w stref! cienia. 7 listopada 1890
roku zmar# Kazimierz Skiba, przedostatni so#tys wsi Katowice, ostatni na tym stanowisku reprezentant s#owia(skich,
ch#opskich rodów. Za ponad dwa miesi"ce zmar# Richard Holtze. Tak na fotelu mistrza lo'y maso(skiej jak i na stanowisku
przewodnicz"cego Rady Miasta zast"pi#
go zi!% adwokat Hugo Sachs.
Nestorem w$ród katowickich notabli
pozosta# przyjaciel Holtzego, in'. Edward
Nack, jako adept do warsztatu sztuki królewskiej wprowadzony jeszcze w Tarnowskich Górach. Stamt"d wywodzili si!
pierwsi katowiccy farmazoni. 25 wrze$nia 1893 roku obchodzi# 25-lecie s#u'by wolnomularskiej. Z tej okazji, dr
Sachs nowy mistrz lo'y, w imieniu
wszystkich braci, na biodrach jubilata zawi"za# prostok"tny, bia#y fartuch z b#!kitn" lamówk" i srebrn" cyfr" „25”.
Plac dwóch burmistrzów
1894 roku Schneider przeprowaW
dzi# si! do pa#acu Goldsteinów
przy Wilhelmsplatz (obecnie plac Wol-

no$ci). Rozleg#y plac nazywano nowym
Rynkiem (Neue Ring) a planowane tu
osiedle Cesarskim Przedmie$ciem. Dopiero od czasów fine de si*cle’u Katowice zacz!to wymienia% w$ród wi!kszych miast cesarstwa.
Od 1893 r., przy modnym placu
pod dwójk", w kamienicy Salomona

Masoni i hakaty!ci
bydwaj ojcowie miasta, tak jak
O
ich poprzednik burmistrz Rüppel,
byli wolnomularzami – bra%mi lo'y
„Zum licht im osten”, za#o'onej przez
dr. Holtzego. Integrowa#a katowickie elity. Prócz okaza#ej, stylowej $wi"tyni
wzniesionej nad brzegiem Rawy, gdzie
celebrowali wa'niejsze uroczysto$ci,
mieli tak'e lo'! klubow" przy obecnym
placu Wolno$ci 4. W ka'dy czwartek o 8
wieczorem wyg#aszali odczyty i dyskutowali.
W mie$cie funkcjonowa#a jeszcze
jedna lo'a typu niemieckiego – Kaiser-Fridrich-Loge (Lo'a cesarza Fryderyka). Nale'"cy do niej bracia obradowali w ho te lu „Zur Post” przy uli cy
Pocztowej.
W podobnym stowarzyszeniu zrzeszaj"cym tylko +ydów spotykali si! bracia
lo'y „Concordia”. W 1894 r., $wi"tyni!
przenie$li do pomieszcze( nowego hotelu „Kaiserhof” przy Stawowej 19.
Przy cesarskim placu mia# siedzib!
Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Zwi"zek Kresów Wschodnich), os#awiona „hakata”. W Katowicach mia#a
swój oddzia# od 1894 r.
W trzydziestotysi!cznym mie$cie by#o wtedy zarejestrowanych 59 organizacji politycznych, spo#ecznych, sportowych, artystycznych itp.
Gdy zap"on#"a pierwsza $arówka
1893 r. nad ulicami $ródmie$cia
W
królowa#y gazowe, mrugaj"ce latarnie. By#o ich ponad 150. W mieszkaniach p#on!#y palniki kuchenek i pieców
gazowych. O $wietle elektrycznym
mo'na by#o tylko poczyta% w gazetach
albo pogada% ze znajomymi wracaj"cymi z Pary'a czy Londynu.
Od 1894 roku w instytucjach publicznych i w domach najzamo'niejszych mieszka(ców Katowic zap#on!#y
pierwsze lampy elektryczne i rozdzwoni#y si! telefony. Na )l"sku by#y to nadzwyczajne cuda techniki wkraczaj"ce
do najbogatszych i najbardziej eleganckich salonów naszego kontynentu. Po-
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Fragment Schloßstraße, na pierwszym planie „Grand hotel Wiener”, za nim eklektyczna kamienica nr 5 Luisa Dame.
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cz!tkowo energi" wytwarzano na potrzeby lokalne u#ytkowników. Pierwszym
wytwórc! elektryczno$ci na terenie dzisiejszych Katowic by%a kopalnia „Ferdynand”, w%asn! elektrowni! dysponuj!ca od 1893 roku. Rozpoczyna%a si"
epoka elektryfikacji.
Dopiero od 1898 r. sta%! dostaw"
pr!du Katowicom zapewni%a elektrownia Chorzów. By% przesy%any sieci!
kablow!.
Do otwartego w 1899 roku „Grand
Hotelu”, katowiczanie zachodzili nie tylko na „re&skie” i „w"grzyna” ale tak#e
aby po dzi wia' pierw sz! w mie $cie – win d" elek trycz n!. Ko lej na – od 1902 roku – wozi%a klientów
pierwszego w mie$cie Domu Handlowego braci Georga i Artura Baraschów.
Mie$ci% si" w dwupi"trowym budynku
przy obecnej ulicy 3 Maja nr 9.
Elektryczne o$wietlenie katowickich
jezdni i trotuarów pojawi%o si" stosunkowo pó(no. Dopiero w 1907, jako pierwsze w mie$cie nad elewacj! Teatru Miejskiego zapali%y si" $wiece Jab%oczkowa
b"d!ce unowocze$nion! wersj! lamp %ukowych. Dwa lata pó(niej, kolejne dwie
zainstalowano na pobliskich kamienicach.
W 1910. nad Rynkiem i wychodz!cymi
st!d ulicami zapala%y si" ju# 44 lampy
elektryczne. Niebawem nad witrynami
sklepów, kawiarni i restauracji rozb%ys%y
neonowe reklamy. Jednym z bardziej aktywnych przedsi"biorców elektryfikuj!cych o$wietlenie ulic i domów ówczesnych Katowic by% in#. Kurt Siwinna,
najm%odszy z synów s%ynnego ksi"garza
i wydawcy. Rodzi%a si" legenda najpi"kniej iluminowanego miasta niemieckiej la Belle époque. Jasno jak w dzie& by%o na g%ównych ulicach – dzi$ nosz!cych
nazwy: Warszawska, Rynek, 3 Maja,
Dworcowa, Stawowa, $w. Jana, Mickiewicza itd. – ale dopiero w ostatnim roku
przed wybuchem wielkiej wojny!
La ta ren ki z ga zo wy mi #ar ni ka mi – w liczbie ponad 700 – wci!#
o$wietla%y boczne i peryferyjnie po%o#one ulice.

Tramwaje w!skotorowe
1892 roku burmistrz Schneider
W
dokona% uroczystego otwarcia
pierwszej linii tramwajów konnych

na linii Katowice – Za%"#e, pó(niej obs%u gi wa nej przez tram waj pa ro wy,
a od 1898 r. elektryczny, b"d!cy zwiastunem wielkomiejskiej komunikacji.
Jeden z przystanków znajdowa% si"
na ukwieconym skwerze przy placu
dzi$ zwanym – Wolno$ci. W tym czasie us%ugi przewozowe $wiadczy%y
te# konne omnibusy firmy Alojza Barona obs%uguj!ce tras" Katowice Laurahütte – Siemianowice. Ponadto ulicami miasta kursowa%o kilkadziesi!t
doro#ek powo#onych przez fiakrów
– w tym dwie panie: Helen" Schmidt
oraz Id" Treister. Ka#da doro#ka mia%a urz"dowo zatwierdzony numer boczny. Postoje znajdowa%y si" obok dworca ko le jo we go, w Ryn ku przed
ho te lem „We lta”, przy Sta wo wej
u zbiegu z dzisiejsz! 3 Maja oraz
przy dzisiejszej Kamiennej w pobli#u
s!du i wi"zienia.
Pierwszy katowicki tramwaj trakcji
parowej pojecha% z przystanku obok
huty Marta, przez We%nowiec do Siemianowic a wi"c dzisiejsz! alej! Korfan te go, sprzed „Su per jed nost ki”
w kierunku p"tli „S%oneczna”. Wagoniki po torach szerokich na nieca%e 80 centymetrów ci!gn"%a dymem
i par! buchaj!ca lokomotywka. By%y
mniej wi"cej o po%ow" w"#sze od tych
po jakich p"dz! dzisiejsze tramwaje.
In au gu ra cyj ny prze jazd na st! pi%
w przed dzie& no cy syl we stro wej
dnia 30 grudnia 1896 roku.
Tramwaj elektryczny (niestety, te# w!skotorowy) pojecha% t! tras! w nieca%e
dwa lata pó(niej – 3 pa(dziernika 1898.
Od 25 listopada tamtego roku, z przystanku przed hut! Marta, elektrycznym tramwajem wzd%u# szosy Królewskohuckiej (obecnie: Chorzowskiej),
przez D!b je(dzi%o si" tak#e a# pod hut" Bismarcka, tam gdzie dzisiaj znajdu-

je si" centrum Chorzowa. Podró# trwa%a 30 minut.
Kolejn! lini" tramwajow! zbudowano na trasie ze )wi"toch%owic, przez Za%"#e i Katowice do Mys%owic. Pierwszy
odcinek z Katowic do Zawodzia by%
czynny ju# w sierpniu 1898. a nast"pny
w kilka tygodni pó(niej. Prowadzi%
z katowickiego Rynku przez Za%"#e
do Hajduków. Mia% trakcj" elektryczn!,
ale je(dzi% po w!skich torach. Budow"
ostatnich odcinków trasy %!cz!cej )wi"toch%owice z Mys%owicami uko&czono
w pa(dzierniku 1900. Od tej pory katowicka trasa „W-Z” sta%a si" g%ówn!
i najbardziej nowoczesn! arteri! miasta.
Ostatni! lini" tramwajow! sprzed gmachu katowickiej poczty do Parku Po%udniowego (obecnie: Ko$ciuszki) wybudowano w czerwcu 1912. Wcze$niej
obs%ugiwa% j! omnibus konny restauratora Bugli, który w parku mia% gospod".
W tamtych czasach ka#da z pi"ciu linii tramwajowych (podobnie jak metro
w Nowym Jorku czy Budapeszcie) by%a oznaczona kolorystycznie, a nie cyframi. Do Siemianowic spod huty „Marta” je(dzi%o si" „czerwon!”; z placu
Wilhelma (dzi$ Wolno$ci) do Mys%owic – „bia%!”; sprzed ratusza przy Pocztowej do Parku Po%udniowego „bia%!”;
z Rynku do Bytomia przez )wi"toch%owice – „niebiesk!”, ale z przystanku pod „Grand Hotelem”, przez
Chorzów „bia%!”. A# do lat 20. XX wieku katowickie tramwaje (za wyj!tkiem
kursuj!cych na trasie do Parku Po%udniowego) by%y nieco archaicznymi, ale
urokliwymi w!skotorówkami – atrybutami prowincjonalnego krajobrazu.
Codzienno"#
lipcu 1892 przy Gartenstrasse
W
(obecnie Kozielskiej) wybudowano pierwsz! miejsk! ubojni". Teraz
zwierz"ta dowo#ono wagonami po specjalnie doprowadzonej bocznicy kolejowej. Dawniej stada krów, wo%ów
i ciel!t przeganiano ulicami Katowic.
Na furmankach dowo#ono pokwikuj!ce wieprzki i prosiaki, pobekuj!ce kozy, owce i barany. W s!siedztwie rze(ni dla miesz ka& ców mia sta zo sta%
otwarty sklep mi"sny ze $wie#yzn!.
W nast"pnym roku przy udziale burmistrza oddano do u#ytku nowoczesny
gmach Urz"du Pocztowego – najwi"kszy
w rejencji opolskiej. Tutaj trafia%a korespondencja i paczki. Na pocztowej dokonywano wyp%aty wynagrodze& górniczych przesy%anych przekazami. St!d
mo#na by%o wys%a' pieni!dze do miejscowo$ci w odleg%ych zak!tkach $wiata.
Przyjmowano prenumerat" krajowych
i zagranicznych czasopism. W gmachu
znajdowa%o si" 12 %!czy telegraficznych
i 132 telefoniczne realizuj!ce oko%o
trzech tysi"cy po%!cze& na dob". W 1894
r. ukaza%a si" pierwsza katowicka ksi"ga
adresowa z nielicznymi jeszcze numerami stacji telefonicznych.

!

• Pochwa!a przemys!u: archiwum
i nowoczesno"#

gu na krótkim dystansie. Od 1 marca 2015
roku przejazd nieco pond 50 kilometrów
kosztuje w jedn" tylko stron% 20 z#otych, a to
przecie' kwota wcale niema#a. Krakowickie
zwi"zki mi%dzymiejskie jednak zwyci%'" bo
ich istnienie podyktowane jest pragmatyk"
i wygod" 'ycia codziennego mieszka&ców,
konieczno!ci" uporz"dkowania sieci szkó#
wszystkich typów, wywozu i utylizacji !mieci, przestrzennego ulokowania szpitali,
teatrów, kin, galerii, sklepów, racjonalizacji
sieci !wiat#owodowych. Jednym z najpowa'niejszych problemów Krakowic b%dzie
niekontrolowane rozlewanie si% miast tworz"cych metropoli%, w#"czanie do ich granic
o!ciennych wsi czy miasteczek. Co wi%cej,
znaczna cz%!$ mieszka&ców centralnych
cz%!ci konurbacji opu!ci je w poszukiwaniu
miejsc gdzie woda jest czysta, trawa zielona, a uci"'liwo!ci miejskie, takie jak smog,
ha#as, rwetes i po!piech – ograniczone.

Blisko dwie!cie lat temu francuski filozof,
wspó#twórca nowoczesnej socjologii, Claude Henri de Saint Simon og#osi# prac% zatytu #o wa n" Ka te chizm in du stria li stów
(1823-1824). Z pasj" opisywa# w niej dwie
kategorie spo#eczne: warstwy nieproduktywne i produktywne. Do pierwszej zaliczy#
przedstawicieli arystokracji i szlachty, wojskowych, urz%dników pa&stwowych, prawników i wreszcie rentierów. Do drugiej z kolei – przemys#owców i robotników. Wracam
do tych archaicznych i anachronicznych idei
nieprzypadkowo. Tak jak porewolucyjna
Francja, zachowuj"c wszelkie proporcje, potrzebowa#a nowego otwarcia rozwojowego,
tak jest ono nieodzowne w przypadku województwa !l"skiego. I w#a!nie tym nowym
impulsom zmian po!wi%cam felieton, podkre!laj"c, 'e dotyczy on ca#kiem nowego
uprzemys#owienia w dwóch najbli'szych
dekadach XXI stulecia.

• Nowa klasa "rednia

• Kopalnie: regionalne utrapienie
czy szansa?
W pierwszej kolejno!ci warto, i nale'y,
strategicznie zdefiniowa$ los górnictwa w%glowego. Wieloletnie piel%gnowanie politycznej ciszy nad kopalniami oraz ostentacyjne
pudrowanie w%gla spowodowa#y dramatyczne nawarstwienie problemów spo#ecznych, finansowych, logistycznych w bran'y.
A ta wci"' daje zatrudnienie blisko stu tysi"com ludzi. O niepracuj"cych 'onach, ucz"cych
si% dzieciach i zale'nych kooperantach nawet nie wspominam. W%giel zapewne ju' nigdy nie b%dzie czarnych z#otem, oprawionym
zawodow" mitologi" rodem z realnego socjalizmu. Ju' dawno sta# si% towarem na lokalnym, regionalnym i globalnym rynku. Czasem towarem niesprzedawalnym, zalegaj"cym, jak wyrzut sumienia na przykopalnianych ha#dach. Ale bran'a ma przed sob"
jeszcze kilka dekad funkcjonowania pod
warunkiem, ze sprosta konkurencji taniego
w%gla z Rosji, Kanady, Australii czy egzotycznego Mozambiku. Konieczne s" odwa'ne decyzje w#a!cicielskie ze strony
pa&stwa i kolejnych jego politycznych emanacji – rz"dów RP. Z trzydziestu fedruj"cych
kopal& zostanie zapewnie kilka, co najwy'ej
kilkana!cie, a zatrudnienie w tej symbolicznej dla regionu bran'y spadnie w najbli'szych
dwóch dekadach o po#ow%, do poziomu
50-60 tysi%cy górników i wzmocnionych dozorem oraz pracownikami na powierzchni.
• Magiczne s!owo: reindustrializacja
Najlepiej nawet rozwijany sektor us#ug nie
mo'e obej!$ si% bez kolejnej fali uprzemys#owienia regionu. I nie chodzi tutaj o niemo'liwy w istocie powrót do stalowej i w%glowej pot%gi województwa, ale o stworzenie sprzyjaj"cych warunków i przyjaznego
klimatu biznesowego dla inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Posiadaj"cych kapita# i pomys# na zyskowne jego
ulokowanie. Tylko lewituj"cy marzyciele,
mo'e z obrazów Marca Chagalla, zak#adaj", 'e kapita# kieruje si% sympati" wobec
mieszka&ców regionu, a nie rachunkiem
ekonomicznym. Jest oczywi!cie inaczej i tak
szybko jak to jest mo'liwe nale'y wystosowa$ zaproszenie do inwestorów zwi"zanych nie tyle z montowniami samochodów
czy innych utensyliów masowych, ale takich,
którzy zamierzaj" anga'owa$ wykszta#cone
i kreatywne umys#y regionu. By#oby najle-

Województwo
!l"skie i jego
ikony: trwa#o!$
i przemijanie?
piej gdyby to Bill Gates i jemu podobni docenili inwestycyjnie województwo !l"skie
i dostrzegli, 'e jest to ziemia przyjazna nowoindustrialnemu my!leniu. Pocz"tek zosta#
zrobiony, a Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest dobrym tego przyk#adem.
• Metropolia – przerwany sen o szpadzie
Niezwykle wa'nym przedsi%wzi%ciem
strategicznym w województwie !l"skim
i katowickiej konurbacji jest prospektywne
my!lenie o Krakowicach. Za dwadzie!cia lat,
bez wzgl%du na ambicje prezydentów miast
i antymetropolitalne postawy kolejnych formacji politycznych rz"dz"cych RP, prawdopodobnie spo#ecznym faktem stanie si% miasto Krakowice. Dystans dziel"cy Kraków
i Katowice zmniejszy si% zasadniczo, a do tego symbolicznego tandemu miejskiego oraz
innych o!rodków górno!l"skich i zag#%biowskich do#"czy równie' czeska Ostrawa.
Krakowice stan" si% jedn" z dwóch najwi%kszych me tro po lii RP, obok (o dzia wy,
czyli po#"czonych gotow" w ko&cu autostrad" Warszawy i (odzi. I zapewne nie zmieni tego faktu chwilowe szkodnictwo zarz"dzaj"cych odcinkiem autostrady #"cz"cej
Katowice i Kraków, !rubuj"cych ceny przejazdowe, jakby chodzi#o o zwyci%stwo w bie-

Swoj" pozycj% w metropolitalnej przestrzeni ugruntuje w bliskiej przysz#o!ci nowa klasa !rednia i nowi mieszczanie, czyli ludzie
emocjonalnie zwi"zani z miastami województwa, ich spo#eczno!cimi, przestrzeni"
i instytucjami. Wyzwania stawiane przez rodzim" klas% !redni" odnosz" si% nie tylko
do sfery materialnej, ale coraz wyra)niej
do niematerialnej. St"d wraz z powstawaniem
centrów handlowych oraz ekskluzywnych
sklepów oferuj"cych produkty najznamienitszych !wiatowych marek, takich cho$by
jak ubrania czo#owych projektantów, twórców wyrafinowanych kosmetyków i utensyliów u#atwiaj"cych 'ycie lub stanowi"cych
o statusie jednostki, metropolitaliusze oczekuj" równie' prze'y$ duchowych, wartych
pie!ni. Apaszki od Hermesa, kremy La Prairie, buty Blahnika czy zegarki Hublot to ju'
dzisiaj rzeczywisto!$ najbogatszych obywateli województwa. Mieszka&cy, a raczej
pewna ich cz%!$ uczestniczy$ b%d" w !wiatowych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych nie tylko w Nowym Jorku czy
Londynie, ale tak'e Warszawie, Krakowie,
Wroc#awiu, i miejmy nadziej%, w Katowicach. Ci ludzie zapewni" sobie dost%p do najnowszych technologii informatycznych,
kszta#ci$ i dokszta#ca$ b%d" siebie i swoje
dzieci na najbardziej presti'owych uczelniach
!wiata, wypoczywa$ w luksusowych kurortach, s#owem tworzy$ regionaln" cz%!$ !wiatowej elity metropolitalnej. Ta kategoria
Krakowic najszybciej zrezygnuje z uczestnictwa w !wiecie, który jeszcze kilka lat temu wyznacza# poziom i standard 'ycia spo#ecze&stw. Chodzi tutaj o wielkie centra
handlowe, czyli !wi"tynie konsumpcji, w których miliony mieszka&ców dzisiejszej konurbacji robi" zakupy i sp%dzaj" rodzinnie czas
wolny. Przypomnijmy jedynie, 'e w 2014
roku granice Silesia City Center przekroczy#o 14 milionów obywateli. Dzisiaj przestrzenie konsumpcji ró'nicuj" si% wewn%trznie, a w!ród powstaj"cej klasy !redniej
wida$ wyra)nie potrzeb% ma#ych, wyj"tkowych w swojej ofercie handlowej i atmosferze, sklepów, restauracji, klubów i galerii.
W tych eleganckich i drogich miejscach mo'na kupi$ pojedynczy produkt, zje!$ wykwintne danie, pos#ucha$ niszowej muzyki
lub zobaczy$ niezwyczajny performance.
To kierunek przeciwny do wci"' wszechobecnej i !wi%c"cej jeszcze triumfy macdonaldyzacji. A jednocze!nie przysz#o!ciowy dla
województwa !l"skiego.

!
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Zdj"cia ze zbiorów Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie
Siostra Gustawa Morcinka Teresa (1958 r.).

Gustaw Morcinek po wyj!ciu z Dachau (1945 r.).

Gustawa
Morcinka
listy z Dachau

KRYSTYNA
HESKAKWA)NIEWICZ
LUCYNA
SADZIKOWSKA

Mu zeum Gu sta wa Mor cin ka
w Skoczowie zachowa!o si" 120 liW
stów pisarza wysy!anych z obozu kon-
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centracyjnego w Sachsenhausen, a nast"pnie z Dachau, do siostry Teresy.
Teresa Morcinek mieszka!a wraz z bratem w „Domu w s!o#cu”, w Skoczowie
i prowadzi!a mu od $mierci matki gospodarstwo. Rodze#stwo bardzo si" kocha!o i wspiera!o we wszystkim, co
przynios!o %ycie. Listy, z wyj&tkiem
dwóch, pisane by!y po niemiecku, niekiedy z polskimi wtr"tami, na charakterystycznym formularzu lagrowym. Stano wi& je dy ny te go ty pu do ku ment
w kulturze polskiej.
Pisarz zosta! aresztowany w swoim domu w Skoczowie 6 pa'dziernika 19391,
a pierwszy list z Sachsenhausen st"skniona Tereska otrzyma!a 10 grudnia 1939 roku. By! bardzo lapidarny, zawiera! tylko
informacj" o dobrym samopoczuciu i py-

tania o zdrowie, sytuacj" domow& i pro$b" o 10 marek miesi"cznie, je$li to mo%liwie. List ko#czy!y pokrzepiaj&ce s!owa
„G!owa do góry i do przodu”. Od tej pory, a% do wyzwolenia w roku 1945, listy
przychodzi!y regularnie, co dwa tygodnie.
Ka%dy z nich musia! zawiera( s!owa: „Ich
bin gesund und es gehet mir Gut”. Formu!a taka obowi&zywa!a we wszystkich
obozach koncentracyjnych.
Korespondencja zawiera du%o cennych
informacji o %yciu wi"'niów, o re%imie
obozowym, ukazuje sytuacj" psychiczn&
pisarza, jego walk" o przetrwanie i $wiat
warto$ci, %ywy i wa%ny w miejscu,
w którym programowo mia!o go nie
by(. Wiele w nich te% informacji o wspó!towarzyszach obozowych, o codzienno$ci lagrowej. Przede wszystkim jednak
stanowi tak pi"kny dowód serdecznych
relacji brata z siostr&, %e jeszcze obecnie
budzi wzruszenie.

Pi&tego marca 1940 r. Gustawa Morcinka przewieziono do obozu w Dachau,
gdzie by!y du%o gorsze warunki ni%
w Sachsenchausen. Teodor Musio!, autor monografii po$wi"conej Dachau
i znaj&cy lagier z autopsji, wspomina,
%e personel blokowy by! ordynarny
wobec wi"'niów i z ca!& bezwzgl"dno$ci& stosowano okrutne kary cielesne,
ale o tym nie znajdziemy w korespondencji %adnych informacji. Tereska s!a!a listy pe!ne troski, przekazywa!a pozdrowienia od przyjació! oraz z wielk&
ogl"dno$ci& informowa!a o swojej sytuacji. Pisarz nieodmiennie dzi"kowa!,
wzruszony ka%dym odruchem przyja'ni, pami"ci& i solidarno$ci& z wi"'niem.
Potem, gdy terror zel%a!, od roku 1942,
zacz&! Morcinek otrzymywa( paczki,
nawet od obcych osób, by!y one dla niego dowodem przyja'ni a to cieszy!o najbardziej, by!o istotniejsze ni% ich zawarto$(. I one i listy podtrzymywa!y wiar"
w cz!owieka. Darczy#ców by!o niezwykle wielu i chwilami trudno sobie wyobrazi(, %e a% tyle osób pomaga!o uwi"zionemu pisarzowi! W pa'dzierniku
1940 pisa! Morcinek do Tereski: „Min&! rok i podczas tego czasu Ty i ja tak
wiele prze%yli$my. Najwspanialsze jest
przekonanie, %e przyja'#, czasem przyja'# bezimienna czyni nasze %ycie wartym trwania. Janek i jego rodzina, Alfred i Wiktor, B!"kitna Janka, Prauska
i wielu innych, których imion w tej
chwili nie wymieni" to ci, którzy buduj& nasz& wiar" w cz!owieka i pozwalaj& my$le( o radosnej przysz!o$ci.” Zdumiewa! go i bardzo cieszy! fakt, %e ten
okrutny czas jest sprawdzianem przyja'ni przez przyjació! i znajomych jego
oraz Tereski, zdanym na celuj&co! Listy pisarza stanowi& swego rodzaju
hymn na cze$( przyja'ni.

Morcinek najcz!"ciej pyta# o Jana Kuglina, który bardzo troszczy# si! o Teresk!. Pyta# i o inne osoby: o Adama
Bunscha, Alfreda Jesionowskiego, Wincentego Lutos#awskiego, W#adys#aw!
Ostrowsk$, Franciszka Popio#ka, Antoniego Mikulskiego, Zofi! %losarsk$,
Emila Zegad#owicza, El&biet! Dani#owsk$ i licznych Skoczowian. Morcinek
ufa# w opiek! zmar#ej matki i Bo&ej
Opatrzno"ci, wierzy#, &e wojn! przetrwa, a Teresce, jak i wszystkim bliskim
mu ludziom nie stanie si! nic z#ego.
Cho' w Listach spod morwy i Listach
z mo je go Rzy mu opi sa# po ra &a j$ cy
koszmar obozowy i chwile, gdy by# bliski za#amania – w listach do siostry nieustan nie s#a# s#o wa pe# ne na dziei.
Na Bo &e Na ro dze nie 1944 r. pi sa#
do siostry: „Wierz! w Boga, w nowo narodzon$ mi#o"', w nowe narodzenie
ludzkiego serca, w cud %wi!tej Nocy.
[…] Nie b$d( wi!c, Teresko, smutna
w tej nocy cudu, b$d( radosna, pe#na
wiary i nadziei, poniewa& wiele, wiele
serc b!dzie przy Tobie. Ca#uj! Ci!,
Teresko, serdecznie. Twój i Wasz Gustlik”. Siostrze cz!sto radzi#: „Cierpliwo"' i wiara w bosk$ opatrzno"', a tak&e opiek! matki niech Ci! Teresko
odwodz$ od zgryzoty i sprawi$ by"
z odwag$ patrzy#a w jasn$ przysz#o"'”
(12 X 1941).
W lagrze otacza#a pisarza przyja(),
któr$ zdobywa# sw$ postaw$, i to #agodzi#o nieco koszmar obozowych dni. Gdy
do Dachau przywieziono ks. Leopolda
Bi#k! (Poldka) i in&. Rudolfa Machalic!, bliskich mu Cieszyniaków, cieszy#o
go wspólne czytanie listów, dzielenie si!
paczkami, pomoc w chorobie, wreszcie
wspieranie psychiczne w chwilach za#ama). Cz!sto pisa# o ksi$&kach, które czyta# (w Dachau istnia#a oficjalna biblioteka, a komanda wychodz$ce do pracy
do Monachium przemyca#y du&o warto"ciowej literatury), marzy# te& o ksi$&kach, które jeszcze napisze. Wielokrotnie czy ta# Dzie je du szy "w. Te re sy
od Dzieci$tka Jezus i poezj! Jana Kasprowicza; listy s$ zdumiewaj$cym dowodem obozowej recepcji tego poety.
W jednym z nich opisa# doznania, jakie
towarzysz$ lekturze Hymnów: „Mam
dziwne odczucia podczas czytania tej
ksi$&eczki: s#aby, delikatny zapach p#yn$cy z tych stron i wnikaj$cy we mnie,
daje mi poczucie prostego szcz!"cia”
(2 VII 44).
Czytelnictwo w Dachau kwit#o, bo
ksi$&ka pozwala#a na chwil! oderwa' my"li od obozowego koszmaru, by#a rodzajem terapii. W lagrze dzia#a# te& tajny
„uniwersytet” i "lad tego odnajdziemy
w niektórych lekturach autora Wyr!banego chodnika.
Pisarz by# ca#y wychylony w stron!
"wiata wolno"ci, ciekawy ka&dego
skoczowskiego szczegó#u, pyta# nawet
o domowe koty i drzewa owocowe
w sadzie, czy ogród jest tak pi!kny jak
kiedy", nawet czy topole nadal rosn$. *y#
t$ korespondencj$, czasem czyta# j$ kilka
razy, to ona odmierza#a czas izolacji
i prze#amywa#a obozow$ rzeczywisto"'.

Kiedy" porówna# list od siostry do jasnego
talerza s#onecznika roz"wietlaj$cego
codzienno"' (16 II 1941).
W trzecim roku wojny poradzono Teresie, by nak#oni#a brata do podpisania
volkslisty, poniewa& by#a w tym spora
szansa na uwolnienie z obozu. Z tej
mo&liwo"ci zwolnienia z lagru pisarz kategorycznie zrezygnowa#. Pisz$c o sobie,
by zmyli' czujno"' cenzora, u&ywa#
szyfru „Twój ch#opiec”, wi!c czytamy
„Nie, kochana Teresko wiem na pewno,
&e Twój ch#opiec nie ma nic wspólnego
z volkslist$” (12 VII 1942). Wielokrotnie dyskutowa# nad problemem podpisywania volkslisty z ks. Stefanem Zielonk$; nie pot!pia# tych, którzy to robili dla
ratowania &ycia, ale sam tego uczyni' nie
móg#. %lad tych zabiegów wyra(nie jest
w listach obecny, cho' bardzo starannie
zaszyfrowany.
Listy stanowi$ tak&e dowód samo"wiadomo"ci pisarza, widzia# jak si!
zmienia wewn!trznie, jak zaczyna ceni'
rzeczy i sprawy dawniej zwyczajne. Pisa# o tym m.in. w imieninowym li"cie
do siostry „Wiesz dobrze, &e kiedy by#em
jeszcze przy Tobie nigdy nie przywi$zywa#em du&ej wagi do &ycze) okoliczno"ciowych, czy imieninowych. Potrzeba
by#o pi!ciu lat &ycia po"ród obcych ludzi, g#!boka t!sknota za ojczyzn$, za Beskidami i lud(mi tam &yj$cymi, za wolno"ci$, prze&ytych w g#!boki sposób, by
ka&de pozornie nawet najmniej znacz$ce s#owo mia#o bogate w tre"' znaczenie”
(1 X 1944).
Pi!kny to fragment, podobnych jest
wi!cej. Literacko"' i sugestywno"' wielu listów jest zaskakuj$ca, a& trudno
uwierzy', &e by#y pisane z obozu koncentracyjnego. W tym miejscu ze wzgl!dów
oczywistych jedynie zarysowujemy ich
problematyk! i prezentujemy skromny
wybór. Autorem t#umaczenia jest Micha#
Szalonek. Ca#o"' uka&e si! w wydaniu
ksi$&kowym.
***
10 XII 1939
Kochana Siostro!
Przede wszystkim pozdrawiam Ci!
najserdeczniej i zawiadamiam, &em
zdrów i &e wiedzie mi si! dobrze. B$d(
tak dobra i napisz mi co nowego w domu, jak si! wiedzie Tobie, czy" zdrowa,
co porabiaj$ nasze koty i Maciek? Czy
masz pieni$dze i czy nasi przyjaciele Ci!
odwiedzaj$? Je&eli to mo&liwe "lij mi
miesi!cznie 10 Marek, ale nie listem, tylko przekazem pocztowym. Jak cz!sto
mog! pisa' i jak cz!sto otrzymywa'
poczt! dowiesz si! z nag#ówka tego listu. Przy przekazach pieni!dzy wpisz
po lewej stronie blankietu: August Morcinek Nr 5535 Block 45. Dowód ten nie
mo&e by' zapisany na odwrotnej stronie.
Listy zapisuj atramentem i wysy#aj
w niezaklejonych kopertach z podaniem adresu nadawcy. Odwiedzaj cz!sto grób naszej Matki. G#owa do góry
i &wawo! B$d( pozdrowiona najserdeczniej.
Twój Gustlik

18 II 1940
Kochana Resi!
Czas up#ywa i powoli wiosna si! zbli&a (to jak z prostej dzieci!cej rymowanki), a od Ciebie &adnych wiadomo"ci. Zaczynam si! niepokoi', &e" chora, &e
mo&e powoli popadasz w umartwienie,
tracisz otuch! i nadziej!. Niech Bóg
sprawi, bym si! myli#! Jak we wcze"niejszych listach tak i teraz chc! na Ciebie
wp#yn$', by" by#a przez ca#y czas dobrej
my"li. Dla mnie Resi, wielk$ rado"ci$ by#oby dowiedzie' si!, &e moje pisanie naprowadzi#o Twoje my"li na co" innego,
pe#nego nadziei i s#o)ca, &e pogodzi#a"
si! z tymczasowymi przecie& faktami, ale
przede wszystkim, &e troski i k#opoty zdaj$ si! ju& nic nie znaczy'. Nie powinna"
Resi dawa' wiary &adnej mrocznej plotce (my"l! tu o pe#nych schadenfreude
„Przyjacio#ach”), i poddawa' si! „zwieszaniu g#owy”. Bo znajdziesz si! w opresji, a jak mówi przys#owie – na bezrybiu
i rak ryba. Je"li o mnie chodzi to jestem
zdrowy i dobrze mi. Tylko t!skni! za Tob$, za moimi ksi$&kami i prac$, a nawet
za naszym g#upim Ma'kiem (&yje jeszcze, czy komu" go mo&e odda#a" w prezencie?) i nasz$ koci$ rodzin$. Przez ca#y czas my"l! o Tobie ciesz$c si! ju& teraz
rado"ci$, która nas czeka kiedy tylko wróc! do domu. Pozdrawiam Ci! z ca#ego
serca i jeszcze raz: B$d( Dobrej Nadziei!
Twój Gustlik
25 V 1940
Moja Kochana Teresko!
Przede wszystkim serdeczne dzi!kuj!
za Twój kochany list! Ciesz! si!, &e jeste" w Skoczowie i &e nie dajesz wiary
bezsensownym plotkom, &e jeste" – jak
mia#em nadziej! – dobrej my"li. Jedno
tylko: oszcz!dzaj swoje zdrowie! Powinna" wierzy' i by' przekonana o tym, &e
z ka&dym dniem i w ka&dym wzgl!dzie
wszystko idzie ku dobremu i coraz lepiej,
tak jak u mnie. Nie jestem przes$dny, ale
niekiedy wierz! mocno w to, &e jestem
pod sta#$ opiek$ mojej matki.. Jestem
zdrowy i choroba si! mnie tu nie ima.
My"l! cz!sto o grobie naszej matki
i spogl$dam z ufno"ci$ w przysz#o"'.
W domu pozdrów mi pani$ Masny i pani$ Machalica a tak&e nasz$ przyjació#k! Branny. Dobrze by#oby, gdyby" zaprosi #a do sie bie pod czas fe rii na sz$
Ma#gosi!. Pieni$dze otrzyma#em i dzi!kuj! serdecznie. Napisz mi tylko czy
masz ich jeszcze, bo wydaje mi si!, &e nie
wymieni#a" wszystkich. Pisz du&o i ju&
wkrótce. Prosz! Ci! z ca#ych si# by" by#a zawsze dobrej my"li. Czy napisa#a" ju&
do pana Caputy w Mys#owicach? Chodzi o mniej wi!cej 50 RM. Pozdrawiam
Ci!, moja Teresko najserdeczniej
Twój Gustlik
16 II 1941
Moja kochana Teresko!
Jak ten czas mija, skoro znowu wiosna
stan!#a przed drzwiami (pisa#em podobnie rok temu) i nowe nadzieje pojawiaj$ si! „niby kwiaty na #$ce”. Wszystkie
s$ skromne i proste, a tylko jedna jedy-
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na nadzieja na Twój kolejny list zawieraj!cy dobr! my"l o niedalekim spotkaniu roz"wietla szaro"# dnia niczym jasny
talerz s$onecznika. Teresko jestem zdrów
i mam si% dobrze. Z Leopoldem widujemy si% prawie codziennie. Powiedzia$ mi,
&e napisa$ do swojego brata, by pami%ta$ o tobie gdyby zasz$a nag$a potrzeba.
B!d' tak dobra kochana Teresko i pisz mi
o wszystkim, co si% dzieje u nas i na mie"cie. Wiesz co" dok$adniejszego o Karelu i ksi%dzu Rduchu.
Jak kszta$tuje si% wspó$&ycie z pani!
i panem inspektorstwem szkolnym? Nic
nie wiesz o W$adce? A Ziutka jeszcze pisuje? Tak wiele chcia$bym wiedzie#,
a Ty jeste" tak oszcz%dna w s$owach, Teresko! Pozdrów mi wszystkich znajomych, kochana Siostrzyczko (pisownia
oryginalna polska, przyp. t$um.) i b!d' mi
serdecznie pozdrowiona.
Twój Gustlik
P.S. przesy$k% pieni%dzy i 4 znaczki
pocztowe otrzyma$em.
8 VI 1941
Moja kochana Teresko!
Nie nale&y a& tak martwi# si% o Twojego ch$opaka. Jego czas nauki przecie&
w$a"nie si% ko(czy a szef likwiduje interes, wi%c b%dzie tak czy inaczej musia$ zjawi# si% u Ciebie, by rozejrze# si% za jak!
posad!. Wiem, jest Twoim ukochanym,
ale te par% miesi%cy b%dziesz musia$a z bólem serca oby# si% bez niego. Co si%
tyczy ma$ego tchórzliwego Karolka to zostaw go w spokoju i nie wód' na pokuszenie. Lepiej napisz mi o Ba"ce Bernackiej, je&eli tylko co" o niej wiesz. Ju&
dawno temu przekaza$em jej u$aman! ga$!zk% kwitn!cej czere"ni. I o Ma$gosi te&
chcia$bym co" us$ysze#. Opowiada jeszcze czasami o swojej kozie, która rogami bod$a tramwaj? I nie zapomnij odpowiedzie# mi na moje pytania ostatniego
listu. Chodzi o Karcha i ksi%dza Rducha – czy ju& s! w domu? Jestem zdrów
i mam si% dobrze. To samo z Poldkiem.
Kochana Teresko oszcz%dzaj si%, zwracaj uwag% na swoje zdrowie, bo masz
jeszcze du&o do zrobienia, czeka Ci% wiele obowi!zków, trudu i pracy. Pisz mi du&o moja Teresko (pisownia oryginalna
polska) i b!d' mi najserdeczniej pozdrowiona. Twój Gustlik
P.S.: pi%kne pozdrowienia dla naszych
przyjació$
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31 VIII 1941
Moja Droga Teresko
Dzisiaj to ja przesy$am Ci najlepsze &yczenia imieninowe! Wiesz, czego &ycz%
Ci najbardziej moja najbli&sza Teresko!
Czasami jest mi straszno, kiedy o Tobie
my"l%, ale nie trwa to d$ugo, bo wierz%
w Ciebie i Twoj! wol% do cierpliwo"ci
(wysokiej formy odwagi!) i do &ycia!
Czas dla Ciebie i dla mnie si% teraz zatrzyma$, a pomimo, i& min%$y dwa lata
kiedy si% z Tob! &egna$em i pomimo i&
stali"my si% o dwa lata starsi, nadal czuj% si% m$ody i zdolny do podj%cia walki
z losem – tak jak Ty moja Teresko! Tylko trudno mi obywa# si% bez takich ludzi jak Dr. Raszka, Zegad$o i inni. Mo-

&esz mi napisa# co" bli&szego o Emilu
Z.? I w nast%pnych listach prosz% wspomnij co" o Ili, Julce, Janku, Alfredzie, panu asesorze i o innych. Prosz%, prosz%, Teresko! Poldek jest zdrowy i ma si% te&
dobrze. Dla niego wci!& jeste" t! sam!
„Teresk!” jak kiedy". My"l%, &e Gretchen
nie przychodzi do Ciebie, ale Ma$gosia
odwiedza Ci% cz%sto? Czy kocha jeszcze 50-letniego „Wujka”? Ca$uj% j! i Ciebie moja (pisownia oryginalna polska,
przyp. t$um.) Teresko i pozdrawiam Ci%
najserdeczniej.
Twój Gustlik
3 maja 1942
Rostomi$o Teresko! (pisownia oryginalna polska, przyp. t$um.)
Twoje sprawozdanie z 28 IV o naszych
przyjacio$ach otrzyma$em i dzi%kuj%. Tak&e za znaczki pocztowe (5 szt.) – wystarcz! mi do ko(ca sierpnia (!). Za wszystko Bóg zap$a# (pisownia oryginalna
polska, przyp. t$um.), kochana Teresko! Ze
zdaniem Janka i Andrzeja zgadzam si% ca$kowicie. Te& tak uwa&am. Jestem zdrów
i mam si% dobrze. Tylko szare dni zliczam
jak per$y ró&a(ca i w czasie wolnym staram si% odgoni# przygn%biaj!ce my"li, zajmuj!c si% ksi!&kami. Zacz!$em od Gottfrieda Kellera i drog! okr%&n! dotar$em
do Jacka Londona, którego ksi!&ki s! dobrym lekarstwem na zm%czenie i zniech%cenie &yciem. Londona znajdziesz pomi%dzy ksi!&kami Twojego ch$opaka, je&eli
tylko do tej pory nie zmarnowa$ ca$ego
zbioru, bo my"l%, &e po ksi!&kach zosta$o ju& tylko melancholijne wspomnienie.
No nie? (pisownia oryginalna polska,
przyp. t$um.). To by by$o ju& wszystko, co
dzi" le&a$o mi na sercu. Jeszcze jedno: wiosna jest diabelnie zimna! U was te&? Pozdrawiam wszystkich, którzy s! nam bliscy, a Ciebie rostomi$o Teresko (pisownia
oryginalna polska, przyp. t$um.) ca$uj% serdecznie
Twój Gustlik
29 XI 42
Moja najukocha(sza Teresko!
Bóg zap$a# za Twój kochany list
i za paczk%. Cieszy$em si% bardzo z Twojego dobrego, z$otego serca, ale jedno by$o nieprzyjemne. Patrz Resl, wszystko, co
znalaz$o si% w paczce (miód, mas$o,
smalec, cukier, suchary itd.) odj%$a" sobie sama od ust, &eby mnie zrobi# rado"#!
Moja droga Teresko! Tak nie wolno, nie
mo&esz z mojego powodu prawie g$odowa#. Na nast%pn! paczk% przed )wi%tami ciesz% si% ju& teraz, ale je&eli ma to
wi!za# si% dla ciebie z wyrzeczeniami, to
nie "lij mi &ywno"ci tylko op$atek (pisownia oryginalna polska, przyp. t$um.), past% do z%bów i ma$! puszeczk% ma"ci
na rany, szelki i par% papierosów. To by$oby wszystko. Bielizny nie potrzebuj%,
po dob nie jak pie ni% dzy – na praw d% – w grudniu nie wysy$aj mi pieni%dzy!
Jestem zdrowy i mam si% dobrze. Kochana Teresko prosz% Ci% oszcz%dzaj siebie
i swoje zdrowie! Jestem Ci wdzi%czny
za wszystko o czym napisa$a". Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, którzy
maj! dla Ciebie serce, a Ciebie kochana

pozdrawiam najserdeczniej, prosz!c
o znowu tak dobry list. Twój Gustlik.
P.S. (nieczytelne) otrzyma$em paczk%!
Dzi%kuj% bardzo!
Wolno nam przyjmowa# paczki z jedzeniem, tytoniem i bielizn!. (Bez napojów alkoholowych!). Jedzenie i tyto(, mog! by# spakowane do jednej paczki.
Bielizna ma by# wysy$ana osobno. Na zewn%trznej stronie paczki ma widnie#
okre"lenie odpowiednio „Bielizna” lub
„*ywno"#”.
10 VII 43
Rostomi$o Teresko! (pisownia oryginalna polska, przyp. t$um.)
Paczk! sprawi$a" Poldkowi ogromn! rado"#. Powiadomi$ mnie, &e jego rado"#
i zaskoczenie by$y podniebne, ale najbardziej cieszy$ si% z cebuli; „tak wielkiej jak
g$owa naszej Kociczki (pis. oryg. pol.)
w domu”. Dobrze to zrobi$a" Teresko.
O paczki które od ciebie dostaj% si% nie
martw. Wszystko jest dobrze popakowane i przychodzi w dobrym stanie. Ostatni! przesy$k% otrzyma$em 29 VI – dzi%ku j% ci od ser ca i prze sy $am
podzi%kowania tak&e za Twój dobry, kochany list z 28 VI. Wczoraj znów otrzyma$em paczk% od Pawe$ka. Ju& nie wiem
jak mu mam dzi%kowa#! Zrób to w moim imieniu, Teresko, dobrze? (pis. oryg.
pol) Je stem zdrów i mam si% do brze. – Stara, monotonna "piewka, która
nie mówi nic. Bardziej znacz!ca jest t%sknota za Tob! Teresko i za Naszymi, t%sknota za domem, a na ko(cu za moj!
dawn! prac!, co wcale nie ma oznacza#,
&e si% nad sob! roztkliwiam (pis. oryg.
pol.). Bro( Bo&e! Wol%, i przychodzi mi
to $atwiej zacisn!# z%by i i"# do moich
przyjació$ by podyskutowa# z nimi
na przyk$ad o Bogu... Poza tym jestem
zdrów i mam si% dobrze, moja (pis. oryg.
pol.) Teresko ponawiam pro"b% o ksi!&ki dla Twojego ch$opaka. Wy"lij mu co
mo&esz. Wiem, &e ze swojej biblioteki po&!da takich pozycji jak na przyk$ad
„Cz$owiek istota nieznana„(pis. oryg.)
od Karela, albo Carela, albo „Historia Filozofii” Tatarkiewicza, albo... no (pis.
oryg.) to wystarczy. Czy napisa$a" do Janka? Odpowiedzia$? Napisz mi Teresko
znowu du&o i o nowinach skoczowskich,
kto si% urodzi$, kto umar$, albo pad$
na froncie itd. Pozdrawiam Ci% Teresko
serdecznie i "ciskam równie& wszystkich
Naszych. Twój Gustlik
10 X 43
Moja jedyna Teresko!
Przede wszyst kim prze sy $am ci
na Twoje imieniny moje najserdeczniejsze &yczenia: niech Bóg sprawi by"
&y$a w zdrowiu i niech obdarzy Ci% otuch!, niech rozja"ni Twoje &ycie s$oneczn! nadziej! a po tym jak rado"#, której sobie &yczyli"my przez ostatnie lata
nie nast!pi$a – niech w tym roku Twojego &ycia Bóg sprawi, &e prze&yjemy j!
Ty, ja i nasi przyjaciele, o moja jedyna
Teresko! A powiedz Jadwisi, &e stary ujek
(pisownia oryginalna polska, przyp.
t$um.) w Dachau tak&e jej z okazji imienin &yczy szcz%"cia, zdrowia i rado"ci,

!eby jej czarne oczy tryska"y !yciem tak
jak kiedy#, przed laty... Ca"uj$ j% serdecznie mimo !e „ma"a Jadwinia” ju! jest du!% dziewczyn% ca"uj$ z „szczypano”
a Anieli i Jankowi serdeczne podzi$kowania za paczk$, a przede wszystkim
za ich serce. B%d& tak dobra Teresko i napisz pani dyrektor Slósarskiej, !e otrzyma"em jej paczk$ i !e si$ bardzo, bardzo
ciesz$, !e przetrzyma"a do tej pory te
trudne czasy i !e !ycz$ jej z ca"ego serca, by Pan Bóg si$ ni% dalej opiekowa"
i !e dzi$kuj$ jej serdecznie, !e o mnie
w tak kochany sposób pami$ta"a. Napisz
jej, !e powiedzia"em: „Bóg zap"a'!”
(pisownia oryginalna polska, przyp.
t"um.). Czy ona mo!e ewentualnie jest
w stanie dowiedzie' si$, gdzie jest
W"adka? B%d& tak dobra Teresko! A co
si$ tyczy tego Derlicha z Freistadt, to kim
jest pani Wilez? Teresko wiadomo#'
o #mierci naszego Ludwika dotkn$"a
mnie bardzo! Tak mi przykro, tak strasznie przykro o to m"ode !ycie! We wspomnieniach widz$ go wci%! takim jaki by"
u nas, m"ody, prawie dziecinny, wygl%daj%cy #wiata i !ycia. Szkoda naszego
m"odego, biednego Ludwiczka! (pisownia oryginalna polska, przyp. t"um.) Rudolfowi i Zofii wyra!am moje g"$bokie
ubolewanie! Pozdrawiam ich serdecznie,
podobnie jak wszystkich Naszych i Ciebie moja Teresko #ciskam i ca"uj$ serdecznie. Ma"gosi$ te!! Wasz i Twój
Gustlik
P.S. 29 IX dosta"em Twoj% paczk$.
Dzi$kuj$!
27 XII 43
Moja jedyna Teresko!
Jest ju! po (wi$tach, które sp$dzi"em
w gronie moich przyjació" i wszyscy
my#leli#my w Wigili$ o Tobie Teresko
a poza tym o naszych przyjacio"ach. By"y to ju! pi%te „Gody” (pisownia oryginalna, polska, przyp. t"um), które sp$dzi"em
tak daleko od Ciebie. Nie by"em smutny,
ani sentymentalny; wspomnienia stan$"y
przed oczyma tak kolorowe i s"oneczne jak
nigdy do tej pory. By"em radosny i przepe"niony nadziej%, podobnie jak moi przyjaciele, a kolendy (pisownia oryginalna
polska cho' niepoprawna, przyp. t"um) tak
pi$kne jak nie pami$tam kiedy. Grudzie)
przez ca"y miesi%c jest dla mnie jednym
wielkim „Szczodrym dniem” (pisownia
oryginalna polska, przyp. t"um.). Zobacz
Teresko, pani Slósarska, P. Piaszczy)ska,
spo"em Warszawa, potem Pawe"ek, Leon,
pani Wilczek, B"$kitna Janka, pani Dana,
Kuglaskowie i wreszcie ma"a chrze#niaczka Christl Wojnar z Wis"y (pisownia oryginalna, polska, przyp. t"um) wszyscy oni
o mnie pami$tali, my#leli z serdeczno#ci%,
a Ty po#ród nich, Teresko! To oczywiste,
!e moi znajomi, którzy nie zostali tak
szczodrze obdarzeni równie! mieli w tym
swój szcz$#liwy udzia" i wyra!ali swoj%
wdzi$czno#' dla darczy)ców mniej lub
bardziej kwiecistymi s"owami. *a"uj$,
!e nie mog$ wszystkim odpisa', ale je!eli
Ty to zrobisz, to powiedz im, serca moich
nowych znajomych by"y pe"ne miodu, ale
przede wszystkim pe"ne wdzi$czno#ci – wszystkim im mówi$ „Bóg Zap"a'!”

(pisownia oryginalna polska, przyp. t"um.),
ma"% Christl natomiast ca"uj$ ciep"o. Czy
to imi$ oznacza tyle co Krystyna? B%d& tak
dobra Teresko i udaj si$ do Ksi$dza Burian? Mo!e on b$dzie wiedzia", co sta"o si$
z W"adk%? Gdyby okaza"o si$, !e zgin$"a mo!esz mnie o tym powiadomi'. Tak
jak pisa"em ju! w poprzednim li#cie:
„In!. Szeruda” albo jedna z dwu innych
ksi%!ek zrobi"yby mi wielk% rado#'. Teresko jestem zdrów i mam si$ dobrze.
Z Poldkiem cz$sto przebywamy razem.
Dosta"em od niego piernikowe serce,
z pomoc% którego uradowa"em znowu moich znajomych i przyjació". Napisz mi Teresko znowu du!o, o sobie przede wszystkim, potem o naszych przyjacio"ach
i wreszcie o nowinach w Skoczowie.
Dyr. Machalica cieszy si$, kiedy mam jakie# aktualne i wtedy „plotkujemy” (pisownia oryginalna polska, przyp. t"um.) jak
dwie stare klachy. Pozdrawiam wszystkich
Naszych i Ciebie Teresko ca"uj$ i #ciskam – Twój Gustlik
Ma"gosi$ te! ca"uj$ serdecznie.
20 II 44
Moja kochana Teresko!
Moje najlepsze, najserdeczniejsze podzi$kowania za Twój kochany list i tre#ciw% paczk$. Wszystko co w niej by"o, dotar"o nieuszkodzone. Mam z tego bardzo
du!o rado#ci i podziwiam Ciebie i Twoje starania, w wyniku których Twojemu
ch"opcu nie brakuje nawet „ptasiego mleka” (jak mówi"a zawsze nasza matka).
Funkcjonuj%ca zapalniczka, któr% przys"a"a# wzbudza zazdro#' w#ród moich kamratów. Jeden z nich u!ywa octu do golenia jako dodatku do sa"atki ziemniaczanej,
a krem do golenia zamiast pasty do z$bów.
Poza tym otrzyma"em paczk$ od Pawe"ka (Bóg Zap"a'!), od „Spo"em” (Bóg Zap"a'!) i dwie paczki od pani Slósarkiej.
Ona sta"a si$ dla mnie niczym serdeczna
ciotunia, która tygodniowo wysy"a co#
Twojemu ch"opakowi, który za ka!dym razem ma potem r$ce pe"ne ró!nych dobrych
rzeczy jak jaki Miko"aj, pami$taj%cy o innych opuszczonych ma"ych ch"opakach.
Wi$c tak!e mojej zlotosercej ciotuni
Slósarskiej – Bóg Zap"a'! – a co si$ tyczy
„ptasiego mleka” to dozna"bym w pe"ni jego smaku, gdybym w kolejnej od Ciebie
paczce odkry" znowu chinin$ dla mojego
przyjaciela, a tak!e #rodek przeczyszczaj%cy (par$ pastylek), a w paczce od Janka „Ksi$g$ Ubogich” (pisownia oryginalna polska, przyp. t"um.) Kasprowicza.
B%d& tak dobra, Teresko i powiadom
Janka co nast$puje: !e Twój ch"opak nagle poczu" w sobie romantyczny zryw, !e
sta" si$ wielkim adoratorem Kasprowicza,
!e entuzjazmuje si$ jego ksi%!eczk%
(„Ksi$g% Ubogich”), a jego wiersze uzna"
za czarodziejski #rodek przeciwko szarej,
jednostajnej codzienno#ci. Mo!e droga Teresko tak uskrzydlona przemowa dotknie
Janka na tyle g"$boko, !e przy kolejnej
okazji wy#le mi t$ przepi$kn% ksi%!k$. No
nie? (pisownia oryginalna polska, przyp.
t"um.) Spróbuj kochana Teresko! Tak
bardzo si$ z tego ciesz$, !e Ma"gosia wci%!
jeszcze jest dobr% i grzeczn% Ma"gosi% i !e
w pami$ci ma nie tylko wujka, ale tak!e

Ja#ka. Ca"uj$ j% za to wielokrotnie. Poldek
powiedzia": „No, no, dy' przeca!” (pisownia oryginalna polska, przyp. t"um.), kiedy donios"em mu Twoje podzi$kowania, kaza" Ci$ serdecznie pozdrowi'.
Tyto), który mi wys"a"a#, smakowa" równie! jemu. Teresko, czy masz ju! adres
W"adki? Ziutka i Ila tak d"ugo ju! niczego do Ciebie nie pisa"y! Teresko pozdrawiam wszystkich naszych przyjació",
Ciebie #ciskam serdecznie i ca"uj$ – Twój,
Twój Gustlik
10 XII 44
Moja najdro!sza (j$zyk oryg. pol.,
przyp. t"um.) Teresko!
Mamy ju! niedziel$, a ja wci%! nie
otrzyma"em listu od Ciebie. Mo!e dostan$ go jeszcze dzisiaj, a mo!e jutro,
w ka!dym razie chc$ ufa' w to, !e dojdzie pomimo oczywistego opó&nienia.
Poniewa! to ju! ostatni list w tym roku
dzi$kuj$ Ci moja (pis. oryg.) Teresko ju!
teraz z wyprzedzeniem za dwa listy, które nadejd% w grudniu. Zarazem dzi$kuj$ z ca"ego serca za paczk$ (z kaczk%)
(pis. oryg.) i moje najlepsze podzi$kowania tak!e dla Pawe"ka za cudown%
przesy"k$ wraz z kunsztown% kartk% artystyczn%. Teresko, donosz$, i! otrzyma"em "%cznie ju! trzy paczki od Czerwonego Krzy!a z Genewy (Szwajcaria)
i jest awizowana paczka od Janka (od pani Danuty nic jeszcze nie dotar"o).
Chcia"bym w tym miejscu podzi$kowa'
Wielkiemu Ludzkiemu Sercu. Niby to taka ma"a rzecz, ale po prawdzie – co#
Wielkiego, Dostojnego, co#, co pozwala wierzy' w ludzko#'. A kiedy my#l$
o nadchodz%cych (wi$tach Bo!ego Narodzenia z ich mistyk% i prze!yciami duchowymi, dziecinnymi wzruszeniami
i ich naiwn%, jasn% rado#ci%, a przede
wszystkim z przeczuciem nadchodz%cego nowego !ycia – kiedy o tym my#l$,
to my#l$ o Tobie moja (pis. oryg.) Teresko, moja jedyna, i jestem spokojny
i szcz$#liwy i nie chc$ ju! by' smutny,
a przeciwnie – chc$ si$ radowa'. Pytasz
mnie Teresko – dlaczego? Dlatego, !e
wierz$ w Boga, w nowo narodzon% mi"o#', nowo narodzone serce ludzkie
i w cud (wi$tej Nocy. A Ty moja (pis.
oryg.) nie dopu#cisz w t$ Noc do siebie
smutku, prawda? A moje serce b$dzie
z Tob% i z naszymi Kuglaskami, Ma"gosi% i wszystkimi, którzy nas, Ciebie
i mnie kochaj%. Nie smu' si$ wi$c w t$
Noc Cudu, ale si$ raduj Teresko, pe"na
wiary i nadziei, bo wiele, wiele serc b$dzie przy Tobie. Ca"uj$ Ci$ Teresko
i #ciskam serdecznie, moj% z"ot% Ma"gosi$ te! – Twój i Wasz Gustlik
P.S. Przesy"anie listów ekspresowych,
a tak!e poleconych i poleconych paczek
jest od zaraz zabronione.

!

1
Dok"adnie okoliczno#ci aresztowania
opisa"am w: Morcinek w Dachau. „(l%sk.
Miesi$cznik kulturalno-spo"eczny” 2011,
nr 9, s. 46-49.
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Fot. El!bieta Sonnenfeld

iadomo!" o !mierci wybitnego
W
szwedzkiego poety i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Tomasa

Odszed# wielki
szwedzki poeta
Tomas Tranströmer,
laureat Nagrody Nobla
GRA)YNA
BARBARA
SZEWCZYK
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Podczas zorganizowanej w dniu 12 wrze!nia 2014 roku w Sztokholmie
uroczysto!ci nadania Tomasowi Tranströmerowi przez Uniwersytet "l#ski tytu$u doktora honoris causa (sprawozdanie z uroczysto!ci ukaza$o si% w pa&dziernikowym numerze „"l#ska” 2014 r.) nikt z grona jej uczestników nie spodziewa$ si%, 'e b%dzie to jedno z ostatnich publicznych wyst#pie( wybitnego
szwedzkiego poety. Wydarzenie to, w które wpisa$o si% równie' osobiste spotkanie cz$onków polskiej delegacji z noblist#, pozwala dzisiaj, kilka tygodni
po jego !mierci, powróci) do prze$o'onych na j%zyk polski poetyckich wersów
i wy$owi) z nich nowe tre!ci. Kontakty Tranströmera z Polakami – warto przypomnie), 'e go!ci$ dwukrotnie w Polsce w 1987 r. i 1993 r. – zw$aszcza
z t$umaczem Leonradem Neugerem i grup# krakowskich oraz katowickich krytyków, zaowocowa$y wymian# my!li i przyczyni$y si% do spopularyzowania jego utworów w!ród polskich czytelników.

Tranströmera (1931–2015) wywo#a#a poruszenie nie tylko w kr$gach najbli%szych
jego przyjació#, pisarzy i ludzi ze !wiata
kultury w Szwecji, ale i w!ród krytyków,
t#umaczy i mi#o!ników jego poezji na ca#ym !wiecie. W Niemczech, gdzie
Tranströmer by# wielokrotnie przek#adany i czytany i gdzie regularnie ukazywa#y si$ recenzje jego ksi&%ek, szpalty
dzienników i tygodników wype#ni#y si$ artyku#ami wspomnieniowymi. „Tajemnic& tranströmerowskiej poezji by#y jej obrazy i jej metafory. By# artyst& wysokiej
rangi, poet& wyj&tkowym, w pe#ni odpowiedzialnym za j$zyk” – pisa# felietonista „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
W opinii szwedzkich krytyków jego sztuka poetycka by#a wyrazista, a pe#ne muzycznych akordów wiersze wskazywa#y
na duchowe zwi&zki #&cz&ce poet$ z wielk& literatur& !wiatow&. „Jego poezja b$dzie %y#a tak d#ugo, jak d#ugo b$dzie istnia# j$zyk szwedzki” – podsumowa#
publicysta „Svenska Dagbladet”.
Zmar#y w dniu 27 marca 2015 r. Tomas
Tranströmer by# poet& wszechstronnie utalentowanym; pisa# wiersze, komponowa#
krótkie utwory muzyczne, gra# na pianinie, czerpa# z historii muzyki i malarstwa
wiele tematycznych w&tków, wykonywa#
zawód psychologa i by# z zami#owania kolekcjonerem chrz&szczy i motyli. Mimo,
i% jego poetycki dorobek obejmuje zaledwie dwana!cie, niewielkich obj$to!ciowo tomików wierszy z lat 1954–2004
(w 2011 r. otrzyma# Nagrod$ Nobla
w dziedzinie literatury), ka%dy utwór
wype#niony jest g$st& sieci& niezwyk#ych
obrazów i metafor. Powi&zane ze sob& misternie, przesycone jasnymi barwami i tajemniczymi d'wi$kami, tworz& !wiat,
który wydaje si$ z pozoru, rzeczywisty,
bliski i namacalny. Jednak w chwili zanurzenia si$ w bezdenn& to( odczu", wra%e(
i odniesie( staje si$ dziwnie odleg#y,
niekiedy zimny i odpychaj&cy. Odczytywanie s#ownych sensów okazuje si$
wówczas trudnym zadaniem.
„Grudzie(. Szwecja jest statkiem wci&gni$tym na l&d, niezdatnym do %eglugi. Jego maszty wznosz& si$ niezdarnie ku
mrocznemu niebu. A mrok trwa d#u%ej ni%
jeden dzie(” [...]. czytamy w jednym
z m#odzie(czych wierszy poety. Metafora statku zanurzonego w ciemno!ci i w ciszy przerywanej odg#osami wzburzonego morza i wiatru, jest jedn& z wielu
symbolizuj&cych los cz#owieka, jego
miejsce w !wiecie %ywio#ów przyrody
i pielgrzymk$ prowadz&c& w stron$ „bezpiecznego brzegu”. Tranströmerowskie
obrazy surowej szwedzkiej natury s& niezwykle dynamiczne i bogate w szczegó#y, ka%dy z nich jest wa%ny, wyra'ny
i uchwytny dzi$ki grze !wiate# i d'wi$ków,
ka%dy %yje w#asnym %yciem. Przygl&daj&c si$ wypowiedziom zdaniowym zbudowanym z metafor, np. w wersach „Zatarte wspomnienia opadaj& na dno morza
i zastygaj& w obce pos&gi”, „W !rodku
umieraj&cego lasu, tam, gdzie zbutwia#e

drewno przez ociekaj!ce sokiem okulary odczytuje protokó" chrz!szcza”, czy
„W powietrzu nad sadem wymalowany
jest hieroglif ujadaj!cego psa” zauwa#amy, #e teksty Tranströmera wyrastaj!
z pod"o#a innego tekstu zbudowanego ze
wspomnie$, sennych marze$ i zagadkowych znaków. Poeta cz%sto i ch%tnie powraca do wspomnie$ o bliskich zmar"ych,
o ukochanym dziadku-sterniku, przyjacio"ach, o wybitnych postaciach w historii
Szwecji, w dziejach europejskiego malarstwa i muzyki, a tak#e o obumar"ych rzeczach. Ludzie, krajobrazy i rzeczy towarzysz! lirycznemu podmiotowi w &nie
i na jawie, rozbudzaj!c g"%bokie warstwy
pami%ci i rozpinaj!c mosty mi%dzy przesz"o&ci! i tera'niejszo&ci!.
„Chc! co& powiedzie(, ci umarli. Pal! papierosy, ale nic nie jedz!, nie oddychaj!, ale zachowali g"os. Pobiegn% ulic! jak który& z nich. Mroczniej!ca,
przyt"aczaj!ca jak ksi%#yc katedra, powo du je od p"yw i przy p"yw” pi sze
w wierszu G!"boko w Europie.
Po rów nu j!c m"o dzie$ cze wier sze
Tranströmera z lat jego debiutu w 1954 r.
z utworami powsta"ymi w nast%pnych
dziesi%cioleciach mo#na nakre&li( drog%
jego poetyckiego rozwoju. Dla wspó"czesnego czytelnika wa#niejsza jednak wydaje si% odpowied' na pytanie, czym by"a za #ycia ca"a jego poezja i co pozostanie
z niej dzisiaj w &wiadomo&ci odbiorcy.
Znaj!c biografi% szwedzkiego noblisty,
wype"nion! wieloma prze#yciami, radosnym dzieci$stwem, licznymi podró#ami,
spotkaniami autorskimi i pisarsk! aktywno&ci!, zmuszeni jeste&my zatrzyma( si%

na roku 1990, kiedy w wyniku ci%#kiego
wylewu Tranströmer zosta" cz%&ciowo
sparali#owany i pozbawiony mo#liwo&ci
komunikowania si% z otoczeniem. Czy
jednak rok ten wyznacza rzeczywi&cie cezur% w jego poezji, skazuj!c go na lata milczenia? Poezja by"a dla szwedzkiego noblisty od pocz!tku „nowym sposobem
komunikowania si%”, wiersz „swoistym
w%z"em komunikacyjnym”, a metafora jego potwierdzeniem. Poeta, którego cz%&ciowy parali# pozbawi" zdolno&ci mówienia, nie zrezygnowa" do ko$ca #ycia
z pasji pisania wierszy. Si%gaj!c do lapidarnej formy wiersza haiku, stara" si%
nada( ka#demu przywo"ywanemu w my&lach s"owu wyj!tkowe znaczenie.
pocz!tku pisarskiej drogi wyja&nia" skomplikowane zjawiska
przy pomocy prostego, obrazowego j%zyka. Od pocz!tku te# spotykamy w poezji
Tranströmera motyw &mierci, która pojawia si% najpierw w &nie, z czasem tylko
w otaczaj!cej go rzeczywisto&ci. W wierszu pt. Czarne widokówki z 1983 r. pisze:
„W &rodku #ycia zjawia si% &mier( i bierze miar% na cz"owieka. Zapominamy o tej
wizycie a #ycie dalej si% toczy. Ale ubranie szyje si% w ciszy”. A w jednym
z ostatnich tomików poezji pt. Wielka zagadka spodziewaj!c si%, #e &mier( niebawem nadejdzie, zastanawia si% nad przemijalno&ci! i kresem ludzkiego #ycia.
)mier( objawi si% wtedy jako posta(
wy"aniaj!ca si% z fal morskich, z czarnego masztu #aglowca czy z p%kaj!cego
nad g"ow! sufitu.
Nie mo#na mimo to nie zauwa#y(, #e
poezja Tranströmera wype"niona jest

Od

przede wszystkim obrazami pulsuj!cego dooko"a #ycia i wieloma zmys"owymi wra#eniami, a tam, gdzie przedmioty i ludzie wychodz! z „cienia”, staj! si%
widoczne i objawiaj! magiczn! moc, ma
charakter epifaniczny. Jej przes"anie
nie jest wówczas mroczne, wype"nione
t%sknot! i smutkiem, lecz zwiastuje
rado&( i nadziej%. Tak#e wersy z wydanego w 1993 roku tomu poezji, pt. Widz# mnie wspomnienia, artyku"uj!ce
wiar% w cz"owieka i w odnawiaj!c! moc
przyrody, zach%caj! do podró#y z poezj!
Tranströmera przez przestrzenie jego
prywatno&ci i wra#liwo&ci, obszary
muzyki, malarstwa i dnia codziennego. I si%ga( b%dziemy do nich ilekro(
poszukiwa( b%dziemy dobrej, oryginalnej poezji.
„‘Moje #ycie’. Kiedy zastanawiam si%
nad tymi s"owami, widz% przed sob!
smug% &wiat"a. Przy bli#szym spojrzeniu smuga przyjmuje form% komety
z g"ow! i ogonem. Najbardziej roz&wietlona strona, g"owa, to dzieci$stwo
i lata dorastania. Jej rdze$, najbardziej
zag%szczona cz%&(, to bardzo wczesne
dzieci$stwo, kiedy zosta"y okre&lone najwa#niejsze cechy mojego #ycia. Próbuj% sobie przypomnie(, próbuj% dosta( si%
do &rodka. Ale trudno porusza( si%
w najbardziej g%stych obszarach, to
niebezpieczne, to tak, jak gdyby chcia"o si% zbli#y( do &mierci. W tylnej cz%&ci kometa jest rzadsza – ta d"u#sza
cz%&(, to ogon. Jest rzadki, coraz bardziej
ale te# szeroki. Kiedy pisz% te s"owa,
znajduj% si% w ogonie komety”.

!
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Fot. BWA$Katowice
Wernisa! Konia troja"skiego: (od lewej) Eugen Bednarek, Marek Ku# dyrektor BWA, Ireneusz Walczak, Zbigniew Blukacz, Piotr Naliwajko
i Ingmar Villqist (przy mikrofonie).

laczego Ingmar Villgist swojej kuraD
torskiej wystawie czterech malarzy: Bed nar ka, Blu ka cza, Na li waj ki
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i Walczaka w katowickiej galerii BWA
nada! tytu! „Ko" troja"ski”? [- […] nie
z ch#ci zapowiedzi jakiego$ artystycznego kataklizmu, ale m.in. z potrzeby zilustrowania takim pokazem malarstwa
tekstów o $l%skich malarzach, które pis# w katowickiej Wyborczej” – tyle sam
autor wystawy gwoli wyja$nienia. Niewiele. Czytam te teksty w Wyborczej –
jak zawsze pisane z bardzo osobistego
punktu widzenia, z dotkni#ciem tego
co niewidzialne, bez emfazy, bez popisów erudycyjnych. Pe!ne ogl%du sztuki
przez niew%tpliwie wytrawnego znawc#
sztuki najnowszej i jej wielkiego or#downika. I z jak%$ nut% smutku, &e tak wielu znakomitych artystów, niezwyk!ych
malarzy i grafików chodzi ulicami 'l%ska, maj%cych ogromny dorobek, ale
mo&e za skromnych na wielki, skomercjalizowany, rozcelebrytowany $wiat.
Dlatego ów Ko" troja"ski pojawi! si#
w katowickiej BWA – z jego wn#trza wysypa!y si# dokonania artystów, których
Villqist opisywa! w swoich „malarskich”
felietonach. Zestawi! nieprzypadkowo te
cztery nazwiska – s% swoist% forpoczt%
by( mo&e kolejnych ods!on? Co i kogo
chcia! pokaza( Villqist w BWA? B#d%c
samemu przed laty zwi%zanym z t% instytucj%, mia! pewien plan pokazywania tego, co najlepsze w sztuce 'l%ska, co spokojnie mo&e stawa( w artystyczne szranki
nie tylko na forum krajowym ale i europejskim. Najwi#ksza profesjonalna galeria sztuki wspó!czesnej w regionie posz!a
jednak w innym kierunku. On tymczasem, jako historyk sztuki, zaw#drowa!
wy&ej – do Warszawy. Powróci! jednak
na 'l%sk z zamys!em pokazania li tylko
niewielkiego wycinka dorobku artystów
st%d. W!a$nie Eugen Bednarek mieszkaj%cy na sta!e w Niemczech i Piotr Naliwajko, Zbigniew Blukacz i Ireneusza
Walczak – arty$ci rocznik 60. i 61. mi-

Si!a czterech
czyli
„Ko" troja"ski”
nionego stulecia stali si# „flagowymi” artystami Konia troja"skiego. Bednarek
i Naliwajko – z Pracowni Jerzego DudyGracza, Blukacz i Walczak – z Pracowni Jacka Ryka!y. Lecz ani $ladu w ich pracach r#ki mistrzów. Ka&dy poszed! w!asn% dro g%, osi% ga j%c mi strzo stwo.
Dlaczego oni? Bo najbli&si rocznikowo
Villqistowi, rówie$nicy, a wi#c wyro$li
w podobnych warunkach, w podobnych
nastrojach, wra&liwo$ci. Ponad wszystko niezale&ni, wierni sobie. Zestawienie
ich prac w przestrzeni BWA dawa!o
piorunuj%ce wra&enie. Jak pokaza! wernisa&, ch#tnych doznania tych wra&e" by!a ogromna ilo$(! Nie pami#tam, by
która$ z ostatnich wystaw zgromadzi!a taki t!um ludzi chc%cych nie tylko pogada(
ze znajomymi artystami, zobaczy( prace artystów dawno nie widzianych w tym
miejscu (Naliwajko okaza! si# debiutantem w tej galerii!), a na dodatek w takim
znakomitym zestawie. Zw!aszcza Eugen
Bednarek przez ponad pó!torej dekady
by! nieobecny na wystawach na 'l%sku
i w Polsce. Zatem ciekawo$( ogromna – co robi, w jakim kierunku posz!a jego twórczo$(. Naliwajko ze swoimi realistycznymi, a nawet nadrealistycznymi
postaciami ojców i synów i scenami
mitycznymi, Blukacz z rozmachem maluj%cy przestrzenie wychodz%ce poza
horyzont czy Walczak z malarstwem

„publicystycznym”, b#d%cym osobist%
wypowiedzi% na temat trudnej przesz!o$ci i tera)niejszo$ci skrawka ziemi zwanej 'l% skiem, ale te& od no sz% c% si#
do sytuacji cz!owieka i jego egzystencji
w nowoczesnym $wiecie, zdominowanym przez przemoc. Wielowymiarowe
obrazy Ireneusza Walczaka rozpychaj% ramy, pozwalaj% si# czyta( z ka&dej strony, wychodz% poza p!ask% p!aszczyzn#
obrazu. Jak $wiat zewn#trzny otaczaj% odbiorc#, pozwalaj% $ledzi( wydarzenia, komentowa(, dyskutowa( z ich twórc%.
Bednarek pozosta! wierny swoim zdeformowanym postaciom, pojawiaj%cym si#
na ma!o malarskich pod!o&ach, przerwanych b%d) rozprutych zdobytych materia!ach z bliskiego otoczenia cz!owieka. Twa rze ludz kie, po sta ci – to
zdeformowane, bezkszta!tne stwory, wykrzywiaj%ce pozornie pi#kny wspó!czesny $wiat. Jego „Pszczó!ki Maje”, „Optymi $ci” s% za prze cze niem sie lan ki,
otwieraj% przed nami prawdziwe oblicze
wszechobecnego z!a. Dramatyczne jest
to widzenie rzeczywisto$ci. Ale czy nie
mniej dramatyczne s% postaci Naliwajki – ludzie z s%siedztwa, czasem u!omni, niepi#kni, zwyczajni do bólu, niezauwa&ani wokó! nas. Dopiero gdy staj% si#
postaciami z obrazów wida( ich si!#, wzajemne relacje staj% si# czytelne – ojcowie
i synowie, niewa&ne czy ich postury s%
bardziej czy mniej atletyczne, czy s%
schorowane czy takie, jakie ogl%damy
na co dzie" w lustrach domów, nie nadaj%ce si# na pierwsze strony gazet, ale jak&e prawdziwe.
O ka&dym z tych artystów mo&na jeszcze d!ugo pisa(. Villqist pokaza! zbiorow% si!# wyrazu twórców tych dzie!, ich indywidualno$( i niezwyczajno$(. 'wiat
ka&dego z osobna, zestawiony z innymi
$wiatami pokazuje ich niezwyk!o$(. Oby
to nie by! jedyny „Ko" troja"ski” w katowickiej BWA.
WIES*AWA KONOPELSKA

Eugen Bednarek, Optymista, technika mieszana, 70x100 cm

Bednarek • Blukacz

Eugen Bednarek, Pszczó!ka Maja, technika mieszana, 70x100 cm

KO! TROJA!SKI
Naliwajko • Walczak

Zbigniew Blukacz, z cyklu Rytmy i Tonacje Scen, olej, akryl,
p!ótno, 130x200 cm

Ireneusz Walczak, Multikulti I, olej, akryl, p!., 100x100x17cm, 2013

Piotr Naliwajko, Adam Bro"ek z synem #ukaszem, z serii Abraham
i Izaak. W drodze. Wariacje eugeniczne na dwie zielenie i czerwie$
angielsk%, olej, p!ótno, 180x160 cm, 2009

Ireneusz Walczak, Instalacja Szymona Kobylarza wg projektu
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Wiktor Ostrzo!ek
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Zdj!cia: Zbigniew Sawicz

– witra"e w ko#ciele
pw. Naj#wi$tszego Serca
Pana Jezusa w Katowicach

Zdj!cia: Zbigniew Sawicz

Wiktor
Ostrzo"ek
– artysta
wpisany
w !l#skie
sacrum

W ro ku 2014 „Dzien nik Za chod ni” przepro wa dzi! plebiscyt
na naj pi"k niej szy ko #ció! w Ka to wi cach. Naj wi"k sze uzna nie
w#ród odwiedzaj$cych katowickie #wi$tynie uzyska! ko#ció! Ojców
Oblatów na Koszutce pod wezwaniem Naj#wi"tszego Serca Pana
Jezusa.

KS. HENRYK PYKA
o!ció" na Koszutce przechodzi"
K
trzykrotn# przebudow$. Kolejne
przemiany architektoniczne zawsze wy-

nika"y z potrzeb lokalnej wspólnoty
parafialnej.
Budynek ko!cielny istnieje po to, by
w nim si$ zbiera"o zgromadzenie, które wielbi Boga i które Bóg u!wi$ca.
Domem Bo%ym s# chrze!cijanie, a budynek to "upina os"aniaj#ca %ywy organizm.
Druga przebudowa ko!cio"a dokona"a si$ w ci#gu zaledwie siedmiu miesi$cy: od maja do listopada 1957 roku. Architektem tej przebudowy by" Stanis"aw
Sepio", autor kaplic maryjnych Kalwarii Panewnickiej. Mieszka&cy Koszutki, których stale przybywa"o w tej nowoczesnej na owe czasy dzielnicy
Katowic potrzebowali takiej „"upiny”.
W krótkim czasie, tu% po „odwil%y”
w roku 1956 i powrocie biskupów katowickich z wygnania powsta" tu ko!ció", który swoim wn$trzem wpisa" si$
do podr$czników wspó"czesnej sztuki
sakralnej w Polsce.
W tym krótkim czasie rozbudowy ma"ej klasztornej kaplicy, powsta"ej tu
w okresie Mi$dzywojnia nie rozwa%ano w roku 1957 programów architektonicznych. Zainteresowanie architektów
tematyk# sakraln# na Zachodzie w tym
czasie by"o bardzo wielkie. W roku 1955 powsta"a przecie% we Francji
s"ynna kaplica Le Corbusiera w Ronchamp. W Katowicach zbudowano „"upin$”, by os"ania"a Ko!ció" – Lud Bo%y. Zbudowano ko!ció" halowy na planie
krzy%a "aci&skiego, d"ugi, by pomie!ci"
jak najwi$ksz# liczb$ mieszka&ców
Koszutki po to, by nie stali w czasie na-

bo%e&stw na deszczu. Takich „barakowych” ko!cio"ów powsta"o po roku 1945
w diecezji katowickiej kilka. Czasami
by"y to faktycznie baraki jak w Rojcy,
tarnogórskich Sowicach, w tyskich
Cielmicach, czy katowickim Brynowie. W takich ko!cio"ach – barakach, sakralny charakter wn$trza przypomina"
zapach kadzid"a po nabo%e&stwie i o"tarz by" przeniesiony najcz$!ciej z innego ko!cio"a.
Ko!ció" na Koszutce barakiem nie by",
cho' pami$tam mia" otwart#, jak w ka%dym baraku wi$(b$ dachow#. Pracuj#cy tu duszpasterze zrozumieli, %e o sakralnym charakterze wn$trza w takim
pospiesznie zbudowanym ko!ciele mo%e zadecydowa' artysta. Wybrano Wiktora Ostrzo"ka, który w tym trudnym dla
Ko!cio"a czasie, korzystnie wp"ywa"
na popraw$ strony graficznej „Go!cia
Niedzielnego”. W roku 1957, kiedy
ko!ció" na Koszutce wybudowano,
Wiktor Ostrzo"ek uzyska" dyplom w krakowskiej ASP, zwanej wówczas Akademi# Sztuk Plastycznych. Jego realizacje
rozpocz$"y si$ w tym ko!ciele w roku 1960. Wielu artystów z obawy o repre sje nie po dej mo wa "o wów czas
wspó"pracy z Ko!cio"em. Ostrzo"ek
poproszony przez ówczesnego proboszcza – oblata, Jana Jopa o realizacje
we wn$trzu, przeniós" w sfer$ obrazowania tre!ci ideowe, które zarysowa"y
si$ w Ko!ciele w trakcie obrad Soboru
Watyka&skiego II. Pi$'dziesi#t# rocznic$ zako&czenia tego Soboru w tym roku obchodzimy. Wiod#cym i na wiele
sposobów odmienianym has"em Soboru by"o powtarzane w j$zyku w"oskim
przez polskich duchownych s"owo „ag-

giornamento”. Oznacza"o ono usi"owanie Ko!cio"a wyj!cia naprzeciw
wszystkim przemianom, które wp"yn$"y na obraz cz"owieka lat po roku 1959.
Droga Cz"owieka, powtarza" Sobór jest
drog# Ko!cio"a. Przeniesienie tej zasady my!lenia i post$powania w sfer$ obrazowania przez licz#cego wówczas
27 lat artyst$ zadecydowa"o o tym, %e jego realizacje na Koszutce zosta"y zauwa%one. Potraktowano je jako „bibli$ pauperum” naszych czasów, dzi$ki której
wspó"czesnemu cz"owiekowi "atwiej
zrozumie' odwieczne przes"anie Ewangelii. Ewangelizacja )ycia, by"a w okresie pó( niej szym te ma tem wio d# cym I Synodu Diecezji Katowickiej.
Powsta" nawet przy Synodzie Diecezjalny O!rodek Ewangelizacji )ycia. Artysta zatem znalaz" si$ w nurcie zagadnie&,
%ywo odbieranych przez Ko!ció" i we
w"a!ciwy sposób je przetwarza". Nie tylko na Koszutce, gdzie ostatni# z wykonanych przez niego prac w tym okresie
by"a kaplica chrzcielna opracowana
pod k#tem obchodów milenijnych w roku 1966. Z tego samego czasu co realizacje Ostrzo"ka na Koszutce pochodzi
wielkie okno ko!cio"a w Katowicach-Murckach, gdzie teologiczne tre!ci
kompozycyjnie przes#czaj# wielorakie
sfery ludzkiej dzia"alno!ci. Tym oknem,
wpisanym w architektur$ Zygmunta
Gawlika Ostrzo"ek osi#gn#" plastycznie
pe"ni$ tego, co Sobór pragn#" wyrazi'
u%ywaj#c s"owa „aggiornamento”. Witra% powsta" w roku 1960, zaraz na pocz#tku Soboru, w klimacie zachwytu
my!l# soborow#, która musia"a przenika' rozmowy w kr$gu osób „Go!cia
Niedzielnego”.
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Wskazanie w plebiscycie
„Dziennika Zachodniego”
Koszutki, jako miejsca lokalizacji „najpi!kniejszego” ko"cio#a w Katowicach zawiera z pewno"ci$ ocen! jego
wn!trza, w którym realizacje
Ostrzo#ka stanowi$ dominant!. Z pierwszego okresu jego
dzia#alno"ci w tym wn!trzu
zachowa#a si! monumentalna
mo zai ka przed sta wia j$ ca
Ukrzy%owanego w szacie kap#a&skiej z otwartym sercem.
Wype#nia#a ona "cian! czo#ow$ ponad o#tarzem. Dzisiaj
wype#nia lew$, pó#nocn$ flank! centralnie ukszta#towanej
przestrzeni celebracji z zachowanym, pierwotnym o#tarzem, który Ostrzo#ek zaprojektowa#. Dawna przestrze&
ko"cio#a zawiera si! mi!dzy
t$ mozaik$ a przeciwlegle
po#o%onymi organami. Finalnym efektem rozbudowy
tej przestrzeni jest obecny
ko"ció#. W celu poszerzenia
wn! trza usu ni! to "cia n!,
w której znajdowa#a si! wi!kszo"' witra%y. Niektóre nie
zachowa#y si!. Niektóre osadzono w oknach innych po- Mozaika o!tarzowa w ko"ciele Ojców Oblatów w Katowicach
mieszcze&. Katowiccy architek ci Ta de usz Czer wi& ski i Jan "cio#ów. Mimo %e przekroczy# ju%
Muszy&ski s$ autorami tej przebudowy. osiemdziesi$ty rok %ycia nadal przyjUkszta#towali przestrze&, która pozwa- muje zlecenia i realizuje je z powodzela na wspólnotowe prze%ywanie Eucha- niem. Witra%e Ostrzo#ka w Katedrze
rystii. My"l!, %e ten aspekt zawa%y# katowickiej, ko"ciele Bo%ego Cia#a
w ocenie przydatno"ci ukszta#towane- na ka to wic kim „Man ha ta nie”, czy
go wn!trza do potrzeb rodziny parafial- w Giszowcu posiadaj$ form! zbli%onej. Uczestnicy zgromadze& liturgicz- n$ do fryzu koszuckiego. Nie s$ to jednych w tak ukszta#towanej przestrzeni nak realizacje tak monumentalne. Ars$ mniej anonimowi. W d#ugiej nawie ty sta opa sa# prze strze& ko "cio #a
drugiego ko"cio#a z oddali widzieli po- barwn$, "wietlist$ wst!g$, w któr$
sta' przewodnicz$cego zgromadzenia. wpisa# dwana"cie zdarze& biblijnych
Tu i kap#an jest blisko i zgromadzonych i pozabiblijnych stanowi$cych osno#atwo ogarn$' jednym spojrzeniem. w! historii zbawienia rodzaju ludzkieAnonimowo"' i bezosobowo"' miesz- go. Poszczególne epizody ukazuj$
ka&ców wielkich osiedli w takim miej- pos#ug! anio#ów w dziele zbawczym.
scu wydaje si! by' przezwyci!%ona. Ko- Mo%na zatem przyj$', %e ca#y fryz jest
"ció# zaprojektowany na rzucie pó#kola traktatem angelologicznym i jako tajest dobrze o"wietlony w cz!"ci central- ki zas#uguje na uwag!. Tym bardziej
nej latarni$ do"wietlaj$c$ o#tarz. Oka- %e zainteresowanie anio#ami przejawilaj$ca wn!trze galeria mieszcz$ca wie- #o si! ostatnio pi!knymi wydawnicle osób w ca#o"ci jest przeszklona. T! twami prezentuj$cymi ten wdzi!czny
przestrze& wype#niaj$ witra%e Ostrzo#- temat w sztuce.
Dla zwiedzaj$cych ko"ció# na Koszutka wykonane ju% po zako&czeniu przebudowy. Artysta, który od roku 1961 ce, u#atwieniem w rozpoznaniu pokszta#towa# sakraln$ atmosfer! tego szczególnych wydarze& z udzia#em
wn!trza, w roku 2009 wprowadzi# tu fi- anio#ów niech b!dzie lakoniczna prezennalny akcent w postaci fryzu okalaj$ce- tacja, która rozpoczyna si! dla patrz$go ca#$ t! przestrze&. Kiedy porównu- cych na o#tarz od prawej strony:
je si! wczesne dokonania Ostrzo#ka
Zadanie ciosu upad#ym anio#om zaw tym wn!trzu z jego ostatni$ realizacj$, wida' jak bardzo w ci$gu minionych powiedzi$ zwyci!stwa Dobra.
Wygnanie z raju. Anio# z po#yskuj$pi!'dziesi!ciu lat ewoluowa#a plastyczcym ostrzem miecza.
na forma wyrazu tego artysty.
Ofiara Izaaka. Anio# powstrzymuje
Fryz witra%owy uko&czony na Koszutce w roku 2009 powsta# równole- "miertelny cios Abrahama.
Walka Jakuba (Izraela) z Anio#em.
gle z innymi witra%ami, które artysta
Gabriel – Anio# Zwiastowania.
ostatnio wykona# dla katowickich ko-

Anio#owie nad Betlejem
wiod$cy magów.
Anio# nawiedzaj$cy w "nie
Józefa w kontek"cie ucieczki do Egiptu.
Anio# pocieszenia z kielichem na Górze Oliwnej.
Anio#owie pustego grobu
Zmartwychwsta#ego.
Anio#owie unosz$cy Jezusa do Nieba.
Anio# fatimskich objawie&.
Anio# Stró% opiekun cz#owieka na drodze zbawienia.
Sce ny po sia da j$ for m!
graficznych opracowa&, dlatego s$ czytelne i mo%na
by je wpisa' do ilustrowanej
historyjki biblijnej, jakich
wiele ukaza#o si! jako pomoc w nauczaniu religii.
Artysta jednak powi$za# te
wydarzenia kosmiczn$ form$ barw nej kom po zy cji.
Dopiero ta galaktyczna forma #$czy poszczególne wydarzenia w kosmogeniczn$
opowie"' o cz#owieku, o jego zakorzenieniu w Bogu,
który do cz#owieka wielokrotnie przemawia# poprzez
znaki "wiata widzialnego
i niewidzialnego. Rozpocz!t$ tu przez Ostrzo#ka w roku 1961
nar ra cj!, ob ja "nia j$ c$ sens spraw
codziennych po"ród których „zdeptuje” si! cz#owiek, artysta poszerzy#
o refleksj! nad cz#owiekiem zagubionym po"ród gwiazd. Nie pyta ju%
o warto"' ludzkiej pracy, rodziny,
wszelkich usi#owa& czyni$cych "wiat
bardziej ludzkim. Na ten temat wypowiada# si! Sobór i artysta we w#a"ciwym czasie umia# to zobrazowa'.
Dzisiaj, nawi$zuj$c do kosmicznych,
galaktycznych form, znanych nam
z przekazów teleskopów orbituj$cych
ponad Ziemi$ pyta si! o sens istnienia
cz#owieka. I odpowied( znajduje wpisuj$c w kosmiczne t#o znaki Bo%ej
Obecno"ci i Bo%ych interwencji.
D#uga droga katowickiego artysty naznaczona licznymi realizacjami w ko"cio#ach w ca#ej Polsce i poza jej granicami warta jest trudu archiwizacji.
Archiwizowa' nale%y my"l i dzie#o.
Kiedy w roku 2006 po ukazaniu si! monografii po"wi!conej arty"cie, Ostrzo#ek otrzyma# nagrod! Prezydenta Miasta Katowice, s#ysza#em s#owa: nie
wiedzieli"my, %e w Katowicach mieszka artysta, który tak wiele dokona# dla
Ko"cio#a i polskiej kultury. Biblioteka
)l$ska w Katowicach rozpozna#a warto"' twórczo"ci artysty i podj!#a aktualnie wspó#prac! z Ostrzo#kiem, by ocali' od roz pro sze nia je go pro jek ty,
notatki i pami$tki przechowywane
w pracowni.
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2017 roku w marcu minie 80 lat
W
od !mierci kompozytora, któremu
los nie pozwoli" spe"ni# si$ ca"kowicie.

Odszed" z tego !wiata w wieku pi$#dziesi$ciu czterech lat, gdy jego dzia"alno!#
twórcza, tak wa%na dla rozwoju muzyki
polskiej, osi&gn$"a wysoki poziom dojrza"o!ci i zacz$to docenia# j& w kraju
i na !wiecie. Fatalny rok 1937, w którym
zmar"o kilku jeszcze innych wielkich
kompozytorów, a w!ród nich Maurice Ravel, George Gershwin i Albert Roussel,
nie zapowiada" bliskiej ju% II Wojny
'wiatowej, która mia"a zawa%y# na jak%e istotnej wieloletniej przerwie w rozpowszechnieniu powsta"ych w ci&gu ostatnich lat dojrza"ych dzie" kompozytora nie
bez powodu uznanego za najwybitniejszego kompozytora w odrodzonej Polsce.
'wiatowej s"awy dyrygent Sir Simon Rattle, od 2002 roku szef artystyczny Berli(skich Filharmoników, u%y" przed laty znamiennych s"ów odnosz&cych si$ do
muzyki Karola Szymanowskiego „Dla
Szymanowskiego w!a"nie nadszed! czas”.
Zafascynowany kompozycj& „Stabat Mater” Szymanowskiego Rattle odkrywa"
kolejne dzie"a wielkiego twórcy i nagrywa" je na p"ytach. Nagrania opery „Król
Roger”, IV Symfonii, obydwu koncertów
skrzypcowych budz& podziw koneserów muzyki. Wraz z Rattlem muzyk$
Szymanowskiego „odkrywa"o” wielu artystów i melomanów urodzonych po zapanowaniu pokoju w Europie.
Powsta"e w Zakopanem niemal 40 lat
temu ogólnopolskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego,
dbaj&c o spu!cizn$ po wielkim kompozytorze, regularnie przypomina polskim
melomanom o jego dorobku w swoich
licznych koncertach, które zw"aszcza
w formule festiwalowej wywo"uj& szczególnie silny odd)wi$k w!ród naszego
spo"ecze(stwa. Obok dorocznego mi$dzynarodowego festiwalu „Dni Muzyki Karola Szymanowskiego” w Zakopanem po wo dze nie zy ska "y so bie
zw"aszcza organizowane od 18 lat w katowickiej Akademii Muzycznej Wieczory Muzyki Karola Szymanowskiego,
którego muzyce towarzysz& ka%dorazowo utwory innego kompozytora wspó"czesnego Szymanowskiemu. W minionych la tach mo% na by "o na nich
wys"ucha# m.in. muzyki Leo*a Jana+ka,
Maurice Ravela, Claude Debussy´ego,
Sergiusza Prokofiewa, Dymitra Szostakowicza, Alfreda Caselli, Bohuslava
Martinu. W tym roku dzie"om Karola
Szymanowskiego w marcowych koncertach towarzyszy"a muzyka urodzonego
rok przed naszym twórc& najwybitniejszego kompozytora rumu(skiego George´a Enescu, genialnie wszechstronnego muzyka: kompozytora, pedagoga,
skrzypka, pianist$ i dyrygenta najwy%szej klasy. Jako wykonawca odnosi"
sukcesy w najbardziej renomowanych
salach koncertowych Europy i Ameryki. Z jego umiej$tno!ci pedagogicznych korzystali wybitni potem arty!ci,
a w!ród nich Yehudi Menuchin, Diny Li-
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Pami$ci „Karola
z Atmy”
KAROL RAFA,
BULA

patti, Ida Haendel, a z Polaków Roman
Totenberg, Eugenia Umi(ska, Stanis"aw Wis"ocki.
W trzech wieczorach muzyki kameralnej (2, 5 i 7 marca) przez estrad$ Sali
koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach przewin$"a si$ plejada artystów
z oddaniem prezentuj&cych muzyk$
dwóch mistrzów. W pierwszym z nich
z Sonat# d-moll na skrzypce i fortepian
op. 9 Szy ma now skie go ze sta wio no III Sonat$ skrzypcow# a-moll op. 25
Enescu. Obie sonaty zaprezentowali
Krzysztof Laso(/skrzypce i Micha" Sadzikowski/fortepian.
Sonata Szymanowskiego, jedno z jego wczesnych dzie" (1904) od chwili prawykonania w 1909 roku przez dwóch
znakomitych muzyków Paw"a Kocha(skiego i Artura Rubinsteina podejmowana jest przez najznakomitszych skrzypków Nie mo%e wi$c dziwi#, %e pojawia
si$ regularnie w katowickich Wieczorach, lubiana tak przez wykonawców jak
i s"uchaczy. Tym razem jej prezentacji
podj$li si$ dwaj wielce uzdolnieni absolwenci katowickiej Akademii Muzycznej,
zapewniaj&c dzie"u wszelkie spodziewane walory. Z du%ym zaciekawieniem s"uchacze oczekiwali kontaktu z muzyk& rumu(skiego kompozytora, którego dzie"a
raczej rzadko goszcz& na polskich estradach koncertowych. Sonata oparta na rumu(skich motywach (sugeruje to sam
podtytu") nie zawiod"a ich oczekiwa(.
Zarówno oryginalne w&tki liryczne, jak
i odwo"uj&ce si$ do muzyki ludowej rytmy taneczne oraz opracowanie imituj&ce chwilami gr$ na cymba"ach, doskonale uchwycone przez dwójk$ muzyków,
wywo"a"y du%e wra%enie.
Program pierwszego wieczoru uzupe"ni"y pianistycznie wymagaj&ce Wariacje
h-moll op. 10 na polski temat ludowy
Szymanowskiego wykonane z maestri&
przez Magdalen$ Lisak, znan& i podziwian& za muzykalno!# i niezwyk"e
umiej$tno!ci techniczne laureatk$ Konkursu Chopinowskiego profesoruj&c&
w tutejszej Akademii Muzycznej.
Na program drugiego wieczoru z"o%y"o si$ kilkana!cie utworów instrumentalnych i pie!ni. Doskona"& interpretacj$
pierwszej opusowanej kompozycji Szymanowskiego – 5 z Dziewi$ciu Preludiów op. 1 (h-moll, d-moll, Des-dur, b-

-moll, d-moll) popisa" si$ Zbigniew
Raubo, pie!ni (3 Mélodies op. 4 Enescu
oraz 3 fragmenty z poematów Jana Kasprowicza op. 5) zaprezentowali w sposób budz&cy podziw znani koneserom
muzyki wokalnej akademicy Ewa Biegas (sopran) j jej ma"%onek Grzegorz
(fortepian). Twórcy programu zadbali
o zwi$kszenie atrakcyjno!# koncertu
i zaprosili do udzia"u w nim wykonawców reprezentuj&cych flet, tr&bk$, altówk$ i wiolonczel$, na te instrumenty
i fortepian napisa" bowiem utwory George Enescu – Cantabile et Presto na flet
i fortepian (Agata Kielar-D"ugosz/Andrzej Jungiewicz), Légende na tr#bk$
i fortepian (Piotr Nowak/Adam Gre(),
Konzertstücke na altówk$ i fortepian
(Malwina Wyborska/Andrzej Filipek)
oraz Nocturne et saltarello na wiolonczel$ i fortepian (Adam Krzeszowiec/Anna Krzeszowiec). Dobór wykonawców
i w tym wypadku by" w pe"ni trafny, co
znalaz"o swe odbicie w %ywym aplauzie.
Na fina"owy wieczór z"o%y"y si$ dzie"a prezentowane przez dwa znakomite
kwartety smyczkowe: Kwartet 'l&ski
(Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, ,ukasz Syrnicki, Piotr Janosik) i laureat I nagrody na I Mi$dzynarodowym
Konkursie Kwartetów Smyczkowych
im. Karola Szymanowskiego – Sedla+ek
String Quartet z Czech (Michal Sedla+ek, Jan Mace+ek, Vit Kubik, Karel
Chud-). Koncert rozpocz&" si$ I Kwartetem smyczkowym op. 37 Szymanowskiego w wykonaniu Kwartetu Sedla+ka. To
wspania"e dzie"o zamykaj&ce okres impresjonistyczny w twórczo!ci Szymanowskiego znalaz"o w muzykach z Pragi doskona"ych odtwórców, którzy w ostatniej
pozycji Wieczorów po"&czyli swe si"y
z Kwartetem 'l&skim wykonuj&c imponuj&cy rozmiarami (ok. 40 minut) oraz bogactwem rozwi&za( technicznych i zawarto!ci& emocjonaln& Oktet C-dur na 4
skrzypiec, 2 altówki i 2 wiolonczele op. 7
George Enescu. Z estrady Sali koncertowej Akademii Muzycznej pop"yn$"y
d)wi$ki „ma"ej orkiestry smyczkowej”,
zamykaj&c w sposób imponuj&cy trzydniowy festiwal. Trzeba jeszcze wspomnie# o pewnym odchyleniu od jego formu"y. Kwartetowi Sedla+ka powierzono
ponadto prawykonanie utworu skomponowanego na zamówienie Towarzy-
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stwa u laureata III nagrody na I Mi!dzynarodowym Konkursie Kompozytorskm
im. Karola Szymanowskiego w 2012 roku – Ryuji Kuboty (Japonia). Oparty
na wspó"czesnych #rodkach techniki
kompozytorskiej ok. 9-minutowy Kwartet smyczkowy „un poco di raggio” inspirowany „Bosk$ Komedi$” Dantego przyj!ty zosta" przez publiczno#% &yczliwie,
acz bez entuzjazmu. Wydaje si!, &e zbyt
ma"o wyrazisty, pozbawiony wi!kszych
napi!%, zbytnio odbiega" od nasyconych
emocjami dzie" dwóch tytu"owych bohaterów festiwalu.
Wzorem ubieg"ych lat Towarzystwo
nie omieszka"o rocznic! #mierci Karola Szymanowskiego wyartyku"owa%
w Willi „Atma” – Muzeum jego imienia
w Zakopanem dwoma koncertami laureatów mi!dzynarodowych konkursów
wykonawczych: wokalno-fortepianowym 27 mar ca i for te pia no wym
28 marca, w wigili! rocznicy. W obydwu
koncertach wyst$pili aktualni b$d' byli
studenci katowickiej Akademii Muzycz nej. W pierw szym kon cer cie
publiczno#% szczególnie gor$co reagowa"a na wyst!p urodziwej i sugestywnie
#piewaj$cej Lucyny Jarz$bek (sopran),
która obok trzech pie#ni z cyklu Pie!ni
Kurpiowskich oraz pie#ni Rachmaninowa i Poulenca zaprezentowa"a arie
Z opery Paria Moniuszki i Ari" z klejnotami z opery Faust Gounoda. Partneruj$cy jej doskonale pianista Jakub Czekier da wzbu dzi" rów nie& po dziw

Wsie jaja
naszej Poradni napisa" kiedy#
Do
przedstawiciel Inspekcji Handlowej z pro#b$ o opini!, czy nazwa
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Wsie jaja na opakowaniu jajek sprzedawanych w jednej ze znanych sieci supermarketów jest poprawna gramatycz nie i w"a #ci wa ja ko na zwa
handlowa. Odpowiedzieli#my, &e twórca przymiotnika wsi z"ama" konwencje
gramatyczne. Przymiotnik wsi nie jest
odnotowany w &adnym s"owniku j!zyka polskiego. Zosta" utworzony dzi!ki
zmianie sposobu odmiany z rzeczownikowej (wie!) na przymiotnikow$
(wsi). Tak powsta"y wyraz ma znaczenie genetyczne, tzn. wskazuje pochodzenie przedmiotu: wsie jaja to ‘jaja pocho dz$ ce ze wsi”. Nie po praw no#%
omawianego wyrazu polega na tym, &e
w polszczy'nie przymiotniki takie tworzy si! wy"$cznie od wyrazów oznaczaj$cych istoty &ywe, od nazw zwierz$t,
np. krowie mleko, kurze jaja, owcza we%na, bia%ko zwierz"ce, strusie jaja, psi
w"ch, bocianie gniazdo, kocie oczy, rybia %uska itp.

wykonaniem Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka Chopina.
Podobnie zró&nicowany by" program
drugiego wieczoru. Obok utworów Karola Szymanowskiego – wybranych Preludiów i Mazurków z op. 50, w „Atmie”
mo&na by"o wys"ucha% m.in. utworów
Tansmana, Schuberta i ma"o znanego
u nas kompozytora esto(skiego Eduarda Tubina. I tym razem wykonawcy rekrutowali si! spo#ród najzdolniejszych
ab sol wen tów Aka de mii Mu zycz nej
w Katowicach. Szczepan Ko(czal, jak
i )ukasz Trepczy(ski maj$ w swoim ar-

W polszczy'nie mamy dwa przymiotniki od rzeczownika wie#: wsiowy
oraz wiejski. Pierwszy – definiowany jako ‘taki jak na wsi, w"a#ciwy wsi’ – raczej nie pojawi si! w nazwie handlowej,
ma bowiem obecnie nacechowanie zdecydowanie negatywne, pogardliwe lub
lekcewa&$ce, jak wsiowe zwyczaje, akcent, wsiowa moda, wsiowy g%upek,
wsiowa baba. Przymiotnik wiejski istnieje w polszczy'nie od XVI wieku,
a wspó"cze#nie jest u&ywany m.in.
w znaczeniu ‘zwi$zany ze wsi$’ oraz
‘odnosz$cy si! do mieszka(ców wsi;
wykonywany przez nich, typowy dla
nich’. Faktem jest, &e w polszczy'nie,
zw"aszcza potocznej, mocno akcentowana jest opozycja wie# – miasto, w której to, co z wsi$ ma zwi$zek (mieszka(cy, ich zwyczaje, zachowanie i gwara),
bywa warto#ciowane negatywnie. Z tego te& wzgl!du przymiotnik wiejski, który w s"ownikach jest prezentowany
obiektywnie, w codziennej komunikacji miewa nacechowanie pogardliwe.
Mimo wszystko przymiotnik wiejski kojarzy si! jednak Polakom równie& pozytywnie: z terenami ekologicznie czy-

tystycznym dorobku wiele sukcesów
w mi!dzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych, oklaskiwano ich
te& na koncertach w licznych salach koncertowych poza krajem. Zgromadzeni
w pomieszczeniach Muzeum stali w przewadze s"uchacze koncertów w „Atmie”
z wdzi!czno#ci$ poznali dzie"a Tansmanna (Sonata rustica) i Caselli (Pupparezetti
na fortepian na 4 r!ce), a Preludia op. 1
(nr 1,2,3) i Mazurki z op. 50 (1,2,15) Karola Szymanowskiego nie mog"y nie
wzbudzi% ich szczerej rado#ci. M"odzi arty#ci na tak$ reakcj! w pe"ni zas"u&yli, dowodem czego by"y gromkie oklaski
i kwiaty od samego Burmistrza Zakopanego.
Mi"$ niespodziank$ tegorocznych
Wieczorów w Zakopanem by" towarzysz$cy im koncert Tatrza(skiej Orkiestry
Klimatycznej pod dyrekcj$ Agnieszki
Kreiner. 29 marca Dworzec Tatrza(ski
rozbrzmiewa" ca"$ gam$ wybranych
utworów Mistrza, a by"y w#ród nich jedna Pie!# Kurpiowskia, dwie pie#ni ze
S"opiewni, Etiuda b-moll, fragmenty
Stabat Mater, Pie!# Roksany z opery
Król Roger, Walc z operetki Loteria
na m"$ów, Andante z Sonaty skrzypcowej, 1. Mazurek op. 50 i Taniec zbójnicki z baletu Harnasie – same „przeboje”
„Karola z Atmy”. Pi!kne dope"nienie 78. rocznicy #mierci Karola Szymanowskiego.

!

stymi, nieska&onymi, a tak&e ze zdrow$,
naturaln$ &ywno#ci$ wytwarzan$ tradycyjnymi metodami. Do tych skojarze(
odwo"uj$ si! np. nazwy restauracji:
Wiejskie jad%o, Wiejska chata, Karczma
wiejska, Zajazd wiejski; opisy restauracji i potraw: dobra polska kuchnia
z wiejskim klimatem, tradycyjne dania
kuchni wiejskiej, smaczna wiejska kuchnia, wiejska kuchnia bliska naturze; nazwy produktów spo&ywczych: serek
wiejski, wiejskie mas%o, twaro$ek wiejski, chleb wiejski, szynka wiejska itp. Pozytywnie nacechowane s$ tak&e okre#lenia wiejski klimat, wiejski wypoczynek,
wiejskie powietrze, kojarzone ze zdrowiem, brakiem zanieczyszcze(, dobroczynnym wp"ywem na organizm. Takie
po zy tyw ne ko no ta cje po zwa la "y by
na u&ycie w nazwie handlowej s"owa
wiejski, gdy tymczasem forma wsi mo&e razi% poczucie j!zykowe Polaków. Inna rzecz, &e niezadowolenie cz!#ci
klientów wra&liwszych na pi!kno i poprawno#% polszczyzny ma zapewne
równie& skutek marketingowy podobny do tego, jaki co pewien czas wywo"uj$ reklamy z celowo u&ytymi formami b"!d ny mi. Czy re kla mo daw cy
uwa&aj$, &e spo"ecze(stwo mo&e nawet
krytykowa%, byle tylko o produkcie
by"o g"o#no?
KATARZYNA WYRWAS

Ponad sto szesna!cie lat temu – 21
marca 1889 r. w Puchaczowie na Lubelszczy"nie – urodzi# si$ Stefan %l&zak,
kompozytor, wybitny organizator 'ycia
muzycznego, wspó#za#o'yciel Filharmonii %l&skiej oraz Teatru Polskiego w Katowicach. Posta( nies#usznie dzi! prawie
zapomniana.

70 lat Filharmonii (l$skiej

Pietrzykowie ko!o Mi"ska MazoW
wieckiego uko"czy! szko!# powszechn$. W latach 1902–1908 przeby-

wa! w P!ocku, gdzie ucz#szcza! do
gimnazjum. W 1907 r. uko"czy! z odznaczeniem szko!# muzyczn$ I stopnia
w klasie gry organowej i dyrygentury
chóralnej. Jako ucze" prowadzi! chór
„Dru%yna &piewacza” i chór mieszany
w Domu Ludowym. W 1908 r. zosta! zaanga%owany na stanowisko artysty &piewaka w sezonowym teatrze operetkowym
w P!ocku. Otrzyma! te% stanowisko kapelmistrza w teatrze p!ockim. W latach
1909–1914 studiowa! w Warszawskim
Konserwatorium Muzycznym. Pracowa!
jako dyrygent, re%yser i &piewak w teatrach operetkowych Warszawy i Lublina.
W 1918 zosta! zaanga%owany w warszawskim Teatrze Nowo&ci. Wyst$pi! m.
in. w operetce Pi!kna Helena Jakuba Offenbacha i w!asnej pt. Czar nocy. W 1919
zosta! dyrektorem Teatru Wielkiego
w Lublinie, rok pó'niej wst$pi! na ochotnika do wojska i zosta! odkomenderowany na (l$sk, gdzie bra! czynny udzia!
w powstaniach &l$skich. Ze (l$skiem
zwi$za! si# na d!ugie lata. W latach 19221923 dyrygowa! orkiestr$ teatru w Sosnowcu. W 1923 r. z jego inicjatywy powsta!o w Katowicach Towarzystwo
Muzyczne, które rozpocz#!o starania
o otwarcie konserwatorium. Dwa lata
pó'niej Wydzia! O&wiecenia Publicznego
Województwa (l$skiego udzieli! (l$zakowi koncesj# na za!o%enie prywatnej szko!y muzycznej w Katowicach – (l$skiego
Konserwatorium Muzycznego. W lutym 1927 przemianowano j$ na Pierwsz$
(l$sk$ Szko!# Muzyczn$ im. Józefa Elsnera. Pod kierunkiem (l$zaka szko!a
dzia!a!a do wrze&nia 1939 r., prowadz$c
bogat$ dzia!alno&) koncertow$. Zaj#cia
prowadzono w klasach teorii i kompozycji, &piewu i instrumentów, kameraln$,
chóru, instrumentów orkiestrowych, gimnastyki rytmicznej, dykcji i deklamacji.
W szkole kompozytor prowadzi! chór.
Zdolno&ci organizatorskie (l$zaka przyczyni!y si# równie% do za!o%enia filii
szko!y w Tarnowskich Górach, Rybniku
i Szko!y Muzycznej w Sosnowcu.
W okresie mi#dzywojennym by! re%yserem, dyrygentem i &piewakiem na scenach &l$skich, wspó!organizowa! Teatr
Polski w Katowicach (1923). Pracowa!
w Teatrze Polskim w Katowicach, Teatrze Ludowym w Chorzowie, Teatrze
szkolnym w gimnazjum polskim w Bytomiu oraz w teatrach amatorskich na (l$sku i w Zag!#biu D$browskim. W r. 1924
wyst$pi! do Towarzystwa Teatru Polskiego w Cieszynie o stworzenie sta!ego teatru na Ziemi Cieszy"skiej. D!ugoletnie
starania przerwa! wybuch wojny. W 1925
(l$zak za!o%y! i redagowa! pismo „Nuta
Polska”. Ka%dy numer, obok artyku!ów
autorstwa znanych muzykologów, pie-

W 1932 roku, w Katowicach,
przy (l$skiej Szkole Muzycznej
powo!a! do %ycia Towarzystwo
„Filharmonia (l$ska”

Stefan (l$zak
– wielka
posta) %ycia
muzycznego
na (l$sku
i w Zag!#biu
&niarzy i pedagogów, zawiera! dodatek
nutowy opracowywany przez (l$zaka
i zawieraj$cy &l$skie pie&ni ludowe. Wydawc$ czasopisma by! Komitet Opieki
nad Wydawnictwem Pie&ni Polskiej
na (l$sku, który za!o%ono w 1923 r. z inicjatywy (l$zaka, Emila Szramka i Emanuela Imieli.
Wspó!prac# z ruchem &piewaczym
na (l$sku i w Zag!#biu D$browskim rozpocz$! w 1925 r., jako dyrygent chóru
mieszanego „Ogniwo” w Katowicach.
W 1926 r. otrzyma! nagrod# w konkursie
kompozytorów polskich w Chicago
za pie&" "piew niewolnika, a w 1928 r.
zaj$! I miejsce w konkursie kompozytorskim towarzysz$cym Wystawie Krajowej w Poznaniu. Organizowa! kursy dla
nauczycieli szkó! powszechnych, koncerty i popisy. Jego recenzje muzyczne
zamieszcza!y periodyki: „Polak”, „Polonia”, „Polska Jutrzejsza”. By! równie%

za!o%ycielem i prezesem Towarzystwa
„Filharmonia (l$ska” a tak%e dyrygentem
(pierwszy koncert odby! si# 6 listopada 1932), Filharmonia dzia!a!a przy (l$skiej Szkole Muzycznej.
(l$zak znany jest ponadto jako autor
operetki Czar nocy, Amelia, Don#uani,
muzyki do Balladyny Juliusza S!owackiego, wodewilu Krowoderskie zuchy, satyry
muzycznej Noc sylwestrowa i innych.
Ukoronowaniem jego twórczo&ci by!a
kantata Piastowie na "l$sku oparta na
utworze Jana Nikodema Jaronia Konrad
K!dzierzawy. Kantata sta!a si# pierwowzorem opery Silesiana. Inne utwory (l$zaka to kilkadziesi$t pie&ni na fortepian
oraz pie&ni na chór mieszany.
W okresie drugiej wojny &wiatowej
by! szykanowany przez Niemców, którzy bezskutecznie poszukiwali partytury Silesiany. (l$zak odmówi! obj#cia
kierownictwa konserwatorium lub teatru niemieckiego, jego rodzina zosta!a
wysiedlona z Katowic, a on straci! bogat$ bibliotek#. W latach 1940–1945 prowadzi! w Sosnowcu tajn$ szko!# muzyczn$, kszta!c$c oko!o 150 uczniów.
W 1940 r. by! organist$ w ko&ciele &w.
Barbary w Sosnowcu. Z tego okresu pochodz$ jego utwory o charakterze religijnym.
Po wyzwoleniu Katowic, 1 lutego 1945
otrzyma! zgod# na zorganizowanie i obj#cie (l$skiego Konserwatorium Muzycznego, a tak%e 6 marca 1945 r. na za!o%enie
Instytutu Muzycznego w Sosnowcu.
W mie&cie tym utworzy! chór reprezentacyjny „Hejna!” oraz chór m#ski „Echo”,
a na terenie Zag!#bia – liczne amatorskie
zespo!y artystyczne. W 1954 r. z jego inicjatywy powsta! Pa"stwowy Instytut Muzyczny w B#dzinie i Miejski Instytut Muzyczny w Sosnowcu. Ostatni$ za!o%on$
i kierowan$ przez niego placówk$ by!o
Spo!eczne Ognisko Muzyczne w Zawierciu. (l$zak mia! swój wk!ad w powstanie
wielu szkó! muzycznych, m.in. w Katowicach, Rybniku, Tarnowskich Górach, Zawierciu i Sosnowcu.
Swoje zainteresowania kierowa! równie% ku folklorowi. W 1954 r. (l$zak podj$! starania maj$ce na celu opracowanie
folkloru muzycznego ziemi olkusko-siewierskiej. Zebra! ponad czterysta motywów pie&ni i ta"ca z tego regionu. Opracowanie ca!o&ci przerwa! mu zawa! serca.
Folklor muzyczny bada! i gromadzi!
g!ównie na podstawie zbiorów Kolberga
oraz bada" terenowych.
(l$zak zmar! 23 listopada 1957 w B#dzinie. Pozostawi! po sobie bogaty dorobek
twórczy: muzyk# operow$, operetkow$,
religijn$, symfoniczn$, pie&ni solowe
i chóralne. Ju% w latach trzydziestych szesna&cie jego pie&ni zosta!o zarejestrowanych na p!ytach gramofonowych. By! wybitnym organizatorem %ycia muzycznego,
do&wiadczonym pedagogiem, dyrygentem
chóralnym, organizatorem szkó! muzycznych i Filharmonii (l$skiej w Katowicach.
Propagowa! amatorski ruch muzyczny,
szczególnie chóralny, na (l$sku i w Zag!#biu D$browskim, propagowa! folklor, wykorzystuj$c go twórczo w swoich kompozycjach.

DARIUSZ*ROTT
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Fot. Zbigniew Sawicz
Koncert z okazji otwarcia wyremontowanego i zmodernizowanego gmachu Filharmonii !l"skiej poprowadzi# prof. Miros#aw Jacek B#aszczyk, 2014 r.

„Siedemdziesi!tka”
"l!skich filharmoników
WIES*AWA KONOPELSKA
W sobot! 26 maja 1945 roku odby" si! pierwszy koncert orkiestry Pa#stwowej Filharmonii $l%skiej. Po up"ywie 70 lat od tamtego, jak&e wa&nego nie tylko dla katowickiego &ycia muzycznego wydarzenia, 'l%scy filharmonicy
'wi!tuj% swój jubileusz.
nia zespo#u orkiestrowego
IstarwdeaszaKapoi tosi$wowiga#acach
jest jednak znacznie
czasu mi$dzywojnia, a kon-
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kretnie wrze"nia 1932 roku, kiedy Stefan
%l!zak (znany równie& jako Szl!zak) za#o&y# zespó# pod nazw! „Filharmonia
%l!ska”, która zadebiutowa#a w listopadzie
tego roku. Jednak po kilku koncertach,
z powodu braku funduszy, musia#a zako'czy( swoj! dzia#alno"(. Dziesi$( lat temu,
wybitny znawca i badacz &ycia muzycznego na %l!sku prof. Leon Markiewicz,
przywo#uj!c fakty z historii Filharmonii
%l!skiej w „Jubileuszowych reminiscencjach” (!l"sk nr 6, 1994 r.) zaznaczy#, &e
„Idea za#o&enia orkiestry symfonicznej
w Katowicach nie upad#a. Podj$#o j! za#o&one w 1932 roku Towarzystwo Muzyczne, którego prezesem by# wicewojewoda Tadeusz Saloni a kierownikiem
artystycznym Faustyn Kulczycki – d#ugoletni dyrektor %l!skiego Konserwatorium. Orkiestra finansowana przez Towarzystwo Muzyczne, zasilana z funduszów
Sejmu %l!skiego, rozpocz$#a sw! dzia#al-

no"( wyst$puj!c raz w miesi!cu w sali %l!skich Technicznych Zak#adów Naukowych lub dla m#odzie&y w sali kina „Capi tol”, orga ni zo wa #a te& kon cer ty
kameralne, recitale z udzia#em muzyków z ca#ego kraju. Ona to zdoby#a si$
na wspó#wykonanie wraz z chórem „Ogniwo” oratorium Stabat Mater Karola Szymanowskiego w obecno"ci kompozytora
oraz na prawykonania trzech utworów debiutuj!cego wówczas Boles#awa Szabelskiego – II Symfonii, Suity i Etiudy”.
Równie& okres powojenny nie by# #atwy. Mimo przyjazdu do Katowic wielu
znakomitych muzyków, którzy #!czyli
wielkie nadzieje z odrodzeniem si$ dawnego &ycia muzycznego, sytuacja Filharmonii %l!skiej by#a niepewna. Powsta#a
pod dyrekcj! Grzegorza Fitelberga Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia mog#a spowodowa( upadek dopiero
co odrodzonej Filharmonii. Na szcz$"cie
nie dosz#o do takiej sytuacji. W lutym 1950 roku ówczesny minister Wincenty Rzymowski podj!# decyzj$ o powo-

#aniu w Katowicach Pa'stwowej Filharmonii %l!skiej. Po Janie Niwi'skim i Faustynie Kulczyckim dyrygenck! pa#eczk$
i przewodnictwo artystyczne nad zespo#em przej!# w 1951 roku Stanis#aw Skrowaczewski – dyrygent wykszta#cony
w Pary&u, który jednak wkrótce mia# rozpocz!( swoj! "wiatow! karier$. W tym samym roku za pulpitem dyrygenckim stan!# tak&e – jak si$ rych#o okaza#o – jej
pó)niejszy wieloletni dyrektor artystyczny Karol Stryja, jedyny powojenny ucze'
wielkiego Fitelberga. Trwa# na tym stanowisku 37 lat! W tym czasie zbudowa# rzec
mo&na wielk! Filharmoni$ %l!ska, jeden
z najznakomitszych zespo#ów orkiestrowych w Polsce, z którym wyst$powa#a
plejada najznakomitszych instrumentalistów, wokalistów i dyrygentów o mi$dzynarodowej renomie. Poprzeczka artystyczna pow$drowa#a w gór$! Ale nie
tylko rozwija# si$ zespó# orkiestrowy. Niezb$dne do w#a"ciwego funkcjonowania
Filharmonii, do wykonywania utworów
z dawnej literatury muzycznej jak i dzie#
kompozytorów wspó#czesnych, by#o powo#anie w 1974 roku zawodowego chóru spe#niaj!cego najwy&sze standardy –
na tym polu ogromne zas#ugi po#o&y# Jan
Wojtacha – oraz – wprawdzie dopiero
w 1981 roku – %l!skiej Orkiestry Kameralnej, której prowadzenie powierzono Janowi Wincentemu Hawelowi.
Czas Karola Stryji w Filharmonii %l!skiej mierzony jest wielkimi osi!gni$ciami, zw#aszcza w dziedzinie muzyki wspó#czesnej. Ju& w 1956 roku z powodzeniem
filharmonicy "l!scy wyst!pili na Mi$dzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesie'”. Wykonywanie w salach koncertowych a tak&e dokonywanie nagra' dzie#
wspó#czesnych polskich mistrzów by#o
jednym z najwa&niejszych zada', jakie postawi# przed sob! Karol Stryja.
By# te& Karol Stryja inicjatorem od lat
ciesz!cego si$ wysokim presti&em Mi$dzynarodowego Konkursu Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga, który wyrós#

Fot. Zbigniew Sawicz

Fot. Arch. F.#l.

Fot. Arch. F.#l.

Karol Stryja

Miros!aw Jacek B!aszczyk

na gruncie powo!anego konkursu krajowego. Od pocz"tku z konkursem zwi"zany
by! prof. Leon Markiewicz. Oddaj"c g!os
profesorowi Markiewiczowi raz jeszcze,
trzeba zacytowa# jeszcze jeden fragment
jego „Jubileuszowych reminiscencji”:
– Przez wiele lat dane mi by!o uczestniczy# w przygotowaniu tej imprezy i w pracach jury a przez to pozna# wzrastaj"ce jej
znaczenie w$ród setek m!odych dyrygentów ca!ego $wiata, jak i w gronie %wiatowej Federacji Mi&dzynarodowych Konkursów Muzycznych”. W 1980 roku
katowicki konkurs znalaz! si& na li$cie powsta!ej w 1957 roku, w Genewie, %wiatowej Federacji Mi&dzynarodowych Konkursów Muzycznych. W gronie laureatów
edycji z 1991 roku by! absolwent dyrygentury w klasie prof. Karola Stryji w katowickiej Akademii Muzycznej – Miros!aw
Jacek B!aszczyk, od 1998 roku dyrektor
artystyczny, a od 2013 roku – ju' jako profesor – dyrektor naczelny Filharmonii %l"skiej. Przed nim na kilka lat prowadzenie
zespo!u powierzono Jerzemu Swobodzie.
Jego nast&pc" zosta! w!a$nie Miros!aw Jacek B!aszczyk.
W minionym 2014 roku jubileusz 40lecia powstania $wi&towa! Chór Filharmonii %l"skiej, który swój pierwszy
profesjonalny koncert w siedzibie Filharmonii da! 20 czerwca 1975 roku. Powsta!y z inicjatywy prof. Karola Stryji zespó!

profesjonalnych $piewaków, zast"pi!
wspó!pracuj"cy z ni" chór „Ogniwo”.
Twórc" zespo!u, jak równie' jego dyrektorem artystycznym przez 30 lat by! prof.
Jan Wojtacha. Bogaty i ró'norodny repertuar zespo!u pozwoli! nie tylko na wykonywanie utworów wraz z orkiestr"
symfoniczn", ale tak'e na podejmowanie kon cer tów a cap pel la. Na st&p c"
prof. Wojtachy zosta! na kilka lat równie' znakomity chórmistrz Waldemar Sutryk. Dzie!o swoich poprzedników konty nu uje z po wo dze niem Ja ro s!aw
Wolanin.
Filharmonicznej ca!o$ci dope!nia %l"ska Orkiestra Kameralna. Jej twórca
i wieloletni dyrygent prof. Jan Wincenty
Hawel – absolwent kompozycji u Boles!awa Szabelskiego i dyrygentury u Karola
Stryji, by! jednocze$nie rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach. Za jego
spraw" zespó! kameralistów by! porównywany z najlepszymi zespo!ami w Europie,
w tym z legendarn" Academy of St. Martin In the Fields. Dzi$ w repertuarze orkiestry znajduj" si& dzie!a mistrzów wszystkich epok a tak'e czasów wspó!czesnych.
D!ugo by wymienia# artystów, którzy
wyst"pili ze $l"skimi kameralistami nie tylko podczas koncertów w ich katowickiej
siedzibie, ale i w wielu krajach Europy.
Pierwszym go$cinnym dyrygentem, zosta!
Massimiliano Caldi laureat VI Mi&dzyna-

rodowego Konkursu Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga, który po latach
wspó!pracy przej"! kierownictwo muzyczne zespo!u. Jego nast&pc" jest Robert
Kabara.
Dzisiejsza, 70-letnia ju' Filharmonia
%l"ska jest instytucj" maj"c" rozbudowane spek trum dzia !a( mu zycz nych
– od kon cer to wych i na gra nio wych
po edu ka cyj ne prze zna czo ne przede
wszystkim dla dzieci i m!odzie'y. Wychowanie przysz!ej, umuzykalnionej publiczno$ci sta!o si& jednym z najwa'niejszych
wyzwa(.
Nowoczesna, odnowiona i rozbudowana, ze wspania!ymi tradycjami Filharmonia od kilku lat nosi imi& Henryka
Miko!aja Góreckiego, które zobowi"zuje wobec wielkiego patrona, tak'e dopinguje do ci"g!ych stara( o jak najwy'szy
poziom artystyczny i jest wyzwaniem
do podejmowania coraz to nowych pozycji repertuarowych.
Sezon jubileuszowy Filharmonia %l"ska
ko(czy 23 maja 2015 roku uroczystym
koncertem pod dyrekcj" Miros!awa Jacka B!aszczyka z udzia!em znakomitego
skrzypka Piotra P!awnera. Trzeba te' zauwa'y#, 'e by! to tak'e rok pami&ci
o setnych urodzinach profesora Karolu
Stryji.

Prof. Jan Wincenty Hawel (w "rodku)

Prof. Leon Markiewicz
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Jerzy Skrowaczewski

Prof. Jan Wojtacha (z prawej) i prof. Miros!aw J. B!aszczyk.
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XXV Rocznica
Restytucji
Samorz!du
Terytorialnego
w Polsce

Gadanie o niczym?
KRZYSZTOF KOSI*SKI
udzi emocje w"ród samorz!B
dowców. Czy jest przedmiotem
zainteresowania tzw. szarego oby-

nazewnictwa, które niewiele wa#y
na istocie rzeczy. Podobnie jak rozwa#ania, jaki dok&adnie obszar zawatela? Mo#e troch$, przy okazji liczy% do metropolii.
Jak by nie liczy%, "l!ska metropokolejnych wyborów. Skoro tak, to
trzeba zacz!% od podstawowego lia zawsze b$dzie mia&a wi$cej
pytania. Ustawa metropolitalna mieszka'ców ni# nawet Warszawa
(w zale#no"ci od koncepcji – od 2,2
czyli w&a"ciwie…
mln do 3,5 mln). Skoro tak, to w&a"ciwie czemu ma s&u#y% ustawa
metropolitalna? Poprawie poczucia
…Po co to komu?
w&asnej warto"ci? Pogn$bieniu zarozumia&ych warszawiaków i krakuczas i nie miejsce tutaj sów? Powa#ni ludzie na pewno tak
na do"% akademickie roz- sprawy nie stawiaj!. A zatem…
wa#ania poj$%: „metropolia” czy
„obszar metropolitalny”. Co autor,
to inna definicja i inne kryteria. Czy nie wystarczy tak, jak jest?
Spróbujmy zatem u#y% intuicyjnego rozumienia tego s&owa. Tym
bardziej #e do której definicji by nie
wystarczy, bo ta tzw. si&a
si$gn!%, skupisko miast od Gliwic
przebicia to jest realna sipoprzez Katowice a# do D!browy &a. Przyk&ad? Przypomn$ batali$
Górniczej jest zgodnie uznawane o Euro 2012. Mo#na snu% spiskowe
za tzw. obszar metropolitalny. Tak teorie o niech$ci „centrali”, ale
samo, jak wszyscy zgadzaj! si$, #e #adne ze "l!skich miast i tak osobmetropoli! jest Warszawa. „Na no- no szansy nie mia&o.
sa” za metropolie uznamy te# takie
Miasta tworz!ce metropoli$ s!
miasta, jak Kraków, Wroc&aw czy powi!zane ze sob! mnóstwem zaPozna' z ca&ym wianuszkiem ota- le#no"ci. Jedna i ta sama ulica przecza j! cych je miej sco wo "ci. To chodzi nagle z miasta do miasta.
do „stolicy” metropolii je(dzimy W ci!gu 15 minut autobus mo#e
do pracy, na koncert, na presti#owe przejecha% przez trzy miasta. Mieszzawody sportowe albo do jakiej" ka'cy niedu#ych miast nie wytwacentrali czego"… To typowe metro- rzaj! tyle "mieci, #eby sensowne bypolie czyli wielkie miasto otoczone &o w&asne wysypisko w ka#dym
mniejszymi (albo wr$cz ma&ymi). z nich, tak samo oczyszczalnia "cieAglomeracja "l!ska wyró#nia si$ ków itd. itd. S! te# powi!zania bartym, #e nie ma jednego, a# tak do- dziej skomplikowane. Nie wdaj!c
minuj!cego miasta. Nie wszystko, si$ w historyczne ju# rozwa#ania,
co wa#ne mie"ci si$ w Katowicach kto wykorzysta&, a kto przespa&
(banalny przyk&ad tak presti#owej swo je 5 mi nut, jest fak tem, #e
instytucji jak opera). Nie s! te# w miastach przoduj!cych gospodarzbyt wielkim miastem (Sosnowiec czo: Katowicach i Gliwicach powojest niewiele mniejszy, a miast pra- li zaczyna brakowa% terenów inwewie 200-tysi$cznych jest w aglome- stycyjnych. W innych miejsca jest
racji kilka). Dlatego wedle fachowej ich wci!# pod dostatkiem. Ale to tenomenklatury to konurbacja, a nie reny na razie nie „inwestycyjne”.
aglomeracja, ale to znów przyk&ad Trzeba je uzbroi%, przygotowa%,

Nie

Nie
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zbudowa% drogi dojazdowe. Tylko
#e tamtych miast cz$sto na to nie
sta%. I ko&o si$ zamyka… Dlaczego
Katowicom czy Gliwicom ma zale#e% na tym, #eby do Zabrza czy
)wi$toch&owic zawitali nowi inwestorzy? Bo w naszej aglomeracji
nowe miejsca pracy nie obni#aj!
bezrobocia tylko w danym mie"cie. Dojazd do pracy z Rudy )l!skiej do Katowic nie trwa d&u#ej, ni#
z jednego ko'ca Krakowa na drugi.
Polski system administracyjny
i sa mo rz! do wy zo sta& skro jo ny
na miar$ potrzeb „typowych”, "rednich. W pewnym uproszczeniu gmina to gmina, miasto to miasto. Maj! swoje obowi!zki i kompetencje.
Problemami, które dotycz! wi$kszych obszarów, zajmuj! si$ powiaty, jeszcze wi$kszych – samorz!dy
wojewódzkie. I ten system sprawdza
si$ w miar$ nie(le i jest logiczny.
Scho dy za czy na j! si$ w&a "nie
przy wielkich metropoliach. Tylko
Warszawa doczeka&a si$ swojej próby (mniej czy bardziej udanej) rozwi!zania tych problemów.
W telewizji pokazali…
poka#! to znowu za kilka
...i
mie si$ cy w ra mach „cy klu” – urz$dnicza bezmy"lno"%.
Padn! okre"lenia: absurd, marnotrawstwo. Oto zim! Drogow! Tras! )rednicow! jedzie piaskarka.
Nagle unosi do góry p&ug i przestaje sypa% piasek. Jedzie do najbli#szego zjazdu, tam nawraca, nadal jedzie „bezczynnie” i w pewnym
miejscu znowu zaczyna od"nie#a%.
Po co przejecha&a dwa kilometry
„na darmo”? Bo DT)-ka jest zarz!dzana odcinkami przez poszczególne miasta i ta piaskarka podnios&a p&ug i prze sta &a sy pa%, gdy
dojecha&a do granicy „swojego”
miasta. Odpowiedzialni za utrzymanie dróg cz$sto si$ oburzaj!, #e
dziennikarze i tzw. „zwykli” ludzie nie rozumiej!, jak to dzia&a. Podzielam oburzenie epitetami o bezmy"lnych urz$dnikach, ale z faktu,
#e absurd jest norm!, nie wynika, #e
przestaje by% absurdem.
Zasada jest taka, #e samorz!d
gminny ma si$ zajmowa% tym, co
do ty czy da nej gmi ny, po wia to wy – powiatu itd. a# do województwa. Czy zatem problemami metropolii nie powinien zajmowa% si$
samorz!d województwa? On jednak,
po pierwsze zajmuje si$ o wiele

wi!kszym terenem ni" aglomeracja,
po drugie – nie bardzo mo"e podejmowa# decyzje w sprawach, które
na mocy ustaw pozostaj$ w kompetencjach gmin czy powiatów. Obrazowo uj$% to kiedy& marsza%ek Micha% Czarski podkre&laj$c, "e gdyby
istnia%a jaka& prawna w%adza aglome ra cji, to „znik n!" by pro blem
Tramwajów #l!skich. Teraz musz$
organizowa% porozumienie kilkunastu gmin, które przejm! ode mnie
nieodp"atnie t$ firm$. Ja za& musz$
j! przej!% nieodp"atnie od ministra
skarbu”.
Potrzebne jest zatem… co? Jaki&
organ, cia%o, instytucja uprawniona
do decydowania w sprawach, które
dotycz$ ca%ej metropolii. I do tego – z w%asnym bud"etem. S$ dwa
powody, dla których wielka metropolia potrzebuje specjalnej ustawy:
'eby sprawnie zarz$dza# tak wielkim organizmem;
'eby by# t$ prawdziw$ lokomotyw$ rozwoju.
Pierwszy powód wymaga stworzenia jakiego& „aparatu w%adzy”,
drugi – równie" pieni!dzy…
Wyj!cie, wydawa"oby si#,
najprostsze…
a my wie le miast jed no
M
przy drugim? To mo"e stworzy# jedno wielkie miasto tak, jak-

zrobiono z Warszaw$? Dawne gminy sta%y si! dzielnicami. To zreszt$
ju" trzecia tzw. ustawa warszawska.
Daje ogromn$ w%adz! prezydentowi stolicy. I chyba z ustroju Warszawy zadowolona jest tylko partia,
której uda%o si! wygra# wybory
prezydenckie. A pami!tajmy, "e
ju" ta „stara” Warszawa by%a ogromnym organizmem. A w metropolii
&l$skiej? Jaka jest skala wielko&ci
poszczególnych miast, wspomina%em ju" powy"ej…
Prezydent Piotr Uszok w ko(cówce swojej ostatniej kadencji rzuci% has%o stworzenia wielkich Katowic. Wyobra)my sobie koszty takiej
operacji, te czysto finansowe i te spo%eczne. Wymiana dowodów osobistych, in nych do ku men tów…
W Warszawie zrezygnowano z masowej zmiany nazw ulic i teraz ponad 200 ulic ma takie same nazwy!
*atwo o nieprzyjemn$ pomy%k!.
Znamienn$ opini! wypowiedzia%
prez. Gliwic Zygmunt Frankiewicz
w wywiadzie dla Gazety Wyborczej: – Ch$tnie zapozna"bym si$

z dobrze przygotowan! koncepcj!
dzia"ania takiego miasta. /…/ Dopóki jednak mamy do czynienia jedynie
z has"em, dopóty nie widz$ powodu,
aby niepokoi% tym mieszka'ców.
/…/ przypominam, (e Katowice maj! nieca"e 300 tys. mieszka'ców.
W innych cz$&ciach naszej konurbacji trudno b$dzie przyj!% bez oporów,
(e to nowe du(e miasto ma si$ nazywa% Katowice. Rozpoczn! si$ akademickie spory i zdominuj! dyskusj$.
Nie rozwi!(! problemów. /…/ gdy autor pomys"u przeka(e konkrety, nie
zawaham si$ og"osi% referendum.
Autor nie og%osi% konkretów. Nie
wiem, jak Szanowni Czytelnicy,
ale ja wyczu%em w s%owach prez.
Gliwic nut! ironii…
A mo$e stare,
sprawdzone wzory?
ardziej dociekliwy Czytelnik
B
mo"e z kolei zauwa"y#, "e bez
specjalnej ustawy istnieje przecie"

KZK GOP, który organizuje wspóln$ komunikacj! czyli rozwi$zuje
zadanie, które jest obowi$zkiem
ka"dej gminy. Jeszcze dociekliwszy
sprawdzi, "e w ustawach samorz$dowych jasno stoi, "e gminy
i powiaty mog$ tworzy# zwi$zki
gminne i powiatowe w%a&nie dla
rozwi$zywania wspólnych problemów. Czyli da si!? Da si!, ale nie
wszystko, bo:
Taki zwi$zek jest zwi$zkiem dobrowolnym. Wystarczy czasem wy%amanie si! jednego niech!tnego
i ca%a idea bierze w %eb;
Porozumienia musz$ dotyczy#
tego, co dany samorz$d ma w swoich kompetencjach. Przyk%ad: chcemy stworzy# zwi$zek, który ma
prowadzi# m.in. wspóln$ polityk!
ws. bezrobocia i aktywizacji zawodowej? Wedle ustawy to zadanie
w%asne powiatów (wszak mamy
Powiatowe Urz!dy Pracy, a nie
gminne). A to oznacza, "e taki
zwi$zek mog$ stworzy# tylko miasta na prawach powiatu, pozosta%e
ju" nie.
Nie mog$c si! doczeka# ustawy
&l$skie miasta powo%a%y w 2007 r.
Górno&l$ski Zwi$zek Metropolitalny. Jego pomys%odawcami i gor$cymi or!downikami byli prezydenci
Katowic i Gliwic. GZM mia% pokaza# wol! wspó%pracy, po%o"y# kres
z%o&liwo&ciom, "e w%odarze miast
nie potrafi$ si! dogada# i za nic
w &wiecie nie oddadz$ ani r$bka

swojej w%adzy. Mia% te" przygotowa#
projekt ustawy, która stworzy%aby
prawdziw$ w%adz! metropolii z jasno okre&lonymi kompetencjami
i w%asnym bud"etem. Wiemy, "e nie
spe%ni% tych oczekiwa(.
Przy czy ny? Za raz na wst! pie
nadzór prawny wojewody stwierdzi%, "e GZM mo"e skupia# tylko
miasta na prawach powiatu. Czyli
znów „dziurawa” metropolia… Ale
i w ramach tego, co powsta%o, nie
uzyskano osza%amiaj$cych sukcesów. Twórcy Zwi$zku zarzucaj$
po li ty kom, "e do ko na li „sko ku
na kas!” i w pewnej chwili przej!li nad nim w%adz!. To prawda, ale
i wcze&niej GZM nie rozwija% si!
zbyt b%yskotliwie. Z%o&liwi mówili, "e przez pierwsze lata Zwi$zek
pracowa% g%ównie nad… tworzeniem w%asnego biura. Dzisiaj GZM
„wróci%” w r!ce samorz$dowców
ju" nie tak zwi$zanych z partiami
politycznymi. Czy stanie si! bytem
zna cz$ cym i uzy ska au to ry tet?
Czas poka"e…
Warto przypomnie#, "e gdzie&
w szufladach GZM le"y przygotowana przez prez. Zygmunta Frankiewicza koncepcja ustawy metropolitalnej. Proponuje ona obligatoryjny
zwi$zek komunalny z w%adz$ wybieran$ w wyborach bezpo&rednich. Zdaniem autorów koncepcji,
tylko takie wybory gwarantuj$ silne przywództwo metropolii. Na pytanie dziennikarza, dlaczego ten
projekt nie zosta% nigdy przes%any
do Sejmu, pad%a odpowied): – Przekaza"em go do GZM. Takie by"o moje zadanie. Co do reszty, to trzeba
tylko chcie%... Zarz!d GZM tematu
do dzi& nie podj!". Dokument nie
zosta% nawet upubliczniony. Trudno
wr!cz do niego dotrze#…
Wi#c jednak ustawa?
2008 r. pojawi% si! wreszcie
W
projekt ustawy (o bardzo d%ugiej nazwie, na któr$ szkoda tu miej-

sca, ale w skrócie nazywanej „ustaw$ o obszarach metropolitalnych”)
przygotowany przez MSWiA. Mo"na go bez trudu znale)# w internecie,
wi!c ja przytocz! tylko fragment opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów:
„Przepisy projektu w zakresie
definicji obszaru metropolitalnego, celów jego tworzenia, ustanawiania jego granic i funkcjonowania, s% tak nieprecyzyjne, has"owe
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i niedookre!lone, zredagowane j!zykiem komentarza, a nie norm
prawnych, "e trudno jest zrozumie# przedmiot regulacji. /…/
obszar metropolitalny nie stanowi
jednostki zasadniczego podzia"u
pa#stwa, ale na jego terenie dzia"a$
b!dzie organ o wszystkich cechach
jednostki samorz%du terytorialnego.
Zespó$ (zarz!dzaj!cy – przyp.
aut.) ma „zarz%dza# sprawami”
obszaru metropolitalnego, tylko
nie wiadomo co to znaczy i jakimi sprawami. /…/ przewiduje si!
&e ze spó" b! dzie móg" (chy ba
w drodze uchwa"y jego organu stanowi%cego) zobowi%zywa$ do okre'lonych dzia"a# gminy, /…/ Nie da
si! tych pro po zy cji po go dzi$
z art. 16 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym samorz%d wykonuje
zadania publiczne w imieniu w"asnym i na w"asn% odpowiedzialno'$. /…/ na podstawie uchwa"y zespo "u, po prze pro wa dze niu nie
wiadomo przez kogo nieokre'lonych analiz, gmina mo&e wbrew
swojej woli znale($ si! w obszarze
i by$ zo bli go wa na do p"a ce nia
sk"adek na rzecz zespo"u, a przecie&
nie musi mie$ na to pieni!dzy.”
Projekt znikn%". W 2010 r. na "amach Dziennika Zachodniego kolejny marsza"ek – Bogus"aw )migielski rzuci" kolejny pomys": – Dla
"l!ska powinna by# odr$bna ustawa.
Organem wykonawczym mog%aby
zosta# specjalnie utworzona jednostka podleg%a urz$dowi marsza%kowskiemu, kierowana przez zarz!d
województwa. Jako urz!d mamy
po prostu wszelkie narz$dzia, by te
zadania realizowa#. Tego pomys"u
(chyba na szcz!'cie) nigdy nie przekuto na konkretny projekt.
I nagle pojawi"a si! idea dziwnego tworu – „powiatu metropolitalnego”. To on przej%"by od gmin i powiatów cz!'$ kompetencji. Radni
byliby wybierani przez mieszka#ców i to oni dopiero wybieraliby zarz%d metropolii. Ustaw! obieca"
przed wyborami 2011 r. lider 'l%skiej PO pose" Tomasz Tomczykiewicz. Media nie pozostawi"y na nim
suchej nitki, odliczaj%c zapowiedziane 100 dni…
Na pocz%tku 2012 r. min. Micha"
Boni og"osi", &e nie b!dzie ustawy
tyl ko dla aglo me ra cji ka to wic kiej: – Nie b$dziemy szli drog! eksperymentu ustawy w jednym miejscu
w kraju; chcieliby&my, by ta opcja
metropolitalna by%a dost$pna dla
wszystkich. Lobby 'l%skich polityków okaza"o si! o wiele za s"abe.

Kilka miesi!cy pó(niej w czasie
publicznej debaty pos. Marek Wójcik (wspó"autor projektu) wci%&
mówi": – Przygotowali&my projekt,
który b$dzie wprost do zastosowania na Górnym "l!sku, uwa'am, 'e
równie' bez przeszkód w Trójmie&cie czy w Warszawie. Próbujemy
przekona# ministra Boniego, by
przygotowa% kilka rozwi!za(. Jedno dla takich zespo%ów jak "l!sk czy
Pomorze, ze wspóln! infrastruktur!, a inne np. dla Bydgoszczy i Torunia, jeszcze inne – dla silnego
miasta, które oddzia%uje na powiat,
jak Pozna( czy Kraków. W naszym
projekcie dla powiatu metropolitalnego zostawa%oby ca%e tzw. janosikowe, które samorz!dy na "l!sku
p%ac! do bud'etu pa(stwa. )!cz!ce si$ samorz!dy otrzymywa%yby dodatkowe 5 proc. podatku od osób fizycznych. To kilkaset milionów z%.
Nie przekonali nie tylko ministra… Dodatkowe pieni%dze okaza"y si! nie do prze"kni!cia dla rz%du,
a potencjalne metropolie zacz!"y si!
mno&y$, jak grzyby po deszczu.
I kiedy ju& si! wydawa"o, &e
wszystko umar"o ('mierci% niezbyt
naturaln%), w 2013 r. (znów przed
wyborami, tym razem samorz%dowymi) znowu zacz!to obiecywa$
ustaw!. Prasa pisa"a: „Platforma
znów chce wskrzesi# metropoli$. Licz! na cud, czy co?”
Przy okazji okaza"o si!, kto jest
winien. – Nie b$dziemy si$ ju'
ogl!da# na prezydentów, bo wiadomo, 'e nigdy nie uzyskamy ich zgody, bo po prostu nie chc! dzieli# si$
w%adz! – grzmia"a pos"anka Danuta Pietraszewska. – Liczymy, 'e tym
razem uda si$ wprowadzi# ustaw$
na szybk! &cie'k$– wyja'nia" ówczesny szef GZM i prezydent )wi!toch"owic Dawid Kostempski.
Poprzedni projekt nieznacznie
zmieniono, ale pos. Tomasz Tomczykiewicz og"osi" dziennikarzom,
&e „wprowadza rewolucyjne zmiany. Nie do'$, &e rada ma by$ zaled wie 9-oso bo wa, to jesz cze jej
przewodnicz%cy ma by$ jednocze'nie starost% powiatu”. – Si$gamy tu
do wzorców przed wo jen nych.
W okresie II Rzeczypospolitej burmistrz, by% jednocze&nie przewodnicz!cym rady powiatu. Dlaczego
aku rat tu mia "o by by$ tak, jak
przed wojn% i inaczej ni& na wszystkich innych szczeblach samorz%du?
To pozostanie tajemnic% autorów
projektu.
Po wiat me tro po li tal ny mia" by
przej%$ tylko cz!'$ zada# miast –

tych, które do tej pory realizowane
by"y poprzez zwi%zki mi!dzygminne. Przewidziano mo&liwo'$ podpisywania porozumie# przez w"adze
powiatu metropolitalnego z mniejszymi gminami w zakresie np. utrzymania dróg, czy organizacji komunikacji publicznej. Takie miasta,
jak Czelad( czy Miko"ów, nie b!d%c
cz"onkami metropolii, mog"yby z ni%
wspó"pracowa$.
Mia sta me tro po lii przez pi!$
pierwszych lat mia"yby mie$ wi!kszy o 5% udzia" w podatku PIT. Podobno zwi!kszy"oby to przychody
gmin o 200 mln z". Miasta by"yby
te& zwolnione z tzw. janosikowego.
To kolejne 80 mln z". Bud&et powiatu metropolitalnego mia"by wynosi$ oko"o miliarda z"otych.
Projekt spotka" si! ze zmasowan%
krytyk% ze strony opozycji, koalicyjnego PSL i organizacji samorz%dowych. Krytykowano sam% ide! powiatu jako dziwnego, nowego tworu.
Brak wyborów bezpo'rednich starosty i ma"a liczebno'$ rady mia"a
z góry stawia$ w uprzywilejowanej
pozycji parti! polityczn%… Projekt
jednak trafi" do I czytania w lutym
2014 r. Sejm zadecydowa", &ezostanie on skierowany do komisji sejmowych.
Z t% „szybk% 'cie&k% legislacyjn%”
jako' nie wysz"o. Min%" ju& rok
i cztery miesi%ce… Nied"ugo znów
wybory. Zgodnie z prawem, nowo
wybrany sejm nie mo&e kontynuowa$ prac. Mo &e tyl ko za cz%$
od nowa. Mo&e, ale nie musi…
Niech za point! pos"u&y to, co ponad rok temu powiedzia" s"uchaj%cy debaty sejmowej ówczesny marsza"ek Miros"aw Seku"a: to pierwszy
projekt, który doszed% do pierwszego czytania. I to jedyna jego zaleta?
!
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.

W

jednym z ostatnich swoich
fe lie to nów spor to wych
w „Ga ze cie Wy bor czej”
Wojciech Kuczok przywo!a! typowo
"l#ski czasownik luftn!" si#, znacz#cy tyle, co „trafi$ w powietrze zamiast w pi!k%”. U&ywam go zawsze, gdy tyl ko wi dz% ta kie
zdarzenie czy gram w pi!k% no&n#,
a i przekaza!em to s!owo swej progeniturze, czyli synowi i wnukom!
Poniewa& za" w ostatnich tygodniach bez przerwy jestem w lufcie,
czyli w podró&ach samolotowych,
postanowi!em dzisiejszy odcinek
po"wi%ci$ i owemu luftowi, i szeroko poj%temu lataniu.
Czasownikowa forma luftn!"
si# pochodzi, oczywi"cie, od rzeczownika luft, przej%tego z niemieckiego die Luft „powietrze”.
Mówi# 'l#zacy: „Otwórz okno,
&eby by!o wiyncyj luftu”, „Zdrowo
by$ na "wiy&ym lufcie”, „Sam momy niyzdrowy luft” (Bo&ena Cz#stka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena
Synowiec: „Ma!y s!ownik gwary
Górnego 'l#ska”, Katowice 2000,
str. 124). Potwierdzeniem utrwalonej obecno"ci luftu w "l#skiej komunikacji j%zykowej s# te& wyra&enia
i zwroty typu w lufcie, z luftem, bez
lu ftu, nie ma lu ftu, brak lu ftu.
Pierwsze z wymienionych po!#cze( bywa u&ywane nie tylko jako
regionalny odpowiednik standardowego „w powietrzu”, ale te& jako
okre"lenie „wysoko"ci, wysokiego
pu!apu”. Na alejce przed moim rodzinnym domem w Tarnowskich
Grach us!y sza !em na przy k!ad
przed laty taki oto dialog – zaczepk% ma!ego ch!opca i replik% wysokiego: „Ty, d!ugi, jak tam w lufcie?” – „Ty, ma!y, jak tam w niskiej
atmosferze?”.
W codziennym obiegu s# równie&
derywaty od luftu: lufci", luftowa"
„wietrzy$”: „Od rana lufcymy ta
izba”, „Luftujcie sam zaroz, bo
"mierdzi”, „Niy luftuj, bo bydzie
przecióng”. Luftowa" mo&e by$
tak&e u&yte w znaczeniu „przegania$
kogo", co" z miejsca na miejsce”:
„Alojz luftuje go!ymbie”, „Tyn pijok (!o&yrok) za" luftuje swoja baba”. Samo za" luftn!" si# znaczy nie
tylko tyle, co „trafi$ w powietrze zamiast w pi!k%”, ale i – ogólnie – „trafi$ w powietrze zamiast do jakiego"
celu” („Za ko&dym razym sie luftnó!, taki " niego szczelec”) oraz
„przewietrzy$ si%, przespacerowa$
si%” („Po po!edniu my sie luftli
nad woda”, „Trza by sie kaj luftnó($
na kole”).

Luftn#$ si%
Bardzo charakterystyczne, bo b%d#ce przyk!adem obcego modelu
s!owotwórczego, s# z!o&enia z cz!onem odró&niaj#cym na pierwszym
miejscu – typu luftbiksa „wiatrówka,
strzelba” („Chopcy szczylali z luftbikse”) albo luftplómpa, luftplómpka „pompka” („Achim, po&yc mi luft plóm py”, „Jak sie wy biy rosz
w dalszo dróga na kole, zawdy bier
ze sobóm luftplómpka”).
Luftownik z kolei to „wywietrznik,
lufcik” („Otwórz tyn luftownik”). Jak
Pa(stwo widz#, w jego parafrazie
zna czenio wej po jawi! si% lufcik
(z niemieckiego Luftzuege) – okre"lenie, które wesz!o do j%zyka ogólnopolskiego, definiowane jako „niewielka cz%"$ okna z szyb# osadzon#
w ruchomej ramie, daj#ca si% oddzielnie otwiera$; wywietrznik”
(„Uniwersalny s!ownik j%zyka polskiego” pod red. prof. Stanis!awa Dubisza, Warszawa 2003, t. 2, str. 683).

Dopowiedzmy, &e w potocznym
j%zyku standardowym luft jako „powietrze” te& jest u&ywany, cho$
na pewno rzadziej ni& na 'l#sku
(„Wyj"$ na "wie&y luft”) – tak jak doskonale jest znane wszystkim Polakom potoczne wyra&enie do luftu odnoszone do kogo" lub czego" nic
niewartego („Aktor, film do luftu”,
„Praca do luftu”). Rzadziej ju& natomiast s!yszy si% o lufcie „przewodzie
w piecu, kuchni, kominie, odprowadzaj#cym dym”, bo i samo to urz#dze nie od cho dzi nie uchron nie
w przesz!o"$!
Przejd)my teraz do zapowiedzianego w#tku samolotowego, do latania,
fruwania. – Typowo "l#skim okre"leniem samolotu jest przeniesiony z j%zyka niemieckiego fliger, fligier: „Lecio!e" ju& kiedy fligrym?”, „Jeszczech
takiygo fligra niy widzia!a na naszym
lotnisku” – czytamy w przywo!anym wy&ej „Ma!ym s!owniku gwary
Górnego 'l#ska”. Przynosi on równie& informacj%, &e fliger, fligier mo&e te& oznacza$ „ma!e okienko, wywietrznik”: „*otwórz tyn fliger, niych
sie trocha wywietrzy”.
G!ównie za spraw# tytu!u znanej
ksi#&ki Szczepana Twardocha przypomnia! mi si% z dzieci(stwa drach,
czyli „latawiec” („Jesiynióm chopcy zawsze puszczajóm drachy”). Dla
porz#dku dodajmy, &e drach to
równie& przeno"ne i &artobliwe nazwa nie psot ne go, nie zno "ne go
dziecka, !obuza, urwisa („Ty drachu,
kogo" to za" napasztowo!?”, „Pamiyntej sie, z takim drachym niy
"miysz sie kolegowa$!”). Drach
pochodzi z niemieckiego Drache,
Drachen, a w j%zyku tym jest nie
tylko okre"leniem latawca, ale tak&e smoka i j%dzy.
Typowym "l#skim odpowiednikiem latania, fruwania jest furganie,
rzadziej – fiurganie: „Jaskó!ki nisko
furgajóm (fiurgajóm), mo sie na
dyszcz”. Przeno"nie furga" (fiurga") to „wynosi$ si% nad innych, by$
przesadnie ambitnym”: „Óna by
wysoko furga!a!” – czytamy w s!owniku Cz#stki-Szymon, Ludwiga i Synowiec na str. 67. Niew#tpliwie
od owego furgania pochodzi do"$
popularne w naszych stronach nazwisko Furgacz.
Ca!a natomiast leksykalna seria:
furga", furka", furkn!", furcze", furkota", fruga", fruwa", frun!", furn!",
fur ta" two rzy ro dzi n% wy ra zów
d)wi%kona"ladowczych – z cz#stk#
fru! w punkcie wyj"cia.
!
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Dzie! Ziemi wpisali do ekologicznego kalendarza Amerykanie i Kanadyjczycy. W 1970
roku dwadzie"cia milionów
obywateli tych krajów zamanifestowa#o swoj$ niezgod%
na totalne wyniszczanie "rodowiska naturalnego. Dwadzie"cia lat pó&niej, do zaplanowanej na 22 kwiet nia przez
or ga ni za to rów Earth Day
akcji, w wymiarze globalnym
i lokalnym, przyst$pi#o ju'
sto kil ka dzie si$t kra jów.
Zamieni#a si% ona w najwi%ksz$ w historii demonstracj%
w obro nie na szej pla ne ty. I obywatelsk$ przestrog%
dla konsumpcyjnego "wiata,
bez umiaru poch#aniaj$cego
'yciodajne zasoby Ziemi.
(wier) wieku temu do tej
akcji do#$czy#a równie' Polska. Z wielk$ nadziej$ tak'e
miasta górno"l$skiej aglomeracji, plasuj$ce si% wówczas
w globalnej czo#ówce miejsc
o najwi%kszym ska'eniu "rodowiska. Od tamtego czasu
w eko lo gicz nym pej za 'u
naszego kraju wiele si% zmieni#o. U"wiadamia nam ten
fakt corocznie 22 kwietnia
Wojewódzki Fundusz Ochrony *rodowiska i Gospodarki
Wod nej w Ka to wi cach.
W Dniu Ziemi, jako jedyny
w kraju, honoruje wyró'nieniami i zielonymi czekami
osoby, które si% do tych zmian
przyczyniaj$.

Laureaci

W ka te go rii: in no wa cje
i technologie nie wy$oniono
laureata „Zielonego czeku”.
Dyplom honorowy zosta$ przyznany zespo$owi w sk$adzie:
prof. dr hab. in&. Tadeusz Glinka, dr hab. in&. Jakub Bernatt;
dr in&. Robert Rossa za opracowanie i wdro&enie nowoczesnego, bezemisyjnego nap!du elektrycz ne go do elek try fi ka cji
miejskich samochodów osobowych i dostawczych o masie
ca$kowitej do 3,5 tony.
Programy i akcje ochrony
przyrody to kolejna kategoria,
w której „Zielonym czekiem”
uhonorowany zosta$ zespó$:
Adam Gabry", Izabela Cogiel,
Rados$awa Radziwo'czyk-Gabry" za dzia$alno"% proekologiczn# w ramach Stowarzyszenia
„Nasze Kalety”. W szczególno"ci za popularyzacj! wiedzy
z tej dziedziny w"ród dzieci,
Laureatki z miko!owskiego O"rodka Edukacji Ekologicznej Dzieci: m$odzie&y i doros$ych.
od lewej Justyna Soblik, Agnieszka Król i Ewa Chmielorz
Bogato by$y reprezentowane
pra ce na uko wo -ba daw cze.
l!ski ekologiczne wpisali"my w l!- przyzwoito"% w imi! dobra wspólnego, „Zielony czek” w tej kategorii otrzyma$
ki naszych czasów. S# one dla wie- wpisa$y swoj# niekonwencjonaln# dzia- dr in&. Robert Mys$ajek za wieloletnie balu z nas silnym impulsem do w$#czenia $alno"%. Zas$ugi takich osób, nie tylko dla dania nad sk$adem gatunkowym, ekolosi! w proces naprawy "rodowiska natu- ekologii, trudno przeceni%.
gi#, behawiorem, genetyk# i problemaJest ich coraz wi!cej tak&e w woje- mi ochro ny ssa ków wo je wódz twa
ralnego. Pog$!biaj# nasz# ekologiczn#
"wiadomo"% w wielu dziedzinach &ycia. wództwie "l#skim. Pokaza$ to równie& "l#skiego.
Ochronie zasobów przyrody coraz lepiej kolejny, og$aszany od 1994 roku przez
Dr in&. Robert Mys$ajek od wielu lat
s$u&y nauka, prawo, innowacyjno"% go- Wojewódzki Fundusz Ochrony (rodowi- wspó$pracuje z organizacjami pozarz#dospodarki, samorz#dno"%, g$os obywatel- ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wymi, zajmuj#cymi si! ochron# przyroski. Coraz wi!ksz# te& rol! przypisuje- kon kurs pod na zw# „Zie lo ne cze - dy. Z jego inicjatywy powsta$o Stowarzyki 2015”. Adresowany jest do osób, szenie dla Natury „Wilk”. Jest cz$onkiem
my edukacji ekologicznej Polaków.
Wobec nowych zagro&e', wiedz! z tej szczególnie wyró&niaj#cych si! w dzia- Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
dziedziny, trzeba bezustannie wzbogaca%, $alno"ci na rzecz szeroko pojmowanej w Katowicach oraz Rady Naukowodoskonali%, promowa% i porównywa% ekologii. Dot#d nagrodzono nimi 220 -Spo$ecznej Le"nego Kompleksu Promoz do"wiadczeniami i osi#gni!ciami in- osób.
cyjnego „Lasy Beskidu (l#skiego”.
W tym roku do konkursu zg$oszonych krajów. W my"l zasady, &e "rodoW tej kategorii przyznano te& dwa dywisko naturalne to jeden wspólny system no 55 wniosków w sze"ciu kategoriach. plomy honorowe. Otrzymali je: dr hab.
przyrodniczy, dzia$aj#cy na zasadzie Decyzj# kapitu$y konkursu przyznano Piotr )aszczyca za wk$ad merytorycztrzyna"cie „Zielonych czeków”, trzy na- ny do koncepcji naukowego projektu,
naczy' po$#czonych.
Czyni# to pasjonaci, zwi#zani z poza- grody zespo$owe i cztery nagrody indy- którego realizacja przyczynia si! do leprz#dowymi organizacjami, stowarzy- widualne. Przyznano równie& jeden dy- szej ochrony i zarz#dzania Zbiornikiem
szeniami, fundacjami i wieloma innymi plom uznania i pi!tna"cie dyplomów Gocza$kowickim w warunkach zagropodmiotami prawnymi, które trosk! honorowych.
&enia powodzi# oraz prof. dr hab. Ja„Zielony czeki”, to zgodnie z regulami- nusz Here*niak za d$ugoletni# prac! nao czyste "rodowisko, zdrowie ludzi,
ochron! przyrody, kultury w najszerszym nem, indywidualne nagrody finansowe uko w# na rzecz ochro ny przy ro dy
tego s$owa znaczeniu czy o zawodow# w wysoko"ci – 7,5 tys. z$otych; zespo$o- regionu.
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Czeki dla... Ziemi

we – do 15 tys. z$otych.(z zastrze&eniem, &e nagroda dla jednego cz$onka zespo$u nie mo&e
przekroczy% kwoty 5 tys. z$otych).
Czeki oraz dyplomy honoro we wr! czo no lau re atom
22 kwietnia br., podczas uroczystej gali zorganizowanej
z okazji Dnia Ziemi w katowickim Kinoteatrze „Rialto”.

Przedszkolaki w „K!ciku ma"ego ogrodnika”

W dziedzinie: edukacja ekologiczna
dzieci i m!odzie"y, Kapitu!a konkursu
przyzna!a dwa „Zielone czeki”.
Jeden z nich otrzyma!y zespo!owo edukatorki z O"rodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Miko!owie: Ewa Chmielorz,
Agniesz ka Król i Ju sty na So blik
za ogromne zaanga#owanie, pasj$ i po"wi$cenie, z jakim przygotowuj% i prowadz% stacjonarne i terenowe zaj$cia dla
najm!odszych w wieku przedszkolnym
oraz wczesnoszkolnym.
Nauczanie ma!ych dzieci jest sztuk%
najwy#ej miary. Liczy si$ nie tylko wiedza nauczycieli, ich pasje czy dobre przygotowanie do tej pracy. Równie wa#ny
jest szczególny rodzaj empatii, która pozwala im od nowa „dorosn%&” do uczu&,
mo#liwo"ci percepcji, ciekawo"ci i spontanicznej otwarto"ci najm!odszych.
T$ sztuk$ opanowa!y do perfekcji
trzy nagrodzone pasjonatki przyrody, nauczycielki, wspó!pracuj%ce ze 'l%skim
Ogrodem Botanicznym, w którego przestrzeni O"rodek Edukacji Ekologicznej
jest zlokalizowany. W ich zaj$ciach czy
to o ochronie przyrody w najpi$kniejszym ogrodzie 'l%ska czy te# z recyklingu uczestnicz% grupy dzieci z ró#nych zak%tków regionu. Z rado"ci% przyswajaj%
sobie na #ywo wiedz$ przyrodnicz% jak
i t$, dotycz%c% twórczego wykorzystania
odpadów. Wielkim prze#yciem by!a dla
nich budowa karmników dla ptaków
z plastikowych butelek, kawa!ków drewna znalezionych w terenie, z odzyskanych sznurków, szyszek i naturalnych
tkanin czy budowa domków dla owadów.
Zw!aszcza #e na tych zaj$ciach ucz% si$
odpowiedzialnie dokarmia& zwierz$ta.
Bajeczny jest dla nich „K%cik ma!ego
ogrodnika” czy niezwykle emocjonujacy przygodowy program „'ladami smoka przyrodnika”. Ile cudów mog% zobaczy& w w$drówkach po najciekawszych
zak%tkach ogrodu botanicznego, jak%
frajd$ sprawia im obserwacja ptaków
przez lornetki czy ogrody tarasowe ze starymi odmianami drzew owocowych,

ogrody warzywne i wodne z „mieszka(cami” stawów i mokrade!, wiedz% najlepiej same.
Autorskie programy edukacyjne dla
naj m!od szych s% za wsze kre owa ne
w taki sposób by by!y poznawcze,
wykorzystywa!y zdolno"ci manualne
naj m!od szych, ich za in te re so wa nia
i wyobra)ni$, rozbudza!y w nich odpowiedzialno"&, wra#liwo"& na pi$kno natury i ochot$ dzia!ania na rzecz ochrony "rodowiska.
Indywidualny zdobywca „Zielonego
czeku” w tej kategorii harcmistrz Andrzej
Lichota od wielu lat kreuje polityk$
ekologiczn% w Chor%gwi 'l%skiej ZHP,
zrzeszaj%cej 12 tysi$cy dzieci. Dzi$ki niemu powsta!o Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze "cie#kami edukacyjnymi i dydaktycznymi, niezb$dnymi
do poznawania zasad i metod ochrony
przyrody, umi!owania ojczystego krajobrazu i niepowtarzalnych walorów obiektów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Harcerze z tej Chor%gwi dobrze znaj% swoje ekologiczne powinno"ci. Zawsze pierwsi s% tam, gdzie trwa akcja
„Sprz%tanie 'wiata”, polskich gór, zdobywane ekologicznych sprawno"ci.
Za promocj$ bez ma!a stukilometrowej, urokliwej trasy rowerowej pn.
„Le"no Rajza”, oplataj%cej Kalety, Kosz$cin, Miasteczko 'l%skie, 'wierklaniec,
Tworóg i Wo)niki oraz zainicjowanie nakr$cenie filmu o tej trasie, „Zielony
czek” w kategorii – publicystyka ekologiczna otrzyma! Jaros!aw My"liwski.
Pomys! stworzenia tej trasy, biegn%cej
przez zielone, urokliwe zak%tki 'l%ska,
urodzi! si$ w redakcji tarnogórskiego tygodnika „Gwarek”. Samorz%dy tych
gmin wspar!y pomys!. Podobnie jak
Wojewódzki Fundusz Ochrony 'rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który swoim dofinansowaniem umo#liwi! nakr$cenie filmu, opowiadaj%cego
o przyrodzie, widzianej z perspektywy
rowerzystów.

W kategorii dzia!ania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych – przyznano trzy dyplomy honorowe i jeden czek. Otrzymali je zespo!owo
nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jaros!aw Weso!ek z Zespo!u Szkó! Che micz no-Me dycz nych
i Ogólnokszta!c%cych w Tarnowskich
Górach – pomys!odawcy i organizatorzy
konkursów ekologicznych, cyklicznych
warsztatów oraz wyk!adów i konferencji w tej dziedzinie dla samorz%dów,
przedsi$biorców i nauczycieli oraz Józef
Smolorz. Lucyna Kwiatkowska i Marcin
Smolorz za niezwyk!% pasj$ ratowania
drzew oraz wyró#niono nim równie#
prof. dr. hab. Stanis!awa Wik$ za d!ugoletni% prac$ naukow% na rzecz ochrony
przyrody.
„Zielonym czekiem” w tej kategorii uhonorowano dr Agnieszk$ Bielsk%-Brodziak
z wydzia!u prawa i administracji Uniwersytetu 'l%skiego za budowanie „mostów”
i komunikacji mi$dzy wolontariuszami
dzia!aj%cymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierz%t a "rodowiskami prawniczymi.
Laureatka, dzi$kuj%c za to szczególne
wyró#nienie dla ca!ego grona ludzi zaanga#owanych w ochron$ naszych „braci
mniejszych”, podkre"li!a i to, #e spotkania naukowców z praktykami, funkcjonariuszami publicznymi, aktywistami i wolontariuszami s% spoiwem nieodzownym
do zbudowania silnego "rodowiska, rozwi%zuj%cego problemy zwierz%t.
Nagroda specjalna zosta!a przyznana
zespo!owi w sk!adzie: Anna Tarkowska,
Agata Sady oraz Micha! Siedlaczka
z Fundacji „Zielona Liga”. To fundacja
niezwykle zas!u#ona w popularyzowaniu
"l%skiej przyrody i problemów "rodowiska naturalnego, w promowaniu zrównowa#onego rozwoju, wspomaganiu formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej,
kszta!towaniu postaw proekologicznych
m!odego pokolenia.
JOLANTA MATIAKOWSKA
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o wie!" Ada ma Bah da ja
P
„Wakacje z duchami” to
jedna z moich ulubionych lek-

Duchy gór%!

64

TEATR

Fot. Maciej Stobierski/mat. teatru

ni#!ek) – typ z s#usznie minionej epoki i… spod ciemnej
gwiazdy. Pozostali aktorzy
tur z m#odzie$czych lat, ksi%&równie& zas#uguj% na wymieka której nie da si' zapomnie".
nienie: Agnieszka Bie$kowska,
Powie!" po raz pierwszy wyMicha# Ba#aga, Kamil Bochda #a „Na sza Ksi' gar nia”
niak, Grzegorz Kwas i Tow 1962 r. w serii Klub Siedmiu
masz Muszy$ski. Nie tylko
Przygód. Ozdobiona zosta#a
wspaniale wcielili si' w grane
genialnymi ilustracjami Bohdapostaci, ale doskonale bawi%
na Butenki. Ile& !wietnych
si' razem z widowni%!
czytade# dla m#odych ukaza#o
Zamki, szczególnie za! te
si' w tej serii. Ka&dy, kto
najbli&sze naszym sercom, czypo nie si'ga#, pozosta# do dzili jurajskie Orle Gniazda dusiaj wier nym czy tel ni kiem
chom zawdzi'czaj% swoje przeksi%&ek.
trwanie. To wcale nie takie
W „Wakacjach z duchami”
Paczka detektywów: Przemys"aw Kania (Pere"ka), Aleksander Blitek !mieszne. W czasach, kiedy nie
!ledzimy nowe przygody boha- (Mand!aro), Edyta Ostojak (Dziewi#tka), Krzysztof Korzeniowski (Paragon). by#o internetu a telewizja raczterów znanych z wcze!niejkowa#a, wieczorne posiady
szej, równie popularnej pozynajcz'!ciej ko$czy#y si' straszcji tego autora „Do przerwy
nymi opowie!ciami o poja0:1”: Maniusia „Paragona”,
wiaj%cych si' na zamkach duFelka „Mand!aro” i Bogusia
chach. W latach 60. i 70. sam
„Pere"ki”. W ksi%&ce Bahdaja
straszy#em ile wlezie okoliczsympatyczne ch#opaki zapronych miesz ka$ ców, któ rzy
szeni przez ciotk' Pere"ki, sp'dzaj% wa- W 2014 r. jego dramat „Obl'&enie” po raz przechwalali si', &e traktuj% cudowne rukacje w le!niczówce nad jeziorem. W po- kolejny zwyci'&y# w pozna$skim konkur- iny jako magazyny materia#ów budowlabliskim zamku dochodzi do niezwyk#ych sie Metafory Rzeczywisto!ci. My!l', &e to nych. Ukochan% bohaterk% moich niesamowydarze$, przypisywanych dzia#aniom du- dopiero pocz%tek jego scenicznych sukce- witych opowie!ci by#a Olimpia Bonerówna
chów: pojawiaj% si' !wiat#a, ha#asy i wid- sów i jeszcze nieraz o nich us#yszymy. z Ogrodzie$ca. Kocha#o si' dziewcz' bez
mowe postacie. Ch#opcy staraj% si' wyja- Bardzo wa&ne jest to, &e ceni% go nie tyl- pami'ci i z wzajemno!ci% w pi'knym ry!ni" tajemnicze zjawiska. Przekonuj% si', ko profesjonali!ci, ale kocha teatralna wi- cerzu Stanis#awie Kmicie. Wybranek nie
&e zamek ukrywa jaki! sekret, a po oko- downia.
zosta# zaakceptowany przez ojca Olimpii
Wyre&yserowa# na sosnowieckiej sce- Seweryna, który intrygami doprowadzi#
licy kr%&y wielu dziwnych i podejrzanych
osobników… W Teatrze Zag#'bia, który nie „Wakacje z duchami” s#yn%cy z poczu- m#odzie$ca do samobójstwa. Córk' wyw#a!nie wprowadzi# do swojego repertu- cia humoru Jerzy Jan Po#o$ski. Któ& nie wióz# do Ogrodzie$ca, aby nie dotar#a
aru sceniczn% adaptacj', jak to si' dzisiaj pami'ta z krakowskiego kabaretu „Forma- do niej tragiczna nowina. Najgrubsze mumówi kultowej powie!ci, miejsce akcji cja Chatelet” s#ynnego zwrotu „panie re- ry nie ustrzeg#y jej przed okrutn% prawd%
zmieniono: Paragon, Mand!aro i Pere"- &yserzu” kierowanego w#a!nie do pana i… z rozpaczy wyskoczy#a z okna po#uka sp'dzaj% wakacje nie w le!niczówce, Jurka? Wed#ug mnie jeszcze przez d#ugie dniowej baszty. No i od tamtego czasu spaale w mieszkaniu ciotki w… blokowisku lata, jako artysta pozostanie radosnym ceruje o pó#nocy po zamkowych blankach.
w sosnowieckim Sielcu. Nic nie wró&y, &e m#odzie$cem, nios%cym ze sob% u!miech Od siebie zawsze dodawa#em, &e Olimpia
b'dzie to atrakcyjny pobyt. Jedynej roz- i pozytywn% energi'. „Wakacje z ducha- pilnuje miejsca swojej tragedii i ka&demu,
rywki dostarcza im kot Hator, który, mi” !miesz% i budz% refleksje, trzymaj% kto zagra&a istnieniu jej wieczystej rezychadzaj%c w#asnymi drogami, cz'sto si' w napi'ciu, bawi%, wzruszaj%. Przedsta- dencji szykuje niez#% #a)ni'… Do tego dogubi i trzeba go szukiwa". Ch#opcy zak#a- wienie jest roz!piewane i rozta$czone, ale dawa#em histori' czarnego psa, czyli z#edaj% agencj' detektywistyczn%, w której bez przesady. Wszystkiego w sam raz. For- go ducha kasztelana okrutnika Stanis#awa
wzorem Sherlocka Holmesa, u&ywaj%c ma spektaklu, dzi'ki doborowi wspania- Warszyckiego. W Bobolicach i Mirowie te&
metody dedukcji, czyli logicznego rozu- #ych pomocników nieomal doskona#a straszy#em duchami mieszkaj%cymi w podmowania i wyci#gania wniosków na pod- (Teatr Zag#'bia ju& nas do tego przyzwy- ziemiach #%cz%cych oba zamki, zw#aszcza
stawie prawdziwych przes"anek #atwiej im czai#). Choreografia jest dzie#em mistrza pewnego boboliczanina, który chwali# si'
odnajdywa" kota-uciekiniera. Deszcz pa- Jaros#awa Sta$ka, którego pomys#y twór- chlewikiem zbudowanym z zamkowych
da i pada a ch#opcy si' okropnie nudz% (to czo rozwin'#a, serdecznie oklaskiwana kamieni. „Teraz niech pan uwa&a, mieszpowszechnie znana rzecz). Na s%siaduj%- na premierze, asystentka Natalia Stanin- ka$cy podziemi bywaj% m!ciwi” – mówicym z osiedlem starym Zamku Sieleckim ska. Muzyka Joanny Piwowar-Antosie- #em z powag%. Pisa#em o tym cz'sto, oporozpoczyna si' przebudowa i… pojawia wicz znakomicie s#u&y tanecznym i wo- wiada#em i cieszy#y mnie spotkania
si' duch a w mieszkaniu ciotki atrakcyj- kal nym po pi som, szko da tyl ko, &e z osobami, które… czarnego psa spotkana kole&anka z s%siedztwa Dziewi#tka. Oj, po spektaklu nie da si' niczego zanuci". #y! Wierzy#em, &e pomagam zabytkom…
zaczyna si' wtedy dzia". Co z tego wyni- Przyda#by si' jeden male$ki szlagier. W to, &e zjawy ratuj% zabytek wierz% te&
k#o? Dowiecie si' w Teatrze Zag#'bia. Za- Scenografia – wykorzystuj%ca najnowo- bohaterowie „Wakacji z duchami” na sobawa jest przednia, zarówno dla m#odych, cze!niejsz% technik' multimedialn% – funk- snowieckiej scenie. Z#y biznesmen (nie
jak i dla zdecydowanie starszych wi- cjonalna i b'd%ca rado!ci% i relaksem dla brakowa#o takich na pocz%tku lat 90.), któdzów. S% wszystkie atrakcyjne w%tki oczu zm'czonych osaczaj%cymi nas ze ry planuje zniszczy" zamek i zamieni" go
z powie!ci Bahdaja, a nawet wi'cej! wszystkich stron krzykliwymi reklamami, w najciemniejszy pod s#o$cem interes, poAdaptacja i dramaturgia jest bowiem jest dzie#em Mariki Wojciechowskiej.
nosi pora&k'. I o to chodzi. Duchy gór%!
Par' s#ów o aktorach. Aleksander Blidzie#em !wietnego prozaika i dramatopiWITOLD KOCI*SKI
sarza Piotra Rowickiego, którego sztuka tek (Mand!aro) – !mieszny, weso#y i naj„Ch#opiec malowany” zwyci'&y#a w ogól- bardziej ruchliwy, Przemys#aw Kania
nopolskim konkursie na sztuk' wspó#cze- (Pere"ka) – zakochany, wzdychaj%cy, najAdam Bahdaj Wakacje z duchami. Adaptasn% Metafory Rzeczywisto!ci organizowa- bardziej strachliwy, Krzysztof Korzecja i dramaturgia: Piotr Rowicki, re!yseria:
nym przez Teatr Polski w Poznaniu. Pisarz niowski (Paragon) – trzyma kolegów
Jerzy Jan Po"o#ski, scenografia i kostiumy:
jest równie& znany widzom Festiwalu w ryzach, jako ten najwi'kszy, najstarszy
Marika Wojciechowska, multimedia: Dawid
Dramaturgii Wspó#czesnej „Rzeczywi- i najodwa&niejszy detektyw-amator. TrudKo z"ow ski, wi deo: Alek san dra Fu da la,
Kamil Nies"ony, muzyka: Joanna Piwowarsto!" przedstawiona” w Zabrzu. W 2011 r. no nie zakocha" si' w Dziewi#tce skoro
-Antosiewicz, choreografia: Jaros"aw Stadzi'ki wspomnianej sztuce „Ch#opiec zagra#a j% Edyta Ostojak. Andrzej (leziak
niek, asystentka choreografa: Natalia Staninmalowany” uznany zosta# najlepszym (Nauczyciel, Ochroniarz) jak zawsze wyska. Premiera: Teatr Zag"$bia w Sosnowcu
dramatopisarzem, a w 2013 r. otrzyma# na- razisty i profesjonalnie perfekcyjny.
25 kwietnia 2015 r.
grod' publiczno!ci za spektakl „Matki”. Wreszcie Piotr Zawadzki (Dyrektor Pie-

Z bliska
i z daleka
do &wiata. Tym samym widz zaczyna zastanawia! si# nad mo%liwo&ci$ opisu &wiata, ale równie% nad kondycj$ cz"owieka, co
wzmacnia jeszcze nazwisko francuskiego
poety, Francisa Ponge’a.
Pozornie akcja sztuki rozgrywa si# mi#dzy dwoma astronomami: szefem Hubertem Finidorem, kierownikiem jednostki badawczej, cz"onkiem Akademii Nauk,
a Henrykiem, kandydatem na stanowisko
kierownika Zak"adu. Ich relacje ujawniaj$ stosunki w &wiatku naukowym, a jednocze&nie charakteryzuj$ wszystkie sytuacje
zale%no&ci. Przydatnym terminem okazuje si# „finidoryzacja” (okre&lenie wymy&lone przez Soni", a pobrzmiewaj$ce troch#
Gombrowiczem), co mo%na by t"umaczy!
jako uleg"o&!, a nawet lizusostwo, gdy zachowania s$ dobierane ze wzgl#du na konsekwencje i potencjalne korzy&ci. Tym
samym zamiast bran%owej sztuki o nauce
i %yciu naukowców otrzymujemy dyskusj#
o wspó"czesnej moralno&ci, a stawk$ starcia jest przywództwo, presti% i uznanie.
A wszystko zaczyna si# od fatalnej w skutkach kolacji, gdy Finidorowie pojawiaj$ si#
niespodziewanie, u Henryków brakuje jedzenia, a sytuacj# pogarszaj$ jeszcze k"opoty wychowawcze i podarte rajstopy
Ines. Splot przypadkowych okoliczno&ci
tworzy w#ze", który w farsie musia"by doprowadzi! do katastrofy, ale w sztuce
Rezy wszystko zale%y od Henryka.
Tu% przed fina"em Sonia wyjawia publiczno&ci, %e jej m$% jest troch# niezrównowa%ony emocjonalnie, dlatego nieustannie oscyluje mi#dzy stanem euforycznym
(wierzy w nagrod#) albo depresyjnym
(jest za"amany). I etiudy potwierdzaj$ t#
charakterystyk#, a papierkiem lakmusowym
okazuje si# jego relacja z Hubertem – Henryk jest albo uni%ony, albo niemal wulgarny, albo próbuje do&! spokojnie i racjonalnie przyj$! informacj# o artykule, tym
bardziej %e nie wiadomo jeszcze, co w nim
jest. Okazuje si#, %e w przedstawionym
uk"adzie, to w"a&nie Henryk jest g"ówn$
zmienn$ i od tego, czy b#dzie stanowczy
czy ciapowaty, zale%y mo%liwy zakres zachowa' pozosta"ych postaci.
Henryk realizuje komediowy typ naukowca i jest przeciwie'stwem Huberta, cz"owieka sukcesu (dobra posada, pozycja w&ród naukowców, dobrze skrojony garnitur), który
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do szczegó"owej analizy s"ów
i grymasów, które tworz$ przecie% jedyn$ rzeczywisto&! postaci, albo relatywizuje pokazane sy tu acje a% do ich
uniewa%nienia. Obie perspektywy próbowano po"$czy! w Teatrze im. Adama Mickiewicza
przy okazji sztuki Yasminy Rezy !ycie: trzy wersje, napisanej
w 2000 roku. By"o to pierwsze
spotkanie cz#stochowskiej publiczno&ci z twórczo&ci$ autorki na scenie, cho! wcze&niej
jej sztuki prezentowano podczas
spo tka' Czy ta nia Dra ma tu
Wspó"czesnego. Utwory Rezy
zago&ci"y w Polsce pod koniec XX wieku, gdy Sztuk" zagra" m.in. Teatr im. Stanis"awa
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem czy Stary Teatr w Krakowie, natomiast sztuka !ycie: trzy wersje pojawi"a si#
w Teatrze Kwadrat (2002) w re%yserii
Krzysztofa Zalewskiego z Mari$ Pakulnis,
Edyt$ Olszówk$, Krzysztofem Kolbergerem i Piotrem Machalic$. Potem !ycie wystawiono we Wroc"awiu, Katowicach i Krakowie (w Nowej Hucie). To w Teatrze
Kwadrat Piotr Machalica (Henryk) zachwyci" si# tekstem w doskona"ym przek"adzie Piotra Szymanowskiego, a przede
wszystkim jego partyturow$ struktur$,
dopuszczaj$c$ kolejne realizacje.
W cz#stochowskiej inscenizacji wyst$pili: Iwona Cho"uj (Sonia), Marta Honzatko (Ines Finidori), Adam Hutyra (Henryk)
oraz Waldemar Cudzik (Hubert Finidori).
Spektakl przygotowa" Piotr Machalica,
a asystowa" mu Adam Hutyra. Dwaj fizycy i ich %ony przedstawiaj$ trzy mo%liwe
warianty kolacji, gdy w internecie w"a&nie
opublikowano artyku" z obszaru bada'
m"odszego naukowca, a wp"ywowy szef nie
omieszka poinformowa! go o tym fakcie.
Zanim kolacja dla czterech osób zosta"a
zrealizowana na scenie, aktorzy czytali sztuk# w Carpe Diem 15 stycznia. Ostatecznie
tekst uzupe"ni"y: scenografia Grzegorza Polici'skiego (wcze&niej przygotowywa"
w naszym teatrze Tango FM), muzyka Bionulora, &wiat"o Andrzeja Wolfa. Postacie
ubrane przez Stanis"awa Kulczyka zacz#"y porusza! si# na scenie i reagowa!
na zachowania swoich partnerów, a interakcja stanowi przecie% g"ówny temat
sztuki. Autorka podkre&la, %e utwór przypomina fug#, wi#c g"ówne motywy pojawiaj$ si# w ró%nych konfiguracjach, innym
rejestrze, by niepostrze%enie stworzy!
nieco odmienion$ histori# i postacie.
Mo%na by powiedzie!, %e !ycie: trzy wersje to jeden z dramatów nawi$zuj$cych
do osi$gni#! wspó"czesnej fizyki i astronomii (tematem rozmowy jest droga mleczna i zjawisko hallo, które stanowi przedmiot
zainteresowa' Henryka), gdy pojawiaj$ si#
alternatywne wersje, jak np. ogl$dane
w Cz#stochowie podczas zesz"orocznego
Przegl$du Przedstawie' Istotnych Konstelacje Nicka Payne’a (Teatr Polonia). Tutaj
jednak fizyczny chaos zostaje przesuni#ty
na poziom psychologii postaci, ich nastrojów i prze%y!, gdy zmiana tonu i gestów
ujawnia przede wszystkim ich stosunek

wraz z trwaniem akcji coraz wyra(niej ujawnia swoje cyniczne
oblicze, upokarzaj$c %on# Ines
oraz wspó"pracowników. Konfrontacja mi#dzy naukowcami
jest tym bardziej nieunikniona, %e
w kolacji uczestniczy %ona
Henryka, Sonia, doskona"a prawniczka obecnie zatrudniona w korporacji kapita"owej,
która zajmuje dominuj$c$ pozycj# w rodzinie, a teraz jeszcze
postanawia obroni! swojego
m#%a. Jednocze&nie podczas kolacji Finidorowie nieco oddalaj$ si# od siebie – Hubert postanawia zbli%y! si# do pi#knej
Sonii, a jego %ona pod wp"ywem
alkoholu zaczyna si# usamodzielnia! i w pojedynczych kwestiach sprzeciwia si# m#%owi. To
tworzy rozmaite konstelacje sceniczne. Konfrontacja przebiega
wzd"u% linii Sonia – Hubert,
a pozostali musz$ opowiedzie! si# po jednej
ze stron, cho! maj$ wiele do stracenia.
Sztuka nie ma jednoznacznego zako'czenia. To jedynie trzy mo%liwe wersje kolacji, z których ka%da zapowiada inny ci$g
dalszy wskutek odmiany Henryka. Wariacje zmieniaj$ nie tylko nastrój, kluczowe
sformu"owania s$ wypowiadane innym tonem przez kolejne postacie, co odmienia
znaczenia s"ów i nieco inaczej charakteryzuje wypowiadaj$cych. To wszystko ka%e
zastanowi! si# nad tym, jacy naprawd# s$
bohaterowie (charakter, osobowo&!…),
gdy prezentowane stanowisko okre&la
wst#pne za"o%enia oraz mo%liwe interakcje z pozosta"ymi.
To wszystko dzieje si# na du%ej scenie,
w nieco klaustrofobicznym i wspó"cze&nie
ascetycznym pomieszczeniu, wy"o%onym
bia"ymi panelami. Mieszkanie z wind$ staje si# elementem kosmosu, co w przerwach
wzmacniaj$ efekty &wietlne oraz elektroniczna muzyka Bionulora. W finale kosmos
pojawia si# równie% w tyle sceny. Zaciemnienia zach#caj$ widza do zadumy; bez
nich przedstawienie mog"oby nabra! szybszego tempa i sta! si# typow$ komedi$, ale
realizatorom chyba nie o to chodzi"o.
D(wi#ki zaproponowane przez Bionulora (prywatnie Sebastiana Banaszczyka)
niemal w sposób naturalny kojarz$ si# z kosmosem – wcze&niej prezentowano je
m.in. w planetarium AJD oraz na sk"adance muzyki elektronicznej wydanej pod
auspicjami NASA z okazji 40-lecia l$dowania na Ksi#%ycu pierwszego cz"owieka.
Podkre&laj$ one nowoczesno&!, przypominaj$ o technologicznej orientacji wspó"czesnej kultury, ale zach#caj$ równie%, by
w obliczu cia" niebieskich raz jeszcze
zastanowi! si# nad kondycj$ cz"owieka, jak
przed laty czyni" Immanuel Kant.
Ro l$ Hu ber ta Fi ni do ra Wal de mar
Cudzik &wi#towa" jubileusz pracy artystycznej.
Fot. z mat. Teatru

eatralna lornetka pozwala
T
pa trze! na cz"o wie ka
na dwa spo so by. Za ch# ca

JOANNA WARO)SKA
Yasmina Reza: !ycie: trzy wersje, przek!ad:
Piotr Szymanowski, re"yseria: Piotr Machalica, muzyka: Bionulor, scenografia: Grzegorz
Polici#ski, re"yseria $wiate!: Andrzej Wolf.
Premiera Teatr im. A. Mickiewicza w Cz%stochowie 21 II 2015 r.
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scenizacji Balu ba!ni zale"a !o przede wszyst kim
na oddaniu ho!du swojemu
wiel kie mu pe da go go wi
poprzez przypomnienie jego muzyki i nadanie jej
&wie"ego brzmienia.
Niestety trzeba zaznaczy), "e drugi cel * popularyzacja opery w&ród najm!odszych * aby móg!
by) zrealizowany, wymaga!by wi%kszej interakcji
aktorów-&piewaków
z m!o dy mi wi dza mi,
a tak"e rezygnacji z niektórych partii, które stanow czo s# zbyt trud ne
w odbiorze dla dzieci. Sama bo wiem tre&) Ba lu
ba!ni jest atrakcyjna dla
widza w przedziale wiekowym 6-10 lat, jednak
trzeba ni# po prostu umiej%tnie zauroczy) m!odych
widzów, daj#c im szans%
na jaki& dialog z postaciami, których na scenie pojawia si% mnóstwo. Do&)
wspomnie), "e s# to bohaterowie takich ba&ni, jak:
Kop ciu szek, Kró lew na "nie# ka,
Dziew czyn ka z za pa$ ka mi, Ja!
i Ma$gosia, Czerwony Kapturek,
"pi%ca Królewna, Pinokio, Królowa "niegu, O!la Skórka, Z$ota rybka, Z$ota g&!, Kot w butach i Szczuro$ap z Hameln. Je&li dzieci maj#
przekona) si% do teatru jako miejsca im przyjaznego oraz interesuj#cego poznawczo i artystycznie,
nie mog# by) tylko biernymi odbiorcami, bo to nie le"y w ich naturze, a nade wszystko musz# mie)
kontakt z dzie!em sztuki na ich poziomie wra"liwo&ci estetycznej,
aby nie zrazi!y si% do twórczo&ci jako takiej.
Pa trz#c na Bal ba !ni
w re"yserii Karoliny Widery oraz z udzia!em studentów katowickiej Akade mii Mu zycz nej jak
na ho!d z!o"ony profesorowi Józefowi $widrowi,
na le "y stwier dzi), i"
okaza! si% on prawdziwym "ywym pomnikiem,
zbu do wa nym przez ta len ty, któ re roz wi ja!
i kszta!towa! sam wielki
mistrz.

Gaertner do tego samego libretta Tadeusza Kijonki. T% inscenizacj% re"yserowa!a Maria Wa!cerz, a kierownictwo muzyczne obj#! Antoni
Gref. Scenografi% przygotowa! Ryszard Kaja, a choreografi% Teresa
Kujawa.
Cech# charakterystyczn# projektu zrealizowanego w tym roku przez
studentów katowickiej Akademii
Mu zycz nej by !a pró ba do tar cia
do oryginalnych kompozycji Józefa $widra, nad których opracowaniem muzycznym oraz nad jak najwier niej szym
od two rze niem
zaginionych partii czuwa! Klaudiusz Jania. Twórcom najnowszej in-
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kwietnia br. na scenie Teatru Pa!acu
M!odzie"y studenci Wydzia !u Wo kal no -In stru mentalnego Akademii Muzycz nej w Ka to wi cach
zaprezentowali wznowienie Balu ba!ni z muzyk#
Józefa $widra oraz librettem Tadeusza Kijonki. Ten
ogromny projekt, w którym udzia! wzi%!o 40 &piewaków oraz 18 cz!onków
orkiestry, koordynowa!a
Karolina Widera jako re"yser i scenograf przedstawie nia oraz Fran ce sco
Bottigliero, który obj#!
kierownictwo muzyczne.
Bal ba!ni przypomniano
z ch%ci popularyzacji opery w&ród najm!odszych
oraz promowania &l#skich
kompozytorów, których
wybitnym przedstawicielem jest zmar!y w ub. roku Józef $wider, wieloletni wyk!adowca i dziekan
w katowickiej Akademii
Muzycznej oraz profesor
cieszy'skiej filii Uniwersytetu $l#skiego.
Premiera opery-musicalu z muzyk# Józefa $widra mia!a miejsce 24
wrze&nia 1977 roku w Operze $l#skiej w Bytomiu. Kierownikiem
muzycznym premierowego spektaklu by! Antoni Duda, re"yserem
Zbigniew Bogda'ski. Scenografi%
przy go to wa! An drzej (a bi niec,
a choreografi% opracowa! Henryk
Konwi'ski. Chórem kierowa!a Krystyna $wider.
Do tego samego libretta Tadeusza
Kijonki muzyk% napisa!a tak"e Katarzyna Gaertner, a przedstawienie
pod tytu!em Krasnoludki, krasnoludki, czyli Bal ba!ni mia!o swoj#
premier% 7 listopada 1979
roku w Teatrze Dramatycznym w Elbl#gu. Jego
re"yserem by! Jacek Gruca, a kierownikiem muzycznym Ma!gorzata Lato si' ska. Cho re ogra fi%
opracowa! Czes!aw Kujaw ski, a sce no gra fi#
zaj%!y si% Jadwiga Po"akowska i Zdzis!awa Bubella.
24 wrze&nia 1996 roku
Opera $l#ska wystawi!a
premier% Zaczarowanego
balu z muzyk# Katarzyny

Zdj&cia: Akademia Muzyczna w Katowicach
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KATARZYNA BERETA

Foto. BP/Tomasz !ak

Foto. ECC 2015
Inauguracja ECC (od lewej): prezydent Katowic Marcin Krupa, marsza"ek
województwa #l$skiego Wojciech Sa"uga, wojewoda #l$ski Piotr Litwa
i Ma"gorzata Ma%ka-Szulik przewodnicz$ca zarz$du Górno#l$skiego Zwi$zku Metropolitarnego.

ECC by" dobr$ okazj$ do promocji regionu #l$skiego.

Trzy dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego
22
dla (l$ska, nad którym pracowali%my w ostatnich miesi$cach, daj$ nam nadziej#, 'e ten
proces nie b#dzie prowadzi" do ograniczenia mo'liwo%ci, a wr#cz przeciwnie – otworzy przed nami nowe. Wci$' szukamy odpowiedzi, jaka jest nasza rola na mapie
gospodarczej Europy, ale w trakcie tej dyskusji o gospodarce nie mo'emy zapomina&
o cz"owieku, on jest wa'niejszy ni' liczby
i wska)niki ekonomiczne” – podkre%la" marsza"ek Wojciech Sa"uga.
W debatach kongresowych udzia" wzi#"o
ponad 6 tysi#cy go%ci, w tym niemal 700
prelegentów. Odby"o si# 100 sesji dyskusyjnych, spotka! biznesowych i rozmów. Akre-

dytowanych zosta"o 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych.
Wspó"organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego by"o Województwo
(l$skie. Obecno%& czo"owych polityków,
przedsi#biorców, ludzi nauki i biznesu stworzy"a mo'liwo%ci promocji (l$skiego jako najlepszego regionu do lokowania kapita"u oraz
lidera atrakcyjno%ci gospodarczej w kraju.
Zorganizowano tak'e stoisko promocyjne regionu. By"a to kontynuacja kampanii
„Tworzymy (l$skie”, której celem jest budowanie %wiadomo%ci technologicznego rozwoju, jaki dokona" si# w ostatnich latach
na terenie województwa %l$skiego.
(wk)
Foto. BP/Tomasz !ak

kwietnia br. zako!czy"a si#, trwaj$ca
trzy dni, VII edy cja naj wi#k szej
im pre zy biz ne so wej Eu ro py Cen tral nej
– Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tematyka kongresu skupia"a si# wokó"
zagadnie! innowacyjno%ci i konkurencyjno%ci gospodarki
Go%ciem sesji inauguracyjnej by" prezydent RP Bronis"aw Komorowski, który przedstawi" swoje propozycje dotycz$ce wsparcia i roz wo ju in no wa cyj nej go spo dar ki.
Tematem przewodnim sesji inauguracyjnej
by" wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej, który ma odsun$& widmo stagnacji. W%ród innych kwestii poruszanych w ramach paneli tematycznych znalaz"y si# tak'e
m. in. rola pa!stwa w gospodarce, energetyka i gospodarka niskoemisyjna, rynek pracy, innowacje oraz nowe kierunki globalnej
gospodarki. Istotny akcent tej edycji kongresu zosta" po"o'ony na udzia" m"odych ludzi w kszta"towaniu przysz"o%ci Europy.
Go %ci kon gre su przy wi ta" mar sza "ek
województwa %l$skiego Wojciech Sa"uga.
„Mamy dwie nadzieje zwi$zane z tegorocznym kongresem. Reindustrializacja i plan

Znaki i twarze
miasta
Foto. BP/Tomasz !ak

Gmach nowo otwartego Mi&dzynarodowego Centrum Kongresu w Katowicach

„Tworzymy 'l$skie” na ECC
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Foto. 'ukasz Józwenko
Grzegorz Sawicki Cz!onek Zarz"du Województwa Opolskiego wr#cza odznaki honorowe „Za zas!ugi dla Województwa Opolskiego” aktorom i pracownikom
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Od lewej: Z. Bielewicz, E. Wyszomirska, A. Los-P!awszewska, B. Wn#k-Malec, B. Lipka, R. Balcer, P. Knie$

Zdj#cia: archiwum OKT Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Opolskie
Konfrontacje Teatralne
„Klasyka Polska 2015”

„nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!” w re%yserii Moniki Strz#pki, spektal Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

40. edycja Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2015”,
pod patronatem i mecenatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marsza!ka Województwa Opolskiego i Prezydenta Opola,
zbieg!a si" z jubileuszem czterdziestolecia Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, dlatego podczas inauguracji festiwalu uhonorowano zas!u#onych dla opolskiej sceny. Medale „Zas!u#ony dla Kultury
Polskiej” otrzyma!y Justyna Paradzi$ska i Gra#yna Misiorowska.
Odznaki „Za zas!ugi dla Województwa Opolskiego”: Zofia Bielewicz,
Ewa Wyszomirska, Beata Wn"k-Malec, Arleta Los-P!awszewska,
Jacek Dzisiewicz, Waldemar Kotas i Micha! %wita!a (wszyscy powy#ej zespó! aktorski) oraz Halina Fleger, Bogus!aw Lipka, Ryszard Balcer, Gerard Damaszek, Piotr Knie&, Bernard Szolc i Andrzej Trosiak.
W programie OKT spektakle wystawi!y: Teatr Polski z Wroc!awia,
Teatr im. Stefana Jaracza w 'odzi, Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, Teatr Wierszalin w Supra(lu, Teatr Powszechny
w Warszawie i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie i Teatr
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Jurorzy (Marcin Cecko, Piotr
Kruszczy$ski i Pawe! Soszy$ski) grand prix przyznali spektaklowi
„nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!” NST w Krakowie, wyró#nionemu równie# za gr" aktorsk) zespo!u i re#yseri" Moniki Strz"pki. Laury aktorskie otrzymali: Ewa Skibi$ska i Mariusz Kiljan
(„Dziadów cz"(& III” TP we Wroc!awiu). Natomiast „Wesele na podstawie Wesela” w re#yserii Cezarego Tomaszewskiego, wystawione
przez gospodarzy festiwalu wyró#niono za „bezkompromisowy antyteatr” oraz scenografi" i kostiumy Agnieszki Klepackiej i Ma&ka Chor)#ego. Niegdy( podczas Konfrontacji prezentowali swoje dzie!a
wybitni arty(ci sceny (Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Andrzej
Wajda), jak te# m!odzi twórcy, rozpoczynaj)cy karier" (Anna Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Marek Fiedor, Pawe! Passini, Micha!
Zadara, Barbara Wysocka, Jan Klata). OKT „Klasyka Polska” zapocz)tkowane w 1975 roku od prezentacji dorobku teatrów w dziedzinie klasyki polskiej sta!y si" jedynym monograficznym festiwalem
krajowym o wielkich tradycjach artystycznych.
dks

„Traktat o manekinach” w re%yserii Piotra Tomaszuka, spektakl Teatru „Wierszalin” w Supra&lu

„Ich czworo” w re%yserii Ma!gorzaty Bogajewskiej, spektakl Teatru im. Jaracza w 'odzi

„Dziadów cz#&$ III” w re%yserii Micha!a Zadary, spektakl Teatru Polskiego
we Wroc!awiu
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„Wesele na podstawie Wesela” w re%yserii Cezarego Tomaszewskiego,
spektakl Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

KRÓTKO!O!KSI"#KACH
BOGDAN WIDERA

KRÓTKO!O!KSI"#KACH

Pawe! Targiel: O tyle wi!cej. Wiersze z lat 19702009. Wybór, uk!ad, redakcja i przedmowa
Wac!aw Tkaczuk. Wyd. Instytut Miko!owski,
Miko!ów 2014, s. 128.
Ksi!"kowy debiut poetycki urodzonego w roku 1945 autora nast!pi# pó$no, bo w roku 2005. Tytu#
Wiersze ostatnie mo"na by#o odbiera% czysto informacyjnie, oto tomik z#o"ony z utworów napisanych
w niedawnym, krótkim czasie przed edycj!. Z drugiej
strony tytu#owe s#owa, czarne na czarnej ok#adce,
brzmia#y do&% z#owieszczo. Potem by#a tylko jeszcze
jedna ksi!"eczka poetycka Halsem. A Pawe# odszed#
w roku 2009. Wspominali&my go w redakcji „$l%ska”, wtedy jego najbli"si koledzy podkre&lali, "e
swoj! twórczo&% cz'sto zaniedbywa#, wiecznie zaj'ty
innymi sprawami – promocj! m#odych, organizowaniem imprez w dawnym mieszkaniu Rafa#a Wojaczka,
prze#amywaniem urz'dowych barier w walce o Instytut Miko#owski, którego zosta# dyrektorem. Teraz
ukaza#y si' jego wiersze z lat 1970-2009 Dobrze si'
sta#o, "e te inedita, opatrzone przedmow! Wac#awa
Tkaczuka i uzupe#nione kalendarium "ycia i twórczo&ci poety przygotowanym przez jego "on' Ann'
Kozi(sk!-Targiel trafi#y do czytelnika.

Robert Kowalski: Rachunki podró#ne. [Brak
danych o wydawcy, dacie i miejscu wydania].
Te wiersze by#y pisane w latach 1981-2014. Z przerwami, wi'c mo"e dlatego od razu przychodz! do g#owy s#owa, "e „poet! si' bywa”. Jednak Kowalski jest
ponadto poet! „który bywa”, wi'kszo&% bowiem jego
utworów opatrzona zosta#a adnotacjami: np. „Palermo,
Sycylia, 15.07.2012”, „Liverpool. Marzec 1993”,
„Barcelona. 13.05.2012”... Pojawiaj! si' te" Katowice (tu mieszka autor „urodzony w krainie jezior”), I#awa, )apsze Ni"ne. Ale uwaga – te wiersze to nie „widokówki” poetyckie rejestruj!ce zabytki, cuda przyrody, krajobrazy. S! to specyficzne notatki „z podró"y”,
z tym "e autor podró"uje, bardziej ni" po rzeczywistych
miejscach, po swoim wn'trzu, „umeblowanym” wiedz!, kultur!, filozofi!, religi!, lekturami. Brzmi to ma#o zach'caj!co. Ale te wiersze – s#owo daj' – naprawd' czyta si' dobrze, bo to nie traktaty, tylko „b#yski”
czasem z doz! humoru. Dla ilustracji utwór „U Frycka na Pere-Lachaise”: Wreszcie Chopin / który nie gra
/ wreszcie pogadamy. Polecam.

Almanach Prowincjonalny nr 21 (kwiecie" 2015).
Wyd. Raciborskie Centrum Kultury, Racibórz
2015, s. 122.
Mam ogromny sentyment do tych nielicznych czasopism kulturalnych, które si' jeszcze u nas ukazuj!. Z uznaniem my&l' o wydawcach zdobywaj!cych
fundusze na przetrwanie i redaktorach pracuj!cych
za bardzo skromne pieni!dze dla niszowej publiczno&ci. Almanach Prowincjonalny do takich pism nale"y. Ale jaki on tam prowincjonalny, skoro drukowani autorzy a tak"e zespó# wspó#pracowników – to
twórcy „z najwy"szej pó#ki”. No chyba "e chodzi o to,
"e nie publikuj! tu „ludzie ze stolicy”. A w kwietniowym numerze znajdziemy sporo poezji (Leszek
D#ugosz, Jan Polkowski, Barbara Gruszka-Zych, Szymon Babuchowski, Krzysztof B#a"yca, Jacek Mol'da, Bart#omiej Adamski, Wies#aw Musia#owski i inni). Poza tym proza, przek#ady, recenzje, eseje – krótko mówi!c – wszystko, co w kulturalnym czasopi&mie by% powinno. Almanach ma przy tym &wietn!
szat' graficzn!, uwag' zwracaj! zw#aszcza zdj'cia – od tzw. artystycznych po reporterskie. Zach'cam do lektury.

Libor Martinek: W$adys$aw Sikora (monografie).
Wyd. LITERATURE&SCIENCE, Opava 2013, s. 152.
Libor Martinek, nasz wspó#pracownik i cz#onek
Górno&l!skiego Towarzystwa Literackiego, zwany polonofilem z Opavy, znany jest przede wszystkim jako t#umacz poezji polskiej na j'zyk czeski a poza tym
autor wielu prac naukowych dotycz!cych polsko-czeskich relacji literackich oraz twórczo&ci regionalnej.
Tym razem wyda# monografi' W#adys#awa Sikory, jednego z najbardziej interesuj!cych twórców zaolzia(skich – poety, pisarza, t#umacza, dziennikarza
i publicysty. Martinek zajmuje si' w tej ksi!"ce wszystkimi aspektami dzia#alno&ci swojego bohatera. Sikora zwi!zany jest z literatur! polsk! (ogólnopolsk!),
jednocze&nie mocno zaanga"owa# si' w "ycie kulturalne swojej ziemi – Zaolzia, czyli polskiej enklawy
w Czechos#owacji. Jest wi'c zarazem pisarzem polskim jak i regionalnym, blisko zwi!zanym z cieszy(skim folklorem. Monografia Martinka, jak zwykle
bardzo rzetelna naukowo, ma przybli"y% posta%
Sikory czytelnikowi czeskiemu. Co ciekawe – wyprzedza ona publikacje literackie poety z Boconowic w j'zyku czeskim.

Arkadiusz Frania: Rze&by w ma'le. Prozy z pami!ci.
Wyd. Nowy "wiat, Warszawa 2014. S. 152.
Podtytu# „Prozy z pami'ci” sugeruje, "e nie s! to opowiadania, nie do ko(ca to te" wspomnienia, jednak teksty te s! w jakim& tam sensie autobiograficzne. Autor
jest pisarzem, poet!. W swojej ksi!"ce pisze o sobie
i o pisaniu oraz ca#ej otoczce towarzysz!cej tworzeniu
literatury (np. Spotkanie autorskie w krakowskim
iceum). Wiele razy mia#em okazj' si' przekona%, "e pisarze, którzy pisz! o sobie i swoim pisaniu rzeczywistym lub zamierzonym przypominaj! owego wielkiego w'"a zjadaj!cego w#asny ogon i s! nudni. Tym
razem jest inaczej. Te prozy czyta si' z wielk! przyjemno&ci!. Autor-narrator – je"eli uwierzy%, "e to teksty wspomnieniowe – opowiada o sobie z wielkim poczuciem humoru, w dodatku &wietnym j'zykiem.
Czasami przypomina bohaterów niemych burlesek, którzy mimo kolejnych pora"ek, niestrudzenie podejmuj! walk' ze &wiatem (np. batalia z molami). Ksi!"ka
z#o"ona jest z krótkich tekstów, których nie da si'
z#o"y% w ca#o&% – to rze$ba w ma&le w zbyt ciep#ym
pomieszczeniu. Gor!co polecam.

Wies!awa Bertman: Pami!% Wo$ynia 1943-1944.
Bibliografia. Biblioteka "l#ska 2014, s. 208.
To wybór literatury dotycz!cej zbrodni okre&lanej
mianem „rzezi wo#y(skiej”. W latach 1943-1944
ukrai(scy nacjonali&ci z OUN-UPA wymordowali
na Wo#yniu i w przyleg#ych województwach oko#o 130 tysi'cy Polaków. W wykazie zamieszczone
zosta#y opisy bibliograficzne publikacji w j'zyku polskim, które ukaza#y si' do roku 2013 w#!cznie. Poza wydawnictwami ksi!"kowymi uwzgl'dniono
w zestawieniu tak"e artyku#y z czasopism i gazet.
Wi'kszo&% tych materia#ów ukaza#a si' dopiero
w cza sach naj now szych, po nie wa" &wiad ko wie
i ba da cze ze zro zu mia #ych wzgl' dów do pie ro
po zmianie ustroju zyskali mo"liwo&% mówienia
o tamtych wydarzeniach bez cenzuralnych ogranicze(. Bibliografi' poprzedza wprowadzenie Ryszarda Kaczmarka pt. Geneza „zbrodni wo&y'skiej”.
Warto wspomnie%, "e w wykazie publikacji uwzgl'dniono tak"e filmy oraz wybrane serwisy internetowe. Uzupe#niaj! ksi!"k' indeksy miejsc i osób
oraz dwie barwne mapy. Jednym z celów wydawnictwa jest pomoc dla nauczycieli i uczniów.
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Wiersze
jak umieraj%ce
s!onie

Fe liks Netz: Krzyk so wy. Bi blio te ka
„Toposu”, Sopot 2014, ss. 71.

W
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opublikowanym w 1985 r. wyborze wierszy Wir F. Netza znalaz!
si" krótki zaledwie dwuzwrotkowy i o#miowersowy tekst, pozbawiony rymów i ozdobnych epitetów, zatytu!owany Pó!ne wiersze. Wywiera! on mocne
wra$enie dzi"ki porównaniu, b"d%cym puent% nawi%zuj%c% do tytu!u. Fragment
ten godny jest przytoczenia: „Trzymaj% si"
z dala, od kartki papieru. / Uk!adaj% si" same, / na uboczu, / jak s!onie przed #mierci%”. Nie sposób do takich pó&nych wierszy nie zaliczy' tekstów zamieszczonych
w zbiorze F. Netza Krzyk sowy, wydanym
w 2014 roku w sopockiej Bibliotece
„Toposu”. Zrz%dzeniem losu wiersze z tego tomiku sta!y si" nie tylko pó&nymi, ale
i ostatnimi.
Niespodziewana #mier' autora sprawi!a, $e tom Krzyk sowy sta! si" podsumowaniem jego $ycia, poetyckim testamentem oraz przed#miertnym g!osem we
wspó!czesnych politycznych i historycznych dysputach Polaków. Tytu!owy wiersz
Krzyk sowy jest tragiczny i ostrzegawczy
zarazem, narzuca te$ g!ówny trop ostatnich
zainteresowa( Netza. Podmiot liryczny
przybiera tu posta' mordowanego ptaka

nocy, jest zarazem oficerem mordowanym
w Katyniu, jak i jednym z 96 gin%cych
pasa$erów rz%dowego Tupolewa, a tak$e
poet% protestuj%cym przeciwko kolejnej
narodowej tragedii w tym samym przekl"tym przez histori" miejscu. To zaledwie
jeden z wierszy po#wi"conych problematyce kraksy w smole(skiej mgle.
Podj"cie w poezji $ywotnej i bolesnej
aktualnej sprawy nurtuj%cej Polaków nie
jest u Netza niczym nowym. Zawsze wyczulony by! na polityczny barometr i $ywo reagowa! w wierszach na bolesne dla
narodu wydarzenia. Sztandarowym tego
przyk!adem mo$e by' s!ynny – po#wi"cony tragedii górników na kopalni Wujek
) tekst "mier# jak kromka chleba. Jednak
wcze#niejsze wiersze poety zaanga$owane w polityk" i histori" by!y bardziej
konfesyjne, si"gaj%ce do jednostkowej
egzystencji, bez koturnowego kostiumu
mesjanistycznej i cierpi"tniczej tradycji.
Tymczasem w ostatnich ju$ wierszach
pojawi! si" ton patetyczny, doskonale
dopasowuj%cy si" do $a!obnej celebry
wci%$ rozdrapywanych nieszcz"#'. Oczywi#cie rzecz to chwalebna, bo #wiadczy
o ludzkiej wra$liwo#ci autora i nieobcym
mu umi!owaniu Ojczyzny. Ale troch"
straci!y na tym jego pó&ne wiersze, lokuj%c si" w chórze lirycznych tekstów okoliczno#ciowych, jakie pojawi!y si" w polskiej poezji po katastrofie smole(skiej, co
odebra!o im swoist% odr"bno#', jaka cechowa!a wcze#niejsze zaanga$owane teksty poety. Jako# zbyt blisko ojczy&nianym
lirykom Netza do znanego poematu J. M.
Rymkiewicza. Nawet nieobecne na ogó!
w poezji Netza rymowanie, które zastosowa! w wierszu Bajka smole&ska, a tak$e
nawi%zanie do starego toposu literackiego widoczne w inicjuj%cym wiersz dystychu: „Dusza z cia!a wylecia!a, na smole(skiej !%czce sta!a, / Ciemna rana w bia!ej
mgle si" wykrwawia!a”, nakazuje kierowa' uwag" w stron" g!oszonego przez
Rymkiewicza klasycyzmu.
Niekiedy upodoba! sobie poeta w nurcie na ro do wych wier szy li ry k" ro li.
Podmiot liryczny przemawia w imieniu histo rycz nych po sta ci Cho da sie wi cza,
Lebiediewej, Eugeniusza Bodo. Co wypowiada? Przede wszystkim martyrologi"
i bezimienn% #mier' zadawan% przez sowieckich siepaczy. Na szcz"#cie zawar!
tak$e Netz w swoim ostatnim tomie sporo wierszy pozbawionych historycznego
kostiumu. Bez takiego sztafa$u staj% si"
bardziej osobiste i pozwalaj% mu na prywatne rozliczenie z czasami kompromisów
oraz wyra$enie zawoalowanego protestu
przeciwko narzuconej mimikrze. Do tej
grupy nale$% z pewno#ci% Barbarzy&cy czy
'wiczenia aksjologiczne. Tu ju$ nie chodzi o wznios!e dywagacje, lecz o w!asny
los i do#wiadczenia bli$sze cia!u ni$ koszula. Najlepszym u#wiadomieniem wp!ywu wielkiej historii i jej bliskiego i znajomego oblicza sta!a si" refleksja, $e barbarzy(cy „nie musz% przyj#' prosto ze stepów”, lecz „to mog% by' swoi, z drugiej
strony ulicy”. Wzgl"dnie konstatacja:
„Je$eli kaza!e# strzela' do swego narodu
/ pochowaj% ci" z honorami na koszt
pa(stwa”. I nie zmieni tego nawet gniew-

na fatalistyczna puenta: „a grób sukinsyna, wiedz to, synu szlachecki / cho'by by!
z granitu rozdziobi% kruki i wrony” ) tak$e nie pozbawiona literackich aluzji.
Równie mocno jak literatur" umi!owa!
F. Netz kino, co uwidacznia si" na ka$dym
kroku w ostatnim zbiorze wierszy. Jego
wyobra&nia nie potrafi pozby' si" natr"tnych kadrów z filmów, które funkcjonuj% w jego my#lach i tekstach poetyckich
na równi z historyczn% refleksj% i otaczaj%cym go realnym #wiatem. Przyk!adem
kola$u scen i postaci z popularnych mi"dzywojennych powie#ci Do!"gi-Mostowicza, utrwalonych tak$e na celoluidowych
ta#mach, jest wiersz "mier# w Kutach.
Na tragiczne historyczne wydarzenia
upadku II Rzeczypospolitej i ucieczki
do Rumunii nak!adaj% si" fikcyjne losy
prozatorskich bohaterów: Dyzmy, profesora Wilczura, pani Hanki oraz, jak
najbardziej prawdziwe, samego pisarza.
Poprzez filmowe kadry zapami"tane
z Popio$u i diamentu i posta' aktora Zbigniewa Cybulskiego, wcielaj%cego si"
w rol" akowca Ma'ka Che!mickiego,
wyrazi! Netz w!asny stosunek do narodowego mitu pochwa!y zwyci"$onych. Rozterki i cynizm aktora na równi z jego nowoczesnym ubiorem uderza!y w legend"
niez!omno#ci, ale wcale nie pozbawia!y
sensu odwiecznych moralnych rozterek.
„Nie ten w ciemnych okularach, k!"bek /
nerwów, ch!opak... ten drugi, który ma wyryte na szlachetnej / twarzy trzy s!owa-znaki: Bóg, Honor, Ojczyzna” ) zadeklarowa! poeta, przekornie pozostawiaj%c dla
siebie jednak odrobin" niepewno#ci wyra$an% „nik!ym drgni"ciem brwi”.
Obok rozwa$a( o kulturze, polityce i historii znalaz!y si" te$ w zbiorze Krzyk sowy wiersze autobiograficzne, w których
opisa! Netz w!asne dojrzewanie $yciowe.
Do tej grupy nale$y zaliczy' strofy o ojcu i matce, czy te$ niezwykle szczery
wiersz Ch$opiec idzie do szko$y. Podmiot
liryczny to$samy z autorem jawi si" jeszcze w tych wersach jako niezapisana tablica, jedynie nacechowana genetycznie
i mentalnie przez rodzin". Jako bardziej
rozdzieraj%ce dusz" poety mo$na potraktowa' wiersze ze Stalinogrodem w tytu!ach i wszystkie dotycz%ce nastoletniej
m!odo#ci autora w Katowicach, gdzie
dozna! stalinowskiego uk%szenia. Netz potraktowa! owe lata niejednoznacznie, bo
wówczas zacz"!a si" tak$e jego fascynacja literatur%, dlatego napisa! w wierszu
Stalinogród, ulica 3 Maja, czyli ca$e tysi%clecie z przek%sem: „dalej Dom Ksi%$ki Radzieckiej, / za rok kiwnie na mnie z wystawy poeta / B!ok Aleksander, nieco
pó&niej mrugnie / do mnie z dwóch liliowych tomów poeta / Sergiusz Jesienin, ju$
mnie maj%? Ju$ zosta!em / uwiedziony?”
Dope!nieniem osobistym sta!y si" wierszowane zapiski z pobytu poety w szpitalu.
Puenta jednego z nich zatytu!owanego
O pó$nocy zabrzmia!a z!owieszczo: „#pimy, panie Feliksie, mówi siostra Karina,
/ #pimy; szeroko rozpina skrzyd!a i odfruwa”. A$ nie chce si" wierzy', $e autor ju$
zapad! w sen wieczny, nieprze#niony.
RYSZARD BEDNARCZYK

rol$ pe!ni „miasto s!o"ca” – Zaleszczyki. W tomie czwartym zgromadzone zosta !y opo wie %ci o „sto li cy Po ku cia” – Ko!omyi, a w pi#tym o pe!nym
ogrodów Samborze i „bramie Gorganów”, czyli Nadwórnej. Obok wymienionych miast przedstawiane s# tak'e
inne, mo'e mniej znane, ale nie mniej
fascynuj#ce. W tomie czwartym zamieszczona zosta!a na przyk!ad opowie%& o najwi$kszej wsi II Rzeczypospolitej – *abiem i losach mieszkaj#cych
w tej okolicy Hucu!ów i Polaków.
Niezwyk!e okazuj# si$ równie' dzieje
Dobromila – „miasteczka w letargu”.
Historyk koncentruje si$ nie tylko
na dziejach grodów, ale pisze tak'e
o tym, czym zas!yn$!y, co stanowi!o ich
genius loci, a teraz jest cz$%ci# kresowej
mitologii. Istotn# cz$%ci# ksi#'ek Nicieji
s# opowie%ci o mieszka"cach. Odnale(&
tu mo'na historie ludzi znanych: naukowców, polityków, artystów, a w%ród
nich s# pisarze: Stanis!aw Vincenz,
Stanis!aw Lem, Andrzej Ku%niewicz
i inni. Ale w Kresowej Atlantydzie
przedstawiony zosta! równie' Emil
Dwo rzak – le %nik w Pod hor kach
pod Ka!uszynem czy Kazimierz Kasprzysiak – fryzjer z Sambora, który
po wojnie w Opolu zyska! renom$ podobn# do tej, jak# mia! w rodzinnym
mie%cie. Z publikacji wy!ania si$ galeria barwnych osobowo%ci, zbiór anegdot, sk!adaj#cych si$ na sagi rodzinne
Kresowiaków. Uwaga, jak# historyk
po%wi$ca losom zarówno Polaków, jak
i innych mieszka"ców, tych którzy
wyjechali jako „repatrianci” i tych, którzy pozostali i do dzi% mieszkaj# np.
w Stanis!awowie obecnie zwanym Iwano-Frankiwskiem, zdaje si$ nieprzypadkowa. Wyra'a si$ w niej przekonanie,
które autor Kresowej Atlantydy artyku!uje wielokrotnie: „Histori$ tworzymy
wszyscy. Jedni zamykaj# swe dzieje
i dzie!a w obr$bie swej rodziny, inni
w wymiarach swej wsi, miasta czy
instytucji, w której pracowali. (…)
Wielkiej historii towarzyszy ma!a.
Oprócz dziejów miast i wielkich postaci historycznych zwi#zanych z nimi s#
w niej równie' historie zwyk!ych ludzi
zatrzymane w anegdocie, w starym
zdj$ciu, w opowie%ci pó(nego wnuka,
a tak'e w mitologii rodzinnej”. Doda&
mo'na, 'e jest to wizja historii, w której istotn# rol$ odgrywa przestrze".
Nicieja szuka %ladów historii w konkretnych miejscach, ale i dostrzega zwi#zki z miejscem w losach poszczególnych
lu dzi. Po wsta je to po gra fia hi sto rii
i topografia biografii.
Na omawiane ksi#'ki mo'na spojrze&
jako na zapis podró'y, która ma zarówno wymiar realny, jak i symboliczny, odbywa si$ w przestrzeni, ale i w czasie.
Historyk wyrusza z Opola na Kresy, by
tam szuka& %ladów przesz!o%ci, a nast$pnie powraca, bo tu – na Opolszczyzn$,
Dolny i Górny )l#sk prowadz# losy ocalonych z „kresowej Atlantydy”. Wyprawa ma wymiar tragiczny – na przyk!ad,

S.S. Nicieja: Kresowa Atlantyda. Historia
i mitologia miast kresowych. T. 1. Lwów,
Stanis!awów, Tarnopol, Brze"any, Borys!aw.
Opole 2012, ss. 286

Z Opola na Kresy
i z powrotem
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od koniec XIX wieku Wo!y",
Podole i inne strony przemierza! Napoleon Orda, którego
pasj# sta!o si$ utrwalanie zabytków architektury i krajobrazów. Artysta próbowa! swoj# twórczo%ci# przeciwstawi& si$
niszczycielskiej mocy czasu i bezwzgl$dno%ci historii. Jego dzie!em 'ycia sta!y si$ albumy „widoków historycznych, zrysowane z natury”, a w nich
odnale(& mo'na rysunki, które dzi% s#
nierzadko jedynym (ród!em dokumentuj#cym wygl#d nieistniej#cych ju' kresowych rezydencji lub innych budowli, a tak'e miast i wsi, które zmieni!y si$
nie do poznania. W pewnym stopniu to
dzie!o kontynuuje S.S. Nicieja. Zamiarem autora pi$ciu opublikowanych tomów Kresowej Atlantydy. Historii i mitologii miast kresowych (i kolejnych woluminów przygotowywanych do druku)
jest „dzia!anie na rzecz zachowania
%ladów polskiego losu na rozleg!ej
przestrzeni od Zaleszczyk i )niatyna na po!udniu po Wilno i Nowogródek” – przedstawienie dziejów dwustu
miast, któ re zo sta !y po za gra ni c#
wschodni# Polski po roku 1945.
Napoleonowi Ordzie uda!o si$ zrobi&
ikonograficzn# dokumentacj$ cennych
zabytków i interesuj#cych miejsc jeszcze przed ich zniszczeniem czy wr$cz
zag!ad#. Sytuacja wspó!czesnego historyka jest inna, a sygnalizuje j# tytu!owe
porównanie Kresów do mitycznej Atlantydy. We wst$pie do pierwszego tomu
autor pisze, 'e pragnie opowiedzie&
o „krainie zatopionej w odm$tach niepami$ci”, rozpoczyna „swoist# wypraw$ na mityczn# wysp$ m!odzie"czych
dozna" i nostalgii setek tysi$cy ludzi”,
tak zwanych repatriantów i emigrantów.
Wytyczonej przestrzeni nie mo'na ju'
„zrysowa& z natury”, pozostaje jednak
historia, mitologia, pami$&.
Wielotomowa publikacja jest efektem
ponad trzydziestu lat pracy, niezliczonych godzin sp$dzonych w archiwach,
w$drówek, poszukiwa" po targach staroci i antykwariatach, rozmów z ostatnimi %wiadkami lub ich potomkami.
Pocz#tkiem Kresowej Atlantydy by!y artyku!y publikowane w prasie lokalnej
i ogólnopolskiej, na które odpowiedzia!o wielu czytelników, przesy!aj#c autorowi kolejne materia!y i wspomnienia. Powsta! w ten sposób i – jak
zapewnia autor – wci#' powstaje „zbioro wy por tret miesz ka" ców tam tej
zatopionej Atlantydy”. Proces dokumentacji trwa, jednak historyk ma
%wiadomo%&, 'e jego dzia!anie jest ju'
w du'ym stopniu „spó(nione” – odchodz# ostatni %wiadkowie, zanika pami$&, gin# dokumenty.
Opolski uczony przedstawia histori$
wybranych miejsc. W ka'dym tomie jest
miasto dominuj#ce: opowie%& rozpoczyna si$ od obrazu Lwowa – „stolicy Galicji i Lodomerii”. W drugim tomie
zosta! przedstawiony przede wszystkim
Truskawiec – „galicyjska Kolchida”.
W kolejnym woluminie najwa'niejsz#

gdy autor pisze o zag!adzie *ydów ze
Lwowa, Sambora i innych miejscowo%ci. Ale jest tak'e pozytywny wyd(wi$k
podró'y – czytaj#c o losach wielu Kresowiaków, trudno nie my%le& o nich
z podziwem, gdy mimo wojny, która
przekre%li!a plany, odebra!a cz$sto
wszystko, potrafili rozpocz#& nowe 'ycie i odnosi& sukcesy. Przyk!adów ponownie rozpocz$tych biografii jest
w ksi#'kach Nicieji naprawd$ du'o.
Warto wspomnie& równie' o roli materia!u ikonograficznego. Fotografie,
reprodukcje tworz# w Kresowej Atlantydzie autonomiczn# opowie%&. Wiele
spo%ród nich pochodzi z rodzinnych archiwów, prywatnych kolekcji. S# to
obrazy nieznane i niedost$pne, które pozwalaj# czytelnikom jeszcze bardziej
pozna& i „zobaczy&” przedstawiane
miejsca i czasy.
EL*BIETA DUTKA
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Dyplomaci
sascy

Henryk Kocój: Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym. Kraków 2014, ss. 380.

orobek H. Kocója nie wymaga
przypomnienia badaczom, których przestrze! zainteresowania
obejmuje epok" tu# przedrozbiorow$
i czasy zniewolenia narodowego. Autor
ju# nieraz zaskakiwa% &rodowisko i czytelników rozleg%o&ci$ swoich bada! w tak
zdawa%oby si" ciasnej przestrzeni. Zainteresowania kierowa%y go ku dyplomacji
europejskiej i jej spojrzeniu na problemy
Polaków oraz ich zmaga! o utrzymanie
lub te# odzyskanie niepodleg%o&ci politycznej i pa!stwowej. Ponadto zajmowa%a go dyplomacja monarchii Habsburgów
i Hohenzollernów oraz ich s%u#by dyplomatyczne, a tak#e czo%owi dyplomaci
Królestwa Saksonii w dobie polskiego powstania listopadowego.
Zbiorczy tytu% publikacji Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym sugeruje,
i# czytelnik mo#e si" spodziewa' szerszej
charakterystyki saskich dyplomatów.
Zwornikiem jest tu osoba J. Minckwitza,
ministra spraw zagranicznych Królestwa Saksonii, do którego dociera%a
dyplomatyczna korespondencja. Zainteresowania katowickiego badacza skierowane zosta%y na zachowan$ korespondencj" od pos%ów saskich w Petersburgu
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(J.F. Lemaistre`a), w Berlinie (E.K.
Watzdorfa), w Wiedniu (E. Uchtritza) oraz
w Pary#u (pos%a Könneritza).
Na zaproponowany uk%ad ksi$#ki mo#na spojrze' dwojako. Tytu% sugeruje, i#
mamy do czynienia z rozpraw$ naukow$
po&wi"con$ stosunkowi dyplomacji monarchii saskiej do problemu powstania
listopadowego i wojny Królestwa Polskiego prze ciw Im pe rium Ro syj skie mu
w roku 1831. Jednak#e po pobie#nym zapoznaniu si" z publikacj$ mo#na si"
zorientowa', #e mamy do czynienia
z opracowaniem (ród%owym, cho' bardzo
specyficznym.
Cz"&' pracy nazwana Wst!pem liczy 43 strony, a kolejne 40 to przypisy
do niej. Jest to pewnego rodzaju analiza
korespondencji wspomnianych poselstw
z wa# niej szych sto lic eu ro pej skich.
W przypisach odnajdujemy obszerne
odwo%ania do poszczególnych kwestii.
Ca%o&' wywodu opiera si" na archiwaliach drezde!skich, a tymczasem w pracy nie znajdziemy #adnych odniesie!
do tego typu (róde% czy te# opracowa!,
co mo#na uzna' za powa#ny b%$d. Nale#y jednak pami"ta', #e podj"ty temat jest
raczej nieznany, a (ród%a saskie wr"cz pora#aj$ wielo&ci$ materia%u badawczego.
Zapewne to ogromny walor tej pracy,
gdy# rysuje oparty o konkretne (ród%o wizerunek pocz$tków powstania i jego
wojennej kontynuacji.
Wi"kszo&' drugiej cz"&ci pracy to wybór (róde% archiwalnych z Sächsisches
Hauptstaatsarchiv Dresden. Sk%ada si"
ona z czterech zbiorów dokumentów
wspomnianych poselstw. Co wa#ne, s$
one przytoczone w j"zyku orygina%u
) francuskim oraz niemieckim. Dla
szczegó%owego poznania sytuacji to wielki plus, ale te# dla cz"&ci czytelników stanowi pewn$ barier" j"zykow$, tym bardziej #e mamy do czynienia z form$ i budow$ gramatyczn$ stosowan$ ponad 180
lat temu. Walorem zapisu tej cz"&ci pracy jest podanie szczegó%owego opisu
(ród%owego pod ka#dym listem koresponden cji po sel skiej. Wer tu j$c tre &ci
depesz, nasuwa si" pytanie, jakie szczegó%owe instrukcje otrzymywali dyplomaci od ministra Minckwitz’a? W pracy bowiem przedstawiona jest tylko jedna
strona medalu, cho' zapewne z tre&ci poszczególnych listów da si" wy%uszczy'
panoram" zainteresowa! saskich w materii problematyki dotycz$cej sytuacji
w Kró le stwie Pol skim i kon flik tu
z Rosj$.
Chronologia wybuchu i pierwszych tygodni powstania oraz pó(niejszej wojny
wp%yn"%a na zaprezentowan$ korespondencj" poselstw saskich. Materia% z Petersburga, Berlina i Wiednia zaczyna si"
jeszcze w grudniu 1830 roku, z Pary#a
jest przytaczany dopiero od stycznia 1831.
Koniec prezentowanych relacji wi$#e
si" z wygaszaniem konfliktu zbrojnego
po kl"sce powsta!czych wojsk polskich.
W zwi$zku z uj"tym w pracy materia%em
(ród%owym nasuwa si" kolejne pytanie:
czy kolejno&' prezentacji, uwzgl"dniaj$c
podawan$ w opisie poszczególnych

listów numeracj", odzwierciedla znajduj$cy si" w nich materia% dotycz$cy relacji polsko-rosyjskich czy te# bardziej jest
kwesti$ doboru autora?
Wst"p Kocója bezpo&rednio przedstawia czytelnikowi temat pracy, natomiast praktycznie nie wprowadza do zbioru archiwalnego w odniesieniu do spraw
polskich w drezde!skiej placówce archiwalnej. Szkoda, bo opis dotycz$cy materii archiwalnej (dzieje tego zbioru czy
ewentualne wcze&niejsze jego badania)
doda%by ca%o&ci pracy dodatkowego
blasku. Wspomniana numeracja, jak$
w spisie tre&ci zamieszczono pod poszczególnymi depeszami, równie# mog%a by'
wyja&niona. Uwa#ny czytelnik z pewno&ci$ dostrze#e, #e dla pracy wielk$ pomoc$ by%by indeks nazw geograficznych
z transkrypcj$ na j"zyk polski lub wspó%czesn$ pisowni$. W pojedynczych przypadkach zapisy wspó%czesne pojawiaj$ si"
w tre &ci ko re spon den cji, cho' brak
wzmianki, czy jest to dopowiedzenie ze
strony autora czy zapis oryginalny?
Wskazany by%by tak#e indeks osób.
Publikacja od 347 strony a# do ko!ca
zawiera jeszcze dodatkowy materia%. S$
to odezwy imperatora rosyjskiego Miko%aja I oraz genera%a Iwana Dybicza
(w oryginale marsza%ka grafa Diebitsch-Sabalka!ski`ego) kierowane do Polaków
i Rosjan w okresie powstania, które
publikowano w „Auszug der Neusten
Zeitungen” w Rostocku. Niestety w pracy nie znalaz% si" odpowiedni opis tego
ty pu ma te ria %u i wy ja &nie nie je go
zamieszczenia oraz zastosowanego doboru odezw. Brak równie# próby wskazania powi$za!, poza tematyk$ powstaniow$, prasy z Rostocku z Saksoni$.
Nale#y jeszcze zwróci' uwag", #e podobnie jak w materiale (ród%owym z drezde!skiego archiwum, szczegó%y opisu
bibliograficznego dotycz$cego cytatów
prasowych podano w spisie tre&ci publikacji oraz ponad tre&ci$ odezw. Mo#e to
nie jest z%e rozwi$zanie, niemniej jak
na wydawnictwo szacownej krakowskiej uczelni wydaje si", #e warto by%o
w%o#y' nieco wysi%ku w redakcj" ca%o&ci.
Dopracowanie ca%o&ci narz"dzi edytorskich dla materia%u (ród%owego (indeksy) by%oby swoist$ „kropk$ nad i”.
Dotyczy to równie# szaty graficznej.
Korzystnie prezentuje si" ok%adka publikacji z pi"kn$ rycin$ nawi$zuj$c$ do epoki. Niestety nie mo#na powiedzie' tego
samego o materiale znajduj$cym si"
w aneksie publikacji. Nieco lepsza jako&'
kopii depesz i papieru zastosowanego
w tej cz"&ci ksi$#ki podnios%aby atrakcyjno&' ca%ej publikacji.
Konkluduj$c, nauka polska uzyska%a niezwykle cenne (ród%o do kolejnych bada!
nad ocen$ sytuacji i mi"dzynarodowego
odd(wi"ku powstania listopadowego i pó(niejszej regularnej wojny. H. Kocój ponownie da% rzetelnie udokumentowany
przyk%ad, #e w polskich archiwach mo#na znale(' wiele nieznanych informacji
o polskich zrywach patriotycznych.
MARCIN WIECZOREK

i o kas zeranych przez nostalgi emigrantów byli zmartwychwstacy i sam
mistrz Towiaski.
Druga relacja pocztkowo take budzi
nasze wspóczucie. Ot, biedna kobieta, skatowana przez ma-pijanic i okrutny
los, czepia si somki miotanej przez fale wzburzonego morza, a e somka i morskie prdy troch j poniosy – no có…
Potem jako to wszystko j przeroso
i jake, biedna kobiecina, miaa si z tego wycofa? No jak? Jednak z czasem,
kiedy jej specyficzna kariera zacza si
piknie rozwija, bohaterka zaczyna coraz czciej pokazywa jzyk i w ogóle
troch si chyba rozsmakowuje w coraz
przemylniejszych intrygach. Nauczya si
dzieli ludzi na dwie kategorie: tych,
którzy s jej przychylni, i paskudnych
sceptyków (zdrajców narodu i odstpców
od wiary – ogólnie szataskie pomioty),
którymi nie tylko gardzi, ale stara si ich
zniszczy, jak to si stao z pewnym zakonnikiem-staruszkiem, któremu „wychodzia” misje w Afryce, z których ju nie
wróci. Pomidzy tymi dwiema kategoriami, znalaza si jeszcze maa nisza dla
kogo jej podobnego – pseudolekarza
szantaysty, z którym targuje si jak pospolita przekupka. Jej stosunek do spotykanych poetów jest, delikatnie mówic,
lekcewacy (nie jest w stanie poprawnie
powtórzy nazwiska J. Sowackiego,
a Norwid jawi jej si jako szczególnie niesympatyczny). W kocu dociera do niej,
e prze szar o wa a, m.in. udzie la jc
w obecnoci kardynaów i biskupów
bogosawiestwa w antyszambrach Watykanu, co nie uchodzi nawet mczennicy
i cudotwórczyni. Do groteskowa jest historia uzdrowienia przez ni pewnego
francuskiego ksidza. Kropk nad przysowiowym „i” stawia, usiujc ingerowa
w polityk zagraniczn papiestwa. Czeka
j jaki z aski dany klasztorek w ruinie
i ycie w odosobnieniu. Uwaa, e jak
na kogo takiego jak ona i tak osigna
wiele, ale z drugiej strony… No wanie:
wos si jey na gowie, gdy uwiadamiamy sobie, e miaa ochot i szanse, by osign wicej. W polityce wikszym mtom
od niej to si jednak udawao.
Prababka Nikodema Dyzmy? Do pewnego stopnia. Ale nie to jest najbardziej
niepokojce. Dehnel pokazuje w tej wielopaszczyznowej ksice, i jedn sporód
naszych narodowych wad, jest atwo
z jak dajemy wiar doniesieniom o wszelkich podociach popenianym przez innych, nawet jeli logika wskazywaaby
na to, i s to jedynie koniunkturalne konfabulacje. Jednoczenie wiele wskazuje
na to, i duch Matki Makryny nadal si
tucze w naszej zbiorowej jani. Warto moe wspomnie, e rezultaty solidnych
bada nad dziaalnoci prorokini i cudotwórczyni zaczy si ukazywa dopiero
po roku 1920, a w rodowiskach emigracyjnych jeszcze w latach siedemdziesitych ubiegego stulecia pojawiay si teksty o charakterze hagiograficznym.
Innym przesaniem pyncym z tej niezwykej ksiki jest stwierdzenie pytkoci naszego patriotyzm i uwaga, e czsto

Jacek Dehnel: Matka Makryna. Warszawa 2014, ss. 400

Makryna
cierpi
za miliony
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ona pono okamywa wszystkich przez pewien czas, niektórych przez cay czas, ale wszystkich przez cay czas nie mona. Kto sdzi
inaczej, popenia ogromny bd, jak to si
zda rzy o ko bie cie kil korga na zwisk
 Makryna Mieczysawska, Irina Winczowa czy Julia niewiadomego waciwie nazwiska. Z ksiki J. Dehnela wynika, e
bya tylko jedna osoba, której Makryna nie
okamywaa – ona sama. Ale i to nie jest
cakiem pewne.
Posta Matki Makryny nie jest nieznana polonistom, zwaszcza tym, którzy
interesuj si romantyzmem. Jednak niewielu badaczy zapuszcza si w mroczny
labirynt, w którym ukrywaj si mistycy
czasów Wielkiej Emigracji. Czy w ogóle
warto? Nie jestem pewien, ale niezwykle
oryginalna powie J. Dehnela zdaje si
przekonywa, e jednak tak. Po co? Choby po to, by odkry chorobliwe oblicze
polskiego patriotyzmu, którego objawami
s relacje o nieistniejcych klasztorach,
penych na wpó rzeczywistych zakonnic-mczennic, przechodzcych przez czyciec mk stworzonych przez wyobrani
manipulantki i intrygantki.
Kompozycja Matki Makryny jest niezwykle nona, mamy bowiem do czynienia z dwiema równolegymi narracjami.
Jedna z nich to relacja Makryny na uytek jej spon so rów, a dru ga to co
na ksztat osobistego wyznania na uytek zupenie prywatny. Jake przekonywujca jest ta pierwsza. Chapeau bas
przed sprawnoci stylistyczn autora,
który odtworzy, czy te skomponowa,
nieistniejcy ju jzyk polskich kresów
pocztku dziewitnastego stulecia, do tego w wersji indywidualnej, niezwykle
emocjonalnej, przechodzcej w czuostkowo. Ale i nad t czuostkowoci
jestemy skonni z naleytym pietyzmem si pochyli. Jakeby inaczej?
Wszak mamy do czynienia z mczestwem nie tylko religijnym, ale i narodowym, a nadto nie jest to mczestwo
walki zbrojnej, ale opór biednych sabych
kobiet, przeciwstawiajcych oprawcy
jedynie si charakteru i nieugit wiar.
Relacje o cierpieniach, zwaszcza fizycznych, bazylianek s najeone takimi
okropnociami, e dzisiejsza medycyna
przeciera ze zdumienia oczy, jak te kobiety mogy to wytrzyma. Odpowied jest
prosta: nie mogy. No, ale to byy cuda – a wic na kolana, narodzie! I naród
pada na kolana. Pierwej na Litwie, a gdy
ta zrobia si zbyt ciasna, w Ksistwie Poznaskim, potem w Paryu i wreszcie
w samym Watykanie. Nawet w „chodnej”
Anglii zainteresowa si ni Dickens.
Wród tych, co klkali, byli m.in. Mickiewicz, Sowacki, Krasiski, a wreszcie
i Norwid. Jedni klkali przelotnie, inni
przez czas jaki pozostawali w tej wdzicznej pozycji, by w kocu zorientowa si,
e nawet jeli w relacjach Makryny jest co
nie tak, to stanowi one znakomity materia propagandowy, a ponadto skuteczny
or w rekach emigracyjnych intrygantów,
albowiem konkurentami mateczki i jej
skromnej ekipy w walce o dusze, ale

emocje przesaniaj nam trzewe spojrzenie. Kto powie, i w obu przypadkach nie
jestemy wyjtkiem wród narodów.
Zgoda. Ale nadal potrafimy zbliy si
do poziomu mistrzowskiego.
Na koniec inne pytanie: w jakim stopniu w takim razie wiarygodna jest powie
J. Dehnela? W krótkim posowiu Od autora czytamy m.in.: „...Makryna powinna istnie dla historyka «cierpie polskich»
tyle, co mczennicy z kanonu religijnego i narodowego. Jakkolwiek dua cz
tej po wie ci po wsta a na pod sta wie
tekstów ródowych, naley pamita,
e byy one tylko materiaem, mierzw,
a zbudowana z nich rekonstrukcja ani nie
jest tekstem naukowym, ani te nie roci
sobie pretensji do powiedzenia «prawdy»o Makrynie; to tekst literacki, nie historyczny”. I jako taki z wielk satysfakcj polecam! W moim odczucie jest jedn z najbardziej godnych uwagi pozycji
prozatorskich wydanych w roku ubiegym.
A kto bdzie chcia Matk Makryn oglda oczyma „wyznawcy” ...w kocu
jego rzecz.
WITOLD TURANT
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ozwój technologii cyfrowych,
R
post!puj"ca informatyzacja
spo#ecze$stwa maj" znacz"cy

Z ,YCIA
BIBLIOTEK

Fot. z archiwum MiPBP w B#dzinie

w powiecie b#dzi$skim, a w Teatrze Dzieci Zag#!bia odby#a si!
gala „X lat Biblioteki Powiatowp#yw na dzia#alno%& wspó#czewej”, w czasie której S#awomir
snych bibliotek. Problemy zwi"Lubas z b!dzi$skiej ksi"'nicy
zane z ich codzienn" prac" sk#aprzedstawi# raport o standardach
niaj" do wymiany pogl"dów
pracy bibliotek samorz%dowych
i dzielenia si! do%wiadczeniami,
powiatu b#dzi$skiego. Wyró'a tak'e do sta#ego doskonalenia
niaj"cym si! bibliotekarzom stazawodowego.
rosta b!dzi$ski wr!czy# laury
Inicjatyw" uwzgl!dniaj"c" poBibliotekarza Roku Powiatu B!trzeby pracowników bibliotek
dzi$skiego.
jest organizowane przez Miejsk"
Nast!pny rok przyniós# dyskui Powiatow" Bibliotek! Publiczsje na temat procesów komputen" w B!dzinie Forum Bibliotekaryzacji i nowych )róde# informarzy Samorz"dowych Powiatu
cji. O przestrzeni informacyjnej
B! dzi$ skie go. Przed si! wzi! bibliotek mówi# dr Jaros#aw
cie – zrealizowane po raz pierwPacek z Uniwersytetu Marii
szy w 2005 roku – od 10 lat
Curie-Sk#odowskiej w Lublinie,
wspiera proces doskonalenia
a telekon feren cja in ter neto zawodowego bibliotekarzy, wskawa – zorganizowana z przedstazuj"c standardy obs#ugi inforwicielami zaprzy ja)nio nego
macyjnej i nowe sposoby koFife Migrants Forum ze Szkomunikacji z czytelnikami. Przez VI Forum Bibliotekarzy Samorz%dowych Powiatu B#dzi$skiego (16–17 IX 2010) cji – by#a %wiadectwem otwartolata b!dzi$ska biblioteka podej%ci b!dzi$skiej placówki na nomowa#a dzia#ania wzmacniaj"ce
we wyzwania.
10 lat Forum Bibliotekarzy Samorz"dowych
interpersonalne i merytoryczne
Seminaria w kolejnych latach
Powiatu B!dzi$skiego
kompetencje bibliotekarzy, przede
zosta#y po%wi!cone zagadniewszystkim w zarz"dzaniu, wspó#niom zwi"zanym z infrastruktupracy ze spo#eczno%ci" lokaln"
r" kultury. O tym, dlaczego waroraz budowaniu wizerunku i zdolto inwestowa& w kultur#, w 2013
no%ci koalicyjnych. Organizatoroku mówi# Sebastian Waci!ga
rów wspomagali eksperci: przedz Ma#opolskiego Instytutu Kultustawiciele instytucji naukowych,
ry, a Mariola Talewicz z Galerii
bibliotekarze, animatorzy i badacze kultury, na temat etyki zawodowej bibliotekarza we Ksi"'ki Miejskiej Biblioteki Publicznej
którzy wspó#czesn" bibliotek! postrzegaj" wspó!czesnym "wiecie. B!dzi$skim bibliote- w O%wi!cimiu przedstawi#a wizj! bibliojako centrum naukowe posiadaj"ce bogate za- karzom nieobce s" blogi, portale i komunika- tek XXI wieku.
plecze edukacyjno-informacyjne, stymuluj"- tory, b!d"ce elementami nowych koncepcji
Z okazji jubileuszu 10-lecia organizacji Foce rozwój intelektualny, kulturalny i spo#ecz- pracy bibliotek, zaprezentowane podczas rum b!dzi$ska ksi"'nica w 2014 roku postany u'ytkowników. Wymiana do%wiadcze$ czwartego Forum. Anna Janus z wroc#awskiej nowi#a pokaza& wspó#czesn" bibliotek! jako
i pogl"dów mo'liwa by#a dzi!ki uczestnictwu Mediateki przedstawi#a zasady funkcjonowa- wa'ne miejsce publiczne funkcjonuj"ce
pracowników ró'nych typów bibliotek: nia jednej z najwi!kszych i najnowocze- w oparciu o ide! dzielenia si! i swobodnego
publicznych, pedagogicznych, szkolnych %niejszych multimedialnych bibliotek. O (l"- udost!pniania swoich zasobów. Go%ciem
i parafialnych, którzy musz"c sprosta& ocze- skiej Bibliotece Cyfrowej, jej organizacji spotkania by# dr *ukasz Hajduk z Uniwersykiwaniom odbiorców, nieustannie poszuku- i sposobach wspó#pracy mówi# Remigiusz Lis tetu Jagiello$skiego w Krakowie, który móz Biblioteki (l"skiej w Katowicach, a Agniesz- wi# o bibliotece w czasoprzestrzeni miasta oraz
j" nowych metod pracy z czytelnikiem.
Pierwsze Forum Bibliotekarzy Samorz"do- ka Koszowska podzieli#a si! z uczestnikami Tomasz Zi!ba z Centrum Informacji Naukowych Powiatu B!dzi$skiego zorganizowane spotkania wiedz" na temat mo'liwo%ci, jakie wej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
zosta#o pod has#em „Biblioteka – Informa- stwarza interaktywny Internet (Web 2.0).
Zosta#a przedstawiona prezentacja BiblioteO modelu bibliotek publicznych, ich funk- ka – centrum us#ug spo#ecznych przygotowacja – Komunikacja”. Go%&mi spotkania by#y
dr hab. Anna Tokarska z Uniwersytetu (l"skie- cji i zadaniach, obejmuj"cych m.in. pe#nienie na przez MiPBP w B!dzinie.
go w Katowicach, która wyg#osi#a referat roli centrów kultury i o%rodków zdobywania
Forum Bibliotekarzy Samorz"dowych PoBiblioteki w procesie komunikacji spo!ecz- wiedzy, mówiono podczas Forum w 2009 ro- wiatu B!dzi$skiego jest doskona#" okazj"
nej XXI wieku oraz El'bieta Bacia z Powia- ku. Do wspó#pracy w jego zorganizowaniu do wymiany do%wiadcze$, pomys#ów oraz pretowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MiPBP w B!dzinie zaprosi#a stowarzyszenia zentowania wizji bibliotekarstwa i jego miejmówi"ca o szeroko rozumianych procesach i organizacje pozarz"dowe, których przedsta- sca we wspó#czesnym %wiecie. Spotkania inkomunikacyjnych. Rok pó)niej Forum zosta- wiciele podkre%lali znaczenie bibliotek poma- tegruj" bibliotekarzy, a tak'e umo'liwiaj" im
#o po %wi!co ne zagad nieniom „Biblio- gaj"cych w realizacji wielu przedsi!wzi!&. prezentacj! w#asnych osi"gni!& i metod pracy.
tek XXI wieku”. W 2007 roku wspólnie W 2010 roku podczas trwaj"cego dwa dni
z dr. Zdzis#awem G!bo#ysiem z Instytutu Bi- seminarium Wojciech Kowalewski z WojeBEATA WARD+GA
bliotekoznawstwa Uniwersytetu (l"skiego wódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
kierownik Dzia!u Promocji MiPBP
w Katowicach uczestnicy dyskutowali m.in. zaprezentowa# wizj# komputeryzacji bibliotek
w B#dzinie

Biblioteka otwarta na zmiany
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X Forum Bibliotekarzy Samorz%dowych Powiatu B#dzi$skiego (13 XI 2014).

Gala „X lat Biblioteki Powiatowej” by!a okazj% do nagrodzenia szczególnie aktywnych bibliotekarzy (17 IX 2010).

11 kwietnia wyst'pi# w Sali Kameralnej NOSPR zespó# Kwadrofonik, który od kilku lat podbija polsk' i zagranicz n' pu blicz no)* gra j'c utwo ry
oryginalnie skomponowane, b'd& w#asnor$cznie zaaran%owane na dwa fortepiany i perkusj$ – taki jest bowiem
sk#ad zespo#u. Gra w nim duet pianistów: Emilia Sitarz i Bart#omiej W'sik
oraz dwoje perkusistów: Magdalena
Kordylasi(ska i Mi#osz P$kala. M#odzi
muzycy maj' w dorobku wyst$py
w najlepszych )wiatowych salach, nagrane p#yty; w bie%'cym roku zostali
uhonorowani Paszportem Polityki. Nic
wi$c dziwnego, %e na ich niedzielnym
wyst$pie w ramach cyklu Recitale Mistrzowskie zjawi# si$ komplet publiczno)ci, mimo – %e jak pods#ucha#am
– obok w Spodku odbywa# si$ równocze)nie wa%ny mecz, bodaj%e tenisowy.
Kwadrofonik tworzy aran%acje na pograniczu muzyki klasycznej i popularnej, bliski jest mu nurt folkowy, ale nie
stroni od wyrafinowanego repertuaru XX-wiecznego.
Na program katowickiego wyst$pu
z#o%y#y si$ autorskie opracowania
dwóch baletów: Harnasie Szymanowskiego i !wi"to wiosny Strawi(skiego,
które znajd' si$ na kolejnej p#ycie
Kwadrofoniku. Zw#aszcza drugi utwór
sprawdzi# si$ w wersji fortepianowo-perkusyjnej – nie utraci# nic ze swej
„dziko)ci” i „prymitywizmu”, a zyska#
jeszcze na b#yskotliwej wirtuozerii.
Podoba#o si$ równie% publiczno)ci
opracowanie Wariacji wed#ug Paganiniego Witolda Lutos#awskiego, które zabrzmia#o jako „przerywnik” mi$dzy
baletami. Parti$ perkusji dokomponowa#a do Wariacji… wybitna polska
kompozytorka perkusistka Marta Ptaszy(ska. Na bis zagrali arty)ci fragment
Ravelowskiej suity Ma mer l’Ois, udowadniaj'c, %e potrafi' si$ wczu* w subtelny klimat bajkowy równie dobrze, jak
w orgiastyczn' rytmik$ Strawi(skiego.
VI Festiwal Prawykona#
Tydzie( pó&niej (17 kwietnia) rozpocz'# si$ w NOSPR trzydniowy Festiwal
Prawykona( „Polska Muzyka Najnowsza”. Ju% po raz szósty Narodowa Orkiestra oraz czo#owe )l'skie zespo#y: Zespó# +pie wa ków Mia sta Ka to wi ce
„Camerata Silesia”, Orkiestra Kameralna miasta Tychy „Aukso”, Orkiestra
Muzyki Nowej i Kwartet +l'ski prezentowa#y z udzia#em znakomitych dyrygentów (Alexander Humala, Jose Maria Flo ren cio, Ma rek Mo), An na
Szostak, Szymon Bywalec) i solistów
(m.in. tr$bacz Marco Blaauw, skrzypek
Szymon Krzeszowiec, wiolonczeli)ci
Tomasz Strahl i Magdalena Bojanowicz,
kontrabasista Dario Calderone, klarne-
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cista Bartosz Pacan, piani)ci Marcin
Koziak i Piotr Sa#ajczyk, akordeoni)ci
Maciej Fr'ckiewicz i Marek Andrysek,
)piewaczka Lidia Jovanovi*) nowe
(b'd& pierwszy raz wykonywane w kraju) utwory polskich kompozytorów.
By#o ich a% 28, reprezentuj'cych ró%ne
kierunki, od postmodernizmu i postawangardy do neo-neoklasycyzmu i ró%nych innych odmian konserwatyzmu.
Nie za wie dli mi strzo wie: utwór
Krzysztofa Meyera Muzyka $wiat#a
i pó#cienia op. 118 frapowa# niezwykle
wyszukan' gr' brzmie(, uk#adaj'c'
si$ w pi$knie zakomponowany fresk
d&wi$kowy. Zbigniew Bargielski przedstawi# Hierofani" 2, hojnie si$gaj'c'
po brzmienia perkusyjne i zestawiaj'c' je w czytelne warstwy. Monadologia
na kwartet smyczkowy Rafa#a Augustyna okaza#a si$ atrakcyjnie napisanym
zbiorem miniatur nawi'zuj'cych do barokowej idei ksi'g, czy te% „ogrodów”
muzycznych. III Koncert na tr%bk"
i orkiestr" Hanny Kulenty przyniós# s#uchaczom mo%liwo)* (zaprojektowan'
przez kompozytork$) przebywania
w „spirali czasu”, a przede wszystkim
upewni# o jej talencie do przemy)lnego dekonstruowania znanych motywów i brzmie(.
W)ród utworów napisanych przez
m#odszych twórców zapami$ta#am
przede wszystkim Muqarnyas PRASQUALA, )wietnie napisan' muzyk$
na sze)* grup instrumentalnych rozmieszczonych przestrzennie, a dalej – erschallen (co znaczy: „rozbrzmiewa*”) Andrzeja Kwieci(skiego na
kontrabas i orkiestr$ – utwór rozgrywaj'cy si$ na granicy d&wi$ku i ciszy, pe#en intryguj'cych efektów i frapuj'cy
pod wzgl$dem dramaturgicznym. Do tej
samej kategorii d&wi$ko-ciszy nale%a#o Sfex na akordeon i wiolonczel$ Jana
Duszy(skiego – dla odmiany statyczne,
wr$cz prowokuj'ce brakiem „energii kinetycznej”, jak by si$ wyrazi# stary
Kurth. Z utworów energicznych podo-

ba#a mi si$ zabawna Mechanofaktura
Artura Zagajewskiego, w której autor
„prze #o %y#” na d&wi$ ki (kon kret nie – motoryczne ci'gi brzmie( perkusyjnych) zasad$ konstrukcjonizmu malar skie go oraz Kwin tet na klar net
i kwar tet smycz ko wy naj m#od szej
uczestniczki festiwalu Joanny Szymali
(ubieg#orocznej absolwentki katowickiej
Akademii Muzycznej), ujmuj'cy tym,
co niegdy) nazywano „zdrowiem”,
czyli naturalno)ci' inwencji i narracji.
Festiwal, który reprezentowa# ogólnie bardzo wysoki poziom kompozytorski i wykonawczy, obserwowa#o wielu
twórców, krytyków muzycznych oraz
liczna publiczno)*.
Recital Paw!a Wakarecego
Przedostatni' kwietniow' !rod" M#odych w NOSPR (21 kwietnia) wype#ni# recital Paw#a Wakarecego, wspó#organizowany przez Instytucj$ „Silesia”.
Pianista – finalista ostatniego Mi$dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina, obecnie koncertuj'cy w )wiecie wirtuoz i pedagog
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
zaprezentowa# Karnawa# op. 9 Schumanna oraz szereg utworów Chopina.
Interpretacj$ Karnawa#u cechowa# rozmach i ró%norodno)* emocji: od subtelnego liryzmu we fragmentach Karnawa#u takich jak Chiarina czy Aveu,
poprzez %artobliwo)* (perfekcyjnie zagrane Reconnaissance oraz Pantalon
et Colombine) do romantycznego wybuchu (Chopin). Dobór utworów Chopina w drugiej cz$)ci recitalu ujawnia#
podobn' intencj$ – dosi$gni$cia skrajnie ró%norodnych odcieni muzycznej
ekspresji. Cz$)* t$ rozpocz$#o wykonanie Nokturnu Es-dur op. 55 nr 2, ukazuj'ce utwór w wysubtelnionej, wr$cz
onirycznej szacie d&wi$kowej. Nast$pnie s#uchali)my 4 Mazurków op. 24,
potraktowanych przez pianist$ jako
cztery sugestywne, „narysowane” gi$tk' kresk' obrazy: „rzewny” (g-moll
nr 1), „skoczny” (C-dur), „weso#y” (As-dur) i „nami$tny” (b-moll). Nastrój
ostatniego z mazurków przed#u%y#o
wykonanie Preludium cis moll op. 28
nr 2 oraz Nokturnu e-moll op. 72 nr 2.
Na koniec us#yszeli)my porywaj'c' interpretacj$ Poloneza fis-moll op. 44. Zagra# go Pawe# Wakarecy z ogromnym
zaanga%owaniem, w )wietnych tempach, ale czysto i zachowaniem precyzji wykonania szczegó#ów, co uchroni#o go od popadni$cia w fanatyzm,
cz$sto spotykany u pianistów niedostatecznie rozumiej'cych Chopina i daj'cych si$ jego polonezom „porwa*”.
Zachwycona publiczno)* wyprosi#a
od artysty dwa bisy: us#yszeli)my jeszcze Walc cis-moll op. 64 nr 2 oraz
Mazurek B-dur op. 7 nr 1.
MAGDALENA DZIADEK
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Wystawie towarzyszy szereg ciekawych spotka(.
W)ród nich s# spotkania po)wi'cone zagadnieniom
sztuki w przestrzeni miasta z udzia$em uznanych artystów, architektów, historyków sztuki: prof. Ewy
Chojeckiej, dr hab. Irmy Koziny, dr Marii Lipok-Bierwiaczonek, prof. Józefa S'kowskiego, prof. Jerzego Nowakowskiego, !ukasza !yducha, Mariusza Chodorka, Tomasza Wenklara, Stanis$awa
Rukszy, Marty Frej, Tomasza Kosi(skiego, Marcina Go$'biewskiego, Adama Mazura.

Muzeum Archidiecezjalne
w nowej ods!onie

WIES!AWA KONOPELSKA

Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta
Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta to tytu$ wystawy w Muzeum Miejskim w Tychach, któr# od 16
maja mo%na ogl#da& w Dawnej M$ótowni (ul. Katowicka 9).
W czerwcu uka%e si' tak%e obszerna publikacja autorstwa Patryka Oczkio pod tym samym tytu$em.
Wystawa oraz ksi#%ka stanowi# podsumowanie intensywnych bada( dotycz#cych sztuki
w przestrzeni miejskiej Tychów, prowadzonych
przez Muzeum. Przedsi'wzi'cie stanowi pierwsze tak wnikliwe i dog$'bne uj'cie tematu.
Wystawa przedstawia ró%norodne przejawy
sztuki, wspó$tworz#ce krajobraz Tychów na przestrzeni kilku ostatnich dziesi'cioleci. Pocz#wszy
od pomników powsta(czych z okresu 20-lecia mi'dzywojennego XX wieku, a% po czas obecny. Jest
to swoista w'drówka poprzez zmieniaj#ce si' kierunki i style w sztuce, a jednocze)nie realia spo$eczne i polityczne.
Na ekspozycji zaprezentowane zosta$y projekty oraz dokumentacja fotograficzna dzie$ z zakresu rze*by, malarstwa monumentalnego oraz ma$ej architektury – zarówno tych istniej#cych, jak
i nie przetrwa$ych do dnia dzisiejszego. Mo%na zapozna& si' ze wst'pnymi koncepcjami oraz realizacjami takich artystów jak, m.in.: Augustyn Dyrda, Stefan Borz'cki, Antoni Hajdecki, Jerzy
Nowakowski, Józef S'kowski, Tomasz Wenklar,
Franciszek Wyle%uch, Anna Szpakowska-Kujawska i Ewa Surowiec-Butrym.
W przestrzeni ekspozycyjnej s# równie% prezentowane trzy materia$y filmowe zrealizowane specjalnie na potrzeby wystawy. S# to wypowiedzi Augustyna Dyrdy, Andrzeja Czy%ewskiego oraz
Tomasza Wenklara na temat sztuki w przestrzeni
miejskiej Tychów.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Opery "l#skiej,
8 czerwca br., zaprezentowany b'dzie inscenizowany koncert z polsk# muzyk# chóraln# a cappella,
na który z$o%# si' kompozycje wielkich muzyków – kompozytorów polskich – pocz#wszy od renesansu a% po kompozycje wspó$czesne. W programie koncertu us$ysze& b'dzie mo%na m.in.
pi'kne polskie madryga$y o tematyce mi$osnej oraz

wzorowan# na s$ynnej „La Guerre” Clementa Janequina „Pie)( Rokoszan Zebrzydowskiego”; utwory lub opracowania najwybitniejszych kompozytorów polskich: Karola Szymanowskiego, Stanis$awa
Wiechowicza, Kazimierza Serockiego, Feliksa Nowowiejskiego, Jana i Tadeusza Maklakiewiczów,
Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Koszewskiego, w tym wybitnych kompozytorów zwi#zanych
z Ziemi# "l#sk#: Henryka Miko$aja Góreckiego,
Józefa "widra, Witolda Szalonka. W programie koncertu znajd# si' równie% opracowania utworów ludowych lub kompozycje inspirowane folklorem – suity pie)ni kurpiowskich, Suit' Orawsk# lub
inspirowane pie)niami na Noc "w. Jana sobótkowe
)piewki; zabrzmi# te% opracowania na chór pie)ni
Fryderyka Chopina, kompozycje do tekstów Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Emila Zegad$owicza, Wincentego Pola i innych, przeboje inspirowane piosenkami z lat dwudziestych w opracowaniu
W$odzimierza Szo$tysika czy piosenki z Kabaretu
Starszych Panów w opracowaniu Andrzeja Borzyma.
Ma!gorzata Lazarek w galerii „Ateneum”

Mozaika na budynku Teatru Ma$ego w Tychach.
Projekt: Janusz W$odarczyk. Realizacja: Janusz
W$odarczyk i Franciszek Wyle&uch, 1964
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CO" na polska nut&
Pod patronatem „"l#ska”

Fot. Patryk Oczko

Mieszcz!ce si" od ponad trzydziestu
lat przy ulicy Wita Stwosza w Katowicach Mu zeum Archi die ce zjal ne od
20 maja tego roku prezentowa# b"dzie
nowe otwarcie sta$ej ekspozycji po%wi"conej dawnej i nowej sztuce sakralnej.
Wielce zas$u&one dla 'l!ska muzeum
wraz ze sw! Galeri! Sztuki Wspó$czesnej „Fra Angelico” stanowi! wa&ny
punkt na mapie dziedzictwa kulturowego regionu. Przez te lata dokonywa$o si"
tu wiele niezwykle wa&nych wydarze(
artystycznych, których uczestnikami
by li naj zna ko mit si %l! scy ar ty %ci.
Zw$aszcza lata 80. minionego wieku by$y „z$otym okresem” galerii, kiedy to
swoje przemy%lenia na temat warto%ci
prezentowali niepokorni wówczas malarze, graficy, rze)biarze czy twórcy plakatów. Z kolei w salach muzealnych królowa$a %l!ska rze)ba gotycka – urokliwa,
niepowtarzalna. Dodatkowym akcentem
muzealnych wn"trz by$y koncerty organizowane tu od lat przez niestrudzon!
w upowszechnianiu i promocji muzyki
Instytucj" „Silesia”. Wraz z nowym
otwarciem zago%ci tu ponownie. Ju& zapowiadany jest koncert inauguruj!cy
cykl muzycznych wieczorów z udzia$em
znakomitych klawesynisteki El&biety
Stefa(skiej i Mariko Kato oraz graj!cej
na skrzyp cach ba ro ko wych Aga ty
Sapiechy. Koncerty wype$ni! utwory
von Bibera, Jana Sebastiana Bacha,
Scarlattiego, Mozarta i wielu innych
kompozytorów.
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks. dr Leszek Makówka mówi, &e
dzi"ki nowej aran&acji wystaw sta$ych
zaistnieje mo&liwo%# prezentacji kolekcji sztuki wspó$czesnej: sztuki sakralnej, grafiki i plakatu religijnego. – Chcemy pokaza# inne oblicze %l!skiego
mikrokosmosu, ponad wszelk! w!tpliwo%# kojarz!cego si" w Polsce z przemys$em i ci"&k! prac!. W$a%nie w tym
miejscu powsta$y niezwyk$e %wiadectwa
wiary oraz poszukiwa( %wiata przekraczaj!cego zmys$owe do%wiadczenie.
Z kolei kustosz czekaj!cej na otwarcie wystawy Ma$gorzata Mehlich tak komentuje ekspozycj" sta$!: – Najciekawsz! cz"%# nowej ekspozycji stanowi
dotychczas nieprezentowane nowo&ytne malarstwo europejskie, b"d!ce cz"%ci! kolekcji b$. ks. Emila Szramka.
W%ród nich miejsce na wystawie znalaz$y takie obrazy jak powsta$y w XVI wieku w Wenecji obraz „'wi"ta rodzina ze
%w. *ucj!” czy obraz autorstwa Jana
Breughel’a Aksamitnego pt. „Odpoczynek 'wi"tej Rodziny”. Szczególn!
ozdob! jest datowany na 1515 rok rysunek – projekt do arrasu Przekazanie
kluczy %w. Piotrowi autorstwa Rafaela
Santi”.
Z niecierpliwo%ci! zatem oczekujemy
nowego otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego – niezmienne istniej!cego
pod tym samym adresem.

„"wie%o malowane” to tytu$ wystawy malarstwa
Ma$gorzaty Lazarek, na któr# zaprasza$ "l#ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
Ma$gorzata Lazarek uko(czy$a studia na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi'knych
w Krakowie w 1987 roku, uzyskuj#c dyplom w pracowni projektowania graficznego prof. Tomasza
Jury oraz – dodatkowy, nagrodzony medalem – w pracowni malarstwa prof. Jacka Ryka$y.
Pracowa$a w liceum plastycznym, by$a grafikiem w „Super Expressie”, publikowa$a m.in.
na $amach „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka”
i „Twojego Stylu”. Uprawia grafik' projektow#,
malarstwo, ilustracj' i rysunek. Wychowana
na „Szpilkach” i „Przekroju” upodoba$a sobie
szczególnie rysunek satyryczny.

! Otwarty plener fotograficzno – teatralny,
dzia!ania happeningowe oraz czytanie performatywne fragmentów dzienników autorstwa Tadeusza Kantora to dzia!ania przygotowane przez
Centrum Scenografii Polskiej Oddzia! Muzeum
"l#skiego w ramach obchodów setnej rocznicy
urodzin artysty.
! Kawiarenka Kulturalno-Literacka Biblioteki "l#skiej zaprasza!a na inauguracyjne spotkanie
z Arkadiuszem $awrywia%cem, fotoreporterem
„Dziennika Zachodniego” i wspó!pracownikiem
miesi&cznika „"l#sk”. w ramach cyklu „Wywiady
Zbigniewa Kucza”.

! Muzeum "l#skie by!o organizatorem wystawy „About” – eksperymentu dotycz#cego
scenografii – plastyki scenicznej „opowiedzianej od nowa” – scenografii autorstwa jednego
artysty widzianej przez innego twórc& i przedstawionej w utworze wideo, a uczestnikami
jej by!o czterech projektantów m!odego pokolenia. Kamila Polívková, Lucia 'kandíková,
Marek Cpin i Antonín 'ilar wspó!pracuj#cy
z najwi&kszymi czeskimi teatrami, a tak(e
re ali zu j# cy mi w!a sne pro jek ty zwi# za ne
z mediami, spo!ecze%stwem, site specific, mod# itp.

O Nagrod& Scenograficzn!
im. Jerzego Moskala

Ma#gorzata Lazarek, „Ha#da”

Ma za sob! wiele wystaw indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granic! (w galeriach i muzeach francuskich, belgijskich, niemieckich czy w"gierskich); jej prace podziwia# mo$na w kolekcjach
na ca%ym &wiecie. Zdoby%a wiele nagród i wyró$nie', równie$ za prace malarskie (np. Grand Prix
w konkursie katowickiego Okr"gu ZPAP „Praca
Roku 2009”), ale to ambitny $art i satyra, inspirowane cz"sto kultowym ju$ „Humorem zeszytów
szkolnych”, drukowanym we wspomnianym
„Przekroju” przynios%y artystce chyba najwi"cej sukcesów. Zacz"%o si" od nagrody g%ównej w Ogólnopolskim Biennale Rysunku Studenckiego w Katowicach. Od lat zwi!zana z Mi"dzynarodow!
Wystaw! „Satyrykon” w Legnicy by%a jej laureatk! 13 razy, w roku 2013 otrzyma%a Grand Prix.
W Galerii Ateneum artystka pokaza%a troch" starych i troch" nowych – „&wie$o malowanych” obrazów.
Plakaty Starczewskiego
Galeria ArtNova2 ZPAP w Katowicach prezentowa%a wystaw" plakatów Artura Starczewskiego
(1935-2010).
Artysta studiowa% w Akademii Sztuk Pi"knych
w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach.
Dyplom z wyró$nieniem otrzyma% w 1966 r.
Od 1973 r. zwi!zany z Wydzia%em Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu (l!skiego, kierownik
Zak%adu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki. Profesor. Przez wiele lat kierowa% Katedr! Projektowania Graficznego w Instytucie
Sztuki na cieszy'skim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu (l!skiego w Katowicach. Prezentowa%
swoje grafiki i plakaty na ponad 120 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic!.
Laureat licznych nagród i wyró$nie'. Cz%onek polskich i mi"dzynarodowych stowarzysze' arty-

Centrum Scenografii Polskiej Oddzia% Muzeum
(l!skiego w Katowicach zaprasza scenografów i kostiumologów do udzia%u w konkursie o Nagrod"
Scenograficzn! im. Jerzego Moskala. Najlepsze prace zostan! zaprezentowane na ekspozycji towarzysz!cej Festiwalowi Nowej Scenografii we wrze&niu 2015 roku, a na zwyci"zc" czeka nagroda
pieni"$na oraz mo$liwo&# nawi!zania wspó%pracy
z zawodowymi scenami.
W konkursie mog! uczestniczy# licencjaci i dyplomanci wy$szych uczelni artystycznych w dziedzinie scenografii teatralnej, filmowej i kostiumu
z lat 2014-2015. W odr"bnej kategorii zostan! przyznane równie$ nagrody za scenografie zrealizowane w latach 2010-2015. Prace, które spe%ni! wymagania konkursowe oraz zdob"d! uznanie jury,
zostan! pokazane na wystawie „Wymiary scenografii” w przestrzeniach siedziby Muzeum (l!skiego
w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1.
Zwyci"zca konkursu oprócz nagrody pieni"$nej
ma szans" rozpocz!# wspó%prac" z profesjonalnymi teatrami.
Projekty do zaprezentowania na wystawie wraz
z wype%nion! kart! zg%oszenia nale$y przesy%a# drog! elektroniczn! do 15 czerwca 2015 roku na adres konkurs@scenografia-polska.pl.
Malarstwo Beaty W!sowskiej
W Galerii Miejskiego Domu Kultury w Miko%owie mo$na ogl!da# malarstwo Beaty W!sowskiej.
Wyró$niaj!ca si" kolorem twórczo&# jest prób! pokazania pozytywnych stron otaczaj!cego nas &wiata. Napawaj!ce optymizmem obrazy zawsze przyci!gaj! uwag" wielu mi%o&ników sztuki.

Tablica upami!tniaj"ca Wilhelma von-Blandowskiego

dowskiego mia%y sens, a ich rezultaty s! rozwijane przez kolejne pokolenia naturalistów badaj!cych
pi!ty kontynent.
Muzeum w Gliwicach ufundowa%o tablic" pami"ci von Blandowskiego, która zosta%a ods%oni"ta
na kamienicy przy ulicy Bankowej 4, w której w latach 1860-1873 von Blandowski mieszka% i prowadzi% fotograficzne atelier. Projekt tablicy Muzeum powierzy%o Krzysztofowi Nitschowi – rze)biarzowi,
profesorowi Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie.
Pod znakiem romantyzmu i wirtuozerii

Beata W"sowska, W aureoli butelki

Jeden z najbardziej oryginalnych obywateli
w historii Gliwic: górnik, rewolucjonista, podró$nik i badacz historii naturalnej Australii, fotograf – niespokojny duchem Wilhelm von Blandow-

W programach muzycznych koncertów organizowanych w kwietniu przez Instytucj" Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” znalaz%y si"
pozycje z kr"gu romantyzmu i romantycznej wirtuozerii. Ta arcyciekawa epoka muzyczna, charakteryzuj!ca si" niezwyk%! uczuciowo&ci!, emocjonalizmem czy brawurow!, kunsztown! gr! lub
&piewem, by%a reprezentowana przez kompozycje
mistrzów tamtych czasów m.in. Ferenca Liszta, Fryderyka Chopina, Niccolò Paganiniego, Roberta
Schumanna, Franza Schuberta.
Koncerty odbywa%y si" w studiu koncertowego
Polskiego Radia, gdzie wyst!pi%a Ewa Biegas
wraz z klarnecist! Romanem Widaszkiem i pianist! Grzegorzem Biegasem. Wyst!pili tak$e w ramach cyklu „Mamo, tato chod)my na koncert!” – Ma%gorzata Wojciechowska na skrzypcach,
Malwina Wyborska na altówce, Piotr Gach na wiolonczeli i Marek Romanowski na kontrabasie.
Cykl ten dofinansowa%o Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a Honorowy Patronat
obj!% Prezydent Miasta Katowice.
W sali Parnassos Biblioteki (l!skiej zaprezentowali si" Voytek Proniewicz (skrzypce) oraz Wojciech Waleczek (fortepian). Natomiast w MDK „Koszutka” zabrzmia%o akordeonowe Symetrio, a w sali
kameralnej NOSPR wyst!pi% laureat ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego – Pawe% Wakarecy.

! „El'bieta$ski Londyn” – minispektakl poetycki z wierszami Witolda Turanta w interpretacji
Katarzyny Pojdy by" prezentowany w katowickiej kawiarni „O’joj!”.
! Miejski Dom Kultury „Po"udnie” w Katowicach
zaprasza" na wystaw& grafik Joanny Piech.
! W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie %l!skiej – Wirku odby"a si& promocja ksi!'ki Barbary
i Adama Podgórskich pt. „Patroni le(nych ost&pów”
o (wi&tych patronach le(nictwa i my(listwa
! Parafia ewangelicka w Katowicach zaprasza"a
na nabo'e$stwo z okazji inauguracji IV Ekumenicznego Tygodnia Biblii oraz Sympozjum Biblijne, któ-

re odby"o si& w auli „Parnassos” Biblioteki %l!skiej,
w czasie którego zosta"y wyg"oszone wyk"ady: prof. dr.
hab. Andrzeja Kluczy$skiego „Ekstremalna demokracja wed"ug ksi&gi Jeremiasza” oraz „Go(cinno() realizacj! Bo'ego nakazu” ks. dr. Macieja Basiuka.
! Jakie tajemnice skrywa" nieistniej!cy ju' Ma"y
Wersal? Gdzie mie(ci" si& pa"ac Paulinum? Jakie historie s! zwi!zane z wizerunkami hrabiny Ingi Hohmann? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pyta$ szukano podczas spotkania z autorami monografii
„Zamki i pa"ace %l!ska. Dziedzictwo – to'samo() – arystokracja” w Bibliotece Muzeum %l!skiego w Katowicach.

Beata W!sowska studiowa%a w Akademii Sztuk
Pi"knych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach, w pracowniach malarstwa: profesora Jerzego Dudy-Gracza oraz profesora Macieja Bieniasza oraz projektowania graficzego ksi!$ki
w pracowni profesora Adama Romaniuka. Dyplom
uzyska%a w1985. W 1986 roku by%a stypendystk!
Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo.
Zrealizowa%a ponad 50 wystaw indywidualnych. Uczestniczy%a w blisko 70 prezentacjach w wystawach zbiorowych w kraju i zagranic!. By%a go&ciem krajowych i mi"dzynarodowych plenerów
malarskich. Jest darczy'c! wielu fundacji i aukcji
malarstwa m.in.: Aukcja Polskiej Sztuki w Nowym
Yorku, „Godula Hope”, „Bli)niemu swemu…”. Wed%ug jej pomys%u realizowany jest projekt artystyczny Akcja Sztuki oraz projektu Zielona O& 2.0.
Jest cz%onkiem Zwi!zku Polskich Artystów Plastyków. Jej prace znajduj! si" w zbiorach instytucji,
muzeów oraz osób prywatnych w kraju i zagranic!.
Pami&ci Wilhelma Blandowskiego

!Na spotkanie z fotografi! „Wokó" Wielkanocy”
autorstwa Antoniego Kreisa, Arkadiusza #awrywia$ca, Marcina Górskiego i Józefa Wolnego zaprasza" oddzia" %l!ski Zwi!zku Polskich Artystów Fotografików.
! Muzeum w Chorzowie zaprasza"o na spotkanie
z cyklu „Granice historii – Historia bez granic”, podczas którego wyk"ad Pierrot. O nieugaszonym pragnieniu mi!o"ci poprowadzi" dr Jacek Kurek.
! W Galerii Za Szyb! Miejskiego Domu Kultury
„D!b” w Katowicach odby"a si& wystawa fotografii
Antoniego Kreisa pt. „Pejza' bezpo(redni. Opowie(ci
camery obscura”.

ski, 161 lat temu, 18 kwietnia 1854 roku, po d%ugotrwa%ych staraniach zainaugurowa% dzia%alno&#
Muzeum Historii Naturalnej w Melbourne, obejmuj!c stanowisko jego pierwszego kuratora i organizatora wypraw badawczych. Owa instytucja, ufundowana przez rz!d stanu Wiktoria, trwa do dnia
dzisiejszego, &wiadcz!c niezbicie, $e wysi%ki podj"te przez przyby%ego z Gliwic na Antypody BlanFot. Arch. Muzeum w Gliwicach

stycznych i naukowych. Zajmowa% si" wiedz! wizualn! b"d!c! podstaw! systematyzowania j"zyka
ró$nych dziedzin dzia%a' artystycznych.
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JAN PICHETA

40 lat min!"o
Dorobek czterdziestolecia prezentowa! w Galerii Bielskiej BWA na wystawie pt. „Rozmowa” urodzony w Przemy"lu bielszczanin Janusz
Karbowniczek. Artysta od 1977 roku jest pedagogiem w macierzystej Akademii Sztuk Pi#knych w Katowicach, obecnie profesorem zwyczajnym w Katedrze Malarstwa. Prowadzi
tam autorsk$ pracowni# rysunku. Podczas
wernisa%u 17 kwietnia pierwszy rektor katowickiej ASP, tak%e bielszczanin, prof. Micha! Kli"
ujawni!, %e jest dumny, i% uczelnia ma tak wspania!ego pedagoga jak Janusz Karbowniczek. Dyrektorka BWA Agata Smalcerz twierdzi, %e twórczo"& artysty mo%na usytuowa& pomi#dzy
sztuk$ kontemplacji a ekspresjonizmem. Jego
obrazy, wysmakowane kolorystycznie, g!#boko poruszaj$, odnosz$ si# do problemu ludzkiej
kondycji, stanowi$ refleksj# nad przemijaniem. Od 21 do 28 kwietnia Janusz Karbowniczek prowadzi! w BWA warsztaty rysunku.

Zdzis!aw Kud!a (z lewej), Jolanta Dygo"
i Andrzej Orzechowski podczas Kina na Granicy
28 kwietnia 2015 r.

Fot. Krzysztof Morcinek

Literaci do piór!

7 kwietnia 2015. Otwarcie wystawy Janusza
Karbowniczka pt. „Rozmowa” w Galerii Bielskiej BWA. Na zdj&ciu od lewej: Janusz Karbowniczek i Micha! Kli".

Znakomite kino
Widzowie XVII Przegl$du Filmowego
„Kino na Granicy” (od 28 kwietnia do 3 maja
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie) byli zachwyceni. Podoba!a si# nie tylko niezwyk!a sprawno"& organizacyjna ekipy pomys!odawczyni
imprezy, polonistki Jolanty Dygo", ale i – jak
zwykle – znakomity repertuar. Zobaczyli"my
sze"& filmowych retrospektyw, dwa cykle tematyczne, przegl$d czeskich, polskich i s!owackich
nowo"ci, a tak%e filmowe niespodzianki z W#gier i Ukrainy. Bohaterami retrospektyw byli
aktorzy: Katarzyna Figura, Emília Vá'áryová

Jednym zdaniem

Stanis!aw Lem wyzna! kiedy", #e dopóki nie korzysta! z Internetu, nie wiedzia!, #e na "wiecie jest tylu idiotów. Parafrazuj$c s!owa wielkiego mistrza literatury, mo#na zauwa#y%, #e dopóki nie by!o Krakowskiego Salonu Poezji Anny
Dymnej, nikt nie mia! poj&cia, #e w Czechowicach-Dziedzicach jest tylu mi!o"ników poezji.
Podczas jubileuszu dziesi&ciolecia
Krakowskiego Salonu Poezji w Miejskim
Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 13 marca br., aby wys!ucha% wierszy Wis!awy Szymborskiej w interpretacji Anny Dymnej i Rafa!a Sawickiego,
przyby!o oko!o 350 osób. Sala kina
„'wit” wype!ni!a si& niemal do ostatniego miejsca. Co prawda zjawili si& tak#e
ludzie z Bielska-Bia!ej, Tychów, Pszczyny i okolicy, ale wi&kszo"% stanowili
mieszka(cy grodu nad Wis!$. Przybyli nie
tylko, aby prze#y% pi&kno s!ów ostatniej
polskiej noblistki. Cz&"% widzów pofatygowa!a si& zapewne z sympatii dla za!o#ycielki Krakowskiego Salonu Poezji,
zw!aszcza #e podczas trwania jubileuszowej imprezy mo#na by!o kupi% po promocyjnej cenie ksi$#k& El#biety Baniewicz
pt. „Dymna”.
Anna Dymna i Rafa! Sawicki w czasie
interpretacji tekstów podkre"lali dyskursywny i dialogowy charakter poezji
Wis!awy Szymborskiej, szczególnie d!u#szych form, takich jak poemat „Rozmowa z kamieniem”. W antraktach muzycznych wyst$pi! pianista Jerzy Owczarz.
Na szcz&"cie niemal nie by!o wpadek,
o co – wbrew pozorom – nie jest trudno.
Podczas jednego z ubieg!orocznych Salonów w Bielsku-Bia!ej pewien miejscowy aktor wielokrotnie by! upominany
przez Jerzego Kronholda, kiedy przeinacza! trudniejsze s!owa poety.
W ci$gu dziesi&cioletniej przygody ze
s!owem na scenie czechowickiej estrady
pojawiali si& znani nie tylko w dorzeczu
górnej Wis!y czechowiczanie – Barbara
Bielaczyc, Teresa Budzisz-Krzy#anowska,
Boles!aw Folek, Jadwiga Grygierczyk,
Gra#yna Krzanowska, Piotr Machalica
czy Wojciech Myrczek. Dlatego w czasie
jubileuszowego wyst&pu g!os zabierali – oprócz Anny Dymnej, Rafa!a Sawickiego i gospodarza imprezy Boles!awa
Folka – tak#e „Muzyczne Anio!y Salonu”:
Gra#yna Krzanowska i Barbara Bielaczyc. Czechowicki bard i wspó!organizator Festiwalu Poezji S!owia(skiej Ryszard
Grajek zaprezentowa! okoliczno"ciowy
wiersz. Jubileuszowy Salon wzbogaci!y
wystawy fotografii, ksi$#ek, pami$tek
oraz kulinarne niespodzianki.
Anna Dymna – jak zwykle – emanowa!a do brem: cier pli wie pod pi sy wa !a
wszystkie ksi$#ki t!umom wielbicieli poezji oraz jej osobowo"ci. Wykonaniem
oryginalnej formy graficznej w kronice
wydarze( kulturalnych Bielska-Bia!ej
i okolicy artystka zaspokoi!a nawet oczekiwania wybrednego bielskiego kronikarza Andrzeja Ziomka.
To by!y chwile z poezj$, które lecz$.
Mi&dzy innymi lecz$ z uzale#nienia od Internetu. I od idiotów…

i Bolek Polívka, re%yserzy: Marcin Krzyszta!owicz i Stanislav Párnick( oraz scenarzysta
Ludvík A'kenazy. Ogl$dali"my ciekawy dla koneserów cykl pod nazw$ „Stokrotki. Kino
kobiet w kinematografii czechos!owackiej”.
Bielszczanie z du%ym zainteresowaniem
przyj#li cykl prezentuj$cy twórczo"& artystów
ze Studia Filmów Rysunkowych. Dzieci mog!y
ogl$da& przygody „Bolka i Lolka” W!adys!awa Nehrebeckiego czy „Reksia” Lechos!awa
Marsza!ka, a doro"li produkcje dla widowni doros!ej. Zaprezentowano twórczo"& jednego z najwa%niejszych o"rodków animacji polskiej, m.in.
mniej znane szerszej publiczno"ci filmy Marka
Burdy, Mariana Cholerka, Andrzeja Czeczota, Józefa )wiertni, Stanis!awa Dulza, Anny Kaszuby-D#bskiej, Miros!awa Kijowicza, Zdzis!awa
Kud!y, Aleksandry Magnuszewskiej-Oczko,
W!adys!awa Nehrebeckiego, Aleksandra Oczko,
Andrzeja Orzechowskiego, Jana Petryszyna,
Bronis!awa Zemana czy Jerzego Zitzmana.
W przysz!ym roku festiwal osi$gnie pe!noletnio"&.

Fot. fotoSprinter.pl
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Zamiast idiotów

Ju% po raz 33. odb#dzie si# najstarszy polski
Przegl$d Dzieci#cej i M!odzie%owej Twórczo"ci Literackiej LIPA pod patronatem prezydenta Bielska-Bia!ej. Od 19 edycji impreza ma charakter ogólnopolski i mog$ w niej bra& udzia!
uczniowie szkó! podstawowych, gimnazjalnych
i "rednich z ca!ego kraju. Tematyka i rodzaj
literacki utworów s$ dowolne, a ilo"& prac ograniczona do sze"ciu tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych obj#to"&
przesy!ki ograniczono do sze"ciu stron znormalizowanego maszynopisu. Warunkiem udzia!u jest
nades!anie samodzielnie napisanych utworów
(nigdzie dot$d niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (napisanych na komputerze lub maszynie do pisania). Utwory nale%y opatrzy&
s!ownym god!em (pseudonimem); to samo god!o nale%y wpisa& do karty zg!oszenia, któr$ mo%na pobra& ze strony internetowej. Termin nadsy!ania prac wraz z kartami zg!oszenia up!ywa
19 czerwca 2015 r. Utwory nale%y przes!a&
pod adresem: Spó!dzielcze Centrum Kultury
„Best” przy SM „Z!ote *any”, 43-300 Bielsko-Bia!a, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem „Lipa” 2015”.

! „Z minuty na godzin!” to tytu" singla
Piotra Wróbla – wokalisty bielskiego zespo"u
„Akurat” – zapowiadaj#cego album pt. „Ty i Ja
i $wiat” (premiera w maju 2015 r.).
! Ponad trzy tysi#ce prac przys"ano na mi!dzynarodowy konkurs organizowany przez DK
W"ókniarzy i SFR z okazji pi!%dziesi#tej rocznicy „urodzin” Bolka i Lolka.
! 26 marca w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki odby"o si!
spotkanie za"o&ycielskie Komitetu Budowy Teatru Spo"eczno'ci Lokalnej, które zamierza
przekszta"ci% (za ok. 1,5 mln z") budynek dawnej brakarni w teatr dla niepe"nosprawnych.
! Od 13 do 16 kwietnia odby" si! XVI Mi!dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”.
! 14 kwietnia w Galerii $rodowisk Twórczych
otwarto wystaw! II Mi!dzynarodowego Biennale Plakatu Bielsko-Bia"a 2015 „Có& nam po prawdzie?”

! Szymon Broda przedstawi" fragmenty swej
prozy 16 kwietnia w bielskim Klubie Nauczyciela.
! 17 kwietnia w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia"ej odby"a si! premiera „Lalki” wg B. Prusa w adaptacji Artura Pa"ygi i re&. Anety Groszy(skiej.
! 21 kwietnia w Ksi#&nicy Beskidzkiej odby"a si! promocja tomu Krystyny Krzy&anowskiej-Nastulczyk „I w"os ma swój cie(”.
! 24 kwietnia w bielskim Aquarium gra"o trio
gitarzysty basowego Roberta Szewczugi.
! 3 maja w wieku 90 lat zmar"a w Warszawie urodzona w Bia"ej Krakowskiej poetka
Mieczys"awa Buczkówna – &ona Mieczys"awa
Jastruna i matka Tomasza Jastruna.
! „Micha" Ca"a: Metropolia” to tytu" wystawy w galerii fotografii B&B w Bielsku-Bia"ej, która trwa"a do 5 maja.
! 6 maja w Galerii Bielskiej BWA odby" si!
wyk"ad Karola Komorowskiego pt. „Fotografia
po Internecie”.

których znajdowa"y si# m.in.: ksi%$ka napisana przez
skrzypka Zjednoczona Europa, z dedykacj% dla Heleny Biedrzyckiej oraz ich wspólne zdj#cie. Z okazji jubileuszu Wanda Malko, pedagog muzyczny
oraz badaczka historii cz#stochowskiego $ycia
muzycznego przygotowa"a ksi%$k# pt. 70 lat Orkiestry Symfonicznej w Cz!stochowie. Filharmonia
Cz!sto chow ska im. Bro nis"a wa Hu ber ma na
w latach 1945–2015.

Projekt „Ha#ka!” rozpocz$ty!

Historia jurajskich plenerów
Cz(stochowianie gór)!
36. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny
Po!wiatowskiej w kategorii Po debiucie wygra"a
po raz pierwszy od wielu lat cz#stochowianka Ma"gorzata Januszewska, absolwentka pedagogiki
na Uniwersytecie Warszawskim, nagradzana i wyró$niana w wielu konkursach.
W tym roku wp"yn#"o 413 zestawów i 2065 wierszy ("%cznie w obu kategoriach), tak$e z zagranicy – USA, Anglii i Francji. Drug% nagrod# w kategorii Po debiucie odebra"a Maria &ywicka-Luckner
z Warszawy, trzeci% – Dorota Ryst z Warszawy.
W kategorii Debiut zwyci#$y"a Klaudia Pieszczoch
z Pary$a, drug% nagrod# przyznano Magdalenie
Sanockiej ze Szczecinka, trzeci% – Tomaszowi
Duszy'skiemu ze Z"otoryi.
Nie by" to jednak jedyny marcowy sukces cz#stochowskich artystów. Z okazji Mi#dzynarodowego Dnia Teatru w Katowicach wr#czono Z"ote
Maski. W!ród nominowanych znale(li si# wszyscy
aktorzy wyst#puj%cy w Sprzedawcach gumek
Hanocha Levina: Agata Ochota-Hutyra, Micha"
Kula oraz Antoni Rot. Z"ot% Mask# otrzyma"
Micha" Kula (tak$e za Grabarza w Hamlecie,
doskona"y epizod charakterystyczny). Dodatkowo
Maciej Pó"torak za rol# Hamleta odebra" Nagrod#
Dziennika Teatralnego im. Zbigniewa Grucy, przeznaczon% dla m"odych aktorów.
Jubileusz Filharmonii
Pierwszy koncert symfoniczny po odzyskaniu
niepodleg"o!ci odby" si# w Cz#stochowie 2 marca,
a organizacj% zespo"u zaj%" si# mi#dzywojenny pedagog, dyrygent oraz animator $ycia muzycznego,
Edward M%kosza. Muzycy wyst#powali m.in.
w Teatrze Miejskim, w kinie Wolno!) oraz w terenie, a prawdziwa sala koncertowa zosta"a oddana
do u$ytku dopiero w 1965 roku, w Domu Kultury
Filharmonia. Orkiestra otrzyma"a rang# Filharmonii w 1976 roku, gdy Cz#stochowa zosta"a
miastem wojewódzkim. Z okazji jubileuszu 70-lecia 20 marca br. odby" si# uroczysty koncert. Przygotowano doskona"y program muzyczny oraz nagrodzono d"ugoletnich pracowników.
Muzycy wykonali uwertur# do opery Karola Kurpi'skiego Dwie chatki, kompozytora zwanego
polskim Rossinim, którym zachwyca" si# m.in.
Yehudi Menuhin, poemat symfoniczny Zygmunta
Nowakowskiego Step op. 66 oraz Harnasie Karola Szymanowskiego. Parti# Jontka za!piewa" jak dwa
lata temu na Wawelu Sebastian Karpiel-Bu"ecka z towarzyszeniem kapeli góralskiej. W koncercie !piewaków z Collegium Cantorum wspomaga" Chór
Filharmonii *ódzkiej (kierowany przez Dawida
Bera). Ca"o!ci% dyrygowa" dyrektor artystyczny
Filharmonii cz#stochowskiej, Adam Klocek.
Koncertowi towarzyszy"a wystawa fotografii Zbigniewa Burdy oraz prezentacja pami%tek po Bronis"awie Hubermanie, patronie Filharmonii, w!ród

Jednym zdaniem

Halina Po&wiatowska jest najbardziej znan' poetk' urodzon' i wychowan' w Cz!stochowie. Nic dziwnego, $e miasto z tak wielk'
pieczo"owito&ci' piel!gnuje pami!% o niej
i przypomina jej twórczo&% literack'. W tym
roku, z okazji 80. rocznicy urodzin, która przypada 9 maja, przygotowano projekt „Ha&ka.
Po&wiatowska in art, czyli konkursy, koncerty wystawy. Wydarzenia zaplanowane na ca"y rok ruszy"y 20 marca.
Biblioteka Publiczna im. dra W. Biega#skiego rozpocz!"a pierwszy weekend z Po&wiatowsk' rozstrzygni!ciem konkursu plastycznego dla
dzieci na naj"adniejsz' zak"adk! do ksi'$ki,
a po po"udniu zaprosi"a cz!stochowian na rozmow! prof. El$biety Hurnik (AJD Cz!stochowa) z prof. Gra$yn' Borkowsk' (IBL PAN),
autork' ksi'$ek i artyku"ów o Halinie Po&wiatowskiej (m.in. publikacji „Nierozwa$na i nieromantyczna. O Halinie Po&wiatowskiej)”.
Gra$yna Borkowska opowiada"a o swoim spotkaniu z twórczo&ci' poetki, zawodowym i prywatnym, odkrywa"a zalety feministycznej lektury, pozwalaj'cej zaakceptowa% odr!bno&%
twórczo&ci Po&wiatowskiej i innych kobiet pisz'cych, jakby troch! wbrew upowszechnionemu przez m!$czyzn modelowi poezji.
Rozmawiano tak$e o biografii Ha&ki, relacjach z matk', które kszta"towa"y jej stosunek
do &wiata, ludzi, a tak$e cielesno&ci. Matka,
Stanis"awa Mygowa, wspiera"a córk! w chorobie, animuj'c jej dzia"ania – pisanie wierszy oraz podtrzymywanie znajomo&ci. To ona
przyczyni"a si! do debiutu poetki, prowadzi"a dom otwarty, staj'c si! niejako „projektantk' jej intymno&ci”, a w czasie pobytu w Amery ce cier pli wie prze pi sy wa "a jej li sty,
zmieniaj'c nag"ówki i rozsy"aj'c do wszystkich
adoratorów i znajomych.
Spotkanie by"o wi!c nie tylko okazj' do zapoznania si! z poezj' Po&wiatowskiej, ale równie$ zachwycenia si! jej wol' $ycia wbrew okoliczno&ciom. W&ród publiczno&ci obecna by"a
m.in. prof. Maria Nasi#ska, polonistka z I LO
im. Juliusza S"owackiego, nauczycielka m"odszej siostry Haliny Po&wiatowskiej i przyjació"ka Ludmi"y Marja#skiej.
Dzie# pó(niej w Mi!dzynarodowym Dniu
Poezji Cz!stochowa niemal przekszta"ci"a
si! w miasto poetów. Po po"udniu w Teatrze
im. Adama Mickiewicza odby"a si! gala fina"owa 36. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Po&wiatowskiej, ale ju$
od rana dla wszystkich zainteresowanych
poezj' odbywa"y si! warsztaty i spotkania z jurorami. W tym roku nades"ane zestawy oceniali: Justyna Bargielska, Grzegorz Jankowicz
oraz Marcin Zegad"o. Gal! u&wietni" koncert
Janusza Radka i jego interpretacje wierszy cz!stochowianki.
W po"udnie z Ratuszowej wie$y zabi"o serce Po&wiatowskiej, chore, ale przepe"nione mi"o&ci' (d(wi!k zarejestrowany zosta" w czasie
bada#), a poetka odczyta"a swój wiersz
„Pod u&miechni!tym zieleni' drzewem kasztanu”. O zmroku posta% 17-letniej dziewczyny pojawi"a si! na murze kamienicy przy Al.
NMP 4, gdzie rodzina poetki mieszka"a w czasie II wojny &wiatowej, a potem odby"o si! nocne zwiedzanie I LO im. Juliusza S"owackiego.
Co jeszcze przed nami? Cykl konkursów dla
szkó", film biograficzny Micha"a Tkaczy#skiego, a tak$e odmieniana na wiele sposobów
twórczo&% Po&wiatowskiej… W projekcie
uczestnicz' niemal wszystkie instytucje kultury – OPK „Gaude Mater”, Muzeum Cz!stochowskie (w tym Dom Poezji – Muzeum Haliny Po&wiatowskiej), Biblioteka Publiczna im.
dra W. Biega#skiego, Szko"a Podstawowa nr 8
jedna z dwóch w Polsce nosz'cych imi! cz!stochowianki, OKF, Cz!stochowski Teatr Ta#ca, Regionalny O&rodek Kultury…
Wszystko po to, by podtrzyma% pami!%
o poetce.
JOANNA KOTKOWSKA

W Sali Gobelinowej pokazano efekty 40. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesie#,
którego komisarzem by"a Barbara Szyc. Wzi#"o
w nim udzia" 20 artystów z Cz#stochowy, Gliwic,
Opola i Kielc, m.in. Alicja Nadolska, Cecylia
Szersze', Aleksandra Banek, Agnieszka Mitura-Bagi'ska, Krystyna Szwajkowska, Barbara Chowa'ska-Najwer, Teresa Paw"owska, Tomasz A. Man, Rafa" Cierpia"…
By"a to tak$e okazja do !wi#towania jubileuszu.
Pierwszy plener organizowali w 1975 roku Adela
Wi!niewska, Jerzy Filip Sztuka oraz Stefan Chabrowski, ale ci%g"o!) imprezie zapewnili nie tylko
arty!ci, ale tak$e ówcze!ni urz#dnicy, m.in. Józef
Drosik z urz#du wojewódzkiego w Cz#stochowie.
Wystawa pokazywa"a wi#c dwa oblicza plenerów – artystyczne efekty oraz kronikarskie zapisy
spotka'.
W Antresoli znalaz"y si# wydawnictwa poplenerowe, znaczki, fragmenty kronik, gdzie dowcipnie
komentowano wydarzenia i oczywi!cie uzupe"niono je zabawnymi rysunkami, karykatura wykonana
przez Agnieszk# &mudzi'sk%, fotografie. Na I pi#trze dominowa"y prace wykonane podczas plenerów,
m.in. Przemijanie z Bobolic Alicji Nadolskiej
(1975), zamek w Ogrodzie'cu widziany oczyma
Cecylii Szersze' (1978), ale równie$ prace Jerzego
Dudy-Gracza (Pejza$ 1983), Sabiny Lonty, Jana +widerskiego, Stanis"awa Batrucha, S"awomira Mazusia, Stanis"awa Tabisza, Franciszka Ma!luszczaka.
Prace nie tylko dokumentowa"y zmian# technik
i warsztatu poszczególnych artystów, ale równie$
histori# Jury Krakowsko-Cz#stochowskiej, jej
dawn% architektur# i sposób $ycia mieszka'ców…
Cyfrowo o &wiecie i kulturze wspó!czesnej
Od 17 kwietnia do ko'ca czerwca w Art-Foto
w ROK mo$na ogl%da) prace nades"ane
na XVIII Mi#dzynarodowy Konkurs Cyfrowej
Kreacji CYBERFOTO. Pokazano 130 prac 48 autorów z 54 bior%cych udzia" w konkursie (295 prac).
W tym roku nie by"o wprawdzie go!ci z zagranicy, ale w!ród ciekawych i ró$norodnych propozycji dobrze zaprezentowali si# cz#stochowianie.
Cz"onkowie jury: Krzysztof Jurecki (przewodnicz%cy), Jolanta Rycerska, Krystyna Ma"gorzata Do"owska oraz S"awomir Jod"owski przyznali
nast#puj%ce nagrody i wyró$nienia: pierwsz% nagrod# otrzyma"a Paulina Stasik z Ka'czugi za cykl
Kulturystki kultury, II – Adam Markowski z Cz#stochowy za paradokumentalny cykl Zagubione
i odnalezione, Obiekty i Nadesz"o jutro, III – Magdalena Samborska za tryptyk P"e% domniemana.
Wyró$niono równie$ prace Natalii Zakrockiej
z Warszawy, Ma"gorzaty Kozakowskiej z Cz#stochowy oraz Jana Zycha z Krakowa.
Na wystawie mo$na zobaczy) tak$e prace innych
cz#stochowian: Jaros"awa Duma'skiego, Andrzeja Zembika, Jerzego Piwowarskiego, Piotra Haltera, Wiktora Stasiaka, Ewy Latos, co !wiadczy
o sile naszego !rodowiska fotografików.

! Zagrali: klub Rura – Skubas, Domowe Melodie; MDK – Volodia, Superpa!ka, Lady Pank;
OPK Gaude Mater – KK Blues Band, Krzysiek
Nied"wiecki, Pawe! #owicki; Teatr from Poland – KAT&Roman Kostrzewski, Lao Che, Koniec $wiata; Filharmonia – Hey, Czerwone
Gitary; Muzyczna Meta – Artur Gadowski,
Ania Rusowicz; plac Biega%skiego – Donatan
i Cleo; Restauracja Sztuczka – Micha! Gasz;
Hala Sportowa – Skaldowie.
! Wystawiali: Wej&ciówka – Wies!aw Lipecki; Art-Foto w ROK-u – !nienie Sandry Wo"niak
i Konrada Grzybka; OPK „Gaude Mater”
– Jazz &… fotografie Anety Zalejskiej i Janusza
Ró'a%skiego.
! W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze Per"y
mu zy ki ja sno gór skiej z udzia !em skrzyp ka
Zbigniewa Plicha.

! W klubie Rura zorganizowano zawody
w interpretacji tekstu, czyli Czytanie z przeszkodami.
! W ROK-u przypomniano filmy Tomasza
Bagi%skiego.
! W Czytelni Komików CPM-u w ramach akcji Po_czytaj! odby!o si( spotkanie z Jakubem
Woynarowskim, autorem Martwego sezonu,
opowie&ci graficznej na podstawie tekstów Brunona Schulza.
! W OKF „Iluzja” przegl)d pofestiwalowy 12.
Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych.
! Z okazji Mi(dzynarodowego Dnia Osób
z Ze spo !em Do wna Fun da cja Ocza mi
Bra ta przy go to wa !a hap pe ning Ste reo ty py
na stos po!)czony z tradycyjnym topieniem
Marzanny.
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Odesz!a pani Maria
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JANUSZ WÓJCIK

Pionier polskiej elektrotechniki
W opolskim wydawnictwie MS Bogus!awa Szybkowskiego ukaza!a si" ksi#$ka prof.
Jerzego Hickiewicza „Roman Dzie%lewski.
Pierwszy polski profesor elektrotechniki i jego wspó!pracownicy”, stanowi#ca cenne
&ród!o wiedzy na temat dzia!alno%ci i osi#gni"' polskiej kadry technicznej w dwudziestoleciu mi"dzywojennym. Ju$ w s!owie
wst"pnym wyj#tkowo%' postaci bohatera
publikacji podkre%li! prof. Boles!aw Or!owski z Instytutu Historii Nauki Polskiej PAN,
zwracaj#c uwag" na fakt, $e Roman Dzie%lewski jako m!ody 28-letni naukowiec mia!
zaszczyt utworzy' w 1891 roku pierwsz#
na ziemiach polskich akademick# Katedr"
Elektrotechniki w c.k. Szkole Politechnicznej we Lwowie. Warto podkre%li', $e w tak
m!odym wieku Dzie%lewski zosta! profesorem nadzwyczajnym, a cztery lata pó&niej
profesorem zwyczajnym elektrotechniki
i po kilku latach rektorem, który stworzy!
na Politechnice Lwowskiej Oddzia! Elektryczny jedyny w tamtym okresie na ziemiach
polskich. Zas!ug# naukowca by!o równie$
opracowanie podstaw polskiego s!ownictwa
i terminologii zwi#zanej z elektryczno%ci#.
Autor ksi#$ki przedstawi! posta' profesora
Dzie%lewskiego na tle historii szkolnictwa
elektrotechnicznego, ukazuj#c równie$ sylwetki jego najbli$szych wspó!pracowników
i uczniów. W ksi#$ce znajduje si" wiele cennych materia!ów ikonograficznych i archiwaliów zwi#zanych bezpo%rednio z biografi#
pioniera polskiej elektrotechniki i ukazuj#cych
oblicze przedwojennego Lwowa. Ksi#$ka profesora Jerzego Hickiewicza stanowi znakomit# lektur" nie tylko dla studentów i doktorantów elektroniki i elektrotechniki, ale tak$e dla
mi!o%ników historii Lwowa.
XV Wiosna Austriacka w Opolu
W programie tegorocznej Wiosny Austriackiej zorganizowanej przez Wojewódzk# Bibliotek" Publiczn# w Opolu przygotowano dla
uczestników szerok# gam" atrakcyjnych i ró$-
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Kiedy wspominam po!egnanie „Marii
od poetów” powracaj" wersy z „Ziemi ja#owej” Thomasa S. Eliota – Najokrutniejszy miesi"c to kwiecie$. Wywodzi z nie!ywej ziemi #odygi bzu… Maria Wojtczak
by#a lekarzem medycyny, wspó#tworzy#a
brzesk" „Solidarno%&”, anga!owa#a si'
w sprawy spo#eczne, krzewi#a idee samorz"dno%ci, pe#ni"c funkcje radnej Brzegu
i sejmiku województwa opolskiego
zawsze by#a blisko ludzi ze %rodowisk kultury. W dzia#alno%ci publicznej przy%wieca#a jej idea pracy na rzecz dobra wspólnego, przestrzega#a wysokich standardów
etycznych, nie godzi#a si' na zaw#aszczanie przestrzeni obywatelskiej przez tych,
którzy coraz cz'%ciej przychodzili do samorz"du „aby co% ugra&”. Kiedy stan zdrowia ogranicza# kolejne pola aktywno%ci
upomina#a si' o wa!ne sprawy dla mieszka$ców swojego miasta, publikuj"c zaanga!owane felietony i artyku#y na #amach
lokalnej prasy. – By#a lekarzem dusz, dowarto%ciowa#a rozko#atane serca, mówi#a,
!eby nie przestawa&, bo wszystko ma swój
sens. Wystawia#a nam receptur' na dobry
lek przeciwko z#u %wiata, przeciwko k#ótniom i wa%niom w %rodowisku literackim
oraz w naszych rodzinach – wspomina#a
Romana Wi'czaszek prezes Brzeskiego
Klubu Literackiego. Poza medycyn" i samorz"dem terytorialnym, wielk" pasj"
pani Marii by#a literatura. Wspiera#a
dzia#alno%& stowarzysze$ spo#eczno-kulturalnych, a szczególnie gor"co dzia#ania
animatorskie i twórcze m#odego pokolenia,
dlatego Stowarzyszenie (ywych Poetów
w dowód uznania przyzna#o swojej patronce tytu# Honorowego Cz#onka. Podczas kolejnych edycji Najazdu Poetów na Zamek
Piastów )l"skich wspó#tworzy#a dobr"
aur' tego wydarzenia, wówczas mieszkanie pani Marii, znanej z go%cinno%ci i serca dla artystów, zamienia#o si' w salon
literacki. Poeci z ró!nych stron Polski i Europy czytali wiersze, dyskutowali o przek#adach i nowych tomikach przy stole
okrytym bia#ym obrusem, wokó# którego
roztacza# si' aromat kawy i domowych wypieków. Spotkania z twórcami owocowa#y na pó#kach gospodyni kolejnymi ksi"!kami z dedykacjami i nowymi obrazami
na %cianach. Jeden z nich – portret „Marii od poetów” Zbyszka Kresowatego
towarzyszy# nam w kaplicy. Dopiero
po %mierci dowiedzieli%my, !e pisa#a wiersze, przez wiele lat skrywa#a to w tajemnicy. Na zako$czenie ceremonii Córki po!egna#y Matk' jej w#asnym, przejmuj"cym
wierszem o znikaj"cym !yciu. Ten niezwyk#y poetycki debiut sta# si' kod" ziemskiej
drogi osoby szlachetnej i odwa!nej. Pani
Maria od poetów zapewne teraz si'ga
po tomiki w niebieskim salonie, do którego odeszli ju! wcze%niej poeci – znajomi
i przyjaciele: Wies#aw Malicki, Zygmunt
Dmochowski, Marianna Bocian, Gustaw
Sajdok, Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko, Andrzej Pa#osz, Marek Jod#owski… Kiedy ju!
po wszystkim z ogrodu cieni odchodzi#em
opustosza#" alej", wiatr zako#ysa# #odygami bzów zakwitaj"cych ki%ciami bia#ego
kwiecia.

norodnych propozycji upowszechniaj#cych
wiedz" o kulturze, j"zyku i historii Austrii.
Du $ym za in te re so wa niem cie szy !y si":
XII edycja Wojewódzkiego Przegl#du Teatrów
Obcoj"zycznych, II Festiwal Ma!ych Form
Artystyczno-Teatralnych w J"zyku Niemieckim oraz konkurs „Austria – kraj i jego
mieszka(cy”. Zorganizowano równie$ warsztaty dla nauczycieli j"zyka niemieckiego,
spotkania dyskusyjnego klubu ksi#$ki, wystawy, wyk!ady historyczne i kulturoznawcze.
Martin Pollack, znany i ceniony austriacki
reporta$ysta, dziennikarz i t!umacz, podzieli! si" z czytelnikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej refleksjami dotycz#cymi pracy
nad jego najnowsz# ksi#$k# „Ska$one krajobrazy”. Fina!owym akcentem XV Wiosny
Austriackiej by! koncert symfoniczny „Muzyka rodziny Straussów i austriackich kompozytorów XX wieku, którzy wyemigrowali do
USA”. Patronat nad imprez# obj"li ambasador Republiki Austrii i marsza!ek województwa opolskiego.
Opolskie szmaragdy
Blisko czterdzie%ci podmiotów wykonawczych, reprezentuj#cych gminne domy kultury z ró$nych miejscowo%ci województwa
opolskiego, wzi"!o udzia! w III Wojewódzkim
Przegl#dzie Twórczo%ci Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”, zorganizowanym na opolskim placu Wolno%ci przez Urz#d Marsza!kowski Województwa Opolskiego. W tegorocznej
edycji imprezy wyst#pi!y amatorskie zespo!y
wokalne i wokalno-instrumentalne (m.in. kapele ludowe i podwórkowe, chóry, zespo!y
rockowe, jazzowe oraz soli%ci), którzy otrzymali od organizatorów pami#tkowe statuetki.
Przegl#dowi towarzyszy!o „miasteczko kultury” zbudowane z drewnianych domków, gdzie
swoje prace prezentowali twórcy ludowi, plastycy, rze&biarze i ceramicy wywodz#cy si"
z amatorskiego ruchu artystycznego skupionego w ko!ach zainteresowa( dzia!aj#cych
w domach kultury z ró$nych miejscowo%ci
Opolszczyzny. Zwiedzaj#cy mogli obejrze' pokazy garncarstwa i kowalstwa, a na wystawach
w domkach: r"kodzie!o ceramiczne, r"cznie
zdobion# porcelan", rze&by, kroszonki, prace
malarskie i haftowane, a tak$e fotografie
i witra$e. Tegoroczne „Opolskie Szmaragdy”
poprowadzi!a Katarzyna Dowbor, która
na estradzie zosta!a uhonorowana odznak#
„Za Zas!ugi dla Województwa Opolskiego”
przyznan# przez marsza!ka Andrzeja Bu!"
w dowód uznania za promocj" Opolszczyzny
i wspó!organizacj" Je&dzieckich Mistrzostwa
Gwiazd ArtCup, które co roku odbywaj# si"
w Zakrzowie.

! W Muzeum Czynu Powsta!czego w Górze
"w. Anny uruchomiono wystaw# czasow$ „Tak
p%aci Polska – Henryk S%awik”, po"wi#con$ losom i dzia%alno"ci Henryka S%awika – uczestnika trzech powsta! "l$skich, dzia%acza plebiscytowego, dziennikarza i dzia%acza politycznego
PPS.
! Na wystawie „Ekslibrisy Jana Paw%a II ze
zbiorów Krzysztofa &wita%y” w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, mo'na by%o
obejrze( artystyczne znaki graficzne w%asno"ci
ksi$'ki, z których podczas swego pontyfikatu korzysta% Jan Pawe% II.
! Prezentacja ksi$'ki „Ma%a Zag%ada” Anny
Janko z udzia%em autorki odby%a si# w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Opolu, spotkanie prowadzi% Wojciech Bonowicz z „Tygodnika Powszechnego”.
! Bart%omiej Trzos, m%ody opolski twórca grafik i plakatów, zaprezentowa% swoje prace na wystawie „Remaster – edycja limitowana” w galerii „Pierwsze Pi#tro” ZPAP w Opolu.
! „&l$sk w 'yciu i twórczo"ci Jana D%ugosza” to tytu% ogólnopolskiej konferencji nauko-

wej, która odby%a si# w Muzeum &l$ska Opolskiego.
! W Centralnym Muzeum Je!ców Wojennych
)ambinowice-Opole odby%o si# spotkanie z dr. Jakubem *akiem autorem ksi$'ki „Nie walczyli dla
siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego”.
! Reprezentacyjny Zespó% Artystyczny Wojska Polskiego u"wietni% obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uroczystym koncertem w Filharmonii Opolskiej.
! W Domu Kultury w Niemodlinie odby%
si# XI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej – Oceany 2015, jury
przewodniczy%a Katarzyna Groniec, która na zako!czenie imprezy wyst$pi%a z recitalem.
! W ramach cyklu Otwartych Seminariów
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Muzeum
&l$ska Opolskiego w Opolu mia%o miejsce spotkanie zatytu%owane „Wzgl#dno"( w fizyce i filozofii. W stulecie publikacji ogólnej teorii
wzgl#dno"ci Alberta Einsteina”.
! W ramach obchodów Dni Opola w Muzeum
&l$ska Opolskiego z koncertem „Nastroje baroku” wyst$pi% zespó% Ensamble Chimerique.

Le!mian na otwarcie

Spektakl Teatru Zag!"bia „Ko#,
kobieta i kanarek” Tomasza $piewaka w re%yserii Remigiusza Brzyka
si"ga po kolejne trofea. Po Laurze
Kon ra da dla Re mi giu sza Brzy ka
na XVI Ogólnopolskim Festiwalu
Sztuki Re%yserskiej Interpretacje i znalezieniu si" w wyró%nionej „12” w 21.
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Wspó!czesnej
(II etap Konkursu zako#czy si" w drugiej po!owie czerwca) przyszed! czas
na kolejny sukces – sosnowiecka realizacja zosta!a zaproszona jako jedna
z sze&ciu (spo&ród 80 polskich przedstawie#) do 10. edycji Festiwalu Polskich Sztuk Wspó!czesnych R@Port.
Festiwalowa publiczno&' zobaczy
spektakl 20 maja na scenie Teatru
Miejskiego w Gdyni. Serdecznie %yczymy zespo!owi powrotu z Gdy#sk(
z Nagrod( Dramaturgiczn(, „Ko#,
kobieta i kanarek” jest jedyn( &l(sk(
realizacj( zakwalifikowan( do udzia!u w festiwalu. Trzymamy kciuki!

Krzysztof Kiwerski
w Zamku Sieleckim
W Sosnowieckim Centrum Kultury-Zamku Sieleckim do 7 czerwca b"dzie mo%na spotka' si" z twórczo&ci(
Krzysztofa Kiwerskiego, profesora
krakowskiej Akademii Sztuk Pi"knych. Na wystaw" „Zagubione w czasie” z!o%y!y si" obrazy pochodz(ce
z pi"ciu cykli malarskich: Vermeer in
New York (2013), Gadu gadu (2011),
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MARIA SZTUKA

W Gdyni b"dzie gor$co

Fot. Maciej Stobierski

I znów, jak co roku, rusza najwi!ksza impreza kulturalna w regionie – Sosnowieckie Dni Literatury. To ju) XI edycja. Od kilku lat impreza nie zamyka si! w go$cinnych
pomieszczeniach bibliotecznych i cho" aula przy ul. Ko$cielnej i Czytelnia przy ul.
Zegad&owicza s* znakomitymi przestrzeniami, sprzyjaj*cymi nie tylko kameralnym
spotkaniom, projekcjom filmowym, okaza&ym wystawom czy nawet spektaklom teatralnym, „Dni” opuszczaj* mury i zaw&asz cza j* prze strze( mia sta. Dla
wielbicieli teatru zapewne znakomit* okazj* do spotkania z ulubie(cami sosnowieckiej sceny (Edyt* Ostojak, Przemys&awem Kani*, Krzysztofem Korzeniowskim)
b!dzie Poetycki Hyde Park w centrum
miasta, które nie wiedzie" dlaczego dziwnie mianowano „Patelni*”, bardziej zapewne kojarz*c* si! z króluj*cymi we wszystkich stacjach telewizyjnych kulinarnymi
reality show ni) z patronuj*cym tej przestrzeni Janem Kiepur*. Organizatorzy zapowiadaj* spotkania m.in. z Katarzyn*
Bond*, Sylwi* Chutnik, Lilian* Fabisi(sk*,
Renat* Pi*tkowsk*, Ma&gorzat* Szejnert,
Markiem Bie(czykiem, Markiem Krajewskim, Bart&omiejem Majzlem, Jerzym
Lucjanem Wo'niakiem. Wystawa otwieraj*ca XI „Dni…” po$wi!cona jest Boles&awowi Le$mianowi, autorowi poetyckich ba$ni i niezwyk&ych erotyków. Autor „Klechd
polskich” b!dzie bohaterem kilku popo&udniowych spotka( tak dla doros&ych, jak
i dla dzieci. Bohaterk* tegorocznego „Czasu na debiut” (28 maja) b!dzie Ma&gorzata Zaj*c, jej powie$" „W dobrej wierze” b!dzie zapewne znakomitym pretekstem
do rozmów o tolerancji, wspó&czesnej rodzinie i problemach, z którymi musi si! ona
zmaga". Temat niezwykle aktualny i wzbudzaj*cy wiele kontrowersji. Ma&gorzacie
Szejnert trudno b!dzie uciec od tematu jeszcze nie przebrzmia&ej premiery spektaklu
w Teatrze #l*skim, który powsta& na bazie
bestselleru, jakim okrzykni!ty zosta& jej
„Czarny ogród”. B!d* poeci, pisarze, literaturoznawcy, krytycy, nie zabraknie
tak)e tradycyjnych warsztatów literackich, cho" organizatorzy zapowiadaj* niespodzianki i znacznie zmienion* i od$wie)o n* for m!, no wo $ci* jest czas ich
trwania – trzy dni. Tegoroczne SDL zako(czy fina& Konkursu Czytelniczego Biblio)erca Roku, któremu towarzyszy" b!dzie Bractwo Rycerskiego Zamku B!dzin.
Pami!tam pierwsze Sosnowieckie Dni
Literatury i przepowiednie malkontentów, którzy wró)yli nie wi!cej ni) cztery, no
mo)e pi!" edycji. Tymczasem SDL doczeka&y si! sta&ej publiczno$ci, która z niecierpliwo$ci* wyczekuje programu, stawia
wysoko poprzeczk! oczekiwa(, nie sk*pi
pochwa&, ale i krytycznych uwag nie szcz!dzi, zapewne cennych dla organizatorów,
o ile oczywi$cie nie przeobra)aj* si!
w chorobliwe krytykanctwo. Myli si! tak)e ten, kto s*dzi, )e SDL to prawdziwa gratka dla sosnowieckich moli ksi*)kowych,
poniewa) na wybrane imprezy zje)d)aj* tu
go$cie z ca&ego regionu a dzisiejsi czytelnicy zatopieni w e-bookach niczym nie
przypominaj* anachronicznych, tr*c*cych myszk* moli, chyba )e po metamorfozie np. pustosz kradnik przybra& posta"
z promuj*cego imprez! znakomitego i wytrawnego plakatu Romana Kalarusa.

M! drcy (2008/2012), W dro dze
(2004), Za"mienia (2003). Krzysztof
Kiwerski uprawia malarstwo, rysunek,
grafik" komputerow( i motion graphics. Zrealizowa! 38 filmów animowanych, w tym cztery pe!nometra%owe. Bra! udzia! w po nad 100
wystawach m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii,
Danii, Szwecji, Japonii, Turcji, Grecji, Jugos!awii, Austrii, w tym w 50
wystawach indywidualnych. Uczestniczy! w licznych festiwalach filmowych m.in. w Poznaniu, Krakowie,
Oberhausen, Annecy, Cannes, Huesca,
Tours, Chicago, New York. W trakcie
trwania wystawy mo%na obejrze'
sze&' (wybranych z licznej filmografii Krzysztofa Kiwerskiego) filmów
animowanych: The Rolling Stones
(2013), #wiadek (2008), Przej$cie
%ydów przez Morze Czerwone (2007),
Level (2005), Opcja zerowa (1983)
oraz Ryszard III (1977).
M!odzi historycy
Gimnazjalistom i uczniom szkó! ponadgimnazjalnych z terenu Zag!"bia
D(browskiego marzec i kwiecie#
up!yn"!y w gor(czce konkursowych
zmaga#. Do rywalizacji zaprosili ich
sosnowieckie: Muzeum i Miejska
Biblioteka Publiczna. Tym razem tematem Konkursu Wiedzy Historycznej by!y Wydarzenia lat 1939–1945
w „Ma &ej oj czy' nie” i na $wie cie – w 70. rocz ni c! za ko( cze nia II wojny $wiatowej. W finale
uczestniczy!o 46 uczniów z dwudziestu zag!"biowskich szkó!. W obu
kategoriach zwyci"%yli uczniowie
sosnowieckich szkó!, w kategorii
gimnazja I miejsce zdoby! Igor Tomecki z Gimnazjum nr 25, II – Dominik Le cho wicz z Nie pu blicz ne go
Gimnazjum nr 3, III – Mateusz B(ba
z Gimnazjum nr 11. W kategorii
szko&y ponadgimnazjalne tak%e triumfowali sosnowieccy uczniowie: I miejsce zaj(! Jakub Sytniewski z II LO im.
E. Plater, II – Wojciech Wydma#ski
równie% ucze# „Platerki”, III – Jakub
Antosiewicz z IV LO im. S. Staszica.
Jak wida' historia sta!a si" m"sk( domen(. Sosnowieckie szko!y Konkurs
Wiedzy Historycznej zda!y na szóstk" z plusem.

! Teatr Zag!"bia pozyska! 40 tys. z!otych na realizacj" wakacyjnych warsztatów teatralnych
w ramach programu „Lato w teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego. Projekt „Tak to widz": szko!a”
znalaz! si" w gronie wniosków najwy#ej ocenionych przez Komisj" Ekspertów programu i otrzyma! 100% wnioskowanego dofinansowania.
! W Pa!acu Kultury Zag!"bia w D$browie
Górniczej go%ci!a w kwietniu wystawa „Wyklejanki Wis!awy Szymborskiej”. Podobnie jak poezj", tak i wyklejanki Noblistki charakteryzuj$ trafne pointy i surrealistyczne poczucie
humoru.

! Od 24 do 26 kwietnia w Pa!acu Kultury Zag!"bia po raz siódmy odby! si" Mi"dzykulturowy
Festiwal Folklorystyczny „Zag!"bie i S$siedzi”.
! W Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu Beata So!tysik w kwietniu prezentowa!a swoj$ wystaw" Vintage Art.
! Od 8 do 12 kwietnia w Sosnowcu odbywa!
si" XIV Mi"dzynarodowy Festiwal Sosnowieckie
Dni Muzyki Znanej i Nieznanej, w tym roku po%wi"cony by! on muzyce Po!udniowej Europy.
W%ród wykonawców znale&li si" m. in.: Sinfonietta Cracovia, Magdalena Idzik i Robert Morawski, Zespó! Trifolium, M"ski Zespó! Wokalny
Lipa Vinkovici, Camerata Silesia.
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Zmar& nestor rodu Cie(larów
W wieku 97 lat zmar! 17 kwietnia w Nydku nestor rodu Cie"larów, Oskar Franciszek Cie"lar.
#p. Oskar Franciszek Cie"lar urodzi! si$ w Wi"le 25 grudnia 1917 roku. Po wojnie, w 1948 roku – po "lubie z Helen% Wojnar, zamieszka!
w Nydku, rodzinnej wsi &ony. To tam w!a"nie odwiedzi! Go w 2007 roku, kiedy obchodzi! 90. urodziny, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Ostrawie, Jerzy Kronhold. Konsul przywióz!
wówczas dla Jubilata w prezencie m.in. trzy listy
z &yczeniami od marsza!ka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Andrzeja Stelmachowskiego,
oraz ambasadora RP w Pradze, Jana Pastwy. – Pa'ska postawa &yciowa budzi mój najwy&szy szacunek, a dzia!ania na rzecz krzewienia polsko"ci
zas!uguj% na szczególne uznania. Pragn$ z!o&y(
podzi$kowania za Pa'sk% dzia!alno"( spo!eczn%,
charytatywn%, s!u&b$ drugiemu cz!owiekowi
i wychowanie m!odego pokolenia – napisa!
w swoim li"cie marsza!ek Borusewicz.
90-letni wówczas Oskar Franciszek Cie"lar
wspomina! w rozmowie z konsulem spotkanie
z przedwojennym prezydentem Ignacym Mo"cickim w Zameczku Prezydenckim w swojej rodzinnej wsi, trudne czasy II wojny "wiatowej, podczas
której by! m.in. zamkni$ty w gu!agu w Sjastroj
na brzegach jeziora )adoga, nieweso!e czasy powojenne w komunistycznych realiach, kiedy to by!
nauczycielem w szkó!kach niedzielnych w Nydku, Bystrzycy, Koszarzyskach i Karp$tnej. Opowiada! te& o swoim... pogrzebie. Podczas wojny bowiem, po 4 latach tu!aczki na froncie wschodnim,
w jednej z bitw zosta! ranny w g!ow$. Dowódcy
byli przekonani, &e nie &yje i wys!ali wiadomo"(
do kraju, &e pad! na polu walki pod Kownem na Litwie. W rodzinnej Wi"le odprawiono uroczysto"ci
pogrzebowe.
Drugi, ju& prawdziwy pogrzeb "p. Oskara
Franciszka Cie"lara odby! si$ 21 kwietnia o 15.00
w kaplicy ewangelickiej w Nydku.
Rakowska z Nagrod# Senatu
Ma!gorzata Rakowska, prezes Miejscowego
Ko!a Polskiego Zwi%zku Kulturalno-O"wiatowego w Czeskim Cieszynie-Centrum, mo&e si$ pochlubi( nie lada sukcesem w konkursie Kobieta
Regionu 2015. Podczas fina!owego koncertu, który odby! si$ 9 kwietnia w hotelu Ambassador
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– Mam 82 lata, z tego 75 lat !yj" bez ojca. Zosta# zamordowany przez stalinowskich oprawców w Twerze. O tym, !e jego
cia#o spoczywa w lesie pod Miednoje, nie
mogli$my mówi% przez 50 lat, do 1990 roku. Nigdy jednak nie zapomnieli$my o nim
i o innych ofiarach tamtej zbrodni – podkre$li# 24 kwietnia w czeskocieszy&skiej
„Strzelnicy” Józef Pilich, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katy&ska” w RC. Ta organizacja by#a g#ównym organizatorem zaolzia&skich uroczysto$ci wspomnieniowych pn. „75 lat o pami"ci o Katyniu”.
Uroczysto$ci odbywa#y si" pod patronatem honorowym konsul generalnej RP
w Ostrawie, Anny Olszewskiej. Rozpocz"#y si" one przed po#udniem pod pomnikiem
na Konteszy&cu. Pod tablicami z nazwiskami Zaolziaków pomordowanych przez
NKWD, których cia#a spoczywaj' w lasach
w Katyniu, Miednoje czy Charkowie,
w asy$cie Kompanii Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego, kwiaty i wie&ce z#o!yli
m.in. Gra!yna Bernatowicz – ambasador
RP w Pradze, Jan Stanis#aw Ciechanowski – kierownik Urz"du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzej
Sznajder – dyrektor Oddzia#u Instytutu Pami"ci Narodowej w Katowicach, przedstawiciele wielu zaolzia&skich polskich organizacji i w#adz samorz'dowych wielu
szczebli z obu brzegów Olzy.
– Pami"% o ofiarach tamtej okropnej
zbrodni mia#a zosta% wymazana z naszej
$wiadomo$ci. Dzi"ki ich !onom, matkom,
najbli!szym tak si" nie sta#o. Od 25 za$ lat
kultywuje t" pami"% nasza organizacja.
Tak!e poprzez organizowanie takich spotka& rocznicowych, jak ta dzisiejsza – powiedzia# prezes „Rodziny Katy&skiej”, Józef Pilich, w sali o$rodka kultury „Strzelnica”, gdzie kontynuowano uroczysto$%.
Z kolei ambasador Gra!yna Bernatowicz przy po mnia #a, !e to do k#ad nie
przed 75 laty odbywa#a si" eksterminacja obywateli pa&stwa polskiego: oficerów, policjantów, a tak!e osób cywilnych. – Ludobójstwo katy&skie jest w tragicz nych dzie jach pol skie go na ro du
zbrodni' bez precedensu. W ci'gu zaledwie kilku tygodni zabito tysi'ce niewinnych osób, które nale!a#y do elity intelektualnej tego narodu. W$ród ofiar,
o czym do niedawna w Polsce niewiele
osób wiedzia#o, by#o wielu mieszka&ców
Zaolzia. Nie wolno nam o nich zapomnie%. Dzi"kuj" wam za to, !e utrzymujecie pami"% o nich – powiedzia#a polska ambasador.
Uczestnicy uroczysto$ci mogli te! wys#ucha% krótkiego koncertu zespo#u wokalnego TA Grupa oraz wyk#adu czeskiego historyka Me(islava Boráka z Opawy, autora wielu publikacji i filmów o zaolzia&skich ofiarach zbrodni katy&skiej (jeden
z filmów: „Cienie sumienia”, zosta# wy$wietlony podczas spotkania). Historyk by#
te! z Marianem Steffkiem wspó#autorem
wystawy okoliczno$ciowej, któr' z „Rodzin' Katy&sk'” przygotowa#y O$rodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków, )l'skie Muzeum Krajowe w Opawie oraz w#adze Czeskiego Cieszyna.

w Pradze, wiceprzewodnicz%cy Senatu Republiki
Czeskiej, Milu*e Horská i Ivo Bárek, wr$czyli jej
jedn% z g!ównych nagród konkursu, któr% przyznali
Rakowskiej w!a"nie cz!onkowie Wy&szej Izby Parlamentu RC.
G!ówne nagrody by!y trzy. Oprócz senatorów
swoj% laureatk$ wybra!o te& fachowe jury, powo!ane przez g!ównego organizatora konkursu – spó!k$ Prime Communications. Zosta!a ni% Hana
Potm+*ilová z województwa "rodkowoczeskiego,
szefowa Fundacji na rzecz Wspierania Zatrudniania Osób Niepe!nosprawnych. Natomiast absolutn% zwyci$&czyni% szóstej edycji konkur su
zosta!a Andrea Kulová z województwa po!udniowomorawskiego, która uzyska!a najwi$cej, bo
a& 1317 g!osów w eliminacjach regionalnych.
Ma!gorzata Rakowska, prezes Miejscowego Ko!a PZKO Czeski Cieszyn-Centrum, nie ukrywa!a zadowolenia z nagrody. – Ten konkurs to dla
mnie mi!a przygoda, a tak&e wielka przyjemno"(,
bo doceniono przecie& moj% prac$. Uwa&am te&,
&e chodzi przy okazji o promocj$ #l%ska Cieszy'skiego, bo jest to nagroda dla osoby pracuj%cej
w naszym regionie spo!ecznie, w dodatku narodowo"ci polskiej. Chcia!abym przy tej okazji podzi$kowa( Maryli Goduli, która zg!osi!a mnie na
konkurs oraz senatorowi Petrowi Gawlasowi
z Jab!onkowa, który mocno si$ anga&owa!
w Senacie na rzecz nagrody dla mnie – powiedzia!a laureatka naszej redakcji.
Pod patronatem El%biety Ryksy
W Brnie odby!y si$ w kwietniu Dni Kultury
Polskiej. Ich pi%t% edycj$ zorganizowa!y w!adze
stolic Moraw Po!udniowych i Wielkopolski – Poznania, wspólnie z Bibliotek% Ji,ego Mahena i Bibliotek% Raczy'skich.
W przygotowaniu imprezy wzi$!a udzia! Katedra Polonistyki brne'skiego Uniwersytetu Masaryka i Klub Polski „Polonus”. – To na pewno ciekawa i bardzo sympatyczna inicjatywa przede
wszystkim Biblioteki Ji,ego Mahena, z któr%
brne'ska polonistyka od lat wspó!pracuje – powiedzia!a Renata Putzlacher, cz!onkini „Polonusa”
i wyk!adowczyni brne'skiej polonistyki. – W tym
roku za" wspólnie z kierownictwem biblioteki postanowili"my obra( za patronk$ Dni Kultury Polskiej El&biet$ Ryks$, znan% w Republice Czeskiej
pod imieniem Eli*ki Rej-ki. Przede wszystkim dlatego, &e ta czeska i polska królowa, córka polskiego króla Przemys!a II, urodzi!a si$ w Poznaniu,
a zmar!a w!a"nie w Brnie. Te partnerskie miasta
!%czy wi$c nie tylko blisko 50-letnia wspó!praca,
ale te& osoba królowej Ryksy, &ony dwóch czeskich
królów: Wac!awa II i Rudolfa Habsburga – u"ci"li!a poetka.
Patronce Dni Kultury Polskiej i epoce, w której &y!a, po"wi$cone by!y liczne wyk!ady i przedstawienia teatralne. Ciekawa by!a tak&e wystawa
pn. „Czeska i polska królowa”, któr% w brne'skiej
bibliotece przygotowa!a pozna'ska Biblioteka Raczy'skich. Dniom Kultury Polskiej towarzyszy!
ponadto mini-festiwal polskich filmów.

! !wi"ta Wielkanocne od lat kojarz# si"
na Zaolziu z przedstawieniami teatralnymi
PZKO-wskich amatorskich teatrzyków. W sobot" w $omnej Dolnej mo%na by&o obejrze' sztuk" Ireny i Jana Czudków „Przeróbka, czyli tam
dómy szifoner”. Natomiast w Milikowie-Centrum tamtejszy zespó& zagra& w niedziel" przedstawienie „Wachtorz, czyli dobrze je na (wiecie”
tych%e autorów.
! Ewa Farna da&a w sobot" 11 kwietnia akustyczny koncert w trzynieckiej „Trisii”. Dla Zaolziaków za(piewa&a równie% akustyczne wersje
kilku swoich polskich przebojów.
! 13 kwietnia 1945 roku, pod murem cmentarza %ydowskiego w Jab&onkowie zosta&o straconych przez gestapo 12 mieszka)ców Istebnej
i Jaworzynki. Aby zachowa' to wydarzenie
w pa mi" ci ko lej nych po ko le), do k&ad nie
w 70 lat od tamtych tragicznych wydarze)
w miejscu egzekucji zosta&a ods&oni"ta tablica
pami#tkowa.
! Sto wa rzy sze nie Przy ja ció& Pol skiej
Ksi#%ki zaprosi&o na Zaolzie – w ramach projektu „Ja czytam tobie a ty mnie” – pisark"
Ew" Chotomsk#. Spotkania autorskie ze s&ynn# Ciotk# Klotk# z telewizyjnego programu
„Tik-Tak” odby&y si" w Karwinie i Czeskim
Cieszynie.

! 20 mniej lub bardziej znanych Zaolziaków wyst#pi&o w filmie „Pocztówka z Zaolzia”,
którego premiera odby&a si" 18 kwietnia w czeskocieszy)skim Kinie Central. Od pó&tora roku
film promuj#cy Zaolzie i wyj#tkowych ludzi
kr"cili Izabela Wa&aska i operator kamery
Lu*ek Ondru+ka.
! Mali recytatorzy z ca&ego Zaolzia stan"li
15 kwietnia na scenie w czeskocieszy)skim O(rodku Kultury „Strzelnica”. Odby&a si" tam 11. Edycja Przegl#du Recytatorskiego Polskich Przedszkoli. Imprezie od pocz#tku patronuje Zarz#d
G&ówny Macierzy Szkolnej w RC, a organizacj#
zajmuje si" przedszkole z Lesznej Dolnej.
! Uczniowie polskiej szko&y w Bukowcu wystawili 24 kwietnia przedstawienie „Kopciuszek”. Kopciuszka zagra&a Ema Tomanek, Macoch" Natalia Gazur, Królewiczem by& Samuel
Zogata, a Wró%k# Sylwia Byrtus. Przedstawienie wyre%yserowa&a Beata Tomanek, muzyk"
opracowa& Andrzej Macoszek.
! Sukcesem dla 26 kandydatów zako)czy&y
si" egzaminy wst"pne na studia do Polski na zasadach stypendialnych, które odbywa&y si" 23
i 24 kwietnia w Polskim Gimnazjum im. Juliusza S&owackiego w Czeskim Cieszynie. $#cznie
do walki o indeksy polskich uczelni stan"&o
28 osób. Dwom si" nie poszcz"(ci&o.

Przys!owia „"L#SKA”
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s$ m$drzy. Kto to powiedzia!? – zapyta! profesor tym swo– Pimolacytonem
wieloletniego egzaminatora.
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– Zaraz – zacz$!em si" zastanawia(. – „Nowe przys!owie Polak sobie
kupi, #e i przed szkod$…”
– Nie, nie, nie! Z!y trop! Tak mówi$ wszyscy politycy przed wyborami – wyja&ni! naukowiec. – A ze wszystkich bada) wynika, #e Polacy politykom nie wierz$ i im nie ufaj$. Je&li tak, to czy uwa#amy si" za naród
niem$dry?
– Ale& pan wymy&li!! – odezwa! si" nasz osiedlowy biznesmen. – Takie uczone pu!apki to tylko zabawa. Ze szko!y pami"tam… Jak to sz!o…
Acha, #e jeden – dajmy na to – staro#ytny Grek powiedzia!, #e wszyscy
staro#ytni Grecy k!ami$. I g!ówkuj tu, czy powiedzia! prawd", czy !ga!.
Ale #e jeste&my nieufni – to fakt.
– Bo wiemy lepiej – w!$czy!em si" do rozmowy. – Mamy Internet.
Wybieramy si" na przyk!ad do lekarza (a wiadomo, #e nie ma im co
wierzy(), to wcze&niej dowiemy si" z Google co nam jest, wi"c mówimy od razu temu doktorowi, co nam ma na to zapisa(. I wtedy on
si" w&cieka…
– Zupe!nie jak mój kumpel, co prowadzi warsztat samochodowy – przerwa! mi nasz przedstawiciel klasy &redniej. – Do niego te# podje#d#a klient,
który zajrza! do komputera, wi"c mówi staremu warsztatowcowi, co si"
dzieje z autem, jak$ cz"&( trzeba wymieni( i co jeszcze zrobi(. Wtedy mój
kolega mu radzi: „to se pan kup i zrób”. Bo tak ju# jest, #e my uwa#amy
wszystkich fachowców za oszustów, którzy tylko czekaj$, #eby nas naci$gn$( dlatego, #e si" nie znamy na medycynie, samochodach, czy „komórkach”.
– Znamy si" na swojej robocie, ale te# nie do ko)ca wierzymy kolegom – rozwija! w$tek nasz osiedlowy uczony. – A nu# kto& nam ukradnie pomys! albo si" dowie do jakiej organizacji zwrócili&my si" o grant
i b"dzie nam robi! konkurencj". Radio nadaje reklam" takiego szpiegowskiego sklepu, w którym mo#na naby( mikroskopijne kamerki, urz$dzenia pods!uchowe i ró#ne takie gad#ety jak z filmów o Bondzie. I reklamodawca namawia nas do kupowania tych zabawek i wykorzystywania ich
w pracy oraz w domu (sic!), bo warto wiedzie( (sic! sic!). Nie szpiegujemy, tylko pozyskujemy wiedz"!
– To wszystko brzmi przekonuj$co – przyzna!em – ale skoro jeste&my
tacy ostro#ni, nieufni, podejrzliwi dlaczego tak !atwo dajemy si" nabra(?
Dlaczego pieni$dze niesiemy do rozmaitych para-banków? Sk$d wiara
w najg!upsze reklamy suplementów diety? Dlaczego wierzymy, #e s$
firmy, które marz$ tylko o tym, #eby nam da( najnowszy model smartfona albo tablet za jedn$ z!otówk"? Panie wbiegaj$ do sklepów, które maj$ na wystawie napis „sale” i wyliczank": 30%, 50%, 70%, nie wiedz$c
nawet ile wynosi!o 100% na pocz$tku. To dowód, #e jeste&my raczej dzieci"co ufni, #eby nie powiedzie( – idiotycznie naiwni.
Doszli&my do naszej ulubionej kawiarni, w której od czasem grywamy w tysi$ca. Niewymy&lna rozrywka, ale mo#e by( zabawna. Poza tym
lubi" obserwowa( moich przyjació!. Profesor, który po pi"( razy sprawdza ka#dy cytat i powo!uje si" wy!$cznie na suche fakty, podczas gry
okazuje si" marzycielem i fantast$. „My&la!em – wzdycha – #e co& mi
dojdzie…” Biznesmen, niezale#nie od karty, zawsze p!acze i narzeka,
jakby rozmawia! nie z nami a z fiskusem. A jaki jest mój styl? Nie wiem.
Staro#ytni Rzymianie twierdzili, #e najtrudniej pozna( samego siebie.
Móg!bym zapyta( moich partnerów, ale po co mi ta wiedza? Mog!aby
zabole(.

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.

Foto. z arch. artysty

Z zapisków
emeryta

Jeste&my
m$drzy?

Ferdynand
Szypu!a
Urodzony 19 stycznia 1931 r.
w Rybniku. Studia w Akademii
Sztuk Pi"knych w Krakowie, Wydzia! Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1957 roku w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. Aleksandra Raka i w Pracowni Grafiki U#ytkowej doc. Bogus!awa
Góreckiego. W latach 1958-1968
pracowa! w Telewizji Katowice jako operator kamery. W okresie 1960-1979 stale wspó!pracuje
z telewizj$ realizuj$c oko!o stu scenografii m.in. do Teatru Telewizji,
Melodie Wielkiego Ekranu i cyklicznych audycji „%ywoty instrumentów” nagrodzonych Grand
Prix na Festiwalu Interwizji w Pradze. Od 1972 r. stale wspó!pracuje ja ko pro jek tant eks po zy cji
w BWA w Katowicach. Cz!onek
ZPAP. Od 1972 r. zwi$zany z Komitetem Organizacyjnym Mi"dzynarodowego Biennale Grafiki
w Krakowie oraz Intergrafii w Katowicach. Dwukrotny stypendysta
Aldgrever Gesellschaft w Münster.
Upra wia gra fi k" warsz ta to w$
(akwaforta, akwatinta, linoryt, serigrafia, monotypia, grafika cyfrowa, plakat).
Laureat najwy#szych nagród
wielu zagranicznych wystaw i konkursów graficznych (m.in. Pary#,
Kanada, Wlk. Brytania) i krajowych (m.in. Triennale Grafiki Polskiej, Mi"dzynarodowe Triennale
Grafiki). Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesi"ciu wystaw zbiorowych w kraju i za granic$.
W 2007 r. uhonorowany medalem
Zas!u#ony Kulturze Gloria Artis.

Ferdynand Szypu!a, Tarpany, 1969, akwaforta, akwatinta, 50x65

