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Listy
RÓ#EWICZA

Brawurowy „UBU KRÓL” w Operze !l"skiej

Foto. Tomasz !ak/BPUMWS

Foto. Tomasz Griessgraber

List intencyjny o wspó$pracy w obszarze
kultury podpisali w Teatrze im. Jana Kocha#
nowskiego w Opolu przedstawiciele w$adz
obu regionów, Marsza$ek Województwa
Opolskiego Andrzej Bu$a (na zdj'ciu
w (rodku) i cz$onek Zarz"du Województwa
!l"skiego Henryk Mercik (na zdj'ciu z pra#
wej). Wspólne przedsi'wzi'cia kulturalne
daj" obu stronom szanse dalszego rozwi#
jania twórczego potencja$u mieszka%ców
obu województw. Jednym z elementów
wspó$pracy mo&e by) wspólna publikacja
zwi"zana ze zbli&aj"cymi si' obchodami
setnej rocznicy powsta% (l"skich, ale tak&e
szersze wspó$dzia$anie w kontek(cie poli#
tyki historycznej.

W Operze !l"skiej w Bytomiu po raz pierwszy wysta#
wiona zosta$a opera Krzysztofa Pendereckiego – „Ubu
Król”. W premierowym spektaklu (3 kwietnia) uczest#
niczy$ kompozytor. Twórcami spektaklu s": Walde#
mar Zawodzi%ski (re&yseria i scenografia), Janina
Niesobska (choreografia), Maria Balcerek (kostiumy),
Jurek Dyba$ (kierownictwo muzyczne). Autorami li#
bretta (opartego na sztuce Alfreda Jarry’ego „Ubu
Król, czyli Polacy”) s" Krzysztof Penderecki i Jerzy Ja#
rocki. Partie tytu$owe wykonali Anna Luba%ska (Mat"
ka Ubu) i Pawe$ Wunder (Ojciec Ubu). W spektaklu
wzi'$o udzia$ 40 solistów, chór, balet, staty(ci oraz
dwie orkiestry prowadzone przez dwóch dyrygentów.
Premier' poprzedzi$o otwarcie wystawy (na zdj'ciu)
pt. „Opery Krzysztofa Pendereckiego” autorstwa
Juliusza Multarzy%skiego.

Foto. Tomasz !ak

Do lektury „Po premierze…” pióra Magdaleny Dziadek
zapraszamy na s. 62"63.

Tradycyjnie z okazji Mi'dzynarodowego Dnia Teatru ak#
torzy z województw (l"skiego i opolskiego zostali uhono#
rowani Z$otymi Maskami. Tegoroczna uroczysto() odby$a
si' w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smol#
ki. Nagrody ludziom teatru wr'czyli cz$onek Zarz"du
Województwa !l"skiego Henryk Mercik oraz cz$onek Za#
rz"du Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki. Tytu$
„Przedstawienie roku” w województwie opolskim uzy#
ska$ spektakl „Dziady”, wyre&yserowany przez Paw$a Pas#
siniego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego
Smolki, w województwie (l"skim ten zaszczytny tytu$
otrzyma$ spektakl „Sze() wciele% Jana Piszczyka” Jerze#
go Stefana Stawi%skiego w re&yserii Wojciecha Ko(ciel#
niaka w Teatrze Polskim w Bielsku#Bia$ej. Najlepszym
spektaklem dla m$odych widzów uznano „Narysuj mi ba#
ranka” wg „Ma$ego ksi'cia” Antoine de Saint#Exupe#
ry’ego w re&yserii Pietro Fenatiego w !l"skim Teatrze Lalki
i Aktora „Ateneum” w Katowicach.
Wi#cej o Z$otych Maskach na s. 81"82
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Premiera 3 kwietnia 2016r. w Operze 'l!skiej.
Fot. Tomasz Griessgraber/Opera 'l!ska
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Fot. Zbigniew Sawicz

Feliks Netz 1939 – 2015
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FELIKS NETZ

Z ksi!gi spe"nionych wró#b
Ludzie mówili, !e b"dzie deszcz,
i dobrze zrobili ci, co zacz"li zbija# p$ywaj%ce domy,
bo pada$o przez czterdzie&ci dni i czterdzie&ci nocy.
Ludzie mówili, !e ten, który idzie, mieni si" Synem Bo!ym,
i !andarmi wyszli mu na spotkanie,
bo nie by$o jasne jak daleko mo!e zaj&#.
Ludzie mówili, !e Imperium Rzymskie rozpadnie si"
lada dzie', i rozpad$o si",
a przeliczono si" tylko o kilka stuleci.
Ludzie mówili, !e co& si" zacznie.
I zacz"$o si". I nawet starcy rwali koszule na sztandary,
a !e ukr"cono z nich powrozy, rzecz to ju! inna.
Ludzie mówili, !e dobrze b"dzie we &nie,
I ci, co dali temu wiar", &pi%,
i jest im naprawd" dobrze.
Ludzie mówili, !e b"dzie koniec &wiata.
I jest. Tylko nie rzuca si" w oczy.

FELIKS NETZ – (1939!2015). Poeta, prozaik, felietonista, publicysta, krytyk
filmowy, t"umacz. Debiutowa" zbiorem wierszy Zwi!zek zgody (1968),
w tym samym roku wyda" pierwsz# powie$% Sto dni odpustu. Twórca s"u!
chowisk (m.in. Ma"y traktat dla doros"ych (1966), Z"ota reneta (1970), Kar#
ta powo"ania (1975), Ballada o familoku (1977), Carobójcy (1990),
Harmonia (1992), Pokój z widokiem na wojn$ polsko#jaruzelsk!, Zegarek
(2008), W minionych dwóch dekadach wyda" m.in. Urodzony w %wi$to
zmar"ych (1995, powie$%), Wielki zam$t (1996), Dysharmonia caelestis
(1994), Trzy dni nie%miertelno%ci (2014), Poza kadrem (2006)\, &wiczenia
z wygnania (2009), Krzyk sowy (tom wierszy, 2014).
Znawca, komentator i t"umacz dzie" Sándora Márai’ego ('ar, Ksi$ga zió", Wy#
st$p go%cinny w Bolzano, Krew (wi$tego Januarego, Pierwsza mi"o%), Dzie#
dzictwo Estery, Wyspa, Niebo i ziemia). 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 Puszki!
na i obszerny wybór poezji W"adys"awa Chodasiewicza *zy Racheli. W la!
tach 1995!2015 kierowa" Dzia"em poezji i prozy, by" tak'e zast&pc# redaktora
naczelnego (1995!2014) miesi&cznika spo"eczno!kulturalnego „(l#sk”.
12 kwietnia 2016 roku mija pierwsza rocznica Jego $mierci.
Redakcja jest wdzi$czna pani Beacie Netz za udost$pnienie wiersza „Z ksi$gi spe"nio#
nych wró+b” oraz zapisków „Zdania i uwagi”, które publikujemy wewn!trz numeru.
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Fot. Agnieszka Sikora

Z profesorem ANDRZEJEM KOWALCZYKIEM,
rektorem!elektem, rozmawia MARIA SZTUKA

Uniwersytet
jutra
15 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu )l#skiego w Katowicach
dokona!o wyboru rektora 'l#skiej Alma Mater na kadencj% 2016 – 2020.
Od 1 wrze'nia 2016 r. stanowisko to obejmie prof. dr hab. Andrzej
Kowalczyk.
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– Przez dwie ostatnie kadencje by! pan
profesor prorektorem do spraw ds. na"
uki i wspó!pracy z gospodark#. To dwie
dziedziny niezwykle istotne w funkcjo"
nowaniu wspó!czesnej uczelni. Mo$na
wi%c domniemywa&, $e kadencja 2016"
2020 b%dzie kontynuacj# dotychczaso"
wej linii programowej i 'l#sk# Alma Ma!
ter nie wstrz#'nie rewolucja.
– Daleki jestem od gwa!townych
przewrotów. Uniwersytetowi potrzebna
jest stabilizacja a dotychczasowy program rozwoju naszej uczelni, w które-

go realizacji uczestniczy!em jako prorektor przez ostatnich osiem lat jest kierunkiem w!a"ciwym i powinni"my dalej nim
pod#$a%. Dlatego moim zadaniem jest
kontynuacja i wzmacnianie tych dzia!a&,
które z za!o$enia by!y dalekosi'$ne. Nale$y je tylko wspiera% i dostosowywa%
do zmieniaj#cej si' koniunktury. St#d kilka modyfikacji, z pewno"ci# musz#
na przyk!ad ulec zmianie systemy ocen
naszych pracowników i to zarówno
w grupie nauczycieli akademickich, jak
i pozosta!ych, nale$y tak$e doprecyzo-

wa% i dostosowa% do wymogów czasu
"cie$k' awansu zawodowego. To zrozumia!e, $e w dzisiejszych realiach trzeba
k!a"% szczególny nacisk na wzmocnienie pozycji naukowej poszczególnych
wydzia!ów, wspieraj#c ich dzia!ania zarówno w kwestiach dotycz#cych innowacyjnych przedsi'wzi'% edukacyjnych, jak i po zy ski wa nia "rod ków
zewn'trznych na badania a tak$e racjonalnego wykorzystania bazy dydaktyczno-badawczej i infrastruktury uczelni. To s# jednak zmiany ewolucyjne.
Kierunki kszta!cenia i dostosowywanie
programów edukacyjnych s# wynikiem
sta!ej transformacji rynku pracy i zmieniaj#cego si' zapotrzebowania na specjalistów, czy okre"lony typ bada& naukowych. Ka$ da wi'c uczel nia mu si
reagowa% na te potrzeby i dostosowywa%
si' do wyzwa& w szerokim aspekcie – od regionalnego po ogólno"wiatowy.
– Uniwersytet osadzony jest jednak
przede wszystkim w realiach lokal"
nych i bardzo silnie oddzia!uje na swój
region, miejscowa spo!eczno'& tak$e
nie kryje swoich oczekiwa( pod adre"
sem uczelni.
– To zrozumia!a korelacja. Jak g!'boko jeste"my osadzeni w realiach regionu najlepiej "wiadczy liczba oferowanych przez Uni wer sy tet (l# ski
specjalizacji kszta!cenia a jest ich ponad
dwie"cie trzydzie"ci. Innowacyjne programy edukacyjne s# efektem sta!ego
monitoringu rynku, jego zapotrzebowania, licznych konsultacji i obserwacji zmian zachodz#cych we wszystkich
dziedzinach $ycia spo!ecznego. Nasz#
obecno"% w regionie obrazuj# tak$e
liczne umowy o wspó!pracy zawarte pomi'dzy uczelni# a firmami, samorz#dami czy podmiotami gospodarczymi. Ich
rola w przygotowywaniu programów
kszta!cenia jest coraz znaczniejsza, dowodz# tego chocia$by liczne rady programowe, które powstaj# przy poszczególnych wydzia!ach. Wspieraj# nas one
w wielu dziedzinach: wspó!tworzenia
programów studiów, %wicze&, sta$y,
prac dyplomowych i doktorskich, opracowywaniu tematyki kursów, praktyk zawodowych, wspólnych seminariów itp.
Ta wspó!praca ma tak$e konkretny wymiar w postaci doposa$enia uczelni
w okre"lony sprz't badawczy i do"wiadczalny. To przyk!ad zmian, które
b'd# mocno akcentowane w przysz!o"ci,
poniewa$ d#$ymy do wzmocnienia
udzia!u przedsi'biorców i pracodawców
w procesie dydaktycznym i zintensyfikowania wspó!pracy z otoczeniem spo!ecznym, samorz#dowym, gospodarczym i akademickim.
– Po o'mioletnim do'wiadczeniu
wspó!pracy uczelni z gospodark# jak
pan rektor ocenia jej poziom?
– Daleko nam jeszcze do idea!u, który zaspokaja!by oczekiwania obu "rodowisk, akademickiego i biznesowego.
W tej dziedzinie jest jeszcze du$o do zrobienia, zarówno po stronie uczelni, jak
i podmiotów gospodarczych. Wspó!pra-

ca z oto cze niem za le !y nie tyl ko
od atrakcyjno"ci naszej oferty badawczej
czy edukacyjnej ale tak!e od zainteresowania naszych partnerów gospodarczych potencja#em uczelni.
– Czy taka swoista symbioza uczelni
z gospodark! nie zaw"#a misji uni$
wersytetu?
– To oczywiste, !e nie mo!emy sprowadza$ uniwersytetu do poziomu szko#y zawodowej. Podstawowym zadaniem uczelni jest i pozostanie kszta#cenie
elit intelektualnych, natomiast przygotowanie zawodowe powinny oferowa$
studia podyplomowe czy specjalistyczne kursy ale ten kierunek funkcjonowania uczelni jest tylko jednym z wielu.
Chcia#bym, aby zarówno studenci jak
i doktoranci korzystali w coraz to wi%kszym stopniu ze specjalistycznych praktyk, które mog& zaowocowa$ mi%dzy innymi zagwarantowaniem zatrudnienia
po uko'czeniu studiów. Na wielu kierunkach zasada ta bardzo dobrze si% sprawdza, warto wi%c upowszechnia$, unowocze "nia$ i pro mo wa$ te go ty pu
mechanizmy. T% szans% trzeba maksymalnie wykorzysta$, niezb%dne jest jednak wypracowanie odpowiednich standardów motywuj&cych.
– Ewolucja uniwersytetu od przys%o$
wiowej „wie#y z ko&ci s%oniowej”, miej$
sca intelektualnego odosobnienia to
proces, który w ostatnich latach znacz$
nie przyspieszy%…
– Uniwersytet jutra, i nie mam tu
na my"li czasu odleg#ego, to uniwersytet spo#ecznie odpowiedzialny. To znaczy taki, który rozumie potrzeb% w#&czania si% do pracy na rzecz otoczenia
gospodarczego, biznesowego, samorz&dowego … Tak szeroko rozumiane
otoczenie musi jednak widzie$, docenia$
i postrzega$ warto"$ o"rodków akademickich, jako wa!nych elementów rozwoju miasta, ogniw uczestnicz&cych
w kreowaniu przysz#o"ci regionu, opracowywaniu strategii jego modernizacji.
– Absolwenci naszej uczelni wspó%$
tworz! t" rzeczywisto&', wielu z nich zaj$
muje wysokie stanowiska w instytucjach
o znaczeniu decyzyjnym w regionie.
– Tak, to prawda, jednak do idea#u rozumienia roli uczelni w regionie potrzebna jest powszechna "wiadomo"$, która
na szcz%"cie ro"nie, cho$ trzeba przyzna$ – powoli.
– Uniwersytet (l!ski jest bardzo sil$
nie zintegrowany z miastami, w których
funkcjonuje. W Katowicach, Sosnowcu,
Cho rzo wie, Cie szy nie o U( mó wi
si" – „nasz”.
– To efekt wieloletniej pracy ludzi, którzy z pasj& organizuj& znakomite promuj&ce nauk%, uniwersytet i region imprezy. Uniwersytet Dzieci, M#odzie!y,
Trzeciego Wieku, klasy patronackie
w liceach, to tylko niektóre przyk#ady
"wietnej wspó#pracy z otoczeniem.
„Osobliwo"ci "wiata fizyki”, „Noc biologów”, „(wi%to Liczby Pi”, Festiwale
Nauki, debaty, konkursy sympozja… te
imprezy ju! na sta#e zadomowi#y si%
w kalendarzu imprez regionalnych. B%-

dziemy wi%c kontynuowa$ t% dzia#alno"$
i w miar% mo!liwo"ci uatrakcyjnia$ ich
formu#y. Ogromne zainteresowanie tymi spotkaniami dowodzi, !e wysi#ek
w#o!ony w ich organizacj% op#aca si%,
spaja uczelni% z lokaln& spo#eczno"ci&,
wyzwala mnóstwo kolejnych inicjatyw
a co najwa!niejsze przyci&ga m#odych
ludzi, czyli naszych potencjalnych studentów.
– Funkcja prorektora jest bardzo ab$
sorbuj!ca, rektora b"dzie zapewne
jeszcze bardziej, si%! rzeczy praca na$
ukowa musi odej&' na plan dalszy,
– Rzeczywi"cie funkcje administracyjne znacznie ograniczaj& prace badawcze.
Z roku, na rok przybywa obowi&zków,
a poniewa! nie potrafi% zada', które powierzy#a mi uczelnia traktowa$, jako zaj%cie dodatkowe i staram si% wykonywa$
je w pe#ni odpowiedzialnie, tak wi%c
na prace badawcze czasu pozostaje coraz mniej. W pierwszej kadencji udawa#o mi si% godzi$ te dwie dziedziny, ale
pracy administracyjnej stale przybywa.
W 2008 roku, kiedy obejmowa#em
funkcj% prorektora, uczelnia aplikowa#a o fundusze na badania w sze"ciu konkursach, og#aszanych przez nasze ministerstwo i jego agendy, a w 2015, tylko
w skali roku, mieli"my ich trzydzie"ci
pi%$. To oczywi"cie powód do zadowolenia, ale jednocze"nie obrazuje zwi%kszenie obowi&zków. Kiedy" prorektorzy
przyje!d!ali na dy!ury do rektoratu, teraz moje pobyty na wydziale sprowadzaj& si% do kilkugodzinnych dy!urów,
w czasie których odbywam swój wyk#ad
i seminaria oraz konsultacje ze wspó#pracownikami. Oczywi"cie z pracy naukowej w swojej Katedrze Hydrogeologii i Geologii In!ynierskiej na pewno nie
zrezygnuj%, ale niektóre projekty badawcze b%d& musia#y poczeka$.
– Za dwa lata Uniwersytet (l!ski
b"dzie &wi"towa% jubileusz 50$lecia.
– Marzeniem by#oby, aby ten rok jubileuszowy zapisa# si% w historii uczelni kluczowymi inwestycjami. Potrzeby
uniwersytetu s& ogromne. Na nowe siedziby oczekuj& z niecierpliwo"ci& biolodzy, chemicy, filolodzy…. Chcieliby"my nie tylko zmodernizowa$ akademiki
w Ligocie ale tak!e odda$ do u!ytku nowe, o wy!szym standardzie w centrum
Katowic, planujemy równie! budow%
domu seniora dla emerytowanych pracowników. To bardzo rozlegle plany, jednak uczelnia nie jest w stanie samodzielnie pod j&$ si% tak kosz tow nych
inwestycji, poszukujemy wi%c wsparcia.
– Budowa centrum akademickiego
w &ródmie&ciu powinno zmobilizowa'
wszystkie uczelnie Katowic a tak#e sa$
morz!d, to mog%aby by' kolejna wspa$
nia%a wizytówka metropolii.
– Liczymy na to, !e tak w#a"nie ten
projekt zostanie odebrany. Zadomowienie si% studentów w Katowicach
mog#oby tak!e zaowocowa$ ich pozostaniem w mie"cie po uko'czeniu nauki
a to ju! jest konkretna i wymierna korzy"$ dla metropolii. Ponadto integracja
uczelni technicznych, humanistycznych,

artystycznych i medycznych stworzy#aby zapewne stymuluj&cy klimat, wyzwalaj&cy mnóstwo interesuj&cych pomys#ów i ini cja tyw zmie rza j& cych
w kierunku UniverCity.
– Z Uniwersytetem (l!skim jest pan
rektor zwi!zany od 1975 r., z pi"ciolet$
ni! przerw! na prac" w charakterze wy$
k%adowcy na uniwersytecie w Algierii.
Pochodzi pan z urokliwego Krasno$
sielca, pi"knego zak!tka Mazowsza, to
daleko od (l!ska…
– Zanim tu trafi#em próbowa#em spo!ytkowa$ swój wyuczony zawód geologa najpierw w pracowni urbanistycznej
urz%du wojewódzkiego w Olsztynie,
jako asystent projektanta, a nast%pnie
w gda'skim oddziale krakowskiego
Przedsi%biorstwa Geologicznego Budownictwa Wodnego „Hydrogeo” ju!
w randze geologa. Okaza#o si% jednak,
!e ani praca urz%dnika w administracji
pa'stwowej, ani projektanta nie zaspakaja#y moich zawodowych ambicji, to
nie by# mój "wiat. Kiedy wiec dowiedzia#em si%, !e na Uniwersytecie (l&skim
powstaje Wydzia# Nauk o Ziemi, zdecydowa#em si% niemal natychmiast.
– Po Mazowszu, Pojezierzu i Pomo$
rzu – (l!sk. To by%a trudna odmiana?
– Przede wszystkim by#em wówczas
m#odym cz#owiekiem, cechowa#a mnie,
jak ka!dego przyrodnika, ogromna ciekawo"$ "wiata, by# rok 1975, (l&sk t%tni# !yciem. Wprawdzie widok z okna nie
by# porywaj&cy, nasz wydzia# mie"ci# si%
wtedy w starym budynku szkolnym
w Sosnowcu, ale nie to by#o najwa!niejsze. Nowo tworzona jednostka m#odej
uczelni to by#o pot%!ne wyzwanie ale
przede wszystkim perspektywa ogromnych mo!liwo"ci rozwoju naukowego.
By#o to w du!ej mierze zas#ug& prof. dr.
hab. in!. Andrzeja Ró!kowskiego. Cz#owieka niezwykle pracowitego i wszechstronnego, to on zarazi# nas swoj& pasj&.
Nie by#o jeszcze sprz%tu badawczego, laboratoriów, ale my wiedzieli"my jak gromadzi$ materia#y, jak prowadzi$ obserwacje. Tak wi%c z jednej strony by#y to
do sy$ trud ne wa run ki, ale z dru giej – komfortowe, poniewa! otwiera#y
przed nami wizj% dyscypliny o charakterze eksperymentalnym. Rozleg#e spektrum bada' a tak!e praca nauczyciela
akademickiego by#y skuteczn& zach%t&
i kolosaln& motywacj&. Wiedzia#em, !e
to jest moje miejsce. Nie by#a to decyzja pochopna, mia#em przecie! za sob&
do"wiadczenie poprzednich miejsc pracy. Gdziekolwiek zmienia#em miejsce
pobytu, pocz&wszy od Warszawy, gdzie
studiowa#em, poprzez Olsztyn, Gda'sk,
Sosnowiec, Katowice… nigdzie nie stawia#em si% w roli „obcego”. Szczerze
mówi&c nie by#o na to czasu. Praca zawsze poch#ania#a mnie ca#kowicie. A widok za oknem? Spowszednia#. Wprawdzie mieszkam teraz w osiedlu pe#nym
zieleni, która zach%ca do codziennych
wy cie czek ro we ro wych, ale ani
przed czterdziestu laty, ani tym bardziej
teraz, nie czu#em i nie czuj% si% tu obco.
– Dzi"kuj" za rozmow".
!
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Rys. Wojtek !uka

Autorytet?
Nie mamy czasu
na zastanawianie si!
nad takimi rzeczami
KATARZYNA G"UCH#JUSZKIEWICZ

W wielopokoleniowych rodzinach „tatulek i mamulka zawsze mieli recht”. Szacunek i zrozumienie wyda!
wa"oby si# ka$de z nast#pnych pokole% wyssie z mlekiem matki. Ale czy rzeczywi&cie tak si# sta"o? Dlaczego
dzi& mówi si# coraz g"o&niej o tym, $e m"odzie$ nie ma autorytetów albo je&li ju$ – to s' one… byle jakie?

bazika „#eby gard"o nie bola"o”. Moja
Mama tu# po urodzeniu si! w 1946 roku w katowickiej dzielnicy D%b, musiaie pami!tam, kiedy po raz pierwszy "a czeka& na swoj% kolej w domowej
przeczyta"am, #e w $l%skim domu hierarchii przy karmieniu, bo Dziadek
mi!so i kie"basa nale#a"y si! w pierw- wraca" zm!czony z huty i trzeba by"o
szej kolejno$ci g"owie rodziny – czyli „nawarzy& mu #uru”. Dzi$ mo#e brzmi
ojcu. Nie pami!tam, gdzie po raz pierw- to kuriozalnie, ale dla mojej Babci byszy us"ysza"am o obmywaniu nóg zm!- "o to tak oczywiste, jak to, #e pó'niej
czonym po szychcie na grubie albo w latach 50. odk"ada"a ka#dy grosz, by
w hucie. Wiem, #e te informacje przy- wesprze& swoich rodziców na ojcowi'j!"am jako dziecko tak naturalnie, jak nie w Kostuchnie, wstawa"a o 4 rano by
fakt, #e zmie nia j% si! po ry ro ku napali& w piecu i podgrza& wod!
a na $wi!tego Szczepana trzeba po"kn%& na „wodzionka z czosnkiem”. Szacunek

Szacunek i zrozumienie

N
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i zrozumienie – takie motto z pewno$ci%
pomaga"o wtedy niejednej $l%skiej #onie i matce, która musia"a boryka& si!
z szar% rzeczywisto$ci%. Umiera" Stalin,
dzieci w przedszkolu p"aka"y, zbli#a"y
si! wydarzenia pozna(skiego czerwca,
coraz g"o$niej by"o o m"odym Karolu
Wojtyle. Na zachodzie kobiety odwa#nie mówi"y o swoich prawach, dzia"alno$& zaczynali politycy tzw. wielkiego
formatu, literatura, muzyka, film o#ywa" po powojennej stagnacji. A na )l%sku… autorytety wci%# pozostawa"y te
same. W wielopokoleniowych rodzi-

nach „tatulek i mamulka zawsze mieli
recht”. Szacunek i zrozumienie wydawa!oby si" ka#de z nast"pnych pokole$
wyssie z mlekiem matki. Ale czy rzeczywi%cie tak si" sta!o? Dlaczego dzi%
mówi si" coraz g!o%niej o tym, #e m!odzie# nie ma autorytetów albo je%li
ju# – to s& one… byle jakie? Nie chce
mi si" w to wierzy'. Wci&# mam wielu znajomych, którzy #yj& w rodzinach
wielopokoleniowych i zarówno rodzice jak i dziadkowie – je%li jeszcze #yj&- s& dla nich wa#ni. Ale czy najwa#niejsi?
O pomoc w rozwik!aniu tych zagadek
poprosi!am dr MARI! BUSZMAN"WI"
TA#SK$, wyk%adowc& Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach" wybra"
n' w tym roku przez studentów uczel"
ni najlepszym wyk%adowc' w katego"
rii prak tyk, oraz MA( GO RZAT!
JANICK$, koordynatork& wolontaria"
tu Hospicjum Cordis w Katowicach,
a tak#e kilkoro m!odych ludzi z katowickiego osiedla Tysi&clecia.
Czy nie jest tak, #e dost"p do nowoczesnych technologii i p"d #ycia codziennego spowodowa!, i# pokolenie
wspó!czesnych 20-latków, 15-latków
czy wreszcie 10-latków ma ju# zupe!nie inne spojrzenie na kwesti" autorytetów? Owszem, internet dominuje
#ycie naszych dzieci. Ale przez ten wieloletni wp!yw historycznie zakorzenionej mi!o%ci do rodziny czy nawet do ojczyzny, tu na terenach (l&ska jest
chyba (!) inaczej? Spotka!am si" nawet
z opini&, i# tylko tu, w naszym regionie m!odzie# w%ród autorytetów wymienia jeszcze... rodziców…?
– My%l", #e my, jako rodzice chcieliby%my, aby tak by!o. A czy tak jest, to
pewnie trzeba by sprawdzi' szerokim
badaniem na ten temat, które pokaza!oby nasz region na tle innych w Polsce. Mo#na tak#e przejrze' pod tym k&tem dia gno z" spo !ecz n& prof.
Czapli$skiego. Je%li nie oprzemy si"
na badaniach to b"dziemy bardziej
mówi' o tym, co jest obiegow& opini&
czy naszym #yczeniem – podkre%la dr
Maria Buszman – Wita$ska, która jako matka dwóch ch!opców w wieku
szkolnym i przedszkolnym, %wietnie
wie, co mówi.
Jak dowodzi etnolog Irena Bukowska-Flore$ska w swojej znakomitej
pozycji: Rodzina na Górnym !l"sku,
„w rodzinie dziecko nabywa pewne
wzory zachowa#, systemy warto$ci,
normy, odrzuca lub przyjmuje pewne
autorytety, jak równie% zwyczaje i obyczaje. W rodzinie kszta&tuje si' szacunek dla historii ojczyzny prywatnej, regionu dla biografii indywidualnej
i rodzinnej, lokalnych bohaterów, dla
gwary, $rodowiska przyrodniczego,

tradycji muzycznych.” Czy to dlatego
do dzi% rozp!ywam si" przy Elli Fitzgerald i Ray’u Charlesie, bo tego s!ucha!
mój ojciec? A mo#e dlatego wszystkim
znajomym kupuj" ksi&#ki Remarqua,
bo uwa#am je za najlepsze na %wiecie?
Wzruszam si", gdy s!ysz" opowie%ci
o Powstaniach (l&skich bo moi Wujowie je prze#yli?
Moje pokolenie lat 70. mimo #e zacz"!o si" nieco buntowa', pami"ta
jeszcze nie raz tward& r"k" rodzica kojarzon& onegdaj z autorytetem. „Wszelkie niepos!usze$stwo, z!e zachowanie,
zniszczenie czego% skutkowa!o pocz&tkowo s!ownym upomnieniem. Powszechne by!y wówczas powiedzonka,
jak: „kto nie s!ucha ojca i matki, niechaj s!ucha psiej ko!atki” lub „jak nie
pomo#e godka, to pomo#e kij” – cytuje Irena Bukowska-Flore$ska. Ten kij
w postaci d!ugiej linijki to pami"tam nawet ze szko!y podstawowej w Zabrzu,
mój brat pami"ta gorsze rzeczy, o czym
dzi% lepiej g!o%no nie wspomina'…
A co pami"taj& ludzie starsi? Ci, którzy dzi% w tramwaju musz& sta', bo
m!odzie# siedzi wygodnie ze s!uchawkami na uszach i odp!ywa w inne
%wiaty? Kiedy% budzili respekt i powszechny szacunek. W czasie uroczysto%ci rodzinnych nale#a!o im si" honorowe miejsce przy stole, najlepsze
dania, zwracano si" do nich per „wy”,
np.: jo Wos prosza, przyjdom do nos.
Dejcie, pomoga Wom.
Pó)niej forma „godanio za dwoje”
zmieni!a si" i przyj"!a si" forma: czy
Mama mo#e przyj%'?, czy Tato móg!by zobaczy'? Moje dzieci do ostatniej
z #yj&cych bab' do dzi% mówi&: „czy
mog!aby mi Babcia nala' herbaty?”, albo” „czy Babcia si" dobrze czuje?”
Opieka i pomoc osobom w podesz!ym
wieku zawsze w tym regionie by!a rzecz& naturaln&. Dzi% znam rodziny,
w których do te%ciów mówi si" po imieniu…
Youtuberzy, vlogerzy, bloggerzy,
celebryci
je#eli dzieci z ostatnich klas podstaA
wówek ch"tniej ni# rodziców s!uchaj& youtuberów w przeró#nych kwe-

stiach – czy to mo dy, spo so bu
od#ywania si", czy np. fascynacji Japoni& – mo#emy wysnu' tez", #e Banshee,
Agnieszka Grzelak czy StU albo REZI s& dla nich autorytetami?
Dr Maria Buszman"Wita)ska: – Moim zdaniem tak by!o zawsze. W pewnym wieku ju# inne osoby s& wi"kszym
ni# rodzice autorytetem. To s& nauczyciele, rówie%nicy czy gwiazdy,
a teraz celebryci czy youtuberzy. Nie
zmieniaj& si" mocno mechanizmy dzia!ania, etapy naszego dojrzewania, tyl-

ko kto inny staje si" w!adc& zbiorowej
wyobra)ni, do tego dochodz& zmiany
w zakresie kana!ów komunikacji czy
mainstreamowych mediów.
– My%l", #e mamy bardzo ciekaw&
m!odzie#. Wcale nie gorsz& ni# ta
z lat 70. czy 80., tylko po prostu ca!kiem
woln& – mówi Ma%gorzata Janicka,
koordynator wolontariatu Hospicjum
Cordis w Katowicach. Cz&owiek wolny mo %e sam szu ka(, do cho dzi(
do prawdy. A drogi ludzkich poszukiwa# s" ró%ne.
– Pokoleniu 70’ by!o !atwiej. Idolem
by! John Lennon, Dzieci- Kwiaty,
potem Led Zeppelin, albo Modern Talking, autorytetem Lech Wa!"sa, nauczyciel plastyki albo JP2. Zmieni!y
si" warto%ci dla m!odzie#y w porównaniu- z chocia#by wspomnianymi latami siedemdziesi&tymi?
Dr Maria Buszman"Wita)ska: – Zgadzam si" z tym, #e zmieniaj& si" idole, zmieniaj& priorytety i warto%ci,
ka#de pokolenie przynosi swoje, co%
dodaje i wzbogaca rzeczywisto%'. Ale
nie zgodzi!abym si" z tez&, #e pokoleniu lat 70. by!o !atwiej. To nam czyli temu pokoleniu si" tak po prostu wydaje (%miech), bo to nam by!o wtedy
!atwiej. Ka#de pokolenie dostaje swój
czas i to on jest jedyny, unikatowy, niewybieralny, jednorazowy. Nie mamy
mo#liwo%ci powtórki. Poza tym ka#de
pokolenie uwa#a, #e to jego czasy s&
najlepsze, najbarwniejsze i najbardziej
przyjazne, bo w!asne. Moja Babcia, która do#y!a prawie stu lat wi"c mia!a porównanie, tak uwa#a!a o latach dwudziestych i trzydziestych – czasach
swojej m!odo%ci. Niby marzymy czasem, #eby przenie%' si" w czasie, ale raczej nie na sta!e…
– To prawda – przytakuj". Za zapach
babcinej sypialni wypucowanej terpentyn& i smak sernika mojej mamy odda!abym 10 lat wspó!czesnego #ycia.
A moje dzieci? Co wynios& z domu?
Ma%gorzata Janicka mówi wprost:
– M!odzi potrzebuj& mimo wszystko
drogowskazów, przewodników. A idoli z internetu i pierwszych stron kolorowych gazet? Raczej nie, je%li tak jest,
to znaczy, #e ludzie obok, ci najbli#si si" nie sprawdzaj&. I wtedy m!odzie#
odwraca si" od prawdziwego #ycia,
od tego wszystkiego z czym sobie nie
potrafi poradzi', a co jest naprawd"
wa#ne. Oczywi%cie, #e cz"sto s!ysz",
#e dzi siej sza m!o dzie# jest gor sza. I wtedy jestem w%ciek!a i jest mi
wstyd za tych, którzy tak mówi&... Bo
oni wystawiaj& ocen" nam... ludziom
po 40, 50... Smutne jest spo!ecze$stwo,
które m!odym nie potrafi wskazywa'
w!a%ciwych dróg. Nawet je%li b!&-
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dz!, to przecie" prawo ka"dego cz#owieka. Ale to naszym zadaniem jest
tak "y$ aby m#odych ci!gn!c do góry
a nie równa$ do do#u, do tego co byle jakie.
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Zastanowi#y mnie te s#owa. Zw#aszcza po dyskusji na temat zasadno%ci
dalszego istnienia gimnazjów. Znam
kilka naprawd& dobrych szkó# w regionie ze %wietn! kadr!. I kapitaln! m#odzie"!. Wystarczy chcie$. Po wideo
Syl we stra War d& gi, uka zu j! cym
psa – paj!ka strasz!cego ludzi, które
sta#o si& najpopularniejszym materia#em serwisu YouTube w roku 2014,
youtuberzy stali si& jednym z najgor&tszych tematów i jednymi z wa"niejszych osób, które wywieraj! wp#yw
na m#odych ludzi w Internecie. Co gorsza, niektórzy doro%li nie maj! poj&cia
o ich istnieniu, nie znaj! ksywek, nie
widzieli "adnego kawa#ka twórczo%ci
filmowej zamieszczonej w sieci. A powinni. Bo to %wiat, w którym „cze%$,
cwelu”, albo „elo, ziom” zast&puje powi ta nie…My ogl! da my w do mu
youtuberów wspólnie. Wiem co to
jest JAPANAzjadam, kim jest s#odki
Gudetama, dlaczego ch#opcy chc!
mie$ fryzur& jak STU. S#uchamy razem
Coldplay, je'dzimy na koncerty, %ledzimy charytatywn! dzia#alno%$ D"emu. I rozmawiamy. Córka mojej przyja ció# ki w wie ku 10 lat, Ha nia
(yczkowska, by#a ju" wolontariuszk!
Hospicjum Cordis. Ju" wie, jakie to
trudne, chocia" paradoksalnie #atwiejsze dla dziecka ni" dla doros#ego. Bo
dziecko szczerze i prosto przyjmuje
chorob& innych. Mówi o niej bez skr&powania. Moja pierworodna teraz wymy%li#a, "e b&dzie si& uczy$ j&zyka migo we go, aby in nym dzie ciom
opowiada$ migaj!c... muzyk&. M#odzie" z zaprzyja'nionego gimnazjum
i liceum krzywi si& na podj&ty temat:
„Autorytet? Wiadomo? Matka, ojciec,
brat. No, mo"e jeszcze Wa#&sa, Jan Pawe# Drugi, Ma#ysz. Bartoszewski. Religa. Owsiak. Ale teraz sam ju" nie
wiem kogo s#ucha$. Siebie czy polityków. Nie mamy czasu na zastanawianie si& nad takimi rzeczami – wyja%nia
)ukasz. I inne g#osy m#odzie"y:
„...Mnie strasznie zastanawia, jak
takie... (s#owo niecenzuralne) mo"e
by$ a" tak popularne. Sam jestem nastolatkiem, ale nie mog& zrozumie$ tego fenomenu. Interesuj! mnie gry,
musz& czasami obejrze$ odcinek jakiego% YouTubera, czy gra za#ó"my jest
warta zakupu i pasuje mi jej temat, ale
ca#a ta „%mietanka” to nic innego jak
darcie mordy, robienie „beki” i wiele,
wiele innych tylko dla wy%wietle* – co%
jak Onet. No ale co si& dziwi$, jak %rednia wieku tych widzów to 6 podstawówki (Gimnazjum te" ogl!da, spokoj-

nie) Mo"e ju" jestem stary, ale chyba
17 lat to dosy$ niedu"o…” – GEEK
„…Youtuberzy mówi! o rzeczach,
o których osoby w takim wieku nie powinny s#ysze$, vlogi cz&sto maj! wiele podtekstów, a sami youtuberzy przeklinaj! – a chyba wiadome, "e g#upawe
filmiki z przekle*stwami nie s! zbyt dobre dla dzieci. Spraw! drugorz&dn! jest
to, "e m#odsze dzieci nie pojmuj! ironii i wiele rzeczy mog! wzi!$ na powa"nie” – MELASA
„...Ow szem, ma to ne ga tyw ny
wp#yw. Wpierw jest zafascynowanie
osobowo%ci! wa"niejsz!, pó'niej kopiowanie jej. Rozumiesz o co mi chodzi?
Toksyczne dzieci Youtuba (znam takich, nawet ju" nie s! dzie$mi, a nastolatkami.) zaczynaj! mówi$ jak Rezi/Isa mu/Ni tro/Ja ki %in ny gów niak,
zaczynaj! kopiowa$ jego styl, warto%ci, "ycie i w ogóle osobowo%$. Uwa"am wi&c, "e takie toksyczne powielanie kogo% bardzo negatywnie wp#ywa
na rozwój dziecka. Dobrze, "e nie b&d& mia# nigdy dzieci, ale moi starzy s!
OK mam w nich oparcie, kumasz? heheh” – YOLO
Czy m#odzie" jest empatyczna? Patrz!c na WO+P i pomoc wolontariack! chocia"by w Hospicjum Cordis
wydaje si&, "e tak. Ale mo"e ja tak bardzo chc& widzie$ dobr! m#odzie", bo
sama mam dorastaj!ce dzieci?
Dr Maria Buszman!Wita"ska: – Zdecydowanie uwa"am, "e m#odzie" jest
empatyczna. Pracuj& na co dzie* ze studentami, ale tak"e mam zaj&cia w ramach projektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach skierowanych
dla dzieci i m#odzie"y. Mog& potwierdzi$, "e to m!drzy, refleksyjni, warto%ciowi, zaanga"owani spo#ecznie, szalenie pracowici (chodzi tu o prac&
zawodow! i nauk&) i sympatyczni ludzie. Dla mnie przyjemno%ci! i darem
jest obcowanie z Nimi, staram si& du"o od siebie przekaza$ ale tak"e wiele ucz& si& od Nich. Oczywi%cie, "e tak
jak zawsze jednostki s! inne, ale kiedy patrze$ ca#o%ciowo to obraz m#odego pokolenia, który wy#ania si& z takiej
obserwacji, jest zdecydowanie bardzo
pozytywny i buduj!cy.
Ma#gorzata Janicka z Hospicjum Cor!
dis: – Aby m#ody cz#owiek mia# idea#y,
wielkie autorytety to trzeba zwyczajnie
pokazywa$ mu drog& do nich przez mi#o%$ do %wiata, sztuki, historii, przyrody, muzyki... wtedy ka"dy odnajdzie co%
dla siebie. Czy nam by#o #atwiej – zastanawia si&... – Mo"e, nie wiem... nie
chcia#abym aby m#ode pokolenie musia#o "y$ w jakimkolwiek systemie totalitarnym. Wol& "eby czytali o naszym "yciu z m!drych ksi!"ek – o Janie Pawle II,
o Matce Teresie o kim kto chce... i tam
odnajdywali wzorce i idoli.

Alicja lat 11: – Moim autorytetem jest
Jerzy Owsiak. WO+P. To wielka rzecz.
Mój brat ma dzi&ki niemu zdrowe serce. I zdrowe uszy. Du"a sprawa. Na lodówce naklei#am orkiestrowe serce,
czuj& do niego szacunek. Niech sobie
mówi! inni o nim co chc!, ale najpierw
niech poka"! co sami zrobili dla innych.
Jak rodzice si& zgodz!, chc& za rok by$
wolontariuszem i zrobi$ co% dla innych.
Jerzy Owsiak w jednym z wywiadów: – Nie sprawuj& rz!du dusz i nie
czuj& si& autorytetem. Sytuacja, w której jestem wymieniany przed panem
W#adys#awem Bartoszewskim, jest dla
mnie kr&puj!ca. Staram si& nie mówi$
ludziom jak maj! "y$ i nie wypowiadam si& na wszystkie tematy.
Pami&tam, po %mierci wspomnianego profesora Bartoszewskiego pojawi#
si& taki cytat. Do dzi% "a#uj&, "e wyrzuci #am ga ze t& z tym tek stem.
„Wiek XX to wiek dobra i z#a, ale i heroicznych warto%ci”. A XXI? Nie wiem.
Pozwol& sobie zako*czy$ cytatem
z ksi!"ki, która sta#a si& dla mnie lata
temu swoistym przewodnikiem, a osoba je wypowiadaj!ca jest dla mnie
jednym z autorytetów.
„Edukacja jest czym% wi&cej ni"
przekazywaniem wiedzy i umiej&tno%ci, pozwalaj!cych osi!ga$ konkretne
cele. Polega te" na otwieraniu oczu
dziecka na potrzeby i prawa innych.
Musimy pokaza$ mu, "e jego dzia#ania maj! wymiar powszechny. Musimy te" znale'$ sposób ma rozwijanie
jego naturalnej zdolno%ci empatii, by
poczu#o si& odpowiedzialne wobec
innych i, tym samym, motywowane
do dzia#ania. W rzeczy samej, gdyby%my mieli wybiera$ mi&dzy wiedz!
a prawo%ci!, ta druga jest z pewno%ci!
bardziej warto%ciowa. Dobre serce,
owoc cnoty, stanowi samo w sobie,
wielkie dobrodziejstwo dla ludzko%ci.
Sama wiedza – nie.” Dalajlama – Ety!
ka na nowe tysi$clecie.
!

Katarzyna G#uch!Juszkiewicz – autorka jest
dziennikarzem Polskiego Radia Katowi!
ce. Pracuje nad tym, aby sta" si# autory!
tetem dla swoich dzieci oraz studentów U$.

rowych wynika w znacznej mierze w"a&nie z indoktrynacji lat minionych. Ró#norodno&' kulturowa nie by"a bowiem
codzienno&ci! Polaków po II wojnie
&wiatowej jak mia"o to miejsce w pa$stwach Europy Zachodniej. St!d tak istotny dylemat, a tak#e l%ki, które towarzysz! Polakom stoj!cym przed perspektyw!
w"!czenia kulturowej ró#norodno&ci w codzienne #ycie.

Odwaga mniejszo"ci?

Notatnik
spó!nionego
przybysza
MAREK S. SZCZEPA"SKI

Kultura
dzisiaj
S!owo o Marku Tuliuszu
ierwsze refleksje nad kultur! towarzyP
szy "y ju# an tycz nym fi lo zo fom,
a za prekursora tych rozwa#a$ uznaje si%

nieocenionego Marka Tulliusza Cycerona. To w"a&nie on zmieni" sens tego terminu i miast uprawy ziemi (cultura agri), j!"
mówi' o uprawie ludzkiej duszy (cultura
animi). System kultury Starego Kontynentu ro&ci" sobie – z poczuciem wy#szo&ci – przez kilka stuleci prawo do symbolicznej, i nie tylko, dominacji nad &wiatem.
Sprzyja" temu czas zamorskich wypraw
i europejskiej kolonizacji. Idea europocentryzmu obowi!zywa"a a# do czasów
O&wiecenia, kiedy drog% utorowa"y sobie
koncepcje relatywizmu kulturowego.
G"osi"y one, #e &wiat zaludniaj! liczne kultury, z których #adna nie powinna ro&ci'
sobie prawa do globalnej supremacji.
Prze"om XIX i XX wieku utrwali" pogl!d
w postrzeganiu wielo&ci kultur, ich zró#nicowania a tak#e równo&ci.

Trudny powrót na europejskie !ono
system &wiata wielobarwnego kulW
turowo niemal 27 lat temu zosta"a
ponownie w"!czona Polska, która stan%-

"a w obliczu konieczno&ci przewarto&ciowania utrwalanej, szczególnie w okresie realnego socjalizmu, wizji dwóch
wrogich &wiatów przedzielonych #elazn!
kurtyn!. To wa#na reminiscencja w kontek&cie wspó"czesnych postaw niektórych
rodaków wobec problemu uchod(ców
i imi gran tów, któ rzy co raz licz niej
przybywaj! na europejski kontynent. Deklarowana przez nich niech%' wobec
przybyszów z odr%bnych kr%gów kultu-

spó"czesna Polska charakteryzuje
W
si% jednak dostrzegalnym zró#nicowaniem kulturowym, szczególnie w niektórych regionach Polski, takich cho'by
jak Górny )l!sk czy Podlasie. Mo#na zauwa#y' powolny wzrost liczby odwa#nych przedstawicieli rozmaitych kr%gów
kulturowych, chocia# wci!# Rzeczypospolita charakteryzuje si% niskim udzia"em
deklaracji mniejszo&ci narodowych i etnicznych w&ród mieszka$ców. Zapocz!tko wa nej w ro ku 1989 li be ra li za cji
#ycia spo"ecznego i politycznego kraju towarzyszy coraz wyra(niejsze w"!czanie si%
przedstawicieli mniejszo&ci narodowych
i etnicznych w sfery #ycia publicznego.
A to zwi%ksza szanse przetrwania i rozwoju w"asnej, cz%sto endemicznej, kultury.
Zamykanie si% w lokalnych &wiatach prowadzi bowiem do marginalizacji i zaniku
kulturowej odmienno&ci. Równocze&nie
warunkiem udzia"u przedstawicieli mniejszo&ci w #yciu publicznym jest ich akceptacja przez dominuj!c! grup% narodowo&ciow!, gdy# tylko wówczas tworzy si%
po#!dany stan obywatelskiej równowagi.

Mi#dzy tolerancj$ a dyskryminacj$
stnieniu grup mniejszo&ciowych towaIlarzy
sz! dwie &cieraj!ce si% postawy Poków: postawa tolerancji oraz przeciw-

na jej postawa niech%ci i dyskryminacji.
Nie jest to zjawisko wy"!cznie polskie, ale
ta dwoisto&' rzeczy jest szczególnie widoczna w konfrontacji z fal! uchod(ców – przede wszystkim muzu"manów – którzy raczej wcze&niej ni# pó(niej
b%d! szukali dla siebie miejsca tak#e
w RP. Jest to problem o tyle trudny, #e
ok. 36 milionów mieszka$ców Polski deklaruje wyznanie rzymskokatolickie. Tym
bardziej dziwi, #e tak wielu obywatelom
trudno jest zaakceptowa' w s!siedztwie
wyznawców odmiennych religii i tradycji kulturowych, zw"aszcza jednak islamu.

Dwuznaczne "wi#towanie
olska transformacja sprzyja procesoP
wi przenikania do kraju ró#nych, obcych dotychczas, wzorów kulturowych,

które obywatele w mniejszym b!d( wi%kszym stopniu akceptuj!, lub te# odrzucaj!. Przyjmowane elementy odmiennych
kultur w pewnym stopniu wzbogacaj! rodzimy system. Przyk"adem jest celebrowanie zapo#yczonych, i ró#nie przy tym
ocenianych, &wi!t takich cho'by, jak
Walentynki czy Helloween. Otwarto&'

na odmienne kultury wzbogaca mo#liwo&' wyboru Polaków wobec filmów,
sztuk teatralnych, ksi!#ek, muzyki czy,
w bardziej pragmatycznym podej&ciu,
kuchni i trendów w modzie. Polacy
maj! tak#e wybór stylu #ycia, który koresponduje z ich oczekiwaniami i spodziewanymi rezultatami – #ycie prywatne,
mo bil no&' za wo do wa, kon sump cja.
Rodaków nie dziwi ju# widoczny z daleka symbol McDonalda czy KFC, a tak#e
wielu innych symboli globalnego ujednolicenia &wiata.

Przyzwolenie i opór
olacy w powa#nym stopniu akceptuP
j! wydarzenia b%d!ce manifestacj!
odmiennych od rodzimej kultur etnicz-

nych czy narodowych. Festiwal Kultury
Romskiej czy *ydowskiej s! doskona"ym
przyk"adem, a liczne w nich uczestnictwo
potwierdza atrakcyjno&' imprez i przyzwolenie na obecno&' w spo"ecze$stwie.
Nie nale#y jednak przyjmowa' a priori,
#e ka#da odmienno&' kulturowa jest
dzisiaj przez Polaków akceptowana.
Sprzeciw mieszka$ców stolicy, i nie tylko, wobec budowy Centrum Kultury
Muzu"ma$skiej na warszawskiej Ochocie
jest przyk"adem postawy odrzucenia
i niegodzenia na wprowadzanie elementów odmiennych kultur w pejza# kraju.
Pomimo tego, Polacy coraz cz%&ciej s!
&wiadkami wkomponowywania symboli
rozmaitych kultur w kszta"tuj!cy si% obraz wspó"czesnej Rzeczpospolitej.

Kulinaria, buty i samochody
zauwa#y' zwi%kszaj!cej si%
Tcychilorud&ciPonolaetniekom
nicznych restauracji, oferuj!kuchnie &wiata, chocia#

równie cz%sto i ochotnie powracaj! oni
do rodzimych kulinariów. Dzisiaj bowiem,
w ka#dym niemal zak!tku &wiata, a wi%c
tak#e i w RP, mo#emy skorzysta' z sieci znanych &wiatowych restauracji, skorzysta' z ulubionego hotelu czy kupi'
buty, ubrania, samochód znanej &wiatowej marki. Produkty ró#nych kultur s!
dost%pne niemal wsz%dzie, a równocze&nie nadaj! koloryt ulicom &wiatowych,
europejskich i polskich miast. W transformacyjnym kraju dobr! przestrzeni! dla
tego procesu s! najwi%ksze miasta, chocia# nie tylko, gdzie najliczniej zgromadzili si% nowi, najcz%&ciej czasowi imigranci wnosz!cy wszystkie wymienione
odmienno&ci do polskiej codzienno&ci.
Taka w"a&nie jest wspó"czesna kultura
rodzima, która pozostaje dynamiczna,
gdy# wymaga tego wspó"czesny system
&wiatowy którego Rzeczpospolita jest elementem. Polacy wci!# pozostaj! wierni
przede wszystkim kulturze narodowej,
ale na szcz%&ci nie odwracaj! si% tak#e
od innych kultur, z którymi coraz cz%&ciej
obcuj! w #yciu codziennym.

Felieton zosta! napisany z dr hab. Ann"
#liz, profesor Uniwersytetu Opolskiego
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S!owacja po wyborach

s!owacka gospodarka kwitnie, bezrobocie
spad!o do poziomu nienotowanego od dekady, wyra(nie wzrastaj& wynagrodzenia,
a na s!owackiej ziemi pojawiaj& si" presti#owe zagraniczne inwestycje – czego przyk!adem jest cho%by fabryka Jaguara ko!o Nitry.
Popraw" koniunktury odczuwaj& te# mniej
zamo#ni, a to za spraw& cz"sto krytykowanych przez opozycj" szczodrych „pakietów
socjalnych” rz&du Ficy. W$ród nich – dotacje na tworzenie miejsc pracy w depresyjnych
regionach, bezp!atne poci&gi dla studentów
i emerytów, obni#enie VAT na podstawowe
produkty spo#ywcze z 20 do 10%, dop!aty
do wypoczynku dla dzieci czy dodatki
do emerytur. Ekonomi$ci za!amuj& r"ce
(„przyjd& gorsze czasy i bud#et tego nie wytrzyma”), opozycja nazywa to wszystko populizmem, ale tradycyjni wyborcy Smeru si"
ciesz& – po latach zaciskania pasa rz&d
w ko'cu co$ im da!.
Fico rozp!ta" demony, które go po#ar"y
pewnym momencie Robert Fico jednak
zdecydowanie przesadzi!. Gdy zacz&! si"
W
kryzys imigracyjny, zacz&! ostro atakowa%

Plakat nacjonalistow z SNS, z lewej nowy lider

Zgni!y kompromis
w cieniu
neofaszystów
JAKUB "OGINOW
Jeszcze jesieni$ 2015 roku wydawa"o si!, #e b!d$ to najnudniejsze wybory w hi%
storii niepodleg"ej S"owacji, ze znanym z góry zwyci!zc$ i banalnie przewidywal%
nym wynikiem. To, #e po raz czwarty z rz!du wygra Smer Roberta Ficy, by"o dla
wszystkich oczywiste – pytanie brzmia"o jedynie, czy nadal b!dzie mia" bezwzgl!d%
n$ wi!kszo&' miejsc w parlamencie.
ralnych komentatorów niepokoi!y wyL(S!osoibewac
kie notowania nacjonalistów z SNS
kiej Partii Narodowej), którzy nie-

dawno powstali jak Feniks z popio!ów
i z poparciem 6-10 procent szykowali si"
do powrotu do parlamentu, z którego wypadli przed czterema laty. A poniewa# popularno$% Smeru nieco spad!a poni#ej niedawnych
czterdziestu kilku procent, bratys!awska kawiarnia hucza!a od plotek, kto b"dzie koalicjantem socjalistów w przysz!ym rz&dzie Ficy. Czy tak jak w latach 2006-2010 b"dzie
nim nacjonalistyczna SNS, co mog!oby
oznacza% powrót do g!o$nych w tych latach
s!owacko-w"gierskich konfliktów? A mo#e
Fico wybierze, tak jak deklarowa!, któr&$
z mniej kontrowersyjnych partii – chadeckie
KDH, konserwatywno-centrow& Siet’ Radoslava Prochazki lub s!owacko-w"giersk&
parti" Most-Hid Beli Bugara?
Gospodarka kwitnie, opozycja w rozsypce
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w tle majaczy!y wizje: a co jeda#e si" myl&, wyborcy znów si"
G$lidzie$sontam

zmo bi li zu j& prze ciw ko Fi cy, za sko cz&
wszystkich i tak jak w 2002 czy 2010 roku
wybior& centroprawic"? Co je$li poparcie dla
balansuj&cych na granicy progu partii, takich
jak liberalna SaS Richarda Sulika, w dzie'
g!osowania gwa!townie wzro$nie, ugrupowania te wejd& jakim$ cudem do Rady Narodowej (tak jak SaS i Most w 2010 roku)
i w efekcie powstanie wymarzony przez
przeciwników Ficy „zlepieniec”? Czyli koalicja czterech-pi"ciu centroprawicowych
partii, analogiczna do tej, która w latach 1998-2006 tworzy!a reformatorski rz&d
Mikulasza Dzurindy, a w latach 20102012 – Ivety Radiczovej.
W taki rozwój wydarze' niemal nikt
na serio nie wierzy!, chocia# wielu mia!o
na to nieskrywan& nadziej". Wszystko wskazywa!o jednak na to, #e Fico sukces ma zapewniony. Na korzy$% jego gabinetu przemawia!y rewelacyjne wyniki gospodarcze:
mniej wi"cej w 2013-2014 roku kraj w ko'cu wyszed! ze spowolnienia spowodowanego globalnym kryzysem i powróci! na $cie#k" szybkiego wzrostu PKB, który si"ga
obecnie 3,5% rocznie. Od ponad dwóch lat

uchod(ców i zadeklarowa!, #e S!owacja zdecydowanie nie zgadza si" na ich przyj"cie – bo
to obca kultura, zagro#enie terrorystyczne itp.
Pod koniec 2015 roku Smer zmieni! swe has!o wyborcze z socjalnego („Robime pre ludi”) na antyimigranckie („Chranime Slovensko”) i postawi! na konfrontacj" z Europ&:
Bratys!awa jako jedyna zaskar#y!a decyzj" UE
w sprawie podzia!u uchod(ców mi"dzy kraje cz!onkowskie. Pikanterii sprawie dodaje
fakt, #e w odró#nieniu od s&siednich W"gier
i Austrii, S!owacji ten problem przynajmniej
na razie nie dotyczy. Imigranci omijaj& S!owacj" szerokim !ukiem, a obowi&zkowa
kwota uchod(ców, do przyj"cia której UE zobowi&za!a S!owacj", by!a $miesznie ma!a – jedynie 802 osoby.
Zdaniem komentatorów, rozp"tuj&c antyimigranck& histeri" Fico rozbudzi! w spo!ecze'stwie demony, które w efekcie zaszkodzi !y je mu sa me mu i do pro wa dzi !y
na polityczny Olimp ekstremistów. Premier
zacz&! bowiem mówi% o imigrantach j"zykiem, który wcze$niej by! kojarzony raczej
ze skrajn& prawic&. Socjaldemokratyczny lider tym samym uwiarygodni! swoim autorytetem skrajnie ksenofobiczne pogl&dy, które wed!ug socjologów podziela 15-20%
S!owaków, ale do tej pory by!y one uznawane za wstydliwe, nie na miejscu w oficjalnym
dyskursie. A skoro ju# nawet premier mówi
otwarcie o tym, #e ka#dy obcy to potencjalne zagro#enie dla S!owacji i trzeba t" S!owacj" przed obcymi chroni%, to po co g!osowa%
na Smer, skoro mo#na odda% g!os na bardziej
radykalne ruchy, które o tych sprawach mówi!y od zawsze – pomy$leli radykalniej nastawieni wyborcy. I oddali g!os nie tylko
na oswojonych ju# narodowców z SNS, ale
te# na neofaszystowsk& Ludow& Parti" Nasza S!owacja (LSNS) Mariana Kotleby, której wej$cie do parlamentu nie $ni!o si" wi"kszo$ci S!owaków w najgorszych koszmarach.
Wyborcze trz!sienie ziemi

owyborcze zaskoczenie by!o tym wi"ksze,
#e na S!owacji na dwa tygodnie przed wyP
borami obowi&zuje moratorium na publiko-

wanie sonda#y wyborczych (do tego dochodzi te# tradycyjna cisza wyborcza na 48
godzin przed g!osowaniem). W efekcie S!owacy ogl&daj&cy 5 marca wieczór wyborczy

Plakat opozycyjnej OLANO. Fico jako zlodziej.

os!upieli: wst"pne wyniki bada# exit poll
(oraz podobne do nich ostateczne wyniki wyborów) totalnie ró$ni!y si" od tego, na co
wskazywa!y ostatnio opublikowane sonda$e (czyli te z po!owy lutego).
Po pierwsze, rz%dz%cy obecnie samodzielnie Smer zamiast oczekiwanych 34-40%
otrzyma! zaledwie 28%. W przeliczeniu
na mandaty daje to jedynie 49 miejsc w 150osobowym jednoizbowym parlamencie, podczas gdy do tej pory mia! 83 pos!ów, czyli ponad po!ow".
Drugim zaskoczeniem jest wynik „Sieci”
Radoslava Prochazki. Ten charyzmatyczny
polityk w 2014 roku omal nie zosta! prezydentem – zaj%! trzecie miejsce z wynikiem 21%, tylko o jeden punkt procentowy
mniej, ni$ Andrej Kiska. Gdyby wszed!
do drugiej tury, mia!by podobne do Kiski
szanse na pokonanie w niej Roberta Ficy
i by& mo$e dzi' przyjmowaliby'my go z honorami, gdy odwiedza!by on nasz region
z oficjaln% wizyt%, jako g!owa s%siedniego
pa#stwa. M!odego, nie skompromitowanego aferami Prochazk" okrzykni"to wówczas
„now% nadziej% s!owackiej opozycji” i wykreowano na jej przysz!ego lidera. A trzeba
przyzna&, $e podzielona do granic mo$liwo'ci, uwik!ana w afery korupcyjne centroprawica, jak kania d$d$u potrzebuje nowych liderów i autorytetów. W 2014 roku Prochazk"
okrzykni"to nawet „przysz!ym premierem”,
a on sam postanowi! wykorzysta& kapita! zaufania i stworzy! #Siet’: now% parti" – nie
parti", która mia!a bazowa& na entuzjazmie
m!odych akywistów i stworzy& now% jako'&
s!owackiej polityki, a dwa lata pó(niej przebojem wej'& do parlamentu, pokonuj%c lewicowy Smer. Wysz!o inaczej: zamiast pewnego drugiego miejsca i wyniku 12-15%,
partia ta ledwo prze'lizgn"!a si" przez próg
wy bor czy, uzy sku j%c 5,6% i za le d wie
10 mandatów, z czego trzech ju$ opu'ci!o
Siet’ tu$ po wyborach, zanim zd%$ono zaprzysi%c nowy parlament.
Drugie miejsce z wynikiem 12% niespodziewanie zaj"!o natomiast ugrupowanie, które mia!o do parlamentu nie wej'&: przewybor cze son da $e da wa !y mu 3-4%,
w porywach osi%ga!a ono 5%. Chodzi o liberaln% i nieco eurosceptyczn%, cho& ideowo
proeuropejsk% parti" Sloboda a Solidarita
(SaS) Richarda Sulika. Jej lider w przesz!o'ci by! jednym ze wspó!autorów s!ynnej reformy podatkowej, o której g!o'no by!o
równie$ w Polsce – chodzi o s!owacki podatek liniowy z wysok% (równowarto'& 7 tysi"cy z!otych) kwot% woln%. Liberalna SaS

po raz pierwszy wesz!a do parlamentu
w 2010 roku, po czym przez rok wspó!tworzy!a rz%d Ivety Radiczovej – i przyczyni!a
si" do jego upadku. Sulik kategorycznie nie
zgadza! si" na ratyfikacj" unijnego planu pomocowego dla Grecji, który oznacza!by
m.in., $e bogatszym Grekom pomaga& b"d%
równie$ biedniejsi cz!onkowie strefy euro,
w tym w!a'nie S!owacja. Odmowa ratyfikacji grozi!a skandalem, na który premier Radiczova nie mog!a sobie pozwoli& – ma!a S!owacja tym samym zablokowa!aby misternie
tworzony plan, nad którym swój patronat obj"!a Angela Merkel i inni europejscy liderzy.
Ostatecznie pakiet zosta! zatwierdzony dzi"ki porozumieniu premier Radiczovej z Robertem Fic% – jego opozycyjny wówczas
Smer zaproponowa! swe g!osy w zamian
za skrócenie kadencji parlamentu. Dla Ficy
okaza!o si" to strza!em w dziesi%tk", gdy$
w przyspieszonych wyborach w marcu 2012
Smer uzyska! rekordowe 42%, co zapewni!o mu cztery lata samodzielnych rz%dów.
Czas ekstremistów
ile s!aby wynik Smeru i Sieci oraz dobry
O
rezultat SaS mo$na nazwa& zaskoczeniem, to wyborczy sukces neofaszystowskiej

LSNS Mariana Kotleby by! dla S!owaków
autentycznym szokiem. Podobnie zreszt% jak
równie nieoczekiwane wej'cie do parlamentu nowej antysystemowej partii Sme Rodina („Jeste'my Rodzin%”) Borisa Kollara.
Nazwa partii jest efektem dobrego poczucia
humoru jej za!o$yciela, który jest ojcem dziesi"ciorga dzieci z nie'lubnych zwi%zków. Polityk jest kojarzony ze zwi%zkami z bratys!aw sk% ma fi% (on sam de men tu je te
informacje), a jego partia nie ma $adnego programu poza jednym przes!aniem: wszyscy
politycy to z!odzieje, a my politykami nie jeste'my. Neofaszy'ci Mariana Kotleby uzyskali 8% i maj% 14 mandatów, natomiast Sme
Rodina – 6,6% i 11 pos!ów.
O ile Sme Rodina jest typowym politycznym projektem na jedn% kadencj", traktowanym w kategorii nieszkodliwego politycznego folk lo ru, to z LSNS spra wa jest
powa$niejsza. W porównaniu z kotlebowcami, nacjonali'ci z SNS, którymi do niedawno straszono liberalnych wyborców oraz s%siadów S!owacji, wydaj% si" by& zupe!nie
nieszkodliw%, zwyczajn% konserwatywn%
parti%, która po prostu z wyrachowania gra
nacjonalistyczn% nut%. W niedalekiej przesz!o'ci by!o inaczej – na czele SNS sta! skan-

dalizuj%cy polityk-oligarcha Jan Slota, którego nie bez powodu nazywano „s!owackim
)yrinowskim”. Slota s!yn%! z nadu$ywania
alkoholu, wulgarnych wypowiedzi, obra$ania mniejszo'ci oraz otwartym pogró$kom
w stylu „wy'lemy czo!gi na Budapeszt”. Nowy lider SNS Andrej Danko (wybrany niedawno na marsza!ka nowego parlamentu) jest
zupe!nym przeciwie#stwem poprzednika – kulturalny, elokwentny, umiarkowany
w wypowiedziach. I chocia$ politologowie
ostrzegaj%, $e to tylko fasada, a cz!onkowie
i sympatycy SNS nadal maj% nacjonalistyczne i ksenofobiczne pogl%dy (wielu
z nich np. wysuwa pretensje terytorialne wobec Polski), to w obecnej sytuacji udzia! SNS
w rz%dzie nikogo ju$ nie oburza.
Co innego Kotleba. Polityk od kilku lat
mrówcz% prac% buduje pozycj" swoj% i swojego antydemokratycznego ruchu, a jego
has!ami s% wyj'cie z UE i NATO, obalenie demokracji i wprowadzenie ustroju nawi%zuj%cego do tego z lat faszystowskiego Pa#stwa
S!owackiego Józefa Tiso (1939-45). „Nigdy
nie $y!o si" tak dobrze, jak za Tisy” – twierdzi Kotleba, prowadz%c „prac" edukacyjn%”
z m!odzie$% (to w!a'nie m!odzi wyborcy najcz"'ciej g!osowali na neofaszystów). W 2013
roku Marian Kotleba zosta! wybrany w bezpo'rednich wyborach na $upana (marsza!ka)
Kraju Ba#skobystrzyckiego, gdzie w'ród
oponentów zyska! przydomek „ma!y Hitler”. Wspó!prac" z kotlebowcami zdecydowanie wykluczy!y wszystkie si!y polityczne
obecne w parlamencie, w!%cznie z narodowcami.
Trudna koalicja na czas s!owackiej
prezydencji
odczas pisania tych s!ów trwaj% rozmowy
P
koalicyjne, maj%ce za cel wy!onienie
przysz!ego rz%du. Nie jest to !atwe, zw!asz-

cza $e politycy mówi% o powyborczym pacie. Misj" stworzenia rz%du otrzyma! urz"duj%cy premier Robert Fico, który próbuje
utworzy& koalicj" Smer – Most – SNS – Siet’.
Na ironi" losu zakrawa ju$ to, $e w nowej koalicji ma si" znale(& partia mniejszo'ci w"gierskiej Most-Hid oraz... narodowcy z SNS,
dla których przez lata g!ównym wrogiem by!a w!a'nie mniejszo'& w"gierska. Tym niemniej, taka wspó!praca by!aby niezb"dna równie$ w alternatywnym rz%dzie Richarda
Sulika, który tworzy!oby SaS, OLaNO-Nova, Most i SNS z poparciem antysystemowców Borisa Kollara. Prezydent Kiska zapowiedzia! powierzenie w!a'nie Sulikowi misji
stworzenia rz%du w wariancie B, gdyby trzeci rz%d Roberta Ficy nie uzyska! jednak wotum zaufania.
Zaraz po wyborach odezwa!y si" g!osy, $e
tak czy inaczej $aden z tych gabinetów (Ficy czy Sulika) nie przetrwa d!ugo, a sprawa
sko#czy si" kolejnymi wyborami. Problem
w tym, $e pierwsze powyborcze sonda$e pokazuj%, i$ na nowych wyborach najbardziej
zyskaliby ekstremi'ci. S!owackie media bij% na alarm – w popularnych dziennikach
„Sme”, „Pravda” i „Dzennik N” oraz w tygodniku „Ty$de#” ukazuj% si" artyku!y,
przypominaj%ce, jak do w!adzy w Niemczech
swego czasu, w podobnych okoliczno'ciach,
dochodzi! Adolf Hitler. Dzi' si" k!ócimy
o sto!ki, a oby za kilka lat si" nie okaza!o, $e
Smer wraz z opozycj% musz% utworzy& szerok% koalicj" „wszyscy przeciwko Kotlebie” – przestrzegaj% publicy'ci bez wzgl"du
na to, czy sympatyzuj% ze Smerem czy
z centroprawic%.
!
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Vlasta Dvorackova i Tadeusz Ró%ewicz na wieczorze autorskim w Pradze 21 marca 1991 roku

Dwa listy do Vlasty
MARIA D!BICZ
Zacz#li do siebie pisa$ w 1949 roku. Zaprzyja&nili si# jesieni' w 1957 po tym,
jak razem odwiedzili grób matki Ró(ewicza na cmentarzu w Gliwicach. W bibliotece Vlasty
zachowa" si# tomik poezji Niepokój z dedykacj': „Pani Vlascie Dvo)á*kovej z podzi#kowaniem
za odwiedziny w moim domu – Tadeusz Ró(ewicz 20.10.57 r.”
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Na „ty” przeszli korespondencyjnie
z inicjatywy poety. „Piszmy do siebie
na „Ty”, bo ta odmiana Pani, Pana, Pa!
nu roz bi ja zu pe" nie zda nie”
[27 IX 1960]. Na pierwsze po !mierci
matki "wi#ta w 1957 wyjecha$ do Pragi. „Zbyt ci#%ko patrze& na puste miejsce” – napisa$ do Vlasty. Zamieszka$
w hotelu Flora na Vinohradach, blisko
domu Vlasty. D$ugie puste korytarze
z ci'giem bia$ych drzwi do pokoi, zamglone lustro. Woda kapi'ca z kranu.
Cisza. Zas$oni#te firankami okna w domach, gdzie krz'tali si# ludzie przygo-

towuj'cy wieczerz# wigilijn'. Wigili#
sp#dzi$ z rodzin' Vlasty.
W opublikowanym w 1960 roku tomiku poezji Rozmowa z ksi!ciem zamie!ci$ ma$e prozy poetyckie pt. Wigilia w obcym mie"cie. Dwa lata
wcze!niej w czeskim wydawnictwie
SNKLUHU [potem Odeon] ukazuje
si# wybór wierszy Uprost#ed $ivota, 1958 [W "rodku %ycia] w t$umaczeniu Vlasty. To pierwsza zagraniczna
antologia poezji Ró%ewicza. Ju% wcze!niej Vlasta publikowa$a przek$ady
wierszy w czasopismach literackich,

jak Kvetan, Svetova literatura, Literarni noviny. Przegl'dam ksi'%ki Ró%ewicza w przek$adach Vlasty. Poezja,
proza, dramaty. Od skromnych tomików, po okaza$e, jak Mezi apokalipsu
a…, albumowe wydanie Paseki z 2004
roku. W twardej oprawie, z kolorow'
obwolut', z fotografiami na stronie tytu$owej i wewn'trz tomu.
Dziesi#$ lat wcze%niej w renomowa!
nej oficynie Melantrich ma si# ukaza$
wybór wierszy z lat 90. Ok$adka i materia$y promocyjne wydrukowane

i przes!ane do ksi"gar#. Poeta nie zgadza si" na tytu! Jak svelto pavu!inou
[Jak "wiat#o paj$czyny]. Proponuje:
P#askorze%ba, Twarz, Prze"wietlenia. To
tytu!y wierszy. Vlasta wci$ga mnie
do „spisku”. Przedk!adam poecie argumenty, wzmocnione uwagami Vlasty:
„w tytule brzmi echo innych wierszy,
nawet g!ów ny mo tyw Kar to teki. I wiersz z Twarzy trzeciej: &mier' /
przenika przez (ycie/jak "wiat#o/przez
paj$czyn$/wisz)c) w drzwiach/otwartego pokoju/. I poeta si" zgadza. Przyje%d%a do Pragi. Odwiedza wydawc",
w Instytucie Polskim ma spotkanie
autorskie. Jest maj 1995 roku. Jak
zwykle szuka przyjació! ze swego pokolenia. Stawiaj$ si" starzy znajomi, t!umacze Jaroslav Simonides i Erich Sojka. To b"dzie ich ostatnie spotkanie.
Simonides umiera w 1996, Sojka
w 1997.
Na wieczorze autorskim towarzyszy
mu Vlasta i m!ody flecista. Muzyka.
S!ucha i zamy&la si". „Szukam nowej
formy wieczoru autorskiego, kiedy
czytelnicy nie zadaj$ pyta#, sami szukaj$ odpowiedzi, a autor wycisza
swoj$ rol", wycofuje si", chce prawie
zachowa' anonimowo&'”.
W li&cie do Vlasty, trzydzie&ci lat
wcze&niej, pisa!, %e ma natur" trawy…
nie d"bu ani ró%y. Trwa „pod &niegiem,
pod niepowodzeniami…”. Jakby obja&nia! swój wiersz Trawa.
T!umaczce mo"e si# zwierzy$, jak
przyjació!ce. Od poezji si# nie odry%
wa, cho$ czasami tego pragnie. Coraz wi"cej i cz"&ciej podró%uje, cho'
nie lubi pakowa' walizki i opuszcza'
domu, „warsztatu”. Ale „siedzenie
w domu to jest %ycie zredukowane”. I zatrzaskuje zamki.
I.
Droga Vlasto,
Jestem od tygodnia w domu. Czy b"d" co& pisa! o podró%y niemieckiej?
Widz" wszystko (le, niewyra(nie.
Chyba nie b"d" pisa!. Nie czuj" si"
zdolny do s$dzenia, oceniania. Wiem
coraz mniej. I jeszcze raz Ci powtarzam, ja wiem dobrze, czego nie zrobi!em, czego nie napisa!em. I nosz" to
w sobie. Podró%e kszta!c$. To jedno
jest oczywiste. Wróci!em do domu
i znów usiad!em na stosie swoich notatek, na &mietniku. Wspomnia!a&
w ostatnim li&cie o „Opowiadaniu
dydaktycznym”. Przy&l" Ci kiedy&
komentarz do tego poematu – s$ tam
dialogi z umar!ymi, którzy przegrali,
s$ impresje na temat sztuki wspó!czesnej, kawa!ki reporta%u itd. itp. )egnam si" ci$gle z „poezj$”, powoli

Kserokopia pierwszej strony przytoczonego wy(ej listu

przestaj" pisa' wiersze – chcia!bym
oderwa' si" na kilka lat od poezji, to
jest moje pragnienie
ale ci)gn$
za sob)
te papierowe flaki
nie my"la#em
(e tak trudno
oderwa' si$
od tego
wiem, %e pisz" do Ciebie w tym celu, %eby szuka' „pociechy”. Chc"
sam sobie wyt!umaczy' pewne rzeczy.
Nie pewne rzeczy – ale samo %ycie.
Ci$gle jestem w pierwszej klasie i zadaj" g!upie pytania. Stoj" z otwartymi
ustami, zawsze zaskoczony, zdumiony. Mo%e pisz" niejasno? Ale mam

do tego jakie& prawo. Jestem „poet$”.
Takie stany m"cz$ mnie, jestem realist$, nie lubi" „stanów poetyckich” – lubi" rzeczy w &wietle, realne, wyra(nie
zarysowane. Przez tyle lat wydobywam rzeczy z mg!y, ciemno&ci; p!aci
si" za to. Cz!owiek sam zostaje w dole. *lepy. Nast"pny list napisz" „normalny”. Postaram si". Mia!em przez
chwil" w$tpliwo&ci, czy Ci te „mg!y”
wysy!a'. Ale niech id$. Ostatecznie to
te% moje. Dzi"kuj" Ci za opiek"
nad Wies!aw$ i za przes!an$ ksi$%k"
Mezi chodzi.
B$d( zdrowa
Tadeusz
14 XI 1962
Podró% niemiecka w pa(dzierniku 1962 to by! wyjazd
do Hamburga, Kolonii i Monachium. Odwiedza! muzea i galerie oraz rozmawia! o planowanej premierze

13

1. Ró#ewicz wys!a! tom wierszy S"owo po s"owie [Wydawnictwo Dolno'l$skie 1994]. 2. Pracowa!am w teatrze i mia!am kontakty z pisarzami i t!umaczami. 3.
Wiersza Poemat autystyczny Vlasta nie w!$czy!a do tomu Jak svelto pavu*inou. Wiersz W %wietle lamp filuj&cych – tak.

(ladami Kafki Ró#ewicz chodzi!
od 1949 roku. Wtedy po raz pierwszy
by! w Pradze i w ogóle za granic$.
Szuka! osób i miejsc. Córka Ottli,
ukochanej siostry Kafki, by!a dobr$
znajom$ Vlasty. Pozna! staruszka,
„pani$ W. O.”, która przez noc przet!umaczy!a mu opowiadanie Jama.
Zobaczy! Strahovski kamienio!om,
biuro Kafki, dom, w którym pisarz
mieszka!. +eby napisa% Pu"apk$,
ostatni utwór, inspirowany osob$
i dzie!em Kafki, musia! „zapomnie%
setki przeczytanych stron”. Oddali%
si" od swego bohatera. Nie wytrwa!
w postanowieniu. Napisa! poemat
prze rwa na roz mo wa o ostat nich
dniach Kafki w sanatorium Kierling
pod Wiedniem. „Zrozumia!em daremno'% rozwi$zania „tajemnicy” Kafki”.
Kiedy dowiedzia! si", #e w Pradze postawiono pisarzowi pomnik i obejrza!
go na pocztówce, napisa! w 2005 roku wiersz – protest pt. Tego si$ Kafce nie robi. Ale Vlasta nie chcia!a
wiersza przet!umaczy%.
III.

Kartka z pierwszej w"oskiej podró'y, która trwa"a trzy miesi&ce, 1960
!wiadków [odby!a si" w 1963]. 2. Wies!awa, #ona Tadeusza Ró#ewicza, by!a wtedy pierwszy raz w Pradze. Vlasta powiedzia!a potem: – Tak$ #on" jak Wies!a wa, po win ni mie% wszy scy po eci. 3. Me zi
chodzi – tomik poezji Vlasty ukaza! si" w wydawnictwie Mlada Fronta, 1962.

II.
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Droga Vlasto,
Pisz" „krótko”, bo mi oko dokucza.
Co u nas w domu – opowie Ci Maria,
z któr$ rozmawiamy co dzie&. Je'li
chodzi o tytu! tomu to zostaw P"askorze#b$ (jak to brzmi po czesku?)
„(wiat!o przez paj"czyn"” nie jest
dobre. Przesy!am Ci wybór wierszy1
(„s!owo po s!owie” – to aluzja do „#ycia po #yciu” – tzn. s!owo po „'mierci” s!owa – s!ów). Przy'lij mi przez
Mari" spis tre'ci Twojego wyboru. Mo#e jeszcze dodasz jakie' wiersze z te-

go tomu który Ci przesy!am. Je'li
przet!umaczysz Poemat autystyczny2 – to daj cytat z Rimbauda w oryginale francuskim: chodzi o zwrotk"
„jeden udzia!: jeden kie!” Un lot: une
dent seul / un lot: deux dents / un lot:
trois dent /un lot: quatre dents / un lot:
deux dents
Pyta!a' o filowanie lamp – kiedy
w lampie naftowej by! )le przyci"ty
knot lampa filowa!a (kopci!a)…”
[…] Czy zrobi!a' ju# notatki z naszych w"drówek po 'ladach Kafki
(my'l" o tym wystraszonym staruszku który nam opowiada! o K., zas!oni! przed tym okna – pami"tasz?).
Ca!ujemy Ci" serdecznie
i Wies!awa i ja – Tadeusz
9 XI 1994 Wroc!aw

W 2011 roku, kiedy Vlasta Dvo!á"ko#
va otrzyma$a w Krakowie Nagrod%
Transatlantyk, ju& si% nie zobaczyli.
Ró#ewicz przes!a! list, odczytany
podczas uroczysto'ci. Przypomnia!
odwiedziny Vlasty w Gliwicach. I, co
jej, t!umaczce swoich utworów, zawdzi"cza.
Teraz, kiedy Tadeusza Ró#ewicza nie
ma ju# w'ród nas, Vlasta Dvo,á*kova
wyj"!a ze swojej biblioteki ksi$#k"
Matka odchodzi. – Dot&d jej nie przet"umaczy"am. Chcia"abym, aby ukaza"a si$ po czesku jesieni&. To b"dzie
symboliczne zamkni"cie naszej przyja)ni po prawie 60. latach.
!
Vlasta Dvo!á"ková, ur. 21 II 1924. Po!
etka, t"umaczka, redaktorka. Wyda"a
osiem tomów poezji. T"umaczy z angiel!
skiego, niemieckiego i przede wszystkim
z polskiego [Mi"osz, Szymborska, Ró#e!
wicz, Herbert]. Redaktorka w wydawnic!
twach literatury pi$knej i w radiu. Biblio!
gra fia przek"a dów, przygo to wa na
w zwi%zku z Nagrod% Transatlantyk,
zawiera kilkadziesi%t nazwisk polskich pi!
sarzy z wszystkich epok literackich.
Ostatnio opublikowa"a: tom poezji An!
ny &wirszczy'skiej, Poezj$ polskiego
baroku i antologi$ w"asnej poezji pt. Kdo
v slunci chodi [Kto w s"o'cu chodzi].

Zdj!cie: z arch Aleksandry Mol

TYSI"CZNIK ELSOWSKIEGO PU#KU

Tercjan
od !w. Kazimierza
HENRYK SZCZEPA$SKI

Florian Klose

Florian Klose to jeden z za!o"ycieli
„Eleusis” – pierwszej na #l$sku tajnej ro%
botniczej organizacji zorganizowanej
na podobie&stwo lo"y maso&skiej. Jej
konspiratorzy nazywali siebie eleusianami
albo Elsami – od skrótu „LS” – inicja!ów
greckiego: „laon soteres” – w swobodnym
t!umaczeniu oznaczaj"cego: „wybawcy
zniewolonych”. Za cel g!ówny stawiali
sobie odrodzenie narodowe Polaków i Polek. Ich oficjalnie funkcjonuj"c" przybudówk" a w!a#ciwie parawanem by!o „Wyzwolenie” – organizacja zapisana w pruskim
rejestrze stowarzysze$. Na terenie Zabrza
propagowa!a idee abstynencji. Wypróbowani jej adepci trafiali do „Eleusis” i tam
byli zaprzysi%gani jako bracia i siostry. Sojusznikiem „Eleusis” by!o zawi"zane w Zaborzu Kó!ko Filaretów kierowane przez Stanis!awa Piech%.
Przyjazn" d!o$ kierowali w stron% rodaków zagro&onych alkoholizmem, nikotynizmem, prostytucj" i hazardem – na kraw%dzi tamtych stuleci, najwi%kszymi
plagami spo!ecznymi wilhelmi$skiego
cesarstwa. Atmosfera elsowskich zebra$
przypomina!a uroczysto#ci ku czci mitologicznej Demeter. Pragn%li moralnej
i narodowej odnowy polskiej obyczajowo#ci. Kojarzyli to z Eleuzyniami staro&ytnych Greków i wiosennym odrodzeniem
przyrody. Byli mieszka$cami Zabrza i Zaborza – kolebki i g!ównego o#rodka tego
stowarzyszenia na pruskim 'l"sku. Drugie, ju& wkrótce zawi"zali w Gliwicach
a kolejne w Rybniku.

Jak wile&scy filareci
Ich duchowym przywódc$ i mistrzem
pozostawa! przebywaj$cy w Szwajcarii,
nieco ekscentryczny, krakowski intelek%
tualista prof. Wincenty Lutos!awski,
na pocz"tku XX wieku wyk!adowca filozofii na uniwersytetach w Lozannie

Pan Florian by! m("czyzn$ s!usznego wzrostu. Ludzie czuli przed nim respekt.
Uwag( przykuwa!y jego szare oczy i przenikliwe spojrzenie. Budzi!y sympati( i za%
ufanie. Nosi! brod( i sumiaste, sarmackie w$sy. )yczliwie u'miechni(ty, tak wo%
bec uczniów jak i pedagogów Pa&stwowego Gimnazjum Klasycznego imienia #w.
Kazimierza w Katowicach, by! po ojcowsku opieku&czy. Niczym dowódca pa!a%
cowej awangardy, ju" od progu wita! "aków, profesorów i go'ci. Do legendy prze%
szed! jako wa"na figura – jedna z ikon tej szko!y. Po 'mierci zast$pili go kolej%
no dwaj synowie, wygl$dem i sposobem bycia, do ojca podobni jak dwie krople
wody. Klosów pami(taj$ wszyscy gimnazjali'ci z przedwojennego „Mickiewicza”
ale prawie nikt nie zna ich sekretów.
i Genewie a wcze#niej na wielu innych
uniwersytetach europejskich. Prócz rozwa&a$ nad istot" bytu fascynowa!a go
metafizyka i joga.
„W Morges mia!em jedno prze&ycie,
które zdecydowa!o w znacznej mierze
o dalszej mojej dzia!alno#ci. Przed Bo&ym
Narodzeniem 1901 roku przyby!a do mnie
delegacja od górników #l"skich (...),
z pro#b", abym pisa! dla robotników. By!
to skutek wydania I tomu „Wyk!adów Jagiello$skich” (...)”. – wspomina! uczony.
Pos!a$cami #l"skich robotników byli Joachim So!tys, redaktor bytomskiego tygodnika „'wiat!o” oraz wydawanej w Zabrzu
„Gazety Polskiej” i Jan Wycisk, z zawodu szewc z warsztatem na starej zabrza$skiej cegielni. 24 grudnia 1901 roku wraz
z innymi delegatami z wszystkich dzielnic Polski uczestniczyli w uroczystym seminarium zorganizowanym przez profesora w salach Muzeum Narodowego
Polskiego na zamku w Rapperswilu. S!uchali jego wyk!adu na temat „Eleuterii” – towarzystwa do walki z alkoholizmem wzorowanego na do#wiadczeniach
angielskiego Zakonu Dobrych Templariuszy i Armii Zbawienia, z którymi zetkn"!
si% podczas pobytu w Londynie.
W rok pó(niej prof. Lutos!awski rozpocz"! potajemne spotkania z zabrza$skimi
robotnikami. Odbywa!y si% w prywatnych
mieszkaniach J. Wyciska, J. Wiechu!y
i Morciszka w Zaborzu lub na zapleczu
zabrza$skiej ksi%garni J. So!tysa. By!y lekcj" romantycznych idea!ów dawnych filaretów.
„[...] pó(n" noc" miewa!em wyk!ady,
wspomina! profesor – obja#nia!em zm%czonym ca!odzienn" prac" górnikom
pisma Mickiewicza, S!owackiego i Krasi$skiego. Odpowiada!em na ich pytania,
zach%ca!em, by do mnie pisali [...]”
22 stycznia 1903 r., dla uczczenia 40.
rocznicy powstania styczniowego, podczas
inauguracyjnego zebrania adeptów „szko-

!y wychowania narodowego” zaprzysi%ga! pierwszych eleusianów, którzy dla
u#pienia czujno#ci pruskich prokuratorów,
anonsowali si% jako „Gutentempler Loge”,
czyli „Lo&a Dobrych Templariuszy”.
Kszta!c"c wol% i charakter, poznaj"c tradycje, pog!%biaj"c #wiadomo#) narodow",
umacniali wi%zi z Polsk" Macierz". Niczym mistrzowie jogi byli stanowczymi
abstynentami od napojów alkoholowych,
nikotyny, wybuja!ej niekontrolowanej
seksualno#ci i gier hazardowych. Ich
idea! przypomina! olimpijskiego Zeusa
Eleuteriosa zwanego Wyzwolicielem.
Za wzór do na#ladowania uznali cz!owieka my#l"cego – chrobrego, szlachetnego,
stale d"&"cego do doskona!o#ci. G!ówn"
cech" jego charakteru by!a wstrzemi%(liwo#) pojmowana jako umiar i umiej%tno#) wyboru z!otego #rodka. Taki styl &ycia za pew nia! mo ral ne i na ro do we
odrodzenie m!odego pokolenia rodaków
na 'l"sku. Propagowali go na !amach
„Iskry” – organu Ludowych Kó! Samokszta!cenia, redagowanego przez Joachima So!tysa – ojca za!o&yciela elsowskiej
organizacji.
Florian, wówczas cie#la górniczy kopalni „Concordia” zaprzyja(ni! si% z nim
w 1900 r. W trzy lata pó(niej wspólnie
z Jankiem Wyciskiem, wtedy koleg"
z górniczej szychty, Helen" Wiktori" So!tysin", &on" Joachima i Edkiem Rybarzem,
stypendyst" zabrza$skiego Zwi"zku Wzajemnej Pomocy Robotników zawi"zali
pierwsz" komórk% samokszta!ceniowego
ko!a braterskiego skupiaj"c" tamtejszych
Polaków pragn"cych potajemnie poznawa) dzieje ojczystej historii i literatury.

Amicus librorum
Mia! lat 41 i wieloletnie do'wiadczenie
w pracy na niwie narodowej. Ruchliwy
i przedsi(biorczy wci$" mia! prezencj(
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dwudziestolatka. Od wczesnej m!odo"ci
prenumerowa! i kolportowa! gazety polskie. Popularyzacja polskiego pi"miennictwa i czytelnictwa by!a jego pasj#.
Od 18 lat by! $onaty z Genowef#
z domu Kwasigroch, troskliw# opiekunk# domowego ogniska, kochaj#c# matk#
o"miorga dzieci a przy tym wiern# towarzyszk# pracy konspiracyjnej. W"ród
zabrza%skich Polek wspólnie kolportowali „Przodownic&”, gazet& kobiec# redagowan# w Krakowie przez Mari& Siedleck#. W 1902 r. liczna grupa Zabrskich
Polek z Korfantym na czele uczestniczy!a w krakowskich uroczysto"ciach jubileuszu twórczo"ci Marii Konopnickiej.
Rok rocznie organizo wali wy cieczki
do podwawelskiego grodu – skarbca
narodowych pami#tek.
Dla Zabrzan, wspomnienia tamtych
wyjazdów przez d!ugie lata by!y inspiracj# do snucia nieko%cz#cej si& opowiastki o królewskim grodzie nad Wis!#; wyj#tkowo barwnej dla ka$dego, kto nie
móg! tego zobaczy' osobi"cie.
Stamt#d Florian nielegalnie i pó!legalnie przewozi! polsk# literatur& i czasopisma. Potem jako „ksi#$kowy”, kolportowa! je i sprzedawa! w"ród Polaków
w Zabrzu i okolicy. Na szczególne niebezpiecze%stwo w postaci wysokiej
grzywny lub kary wi&zienia nara$a! si&
rozpowszechnianiem materia!ów patriotycznych, przez oficjaln# cenzur& i policj& prusk# uznawanych za propagandowe i podburzaj#ce przeciw cesarskiemu
re$imowi.

Budziciel polskiego ducha

16

Mia!a go na oku miejscowa policja.
W li"cie do redakcji „G!osu #l$skiego” za%
wiadamia!, &e w czasie przeprowadzo%
nej u niego rewizji &andarmi szczególn$
uwag' zwracali na obrazy. „Nie wiem,
czy im si& podoba!y – pisa! Klose – bo
mam trzy obrazy Tadeusza Ko"ciuszki,
Bitw& pod Rac!awicami i Przysi&g& Ko"ciuszki na Rynku Krakowskim”. Podobnie wygl#da!o mieszkanie jego kolegi
Wyciska. (ciany najwi&kszego pokoju
ozdobi! god!em Polski, portretami polskich królów i bohaterów narodowych
a nad wej"ciem umie"ci! has!o: „Krzycz
o wolno"' polskiego ludu”. Wci#$ ociera! si& o niebezpiecze%stwo i by! o krok
od wpadki.
Wysoko ceni! sobie funkcj& skarbnika
i kwestarza na Skarb Narodowy w Rapperswilu. Mia! legitymacj& z lakow#
piecz&ci# i podpisami. Strzeg! jej jak oka
w g!owie. Zbiera! sk!adki i podatek narodowy. Pó)nym wieczorem, przed Bo$ym Narodzeniem1904 roku wraz i kilkoma kolegami zosta! zatrzymany przez
pruskich policjantów. Aby zrewidowa'
podejrzanych konwojowali ich do komisariatu. Florian mia! przy sobie raperswilsk# legitymacj&. Zanim dotarli na miejsce, zd#$y! j# zje"'... Razem z lakowymi
piecz&ciami!
Wchodz#c na sal& rozpraw pruskiego
s#du w Gliwicach powiedzia! po polsku:
„Niech b&dzie pochwalony Jezus Chry-

stus!” Za co s&dziowie, na dobry pocz#tek wymierzyli mu 50 marek grzywny
a dopiero potem przyst#pili do przes!uchania Klosego, jak zwykle oskar$onego o wywrotowe knowania przeciw
wielkiemu cesarstwu Wilhelma II.
Mia! zas!ugi w organizacji wyjazdu
licznej gromady Zabrzan na uroczysto"ci grunwaldzkie do Krakowa "wi&tuj#cego ods!oni&cie pomnika 500. rocznicy
zwyci&stwa nad Krzy$akami. Wincenty
Ogrodzi%ski przypomina, $e dla uczczenia wspania!ego jubileuszu „3 druhów zabrskich powioz!o taczkami ziemi& na kopiec grunwaldzki a$ do Niepo!omic”.
Na granicy policja pruska zrewidowa!a
powracaj#cych. Nie usz!o im to bezkarnie. Zap!acili grzywny od 5 do 50 marek.
Dostali wypowiedzenia z pracy, a jeszcze inni znale)li si& na czarnej li"cie. Wielu $andarmi aresztowali za posiadanie
polskich orze!ków. Zarekwirowali ksi#$ki, broszury patriotyczne, "piewniki i pami#tki, a nawet pocztówki z widokami
Krakowa.

Tysi'cznik elsowskiego pu!ku
Jedyn$ szko!$, jak$ Florian uko(czy!
by!a wiejska ludowa w rodzinnej Wie%
szowie (oko!o 10 km od Zabrza). Dalsz#
edukacj& zawdzi&cza! samokszta!ceniu.
Uczy! si& korzystaj#c z porad dydaktycznych prof. Lutos!awskiego. Pozostawa!
z nim w cz&stych kontaktach, podobnie
jak z Mari# Konopnick#, Kornelem Makuszy%skim i red. Siedleck#. Byli dumni ze swego elewa ciesz#cego si& coraz
wi&kszym autorytetem, a po aresztowaniu J. So!tysa zdobywaj#cego pozycj& lidera zabrza%skich elsów.
Propagowa! idee trze)wo"ci. Zach&ca!
do pracy i ofiarno"ci spo!ecznej. By! urodzonym oratorem obdarzonym charyzm#.
Podczas wieców i zebra% „Wyzwolenia”
wzbudza! aplauz s!uchaczy, przekonywa!
do zaanga$owania na rzecz sprawy polskiej.
W"ród uczestników abstynenckich
wieców nie brakowa!o szpicli. Na skutek
donosu Elsowie zostali zdekonspirowani. W listopadzie 1905 r. Klose i dwudziestu pi& ciu je go kam ra tów sta n& !o
przed s#dem. Byli w"ród nich: Jan Wycisk, Jan Przyby!a, Franciszek *elazny,
Edward Rybarz, Karol Pander, Wiktor
Ole", Teodor Fojcik i inni. Broni!o ich
czterech polskich adwokatów: Kazimierz Czapla, Zygmunt Seyda, Marian
Ró$a%ski i Klemens Wnukowski.
Skazani na grzywny i areszty, odwo!ywali si& do S#du Rzeszy w Lipsku. Ich apelacja zosta!a oddalona a w uzasadnieniu
pruscy s&dziowie wykpili si& wy"wiechtanym, k!amliwym sloganem pruskiej
propagandy: „...tego rodzaju sprzeciwiaj#ca si& interesom pa%stwa dzia!alno"' jest
szczególnie szkodliwa i karygodna na Górnym (l#sku, który jest ziemi# niemieck#
i który nigdy nie nale$a! do dawniejszego
Królestwa Polskiego....”.
Relacje z procesu zamieszcza!a polskoj&zyczna prasa z katowickim „Górno"l#zakiem” na czele.

Floriana na 3 miesi#ce osadzono w wi&zieniu. Nie z!ama!a go prycza i kraty karceru. Wyszed! bardziej zdeterminowany
i przekonany do s!uszno"ci swoich idea!ów. Ju$ po kilku miesi#cach uda!o si&
odbudowa' i zwielokrotni' szeregi tajnego zwi#zku „Eleusis”. Liczba konspiratorów przekroczy!a 1000. Zgodnie z tradycj# powstania ko"ciuszkowskiego
Floriana Klose druhowie awansowali
do stopnia „tysi&cznika” – jako dowódca 10 rot by! równy pu!kownikowi.
W sprzysi&$eniu z t# szar$# s!u$y! do czasów Polski Odrodzonej. Jego zaufanymi
sztabowcami byli: Józef Go!#bek, Roman
Wi&cek, Stanis!aw Piecha oraz Jan Pyka.
Teraz na konspiracyjn# kryjówk& obrali sobie dom Jana i Franciszki Wiechu!ów w Zaborzu. Spotykali si& tam wieczora mi lub no c#. S!u cha li wy k!a dów,
dyskutowali, czytali polsk# literatur&, prezentowali swoje referaty – wyniki samokszta!ceniowych studiów. Korzystali
z konsultacji programowych i dydaktycznych pedagogów doje$d$aj#cych z Krakowa.
Ich nauczycielami i naukowymi przewodnikami byli: prof. Stanis!aw Pigo%,
Kornel Makuszy%ski, Tadeusz Strumi!!o, Stefan Sacha, Helena Dulowska, Roma Wodziczkówna i inni.
Podczas nocnych wyk!adów Kornela
Makuszy%skiego, policja zorganizowa!a
ob!aw&. W ostatniej chwili uda!o si&
wy pro wa dzi' wy k!a dow c& i ukry'
w mieszkaniu rodziców Janka Przyby!y.
Dwóch innych prelegentów z Krakowa
policjanci w szturmowych pikielhaubach, ciupasem dostarczyli na posterunek
graniczny z Austro-W&grami. Z w!a"ciwym sobie poczuciem humoru stresuj#c# przygod& wspomina! autor „Szatana
z siódmej klasy”.
Pruska $andarmeria i dyrektorzy kopalni „Concordia” nale$#cej do Donnersmarcków nie dawali za wygran#. Górnik Klose zosta! wyrzucony z pracy.
Mia! jednak szcz&"cie i przyjació!. W"ród
nich znalaz!a si& Maria Konopnicka, organizatorka krakowskiego Komitetu Pomocy uwi&zionym "l#skim braciom. We
Lwowie o Eleusianów, na !amach prasy,
podczas zebra% i wyk!adów upomina!a si&
Helena So!tysina, po aresztowaniu m&$a w Cytadeli warszawskiej, jako banitka przebywaj#ca w Galicji.
Wkrótce dosta! prac&. Znów stemplowa! przodki i chodniki teraz w le$#cej
po s#siedzku kopalni Biskupice.

Na czele robotników
Od maja 1889 r., po kl'sce historyczne%
go strajku kilkunastu tysi'cy górników
by! energicznym dzia!aczem „Towarzy%
stwa Wzajemnej Pomocy dla Robotni%
ków Górno"l$skich”, które w 1909 r. po!# czy !o si& z po dob ny mi pol ski mi
organizacjami z Zag!&bia Ruhry i Wielkopolski tworz#c organizacj&, która jako
stowarzyszenie Polaków w Niemczech
przyj&!a nazw& Zjednoczenie Zawodowe
Polskie – ZZP. Jej pierwszym prezesem
a$ do 1913 r. by! Wojciech Sosi%ski. Za-

Zdj"cie: z arch. A Mol
Prof. Wincenty Lutos#awski (po$rodku), obok Genowefa i Florian Klosowie

st!pi" go Józef Rymer, po latach pierwszy wojewoda na odrodzonym #l!sku.
W 1913 r. liczebno$% ZZP szacowano
na ponad 75 tysi&cy. Od 1919 jej cz"onkowie stanowili podstawowy trzon szeregów powsta'czych.
W 1910. Florian Klose za"o(y" oddzia"
ZZP w Zabrzu i przez 12 lat by" jego prezesem. By" wspó"za"o(ycielem Polskiego Banku Ludowego i tamtejszych swojskich „Konsumów” „Unitas”.
Podczas kampanii wyborczej do Reichstagu w 1912 r. organizowa" polski elektorat i bra" udzia" w agitacji na rzecz kandydatów narodowych. To w"a$nie wtedy
jako jedyny pose" z okr&gu katowicko-zabrskiego w "awach berli'skiego parlamentu Rzeszy zasiad" Wojciech Sosi'ski,
rodowity Polak, lider ZZP i jeden z przyjació" Floriana Klose, wspólnie z którym
wiosn! 1913 r. organizowali górniczy
strajk we wszystkich kopalniach górno$l!skich. Walczyli o o$miogodzinny
dzie' pracy, podwy(k& p"ac i 14 dni urlopu. Musieli skapitulowa%, gdy na kopalniane podwórza, w asy$cie pruskiej (andarmerii wkroczy"y regularne oddzia"y
wojska, pos"uszne zleceniom magnatów w&gla i stali.

Kl!ska butnej Rzeszy
Po wybuchu pierwszej wojny "wiatowej,
na przekór szykanom pruskiej admini#
stracji parali$uj%cym dzia&alno"' Pola#
ków, od wrze"nia 1915 r. Klose praco#
wa& w (l%skim Komitecie Wykonawczym
Niesienia Pomocy G&oduj%cej Ludno"ci
Królestwa Polskiego. Nale(a" do czo"owych przedstawicieli oddzia"u zabrza'skiego. Za"o(ycielem i przewodnicz!cym
tej organizacji zainicjowanej przez kra-

kowskiego biskupa Adama Sapiech& by"
legendarny kap"an ks. Aleksander Skowro'ski a jednym z liderów Józef Rymer.
W latach 1917- 1922, gdy by" radnym
gminy Zabrze, kieruj!c si& odruchem serca, spontanicznie zapewni" opiek& je'com
rosyjskim, przymusowo pracuj!cym
w okolicznych kopalniach i hutach. Zredagowa" skarg&, podpisan! przez nich
i wniesion! do w"adz wojskowych. Za ten
humanitarny gest, Prusacy postawili Klosego przed s!dem wojennym. Od kuli lub
stryczka za konszachty z wrogiem wybawi" go zbieg okoliczno$ci i doskona"a mowa obro'cza adwokata. Sko'czy"o si& kar! grzywny i konfiskat! dodatkowych kart
(ywno$ciowych.
Po upadku II Rzeszy, nadal kierowa"
zabrza'skim ZZP. By" czynny w Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW). W grudniu 1918 r. jako deputowany z powiatu
Zabrskiego wspólnie z adwokatem Stanis"awem Kobyli'skim i kilkunastoma innymi mandatariuszami Rady Ludowej
uczestniczy" w obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.
Walczy" w kolejnych powstaniach $l!skich. Jako m!( zaufania polskiego Komitetu Plebiscytowego na Zabrze, przemawia" na wiecach polskich.

Wygnaniec z Zabrza
Latem 1922 r. gdy Zabrze znalaz&o si!
po niemieckiej stronie rozgraniczonego
(l%ska – Florian Klose wraz z liczn% ro#
dzin% przeprowadzi& si! do Katowic.
Kilka tygodni wcze$niej obchodzi" diamentowe urodziny. Prac& i mieszkanie
otrzyma" w katowickim Gimnazjum im.
#w. Kazimierza przy ulicy Mickiewicza 13. Pierwszym jego dyrektorem by"

ks. Ko)lik, tajny komisarz akademickiego Kó"ka Braterskiego „Zet”, dobry znajomy z dawnych lat, jeszcze na wilhelmi'skim #l!sku opiekuj!cy si& polsk!
m"odzie(! gimnazjaln!.
Klose wci!( by" szefem abstynenckiego „Wyzwolenia”, liderem Zwi!zku
Obrony Kresów Zachodnich i kilku innych organizacji a przede wszystkim
prezesem Zabrza'skiego Ko"a Zwi!zku
Powsta'ców #l!skich na Uchod)ctwie.
Sztandar organizacji mia" honorowe
miejsce w jego s"u(bowym mieszkaniu
na parterze katowickiego gimnazjum.

Po$egnanie pu&kownika
Zmar& na zapalenie p&uc – 9 marca 1926
roku. Kondukt pogrzebowy wyruszy&
sprzed szkolnej bramy przy ulicy Mickie#
wicza. Zamieni" si& w wielk! manifestacj& patriotyczn!. W drodze na cmentarz
przy ulicy Francuskiej za trumn! zmar"ego kroczy"y t"umy z przedstawicielami
w"adz wojewódzkich i administracji apostolskiej, zwi!zków zawodowych i niepodleg"o$ciowych. Uroczysto$% celebrowa" ks. Anastazy Murza z parafii
Mariackiej. Nad grobem pochyli"y si&
sztandary kilkunastu stowarzysze'. *a"obne pie$ni $piewa"y chóry z Zabrza
i Katowic a wtórowa"y im orkiestry górnicze. Mogi"& przykry"y wi!zanki kwiatów w$ród których wyró(nia" si& pi&kny
wieniec od Marii Siedleckiej z Krakowa.
P.S. Inspiracj! do napisania szkicu s!
wspomnienia i pami!tki ocalone przez
prawnuczk" Floriana Klose, p. Aleksandr" Mol. Za ich udost"pnienie autor
sk#ada serdeczne podzi"kowania!
!
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Obraz !w. Wojciecha z kaplicy !w. Wojciecha Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego na Wzgórzu Uniwersyteckim, gdzie – jak g"osi tradycja
chrze!cija#ska – z tego wzgórza mia" g"osi$ w Opolu kazania !w. Wojciech

Wiek X to okres intensywnego roz&
woju chrze$cija(stwa na terenach Eu&
ropy zachodniej. Du#! rol" w tym pro&
cesie odegra%y klasztory, zw%aszcza
benedykty(skie, skupione wokó% kon&
gregacji w Cluny. Nie bez powodu jest
to te# czas recepcji chrze$cija(stwa
przez kraje „nowej Europy”, czy – jak j!
swego czasu okre$li% prof. Jerzy K%o&
czowski – „m%odszej Europy”, w sk%ad
której wchodzi%a tak#e Polska. Kierun&
ki i etapy rozwoju nowej religii na te&
renie ziem polskich s! ci!gle przedmio&
tem dys ku sji. Z punk tu wi dze nia
historyka, nasza wiedza o tym proce&
sie w stosunku do obchodów Milenium
Chrztu Polski (w 1966 r.) niewiele si"
zmieni%a. Wynika to z braku )róde% pi&
sanych, które by wspomina%y o tym wy&
darzeniu. Trzeba sobie wyra)nie po&
wiedzie', #e szanse na odkrycie czy
odnalezienie nowych )róde%, jakiej$
„metryki chrztu Mieszka”, s! znikome, je&
$li wr"cz nie niemo#liwe. Z tego te# po&
wodu nie mamy dowodów na #adne
powa#niejsze akcje chrystianizacyjne
na terenie Polski przed po%ow! wieku X.
W sukurs mo#e nam przyj$' tylko arche&
ologia, a w%a$ciwie rozwój techniki, któ&
r! ta nauka wykorzystuje.

!wi"ty
Wojciech
– Aposto#
!l$ska

Wszystkie te uwagi odnosz! si" tak#e
do ziem $l!skich. W literaturze mo!emy
si" spotka# z opiniami, !e dzielnica ta, ze
wzgl"du na s$siedztwo z Morawami
i Czechami zetkn"%a si" z now$ religi$
o wiele wcze&niej ni! pozosta%e ziemie
polskie. Argumentem na te opinie jest
wzmianka zamieszczona w „Legendzie
pano'skiej”, czyli „(ywocie &w. Metodego” o pot"!nym ksi"ciu siedz$cym
na Wi&le, który „ur$ga% chrze&cijanom”
i któremu wys%annicy Metodego mieli
postawi# alternatyw": albo ochrzci si" dobrowolnie na swojej ziemi, albo zmusz$
go do tego na ziemi cudzej. Relacja ta
ko'czy si" s%owami: I tak te! si" sta#o,
ale – jak mo!na si" domy&le# – nie wiemy, czy chodzi o to, !e ksi$!" przesta%
„ur$ga# chrze&cijanom” czy, !e przyj$%
chrzest, a je&li tak – to dobrowolnie czy
przymuszony? Ten fragment da% asumpt
do twierdzenia, !e nie tylko pa'stwo Wi&lan, ale równie! )l$sk znalaz% si"
pod zwierzchnictwem Pa'stwa Wielkomorawskiego, za po&rednictwem którego przyszli na te ziemie pierwsi misjonarze. Z powy!szym wnioskowaniem
mo!na si" zgodzi# lub nie, badania archeologiczne – jak do tej pory – nie potwierdzaj$ obecno&ci Wielkich Moraw na )l$sku (nawet tym, który dzi& zwiemy
Górnym). Nie ulega natomiast w$tpliwo&ci, !e w po%owie X wieku ziemie &l$skie
znalaz%y si" pod w%adz$ czeskich Przemy&lidów. W tej sytuacji pojawienie si"
misjonarzy, zw%aszcza zakonników,
na )l$sku wydaje si" bardzo prawdopodobne, cho# pami"ta# trzeba, !e a!
do 973 Czechy pozbawione by%y w%asnej
diecezji, a ich interesy reprezentowane
by%y przez Ko&ció% niemiecki (diecezj"

w Ratyzbonie podleg%$ arcybiskupstwu
w Moguncji). Prof. Marek Derwich
(z Uniwersytetu Wroc%awskiego) wysun$% swego czasu hipotez", !e to w%a&nie
)l$sk, ze wzgl"du na swoje wcze&niejsze kontakty z chrze&cija'stwem, móg%
pe%ni# rol" stacji misyjnej do chrystianizacji pozosta%ych ziem polskich. Historyk ten wskazuje tu na Wroc%aw, jako
na miejsce funkcjonowania !e'skiej
wspólnoty benedykty'skiej, powi$zanej
z konwentem &w. Jerzego na praskim
Hradzie, skupionej przy kaplicy grodowej na wroc%awskim OstrowieTumskim.

ANNA POBÓG%LENARTOWICZ

Mówi!c o II po%owie X wieku, nie spo&
sób pomin!' osoby biskupa praskiego
Wojciecha S%awnikowica. Dyskusja
na temat jego obecno&ci na )l$sku szczególny rozmiar osi$gn"%a w1997 r.,
przy okazji obchodów tysi$clecia jego
&mierci. Kult &w. Wojciecha obecny
by% na Górnym )l$sku przez wieki.
Szczególnie !ywe jego formy widoczne by%y w takich miejscowo&ciach górno&l$skich, jak Opole, Bytom, Miko%ów,
Radzionków, Mied*na, Je%owa, (elazna
i wielu innych. Trudno w sposób jednoznacz ny roz strzy gn$# t" dys ku sj"
na rzecz zwolenników b$d* przeciwników obecno&ci przysz%ego &wi"tego
na naszym terenie. Przeciwko niej przemawia brak potwierdzonych wzmianek *ród%owych, za – powszechnienie
znana gorliwo&# Wojciecha w wype%nianiu swych obowi$zków jako biskupa
Pragi. Trudno te! sobie wyobrazi#, aby
nie pojawi% si" na )l$sku po zaj"ciu tej
dzielnicy przez Mieszka I w po%owie lat
osiemdziesi$tych X stulecia. Nale!a%o
bowiem uregulowa# kwestie funkcjono-

wania Ko&cio%a na tym terenie, tym bardziej w sytuacji, gdy zwierzchno&# ko&cielna by%a ró!na od przynale!no&ci
pa'stwowej. Wyniki bada' archeologicznych, przeprowadzonych w ostatnim
okresie przychodz$ w pewnym stopniu
w sukurs miejscowym tradycjom. Doty czy to cho cia! by Opo la, w któ rym – wed%ug &redniowiecznej kroniki
dominikanów opolskich – Wojciech
mia% przebywa# „oko%o roku 984”. Dzi"ki archeologom wiemy ju!, !e zaj"cie
)l$ska przez Mieszka I odby%o si" w roku 985, a wi"c zwrot u!yty we wspomnianej kronice nadaje opolskiej legendzie znamiona prawdopodobie'stwa.
Przyjrzyjmy si" na moment temu *ród%u.
Po raz pierwszy powo%a% si" na nie
Franz Idzikowski w swej monografii
Opola z 1863 roku. Wówczas kronika ta,
wraz z innymi dokumentami dominikanów opolskich znajdowa%a si" w Archiwum Prowincjonalnym we Wroc%awiu.
Niestety, po II wojnie &wiatowej wszelki &lad po nich zagin$%. Uda%o mi si" j$
ostatnio odtworzy# na podstawie innych
*róde% zachowanych w Oddziale R"kopisów Biblioteki Uniwersytetu Wroc%awskiego oraz w archiwach czeskich
i rzymskich. Warto przywo%a# interesuj$cy tu nas fragment (w moim swobodnym t%umaczeniu):
Oko#o roku 984 za czasów cesarza Ottona II, Wojciech, niegdy$ biskup Pragi, opu$ciwszy zdradzieckich Czechów,
zosta# Aposto#em licznych narodów.
W"grów na prawdziw% wiar" katolick%
nawróci# i w niej ich utwierdzi#, Sarmatów, tak!e S#owian i wiele innych w niej
utwierdzi#, dobrze pokierowany przyby#
na &l%sk, by i tu b#"dy ich nabyte zwal-
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%ci" sprzyja!o wezwanie Ko%cio!a dominika)skiego – w!a%nie %w. Wojciecha. Inna sprawa, $e wezwanie to, po raz
pierwszy wspomniane w 1295 r., z biegiem kolejnych lat, ust"pi!o pierwsze)stwa Naj%wi#tszej Marii Pannie, %w. Jerzemu, %w. Annie, czy %w. Dominikowi.
Dopiero od momentu spisania kroniki,
opolscy dominikanie zacz#li starania
o uczynienie z biskupa Pragi patrona miasta, co im si# zreszt" wkrótce uda!o.

Gotycka XV-wieczna kropielnica w katedrze w Opolu
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cza! i dzi"ki Bo#ej pomocy poprzez
g$oszenie S$owa Bo#ego %wiat$o wiary
do nich zaprowadzi$, st&d te# nazwany
zosta$ Aposto$em 'l&ska.
Nie pora tu na szczegó!ow" analiz# tego prze ka zu. Kwe sti" spor n" jest
chocia$by obecno%& Wojciecha na W#grzech – brak bowiem na to jednoznacznych dowodów 'ród!owych. Z drugiej jednak strony – patrz"c na kult
Wojciecha, jaki rozwin"! si# pó'niej
w tym kraju – nie mo$na tego wykluczy&. Rzuca si# brak w tym wykazie
chrystianizowanych ludów Polaków,
chyba, $e odnajdziemy ich w grupie
„wielu innych S!owian” (bo przecie$ nie
Sarmatów). Z naszego punktu widzenia
najwa$niejsze jest nazwanie Wojciecha Aposto!em (l"ska. Nie znajdziemy
takiego okre%lenia w $adnym innym 'ródle „Wojciechowym”, ba, nigdzie nie
mamy nawet potwierdzenia, $e w ogóle by! na (l"sku. Istotne jest te$ wyodr#bnienie (l"ska jako niezale$nego terytorium (W#gry – S!owianie – (l"sk).
Tu dotykamy jak$e wa$nego zagadnienia dotycz"cego czasu powstania legendy i samej kroniki. W %wietle obecnego
stanu wiedzy na ten temat nale$y stwierdzi&, $e kronika jest tworem pi#tnasto-

wiecznym. Powsta!a w klasztorze dominikanów w Opolu, ale przypuszczalnie
z inspiracji ksi#cia opolskiego i biskupa wielu diecezji Jana Kropid!y. Biskup
Jan, jako ksi"$# opolski stacjonowa!
na Zamku Górnym tu$ obok klasztoru
ojców dominikanów. W ich ko%ciele kaza! si# zreszt" pochowa&, jako jedyny
z Piastów opolskich. Pe!ni! szereg godno%ci ko%cielnych, by! mi#dzy innymi biskupem pozna)skim i nominatem na arcybiskupstwo gnie'nie)skie. Kult %w.
Wojciecha rozwijaj"cy si# g!ównie
w Wielkopolsce nie by! mu obcy. Mam
tu na my%li nie tylko Gniezno, ale tak$e chocia$by Trzemeszno, w którym
funkcjonowa!a podobna do opolskiej tradycja o pobycie Wojciecha, z t" wszak$e ró$nic", $e zakonnicy trzemesze)scy
szczycili si# posiadaniem relikwii %wi#tego (nie wiemy, czy autentycznych).
Za spraw" ksi#cia – biskupa Kropid!y
dosz!o do interesuj"cego po!"czenia
dwóch zjawisk spo!eczno-kulturowych:
kultu %wi#tego Wojciecha i poczucia %l"skiej to$samo%ci. Pami#ta& bowiem
trzeba, $e (l"sk za czasów biskupa
Kropid!y ju$ od prawie stu lat znajdowa!
si# w granicach pa)stwa czeskiego. Po!"czeniu tych dwóch zjawisk z pewno-

!ród"o to pokazuje te# sposoby prowa$
dzenia chrystianizacji przez Wojcie$
cha, typowe dla niego samego, jak
i dla epoki, w której #y". Prowadzi" swo$
j% misj& na tzw. Górce, niewielkim
wzniesieniu do dzi' funkcjonuj%cym
w centrum Opola. Tego typu „górki”, jako miejsca akcji ewangelizacyjnej spotykamy w tradycji wielu miast polskich
(chocia$by w Gda)sku, tak$e przy udziale Wojciecha). Umo$liwia!y one dobr"
s!yszalno%& i widoczno%& misjonarzy,
wokó! nich mog!a si# te$ zebra& spora
grupa osób, nie stwarzaj"c zagro$enia dla
funkcjonuj"cego nieopodal grodu. Innym
atrybutem ewangelizacyjnej misji Wojciecha by!a studnia. W przypadku Opola, cudowne 'róde!ko wytrysn#!o wówczas, gdy %wi#temu zabrak!o wody
do udzielenia chrztu wielu nawróconym.
Powsta!a w tym miejscu studnia funkcjonowa!a w mie%cie a$ do czasów I wojny %wiatowej. Wojciechowe studnie powsta wa !y w tym cza sie w wie lu
miejscach w Europie, zw!aszcza tam,
gdzie $ywy by! kult biskupa Pragi. Najs!ynniejsz" jest studnia z ko%cio!a %w.
Wojciecha (obecnie %w. Bart!omieja)
na Wyspie Tyberiadzkiej w Rzymie.
Trzecim trwa!ym efektem obecno%ci
Wojciecha w Opolu (i nie tylko) jest postawienie ko%ció!ka (kaplicy) ku czci
NMP. W tego typu przekazach trudno
doszukiwa& si# znamion irracjonalno%ci,
wydaje si#, $e w taki sposób mog!o odbywa& si# wi#kszo%& akcji chrystianizacyjnych w tym okresie. Tradycja opolska ma jeszcze jeden ciekawy element,
jakim jest mianowicie odcisk stóp %wi#tego, powsta!y na kamieniu w efekcie
$arliwie g!oszonych kaza). Kamie) ten,
przez wieki znajduj"cy si# w katedrze
wroc!awskiej, obecnie zdeponowany
jest w Muzeum Archidiecezjalnym we
Wroc!awiu. Podobna legenda zwi"zana
z odciskiem stóp funkcjonowa!a te$
w Trzemesznie, nie mo$na wi#c wykluczy& jej wielkopolskiego rodowodu.
*"cznikiem tradycji móg! by& w tym
przypadku wspomniany biskup Jan Kropid!o lub pozna)scy dominikanie znajduj"cy si# w jego otoczeniu.
Nieprzypadkowo wspominam tu o do$
minikanach, bowiem odegrali oni nie$
po'ledni% rol& w rozwoju Ko'cio"a
na (l%sku. Oczywi%cie, jako zakon, którego pocz"tki si#gaj" drugiej dekady XIII wieku, nie mia! on wp!ywu
na post#py chrystianizacji na ziemiach
polskich w pierwszym okresie ewangelizacji. Z drugiej jednak strony, wiemy,

jak du!" rol# odegrali dominikanie
w chry stia ni za cji Li twy i Ru si
w XIV i XV wieku. $l"sk w XIII stuleciu móg% poszczyci& si# najwi#ksz" liczb# fundacji dominika'skich w Polsce.
Tylko za spraw" ksi#cia W%adys%awa I Opolskiego powsta%y wspólnoty braci kaznodziejów w Raciborzu, Cieszynie
i O(wi#cimie. Nie dziwi wi#c, !e to w%a(nie z (Górnym) $l"skiem zwi"zani s"
wybitni dominikanie tego okresu.
Mam tu na my!li zw"aszcza Wincente#
go z Kielczy i Peregryna z Opola. Pierw#
szy z nich pochodzi" z niewielkiej miej#
sco wo !ci Kiel cza ko "o Strze lec
Opolskich. Do niedawna przypuszczano, !e pochodzi% z Kielc, bo jako( nie
chciano da& wiary, !e tak wybitna posta&
mog%a urodzi& si# w jakiej( (l"skiej
wsi. Wincenty, zwi"zany z rodem Odrow"!ów (by& mo!e nawet rodzinnie)
kszta%ci% si# w krakowskiej szkole katedralnej pod okiem Mistrza Wincentego
Kad%ubka. Potem swoj" karier# rozpocz"% u boku kolejnego biskupa krakowskiego, jednego z wybitniejszych intelektualistów tego czasu w Polsce, Iwona
Odrow"!a, wielkiego propagatora zakonu (w. Do mi ni ka. Po wst" pie niu
do klasztoru dominikanów, Wincenty powróci% na $l"sk, gdzie zosta% przeorem
tworz"cej si# wspólnoty ojców kaznodziejów w Raciborzu. Pozostawi% po sobie wiele niezwyk%ych dzie%, z których
na pierwsze miejsce wysuwaj" si# oba
„)ywoty (w. Stanis%awa” (tzw. mniejszy
i wi#kszy), kreuj"ce – jak to okre(li% swego czasu Gerard Labuda – now" wizj#
historii Polski. To one da%y ideologiczn" podstaw# do zjednoczenia pa'stwa
polskiego. Na potrzeby uroczysto(ci kanonizacyjnych (w. Stanis%awa, które mia%y miejsce w Krakowie 8 maja 1253 r.
Wincenty z Kielczy skomponowa% i napisa% specjaln" sekwencj# ku czci (wi#tego, z których najbardziej znany jest
hymn GaudeMater Polonia. Wed%ug
wspomnianego tu ju! G. Labudy, Wincenty z Kielczy by% autorem zaginionej
kroniki dominika'skiej, w której znalaz%o si# pierwsze zdanie zapisane w j#zyku polskim – chodzi tu o s%ynne s%owa,
wypowiedziane tu! przed (mierci" przez
Henryka Pobo!nego na polach legnickich: Gorze nam si! sta"o! Wincentemu
przypisuje si# tak!e autorstwo nowego
Rocznika kapitulnego krakowskiego.
Drugim, niemniej znanym dominikaninem, wywodz"cym si# z (Górnego) $l"ska by% Peregryn z Opola, autor popularnych kaza' (de tempore et de sanctis),
które do dzi( mo!emy znale*& w bibliotekach niemal ca%ej Europy. Tworzy% je
u schy%ku XIII wieku w klasztorze w Raciborzu. By% tak!e przeorem klasztoru dominikanów w Raciborzu oraz dwukrotnie
prowincja%em polskiej prowincji dominikanów. By% te! pierwszym inkwizytorem
mianowanym dla ziem polskich.
Widzimy wi$c, %e chrze!cija&stwo na 'l(#
sku ma swoj( d"ug( metryk$, mo%liwie,
%e d"u%sz( ni% ziemie !rodkowej, pó"noc#

Studnia #w. Wojciecha na dziedzi$cu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

nej i pó"nocno#wschodniej Polski. Z powodu braku *róde% pisanych, nie mo!emy, niestety, prze(ledzi& etapów chrystianizacji tych ziem. Pó*niejsza, aczkolwiek
si#gaj"ca jeszcze czasów (redniowiecza, tradycja, wskazuje na (w. Wojciecha
jako na faktycznego Aposto%a $l"ska.
Trzeba tu wyra*nie stwierdzi&, !e bez
wzgl#du na to, czy Wojciech rzeczywi(cie by% na $l"sku, wa!na jest jego obecno(& przez nast#pne stulecia, poprzez kult,
który w wielu miejscowo(ciach (l"skich
by% i jest obecny do dnia dzisiejszego. Mówi"c o dziejach $l"ska nie mo!na pomin"& te! roli Ko(cio%a na tych terenach,
zw%aszcza od momentu utworzenia diecezji wroc%awskiej w 1000 roku (na zje*dzie gnie*nie'skim). Ziemia ta, tylko
w wiekach (rednich wyda%a wielu znacz"cych „ludzi Ko(cio%a”, w tym takich (wi#tych, jak Jadwiga, Jacek, Czes%aw, Bronis%awa, czy wybitnych twórców, jak

wspomniani powy!ej Wincenty z Kielczy
i Peregryn z Opola. I jest to dziedzictwo,
do którego zw%aszcza dzisiaj, przy okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,
powinni(my si# odwo%ywa&.
!
Anna Pobóg# Lenartowicz – absolwent!
ka historii Uniwersytetu Wroc"awskiego.
Od 1990 r. zwi#zana z Wy$sz# Szko"# Pe!
dagogiczn# w Opolu/ Uniwersytetem
Opol skim. Au tor ka b#d% re dak tor ka
22 ksi#$ek oraz ponad 200 artyku"ów na!
ukowych i popularnonaukowych. Spe!
cjalizuje si& w badaniach nad dziejami Ko!
'cio "a (w tym zw"asz cza za ko nów:
kanoników regularnych, dominikanów, cy!
stersów), histori# (l#ska (zw"aszcza ksi&!
stwa opolsko!raciborskiego) i pi'miennic!
twem 'redniowiecznym.
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Foto: Janusz Wójcik
Beno Budar czyta wiersze w ogrodzie Jurija Br!zana ("wi#to Poezji $u%yckiej, Horny Hajnk, VIII 2008).

Beno Budar
– poeta
Serbo!u"yczan,
#wiadek tragedii
i piewca nadziei
s!owia$skiego
narodu
JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK
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Beno Budar – pisarz serbo!u"ycki, po#
eta, redaktor, t!umacz, przyjaciel
Polski i Polaków, szczególnie cenio#
ny i popularny na $u"ycach obchodzi!
jubileusz 70#lecia urodzin.
Przyszed! na "wiat 19 marca 1946 r.
w miejscowo"ci Kulow (niem. Witti-

chenau, powiat Hoyerswerda, Saksonia). Po uko#czeniu slawistyki
na uniwersytecie w Lipsku oraz studiach w Rostowie nad Donem, rozpocz$! prac% w 1969 r. jako lektor w Wydawnictwie Domowina w Budziszynie.
Jednocze"nie pod koniec lat 80. kon-

tynuowa! studia w Instytucie Literatury w Lipsku. Redagowa! !u&yckie
czasopismo dla dzieci „P!omjo” (P!omyk), od 1990 r. by! jego redaktorem
naczelnym. Nale&y do Zwi$zku Artystów Serbo!u&yckich, prowadzi równie& ko!o literackie w Ró&ancie, (niem.
Rosenthal) – miejscowo"ci pielgrzymkowej zwi$zanej z kultem maryjnym,
zwanej cz%sto !u&yck$ Cz%stochow$.
Debiutowa! tomem poetyckim „Mikus
a Dajkus” w 1978 r., w dorobku twórczym autora znajduje si% ponad dwadzie"cia pozycji ksi$&kowych (poezja, proza, sztuki teatralne, a tak&e
scenariusze filmów dokumentalnych
i s!uchowisk radiowych).
Znacz$c$ cz%"' twórczo"ci literackiej serbo!u&yckiego pisarza stanowi$
utwory dla dzieci i m!odzie&y. Jego
wiersze i opowiadania opublikowano
w licznych antologiach i czasopismach literackich: niemieckich, polskich, czeskich, s!owackich, serbskich, ukrai#skich i rosyjskich. Poeta
jest równie& autorem tekstów wielu
piosenek i szlagierów serbo!u&yckich
z repertuaru M(r'ina Weclicha, znanego !u&yckiego kompozytora, aran&era
i wokalisty. Beno Budar przek!ada!
proz%, poezj%, sztuki teatralne z j%zyków s!owia#skich (tak&e z polskiego)
i niemieckiego na j%zyk górno!u&ycki,
m.in. utwory To!stoja, Jesienina, Ajmatowa.
W 2013 r. otrzyma! presti&ow$ nagrod% artystyczn$ Myto )i*inskeho,
przyznawan$ w Saksonii czo!owym
przedstawicielom kultury serbo!u&yckiej dla upami%tnienia wybitnego
poety, pisarza i dramatopisarza tworz$cego w j%zyku górno!u&yckim,
teoretyka literatury i kultury serbo!u&yckiej – Jakuba Barta-)i*inskiego
(1856-1909). Beno Budar mieszka
w niewielkiej miejscowo"ci Horni
Hajnk ko!o Ró&antu (powiat Budziszyn), a jego dom znajduje si% nieopodal domu Jurija Br+zana (1916-2006),
jednego z najwa&niejszych pisarzy !u&yckich XX wieku, którego utwory
publikowano w przek!adach na 25 j%zyków. Budar stworzy! prywatn$ izb%
pami%ci literatury serbo!u&yckiej,
gdzie zgromadzi! m. in. ksi$&ki, fotografie, p!yty fonograficzne, obrazy, listy, dokumentuj$ce &ycie literackie
Serbo!u&yczan, stanowi$cych fenomen
kulturowy wspó!czesnej Europy. Opok$ tego niewielkiego i zarazem wyj$tkowego narodu s!owia#skiego, który
przetrwa! wieki bez w!asnej pa#stwowo"ci s$ twórcy kultury, podtrzymuj$cy to&samo"' narodow$ i tworz$cy
jej wspó!czesne oblicze: atrakcyjne,
przyci$gaj$ce zainteresowanie mi%dzynarodowych kr%gów naukowych

rz#dziem zbrodni, za któr$ tak naprawd# odpowiedzialni s$ totalitarni siewcy z"a, system hitlerowski, stalinowski, wszyscy dyktatorzy, za!lepieni
fanatycy, ideolodzy okrutnych wojen,
na których gin$ zwykli ludzie. Przes"anie „Pijanej *mierci”, pomimo %e
nawi$zuje do traumy II wojny !wiatowej wci$% jest aktualne w niespokojnym wspó"czesnym !wiecie pogr$%onym w kon flik tach wo jen nych
i przemocy.
Beno Budar w swojej twórczo!ci stale daje !wiadectwo umi"owania )u%yc
i ojczystego j#zyka, odwo"uj$c si#
do dziedzictwa swoich wielkich poprzedników (Zejler – Kosyk – Ci,inski), ale tak%e przejawia g"#bok$ trosk# o przy sz"o!+ Ser bo "u %y czan,
którym w wierszach: „Nasz skrawek
ziemi” i „Do przysz"o!ci wo"aj$cy” zadaje trudne pytania dotycz$ce ich
biernych postaw wobec zagro%e& to%samo!ci narodowej. Poeta nie jest
skupiony tylko na przestrzeni to%samo!ciowej i regionalnej, m.in. w wierszach „Rzeka czasu” i „Koniec ziemi”
si#ga do tematyki uniwersalnej zwi$zanej z egzystencj$ wspó"czesnego
cz"owieka, poruszaj$c problemy przemijania, !rodowiska naturalnego, utraty podstawowych warto!ci naszego
kr#gu kulturowego, dlatego twórczo!+
poety z Hornego Hajnku cho+ osadzona mocno w "u%yckim mikrokosmosie,
ma wymiar uniwersalny, europejski
i z takiej perspektywy mo%emy dokona+ jej pe"nego ogl$du. Warto podkre!li+, %e Beno Budar jest ambasadorem
Serbo"u%yczan, uczestnicz$c w wielu
mi#dzynarodowych festiwalach arty-
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i !rodowisk twórczych m. in. z Polski,
Czech, Rosji, S"owacji, Ukrainy, Serbii. Beno Budar od czterech dekad daje !wiadectwo losów swojego narodu,
si#gaj$c w liryce i prozie do rozleg"ych
in spi ra cji i te ma tów, po cz$w szy
od meandrów "u%yckiego !redniowiecza, poprzez tragiczne wydarzenia II wojny !wiatowej, ko&cz$c
na wspó"czesnych przemianach spo"eczno-politycznych, zagra%aj$cych
zachowaniu to%samo!ci narodowej
Serbo"u%yczan. Wydarzeniem na rynku wydawniczym by"o ukazanie si#
ksi$%ki Beno Budara „Te' ja m(jach
zbo'o” (2005), zawieraj$cej wspomnienia czterdziestu )u%yczan, zmuszonych do s"u%by w Wehrmachcie, tematyk# t# kontynuowa" w kolejnej
publikacji „Und immer diese Angst”
(2014), przywo"uj$cej wspomnienia
ser bo "u %yc kich ko biet z cza sów II wojny !wiatowej.
Poeta w wierszu „Pijana *mier+”
przywo"a" wydarzenia zwi$zane ze
!mierci$ Jana Skali – serbo"u%yckiego dzia"acza narodowego, poety i publicysty upominaj$cego si# o prawa
mniejszo!ci narodowych, który zgin$"
w styczniu 1945 r. we wsi Dziedzice
ko"o Namys"owa. Autor tego utworu
staje si# narratorem tragicznych wydarze&, niczym przodownik chóru
w antycznej greckiej tragedii, w której ludzie zostaj$ uwik"ani w sytuacje
bez wyj!cia, gdzie nieodwracalne
wyroki losu staj$ si# ich przeznaczeniem. Wiersz Budara jest protestem
przeciw przemocy i okrucie&stwu
wojny; pijany %o"nierz sprawca !mierci Jana Skali staje si# tylko !lepym na-

stycznych, konferencjach popularno-naukowych, m.in. w Brzegu, Opolu,
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdzie
walory artystyczne jego utworów
i pi#k no j# zy ka gór no "u %yc kie go
wzbudzaj$ %ywe zainteresowanie s"uchaczy i krytyki literackiej.
D"ugoletnie wi#zi przyja-ni "$cz$
Poet# z polskimi twórcami, uczestnikami Mi#dzynarodowego Najazdu
Poetów na Zamek Piastów *l$skich
w Brzegu, dlatego w ich imieniu oraz
w"asnym, sk"adam Jubilatowi najserdeczniejsze %yczenia jeszcze wielu
lat spe"nionych w s"u%bie ma"ego narodu, który jak ma"a s"owia&ska wyspa otoczona falami germa&skiego
oceanu wci$% trwa na przestrzeni
dziejów, dzi#ki tym, którzy tak jak
Beno Budar strzeg$ górno"u%yckiej
mowy i daj$ schronienie Mohikanom
wspó"czesnej Europy w mateczniku
ojczystej kultury.
Ad multos annos drogi Beno!
!

BENO BUDAR
DO PRZYSZ!O"CI
WO!AJ#CY
Serbo"u%yczanie,
có% to my czynimy,
%e tak oto giniemy
spokojnie, bez miecza,
zupe"nie cicho, od wn#trza,
z gorycz$ i z u!miechem,
bez poczucia wstydu
albo tylko ze zwyk"ej g"upoty –
„Wszak nas jeszcze dosy+ jest!”
Za murami, za pi#knymi p"otami
wielu bujnych wiosek,
w!ród bawi$cych si# dzieci
jeszcze s"ycha+ gin$c$ mow#.
O Serbo"u%yczanie,
a có% to my czynimy
po przej!ciu huraganu dziejów
%e czynimy tak niewiele
dla szcz#!cia przysz"o!ci naszej?
Przek(ad z górno(u%yckiego:
Janusz Ireneusz Wójcik

B. Budar i J. Wójcik przed grobem Jakuba Barta-!i"inskiego przy ko#ciele w Wotrowie – $u%yce
(&wi'to Poezji $u%yckiej, VI 2006).
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BENO BUDAR

Przek!ad z górno!u"yckiego: Janusz Ireneusz Wójcik

NASZ SKRAWEK ZIEMI *

KONIEC ZIEMI

Nie jeste!my zahartowani
jak Eskimosi.
Nie jeste!my pi"knie hebanowi
jak Afrykanie.
Nie mamy !wiatowego j"zyka
jak Anglicy.
Nie jeste!my bogaci w rop"
jak Kuwejtczycy.
Nie mamy wielkich gór
jak Austriacy...

Zawi!' – nienawi!' – wojna
w ma#ym i wielkim
o ziemi" o wod"
o chleb o wiar"
bijatyka na ziemi wsz"dzie
narody przeciw narodom
ludzie przeciw ludziom

A jednak mamy skrawek pi"knej ziemi
a w niej swoje korzenie.
Tu ojcowizna nasza,
opoka i schronienie,
tu ro!nie nasz chleb,
tu mogi#a dziadków.
Tu mamy nasz j"zyk prastary
a w nim pie!ni nasze,
pobo$ne i radosne.
Tu nasi przodkowie,
na nas spogl%daj%...
Jeste!my rodzin% tak niewielk%
$e przez tysi%clecie
nie byli!my przyczyn%
ani jednej wojny!
Czy!my tak ca#kiem bez grzechu...
kiedy woda wysycha
z naszego &ród#a?

na ko(cu i tak wszystko spali
s#o(ce brzemienne
od lawy i popio#ów
co $ywe martwe b"dzie
a przecie$ pokój jest wsz"dzie
dopóki si" nie rozpocznie
w ulotnym ob#"dzie
wszystko od nowa
gdzie! i kiedy!....

RZEKA CZASU W SWOIM PO!"DANIU
Rzeka czasu w swoim po$%daniu
zabiera wszystko ze sob%,
topi narody, królów i ziemie wszelakie.
A je!li co! jeszcze ocaleje,
w d&wi"kach, wierszach, sentencjach,
to i tak rzeka czasu to po$re
w swoich $%dzach, przeznaczeniach.

MOST POKOJU *
* Serbo!u"yczanie – najmniejszy s!owia%ski naród,
zamieszkuj$cy na Górnych i Dolnych &u"ycach
w granicach Saksonii i Brandenburgii, pierwsze 'ród!a pisane o nich pochodz$ z VII wieku

Nie daje $adnego pokoju
ka$dego roku za!
znowu przera$a nas
kiedy skacze ze( cz#owiek
strapiony na duszy
by zazna' ukojenia
na dole przepa!ci
pod Mostem Pokoju
* Most Pokoju w Budziszynie – najwi#kszy most kamienny w Saksonii, przyci$ga wielu samobójców z ró"nych stron Niemiec.
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PIJANA !MIER"
(wspomnienie !mierci Jana Skali 22.01.1945 r.)
Wewn%trzny g!os
podpowiada Poecie
wychodz#cemu z szeregu:
– to nie jest 'mier( w mundur ubrana,
to jest tylko okaleczony cz!owiek,
pijany z zemsty i z nienawi$ci.
Dlatego po rosyjsku
przemawia do jego sumienia,
powoli, ostro)nie, $ciszonym g!osem,
opanowuj#c nerwy jakby rozbraja! bojowy granat.
Czerwonoarmista zap!aka!,
pod jego czaszk# przelatuj# b!yskawice,
strzela dooko!a, w$ciek!y, szalony,
kule lec# na o$lep i jedna z nich trafia do celu.
Pijana 'mier( zataczaj#c si% odchodzi bez s!owa.
Rozlega si% p!acz. Na zamarzni%tej ziemi
Jan Skala – wydaje ostatnie tchnienie.

Rys. Adam Dutkiewicz

Namys!ów. Zaciek!e walki o kolejowy dworzec.
"o!nierze Wehrmachtu uciekaj# na zachód.
Wie$ Dziedzice opu$cili gospodarze,
pozosta!o tutaj tylko kilku Polaków
i Jan Skala ze swoj# rodzin#.
Ciesz# si% z nadej$cia wyzwolicieli
ale w$ród nich ta&czy pijana 'mier(.
Nikt kostuchy nie rozpoznaje
w mundurze Czerwonoarmisty,
kiedy wpada nagle do izby,
wymachuj#c maszynowym pistoletem.
Strzela seri# do kuchennej szafy,
krzyczy, wrzeszczy, wyszczerzaj#c k!y:
„Wszyscy won! Przed drzwi!
Teraz rozstrzelam faszystów!”
Jan Skala z )on# i dwiema córkami,
stoj# przed domem:
jedna z nich trzyma na r%kach
wnuczka Piotrusia.
Dr)#. 'mier( jest ju) bardzo blisko,
nadchodzi upiorna chwila.
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W pliku „Moje dokumenty” zachowa!em...

Feliks Netz (1942-2015) w swoim gabinecie

Zdania i uwagi
FELIKS NETZ

pliku „Moje dokumenty” zachowaW
!em krótki list, jaki w marcu 1999
roku wys!a!em do naczelnego redakto-
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ra spó!dzielni wydawniczej CZYTELNIK, pana Henryka Ch!ystowskiego, zaczynaj"cy si# od s!ów:
Jest taki pisarz w!gierski, który nazywa si! Sándor Márai. Jego powie"# pt.
A gyertyák csonkig égnek (co znaczy:
„$wiecie pal% si! do ogarka”) odnios&a
wielki sukces we W&oszech: 300 000 egzemplarzy sprzedanych w ci%gu kilku tygodni! Wydawnictwo ADELPHI zapowiada inne dzie&a w!gierskiego pisarza.
We W&oszech (powtarzam za pras% w!giersk%) mówi si! o wielkim odkryciu,
o zwyci!stwie po "mierci, o klejnocie literackim tej rangi co Musil i Roth!
Przet&umaczy&em t! powie"#, "wiadom,
'e nawet najgor!tsze zachwyty w&oskich recenzentów, ju' nie mówi%c o moim entuzjazmie dla tej ksi%'ki, nie zast%pi% Pa nu bez po "red nie go kon tak tu
z tekstem.
Jeszcze kilka zda$ w tym duchu…
Na co liczy!em? Trzy wydawnictwa,
do których zwraca!em si# z podobnym
apelem, nie zainteresowa!y si# powie%ci"
w#gierskiego autora. „Kto dzisiaj kupi

W#gra?” – odpowiedzia! jeden z wydawców, co znaczy!o tylko to: „Daj&e mi pan
%wi#ty spokój!” Trzy lata podobnych do%wiadcze$. W gruncie rzeczy, ja nawet
rozumia!em tych panów – rok by! 1997
i dwa nast#pne. Ksi#garnie zarzucone kolorowymi tomami z Zachodu, z Amery-

&a! – a o pokoleniu Aranya, nast!pnie
o pokoleniu Nyugatu – g&uche milczenie
w "wiatowej literaturze. Owego losu nie
mo'na t&umaczy# jedynie zagadkowo"ci%
naszego j!zyka. Po norwesku mówi% trzy
miliony ludzi, a ca&y "wiat zna nazwiska
Knuta Hamsuna i Henryka Ibsena; flamandzki te' nie jest j!zykiem "wiatowym,
a przecie' Verhaeren jest poet% ca&ego
kulturalnego "wiata; i nie mo'na wszystkiego t&umaczy# tym, i' nie mamy t&umaczy. Czasem trafiali si! t&umacze, którzy
t&umaczyli na niemiecki, francuski, angielski znacz%ce dzie&a naszych nowo'ytnych pisarzy, a jednak literatura
w!gierska nie „wydarzy&a si!” w "wiecie. My"l!, 'e j!zykowa samotno"#,
brak odpowiedniej rangi t&umaczy,
wszystko to nie t&umaczy owego tragicznego fatum. Jest natomiast wielce prawdopodobne, 'e literatura w!gierska jako" tam, w czym" „nie kon tak tu je
z literatur% "wiatow%”. Wychowano
nas na mod&! zachodni%, zachodni duch
by& najszlachetniejsz% inspiracj% dla naszych talentów, ale dzie&o, ale ta cudowna, bogata w!gierska literatura pozosta&a samotna nie tylko w j!zyku, tak'e
w g&!bi swojego ducha, nie zaiskrzy&a
w zetkni!ciu ze "wiatem. Dlaczego? I tu
wyczuwam co" naprawd! fatalistycznego, ta samotno"# nieomal podnieca, jak
wszelkie fatum.”
Tym razem zaiskrzy!o! Powa&ny g!os
rekomenduj"cy ksi"&k# nieznanego
%wiatu, ale co tam %wiatu! – przecie&
i W#grom, poza, naturalnie, w"skim gronem badaczy literatury – przyszed!
z Neapolu. Dziwne, zaiste, bywaj" losy ksi"&ek i ludzi… Gustaw Herling
Grudzi$ski zabra! g!os w sprawie w#gierskiego pisarza z miasta, w którym
dobrych par# lat przemieszka!, a w!a%ciwie prze&y! Sándor Márai. Polski pisarz,
m!odszy o pokolenie, by! w jaki% sposób podobny do owego W#gra, który
Polski raczej nie zna!, aczkolwiek pewne polonica s" w jego dziele obecne, lecz
podobie$stwa dotycz" postawy obu
wielkich emigrantów, bacznych, m"drych, wiele wiedz"cych obserwato-

Jestem pewien, !e Márai i Herling Grudzi"ski mieliby sobie wiele do po#
wiedzenia, o upiorach rewolucji, o Europie, która utraci$a styl, czyli du#
sz%, o tzw. po!ytecznych idiotach, ale i Conradzie, którego Márai niezmier#
nie ceni$, znajduj&c w nim owo wysokie napi%cie etyczne, które jest przecie!
znakiem szczególnym autora Wyzna! patrycjusza. Los ich nie zetkn&$.
ki. A ja wyskakuj#, niczym Filip z Konopii, z literatur" w#giersk"… A przecie
znalem te pe!ne goryczy s!owa Sándora Máraiego zapisane w tomie Ami
a naplóból kimaradt (Niew!"czone
do dziennika):
„Los literatury w!gierskiej jest tragiczny. $wiat co" tam s&ysza& o kilku eksportowych pisarzach; zna te' jedno, czy
dwa nazwiska klasyków – Pet(fiego, Jókaiego, ale tylko nazwiska, nie ich dzie-

rów XX wieku. Obaj pisali dzienniki.
Szukanie pokrewie$stw mi#dzy diaryst" Máraiem, a diaryst" Gombrowiczem (co uczyni! Jacek Dukaj w recenzji Krwi "wi! te go Ja nu are go), nie
wydaje mi si# trafne. My%l# ze smutkiem, &e &yli tak blisko, a los ich nie zetkn"!. Ta my%l nie mog!a nie pojawi' si#
w Dzienniku pisanym noc%. W sierpniu 1998 zanotowa! Gustaw Herling
Grudzi$ski: „W swoich w!drówkach

z !on" zamieszka# m.in. w Neapolu,
na Posillipo, blisko mnie, ale na rok
przed moim osiedleniem si$ w Neapolu, a po latach wybra# Salerno, ko#o
Dragonei, te! przed moim dragonejskim
panowaniem”. Jakby kapry!ny los nie
chcia" spotkania tych dwóch wygna#ców: Polaka i W$gra. W$gier odwiedzi"
Benedetto Crocego na rok przed !mierci% „ksi$cia niez"omnego”, odby" z w"oskim filozofem d"ug%, zasadnicz% rozmow$ (w j$zyku francuskim, zanotowa"
Márai), Gustaw Herling Grudzi#ski
uczyni" go bohaterem s"ynnego opowiadania, a jego córk$, Lidi$, poj%" za &on$. Ten zwi%zek by" nie mniej trwa"y
od zwi%zku ma"&e#skiego Máraiego
z Lol% Matzner! Jestem pewien, &e
Márai i Herling Grudzi#ski mieliby
sobie wiele do powiedzenia, o upiorach
rewolucji, o Europie, która utraci"a
styl, czyli dusz$, o tzw. po&ytecznych
idiotach, ale i Conradzie, którego Márai
niezmiernie ceni", znajduj%c w nim
owo wysokie napi$cie etyczne, które jest
przecie& znakiem szczególnym autora
Wyzna% patrycjusza. Los ich nie zetkn%".
Nie zetkn%" tak&e Máraiego, cho' móg",
z Janem Lechoniem, Kazimierzem Wierzy#skim i Józefem Wittlinem, z którymi pewnie mija" si$ w korytarzu prowadz%cym do studia Radia Wolna Europa
w Nowym Jorku. Audycja w j$zyku w$gierskim nast$powa"a bezpo!rednio
po audycji w j$zyku polskim. Sándor
Márai za sia da" przed mi kro fo nem,
do którego przed kwadransem mówili
trzej polscy poeci, zielone sukno, na którym ów wysoki, lecz ju& nieco przygarbiony W$gier, po"o&y" kartki z cotygodniowym felietonem-komentarzem,
jeszcze by"o ciep"e od dotyku r%k trzech
Polaków, z których dwóch: Wittlin
i Wierzy#ski, sp$dzili dzieci#stwo i m"odo!' oraz zd%&yli by' poddanymi tego
samego cesarza, bo &yli w tym samym
imperium, rozleg"ym, rozci%gaj%cym
si$ od Triestu do Szepietówki. Ale
i z Lechoniem niejedno go "%czy! S% takie zdania i uwagi w dziennikach Máraiego, które – zast%piwszy W$gry Rákosiego Polsk% Bieruta – mo&na by znale('
w Dzienniku Jana Lechonia: „W$gier
(czytaj: Polski) ju! nie ma. Jest tylko sowiecka kolonia. Nie ma te! literatury w$gierskiej (czytaj: polskiej). S" tylko r$kopisy, tu i tam, w szufladach, w kraju
i zagranic". Nie ma tak!e w$gierskiego
(czytaj: polskiego) czytelnika. Nie ma ju!
nic.”
Jestem pewien, &e kilka zda# autora
„Innego !wiata” pomog"o nieznanemu
W$growi spotka' si$ z polskim czytelnikiem. „Powie&' ()ar – FN) jest rzeczywi&cie fascynuj"ca, doradzam j" gor"co wy daw com pol skim, je !e li ju!
wychodz" powoli z zaczadzenia pornograficzno-kryminalnego. Znakomity
istotnie pisarz i tragiczna posta'. Ro&arzone w$gle (ja bym jeszcze doda# w popiele, skoro popió# jest w powie&ci wa!niejszy od dogasaj"cych ju! w$gli) s"
niezrównanym u!yciem formy monolo-

gu, popisem wirtuozerii narracyjnej”
Trzeba& wi$cej? I to po tej jednej, licz%cej 110 stron powie!ci? A jednak jest
jeszcze kilka s"ów: „Kiedy dobior" si$
do niego na serio wydawcy (góry r$kopisów!) stanie si$ po&miertnie s#awny.
Autor Ksi$cia Niez#omnego zapowiedzia" „nadej!cie ery Máraiego”!
Czy to proroctwo si$ spe"ni"o? S%dz$,
&e spe"nia si$ przez ca"% minion% dekad$. Krytycy nie kryli obaw, &e ta jedna powie!' mo&e by' dzie"em wyj%tkowym w dorobku w$gierskiego autora.
Co w niej urzeka"o? Intensywno!',
z jak% Márai wywo"ywa" z ciemno!ci
!wiat Austro-W$gier, opowiadaj%c j$zykiem oszcz$dnym, lecz precyzyjnym histori$ m$skiej przyja(ni (nie bez
podtekstu homoerotycznego) z"aman%
przez pojawienie si$ kobiety, która
zde wa sto wa "a &y cie przy ja ció" nic
szczególnego nie robi%c; po prostu b$d%c tam, gdzie oni. W tle tej cienkiej powie!ci, wypowiedzianej nieomal jednym tchem, obec na jest no stal gia
za !wiatem, w którym ka&dy cz"owiek
zna" swoje miejsce, i ka&dy czu", &e respektuj%c ten "ad, staje si$ jego beneficjentem. Nie ma w tej powie!ci grozy

kumentu o polskim stanie mieszcza#skim. Márai opowiedzia" z czu"o!ci%,
ale i z dystansem, dbaj%c o szczegó", ale
i o to, by rzecz unosi"a si$ par$ centymetrów nad ziemi%. Zofia Ch%dzy#ska,
wyrafinowany kiper nowatorskiej prozy, nie kry"a zachwytu: w"a!nie Wyznania patrycjusza uzna"a za najlepsz%
ksi%&k$, jak% przeczyta"a w ostatniej dekadzie! Zapami$ta"em te s"owa, wypowiedziane w bodaj ostatnim ju& wywiadzie wybitnej t"umaczki dzie" Julio
Cortazara, pomy!la"em: ta opinia jest
nie do przecenienia. W tym czasie
ukaza" si$ zbiór „m%dro!ciowych” miniatur Máraiego pt. Ksi$ga zió# (znam
takich, którzy twierdz%, &e gdyby poznali t$ ksi%&k$ wcze!niej. byliby dzi!
lepszymi lud(mi; sam do nich nale&$),
z"o&y"em w CZYTELNIKU przek"ad
powie!ci Wyst$p go&cinny w Bolzano,
i w napi$ciu !ledzi"em losy dzie"a
Máraiego w Polsce. Pytany przez w$gierskich przyjació", wci%& nie mia"em
dla nich jednoznacznej odpowiedzi.
Przysz"a do mnie w dzie# sylwestrowy
roku 2004. W Gazecie )wi"tecznej,
podpisana przez Adama Zagajewskiego. Obszerny tekst (rezultat lektury

...bo europejsko!", to#samo!" europejska, podziw dla jej kultury
i wzgarda dla jej rozlicznych ogranicze$ – to jest klucz do dzie%a
Sándora Máraiego.
tocz%cej si$ w Europie morderczej
wojny, lecz wydaje si$, &e powsta"a
z bezsilnego sprzeciwu wobec dziej%cego si$ z"a i okrucie#stwa. Czterdziestoletni pisarz zat$skni" za !wiatem,
przeciwko któremu si$ zbuntowa" blisko 'wier' wieku temu, czemu da"
!wiadectwo w powie!ci Zbuntowani.
Ta powie!' jest ju& dost$pna po polsku, a za ni% pojawi% si$ dalsze pozycje
cyklu Dzie#o Garenów, o którym da si$
powiedzie', &e s% w$gierskimi Buddenbrokami, ale napisanymi przez patrycjusza, który na co dzie# nie rozstawa"
si$ z dzie"em Marcelego Prousta W Poszukiwaniu straconego czasu. Jednak
(ar – co, jako t"umacz tej ksi%&ki !ledzi"em szczególnie uwa&nie – nie zdoby"
polskiego czytelnika tak, jak sta"o si$ to
we W"oszech i w Niemczech, wst$pnym
bojem. Krytycy byli ostro&ni: dobre to,
ale – us"ysza"em z jednych ust – to ju&
bardzo passé.
Dwie ksi%& ki, ca" ko wi cie ró& ne
od (aru, przekona"y najbardziej nawet
nieprzekonanych: autobiografia nazwana przez autora ze wzgl$dów prawnych powie&ci" (przed wojn% Márai
przegra" proces o naruszenie dóbr osobistych i zap"aci" bardzo wysok% kar$),
pt. Wyznania patrycjusza (w oryginale
jest po prostu mieszczanin) oraz Dziennik (dobry wybór z pi$ciu tomów). Powie!' autobiograficzna wype"ni"a istotn% luk$ w naszej literaturze: okaza"o si$,
&e nie mamy tej rangi artystycznego do-

Dziennika) opatrzony by" jednoznacznym tytu"em: Nowy klasyk! Wybitny
polski poeta napisa":
„By#a to dla mnie jedna z najwa!niejszych ksi"!ek roku. Z pewno&ci" trzeba
b$dzie zapami$ta' to nazwisko.
Ta pi$kna ksi"!ka jest wyznaniem, histori" Europy )rodkowej i histori" wielkiej mi#o&ci, wreszcie opisem umierania.
A jednak jest to wielka ksi"!ka o !yciu – spe#niaj"cym si$ w my&leniu,
twórczo&ci, w mi#o&ci i podró!ach”.
By"o tam jeszcze o przywileju bycia
Europejczykiem. To zdanie poruszy"o
mnie najmocniej: bo europejsko!', to&samo!' europejska, podziw dla jej kultury i wzgarda dla jej rozlicznych ogranicze# – to jest klucz do dzie"a Sándora
Máraiego.
W zimowy przedwieczerz wyszed"em, jak co dzie#, z psem do lasu. Przez
rzadkie ogo"ocone drzewa rysowa"y si$
kopalniane szyby. By"em u siebie, a równocze!nie w rodzinnym mie!cie Máraiego, które dla niego mia"o jedn% tylko
nazw$: Kassa, i w Budapeszcie, na ulicy Mikó, i na Posillipo w!ród najubo&szych spo!ród ubogich, i wreszcie w san
Diego, sk%d moja siostra przys"a"a mi fotografi$ domu, w którym Sándor Márai
do&ywa" ostatnich starczych lat z Lol%,
i gdzie w kilka miesi$cy po jej !mierci,
odebra" sobie &ycie. Pomy!la"em wtedy:
uda"o si$! Márai jest w Polsce.
!
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Czy mówi co! panu nazwisko Lustyg?
Mo"e zada# to pytanie zbyt g#o!no, $le obliczy# poziom degradacji s#uchu starego sprzedawcy albo warto!% ha#asu miasta, które budzi#o si& za jego plecami. M&"czyzna nie wygl'da# na takiego, który jest w stanie po!wi&ci% wygod&, komfort
ogl'dania TV LED w przestronnym pokoju i wykroi% z metra"u w#asnego mieszkania pomieszczenie na sklep, byle tylko poczu% si& jeszcze u"ytecznym. Spo#ecznie aktywnym, co
jest wa"ne w ma#ych wspólnotach. Nie mia# tyle si#, "eby o to
walczy%. To nie by# jego biznes. To w ogóle nie by# jego biznes. Pewnie zatrudni# go jego w#asny zi&% albo synowa, "eby
jego emerytura nie wygl'da#a jak pokuta za 30 lat pracy.
Do sklepu prawie nie zagl'da#o !wiat#o i wewn'trz panowa#
wilgotny ch#ód. Przestraszy# go. Cz#owiek zareagowa# gwa#townie, jakby Maks zarwa# mu sen albo zaskoczy# na jakiej!
precyzyjnej operacji, która wymaga absolutnego skupienia,
i cofn'# si& ze swoim taboretem pod rega#. „Stary samiec pr&dzej opu!ci swoje terytorium, ni" zaryzykuje bezpo!redni kontakt”, nie wiedzie% czemu pomy!la# Maks, brzmia#o to zupe#nie jak fragment misyjnego filmu nadawanego w weekend
o wczesnej porze. Oczy za przekrzywionymi okularami nie mia#y "adnego wyrazu. Nic do powiedzenia. Zupe#nie jak asortyment zalegaj'cy na pó#kach „tysi'ca i jeden drobiazgów”.
Kto! po prostu zrobi# sobie objazd po hurtowniach i zebra#
wszystko, co przypadkiem wpad#o mu pod r&k&. Troch& emalii i plastikowego badziewia dla dzieci, cz&!ci zamienne dla
rowerów i chemi& rolnicz', nieskomplikowane agd i pasmanteri&, wk#ady do zniczy i szk#o. Nie odpowiedzia# na pytanie.
S#yszy si& tylko te pytania, w których znajduje si& moc, "eby
na nie odpowiedzie%.
W powietrzu czu# ozon. Niedaleko musia# spa!% deszcz. Samochody wje"d"a#y na rynek na pó#mokrych oponach, !lad urywa# si& nagle, gdzie! w po#owie ulicy i dymi#. Autobus zas#ania# wiat& i tablic& og#osze( – nawarstwiony palimpsest,
chaotyczny reporta" z "ycia gminy. Reklamy Dachpollu (blacha profilowana), firm odszkodowawczych, plakaty cyrku Luna, przedawnione historie kupna i sprzeda"y (kupi& seicento,
sprzedam s#om&, prosiaka oddam w dobre r&ce itd.). Nikt nie
wsiada# ani nie wysiada#. Kierowca wsparty #okciami o kierownic& patrzy# przed siebie. By% mo"e na ten ciemniejszy !lad
na jezdni, który wysycha#, parowa#, unosi# si& gdzie! w gór&
do jakiego! nieba znaków, tropów, poszlak. Albo dalej: na zakratowan', ciemn' witryn& sklepu monopolowego, który
móg#by by% jakim! wybawieniem od tego dnia. Od kolejnego kolejnego kursu w tym samym kierunku.
Nie spodziewa# si& dalszego ci'gu. Nic takiego, jak dalszy ci'g
nie istnieje, pomy!la# Maks. Tej luki, któr' w pewnym momencie cz#owiek odkrywa, przewa"nie wcale jej si& nie spodziewaj'c, nie da si& niczym zape#ni%. Powinien zrobi% zdj&cie. Najlepiej z góry. Lubi# górne kadry. Uchwyci% ten moment, kiedy
co! si& ko(czy i nic nowego nie zaczyna. Albo odwrotnie: pocz'tek, a potem d#uga przerwa, d#ugi niesko(czony deficyt. Znalaz# kiedy! co! podobnego w Rzymie, w jednej z tych ciasnych
ale luksusowych galerii w Quartiere Ebraico. Trafi# tam zreszt' przypadkiem, robi# krótki materia# o Roma Termini, i chcia#
si& pó$niej pow#óczy% po mie!cie bez przewodnika. Zdj&cie wykonano zim' przed bazylik' Santa Maria in Ara Coeli. Podobno. Tak us#ysza# od równie luksusowej w#a!cicielki galerii. Praca by#a anonimowa, nie przedstawia#a nic charakterystycznego,
nic rzymskiego, wi&c dziewczyna z Quartiere Ebraico musia#a posiada% nadzwyczajn' wiedz&. A mo"e po prostu !wietnie
orientowa#a si& w topografii miasta. Fotografia przedstawia#a
schody. Górny kadr. Cienka warstwa !niegu le"'ca na schodach
przypomina#a przetarty pergamin. Wsz&dzie !lady butów.
Wszelkie rozmiary, wielo!% form, od ca#kiem finezyjnych po prosty schemat: p#askie i nieokre!lone plamy podeszw i obcasów.
Wszystkie te ludzkie tropy w pewnym momencie urywaj' si&.
Jakby istnia#a jaka! niepodwa"alna granica, której nie da si& przekroczy%. Kupi# to anonimowe zdj&cie za 50 euro i powiesi#
w swoim warszawskim mieszkaniu na Pradze. W kuchni, bo po-

kój, którego okna wychodzi!y na podwórze, by! za ciemny. Pomy"la!, #e to dobry pocz$tek, i warto pomy"le% o ca!ym cyklu,
swoistego rodzaju dokumencie podró#y i przypadków (jako
szczególnych form konieczno"ci), ale ci$gle brakowa!o czasu,
czas zawsze rozpi&ty by! mi&dzy lotniczym terminalem, reporta#em pisanym w po"piechu i hotelem zarezerwowanym
na jedn$ noc. Poza tym ma!o kto zajmowa! si& dokumentowaniem nieci$g!o"ci w taki sposób, #eby Maksa to wystarczaj$co zafrapowa!o.
Do sklepu wchodzi!a kobieta z wielk$ reklamówk$ Bossa.
Mia!a zamiar wej"%, ale Maks ci$gle sta! w przej"ciu. Odsun$! si& i zszed! o jeden stopie' ni#ej. Nie wiedzia!, jak zacz$%.
Od czego zacz$%. Dlatego ci$gle tkwi! w jednym miejscu.
Od samego rana do miasta zje#d#a!y bia!e vany na bu!garskich
rejestracjach. Vany i transity. Bia!e. Ten sam biznes, ten sam
kraj i kolor. I ten sam towar: ciuch z tureckiej bawe!ny replikowany w niesko'czono"%. Temat, który le#y, jak mówi$ ludzie z bran#y, na ulicy. Gotowy do podniesienia. Gdyby nie
imigrancki kryzys, Maks móg!by zrobi% fotostory o turystyce zarobkowej. Bliski i Daleki Wschód. Turcja i np. Bangladesz. Przyda!by si& mocny lead i kilka czarno-bia!ych zdj&%
wykonanych szerokok$tnym obiektywem z filtrem po!ówkowym. Dla podkre"lenia dramaturgii.
Kobieta odstawi!a torb& i opar!a si& o rega!. Wygl$da!a, jakby wraca!a z nabo#e'stwa. Czarna spódnica, bia!a koszula,
imitacja korali „wpuszczona” pod ko!nierzyk, ciasny #akiet.
By!a blada i mia!a ewidentnego zeza. Lewa (renica uwa#nie
lustrowa!a Maksa, prawa filowa!a na sprzedawc&. Oto co znaczy mie% nad wszystkim kontrol&, pomy"la! nie bez ironii i cienia gorzkiej satysfakcji.
– Dzisiaj chcia!am pobra% dwie"cie z!otych, to mi wyda!
w samych dwudziestkach – #ali!a si&.
– A co? To wszystko na sprzeda#? – sprzedawca zmieni! temat i wskaza! torb& Bossa. Okaza!o si&, #e jednak potrafi mówi%. Artyku!owa! twardo i mechanicznie, jakby mia! niedopasowan$ protez&.
– Wnukom wioz&. Sk$d tu znowu tyle wody? M$# mnie zazwyczaj odbiera na krzy#ówce. Ale dzisiaj nie chc& patrze%
na to miejsce.
– )ladów ju# nie ma, wszystko wymyli pod ci"nieniem.
– S!ysza!am, #e hamulce nie zadzia!a!y. To by! stary rower.
– Albo si& zamy"li!a. To podobno Mazurowa. Zostawi!a
czwórk& dzieci, najstarsze nie sko'czy!o dziesi&ciu lat. No
niech pani sama powie.
– Jak mieli j$ rozpozna%, skoro twarzy nie by!o?
– Twarzy nie by!o, poznali po rowerze.
*
Nigdzie nie rusza! si& bez map Michelina. Lubi! ich dok!adno"% i precyzj&. Brat Edouarda, Andre najpierw zaprojektowa! rozbieraln$ opon& z d&tk$, dwie dekady pó(niej wykorzysta! swoje do"wiadczenie kartograficzne i w 1910 roku
stworzy! wzór, pierwsz$ map& Francji, na której ka#dy typ dróg
zaznaczony by! odpowiednim kolorem, wprowadzono równie# informacje o odleg!o"ciach mi&dzy wi&kszymi miastami. Patent ze sk!adaniem mapy w harmonijk& równie# nale#a! do Michelina. Maks rozumia!, #e w czasach bezwzgl&dnego
przep!ywu informacji i natychmiastowych aktualizacji GPS,
korzystanie z map by!o swoistego rodzaju atawizmem. Ale
w ten sposób chyba rozwin$! u siebie zmys! przestrzeni. Zazwyczaj wystarcza!o mu jedno spojrzenie na map&, #eby j$
zapami&ta%; nigdy nie skr&ca! za wcze"nie ani za pó(no. I nigdy nie wyl$dowa! w polu rzepaku, w którym – wedle programu obs!ugiwanego przez sterylny g!os Ho!owczyca – wiod!a krótsza droga do celu.
Jaka szkoda, my"la! Maks, #e nikt nie wpad! na pomys!, #eby stworzy% rodzaj mapy czasu, na której znalaz!yby si& nieistniej$ce drogi i przesuni&te szlaki, brody i mosty, zg!adzone aglomeracje i wysiedlone wsie; do tej niepragmatycznej

kartografii za" do!$czone by!yby plany wymazanych "ródmie"%, przej&tych domów i sklepów, fabryk i warsztatów.
Wszystko wyrysowane na kalce technicznej, któr$ przyk!ada!oby si& do mapy podstawowej. O tych samych wymiarach.
Dla porównania. Dla mo#liwo"ci wyboru. Dla podró#uj$cych
wstecz i w g!$b.
Dzie' przed podró#$ odpali! Googla i zobaczy! miasto z góry. Mia!o owalny kszta!t, przypomina!o p&tl& gotow$ do zaci"ni&cia. Klasyczny uk!ad: rynek i prostopad!e ulice dzieli!y obszar na osiem kwarta!ów. W zarysie murów miejskich
niemal kwadrat. Reszta zabudowa' odchodz$cych promieni"cie formuje jednak owal. W przestrzeni kilkudziesi&ciu kilometrów nie wida% niczego podobnego. Wsz&dzie klasyczne rz&dówki albo jakie" nieforemne i rozproszone struktury.
Zapami&ta! nazwy ulic: Klasztorna, Nadrzeczna, Kacza,
Ogrodowa. By!y efektem przesuni&cia i nadpisania. Gdyby
przy!o#y% „antymap&”, okaza!oby si&, #e tylko ulica Kacza
zachowa!a swoj$ nazw& i pozosta!a na swoim miejscu. To by!
nieunikniony i niesko'czony proces. W kraju takim jak ten
formowanie nigdy si& nie zako'czy!o. S$ na tym globie miejsca geologicznie aktywne. Ale jest równie# sejsmika historyczna. Etna, Wezuwiusz, Grimsvton, Hekla razem wzi&te nie
wyrz$dzi!y takich szkód, jak niewygas!y wulkan w sercu Europy.
Dosta! propozycj& od Serge’a. Z Le Monde. Pierwszy raz,
od kiedy w lipcu Fengolio obj$! dziennik. Serge zadzwoni!
wieczorem, akurat Maks ko'czy! si& pakowa%. W Pary#u kolegium zdecydowa!o o zamieszczeniu kilku krótkich reporta#y z marszów antyimigranckich w Europie. Ondrej zobowi$za! si& zrobi% relacj& z Bratys!awy, Maks mia! przygotowa%
relacj& z Polski.
– Maks, strasznie mi przykro, #e twój ostatni materia! wylecia!. Sam wiesz, co si& u nas dzia!o. Teraz masz kolejn$ szans&. Twoja relacja pójdzie w bloku ze zdj&ciami Ondreja. Obok
g!ówny tekst Lucie o katastrofie Syryjczyków na Morzu Egejskim. O Asmie i jej dwumiesi&cznym synku. Chc& mie% taki kontrapunkt. Masz dwa dni. Nawet nie pytam, czy zd$#ysz.
– Nie uwa#asz, #e to kontrapunkt zbyt dos!owny?
– Maks, ja ci& nie pytam o zdanie. W Calais mamy narastaj$cy problem, którego nikt nie chce i nie umie rozwi$za%.
To kwestia czasu, kiedy zaczn$ si& rozruchy. I protesty z drugiej strony. *eby tylko protesty!
– U nas nie ma imigrantów, Serge. To nie ta sama sytuacja.
– W!a"nie o to mi chodzi, #e nie ma. Co z twoj$ matk$,
Maks?
– Chcia!em wzi$% urlop.
– Nie teraz.
Otworzy! walizk& i spakowa! obiektywy. Szerokok$tn$ Sigm& i dwa Tamrony. Zamówi! margarit& i zdj$! ze stojaka butelk& Malborough Sauvignon Blanc. Nie zamierza! jej wcale otwie ra%. To by! me cha nicz ny gest, ale w pe! ni
kontrolowany. Tak mia!o to wygl$da%. Nie cierpia!, kiedy nagle co" wchodzi!o mi&dzy niego a materializuj$c$ si& perspektyw&. Wype!ni! kieliszek mineraln$ i stan$! w oknie. Ulica Stalowa przemówi!a bia!ym i zimnym "wiat!em galerii i kolejn$
rozrób$ pod lombardem. Zdawa!o mu si&, #e s!yszy gwa!towne bicie serca ulicy. Niegdy" wytopione przez hut&. Krzyk nagrzanych tanim towarem m&#czyzn, wypuk!y i szybko"cierny, wrzenie Alei Solidarno"ci, w&drówk& wody w gór&
i w dó!, zgie!k bazarów Pachulskiego i Doma'skiego. Bazarów, które nie istniej$.
Pytanie Serge’a by!o pytaniem, którego nie zada! sobie, odk$d przywióz! matk& z Bielan do jej mieszkania w Piasecznie. Co z twoj$ matk$, Maks? No w!a"nie, co? Najpierw j$
zawióz!, bo znów zacz&!a mówi% o Bogu. Kiedy matka zaczyna!a mówi% o Bogu, zazwyczaj oznacza!o to, #e odstawia!a olanzapin&. Kiedy przestawa!a bra% leki, otwiera!a okno
w tym swoim ciasnym WAM-owskim mieszkaniu i rzuca!a
si& w dó! na równo przyci&ty trawnik. Wybra! numer na wy"wietlaczu, odebra!a od razu. Wyobrazi! sobie, #e siedzi na ta-
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borecie w kuchni, w szlafroku, który jej kupi! dwadzie"cia lat
temu w PDT w Lubieniu Kujawskim, w zmywaku pi#trzy si#
stos talerzy i pó!misków z zaschni#t$ warstw$ kaszki bobovita, radio jest w!$czone na ca!y regulator, a ona katatonicznie wpatruje si# w telefon. Czeka na ten znajomy, wysoki
d%wi#k po!$czony z niedyskretn$ wibracj$, które zbudz$ j$
ze "miertelnego snu.
– Jak &yjesz?
– Zapytaj, kiedy &yj#.
– No dobrze, to kiedy &yjesz?
– W tej w!a"nie chwili. Przyjed%.
Spakowa! walizk# do baga&nika, zaczeka! na kuriera, potem zadzwoni! do Jurka, dziennikarza z Bydgoszczy, &eby mu
zrobi! materia! z marszu i wys!a! na google drive’a. Sam zamierza! jecha' do Kielc. Wymiana uprzejmo"ci. Wszystko
"wietnie dzia!a!o, dopóki zachowana by!a równowaga. Próbowa! sobie przypomnie', kiedy ostatnio zrobi! co" dla Jerzego. Skoro jednak Jerzy zgodzi! si# bez wahania, mo&e wcale nie tak dawno?
W obecnej sytuacji Piaseczno by!o po drodze. Maks nie tyle pomy"la! o matce, ile o starym zdj#ciu, które zapomnia! zabra' poprzednim razem. Od kilku dekad le&a!o w pudle i czeka!o na moment, kiedy matka zechce uporz$dkowa' swoj$
pami#'. Wbi! si# w Targow$ na wysoko"ci Dworca Wile(skiego, potem w Grochowsk$. W!$czy! radio i si#gn$! do kartonu
z pizz$. By!a ju& sucha i zimna. Jakby wgryza! si# w karton.
Po !mierci matki pokazywano jeszcze przez stulecie jej cie" w jaskini – olbrzymi, straszliwy cie". Gdzie to by!o? – zastanawia!
si#, prze&uwaj$c ciasto z serem i s!uchaj$c komentarza do „analizy konsumpcji” Angusa Deatona. Jaka" kobieta twierdzi!a, &e
Mordor przeniós! si# ju& dwa lata temu z Domaniewskiej na Wol#. „Teraz Wola staje si# wielkim openspejsem”, doko(czy!a.
Zasta! matk# na przybijaniu gwo%dzi do drzwi szafy.
Oczywi"cie mia!a na sobie ten s!omkowy szlafrok. Od"wie&ony blond a& po siwe odrosty. W mieszkaniu by!o czysto. Zero kurzu. Zero syfu po tajskim instant &arciu. Jakby przesz!a
razem z lokalem, w którym mieszka dializ# po!$czon$ z plazmaferez$.
– Wyci$gn#!am z pawlacza rzeczy na zim#. Chyba znalaz!am ten szary golf, którego szuka!e" – troch# go przestraszy!a z tym m!otkiem i gwo%dziami w r#kach. Przypomina!a teraz zestaw Geta Stankiewicza pod tytu!em „Zrób to sam”.
*
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Chcia! poczu' to miejsce. Wyczu' je. Zaparkowa! samochód
pod aptek$. Skwer, nie licz$c menela z siatk$, by! ca!kiem pusty. W intensywne, nieforemne cienie klinem wbija!o si# bia!e "wiat!o, przypomina!o &elazo wyj#te z pieca. Zrobi! obchód,
dwukrotnie obszed! rynek i przylegaj$ce do( ulice. Wszystko co posiada!, ca!a jego pewno"' czy niepewno"' zawiera!y si# w tym jednym zdj#ciu podpisanym na odwrocie „laja
lustyg, lelov 1939” – tak jest, ma!ymi literami – w uderzaj$cym podobie(stwie portretowanej do babci Amelii, która zmar!a dwa lata przed jego narodzinami w lutym siedemdziesi$tego trzeciego roku nie sko(czywszy siedemdziesi#ciu trzech
lat, w przemilczanych rodzinnych historiach o przemys!owcach, którzy po wojnie zaj#li eksponowane miejsca na kolei
i zak!adach mi#snych, i o rodze(stwie matki, które dziwnym
zbiegiem okoliczno"ci wyjecha!o z Polski z pocz$tkiem sze"'dziesi$tego dziewi$tego do Szwecji. Nie wiem, kto to jest, nie
pami#tam, nie znam – t!umaczy!a si# matka. – My"l#, &e trafi!o tu przypadkiem. Twój ojciec przywióz! kiedy" z Lublina mnóstwo starych zdj#'. Pewnie si# pomiesza!y. Taki z niego by! wojskowy. W ca!ej jednostce si# go bali, a w gruncie
rzeczy to by! stary, sentymentalny g!upiec. Chyba nie s$dzisz,
&e nie pozna!abym swojej matki Amelii? Zreszt$ sam popatrz – dziewczyna jest po pierwszej komunii, bia!e r#kawiczki, suknia, welon, kwiaty i szkaplerzyk na piersi. Laja to jest
imi# &ydowskie, Lustyg to nazwisko jeszcze bardziej &ydow-

skie, a tu masz katolick$ dziewczyn#, której na dodatek nie
kojarz#. Nic tu si# nie zgadza i nie pasuje.
Pobo&ne oszustwo, ale ca!kiem s!uszne. Zeskanowa! kadr
i wys!a! do kilku znajomych. Dla porównania. Wybra! najwcze"niejsz$ fotografi# Amelii i oczywi"cie zdj#cie dziewczyny
w szarej sukni. Uczepi! si# tej historii, by' mo&e nawet j$ wymy"li!, &eby si# nad sob$ u&ala' albo &eby uzasadni' to cholerne niedopasowanie, jakiego nieustannie do"wiadcza!.
Do czasu, w którym przysz!o mu &y' – w sposób szczególny. Potrzebowa! obiektywnej opinii. Oba zdj#cia by!y marnej jako"ci. Nie spodziewa! si# cudów. I &aden nie nast$pi!.
Kto" tam dopatrzy! si# podobie(stwa, ale mizernego. Kto" inny zrobi! wi#cej, ni& si# po nim spodziewano. „Zlustrowa!”
nazwisko i wys!a! Maksowi link do bazy Yad Vashem. Laja
Lustyg – czyta! lakoniczn$ informacj# – born in Lelow in 1900,
wartime address: Katowitzerstrasse 9. Obawia! si#, &e choroba w ko(cu poch!onie i jego. Patos zaprzeczenia. Patos i nami#tno"' zaprzeczenia.
Ruch w miasteczku si# wzmaga!. Zauwa&y! bia!e vany
na bu!garskich rejestracjach. Nie wiedzia! od czego zacz$'.
Sklep „tysi$c i jeden drobiazgów” wygl$da! niemal identycznie jak sklep groszowy Rygiera gdyby tylko przy!o&y'
do niego tamt$ niepraktyczn$ map#. Sk$d to wiedzia!?
Po prostu wiedzia!.
Notowa!. Rynek, dziewi$ta dziesi#':
– To chyba przedwojenne? – kobieta prze!o&y!a chleb z prawej do lewej i przyjrza!a si# zdj#ciu. – Ale nie znam, nie znam,
ja tu dopiero po pi#'dziesi$tym przyjecha!am. Za m#&em, wie
pan. Ale by! tu ksi$dz, co robi! zdj#cia przed wojn$. Tylko &e
nie pami#tam nazwiska. Jego by trzeba zapyta'. Pan z telewizji czy z gazety?
– Nie, pytam ca!kiem prywatnie.
Ogrodowa, pi#tna"cie minut pó%niej, m#&czyzna:
– Lustyg, Lustig, nic mi to nie mówi. Grób cadyka mog#
panu otworzy'. Mykwa jest z drugiej strony, pan wie, co to
mykwa? Sowi(scy, Niepsujowie, Klimasowie, Gulowie,
Foltyn to tak, ale Lustyg to nie s!ysza!em. To co? Otwiera'
ten grób?
Róg Szczekoci(skiej i Klasztornej, pod sklepem „Cezar”.
Znowu starsza kobieta:
– W Krakowie, prosz# pana, by! doktor o takim nazwisku.
Od p!uc. Tyle wiem.
Rogatki miasta, za mostem na Bia!ej, po!udnie, m#&czyzna
w tweedowej marynarce i kaszkiecie, kilkudniowy zarost, ostry
nieprzetrawiony zapach alkoholu, dwie aluminiowe ba(ki
na mleko obok.
– Jak pan powiedzia!e"? Lustyg? A to w ogóle polskie?
– Nie, raczej &ydowskie.
– )ydów tu nie ma. I nigdy nie by!o.
Czternasta, niemal to samo miejsce. Betonowa zapora
na Bia!ej. Dwóch robotników z pi!ami spalinowymi. Jak si#
pó%niej okazuje, ojciec i syn.
– Najpierw to by!a powód%, panie. Woda zniszczy!a oba mosty. Potem spali! si# m!yn. Kto" t# ruder# kupi!, i pr#dko znalaz! si# ogie(. Tak si# za!atwia sprawy. Ta zapora od m!yna nie
dzia!a ju& od lat. Budowali j$ w latach trzydziestych. Te& ojciec i syn. Oni by pewnie pami#tali t# Lustyg. Je"li to prawda, &e tu &y!a.
Pi#tnasta, restauracja na rynku. Czar i klejnot PRL- u. Dania regionalne, g!o"ne radio na zapleczu, chleb prosto z pieca, uniwersalna kawa i butelka mineralnej, masywna kobieta za kontuarem. Niekoniecznie w tej kolejno"ci.
– *adne zdj#cie. *adna kobieta. Wygl$da jak szarytka.
Có& by si# sta!o, gdyby twój )yd zosta! rozgrzeszony i przej#ty przez aryjsk$ stron#, a nie tylko t# aryjsk$ stron# próbowa! zdoby' wszystkimi dost#pnymi metodami? Miasto Maksowi umyka!o. Powinien co" czu', wychwyci' jaki" sygna!,
co" si# powinno do niego przebi' z tamtego równoleg!ego nurtu, ani przez chwil# nie wierzy! w pami#' obcych. W pami#'
innych. W pami#' zmodyfikowan$. Miasto z jego kluczowy-

Rys. Wojtek !uka
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Christiana Biechera. Pewnie gdzie$ si# wybieraj!. Albo
w"a$nie wrócili. Po chwili t"o nagle si# wycisza.
– Maks, w"a$nie mia"em do ciebie dzwoni& – t"umaczy si#
stary – wracamy do kraju na pocz!tku tygodnia. Nie uwierzysz,
co si# sta"o!
– Powiedz mi, kiedy Justine nauczy si# wreszcie polskiego?
– Mam jak najgorsze wspomnienia z tym etapem w moim
%yciu.
– Chcia"em ci# w"a$ciwie zapyta& o stare dzieje. W osiemdziesi!tym stacjonowa"e$ w Lublinie. Dwa tygodnie, o ile pami#tam. Przywozi"e$ stamt!d jakie$ zdj#cia?
– Zdj#cia? Ale sk!d? Z jednostki? My$my w ogóle nie
opuszczali koszar.
– No w"a$nie, te% mnie to zdziwi"o. Ty raczej nigdy nie ba*
wi"e$ si# w taki sposób.
– Co masz na my$li?
Postanowi" przenocowa& w Nakle. Nocleg w pa"acu zapro– Sam nie wiem. Matka nazwa"a ci# sentymentalnym g"upjektowanym przez Naxa brzmia" sensowniej ni% agroturystyka na obrze%ach g"#bokiej prowincji. Czy mo%e by& co$ gor- cem. My$l#, %e te okre$lenie tylko w po"owie jest prawdziwe.
Tyle. Wy"!czy" si#. Wy"!czy" telefon. Zwolni" do czterdzieszego ni% obrze%a prowincji? Ni% agroturystyka na obrze%ach
prowincji, której nie omija si# tylko dlatego, %e rozci!ga si# stu przed ostrym zakr#tem w prawo. Na wprost wy"oni"a si#
przy drodze krajowej, nie sposób wymin!& tego „nigdzie”, %e- ciemniejsza, nieforemna bry"a lasu. A mo%e parku. Noc ma
by dojecha& „gdzie$”, „dok!d$”. Gdzie dostaje si# w pakiecie wiele odcieni, które o niczym nie przesadzaj!.
Zatrzyma" forda na szutrowym podje(dzie przed pa"acem.
prawdziwe mleko, prawdziwy krystalizuj!cy si# miód, prawdziwego psa na "a'cuchu i s"om#, któr! wnosi si# na butach Okna frontonu te% by"y ciemne. Pali"o si# tylko na parterze.
do sieni, bo skala wyalienowania wspó"czesnego mieszka'ca Do $rodka wprowadzi" go w"a$ciciel, Amerykanin, który o%emiast jest tak wielka, %e wystarczy mu marny substytut ni" si# z polsk! dziennikark!. Maks kojarzy" nazwisko. Czyw miejscu zerwanej wi#zi. Maksa by"o sta&, %eby zap"aci& czte- ta" kiedy$ jej tekst z zakresu etyki dziennikarskiej. Kehrt sprzery stówki za nocleg. Serge’a by"o sta&. A Maks pracowa" dla da" swoje udzia"y w firmie VFP Communications i zaj!" si#
Serge’a w tej chwili. W tym momencie. Maks $wietnie zna" fran- elitarn! turystyk!. Przypomina" Maksowi bohatera, który urwa"
cuski i by" ca"kiem niez"ym fotoreporterem. W Le Monde byli si# z powie$ci "otrzykowskiej, ale nieszcz#$liwie osiad"
w za du%ym domu. Whiskey dzia"a"o na Kehrta za szybko.
lepsi, ale lepsi te% kiedy$ zaczynali jako „ca"kiem nie(li”.
Odpali" awaryjne $wiat"o w kabinie samochodu. Roz"o%y" Po godzinie biesiadowania w kuchni si"! próbowa" zdj!& z Makmap# na kolanach. Potem gdzie$ mi#dzy Ma"opolsk! a Ma- sa blezer Teda Bakera i zamieni& go na swojego po"atanego
zowszem umie$ci" zdj#cie dziewczyny w szarej sukni. W sie- Hariss’a. Przyniós" klucz do pokoju i nagle przepad". Maks dodemdziesi!tym trzecim roku Laia mia"aby siedemdziesi!t trzy pi" reszt# w samotno$ci. Wieczorem przyszed" materia" z marlata. Tyle samo co Amelia. Je$li wierzy& adnotacji, Laia mu- szu w Bydgoszczy. Zdj#cia niedobre, ale czego móg" si# sposia"a urodzi& si# w po"owie lat dwudziestych, wi#c nie mog"a dziewa&? Powinien by& na miejscu, zamiast marnowa& czas
by& Ameli!. Powinien chyba og"osi& rozejm. Zamiast wraca& na tani! psychodram# i cedowa& obowi!zki na innych. Odpanazajutrz do miasta, pyta& o ksi#gi parafialne, chwyta& si# ostat- la" po kolei zdj#cia. )adnych zbli%e'. Kolorowy t"um w maniego tropu, o ile nie wyparowa" jak dzisiejsze $lady opon. Og"o- sie, transparenty z logo MW i Zawiszy, zielone i narodowe flasi& rozejm i uzna&, %e te wszystkie podró%e na po"udnie W"och, gi, jaki$ facet w bia"ym polo i adidasach z uniesion! do góry
do pó"nocnej Afryki, w której od lat narasta" problem, który r#k! zaci$ni#t! w pi#$&. Kobieta w oknie kamienicy, kto$ z tyteraz przyp"yn!" do Europy, wzi#"y si# znik!d. Jego w"asna hi- "u trzyma nad jej g"ow! ma"e, rozebrane dziecko. Za daleko,
storia nie ma nic z tamtymi wspólnego. Tyle %e by"a to nie- %eby co$ z co$ z tym zrobi& bez straty jako$ci.
W nocy otrzyma" wiadomo$& od Serge’a: „Jad# do Brukprawda. Wiedzia" to, ale nie potrafi" tego udowodni&.
Odpali" silnik forda, w"!czy" $wiat"a, wrzuci" pierwszy bieg, seli. Chantal nie %yje. Jestem ca"kiem za"amany. Rób swoje”.
potem drugi i ruszy" ciasnymi ulicami na wschód. Wykr#ci" Zd!%y" odpali& safari i przeczyta& nag"ówek „Autrice d’une
numer z prefiksem 33 i w"!czy" zestaw g"o$nomówi!cy. Na- œuvre pionnière, la réalisatrice belge s’est suicidée..”, przystawi" si# na d"ugie czekanie. Oni nigdy nie odbieraj! od ra- pomnie& sobie, %e Chantal Akerman cierpia"a na dwubieguzu. Justyna zawsze mia"a awersj# do rozmów przez telefon. nówk#, i ponownie zasn!". *ni"o mu si# miasto w sepii. Na rynWola"a odpisywa&, dlatego Maks nigdy nie wys"a" jej %adnej ku le%a" piach. Czu" ten piach w stawach i mi#dzy z#bami. Nie
wiadomo$ci. Stary to co innego. Musia" dojecha& do telefo- móg" si# poruszy&. Wszystkie drzwi i okna by"y zamkni#te.
nu na tym swoim wózku, ale robi" to z nonszalancj! niegod- Wiatr wzbija" k"#by py"u i z si"! pustynnego %ywio"u ciska"
n! wojskowego. Tyle %e kiedy ju% zacz!" gada&, nie móg" sko'- w $ciany budynków. Nagle znalaz" si# przed jakim$ blokiem
czy&. Jak si# stary znalaz" we Francji, w Argenteuil, nieca"e w Brukseli i zobaczy" cia"o Chantal. Le%a"a na wznak
dziesi#& kilometrów od Pary%a i pi#tna$cie minut pieszo od mo- na równo przystrzy%onym trawniku i mia"a zro$ni#te usta. Jastu, który kiedy$ malowa" Monet? To proste. Po pierwsze by- ki$ znajomy g"os powtarza" jedno zdanie za jego plecami: dla"o go na to sta&. Po drugie od dekady chorowa" na Parkinso- czego mamy burzy& t# niewinno$&?
na, a Francuzi zacz#li stosowa& unikaln! terapi# iniekcji genami
terapeutycznymi. Wreszcie po trzecie – pozna" Justyn#, któRados!aw Kobierski (ur. 1971 w Chorzowie) – polski poeta, proza!
ik, krytyk literacki, felietonista, wspó"twórca grupy poetyckiej
ra profesjonalnie zaj#"a si# jego cia"em. To w zasadzie przeNa Dziko. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie #l$skim
s!dzi"o kwesti# jego powrotu.
w Katowicach. Laureat konkursów literackich. Debiutowa" tomem
– Max, c’est toi? – g"os Justine jest ni%szy ni% zazwyczaj,
niedogony w 1997 roku. Publikowa" w Akcencie, Czasie Kultury,
w tle rozgrywa si# transmisja jakiego$ meczu.
FA!arcie, Kwartalniku Artystycznym, Kresach, Odrze, Twórczo%ci, Res
– Zawsze uwa%a"em, %e wyra%enie „ciemna noc” to tautoPublice. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia
logia. Okazuje si# jednak, %e to pleonazm. Mam uzasadnione
oraz Literackiej Nagrody Europy #rodkowej Angelus. Za powie%&
Ziemia Nod uhonorowany zosta" nagrod$ TVP Kultura Gwarancja
obawy, %e moje %ycie od tego momentu bardzo si# zmieni.
Kultury za rok 2011. Wiersze i proz' t"umaczono m.in. na angielski,
– Eh bien, Je l’appelle maintenant – s"yszy jej kroki, szybw"oski, niemiecki, chorwacki, w'gierski. Mieszka w Mys"owicach.
kie, metaliczne stukni#cia obcasów po francuskiej ceramice
mi fragmentami, zapl!tane w akcji mu ucieka"o, wymyka"o
si# z r!k.
Zamówi" co$ ciep"ego. Ciulim. Ucierane ziemniaki zapiekane na %eberkach wieprzowych. Nieforemna, brunatna masa na talerzu wygl!da"a jak danie z innej epoki. Cola w puszce. Zapa"ki. W mi#dzyczasie przejrza" newsy. Wykasowa" spam
ze skrzynki pocztowej. Odpowiedzia" na kilka zaleg"ych
smsów, tylko po to, %eby zaj!& czym$ my$li, które akurat chcia"y by& nieruchome. Chodzi"o o to, %eby podtrzyma& kontakt,
a przynajmniej stworzy& takie wra%enie. Odpowiedzi wcale
nie musia"y by& przekonuj!ce. Jaki$ facet na zewn!trz – drzwi
restauracji by"y otwarte na o$cie% – $mia" si# konwulsyjnie.
Skanduj!co. Jakby robi" to pierwszy raz w %yciu.
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Rozmowa ze STANIS(AWEM

SKROWACZEWSKIM
'wiatowej s#awy dyrygentem
i kompozytorem

Foto. Zbigniew Sawicz

– Przyjecha! pan do Katowic w roku…
– ... 1949, na jesieni – wtedy rozpocz!"em prac# z Filharmoni! $l!sk! w Katowicach.
– W jakim stanie j" pan zasta!?
– By"em wtedy m"ody i pracowa"em.
Mog"em osi!ga% przyzwoite muzyczne
wyniki. Mog"em gra% z orkiestr! to, co
chcia"em. Przez pierwsze trzy lata by"
tam bardzo dobry koncertmistrz Dworakowski, który przed wojn! by" cz"onkiem Filharmonii Warszawskiej, a potem, jak poszed" na emerytur# by"
koncertmistrzem Ryszard Falstach. Nie
wiem jakie by"y ich dalsze losy, ale przypuszczalnie Falstach dalej gra" jako
koncertmistrz.
– Podczas pobytu w Katowicach
mieszka! pan w kamienicy przy ulicy
Szafranka.
– Tak, mieszka"em wtedy w kamienicy pod numerem 9 przy ulicy Szafranka, na pierwszym pi#trze. Dzieli"em
mieszkanie z Sieradzkimi. To byli bardzo mili ludzie. On by" dziennikarzem,
a jego synowie przyja&nili si# z inn! s!siadk! – z Zofi! Bieniewsk!, która wyprowadzi"a si# potem do Warszawy.
– Dzi# w tym miejscu znajduje si$ Mu%
zeum Historii Katowic, st"d warto do%
precyzowa&: mieszka! pan po prawej
czy lewej stronie?
– Po prawej. Moje okna wychodzi"y
na drzewa. Pami#tam tak! histori#.
Sko'czy"em pisa% oper#, zostawi"em partytur# na biurku, a w pokoju by"o otwarte okno. Wracam, a tu wizytówka ptaka
na partyturze [(miech..] Mówili mi, )e
to na szcz#cie. Pojecha"em z t! oper!
do Warszawy, ale ta przygoda jako( mnie
zniech#ci"a...
– ... i nie zosta!a wystawiona?
– Nie, nie chcia"em jej wystawi%.
Wyrzuci"em j!. Temat by" nie bardzo polityczny, ale do(% b"ahy.
– Ten katowicki okres by! wa'ny
w pana 'yciu? Mieszkaj"c od wielu lat
w Stanach Zjednoczonych, wraca pan
czasem pami$ci" do tego miasta?
– To by"y dla mnie szalenie ciekawe
lata. Nie by"y to bardzo szcz#(liwe lata
politycznie, ale dla mnie wa)na by"a sta"a praca z orkiestr!. To by"o fantastyczne i bardzo potrzebne do(wiadczenie dla
m"odego dyrygenta. Nie ka)dy ma tak!
szans# w )yciu. Zazwyczaj polscy czy
zagraniczni dyrygenci zaczynali od korepetytury w operach, grali na fortepianie, uczyli (piewaków, uczyli si# repertuaru, dyrygowania. To by"a ich szko"a.
A ja mia"em szko"# symfoniczn!, ale mog"em te) pracowa% nad operami. W Filharmonii czasami wystawiali(my koncertowe wersje oper, ze (piewakami, ale
bez inscenizacji. W ci!gu roku mia"em
minimum dwadzie(cia pi#% tygodni pracy, czyli dwadzie(cia pi#% programów
w ci!gu roku. I tak by"o przez pi#% lat.
Prosz# sobie wyobrazi% ile czasu mog"em po(wi#ci% na studiowanie materia"u! To by"o g"ównym szcz#(ciem mojej
ca"ej kariery.
– Czy trudno by!o !"czy& prac$ dyry%
genta z komponowaniem?

Katowickie
lata
Mistrza
– To jest niestety zupe"na tragedia... To
s! dwa zupe"nie przeciwne sobie, wielkie )yciowe role. W pewnym sensie
jednak sobie pomagaj!. Kompozytor
musi dok"adnie zna% swój instrument.
Si#gaj!c do historii, Chopin zna" fortepian, ale nie zna" dobrze orkiestry wi#c
kto( mu instrumentowa". Wspó"cze(nie,
w XX wieku kompozytor je(li pisa"
na orkiestr#, musia" j! zna%. Bez wzgl#du na to, czy pisa" na orkiestr# kameraln!, czy symfoniczn!, czy pisa" oper#. Musia" zna% bardzo dobrze swój warsztat.
Sytuacja dyrygenta zatem czasem mog"a
by% podobna. Natomiast w sensie skupienia, w sensie potrzebnego czasu, to s! rzeczy bardzo trudne do pogodzenia. Nauczenie si# jakiego( repertuaru wymaga
d"ugich lat studiów. Niestety nie zawsze tak si# dzieje. Czasem dyrygenci
znaj! partytur# pobie)nie. Z drugiej
strony jest jeszcze praca z orkiestr!,
rozmowy z muzykami... to wszystko zajmuje pe"ne )ycie. Za ma"o jest tego )ycia na ten kolosalny materia"... A kompozytor musi si# skupi% na innych
rzeczach. Wp"ywy muzyki, któr! dyryguje, niew!tpliwie przeszkadzaj! w skupieniu nad w"asn! muzyk!. Dyrygent musi by% ekstrawertyczny – )eby da% innym
ludziom siebie. Kompozytor natomiast
musi by% introwertyczny... zdarzali si#

kompozytorzy i dyrygenci, ale dawniej
by"o wi#cej czasu. Gustav Mahler by"
i dyrygentem i kompozytorem, i jak
p"yn!" statkiem do Ameryki to mia" co
najmniej tydzie', )eby co( napisa%. Dzisiaj, w ci!gu kilku godzin jeste(my
w Australii czy w Japonii. Jest ci!g"a gonitwa za czasem. Pierre Boulez, który by"
kompozytorem, zacz!" dyrygowa% bo
chcia" wykonywa% w"asne utwory. Je(li
zacz!" potem dyrygowa% muzyk# historyczn!, to robi" na swój sposób. I nie
przejmowa" si# tym specjalnie. Zna"em
go osobi(cie w okresie gdy by" dyrektorem New York Philharmony. Mówi" mi
wtedy, )e rano wcze(nie wstaje, pracuje dwie godziny, idzie na prób#, po czym
znowu wraca do pracy kompozytorskiej. W ogóle si# nie przejmowa" dyrygentur!! Robi" to bardzo technicznie,
po swojemu. Wielu by"o takich kompozytorów, którzy zarazem dyrygowali,
ale jedna ze stron ich dzia"alno(ci zawsze
cierpia"a. W ostateczno(ci zawsze przewa)a" jeden element... skutki by"y negatywne, odbija"y si# chocia)by na oryginalno(ci kompozycji. Aby by% sob!,
trzeba bowiem „odczepi%” si# od historii muzyki.
– Z perspektywy pana do#wiadczenia
udzieli!by pan jakiej# rady m!odym
dyrygentom?
– *eby si# uczyli.. i poznawali partytury! Prosz# mi wierzy%, )e dzisiaj wielu m"odych ludzi ich nie zna lub zna je
pobie)nie i dyryguje. To jest nieuczciwe.
– Ma pan jakie# niespe!nione marze%
nie?
– Wiele, wiele... musia"em dyrygowa%
i nie by"o na nie czasu [(miech].
– Dzi$kujemy za rozmow$.
Rozmawiali:

MAREK LYSZCZYNA
i ANNA SZCZEPISZCZAK

Stanis!aw Skrowaczewski (ur. 3 pa!"
dziernika 1923 we Lwowie). W la"
tach 1949"1954 by# dyrektorem Fil"
har mo nii $l% skiej w Ka to wi cach.
Obecnie jest honorowym dyrygentem
Minnesota Orchestra, a tak&e dyry"
gentem go'cinnym Saarlaendischer
Rundfunk Orchestra, Narodowej Or"
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia
oraz Deutschen Radio Philharmonie.
W latach 2007"2010 by# te& g#ównym
dyrygentem Yomiuri Nippon Sym"
phony Orchestra w Tokio. W 1999 zo"
sta# odznaczony Krzy&em Komandor"
skim z Gwiazd% Orderu Odrodzenia
Polski. W 2004 otrzyma# tytu# dokto"
ra honoris causa Akademii Muzycznej
we Wroc#awiu. W 2009 odebra# w Ka"
towicach „Diamentow% Batut(” – na"
grod( przyznawan% przez Zarz%d Pol"
skiego Radia.
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ybuch pierwszej wojny !wiatowej
W
w pocz"tku sierpnia 1914 roku
zastaje Sienkiewicza w jego posiad#o-

Henryk Sienkiewicz pred Grand Hotelem w Krakowie. Fotografia migawkowa, ok. 1910.

Henryk
Sienkiewicz
i Joseph Conrad
w latach I wojny
!wiatowej
STEFAN ZABIEROWSKI
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!ci, w Obl$gorku, za! Conrada-Korzeniowskiego z rodzin" w hotelu, w Krako wie, w któ rym, po 40-let niej
nieobecno!ci, odwiedzaj"c Polsk$, zatrzyma# si$ przed paroma dniami. Tymczasem wypadki ówczesne tocz" si$
z szybko!ci" lawiny. Wobec wypowiedzenia wojny Serbii przez Austro-W$gry, 29 lipca Rosja og#asza mobilizacj$
powszechn", za! 31 lipca w cesarstwie
austriackim te% og#oszona zostaje mobilizacja. W odpowiedzi na to 1 sierpnia Niemcy wypowiadaj" wojn$ Rosji,
a 3 sierpnia sojuszniczce Rosji – Francji. 4 sierpnia Anglia wypowiada wojn$ Niemcom, a od 6 sierpnia Austro-W$gry s" w stanie wojny z Rosj". Strzelcy
Józefa Pi#sudskiego. a dok#adniej Pierwsza Kompania Kadrowa, przekraczaj"
w Micha#owicach granic$ zaboru rosyjskiego i wkraczaj" do Kielc. Kawalerzy!ci legionowi odwiedzaj" autora „Trylogii” w Obl$gorku.
Ale obaj pisarze nie czekaj" biernie
na rozwój wypadków. 2 sierpnia Conrad,
za rad" przyjació#, wyje%d%a z Krakowa
do Zakopanego, tak motywuj"c, w pisanym w dniu 1 sierpnia na papierze firmowym krakowskiego „Grand Hotelu”
li!cie do Johna Galworthy`ego, swoj" decyzj$:
„Z#apa#a nas tu mobilizacja. Jeszcze
przez trzy dni b$d" kursowa#y poci"gi dla
ludno!ci cywilnej; ale z Jessie, która jest
tak" inwalidk" i Jackiem, który czuje si$
niezbyt dobrze (gor"czka), nie !miem ryzykowa& koszmarów wojennej w$drówki. Tak wi$c przynaglany i namawiany,
i po d#ugim (24 godz.) namy!le, zdecydowa#em si$ wywie'& siebie i ca#y nieszcz$sny szczep do Zakopanego (w górach, oko #o 4 go dzin ko le j" st"d),
poza teren wszelkich mo%liwych dzia#a(
wojennych. Wol$ by& raczej unieruchomiony tutaj, gdzie mam przyjació#,
ni% próbowa& wydosta& si$ i utkn"&
w jakim! miasteczku niemieckim, pomi$dzy armiami.”
Ale i Sienkiewicz nie czeka# biernie
na rozwój wypadków. Jak wspomina# autor „Krzy%aków”:
„W pierwszych dniach wojny przyby#em wraz z rodzin" do Krakowa, gdzie
pozostali!my przez kilka tygodni. By#y
to czasy ci$%kiego niepokoju. Troska
o kraj i dzieci nie pozwoli#a mi sypia&.
Cz$sto po kilka nocy z rz$du nie mog#em
zamkn"& oczu, wi$c, jak si$ to zwykle
czyni w takich razach, próbowa#em
czyta& od wieczora do ranka.”
Podobnie tragedi$ rodaków w momencie wybuchu wielkiej wojny (bo tak
wówczas okre!lano I wojn$ !wiatow")
prze%ywa# Conrad. W reporta%u publikowanym po powrocie do Anglii wyznawa#:
„Nie czas i mo%e nie miejsce tutaj rozwodzi& si$ szerzej na temat tragizmu
tamtej sytuacji. Ca#y naród, widz"c jak
jego nieszcz$!cia osi"gaj" szczytowy
punkt w ostatecznej katastrofie, nie
móg# nikomu zaufa&, do nikogo si$ od-

!ród"o: wikipedia

wo!a", znik#d oczekiwa" pomocy. Odarto go z wszelkiej nadziei i nawet z ostatnich z!udze$, ale w%ród zam&tu umys!ów
i niepokoju sumie$ nie by! zdolny
do szukania ucieczki w stoickim godzeniu si& z losem.”
Wszystko wskazuje na to, 'e w Krakowie Sienkiewicz z rodzin# zatrzyma!
si& w swoim ulubionym „Grand Hotelu”, który niedawno opu%ci! Conrad- Korzeniowski. Jak wspomina! Adam Grzyma!a Siedlecki:
„Wtórnym terenem moich spotka$
z Sienkiewiczem by!a ma!a salka w kawiarni Grand Hotelu na ulicy S!awkowskiej. Przyjezdnemu autorowi «Krzy'aków» Kra ków nie by! by w pe! ni
Krakowem, gdyby o 10 rano nie zjawia!
si& w tej salce na na kawusi& ze %mietank# – kawusi& specjaln#, «sienkiewiczowsk#», kawusi&, nad przyrz#dzeniem której dla dostojnego spo'ywcy
czuwa! osobi%cie dyrektor hotelu i restauracji: nazywa! on si& z helle$ska
Chronowski.”
Ale wobec pogarszaj#cej si& dla Austro-W&gier sytuacji wojennej, rosyjski
„walec parowy” (jak wówczas mówiono) podchodzi! ju' pod Kraków, Sienkiewicz, by by" dalej od placu boju, postanowi! wyjecha" do Wiednia. Ale
pobyt w naddunajskiej stolicy nie okaza! si& dla autora „Trylogii” pomy%lny.
Jak pisa! biograf pisarza, Julian Krzy'anowski:
„Przybywszy 17 wrze%nia do Wiednia
przekona! si&, 'e wpad! z deszczu
pod rynn& i 'e unikn#wszy k!opotów
z 'andarmeri# rosyjsk# móg! mie" je
z austriack#.”
Rzecz polega!a na tym, 'e puszczono w obieg, zamieszczon# w prasie francuskiej i rzekomo podpisan# przez
Sienkiewicza, deklaracj& polityczn#,
skierowan# przeciwko pa$stwom centralnym, której adresatem mia!o by" Ko!o Polskie (czyli polscy pos!owie w parlamencie austriackim) we Wiedniu.
Aby nie by" przedmiotem represji ze
strony w!adz austriackich, Sienkiewicz,
za rad# przyjació!, opu%ci! Wiede$ i,
w towarzystwie mecenasa Antoniego
Osuchowskiego, w dniu 3 pa(dziernika
przyby! do neutralnej Szwajcarii, gdzie
osiad! w Vevey.
Par& dni pó(niej Joseph Conrad z rodzin#, dzi&ki daleko id#cej pomocy rodaków, opu%ci! Zakopane i przyby!
do Krakowa. Wyje'd'aj#c z Zakopanego, Conrad, przy pomocy polskich doradców, przede wszystkim znanego krakow skie go ad wo ka ta, dra Teo do ra
Koscha, który prowadzi! mi&dzy innymi sprawy Ignacego Paderewskiego
i Henryka Sienkiewicza, przygotowa!
memoria! przedstawiaj#cy plany swoich
poczyna$ po powrocie do Anglii na rzecz
interesów Polski. Pisa! tam mi&dzy innymi, 'e zamierza:
„Wznie%" i przyzwyczai" publiczno%" w Anglii do tej my%li, 'e Polakom
na le 'y si& le gal ne uzna nie ich
narodowo%ci tak w pa$stwach pokonanych, jak i w pa$stwach zwyci&skich.”

Joseph Conrad, 1904

Z Krakowa przyby! Conrad 10 pa(dziernika do Wiednia, gdzie spotyka! si&
z rodakiem zajmuj#cym wysokie stanowisko w administracji austriackiej, Marianem Bili$skim, bratem austriackiego
ministra skarbu, Leona Bili$skiego,
a tak'e z ambasadorem ameryka$skim.
Fredericem C. Penfieldem. Potem, nie
bez trudno%ci, skierowa! swe kroki
do neutralnych wówczas W!och, gdzie
wraz z rodzin#, dotar! 20 pa(dziernika.
Tak wi&c ówczesne drogi Sienkiewicza i Con ra da prze bie ga !y po dob nie – ucieczka przed dzia!aniami wojennymi do Krakowa, a pó(niej dalej
do Wiednia, a stamt#d do neutralnego
kraju – Sienkiewicz do Szwajcarii,
a Conrad do W!och. Z tym wszelako, 'e
Szwajcaria sta!a si& dla Sienkiewicza
miejscem docelowym, natomiast Conrad z portu w Genui statkiem holenderskim powróci! do Anglii. Obydwaj pisarze byli w tych latach. cho" w sposób
odmienny, wci#gni&ci w dzia!alno%"
polityczn# na rzecz Polski.
ienkiewicz, znany od dawna, ze
Sinteswych
spo!ecznych i politycznych zaresowa$, podj#! si& w Szwajcarii sze-

ro kiej dzia !al no %ci cha ry ta tyw nej
na rzecz zniszczonego przez dzia!ania
wojenne kraju. Wedle kalendarium sienkiewiczowskiego pióra Juliana Krzy'anowskiego:
„W styczniu powstaj# równocze%nie
dwa komitety pomocy ofiarom wojny;
w Vevey instytucj& pod nazw# Comite`
General de Suisse pour les Victimes de
la Guerre en Pologne organizuje Sienkiewicz wraz z I. Paderewskim i A. Osuchowskim, w Krakowie za% dzia!a %ci%le z poprzednim zwi#zany Komitet
Biskupa Krakowskiego.”
Ju' 1 lutego 1915 roku og!asza Sienkiewicz odezw& „Do ludów cywilizowanych”, w której apeluje o udzielenie pomocy Polakom. Czytamy w tej odezwie:

„Wi&c w imi& tego udzia!u w 'yciu
ludzko%ci, w imi& praw, jakie ów udzia!
daje, w imi& nauki Chrystusowej, w imi&
cierpie$ dawnych i obecnych, zwracam
si& do was, ucywilizowane narody,
i wzywam dla mojego – waszej pomocy. Niech d(wigaj# si& z gruzów polskie
miasta i wsie. Niech ch!opu polskiemu
nie zbraknie si! do uj&cia p!uga ni ziarna na obsianie gleby; niech serce polskie dozna innych uczu" prócz bólu,
niech g!os polski przestanie by" tylko
j&kiem powszechnym. Niech matki
polskie potrafi# da" dzieciom co% wi&cej prócz !ez.
Chleba i dachu dla polskiego ludu, by
móg! doczeka" wiosny odrodzenia.”
Dzia!ania Komitetu wspierane zosta!y – co w ówczesnej sytuacji politycznej
by!o zrozumia!e – przez ambasadorów
rosyjskich – Aleksandra Beckendorfa
w Londynie i Aleksandra Izowolskiego
w Pary'u. W marcu 1915 roku Ignacy Paderewski zwróci! si& do Conrada z propozycj# przy!#czenia si& do Komitetu.
W odpowiedzi Conrad przes!a! na r&ce
wybitnego pianisty i polityka telegram
nast&puj#cej tre%ci:
„Z pe!nym szacunkiem dla Pana wybitnej osobowo%ci nie mog& wst#pi"
do Komitetu, w którym, jak si& dowiaduj&, b&d# wyst&powa" nazwiska Rosjan.”
Odmowa Conrada sta!a si& (ród!em
licznych konfliktów i nieporozumie$.
Wspomina! po latach przyjaciel Conrada i jego polityczny doradca Józef Hieronim Retinger:
„Wyjecha!em do Londynu, a w kilka
dni pó(niej przyby! tam sam Paderewski i, spotkawszy mnie, zacz#! mi robi"
nies!ychanie gorzkie wymówki, 'e najprawdopodobniej z mojej winy Conrad
odmówi! udzia!u w angielskim komitecie dla ofiar wojennych w Polsce. Pokaza! mi telegram otrzymany od Conrada,
w którym ów o%wiadcza! – nie pami&tam ju' dok!adnie jakimi s!owy – 'e nie
we(mie udzia!u w komitecie, którego
jednym z protektorów by! hr. Beckendorf, ówczesny ambasador rosyjski
w Londynie.[...]”
Jeszcze gorzej rzeczy si& przedstawia!y w Vevey. Wspomina! cz!onek Komitetu Jan Per!owski:
„W istocie cele Komitetu by!y o wiele szersze. Chodzi!o nie tylko o pomoc
materialn#, lecz tak'e o propagand&.
Chcieli%my przypomnie" %wiatu, 'e Polacy istniej#, 'e Polska chce istnie"
i ma do tego nieprzedawnione prawa.
Conrad odmówi! wspó!pracy z naszym
Komitetem pod pretekstem, 'e bierze
w nim jaki% udzia! «ambasador carskiej
Rosji» / Dawa! lekcje patriotyzmu Sienkiewiczowi i
Paderewskiemu. Pami&tam chwil&, gdy mecenas Osuchowski, wi ce pre zes Ko mi te tu, su chy
staruszek. o oczach wci#' gorej#cych
najszlachetniejszym zapa!em, zawiadomi! nas, trz&s#c ko%cianymi r&kami
w powietrzu i j#kaj#c si& ze wzruszenia,
'e «pan Konrad Korzeniowski, znakomity pisarz angielski, zawiód! nasze
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Telegram Conrada do Paderewskiego, 1915.
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oczekiwania». Zapad!a cisza. Ogarn"!o
nas zdumienie, jakkolwiek znali#my
przesz!o#$ Conrada. Przecie% wspó!dzia!ali z Komitetem nawet cudzoziemcy %yczliwi Polsce. Sk&d ta niech"$? Odpowied' na to da! Sienkiewicz, jak
zawsze spokojnie i w s!owach prostych:
„To zwyk!a rzecz. Cz!owiek nieraz m#ci
si" za swój w!asny z!y uczynek.”
Wypowied' Sienkiewicza zdawa!a
si" po wtó rze niem za rzu tów, ja kie
pod koniec wieku stawia!a Conradowi
Eliza Orzeszkowa w s!ynnym artykule
„Emigracja zdolno#ci” pomieszczonym
na !amach petersburskiego „Kraju”.
Autorka „Nad Niemnem” pisa!a tam,
maj&c na my#li Conrada:
„Zdolno#$ twórcza to sama korona ro#liny, sam szczyt wie%y, samo serce serca narodu. I ten kwiat, ten szczyt,
to serce odbiera$ narodowi swemu i oddawa$ Anglosaksonom, którym ptasiego mleka nawet nie brakuje, dlatego, %e
dro%ej za nie p!ac&! Ale% o tym pomy#le$ nawet niepodobna – bez wstydu!”
Wszystko wskazuje na to, %e kierowano pod adresem Conrada lekkomy#lne
oskar%enia, nie zdaj&c sobie sprawy
z przyczyn takiego w!a#nie stosunku tego pisarza do Rosji. Nie wiedziano, albo nie chciano wiedzie$, %e Konrad Korzeniowski, syn bohaterów narodowej
sprawy, by! wraz z rodzicami zes!any
jeszcze przed wybuchem powstania 1863
do Wo!ogdy, za kr&g polarny. (e przedwcze#nie opu#cili go rodzice, ofiary
moskiewskich prze#ladowa). (e dopiero posiadanie obywatelstwa angielskiego umo%liwi!o Konradowi Korzeniowskiemu bezpieczne odwiedziny
rodzinnych stron. (e w eseju „Wojna i autokracja„(1905) ostro krytykowa!

polityk" Rosji. (e jego znakomite utwory literackie powie#ci „Tajny agent”
(1907) i „W oczach Zachodu” (1911) dawa!y wstrz&saj&cy obraz rosyjskiej autokracji i dywersyjnych dzia!a) ambasady rosyjskiej w Londynie. Zaiste
trudno by!o wymaga$ od cz!owieka
o takich do#wiadczeniach wspó!pracy
z przedstawicielami rosyjskiej dyplomacji. A zarazem Conrad w swojej twórczo#ci podejmowa!, cho$ w skromnych
rozmiarach, problematyk" polsk&. Do#$
wymieni$ autobiograficzny tom „Ze
wspomnie)”, czy opowiadanie „Ksi&%"
Roman”
Pisarz nie zapomnia! te% o swoich zakopia)skich zobowi&zaniach i usi!owa!
w zmienionej sytuacji podejmowa$
na gruncie angielskim pewne dzia!ania
na rzecz Polski. I tak 15 sierpnia 1916
roku z!o%y! wspólnie z Retingerem wizyt" w brytyjskim Ministerstwie Spraw
Zagranicznych i przedstawi! tam memoria! „Kwestia polska” zawieraj&cy projekt wskrzeszenia niepodleg!ego pa)stwa
polskiego pod protektoratem mocarstw
Ententy. W roku 1919 opublikowa! obszer ny esej „Zbrod nia roz bio rów”,
w którym broni! interesów niepodleg!ego pa)stwa polskiego, nawet zdobywaj&c si" na krytyk" polityki mocarstw zachodnich.
skar%enia Conrada o brak uczu$ paO
triotycznych przez Sienkiewicza
oparte by!o na nieznajomo#ci sprawy.
Relacjonowane z drugiej r"ki przez niech"tnego Conradowi polskiego dyplomat" Jana Per!owskiego (podobnie jak
Conrad wychowanku wuja Tadeusza
Bobrowskiego) nie wydaje si" w pe!ni
wiarygodne. Tak wi"c konflikt tych

dwu wielkich Polaków w istotnej mierze oparty by! na nieporozumieniu wynikaj&cym z nieznajomo#ci motywów
dzia!ania i dokona) autora „Lorda Jima”.
Przecie% i Sienkiewicz i Conrad wedle
swej najlepszej woli zabiegali w owych
prze!omowych latach o sprawy polskie. Wydaje si", %e ju% po #mierci
Sienkiewicza w roku 1916, co# z tych
oskar%e) dotar!o do Conrada, skoro on
uzna! za stosowne wyja#ni$ swoj& postaw" polskiemu dziennikarzowi w Stanach
Zjednoczonych, Antoniemu Czarneckiemu, któremu powiedzia!:
„Nie by!o moj& rzecz& wydawanie s&du o tych, co organizowali ten Komitet.
Gdy stwierdzi!em, %e ambasador carskiej
Rosji przyj&! cz!onkostwo w Komitecie,
prosi!em przywódców polskich, by mieli
mnie za usprawiedliwionego, i% cz!onkiem Komitetu by$ nie mog".”
Ale zarazem dodawa!:
„To w!a#nie zdarzenie spowodowa!o
nie któ rych przy wód ców pol skich
do uznania mnie za takiego, który zapomnia! o kraju swych ojców. Co jednak
ja uczy ni !em dla spra wy pol skiej
w zwi&zkach wy!&cznie angielskich,
oraz wy!&cznie polskich, wiedz& ci,
którzy razem ze mn& pracowali.”
Wydaje si", %e najpe!niej i najsprawiedliwiej postaw" Conrada w latach pierwszej wojny #wiatowej oceni! Stefan (eromski, pisz&c o publicystyce tego
pisarza na tematy polskie:
„Znakomity autor czyni! wówczas
co móg!: rzuca! na szale wa%&cych si" losów swe na zwi sko. Je ste #my mu
wdzi"czni za to przyczynienie si" za nami w chwilach stanowczych i decyduj&cych.”
!
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oniewa! od lat powtarzam, !e
moim ulubionym "l#skim s$owem jest czasownik drzistn!" – „upa"%, waln#%”, nie ukrywam, !e
w czasie ostatniego konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po "l#sku” (listopad 2015) szczególnie mi$o by$o mi
us$ysze% imies$owow# form& udrzistany – u!yt# w znaczeniu „ub$ocony
po deszczu”. By$y to zmagania jubileuszowe – dwudzieste pi#te, !artobliwie
okre"lane mianem ligi mistrzów, bo
uczestniczyli w nich tylko laureaci
z poprzednich lat. Wszyscy oni – bez
wyj#tku – zaprezentowali teksty wyj#tkowej urody, wyg$oszone "l#szczyzn#
najszlachetniejszego gatunku.
A skoro dzisiejszy odcinek zacz#$em
od drzistania, przywo$am teraz inne
charakterystyczne postacie czasownikowe. Us$yszeli"my wi&c np. od pani z Zabe$kowa rozka'nikowe nie ga#bujcie sie
„nie wstyd' cie si&”, wy wie dzio ne – oczywi"cie – od ga#by z zachowanym w gwarach "l#skich pierwotnym
„g”, natomiast uczestnik z Radlina
u!y$ wariantu zaha#bi$a sie „zawstydzi$a si&” – z „h”. Cudowne by$o zdanie
blyst$ach na zygor – „spojrza$am na zegar”, a nie mniej wyraziste – musieli sie
fest giba" za robotom z czasownikiem
giba" si% „uwija% si&”.
O bohaterze jednej z gaw&d powiedziano, !e sie roztopierzo$, czyli „wym#drza$ si&”. W innej opowie"ci syreny sie
za& roztopierza$y – „syreny znów si& rozlega$y”. By$y to ciekawe u!ycia przeno"ne, bo s$owniki rejestruj# znaczenia konkretne: „rozk$ada% si& z czym", rozci#ga%
co" szeroko”, „zajmowa% wokó$ siebie
du!o miejsca”, „rozprzestrzenia% si&, rozszerza% si&” (por. np. Bo!ena Cz#stka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena Synowiec: „Ma$y s$ownik gwary Górnego
(l#ska”, Katowice 2000, str. 217).
Pani z Wodzis$awia (l#skiego opowiada$a o odbywaniu – „obrz#dzaniu
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Udrzistany
trzody, karmieniu inwentarza” i kidaniu gnoja – „rzucaniu gnoju (na polu
do wozu)” (por. !artobliwy zwrot kida"
sie 'urym – „gada% g$upstwa, mówi%
nieprawd&”). Wielu opowiadaj#cych
u!y$o czasowników spokopi" „zrozumie%”, erbn!" „wzi#%”, faroni" „pieronowa%” (od farona – wariantu pierona),
zezgowi" „zbroi%”, zakali" „zabrudzi%”, cli" „t&skni%”, chechla" „ko$ysa%”. W monologu jednego z nich
u!yto 1. osoby liczby pojedynczej pookludzom „poopowiadam”, narratorka
innej opowie"ci z kolei musi cha$pa kludzi" – „dom prowadzi%” i dodaje:
przybyda$ach si%, czyli „przyzwyczai$am si&”. Czasem z robot# nadbydzie – „nie zd#!y”.
Uderzaj#ca – jak zawsze – by$a liczna obecno"% form ró!ni#cych si& tylko
cz#stkami morfologicznymi od postaci j&zyka ogólnopolskiego, takich np.
jak niy wia (charakterystyczne dla
Opolszczyzny) – „nie wiem”, mono
„mo!e”, pro&ci" „prostowa%”, loce „lata”, pedzany „powiedziany”, dychn!"
„odetchn#%, odpocz#%”, pomieszka"
„mieszka%”, ukro" „ukroi%”, zamurzy"
„zamurowa%”, umrzyli „umarli”, pomin!" „przemin#%, umrze%”.
Sk$adniow# wyj#tkowo"ci# odznaczaj# si& konstrukcje jo nim niy ma „ja
nim nie jestem”, niy ma szcz%&liwo „nie
jest szcz&"liwa”, mnie je jeden „ja jestem jeden”, to niy ma izba „to nie jest
izba”, tak to temu by$o „tak to by$o”,
a pe$n# ekspresji dosadno"ci# – zwroty mnie sie tu mierznie „mnie si& tu nudzi”, zacz$y d(wiga" 'yrdka „zacz&$y
podnosi% poprzeczk&”, wo'a sie to
do prowdy, za frelami &widrzy „za pannami si& rozgl#da” czy dzi& ju' jest
pod dornikiem „dzi" ju! jest pod darni# – nie !yje”.
Pojawia$y si& te! kalendarzowe frazy, takie jak po &wi%tym Jakubie kartofle na dubie, na Gromnice zimy po$owi-

ce, po &wi%tym Wojciechu zbo'e lepiej
trzymej w miechu, a tak!e sentencjonalna konstrukcja jak bydzie 'ytko, to bydzie wszytko.
Nietrudno si& domy"li%, !e klimat
tych!e opowie"ci by$ na ogó$ melancholijno-wspomnieniowy, archaizuj#cy. A przecie! w jednej z gaw&d pojawi$ si& dizajn, a w innych – zdania
takich ksi!'ek jest full i dzi& prawdziwych kowoli ju' nie ma z modnymi anglicyzmami dizajn i full oraz z a! nadto wyra'nym nawi#zaniem do s$ów
popularnej wspó$czesnej piosenki dzi&
prawdziwych Cyganów ju' nie ma.
Bo )l!zoki sie miyniom! – chcia$oby si&
w tym momencie zacytowa% s$owa
uczestniczki konkursu z Jastrz&bia
Zdroju.
Ale nadal mówi# o szumnych zi%ciach
„przystojnych, $adnych zi&ciach”, roztolicznych godkach „rozlicznych, rozmaitych opowie"ciach”, przanych ludziskach „kochanych, lubianych ludziach”,
smro dla wym luf cie „smro dli wym,
"mierdz#cym powietrzu”, o kim" pie&ciatym „lubi#cym pieszczoty” albo
wrazidlatym „w"cibskim”, wra'liwatym
„wra!liwym”, o kim", o czym" hernym
„bogatym, dostatnim” czy u&mordanym
„brudnym”.
Przed Wigili# mówi# o kaprach „karpiach”, a ca$y rok u!ywaj# porówna)
g$upi jak za star! Polsk! i s$aby jak
cwist (cwist – „prz&dza do cerowania”).
Na Siewierz mówi# Siewior, a od nazw
Radzionków, Bobrek, Szombierki wywiod# czasem dawne przymiotniki radzi#ski, bobrecki i szombierski – tak jak
konsekwentnie utrzymuj# dope$niacz
rzeczowników rodzaju !e)skiego z archaiczn#, staropolsk# ko)cówk# „-e”:
do Italie, z elektrownie, z ku(nie, z piwnice, do kuchnie, do &wietlice – „do Italii, z elektrowni, z ku'ni, z piwnicy,
do kuchni, do "wietlicy”.
!
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Po latach, kiedy droga !ycia znów zaprowadzi j" do Katowic, b#dzie wie$
lokrotnie wspomina%: „Jakie czyste by&o kiedy' to miasto: w at&asowych
prunelkach sz&am z domu do teatru”.

sierpnia 1939 r. dwie skrzynie z ma30
teria!ami osobistymi zosta!y nadane w Poznaniu z miejscem przeznaczenia:

Bia!a Podlaska, w "lad za moimi rodzicami, którzy zdecydowali si# na ucieczk#
na wschód. Tylko jedna skrzynia dotar!a
na miejsce. W tej zaginionej znajdowa!o
si# wiele materia!ów dokumentuj$cych
dzia!alno"% artystyczn$ Lili Larys. Przepad!y na zawsze.
Pozosta!y jedynie relacje, wspomnienia i odnajdywane czasem skrawki druku, wyblak!e fotografie, jakby domagaj$ ce si# swej fak tycz nej hi sto rii,
kontekstu w jakim kiedy" pojawi!y si#
na "wiecie. Ocala!a seria korespondencji – listy, kartki pocztowe z zapisem niezwyk!ych ludzkich losów.
By!em najm!odszy w naszej rodzinie
i to g!ównie ja by!em zainteresowany
wspomnieniami mojej matki. Wraca!a
do nich niech#tnie, gdy& mój ojciec – jej
drugi m$& – mia! krytyczny stosunek
do artystycznej przesz!o"ci swojej &ony.
Krym

rodzi!a si# w 1909 roku na Krymie,
U
w Ja!cie, dok$d jej rodzice – Andrzej
i Teodozja Maliszewscy – zdecydowali si#

Lili Larys – Helena Maliszewska, Pozna!, 1933

Nie chcia!a
mieszka"
w Katowicach
– Lili Larys!

wyjecha% w 1905 roku ze wzgl#dów
zdrowotnych. 'wietnie im si# powodzi!o; wykszta!cenie Andrzeja i jego zmys!
do interesu pozwoli!y mu uruchomi% firm# kosmetyczno-fryzjersk$, z nowo"ciami prosto z Pary&a. (yli w otoczeniu pysznej natury i wspania!ych ludzi. Tam
wzrasta!a ma!a Lili. Dom Maliszewskich
odwiedzali arty"ci – m!ody Aleksander
Werty)ski i Iwan Moz&uchin, który w ich
salonie prezentowa! kroki nowego ta)ca – tanga. Zanim sp!ynie krwi$ i b!otem
rewolucji, Krym d!ugo jeszcze b#dzie
pachnia! figami i magnoli$. Turcy i Tatarzy b#d$ oferowa% swoje egzotyczne s!odycze. Król hiszpa)ski, Alfons XIII, zd$&y jeszcze odwiedzi% ja!ta)ski port.
Lili pobiera lekcje fortepianu i ucz#szcza na zaj#cia do szko!y baletowej, co
od pocz$tku traktuje powa&nie. Ma talent i du&o wdzi#ku.
Jej ojciec, Andrzej, zd$&y! uciec
przed falang$ bolszewick$ w 1918 roku
i zbieg! do Francji. W Ja!cie zosta!a &ona z trójk$ dzieci – przeszli i prze&yli terror, g!ód i anarchi# wojny domowej.
Antibes, …./…. 1919
Madame et Mlle Maliszewska
Yalta, Crimea – Hotel Djalita

Kochana Tole!ko i Dzieciaczki moje!
Dzi" rok up#yn$# od mojego rozstania
si% z Wami i nic nie wiem o Was.
Ja my"l$ moj$ "l% Wam moje &yczenia,
b$d'cie zdrowi,
Tatu", Andrzej Maliszewski.
Warszawa
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JERZY P#ACZKIEWICZ

odró& do Warszawy matki z trójk$
Pdzie
ci trwa!a trzy miesi$ce; przybyli

jesieni! 1922 roku, wyn"dzniali i g#odni, przysi"gaj!c nigdy ju$ jej nie opu%ci&.
Lili zosta#a oddana do prowadzonej
przez zakonnice szko#y z internatem
w W!chocku. Po roku wróci#a stamt!d
st"skniona za ta'cem. Po wykonaniu
zaledwie kilku pas, Lili zosta#a przyj"ta na zaj"cia u baletmistrza Aleksandryjskiego; czyni#a b#yskawiczne post"py.
Pierwsze wyst"py grupy baletowej,
w których uczestniczy#a Lili Maliszewska mia#y miejsce w Warszawie pod koniec 1926 roku. Wkrótce nast!pi#y wyjazdy do ró$nych miejsc w kraju. Z tych
objazdowych wyst"pów wspomina#a
szczególnie mi#o wspó#prac" i kontakty z Janin! Madziarówn!, Wincentym
(oskotem i Józefem Sendeckim, zas#u$onymi ju$ artystami sceny.
Zaledwie po roku zacz"#a wyst"powa&
solo, w duetach i tercetach tanecznych,
w takich teatrach i kabaretach przedwojennej Warszawy jak Momus, Czarny
Kot, Czerwony As, Nitouche. I znowu
wyjazdy, ju$ jako Lily Larys, bo taki
pseudonim podpowiedzia# jej impresario i opiekun artystyczny, Blachman. Jak
mawia#a, objecha#a z wyst"pami „ca#!
ówczesn! Polsk"”. Jej popisowym numerem by# „Umieraj!cy #ab"d)” Saint-Saënsa, z którym objecha#a ca#y kraj.
W roku 1933, w czasie wyst"pu w pozna'skim Palais de Danse, zosta#a sfilmowana w tym w#a%nie ta'cu.
Doskona#y tancerz, Konrad Ostrowski
wybra# j! na swoj! partnerk"; tworzyli razem pe#ne ekspresji duety. Ocala#e recenzje odnotowuj! aplauz publiczno%ci
i bardzo pochlebne zdanie ówczesnej krytyki. Nast"pnym partnerem by# wybitny
tancerz Andrzej *nie$y'ski! W%ród muzyków, którzy jej akompaniowali do ta'ca byli Zygmunt Karasi'ski, Szymon Kataszek, Arnold Lewak.
Mia#a wdzi"k i powab, elegancj"
i osobisty czar. Zadurzony student ze
Lwowa zanuci jej do ucha w Parku Stryjskim w 1929 roku: „Ich küsse Ihre
Hand, Madam…”, muzyk Arnold Lewak
ofiaruje w (odzi pier%cionek z szafirem
cejlo'skim i wyrytymi inicja#ami, fotografowie zaproponuj! jej sesje zdj"ciowe. W Katowicach kto% wpisa# jej
do notatnika refren piosenki: „Jak )le
i trudno mi $y& bez twej mi#o%ci…”.
Wybra#a Mieczys#awa Stefanickiego, m#odego porucznika lotnictwa polskiego, z którym by#a zar"czona przez
kilka lat. Rozstanie nast!pi#o pod koniec 1933 roku, gdy Lili „dla innego”
zdecydowa#a si" zerwa& i z narzeczonym, i z karier! artystyczn!. Oficer
lotnik zginie w 1940 roku zamordowany w Katyniu, a Lili do ko'ca $ycia, kiedy tylko spotka j! co% z#ego, b"dzie sobie wypomina&: „To kara za Mietka”.

na do Parku Ko%ciuszki na sesj" zdj"ciow!, z której ocala#o nawet kilka fotografii… „Trubadur Warszawski” podaje
adres kontaktowy: Lili Larys, tancerka – Katowice, kabaret Mascotte! Po latach, kiedy droga $ycia znów zaprowadzi j! do Katowic, b"dzie wielokrotnie
wspomina&: „Jakie czyste by#o kiedy% to
miasto: w at#asowych prunelkach sz#am
z domu do teatru”.
W ksi!$ce Bo$eny Mamontowicz-(ojek pt. „Terpsychora i lekkie muzy”,
wydanej w 1970 roku Lili odnajdzie nazwiska swych partnerów i kole$anek ze
sceny, z którymi wyst"powa#a w latach 1927–1933; zakre%li je i b"dzie
wspomina&: Nelly Ignatowska, Ina Ney,
Irena Topolnicka, Iga Korczy'ska, Zdzis#aw +adejko.
Przesta#a wyst"powa& ze wzgl"du
na swego pierwszego m"$a, Stefana Osmólskiego, który dziesi"& lat pó)niej przejdzie szlak Armii Andersa przez
Monte Cassino do Londynu. Zwi!zek ten
sk#oni j! do zmiany zawodu: w 1934 roku Helena Maliszewska uko'czy#a kurs
zorganizowany przez Institut de Beauté
KLYTIA w Pary$u i jeszcze w tym samym roku uruchomi#a w#asny gabinet
kosmetyczny o nazwie „Madeleine”,
w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia.

Jest samodzielna i sta& j! na niezale$no%&. Ch"tnie udziela pomocy materialnej swym kolegom ze sceny. Zachowa#
si" odcinek pocztowy przekazu pieni"$nego z maja 1939 r. od tancerki, Ireny Topolnickiej, z notk!:
Wczoraj wróci!am z "odzi, gdzie by!am 5 dni na wyst#pach. Zdoby!am troch# floty i zaraz przesy!am Tobie swój
d!ug, o którym na razie zupe!nie zapomnia!am. $ciskam Ciebie i malutk%
i czekam odpowiedzi na mój list, Irka.
S#ynny bas baryton, Pawe# Prokopieni, nie b"dzie tak s#owny i d#ugu nie ureguluje. Ale zostawi %lad relacji na swej
fotografii z zabójczym spojrzeniem
amanta i z dedykacj!:
Bardzo Mi!ej i Kochanej Pani Helenie Maliszewskiej, w dowód sympatji
za tyle okazanego serca podczas pobytu w Poznaniu, Pawe! Prokopieni.
Pozna&, 16.X.1936.
Zaleszczyki
1934 roku urodzi#a si" jej córka,
W
Iru sia. Ka$ de wa ka cje sp" dza
z dzieckiem na dalekich wyjazdach.

Katowice i Pozna!
Katowice – w#a%nie uko'czono
Iulicbuznów
dow" nowoczesnego domu na rogu
Jana i Dworcowej. Zostaje zaproszo-

Lili Maliszewska, po prawej – Ja!ta 1915
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Fot. Rembrandt, Lwów, 1929. W!. Jerzy P!aczkiewicz

i ograniczenia komunikacji. (…) B"d& tedy spokojna i oczekuj od P. H. listu poleconego z kwitem na nowy baga' i mnie
w Bia!ej P [odlaskiej] 31 bm., gdzie Ciebie odwiedz$ na jeden dzie#.
Daj serdecznego buziaka, Z.
Bia!a Podlaska i Lublin
i"c ucieczka na wschód – gin! paW
mi!tki i dobytek. Czas wojny i groz" okupacji prze%yj! w Bia#ej Podlaskiej – w zau#ku pomi"dzy wi"zieniem,
gettem i cmentarzem. Cz"sto b"d! si" rozstawa&: to Lublin, to znowu okoliczne
wioski. Na listach i kartkach pocztowych
pojawi#y si" nowe znaczki – z napisem
General Gouvernement albo Deutches
Reich, z profilem Adolfa Hitlera:
)uków, 20.VI.44 r.
Kochany Zygmusiu!
(…) Wszystko to, co zdobyli%my z takim trudem, nie wolno nam bez g!$bszego rozwa'enia za bezcen traci(. Jeste%my teraz we troje i o tym zapomina( nie
mo'na. Dla Bogusia trzeba ju' szykowa(
ciep!e rzeczy na zim$. Tu za 'adn" cen$ nic nie zdob$dziesz. (…) Ciekawa jestem ile gospodarze b$d" liczy( za kurcz$ ta! W in nych wsiach po dob no
po 20 z!. Jak b$dzie z cukrem? Na wsi
kupi( nie mo'na.
Wieczorami móg!by% gotowa( sobie
kasz$, na litr wrz"tku porcelanowy kubeczek i odstawi( na wolny ogie#. Móg!by% kupi( u p. Kami#skich mleka. Kasz$,
kluski k!adzione, to zdaje si$ potrafisz.
Kartoflank$ z zacierk" i s!onin" z cebulk" okrasi(, to po'ywne.
)yczymy Ci spokojnych nocy i wytrwania, polecaj"c Bozi. Ca!uj$ Ci$ razem
z Bogusiem mocno,
Twoja Lili

Lili Larys (Helena Maliszewska) jako Cyganka

Latem 1938 jad! we dwójk" do Zaleszczyk – w s#omkowych kapeluszach
i z siatkami na motyle.
Tam w#a$nie Lili pozna swego partnera na reszt" %ycia: to Zygmunt P#aczkiewicz, prawnik i ekonomista, absolwent
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Przeprowadzi si" dla niej do Poznania, b"dzie j! uczy& francuskiego, a ona,
w swej pi"knej kaligrafii, przepisze
„na czysto” jego wiersze pisane o niej
i dla niej.
Tej nocy z nieba poca!unki lec"
B!ogos!awione, najs!odsze, tajemne,
Koj" westchnienia
I susz" !zy nasze – wzajemne.
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Nowy taniec lambeth walk b"dzie
rytmem ich pierwszego ma#%e'skiego
karnawa#u. A gor!ce lato 1939 sp"dzone w Jastarni b"dzie ich ostatnim,
przedwojennym latem; ostatnim poci!giem wróc! do Poznania, gdzie rozpocz"to ju% kopanie rowów przeciwlotniczych.

Pozna#, 28.VIII.39 r.

Bia!a Podlaska, 5.VII.44 r.

Kochana Lili,
Pisz i to pr$dko jak dojecha!a% i gdzie
upatrzy!a% sobie sta!e locum. Pozna#
w kilka godzin po Twoim wyje&dzie ca!y rozkopany a nastrój podniecenia
wzrasta. Dzi% po po!udniu zabieram
si$ do pakowania swoich rzeczy a nast$pnie Twoich pozosta!o%ci i przedmiotów gabinetowych (…)

Moja Kochana Lili!
(…) Dzi$kuj$ Bogu Wszechmocnemu, 'e
Was w por$ st"d wywioz!em: nie mówi"c
ju' o kwestii utraty 'ycia, mo'na dosta( pomieszania zmys!ów od ci"g!ych ataków,
warkotu na niebie i ziemi. Z ka'dym
dniem jest coraz gorzej w tej sprawie.
Wszyscy nasi wspólni znajomi opu%cili ju'
Bia!", udaj"c si$ w rozmaitych kierunkach.
W urz$dzie siedzimy prawie ju' spakowani oczekuj"c rozkazu wyjazdu. W mieszkaniu naszym nie ma okien i futryn. Czym'e wi$c s" wobec tych ogl$dnie podanych
faktów wszelkie ja!owe spory i urazy? Lepiej módl si$ z Bogusiem, abym móg!
do Was kiedy% ca!o i szcz$%liwie dojecha(,
jestem bowiem Wam w 'yciu, chyba jeszcze potrzebny? (…)

Pozna#, 29.VIII.39 r., godz. 23-cia.
Lili Najdro'sza!
St$skni!em si$ ju' bardzo za Tob", mimo 'e tak niedawno 'egna!em Ci$
na dworcu, niedawno bo przecie' dopiero wczoraj. Dzi% spiesz$ w Twe
strony …
Sytuacja w Poznaniu jest b. gro&na:
zarz"dzono ostre pogotowie, na wszystkich placach zrobiono rowy (Placu Wolno%ci nie pozna!aby%), w ka'dej chwili
mo'na spodziewa( si$ nalotów lotniczych

Siostra Lili, Cecylia, te% uciek#a z Poznania, schronienie na czas wojny znalaz#a ze sw! rodzin! w Stalowej Woli.
Na ile to by#o mo%liwe w takich warunkach, pisz! do siebie:

Lublin, 18.V.44 r.
Kochana Cesiu!
(…) My!my prze"yli noc grozy dn. 11
bm.! Miasto by#o z góry o!wietlone.
Po pewnym czasie rozpocz$#o si$ bombardowanie – jak równie" z do#u, obrona przeciwlotnicza. Zd%"yli!my tylko z#apa& p#aszcze a ja troch$ ubra& dziecko
i zbiec na dó# klatki schodowej. Tak
w bramie stali!my w trwodze oczekuj%c
lada chwila najgorszego. Sporo osób
zgin$#o – du"o rannych. W kilku punktach miasta by#y bomby rozpryskowe,
które siej% zniszczenie i !mier&. Widok
trafionych domów jest okropny – w promieniu kilkuset metrów nie ma szyb
a nawet okien z ramami. Od nas nie daleko spad#o 6 bomb – detonacje straszne, !wist i p$d powietrza – og#uszaj%ce,
!wiat#o o!lepiaj%ce! Cz$!& ludno!ci
z miasta wyw$drowa#a, cz$!& co dzie'
na noc ucieka z poduszk% i kocem
do znajomych na pobliskie wsie, inni
znów po rowach kryj% si$, a kto ma
schrony – tam d%"y ju" z samego wieczora.(…)
Trzy katowickie adresy

two wci%" grabi wyczuwaj%c anarchi$. S%dz$ jednak, "e do dwóch miesi$cy stosunki powinny si$ unormowa&
tutaj i b$dzie mo"liwo!& sprowadzenia
Was, czego ogromnie pragn$. Mo"liwo!ci bowiem na przysz#o!& widz$ dla siebie du"e. Mam bowiem tutaj tak% du"% ilo!& sa mo cho dów, ogrom nych
gara"y, warsztatów, jakich nie mia#a
nawet dawna Warszawa; potrzeba jednak to wszystko zorganizowa&. Tote"
pracuj$ od rana do wieczora, my!l%c
o przysz#o!ci, poznaj%c stosunki miejscowe i powoli aklimatyzuj%c si$ na tym
terenie.(…)
Ca#uj$ i !ciskam Was najserdeczniej,
Zygmunt.
Katowice, 17.III.45 r.
(…) Sporo szczegó#ów z "ycia na )l%sku – mojego osobistego – poda#em Tobie ju" w poprzednim li!cie. Od tego czasu nie wie le si$ zmie ni #o. Han del
prywatny nadal prawie nie istnieje, nic
te" dosta& nie mo"na – brak pieni$dzy
w obiegu. Poza fryzjerami, lekarzami,
dentystami przyby#ymi ze wschodu,
brak nadal szewców, krawców itd.

Otwieraj% si$ powoli nowe kawiarnie
i restauracje, w których zreszt% nic dosta& nie mo"na. Mimo tych trudno!ci
aprowizacyjnych nap#yn$#a tutaj ca#a fala ludzi z innych dzielnic Polski w poszukiwaniu posad, zarobków itp. I zape#nia miesz ka nia po nie miec kie. Ja
od tygodnia mam równie" przydzielone
mieszkanie przy ul. Miko#owskiej 17 m. 4
w centrum miasta, wyj%tkowo wiele
nie obrabowane. (…)
Listy, telefony, telegramy – podniecenie ogromne! Po tylu latach poniewierki zaczyna si% nowe !ycie...
Katowice, 22.III.45 r.
Kochana Lili,
Ciesz$ si$, "e Ty i nasz Bogu!, mimo
trudno!ci lubelskich, jeste!cie zdrowi i t$sknicie równie" za mn%. Bliska jest ju"
chwila, kiedy znów si$ spotkamy i b$dziemy razem "y& w innych warunkach.
A warunki moje zmieniaj% si$ z dnia
na dzie' na lepsze. Mam obecnie wytworne 7-mio pokojowe mieszkanie – przy ul.
Miko#owskiej 17 m. 4 i jestem w trakcie
jego urz%dzania. Poniewa" sytuacja
aprowizacyjna na )l%sku poprawia si$

u! na pocz"tku roku 1945, Zygmunt
Jwyszu
ka nowych dróg. Rz"d TymczasoRP proponuje mu zagospodarowa-

nie ca#ego transportu na Górnym $l"sku.
Podj"# wówczas szybk" decyzj%: Katowice. Ach, zostawi& za sob" to co zrujnowane i minione! Rzeczywi'cie, w tym
nowym miejscu ich !ycie si% wype#ni.
Tak pisze do !ony pozostaj"cej w Lublinie z ich pierwszym dzieckiem, Bogusiem:
Katowice, dnia 3 marca 1945 r.

(…) (ycie na )l%sku w czasie mojej
nieobecno!ci nie zmieni#o si$. Sklepy, zak#ady, warsztaty nadal zamkni$te. Czynnych jest jedynie kilka hoteli, które prowadz% sto#ówki dla urz$dników, poza tym
ludno!& nie dostaje "adnych przydzia#ów
i ju" g#odnieje. Nie ma chleba (jedynie
dla urz$dników), kropli mleka ani t#uszczów. Brak te" jest zupe#ny nowych pieni$dzy. S% jednak ju" pierwsze oznaki, "e
stan ten poprawia si$. Kwestia mieszkaniowa natomiast przedstawia si$ zupe#nie inaczej ni" w Lublinie. Mieszka' jest
wiele, ale s% przewa"nie spl%drowane.
Obecnie otwieraj% si$ dalsze mo"liwo!ci w tym kierunku skutkiem wysiedlania „Volksdeutschów” i koszarowania
ich w obozach pracy.(…) Obecnie mieszkam jako sublokator przy jednej pó#niemiec kiej ro dzi nie przy ul. M#y' skiej 16 m. 6.
(…) Jak wi dzisz z tych krót kich
wzmianek, poza mieszkaniem wytwornym, które zawsze mo"e by&, nie ma
warunków aprowizacyjnych, zw#aszcza
dla naszego Bogusia, abym móg# Was
tutaj ju" sprowadzi&. Tym bardziej "e
front jest na jednym (po#udniowym) odcinku wci%" blisko (37 km), a "o#dac-

Lili Larys (Helena Maliszewska), Warszawa 1928
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niesmaku i rozczarowania. Wszak uciek$a z Kry mu w bie dzie i g$o dzie
przed „fal# komuny”! Coraz wi"kszy
kontrast jawi$ si" w jej oczach pomi"dzy tym nowym miejscem a tym, co pozosta$o w jej pami"ci tak wielkie i pi"kne, i to co zna$a – Odessa, Lwów,
Warszawa.
Ch"tnie przychodzi$a do szko$y, aby
„na du!ej przerwie” porozmawia& z nauczycielkami swych synów: pani# Tr#dowsk# i pani# Jaros$awsk#. By$a przez
nie z entuzjazmem witana: !ona pana mecenasa, w lakierkach, w sukienkach z surowego jedwabiu i w panamie
na ufryzowanej g$ówce, pachn#ca i tak
inna od matek innych uczniów szko$y
podstawowej przy ul. D#brówki. Znajdowa$y wspólny j"zyk – ku wielkiej
wzajemnej przyjemno%ci.
Sen o Saskiej K!pie, opera i Jugos"awia
niepokojem przyjmowa$a wiadomoZszych
%ci o dezercji z Katowic jej najbli!znajomych: Radzikowscy, Przy-

Zygmunt P%aczkiewicz, Naczelnik Urz$du Samochodowego, Katowice 1947

z dnia na dzie!, mam zamiar Was zabra"
do siebie zaraz po #wi$tach W.N.
Prosz$ Ci$ tylko pakuj zawczasu
wszystkie rzeczy do wyjazdu oraz skupuj: 1) jaja, 2) mas%o, 3) smalec, 4) mleko skondensowane, 5) czekolad$, 6) cukier, 7) konserwy rybne. Artyku%y pod 4,
5, 6, 7, kupuj w sklepie sowieckim.(…)
A wi$c do zobaczenia!
Ca%uj$ Was najserdeczniej, Wasz Zygmunt i Tiatia.
P.S. 1/ By %em w Po zna niu. Dom
i mieszkanie nasze nie istnieje. Nawet nie
ma #ladu.
2/ Dom Osmólskiego na Libelta spalony. Z.
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Informacja o zburzonym domu z ich
mieszkaniem oka!e si" nieprawd#, trikiem Zygmunta, by zupe$nie ju! odwie%&
Lilk" od jej ch"ci powrotu do Poznania,
czy te! do ca$kowicie zrujnowanej wówczas Warszawy.
W ostatniej chwili korzystaj# z okazji
na jeszcze lepsze mieszkanie i wiosn# 1945 roku wprowadzaj# si" pod adres Matejki 4 m. 7. W swym kolejnym
kalendarzyku, tego! roku, Lili notuje
pod dat# 9 maja – Koniec wojny! To
mieszkanie b"dzie ich ostatnim.
Zygmunt otrzyma$ wa!ne stanowisko
Naczelnika Urz"du Samochodowego
na Okr"g 'l#ska – podlega$ mu ca$y
transport na tym terenie, wkrótce zosta$

te! prezesem Automobilklubu 'l#skiego. Li li jest za chwy co na – je! d!#
po nowych terenach ziem zachodnich,
od po$udnia na pó$noc, uczestnicz#
w rajdach samochodowych. Ona stroi
si" i pi"knieje, planuj# te! mie& drugie
dziecko.
Stalinogród
owy $ad, nowe nadzieje. Lili jeszcze
N
raz uruchamia gabinet kosmetyczny,
ju! na nowym miejscu, pod nowym katowickim adresem. Na krótko jednak:
stalinizm zmiecie powojenny entuzjazm
i ch"& do przedsi"biorczo%ci. To chyba
wtedy Lili zacznie sobie u%wiadamia&,
!e to nie jest jej miejsce. Przedwojenne
Katowice to by$a m$odzie(cza przygoda, po wojnie trzeba by$o stawi& czo$a
zupe$nie innym wyzwaniom i przeciwno%ciom. W 1949 roku zmuszona zosta$a do zamkni"cia swego miejsca pracy
i )ród$a pewnej niezale!no%ci – gabinetu kosmetycznego. M#! straci$ stanowisko i zdecydowa$ si" wróci& do adwokatury. Rok pó)niej, do przestronnego
mieszkania dokwaterowano im lokatorów. Miasto coraz bardziej szarza$o
w jej oczach, %l#ska gwara sta$a si" przykra dla jej uszu, nazywa$a j# prostack#
i ordynarn#. Wsz"dzie by$a gotowa zauwa!y& brud. Oficjalna zmiana nazwy
miasta na Stalinogród dope$ni$a miary

godzi(scy, Eberhardtowie – wszyscy ju!
z powrotem w Warszawie! W tajemnicy przed m"!em snu$a plan, który zreszt# nigdy si" nie spe$ni$: mieszkanie
na Saskiej K"pie! Ju! ma plan, rozk$ad,
ju! planuje jak ustawi meble… M#! jednak nie wyrazi$ zgody. I niejako w zado%&uczynieniu b"dzie j# zabiera$ do teatru i na kon cer ty. Na wszyst kie
inscenizacje oper: Lili upodoba sobie
g$os Andrzeja Hiolskiego, Zygmunt
d$ugo b"dzie si" zachwyca$ %piewem Natalii Stokowackiej. W 1960 roku zabiera !on" samochodem do Jugos$awii, je!d!# ca$e cztery tygodnie po krajach
ówczesnego turystycznego dost"pu.
Po powrocie wyzna swoim kolegom: zakocha$em si" w Lilce po raz drugi! Ale
ju! szybko o tym zapomni i b"dzie j# zostawia& w domu sam# z nawa$em problemów dnia codziennego. To wtedy Lili
b"dzie wraca$a my%l#, a czasem i s$owem, do miejsc, w których wola$aby
by&. I do czasu, z którego umia$a czerpa& wi"cej rado%ci.
Podejrzana #mier$
prze$omie lat 1962/63 wszyscy
Na
prze!yj# szok a najbardziej to
prze!yje jego !ona: znany adwokat ka-

towicki aresztowany! W tym areszcie,
Zygmunt P. umrze %mierci# nag$#, która dla Lili pozostanie ju! na zawsze spraw# podejrzan# i niewystarczaj#co wyja%nion#. – „Ach, te Katowice, same
nieszcz"%cia, w Poznaniu nigdy by
do tego nie dosz$o!” W ostatnim swym
li%cie do m"!a z dnia 28.I.63 r. – z Katowic do Katowic – pisze:

Kochany Zygmusiu,
Serdecznie dzi$kuj$ Ci za &yczenia
w dwudziest' czwart' nasz' rocznic$.
Ten dzie! sp$dzi%am na rozmy#laniu
i wspominaniu porównuj'c nasze &ycie

przedwojenne, wojenne i powojenne. Nie
b!d! opisywa" tych trzech faz, znane s#
one Tobie dobrze!... W $wi!ta, Nowy Rok
i nasz# rocznic! szczególnie %#czy%am si!
duchowo z Tob#. Nakrycie &wi#teczne
z op%atkiem na Twoim miejscu przy stole do tej pory stoi i czeka na Ciebie!
W pierwszy dzie' $wi#t i Nowy Rok by%am w po%udnie blisko Ciebie. I tak chodz#c tam woko%o zawsze rozmy&lam,
przypominaj#c sobie nasze mieszkanie
okupacyjne obok wi!zienia, getta, dwóch
cmentarzy, katolickiego i (ydowskiego
oraz posterunku policji. Ile nas zdrowia
i nerwów kosztowa%o to s#siedztwo!
Dlaczego tych my&li nie mog! si! pozby"? (…)
Zosta!a sama z dwoma synami, ci"gle
jeszcze ucz"cymi si#, starsza córka budowa!a ju$ swoje w!asne $ycie. Praktycznie bez %rodków, z dwoma zawodami,
z których $aden nie by! ju$ do podj#cia.
Zacz#!a wynajmowa& pokoje ci"gle jeszcze przestronnego mieszkania przy Matejki 4., studentom, artystom, literatom.
Przez dobre kilka lat w „pokoju po babci” zamieszkiwa! poeta Tadeusz Kijonka, odwiedzany czasem przez redaktora
i literata Wilhelma Szewczyka – zawsze
ze swym nieod!"cznym cygarem. Sta!a
si# gospodyni", kierowniczk", pracownic", wszystkim, tylko nie pani" eleganckiego, do tamtego czasu, domu. Jej zapobiegliwo%& i troska o utrzymanie
jakiego% poziomu tego gospodarstwa

by!y godne podziwu. Komunikacja z lokatorami, w tym z jej w!asnym najm!odszym synem, przybiera& zacznie czasem
form# korespondencji – z pokoju do pokoju. Co napisane, jakby trwalsze, wyra'niejsze:
Katowice, 31.I.83 r.
Jurek!
Dobra rada z serca matki! Idziesz
do pracy po pó%tora roku nieobecno&ci
i przebytych cierpieniach (które uszlachetniaj# cz%owieka!) – wi!c prosz!
Ci!, b#d) mi%y i uczynny, wyka( si! dobr# prac# i bez wulgarnych s%ówek – bo
wszystkie oczy b!d# po takim czasie
zwrócone na Ciebie. A najwa(niejsze, nie
bierz kogo& na swój warsztat uszczypliwo&ci, aby& na tej placówce nie mia%
wroga, tak jak to by%o w poprzedniej, bo
lepszej pracy dla siebie dzi& nie znajdziesz. Prosz!, jak dobrego syna, dbaj
o swoj# opini!! Dobra praca duchowo
wzbogaca. B%ogos%awi! Ci a na pewno
uszlachetnisz si!. Mama.
Jej artystyczna przesz!o%& na scenie
zacznie wtedy przechodzi& na stron# coraz bardziej skrywanych wspomnie(
i sentymentów. A jej by!y partner, Andrzej )nie$y(ski jest przecie$ wci"$ nieda le ko, w Ope rze By tom skiej, jej
akompaniator, Arnold Lewak – mieszka zaledwie o kilka ulic dalej... Mo$e
by zadzwoni&, pojecha&? Nie, to ju$ koniec. Czasem powróci jeszcze do daw-

Zygmunt P%aczkiewicz z (on# Helen# otwieraj# rajd samochodowy, Katowice, 1947

nych notatek, kilku ocala!ych fotografii, przerabianych sukienek z przedwojennego krepdeszynu. Czasem zwierzy
si# z czego% swemu najm!odszemu synowi, który to wszystko, jakby pod jakim% natchnieniem, zapami#ta na d!ugie la ta. W tym wszyst kim nie
przestanie si# u%miecha& do ludzi napotykanych, zachowa $yczliwy i przyjazny dla nich ton i trosk# w barwie g!osu, zawsze ch#tna zamieni& kilka s!ów,
w czym% doradzi& i o co% spyta&, swym
melodyjnym g!osem, w pi#knej polszczy'nie z leciutkim, rosyjskim za%piewem...
Nie chcia!a mieszka& w Katowicach,
a prze$y!a w tym mie%cie 41 lat – Helena z Maliszewskich P!aczkiewiczowa – Lili Larys: 1909–1986.
Spoczywa na cmentarzu parafii %w.
Piotra i Paw!a w Katowicach.

Jerzy P!aczkiewicz (ur. w 1946, w Ka!
towicach) – historyk tanga w Polsce.
Kolekcjoner p"yt, nut, wydawnictw
i zdj#$ dotycz%cych tanga i muzyki
przedwojennej. Autor muzycznych
audycji radiowych i telewizyjnych
oraz artyku"ów po&wi#conych w wi#k!
szo&ci muzyce okresu przedwojenne!
go. Jest synem Lili Larys.
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Zdj!cia: Filharmonia "l#ska
"l#ska Orkiestra Kameralna 2016

35. urodziny !l"skiej
Orkiestry Kameralnej
MAREK LYSZCZYNA
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!l"ska Orkiestra Kameralna,
jeden z trzech etatowych
zespo#ów Filharmonii !l"skiej,
obchodzi w tym roku
trzydziestopi$ciolecie
swojego istnienia.
Urodziny – jak przysta#o
na orkiestr$ – uczci 3 czerwca br.
wykonaniem
Symfonii Kameralnej
oraz Koncertu na fortepian,
tr!bk" i orkiestr" smyczkow!
Dmitrija Szostakiewicza
pod dyrekcj"
swojego kierownika
Roberta Kabary, z Beat" Bili%sk"
oraz Janem Harasimowiczem
w roli solistów.

okazji tej rocznicy warto przypoZkamemnie!
pocz"tki zespo#u katowickich
ralistów. Orkiestra powsta#a w 1981

roku z inicjatywy prof. Karola Stryji
– ówczesnego dyrektor Filharmonii $l"skiej oraz prof. Jana Wincentego Hawela – dyrygenta i kompozytora, który sta#
si% na wiele lat jej kierownikiem i pierwszym dyrygentem. Orkiestra powsta#a
w nie#atwych czasach, zarówno ze wzgl%du na sytuacj% polityczn" (stan wojenny)
jak i specyfik% muzyki kameralnej,
w wykonywaniu której do dzi& specjalizuje si% niewiele zespo#ów etatowych.
Cz%&ciej s" one tworzone dora'nie lub istnie j" efe me rycz nie i spo ty ka j" si%
przy okazji zaledwie kilku wykona(
w danym sezonie artystycznym.
$l"skiej Orkiestrze Kameralnej by#o
o tyle #atwiej, )e prof. Hawel, w tym roku równie) obchodz"cy swój jubileusz,
by# d#ugoletnim szefem Akademickiej
Orkiestry Symfonicznej, która dzi%ki te-

mu mog#a sta! si% zapleczem oraz ku'ni" kadr dla kameralistów. Jak si% okaza#o, na tyle dobrych, )e w latach PRL-u – jak wspomina prof. Hawel – dzisiaj
b%d"cy Honorowym Szefem $l"skiej Orkiestry Kameralnej – zdarza#o si%, )e niektórzy z nich nie wracali z tournée, wybieraj"c emigracj% i prac% w orkiestrach
„za )elazn" kurtyn"”.
Nowy rozdzia# w historii orkiestry rozpocz"# si% wraz z obj%ciem w 2006 roku funkcji kierownika i pierwszego dyrygenta przez W#ocha Massimiliano
Caldiego – zwyci%zc% Mi%dzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w 1999 roku. Urodzony
w Mediolanie dyrygent prowadzi# orkiestr% do 2010 roku.
W 2013 roku szefem kameralistów
zosta# Robert Kabara – twórca krakowskiej Sinfonietty Cracovii, wybitny altowiolista i skrzypek, maj"cy na swoim koncie wspó#prac% m.in z Maksem

Prof. Jan Wincenty Hawel – wspó!twórca i pierwszy dyrektor zespo!u.
Foto. Wojciech Mateusiak

Wengerowem oraz dyrygent, wychowanek Jerzego Maksymiuka. Robert Kabara przeprowadzi! orkiestr" przez
trudny okres remontu siedziby przy ulicy Sokolskiej – kiedy #aden z zespo!ów
Filharmonii nie mia! sta!ego adresu,
a próby odbywa!y si" cyklicznie w ró#nych miejscach, w budynkach zaprzyja$nionych instytucji. – W Katowicach
jest mnóstwo wspania!ych wn"trz, muzyki mo#emy s!ucha$ w ró#nych entourage’ach – mówi! mi Robert Kabara
rok temu w wywiadzie, kiedy wspomina! okres remontu.
Orkiestra ma na swoim koncie wiele
nagra% (w tym równie# nominowanych
b&d$ nagradzanych, tak#e do tej najwa#niejszej nagrody w polskim przemy'le
fonograficznym – Fryderyka), wiele
wyst"pów w presti#owych salach koncertowych oraz na s!ynnych festiwalach
muzycznych jak Festival des Voutes,
Mi"dzynarodowy Festiwal Muzyczny
w Czeskim Krumlowie, Festiwal Muzyczny w (a%cucie, Concertgebouw
w Amsterdamie, Konserwatorium Mediola%skie, Konzerthaus w Berlinie.
Ze )l& sk& Or kie str& Ka me ral n&
na przestrzeni lat wyst"powa!o wielu wybitnych dyrygentów i solistów: m.in.:
Kevin Kenner, Garrick Ohlsson, Bruno
Canino, Marianna Vasilieva, Wolfgang
Güttler, Kon stan ty An drzej Kul ka,
Krzysztof Jakowicz, Kaja Danczowska, Aga ta Szym czew ska, Le szek
Mo#d#er, Andrzej Jagodzi%ski, Paul
Esswood, Jerzy Maksymiuk, Miros!aw
J. B!aszczyk.
Kameralistom #yczymy kolejnych jubileuszy oraz wielu subtelnych, artystycznych wra#e% i dokona%!
!

Massimiliano Caldi – pod jego batut% &l%scy kamerali&ci grali w latach
2006-2010.

Od 2013 roku szefem zespo!u jest Robert Kabara.
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si!dz Emil Szramek mocno artykuK
"owa" przekonanie, #e „chrze$cija%stwo przysz"o do Polski przez &l!sk”.
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To my$l celna i uzasadniona. Nie powinna zatem umkn!' uwagi trzymaj!cych
piecz( nad obchodami 1050-lecia chrztu
Polski. Kulminacja tych uroczysto$ci
przypada na kwiecie% tego roku. &l!sk
bardzo wcze$nie #y" duchowo$ci! i do$wiadczeniem intelektualnym chrze$cija%skiej Europy. Uniwersytety europejskie od Bolonii po Prag( go$ci"y
w $redniowieczu &l!zaków w liczbie
znacznie wi(kszej ni# mieszka%ców
pozosta"ych polskich ziem. Od 1364,
a zw"aszcza 1399 roku, najbli#ej by"o
ze &l!ska na Uniwersytet Krakowski nazywany wówczas studium generale.
Henryk Barycz pisa": „[...] w epoce najwi(kszego wzrostu Uniwersytetu, w latach 1400–1525 liczba studiuj!cej tam
m"odzie#y by"a imponuj!ca: trzy i pó"
tysi!ca immatrykulowanych &l!zaków
na ogóln! liczb( wpisanych w tym
czasie niewiele ponad 25 tysi(cy scholarów, a zatem prawie 14% wszystkich
studentów. Ale i po utracie przez uniwersytet znaczenia mi(dzynarodowego
frekwencja m"odzie#y $l!skiej cho'
zmniejszy"a si( powa#nie, by"a przecie#
dalej du#a. Ogó"em w ci!gu wieku XV
i XVI ucz(szcza"o na ogóln! liczb( 37 648 studentów blisko 4000 &l!zaków, czyli przesz"o 10% ca"o$ci
scholarów”. Jak dalej skrupulatnie
uczony wylicza", pomi(dzy 1535 a 1600
rokiem przewin("o si( te# przez korytarze Uniwersytetu Krakowskiego przynajmniej 20 „kanoników katedry wroc"awskiej z pochodzenia &l!zaków”. Nie
sposób nie zwróci' uwagi tak#e i na to,
#e po utracie przez Akademi( Krakowsk! (tak Uniwersytet by" nazywany od ko%ca XVI w.) znaczenia mi(dzynarodowego wielu mieszka%ców ze
&l!ska obra"o swój edukacyjny kurs
na znaczniejsze o$rodki naukowe. &l!zacy wiele wtedy podró#owali. Ale
i wielu na &l!sk przybywa"o, a w stuleciach nast(pnych nie mia"o si( to
zmieni'. By"a $l!ska ziemia przestrzeni! podró#y i wymiany, praktykowania
go$cinno$ci i nadawania g"(bokiego
sensu idei spotkania. My$l!c o korzeniach $re dnio wiecz ne go &l! ska,
przywo"a' warto s"owa Predraga Matvejevi'a z jego Brewiarza !ródziemnomorskiego: „Bez wzgl(du na miejsce urodzenia czy pobytu mo#na sta' si(
cz"owiekiem &ródziemnomorza. Tego
si( nie dziedziczy, to si( zdobywa. Bycie cz"owiekiem &ródziemnomorza to
jedynie cecha, nie zaleta. W gr( wchodzi nie tylko historia czy tradycja, geografia czy strony rodzinne, pami(',
dziedzictwo czy wiara. &ródziemnomorze to przeznaczenie”.
W 1257 r. ksi!#( opolski W"adys"aw
(ten sam, któremu nazw( zawdzi(cza
Wodzis"aw &l!ski) wyda" dokument
zezwalaj!cy miechowskim bo#ogrobcom na lokacj( wsi Chorzów na prawie

Pod zimn"
gwiazd"
pó#nocy
JACEK KUREK KAMIE ! D RO GO C E NNY

niemieckim. Ostatecznie lokowano j!
ok. 1300 r. Wtedy te# Chorzów przeszed" w r(ce mnichów, podobnie jak
wie$ D!b, zwana wówczas najprawdopodobniej Bia"obrzezie (najstarsza
dzielnica dzisiejszych Katowic). Obro%cy Grobu Pa%skiego, których legendarne pocz!tki si(gaj! 1099 r., regu"(
$w. Augustyna przyj(li w 1114 r., a zatwierdzenie papie#a Kaliksta uzyskali
w 1122 r. Odt!d te# zwano ich Stró#ami Gro bu Pa% skie go. Zbu do wa li
w Chorzowie szpital, wkrótce pragmatycznie przeniesiony pod mury Bytomia. Szpital ów nale#a" do domów
prowincji ma"opolskiej zakonu. Mnisi
nie paradowali tu w zbrojach i zdobnych
p"aszczach (jak mog"oby si( wydawa', s!dz!c po folderach wydawanych dzi$ w mie$cie i masowych imprezach organizowanych z udzia"em bractw
rycerskich i grup rekonstrukcyjnych).
Byli skromnymi szpitalnikami, wyznawcami warto$ci wielkich, acz ma"o widowiskowych. Ale bo#ogrobcy
swoje siedziby mieli tak#e w innych
miejscowo$ciach &l!ska, np. w Raciborzu (a $ci$le za jego murami w Nowym
Mie$cie), Z!bkowicach, Bytomiu czy
Nysie, gdzie od biskupa wroc"awskiego Tomasza I otrzymali szpital i gdzie
do dzi$ miasto zdobi pozosta"y po nich
ko$ció" i klasztor (obecnie Dom Formacyjny diecezji opolskiej, dawniej wy#sze seminarium duchowne).
Cho' bo#ogrobcy w wieku XIV w"!czeni zostali do joannitów, w niektórych
krajach nadal cieszyli si( samodzielno$ci!. Przetrwali tak#e na ziemiach polskich, wi(c i w Miechowie, a chorzowska parafia $w. Marii Magdaleny nadal
znaj do wa "a si( pod ich opie k!.
W XVIII w. chorzowski proboszcz bo#ogrobca ks. Ludwik Bojarski odkry"
tamtejsze z"o#a w(gla i uzyska" pozwolenie na ich wydobycie. W ten sposób
powsta"a tu pierwsza kopalnia – „Fürstin
Hedwig”, za"o#ona na gruntach zakupionych przez klasztor, a po jej unieruchomieniu – druga. Odkrycie Bojarskiego otworzy"o zupe"nie nowy rozdzia"
dla okolic jego parafii. Proboszcz Józef
Cyryl W!sowicz, pe"ni!cy zarazem
funkcj( generalnego komisarza posia-

d"o$ci bo#ogrobców w Prusach, przekaza" Wy#szemu Urz(dowi Górniczemu we Wroc"awiu za roczny czynsz
w wysoko$ci 40 talarów teren pod budow( Huty Królewskiej. Ostatecznie
powsta"o tu po kilku dekadach miasto,
które w XX w. wch"on("o wie$ Chorzów, przyjmuj!c jej nazw(. W jego
herb w 1938 r. wpisano krzy# bo#ogrobców. Dziedzictwo zakonu przys"ania
dzi$ moda na weekendowe festyny rycerskie i komercyjno-hobbystyczne
szale%stwo rekonstrukcji historycznych, którym nie wiedzie' czemu przypisuje si( jakie$ szczególne w"a$ciwo$ci edukacyjne.
Odchodz!c (zakony zniesione zosta"y w Prusach w 1810 r., a ostatni chorzowski proboszcz bo#ogrobca Hilary
Przybylski zmar" jako ksi!dz $wiecki
w roku 1816), zakonnicy zostawili to
miejsce skierowane niejako ku przemys"owej przysz"o$ci i pami(' ma"o efektownej, lecz cennej, idei szpitalnej,
opieki nad opuszczonymi, osamotnionymi, dotkni(tymi chorob!, a tak#e idei
obrony Grobu Chrystusowego w Jerozolimie. Dzi$ bardziej ni# kiedykolwiek
po trzeb ne jest my $le nie o &l! sku
w owym $ródziemnomorskim horyzoncie. Humanista i papieski sekretarz
Lorenzo Valla, g"osi" przekonanie, #e
Europa &rodkowa w naturalny sposób
ci!#y kulturowo ku Morzu &ródziemnemu. W wiekach $rednich i wczesnonowo#ytnych konstytuowa" si( &l!sk jako przestrze% kultury emanuj!cej ze
&ródziemnomorza. By" wówczas jedno$ci!, której nie zdo"ano po wiekach
ocali'. Dzi$ stanowi ona warto$' drog! i wyj!tkowo trudn! do odzyskania.
Jest jak zagubiona si"a i powracaj!ce
marzenie, uwodzicielska utopia, bardziej jednak realna, ni# mog"oby si(
wydawa'. Jest wyzwaniem i zadaniem. Jak proroczo w XVI w. wo"a" Caspar Ur si nus Ve lius ze &wid ni cy:
„O Rzymie, z"oty Rzymie. Ty si( radujesz wieczn! wiosn!, ty posiadasz tylu zacnych i utalentowanych poetów,
lecz nasz &l!sk, chocia# le#y pod zimn! gwiazd! pó"nocy jest nie mniej
wart od ciebie”.
!

telektualnego i emocjonalnego dzie!a, jakie
chc$ zaprezentowa% &wiatu. Wydaje si", #e
min"!y czasy !atwych efektów i warsztatowej bezradno&ci, ukrywanej pod pseudonowatorskim podej&ciem do tworzywa i formy.
Bardzo wielu malarzy patrzy z podziwem
na dawanych mistrzów i wcale tego nie ukrywa. Jednym z bardziej wymagaj$cych kierun ków dzi siej szej sztu ki jest re alizm
magiczny, którego korzenie tkwi$ w nadrealizmie i w pewnej mierze w pop-arcie. Jednak patrz$c na prace mi"dzynarodowego grona twórców uczestnicz$cych w ju# po raz
kolejny w organizowanym przez Galeri" Beskidzk$ w Szczyrku wydarzeniu o nazwie
Magical Dreams III, prace artystów z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji i Bu!garii, a w poprzednich edycjach tak#e z Austrii i W!och, mo#na !atwo doj&%
do wniosku, #e zaczerpn"li oni, a w ka#dym
razie znakomita ich wi"kszo&%, ze wspomnianych 'róde!, to co w nich jest najlepszego – warsztat, no&n$ metafor", komunikatywno&% oraz, dotyczy to niektórych twórców,
wyczulenie na metafizyk" i niepokoj$co paradoksaln$ aur" naszych czasów. Do tej kategorii artystów zwi$zanych z realizmem magicznych zaliczy!bym bez wahania Józefa
Stolorza, malarza mieszkaj$cego obecnie we
W!oc!awku, lecz z urodzenia katowiczanina. Stolorz wystawia obecnie równie cz"sto
w kraju jak i za granic$, g!ównie w USA
i w Niemczech. Admiratorów jego twórczo&ci urzekaj$ pe!ne mistycznego niepokoju
krajobrazy, w których cz"sto odnale'% mo#na &lady tajemniczych istot, ruiny budowli,
na wpó! zatarte napisy. Te pejza#e maj$ wiele wspólnego ze snem, w którym bardziej odczuwamy ni# dostrzegamy czyj$& obecno&% i nawet nie &miemy odgadywa%, jakie
mo#e mie% znaczenie. Na podkre&lenie zas!uguje niew$tpliwie, zauwa#one i docenione przez krytyków, operowanie &wiat!em,
którego 'ród!a tak#e nie widzimy; mo#emy
si" go jedynie domy&la%. S!owem – Tajemnica.
Wielki szacunek musi budzi% opanowanie
techniki przedstawiania tego &wiat!a oraz pieczo!owito&%, z jak$ artysta traktuje najmniejszy nawet detal swego dzie!a, a co
za tym idzie, ogromna pracowito&%. By!a#by to cecha wywieziona ze (l$ska? Prof. Julian Gembalski, przyjaciel artysty, zwraca
tak#e uwag" na pewn$ muzyczno&% jego
prac, zawarty w nich rytm. Najbardziej
wi$#$c$ odpowied' na to pytanie, jak
i na kilka innych mo#e da% jedynie sam Józef Stolorz. Zaczynaj$c rozmow", cofnijmy
si" jednak o jakie& ...pi"%dziesi$t lat.
– Gitarzysta basowy w bardzo m!odym
zespole i ucze" liceum plastycznego. Ponad#
to ministrant w archikatedrze Chrystusa
Króla. To by! nasz pierwszy kontakt; tak$e
mój pierwszy kontakt z twoimi próbami ar#
tystycznymi. Gipsowy relief egipski wisia!
jeszcze w mieszkaniu mojej mamy. Potem
znikn%!e& z Katowic. Nadesz!y czasy studiów
i o tym okresie twojego $ycia wiem niewie#
le, a o dalszych twoich losach nic zgo!a.
Twoje pierwsze sukcesy, fascynacje, auto#
rytety, no i pora$ki, bo to te$ interesuj%ce.
– Gipsowego reliefu nie pami"tam, natomiast utkwi!a mi w pami"ci pot"#na biblioteka i ikona Henryka Wa)ka (wtedy studenta ASP) w waszym domu. Poza tym !$czy!o
nas granie na mszach beatowych w Krypcie
Katedry. Gitara basowa brzmi w mojej g!owie do dzi&. Potem mia!em krótki epizod gra-

Fot. z archiwum Józefa Stolorza

spó!czesne malarstwo stawia wysokie
W
wy ma ga nia ar ty stom nie tyl ko
pod wzgl"dem techniki, ale tak#e !adunku in-

Józef Stolorz

!wiat"o z innej
rzeczywisto#ci
WITOLD TURANT
nia z Irkiem Dudkiem (co mu przypomnia!em w ubieg!ym roku, po jego koncercie we
W!oc!awku). Trwa!o to krótko, bo wa#niejsza by!a matura. Po maturze wyjecha!em
z Katowic na studia. Najpierw Toru) i Konserwatorstwo i Zabytkoznawstwo na UMK.
W Toruniu pozostawi!em jednak trwa!y
&lad... Jak mi opowiada! S!awek Wierzcholski, „przywioz!em bluesa do Torunia”, a dok!adniej przetar!em szlak dla Jasia Janowskiego i Irka Dudka. Potem zmarnowane
dwa lata w armii, a jeszcze potem pewna dama, dzi& moja #ona, zabra!a mnie do W!oc!awka. Pracuj$c w Muzeum w!oc!awskim,
zacz$!em te# studiowa% Histori" Sztuki
na lubelskim KUL-u.
– Akademickie przygotowanie, a twoja
indywidualno&' – jak to si( ma do siebie?
– Jako& to si" jednak do siebie ma. Du#o
si" nie „nastudiowa!em”, ale to, czego do&wiadczy!em, kontakt z profesorami, wyk!ady, literatura, da!y mi podstawy do indywidualnego zg!"biania wiedzy z interesuj$cych
mnie dyscyplin. Pozosta! zachwyt nad przedmiotem studiów. Bez niego, niewiele bym
osi$gn$!.
– Co (kto) wp!yn(!o na twoj% postaw(
twórcz% i artystyczn% osobowo&'?
– Podstawy da!o mi wychowanie w domu,
przyjaciele z lat szkolnych. Prawdziwy,
tradycyjny &l$ski etos. W wieku 8 lat poznali&my si" z Julkiem Gembalskim. Ca!a pod-

stawówka (S.P. 1 na Jagiello)skiej) w jednej !awce. Przyja') trwa do dzi& i jeste&my
dla siebie jak bracia. Bardzo wa#ny jest
okres, kiedy byli&my ministrantami w katedrze. To w!a&nie tam, ks. Anzelm Skrobol,
nauczy! nas tego, aby od siebie wymaga%.
Rzetelno&%, punktualno&%, wierno&% danemu
s!owu… Po latach zda!em sobie z tego spraw", podchodz$c do egzaminu z Etyki Chrze&cija)skiej na KUL-u. Na wielkich drzwiach
wisia!a tablica z nazwiskiem Szefa Katedry – Ks. Prof. Kardyna! Karol Wojty!a…
By! marzec 1975 r. Za trzy i pó! roku
wszystko sta!o si" jasne. Przecie# zna!em ks.
Kardyna!a jeszcze z katowickiej katedry.
Pami"ta!em Jego dobre oczy... Potem,
w 1987 r., dane mi by!o znów spojrze% w te
oczy i u&cisn$% d!o) Ojca (wi"tego podczas
spotkania z twórcami kultury w ko&ciele
(wi"tego Krzy#a w Warszawie… By!em g!"boko przekonany, #e „dotykam” (wi"tego.
Odczytuj" te fakty, pozorne przypadki, jako znaki dla mnie i rodzaj zobowi$zania.
Ka#dy z nas ma swoich Mistrzów. Jeszcze w liceum, zakocha!em si" w malarstwie
holenderskim z!otego wieku. Maestria wykonania i ten cudowny pó!mrok, kontrastuj$cy z jaskrawo o&wietlonymi szczegó!ami.
Powolutku zacz"!o we mnie dojrzewa% to
„co&”. Jeszcze nie by!em &wiadomy co to
jest, dlatego wybra!em studia konserwacji
dzie! dawnych mistrzów. Potem zobaczy!em
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w galerii pierwszy obraz Henryka Wa!ka
i wystaw" Zdzis#awa Beksi!skiego. Wówczas pojawi#o si" gor$ce pragnienie – jak%e bym chcia# tak malowa&… Có%, pierwsze próby by#y dalece niedoskona#e, ale co
to znaczy „dlo 'lonzoka”?… „Bier si"
do roboty, ino pamiyntej, jak co( robisz, rob
to roz, a porz$dnie, coby( niy musio# po sobie poprawia&” – wbija# przez lata do g#owy mój Tata. Poskutkowa#o!
Nale%y tak%e wspomnie& o roli, jak$
odegra#a i coraz bardziej odgrywa dla mnie
muzyka. Przecie% to w#a(nie w 1967 r.
po raz pierwszy docieraj$ d)wi"ki Procol Harum, The Moody Blues, potem Vanilla Fudge. Dla siedemnastolatka to by# kosmos, co(
niewyobra%alnie pi"knego, uruchamiaj$cego wyobra)ni", a ta potrafi by& nieprzewidywalna. Wtedy nie wiedzia#em jeszcze, %e
ko!czy si" dla mnie era big-beatu a zaczyna kie#kowa& co( bardzo powa%nego, co zaprowadzi mnie do upajania si" muzyk$
najpierw Klausa Schulze (którego nami"tnie s#ucham do dzi() a potem Henryka Miko#aja Góreckiego czy Arvo Parta.
– Jak kszta!towa!a si" twoja technika i ja#
kie miejsce zajmuje w twojej sztuce kwe#
stia warsztatu?
– Temat rzeka. To jest dla mnie najwa%niejsze. Pracowa#em latami nad technik$,
zg#"bia#em wszelk$ dost"pn$ literatur",
a do tego &wiczenia, &wiczenia i znowu &wiczenia. Powolutku przychodzi#y efekty. Jak$% mia#em frajd", patrz$c na pierwszego
„Rembrandta” jakiego namalowa#em. By# taki barokowo-holenderski… Pracuj$c dawnymi, sprawdzonymi technikami, stosuj$c
przybli%one materia#y, z czasem dochodzi#em do moich wizji. Pocz$tkowo by#y to obrazy zamglone, ciemne z elementami (wiat#a. Potem nast$pi#o przej(cie w nastrój.
Zacz"#a si" pojawia& ca#a sfera elementów
ikonograficznych, czyli symbolika. Do tego tytu#y, które sta#y si" podpowiedzi$
w jakim kierunku ma pod$%a& odbiorca. Maluj" wielowarstwowo. Te wszystkie warstwy
farb, prze)roczyste, niekiedy pó#prze)roczyste, nak#adane jedna na drug$, powoduj$
efekt, jakiego maluj$c alla prima (za pierwszym razem nanosimy w#a(ciwy kolor) nie
mo%na osi$gn$&. Tylko w ten sposób mog"
da& odbiorcy wra%enie g#"bokiej przestrzeni, %e „chce si" wej(& w obraz”. Odpowiadaj$c na pytanie – technika, rzemios#o to zasad ni cze rze czy, któ re wci$% trze ba
udoskonala&, ale s$ one podporz$dkowane
celowi, któremu s#u%$ a ten wykracza ju%
znacznie dalej… Tutaj zaczyna si" sfera ducha…
– Krytycy podkre$laj% rol" $wiat!a w two#
ich obrazach; czy to tylko zabieg tech#
niczny, czy te& to $wiat!o pochodzi z „innej
rzeczywisto$ci”, czy jest ono elementem
metafizyki wyra'nie obecnej w twoim ma#
larstwie?
– Ale% tak. Z drobnym sprostowaniem.
Chodzi mi o 'wiat#o(&, czyli obecno(&, jak
to uj$#e(, „innej rzeczywisto(ci”. Zdaj" sobie spraw" z tego, %e „dotykam” strefy prze%y& mistycznych. Mam liczne potwierdzenia te go, %e ogl$ da j$ cy mo je ob ra zy,
do(wiadczaj$ cz"sto podobnego stanu duszy.
S$ to sprawy trudne, wymagaj$ce od nas, jakiego( rodzaju otwarcia si" na prze%ycia pozamaterialne. W szarej codzienno(ci, pojawiaj$ si", jak%e cz"sto momenty, które
trudno nazwa& przypadkami. Je%eli popatrzymy na nie, jako na znaki, wtedy wszystko zaczyna uk#ada& si" w bardziej logiczn$ ca#o(&.
– Temat najcz"$ciej obecny w twoich ob#
razach, to góry. Wydaj% si" mie( znaczenie

absolutu – nieosi%galnej doskona!o$ci.
W tym krajobrazie pojawiaj% si" cz"sto
dziwne, trudne do zdefiniowania byty – jak#
by $lady czyjej$ obecno$ci. Jak nale&y to in#
terpretowa(?
– Od wczesnego dzieci!stwa rodzice
wozili nas w góry. Wakacje w Brennej…
Najpierw w Le(nicy (1956), gdzie jeszcze
nie by#o elektryczno(ci. Wieczorem lampa
naftowa i k$piel w lodowatej rzece. Na kolacj" chleb z mas#em i jagody z cukrem. Jak
ja mog" nie kocha& gór? Potem przysz#y kolejne do(wiadczenia. W latach 70. w"drówki po bezdro%ach Beskidu Niskiego. Pó)niej
ogl$da#em te% inne góry. Kiedy pierwszy raz
jad$c do Jurgowa zobaczy#em Tatry Bielskie,
zamykaj$ce perspektyw" doliny, od razu nazwa#em je „Gór$ Trójcy 'wi"tej”. Potem to
namalowa#em.
Mo%e nie ka%dy si" ze mn$ zgodzi, ale
chyba nie jest przypadkiem, %e najwa%niejsze wydarzenia opisane w Starym i Nowym
Testamencie dziej$ si" na wzniesieniach. Powiedzia#bym – symbolicznie – powy%ej…
czyli na górze. Kiedy mnie pytaj$ (tutaj we
W#oc#awku) po co mi si" chce wspina& i m"czy&, odpowiadam, %e warto, bo z góry wida& dalej i lepiej. Poza tym, góry ucz$ pokory i cierpliwo(ci.
Te wszystkie resztki „czego(” na moich
obrazach, ta swoista „archeologia”, jest
wynikiem pewnych obserwacji. Kamienne
pozosta#o(ci po cywilizacjach, o których mamy niewiele wiadomo(ci, jedynie przeró%ne hipotezy, maj$ jeden wspólny, #$cz$cy je
element. S$ na ogó# pozosta#o(ciami obiektów z kr"gu sacrum… Jedyne co przetrwa#o do naszych czasów, to (lad poszukiwania
Boga. To, %e te obiekty by#y budowane z niezniszczalnego materia#u, te% chyba o czym(
(wiadczy. Reszta, uk#ad tych kamieni, tajemnicze (dla nas) znaki…. Mo%emy jedynie,
z najg#"bszym szacunkiem sk#oni& g#ow".
Czy my musimy koniecznie wszystko wiedzie&, wszystko mie& policzone? W tym
miejscu przypomina mi si" anegdota o (w.
Augustynie, próbuj$cym zrozumie& sens
Trójcy 'wi"tej. Id$c brzegiem morza, zobaczy# ch#opca, przelewaj$cego ma#ym naczynkiem wod" z morza, do ma#ego wg#"bienia
w piasku. Malec zapytany co robi, powiedzia# (wi"temu – pr"dzej ja przelej" tutaj ca#e morze, ni% ty zrozumiesz istot" Trójcy
'wi"tej.
– Czy miejsca, w których zdarza!o ci si"
prze by wa(, wp!y n" !y w ja ki$ spo sób
na twoje malarskie wizje?
– Niew$tpliwie tak. My malarze, jeste(my tzw. „wzrokowcami” i mamy w g#owie taki ma#y szkicownik. Przez lata tych
„szkiców” odk#ada si" niez#a ilo(&. Nie wiadomo równie%, kiedy który( z nich b"dzie
potrzebny. Nawiasem mówi$c – jak%e niepoj"ta, nieogarniona jest pojemno(& naszej
g#owy. Ca#e %ycie nosimy w sobie te
wszystkie obrazy, d)wi"ki, zapachy… tak,
zapachy równie%. Po kilkunastu latach,
pami"tam zapach zau#ków male!kiej osady w Toskanii, okaza#o si", %e by#y one
„m#o de”, bo ko (ció #ek bu do wa no
w VII wieku, natomiast du%o wcze(niej
mieszkali tu Etruskowie. A smaki… Smak
%ymloka ze (winiobicia u mojego Starzika
w Bogucicach… pozosta# w g#owie i wiem,
%e ju% nigdy takiego nie poczuj". Masorz
(jak powiedzia# mój tata) wzi$# tajemnic"
tego smaku „do grobu”.
– W jakim kierunku ewoluuje twoja
twórczo$(?
– Trudne pytanie… Jedynie Pan Bóg zna
na nie odpowied). Przypuszczam, %e mu-

zyka jakiej s#ucham, b"dzie mia#a znacz$cy wp#yw na moje obrazy. Coraz bardziej
boli mnie bylejako(& wspó#czesno(ci. To
równie% nie jest oboj"tne dla kszta#tu moich kreacji.
– Du&o wystawiasz, tak&e za granic%. Kry#
tycy zauwa&aj% twoje malarstwo. Czy od#
czuwasz to jako sukces i co jest dla ciebie
jego miar%?
– Dziwne s#owo… Sukcesem s$ dla mnie
reakcje odbiorców. To znacznie wi"cej, ni%
honorarium. Kiedy s#ysz" w rozmowie, %e
dzi"ki tej wystawie chce mi si" %y&, to czy
mo%e by& lepsza nagroda za wysi#ek? Oczywi(cie marzeniem ka%dego twórcy jest
mo%liwo(& utrzymania si" z tej pracy. Z tym,
niestety, ró%nie bywa. Rembrandt, Norwid,
zako!czyli ziemsk$ w"drówk" w przytu#kach… Có%, cena za tworzenie pi"kna, bywa okrutna. Mam tego (wiadomo(& i te% tego do(wiadczam.
– Zaliczany jeste$ do grona twórców re#
alizmu magicznego. Czy to nie jest taka tro#
ch" !atwa etykieta? Bierzesz udzia! we
wszystkich imprezach tego kr"gu – wa&nym
punktem na waszej mapie sta! si" Szczyrk,
ale to nie tylko Galeria Beskidzka.
– Jest to okre(lenie, z którym nie do ko!ca si" identyfikuj". Kiedy(, w latach 80., krytyk „Westfalen Post” zaliczy# moje obrazy
do malarstwa mistycznego. Boj" si" s#owa
„magia” i jego wszelkich skojarze!. Bardziej
adekwatnym by#oby podporz$dkowanie takiego malarstwa do sztuki wizjonerskiej.
Pod takim tytu#em – Visionary Art.– funkcjonuj$ na (wiecie malarze, z którymi „jest
mi po drodze”. Z wieloma jestem zaprzyja)niony. By& mo%e, %e z czasem Galeria Beskidzka w Szczyrku, przejdzie w t" formu#", gdy% sta#a si" ju% wa%nym punktem
na mapie (wiatowych pokazów tej sztuki.
Ma#o tego, s$ wszelkie warunki ku temu, aby
Szczyrk sta# si" miejscem regularnych spotka!, artystów-wizjonerów z ca#ego (wiata,
wszak bio r$ oni udzia# w wy sta wach
w Szczyrku. Zobaczymy, czas poka%e…
– Twoje korzenie tkwi% na )l%sku. Czy je#
ste$ wobec tego malarzem $l%skim? Z ja#
kim kr"giem tutejszych twórców co$ ci" !%#
czy (je$li w ogóle)?
– Tak, zdecydowanie! Fakt, %e mieszkam
od 42 lat we W#oc#awku, nie ma znaczenia.
Kwestie mentalno(ci, tradycji kulturowej,
które wynosimy z domu, maj$ fundamentalny wp#yw na ca#e nasze %ycie. Jestem zaprzyja)niony z wieloma (l$skimi artystami.
Szczególnie bliskie mi s$ kontakty z kr"giem muzyków. Jest jaka( specyfika w naszym, (l$skim pojmowaniu twórczo(ci.
Jest w niej wiele ciep#a, szereg elementów,
wskazuj$cych na g#"bokie historycznie korzenie, tkwi$ce w tradycji kultury europejskiej. Z perspektywy W#oc#awka (w którym
elementy obce, wynikaj$ce z wieloletniego
tkwienia w zaborze rosyjskim, s$ do dzi( odczuwalne) widz" to wyra)nie. Wszak s$siedztwo Czech, Austrii i rz$dy pruskie pozostawi#y w nas jaki( (lad.
– Nad czym pracujesz obecnie?
– Czeka mnie udzia# w szeregu wystaw,
wi"c jednocze(nie pracuj" nad wieloma
obrazami. Bior$c pod uwag", %e ka%dy, ze
wzgl"du na moj$ technik", wymaga paru albo i parunastu tygodni pracy, mam co robi&.
– Dzi"kuj" za rozmow".
Nasze spotkanie odby!o si" pó#n$ wiosn$ 2015 roku.
!

Dreamcopter’s Sailor

The angels of goodness 2
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Sigur Ros Reflections

Ty wiesz, ty wiesz…

49

Roman NYGA

Podró!e w czasie
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Zdj!cia: z archiwum Romana Nygi

– Romku, jak si" #yje w ma$ym mie%
&cie na 'l(sku, jeste& tu bodaj#e w Bie%
runiu nestorem...
– Nygowie osiedlili si! w Bieruniu
w roku 1575, z tej racji i w"asnej woli
tu tkwi!. Dawniej by"o tak, jak mówili mi starsi, ludzie mieszkali w jednym
miejscu, ale i przenosili si!, byli to
g"ównie rzemie#lnicy. Nie jestem nestorem, je#li chodzi o powi$zania ze sztuk$, bo mój stryj Jan Nyga starszy, jako
pierwszy sko%czy" w roku 1898 uczelni!, któr$ pó&niej nazwano Akademi$
Sztuk Pi!knych w Krakowie. Wiem
równie', 'e jeszcze przed pierwsz$
wojn$ #wiatow$ dosta" nagrod! Miasta
Bytomia, wykonywa" tak'e polichromie
malarskie w pa"acach na Morawach
i w ko#ciele w Bardzie (l$skim. A w"a#ciwie to wszystko si! zacz!"o od jego
ojca, pradziadka Klemensa, stolarza
i ko#cielnego, który rze&bi". Stryj za"o'y" firm! malarsk$, któr$ pó&niej prowadzi" ojciec – Jan Nyga m"odszy. To
ojciec wprowadzi" mnie w tajniki malarstwa.
– Ogl(daj(c zdj"cie przodka stwier%
dzam, #e zachowa$e& typowe poci(g$e
rysy twarzy rodu Nygów.
– Jak mi powiedziano, co# mi w czasie porodu hebama z nosem porobi"a,
w rodzinie nikt takiego nie ma. Od ma"ego mia"em dost!p do wielu ksi$'ek
z barwnymi reprodukcjami, które wertowa"em i poznawa"em prawdziwe kolory wielu malarzy. Moi #l$scy przodkowie podró'owali, znali poza#l$skie kraje.
Wujek architekt du'o opowiada" mi
o morzu, by"em tym tak zachwycony, kupowa"em czasopismo „Morze”, budowa"em modele statków. To morze tam
gdzie# we mnie pozosta"o. Wiele w szkole rysowa"em, robi"em gazetki #cienne,
no i z"o'y"em papiery na Akademi!
do Krakowa...
– Te gazetki by$y zwrotnic( kieruj(%
c( wielu na inne #yciowe tory.
– Ojciec cho) by" rzemie#lnikiem te'
malowa", mia" niez"$ wiedz!, któr$ mi
przekazywa", uczy" mnie rysowania,
mówi" o barwach, proporcjach i perspektywie i tak od pocz$tku mia"em ju' pewne podstawy. Pojecha" ze mn$ do Krakowa, wspiera" w czasie egzaminów, no
i znalaz"em si! na pierwszym roku ASP
w Krakowie, by" to rok 1956...
– Jako& ci" nie zauwa#y$em, cho) wte%
dy te# po raz pierwszy zdawa$em.
– Znalaz"em si! na pierwszym roku,
w#ród kolegów nawet o siedem lat starszych i by"em inny dla nich. Mówili
do mnie Rumek, jakby nie potrafili „o”
wymawia). Dosta"em si! do profesora
Taranczewskiego, który by" poznaniakiem. To, 'e by"em inny w swoim malowaniu powodowa"o, 'e wszyscy czekali na to, co te' powie profesor, a ten
rzek" tak: „Wiesz Nyga, Ty jeste# z innego miejsca, co si! nazywa (l$sk, wy
tam jeste#cie zupe"nie inni w tych sprawach, jak malujecie Chrystusa to zawsze
tam tyle jest krwi...” Wyja#nia", 'e ta moc
kolorów i ekspresja wynika z kultury
z której si! wywodz!.

z ROMANEM NYG! rozmawia HENRYK BZDOK

To samo co by!o,
ino w nowym czasie
Ja by"em logiczny w malowaniu, jak
zmienia"em kolor dzbanka, to inne rzeczy te' zmienia"em. Trafi"em w dobre
miejsce, profesor by" koloryst$, wi!c mog"em si! przy nim dobrze rozwija). Jako jedyny, mog"em wchodzi) do pracowni Profesora, mia"em zosta) na uczelni,
ale nie czu"em si! w roli asystenta, no
i po studiach wróci"em do Katowic
z wieloma innymi z naszego regionu,
w#ród nich byli Zyga Dudzik i Stanis"aw
Hochu".
– Cz"sto was z Zyg( spotyka$em,
byli&cie zawsze blisko.
– On by" starszy ode mnie, zostali#my
przyj!ci do Zwi$zku, nieco pó&niej za"o'yli#my grup! twórcz$ ARKAT, do tej
nazwy przyczyni" si! Andrzej S. Kowalski. Byli#my do#) aktywni, do Katowic

jako przedstawiciel Zwi$zku przyje'd'a"
z Warszawy Marian Bogusz. Twierdzi",
'e nasza dzia"alno#) jest pozytywna. Marian zajmowa" si! sztuk$ przestrzenn$
zwi$zan$ z architektur$, wspó"pracowa"
ze swoimi kolegami, którzy przeszli socrealizm, abstrakcjoni#ci tam miejsca nie
mogli znale&). Organizowa" liczne sympozja dla tych, którzy nie mie#cili si!
w ówczesnych standardach powracaj$cego realizmu, pierwsze na Pomorzu.
By" to czas, kiedy w Polsce w tym zakresie wiele mo'na by"o zrobi).
– Pami"tam z tego okresu twoj(
wystaw" w Galerii Katowice, prezento%
wa$e& tam prace z pogranicza koncep%
tualizmu, by$e& po sympozjum i wyczu%
wa$o si" u ciebie powiew nowych idei
obrazowania.
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– Marian Bogusz by! jednym ze
wspó!organizatorów konceptualistycznego sympozjum Wroc!aw’70, w którym
i ja uczestniczy!em. Po Wroc!awiu by!y wystawy m.in. w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Malowali"my wtedy
na fasadach budynków w Lublinie
i Krapkowicach. To mi dawa!o kontakt
z architektami... Dzi#ki Boguszowi i jego bliskim kontaktom z grup$ ARKAT
mia!em inne podej"cie, cho% rówie"nicy Bogusza byli ode mnie o dwadzie"cia
lat starsi czu!em si# w"ród nich dobrze,
to by!o dla mnie co" bliskiego w tym katowickim i ogólnopolskim bycie.
– Krapkowice …to w moim niegdy!
siejszym s"siedztwie.
– W czasie stypendium zagranicznego w 1989 roku pozna!em rze&biarza Arne-Bernd Rhaue, z którym dotychczas jestem w grupie mi#dzynarodowej „RAR”,
kontakt cho% daleki by! mi bardzo bliski w konceptualistycznym sensie rozumienia sztuki i tego co w niej by!o.
W ko'cówce lat siedemdziesi$tych znalaz! mnie mecenas ze Szwajcarii i zaprosi! do siebie. Wtedy tam likwidowano
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przemys! i w tych miejscach arty"ci mogli tworzy%. To by!o dla mnie spotkanie
z twórcami z szerokiego "wiata. Mia!em
wystaw# w Zurychu.
Po pobycie w Szwajcarii w 1989 roku, w czasie nast#pnej wystawy w Freiburgu dowiedzia!em si# o przyznaniu
mi Stypendium Fundacji Jana Paw!a II z Rzymu. Tam odkry! mnie galerzysta z Holandii, który zaproponowa!
mi wystaw#. Galerzysta przybli(y! mi
swój kraj, a pó&niej odwiedzi! mnie
w Bieruniu. Zabra!em go na cmentarz,
by pokaza% mu grób rodziców, jak(e si#
zdziwi!, kiedy na jednym z nagrobków
zobaczy! swoje nazwisko – Damm.
Taki by! )l$sk, przebywa!o tu wielu ludzi z Europy. Takie to by!y sprawy pogranicza.
– By#e$ tak%e w 1994 roku wspó#au!
torem ksi"%ki „Stworoki &l"skie”....
– Wiedz# o kulturze i podaniach "l$skich posiad!em dzi#ki opowiadaniom
przodków, jak chocia(by na przyk!ad
opowie"% o upad!ym meteorycie – „piorunie” obok górki Klemensowej. Po latach znaleziono ten meteoryt, którego da-

Roman Nyga urodzi! si" w 1938 roku w Bieruniu Starym. Studia uko#czy! na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pi"knych w Krakowie w 1962 r. w pracowni profesora Wa$
c!awa Taranczewskiego. Zajmuje si" tematyk%: religijn%, historii rodzinnej i górno&l%skiej.
By! cz!onkiem grupy ARKAT w Katowicach, nale'eli do niej m.in. Igor Neubauer, Henryk
Miko!aj Górecki, Stanis!aw Hochu!, Andrzej S. Kowalski, Zygmunt Lis, Zenon Moskwa,
Roman Nowotarski, Ludwik Poniewiera, Andrzej Urbanowicz. Sukcesem grupy by!o zor$
ganizowanie dziesi"ciu wystaw grupowych i trzykrotnie Katowickich Spotka# Twórców
i Teoretyków Sztuki (1968, 1969, 1970), których rezonans mia! zasi"g ponadkrajowy, a tak$
'e powo!anie niezale'nej galerii sztuki. By! równie' cz!onkiem grupy PROJEKT Oberbu$
schweg w Kolonii, a w 2003 r. wspó!tworzy! Mi"dzynarodow% Grup" Artystyczn% RAR
(Roman Nyga z Bierunia, Romuald Jeziorowski z Opola i Arne Berndt Rhaue z Gorlitz).
Jest laureatem licznych nagród oraz stypendiów, m.in. nagrody Clemens Pro Arte Sta$
rosty Bieru#sko$L"dzi#skiego za 2001 rok, stypendium Ministra Kultury w 2008, stypen$
dium Marsza!ka Województwa (l%skiego w 2005 oraz stypendium Fundacji Jana Paw$
!a II (Stuttgart, Kolonia) w 1989. By! wspó!organizatorem wystaw artystów z Kolonii
i Katowic w ramach partnerstwa miast oraz pomi"dzy Stacj% Sztuki St. Peter w Kolonii
i Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Z wa'niejszych zlece# w przestrzeni publicz$
nej mo'na wymieni): p!askorze*b" pod pomnikiem Stoczniowców w Gda#sku (1980 r.)
i nowe korony dla obrazu Matki Boskiej Piekarskiej (1985 r.) Wystawia! indywidualnie
w Krakowie, Katowicach, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Belgii. Uczestniczy! równie'
w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, we Francji, Austrii, Niemczech i na W"grzech.
Ostatnie wa'niejsze wystawy to: z Grup% RAR w Morawskiej Ostrawie i Gorlitz oraz wy$
stawa jubileuszowa Bundesverband Bildender Kunstler w Kolonii.

ta upadku po badaniach okaza!a si#
zgodna z prastarym opowiadaniem.
By! w grupie ARKAT m!ody literat
Gen Zaczyk, on kiedy" powiedzia!:
„Romek, ty tyle wiesz o tych utopcach
i regionie, (e trzeba co" z tym zrobi%”.
No i wydali"my ksi$(k#.
Mam w zbiorach domowych, odziedziczone po przodkach ksi$(ki r#cznie
pisane o zio!ach, przez ludzi, którzy nie
wiem jak si# kszta!cili i sk$d czerpali
wiedz#. Kiedy" zachorowa!em na zatoki i tymi zio!ami si# ratowa!em, bo one
lecz$ lepiej ni( antybiotyki.
– Zwali#a si' lipa, mia#em d#uta
i chcia#em zrobi( sobie rze)b', tak" lu!
dow", jak to Zegad#owicz robi. U nie!
go r'ce wychodz" z brzucha i to nie
przeszkadza, bo dzie#a s" frapuj"ce, tak
pe#ne $wie%o$ci, %e zachwycaj". Mnie
za$ w wykonaniu rze)by w podobnym
stylu przeszkadza#a wiedza „to se ne da
pane Havranek....”
– Moi przodkowie jakby tego nie
mieli. Jaka mo(e by% g!#boko"% w obrazie, czy czer' jest kolorem, gdzie
i jak atakowa% p!aszczyzn# obrazu, czy
na skraju zrobi% centrum – mo(na – ale
trzeba wiedzie% jak. Kiedy mo(na zastosowa% czer' a kiedy nie, kiedy biel mo(e istnie% w obrazie przy innych kolorach. To mi przekazano.
Gdy tworzy!em takie „nowoczesne obrazy” kole(anka mamy, która j$ odwiedza!a powiedzia!a: „Anna co ten synek
ci tutaj maluje?” A matka na to: „To samo co tu by!o, ino w nowym czasie i dlatego jest inne”. Wróc# do rozmowy
z Genem i Zyg$ w pracowni, gdy modne by!o poj#cie „post#pu”, mówili „post#p jest w technice ale nie w sztuce
i moralno"ci”. S$ warto"ci niezniszczalne – z!o b#dzie z!em a dobro dobrem.
Kiedy pierwszy raz by!em na Zachodzie, to widzia!em to piek!o post#pu, ale
diab!a nie spotka!em. Widzia!em rodzin# mego mecenasa ze Szwajcarii, która (y!a podobnie jak u nas. U Damma
w Holandii rodzina opiekowa!a si#
dzie%mi przyjació!, którzy zgin#li w katastrofie lotniczej. Wierz# w warto"ci,
które !$cz$, maluj# obrazy, w których to
pokazuj#.
– Jak %yje i tworzy artysta mieszka!
j"cy w ma#ej spo#eczno$ci takiej, jak Bie!
ru*...
– Ja nie widz# Bierunia jako czego"
ma!ego, je(d($c po Europie zauwa(y!em, (e w!a"nie to odczytywane jest jako atut. W odró(nieniu od moich kolegów staraj$cych si# by% "wiatowcami, ta
moja m$dro"% z ma!ego Bierunia robi!a wra(enie i dlatego znalaz! mnie ten
Ho len der i in ni. Lu dzie po dob nie
ukszta!towani jak ja, troszczyli si#
i troszcz$ o utrzymanie tradycji w naszym „*abim Kraju”. Mamy tu wczesno"redniowieczny Kopiec po!o(ony
przy Via Regia, znaleziono monety
rzymskie, piece do wytopu (elaza, mamy p$tniczy, barokowy ko"ció! "w. Walentego, zawsze si# tu co" dzia!o i wierz#, (e tak pozostanie.
!

60 lat pracy twórczej jako nauczyciel #piewu i muzyki! Wychowawca
m$odzie%y, organizator %ycia muzycznego po wyzwoleniu, pierwszy
dyrygent Orkiestry Symfonicznej w Cz"stochowie, za$o%yciel Zespo$u Pie#ni
i Ta!ca Ziemi Cz"stochowskiej... W ponad pó$wiecznej historii miasta
nie by$o poczyna! i inicjatyw muzycznych, w których nie uczestniczy$by
Edward M&kosza.

Edward M"kosza podczas oficjalnej uroczysto#ci w Cz$stochowie

Prof. Edward
M!kosza
– wielka posta"
„muzycznej”
Cz#stochowy
EL$BIETA PISARCZYK

Dzieci!stwo i szlifowanie talentu
rudno jest przedstawi! "ycie cz#oka, który w powszechnym przekoTnaniuwie
zas#u"y# sobie na wyj$tkow$ pa-

mi%! potomnych. Wielu ju" próbowa#o
poprzez artyku#y prasowe czy prace naukowe ukaza! donios#y wk#ad profesora M$koszy w "ycie muzyczno-kulturalne Cz%stochowy.

Edward M$kosza urodzi# si% 13 pa&dziernika 1886 r. w Liskowie k. Kalisza.
Od pocz$tku by# „skazany” na bycie muzykiem. Pochodzi# bowiem z rodziny
o tradycjach muzycznych. Jego przodkowie od pokole' byli organistami. On sam
maj$c siedem lat, potrafi# gra! na organach. Umiej%tno(! t% wykorzystywa#,
zast%puj$c czasem ojca w pracy organistowskiej. I chocia" pragnieniem ojca by#o, aby jedyny syn zosta# ksi%dzem, on

sam wybra# muzyk%. Wybitny talent,
który zdradza# od wczesnych lat, sprawi#,
"e szybko trafi# do znakomitych pedagogów w )odzi i Warszawie. Wystarczy powie dzie!, "e in stru men ta cji i form
muzycznych uczy# si% u Zygmunta Noskowskiego, gry na organach u Mieczys#awa Surzy'skiego, (piewu m.in. u Jana i Edwarda Reszków. Studia w sferze
muzyki sakralnej kontynuowa# w Pradze
u benedyktynów. Bardzo wcze(nie zaznaczy#a si% te" jego pasja zaszczepiania innym mi#o(ci do muzyki, m.in. poprzez
zak#adanie zespo#ów muzycznych. W parafii (w. Miko#aja w Wolborzu dot$d dzia#a chór, który za#o"y# w 1904 r., maj$c
18 lat. W tej miejscowo(ci organizowa#
tak"e wiele koncertów, wieczornic, przedstawie' i prelekcji, a dochody z imprez
przeznacza# na funkcjonowanie dwóch
tajnych szkó#, które prowadzi# wraz z ks.
Boles#awem Wróblewskim. Wszystkie te
inicjatywy i konsekwentna dzia#alno(!
w warunkach zaboru stanowi#y tak"e lekcj% patriotyzmu. Pod zaborami tylko aktywno(! kulturalna by#a dozwolona i legalna. Ona te" stanowi#a po(redni kontakt
z polszczyzn$ i histori$ kraju. W(ród wielu talentów i pasji przejawia# zainteresowanie obrz%dami ludowymi, zw#aszcza
obrz%dem weselnym, kultywowanym
na tamtejszych wsiach. Ze wzgl%du
na umiej%tno(ci gry na wielu instrumentach M$kosza anga"owany by# w zast%pstwie jako muzyk w Orkiestrze Symfonicznej w odleg#ym o 14 km Piotrkowie
Trybunalskim. Niezale"nie od zaj%! muzycznych znajdowa# równie" czas na krajoznawstwo, organizuj$c wycieczki dla
m#odzie"y wiejskiej. Przypadek zrz$dzi#, "e w 1906 r. m#ody Edward pozna#
s#awnego ju" wówczas autora Ch!opów.
Oddajmy g#os samemu arty(cie: „Wylaz#owski, s%dzia gminny, przyprowadzi#
do mnie Reymonta, "ebym go zabawi#,
przez ten czas gdy by# zaj%ty jak$( spraw$. [...]. Jak mi s%dzia przedstawi# Reymonta, nogi si% przede mn$ ugi%#y z wra"e nia, bo przed ty go dniem aku rat
sko'czy#em czytanie Ch!opów, która to
powie(! zrobi#a na mnie wielkie wra"enie, tym bardziej "e od urodzenia by#em
wychowywany mi%dzy ch#opami, których
zna#em na wylot. Czym wi%c mog#em zabawi! tak$ znakomito(!? [...] Podczas
obiadu rozmawiali(my nt. Ch!opów. Reymont pyta#, która z postaci by#a najtrafniej opisana. Odpowiedzia#em, "e Agata.
Moja odpowied& bardzo si% Reymontowi podoba#a i doda#, "e i on tak uwa"a”.
Spotka# si% tak"e z Janem Kasprowiczem, a z Mari$ D$browsk$ w Kaliszu
zrywa# jab#ka w... cudzych ogrodach.
W pó&niejszym okresie towarzyszy# jako ilustrator Stefanowi *eromskiemu
w podró"y po Pomorzu. W tym czasie powsta#y jego pierwsze kompozycje.
Z Liskowa do Cz"stochowy
1912 r. Edward M$kosza przeniós#
W
si% do Cz%stochowy, gdzie zapisa# si%
jako iluminator "ycia muzycznego oraz
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wielki talent. Wdzi&czny za to Kiepura
ofiarowa! profesorowi swoje zdj&cie z dedykacj): „Bardzo mi!emu Panu prof. M)koszy w dowód uznania – Jan Kiepura, tenor Opery Warszawskiej 9.2.26”. W!a$nie
w 1926 r. odby! si& jeden z pierwszych wyst&pów m!odego $piewaka, zorganizowany przez M)kosz& w Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza. Ponownie Kiepura go$ci! w Cz&stochowie w 1933 r. "piewa! wtedy przy akompaniamencie profesora podczas mszy na Jasnej Górze.
W konspiracji
giczne lata II wojny $wiatowej nie
Tszy.poraNie
wstrzyma!y zapa!u Edwarda M)komog)c prowadzi% jawnej pracy

Orkiestra d!ta za"o#ona przez Edwarda M$kosza, Wolbórz, 1904

wszelkich inicjatyw kulturalnych podejmowanych na terenie miasta. Pracowa!
m.in. jako: kierownik Spo!ecznego Towarzystwa "piewaczego „Lutnia”, kapelmistrz orkiestry stra#ackiej, od 1915 r. – kierownik chóru szewców, a od 1922 r.
– kapelmistrz orkiestry w Hucie Szk!a
„Wyczerpy” czy dyrygent amatorskich
zespo!ów muzycznych, m.in. chóru „Jedno$%”. Ponadto organizowa! liczne odczyty i konkursy, a nawet anga#owa! si&
przy budowie bazy letnich kolonii w Romanowie k. Kamienicy Polskiej dla niezamo#nej m!odzie#y.
Wkrótce te# zosta! nauczycielem $piewu w kilku cz&stochowskich szko!ach:
w Gimnazjum 'e(skim Wac!awy Chrzanowskiej i w Gimnazjum M&skim im.
H. Sienkiewicza. Zak!ada! uczniowskie
chóry i orkiestry, z którymi cz&sto wyst&powa!. Do tradycji nale#a!y doroczne
koncerty chóru i orkiestry Gimnazjum im.
H. Sienkiewicza, które relacjonowa!a
ów cze sna cz& sto chow ska pra sa.
Szczególnie zapisa! si& w historii cz&stochowskiej Stra#y Ogniowej. Przez wiele lat prowadzi! orkiestr& d&t), a podczas
wojny pe!ni! funkcj& komendanta stra#y.
Zbiera! w okolicznych wsiach melodie ludowe. W!a$nie to by!o jego pasj) #yciow) – z melodii tych tworzy! kompozycje.
Do najbardziej znanych utworów nale#):
„Kwiaty Polskie”, „Oczepiny na Kujawach”, „Obertas Maryna” oraz ta(ce
ludowe i marsze.
Dwa lata po przybyciu do Cz&stochowy za!o#y! rodzin&. W ma!#e(stwie
z Iren) Nurczy(sk) (1895-1968) mia! troje dzieci: córk& Barbar&, zam&#n) za Juliuszem Konczy(skim oraz synów: Jerzego i Andrzeja, muzyka.
Nauczyciel... Jana Kiepury
tym czasie – wspomina Andrzej
kosza, syn profesora – w pierw–szychWlatachM)
po drugiej wojnie $wiatowej
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H. Sienkiewcza) dwustuosobowy chór
mieszany, chór m&ski a tak#e dwie orkiestry: symfoniczn) i d&t). Niektóre instrumenty orkiestry d&tej pochodzi!y jeszcze
ze szko!y pod zaborem rosyjskim, znajduj)cej si& w dzisiejszym gmachu. Organizowa! koncerty symfoniczne i chórów,
a w czasie szkolnych przedstawie( orkiestra przygrywa!a w czasie antraktów.
W roku 1927 brali$my udzia! w konkursie chórów w Kielcach, gdzie zaj&li$my
pierwsze miejsce. S)dz&, #e gdyby to dzia-

pedagogicznej, wzgl&dne bezpiecze(stwo znalaz! w roli komendanta Ochotniczej Stra#y Po#arnej. Zdo!a! ukry%
przed Niemcami instrumenty muzyczne
w pomieszczeniach nale#)cych do Stra#y, które po wyzwoleniu sta!y si& pierwszym sprz&tem muzycznym Orkiestry
Symfonicznej.
Wspólnie z Ludwikiem Wawrzynowiczem i jego synem Tadeuszem w konspiracji uczy! muzyki i doprowadzi! swoich
uczniów do zdobycia dyplomu. Po wojnie razem za!o#yli Instytut Muzyczny.
Praca w stra#y, z konieczno$ci tolerowanej przez Niemców, u!atwia!a mu niesienie pomocy nie tylko swoim uczniom,
których przyjmowa! w szeregi Stra#y Po#arnej, ale równie# wysiedle(com z ziem

Wybitny talent, który zdradza! od wczesnych lat, sprawi!, #e szybko tra$
fi! do znakomitych pedagogów w %odzi i Warszawie. Wystarczy powie$
dzie&, #e instrumentacji i form muzycznych uczy! si' u Zygmunta Noskow$
skiego, gry na organach u Mieczys!awa Surzy(skiego, "piewu m.in. u Jana
i Edwarda Reszków.
!o si& w dzisiejszych czasach, nasz chór
wyst&powa!by za granic), bo by!a to jedna z najlepszych orkiestr d&tych w Polsce – mówi pan Andrzej.
Kolejn) pasj) Edwarda M)koszy by!o krajoznawstwo. Dla m!odzie#y, z któr) pracowa! organizowa! liczne wycieczki rowerowe i piesze do zamków Jury
Krakowsko-Cz&stochowskiej oraz w Tatry. Za Dzia!alno$% w Krzewieniu Krajoznawstwa i Turystyki otrzyma! dyplom
przyznany przez Zarz)d Polskiego Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki
w Cz&stochowie. Uczy! m!odych ludzi
mi!o$ci do pami)tek kultury polskiej,
zw!aszcza ludowej. Pisa! pami&tniki
i wspomnienia cz&sto o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
Jako wybitny i uznany muzykolog
udziela! lekcji $piewu solowego najwi&kszym s!awom. Wystarczy wymieni% cho%by takie nazwiska jak Stefania Stelmaszczykowa – primadonna Opery Pozna(skiej
czy Antonina Kawecka. A Jan Kiepura...
To w!a$nie profesor M)kosza udziela!
pierwszych fachowych porad wokalnych
„ch!opcu z Sosnowca”, u którego odkry!

zachodnich czy uchod*com z Warszawy.
W mieszkaniu M)koszy znalaz! dach
nad g!ow) i opiek& m.in. znakomity
polski wiolonczelista Dezyderiusz Daszczowski. Komenda Stra#y by!a wielokrotnie miejscem schronienia dla m!odych ludzi, ukrywaj)cych si& tu przed zes!aniem
do Rzeszy. To za po$rednictwem stra#y
p!yn&!a w pierwszych latach okupacji pomoc dla mieszka(ców getta.
Z mi!o"ci do Czarnej Madonny
rofesor M)kosza pracowa! równie# dla
P
Jasnej Góry, gdzie prowadzi! #e(ski
zespó! $piewaczy „Kó!eczko”. Praca

z zespo!em trwa!a ponad 40 lat. Profesor
opracowa! specjalnie dla chóru ponad 150
pie$ni. Do historii przeszed! zwyczaj
spa ce rów pro fe so ra z chó rzyst ka mi
po wa!ach jasnogórskich po ka#dym
wyst&pie. Wtedy to omawiano b!&dy
wykonawcze zespo!u. Chórzystki by!y
nazywane M)koszankami.
Cechowa!a go silna wie* z klasztorem
Ojców Paulinów. Swoj) postaw) budo-

wa! innych, tak"e osoby duchowne.
– Mog!em z bliska obserwowa# jego nabo"e$stwo, cze%# i mi!o%# do Jasnogórskiej Bogarodzicy – wspomina o. Józef
P!atek, naoczny %wiadek "ycia prof. M&koszy – wpatrywa# si' w jego pogodn&
twarz, ws!uchiwa# w praktyczne wskazania i uczy# si' od niego nie tylko
kultury muzycznej ale tak"e w!a%ciwych
postaw "yciowych, a zw!aszcza religijno-moralnych.
Podczas okupacji uczy! %piewu w Tajnym Wy"szym Seminarium Duchownym
Paulinów. Pod jego batut& dzia!a!y na Jasnej Górze chór i orkiestra d'ta kleryków.
W styczniu 1945 r. ratowa! klasztor
przed po"arem wznieconym przez uciekaj&cych Niemców. Zagro"enie by!o
ogromne ze wzgl'du na rozlan& benzyn'. Po zlikwidowaniu po"aru prof. M&kosza wyzna!: „Czuj' wielk& rado%#, "e
mog!em si' w jaki% sposób przyczyni#
do ratowania i ocalenia jasnogórskiego
sanktuarium, które jest bezcennym skarbem i pomnikiem kultury narodowej...”.
– Profesor s!u"y! Pani Jasnogórskiej
tak"e jako organista i wokalista w kwar-

W!ród braci stra"ackiej, 1926

Kiedy zorientowali si', "e rosyjskie czo!gi s& ju" blisko, rozlali w Arsenale benzyn', na dziedzi$cu ustawili ci'"arówk',

Przypadek zrz"dzi!, %e w 1906 r. m!ody Edward pozna! s!awnego ju% wów&
czas autora Ch!opów. (...) Spotka! si# tak%e z Janem Kasprowiczem, a z Ma&
ri" D"browsk" w Kaliszu zrywa! jab!ka w... cudzych ogrodach. W pó'niej&
szym okresie towarzyszy! jako ilustrator Stefanowi (eromskiemu
w podró%y po Pomorzu.
tecie m'skim. Talentem i pogod& ducha,
otwarto%ci& i serdeczno%ci& profesor
ubogaca! innych – dodaje o. Jerzy Tomzi$ski, kolejny %wiadek "ycia Edwarda
M&koszy i by!y genera! Zakonu Paulinów – nawet w czas okupacyjnej nocy
potrafi! nie%# rado%# i optymizm. – Kiedy wybuch!a wojna, kleryków z pauli$skiego seminarium na Ska!ce w Krakowie umieszczono na Jasnej Górze. Prof.
M&kosza prowadzi! dla nas zaj'cia %piewu, zorganizowa! tak"e orkiestr' symfoniczn&. Dawa! nam bardzo wiele ( budzi!
zami!owanie do muzyki, uczy! prawid!owej techniki mówienia i oddychania.
W czasach, kiedy nie by!o g!o%ników
i mikrofonów, jego rady, jak mówi#, aby
by# dobrze s!yszanym, a jednocze%nie
oszcz'dza# g!os, by!y dla nas bezcenne.
Wiele wniós! w "ycie muzyczne Jasnej
Góry, ale patrz&c od strony ludzkiej, to
podczas okupacji nas, kleryków, uratowa!
psychicznie. Wyobra)my sobie tamten
czas – wokó! szaleje terror. Niemcy zajmuj& kolejno komnaty królewskie i inne
pomieszczenia, a my mamy orkiestr', gramy muzyk' klasyczn&, %piewamy. To by!o wy j&t ko wo sku tecz ne an ti do tum
na tamte czasy. Przypomnie# trzeba tak"e, zapisan& w kronice, akcj' gaszenia po"aru wznieconego w klasztorze przez
uciekaj&cych Niemców. W Arsenale
Niemcy urz&dzili magazyn materia!ów
biurowych, amunicji i paliwa – mówi o.
Jerzy Tomzi$ski. – Mieli rozkaz, by
w przypadku ewakuacji spali# klasztor.

na której umie%cili kilkana%cie maszyn
do pisania i papiery, a potem j& podpalili. Od samochodu mia! si' zaj&# Arsena!,
a poniewa" by!y tam pociski, prawdopodobnie klasztor wylecia!by w powietrze.
Na krzyki „pali si'”, na dziedziniec zbieg!
profesor i klerycy, z którymi prowadzi!
prób'. Poniewa" by! oficerem Stra"y Po-

Kochany i szanowany przez uczniów.
Jednym z nich w Ni"szym Seminarium
by! ks. inf. Ireneusz Skubi%, by!y redaktor naczelny „Niedzieli”, który tak wspomina Profesora:
– Po maturze poprosi!em o autograf [...].
Na lekcjach podchodzi! do nas z pewnym
dystansem, ale i z ogromn& "yczliwo%ci&.
Mia! niezwyk!y zapa! do tego co robi!, by!
ca!y przesi&kni'ty muzyk& i %piewem.
Ch'tnie dzieli! si' z nami do%wiadczeniami ze swojego d!ugiego "ycia. Podkre%la!,
"e uczciwo%#, rzetelno%#, solidno%# zawsze wygrywaj&.
Na dowód tych s!ów pod pi'ciolini&
z nutami prof. M&kosza napisa! s!owa:
„Dobrze spe!niony obowi&zek ludziom
szcz'%cie daje” – mówi ksi&dz infu!at.
Oprócz pracy zawodowej, dzia!a! spo!ecznie.
Aktywnie uczestniczy! w staraniach
o wybudowanie gmachu dla filharmonii

Jako wybitny i uznany muzykolog udziela! lekcji $piewu solowego najwi#k&
szym s!awom. Wystarczy wymieni) cho)by takie nazwiska jak Stefania Stel&
maszczykowa – primadonna Opery Pozna*skiej czy Antonina Kawecka. A Jan
Kiepura... To w!a$nie profesor M"kosza udziela! pierwszych fachowych po&
rad wokalnych „ch!opcu z Sosnowca”, u którego odkry! wielki talent.
"arnej, nie straci! zimnej krwi. Pierwsz&
rzecz&, jak& zrobi! to razem z klerykami
odepchn&! platform' w g!&b dziedzi$ca,
byle jak najdalej od Arsena!u.
„Dobrze spe!niony obowi"zek ludziom
szcz#$cie daje”
dward M&kosza by! znan& i cenion&
b& w mie%cie, cieszy! si' szacunEkiemoso
swoich wychowanków. Po drugiej

wojnie %wiatowej kontynuowa! prac'
nauczyciela muzyki m.in. we wspomnianym Instytucie Muzycznym (przekszta!conym w Pa$stwow& Szko!' Muzyczn&), w cz'stochowskich liceach czy
Ni"szym Seminarium Duchownym.

i powo!aniu do "ycia Pa$stwowej Orkiestry Symfonicznej, organizowa! liczne
koncerty. By! pomys!odawc& i organizatorem Zespo!u Pie%ni i Ta$ca Ziemi
Cz'stochowskiej, Zespo!u Pie%ni i Ta$ca przy Politechnice Cz'stochowskiej
oraz dzia!aczem Towarzystwa Popierania
Kultury Regionalnej. Zebra!, opracowa!
i rozpisa! na chór i orkiestr' oko!o 1000
pie%ni i przy%piewek z regionu cz'stochowskiego.
Cz#stochowski Oskar Kolberg
y! mi!o%nikiem folkloru, Oskarem
B
Kolbergiem dla regionu cz'stochowskiego. Je)dzi! po wsiach i zapisywa!
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utwory ludowe, robi! to fachowo i pieczo!owicie, zebra! ponad dwa tysi"ce melodii i pie#ni. By!y one kanw" jego twórczo#ci kompozytorskiej.
Jego dorobek twórczy jest przechowywany w jasnogórskim archiwum. W okresie mi$dzywojennym reprezentowa! cz$sto chow skie #ro do wi sko mu zycz ne
w Miejskiej Komisji Kulturalno-O#wiatowej, powo!anej przez Rad$ Miasta
w 1936 r.
W pierwszych latach powojennych
nawi"za! wspó!prac$ z Polskim Radiem,
która trwa!a a% do jego #mierci. Jego opracowania i utwory o charakterze ludowym
wesz!y do repertuaru wielu zespo!ów regionalnych w ca!ym kraju. Niestrudzony w propagowaniu kultury muzycznej,
czego przejawem by!y m.in. odczyty
wyg!aszane na terenie ca!ej Polski. Ta aktywna i wielowymiarowa dzia!alno#&
Edwarda M"koszy spotyka!a si$ z du%ym
uznaniem.
Wielokrotnie za swoj" prac$ odznaczany nagrodami pa'stwowymi. Otrzyma!
liczne odznaczenia, m.in. Krzy% Oficerski „Polonia Restituta”, Z!oty Krzy%
Zas!ugi i Order „Pro Ecclesia et Pontifice”, Krzy% Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zosta! tak%e laureatem Nagrody Cz$stochowy. A po #mierci jedn" z ulic
w!adze miasta nazwa!y imieniem Edwarda M"koszy.
Podczas jubileuszu 25-lecia jego pracy w Cz$stochowie Aleksander Drób
tak scharakteryzowa! sylwetk$ jubilata
na !amach „Go'ca Cz$stochowskiego”:
„...wytrawny kapelmistrz (...) #piewak, organista, akompaniator, nawet kompozytor, wreszcie umi!owany przez m!odzie%
nauczyciel. Urodzony optymista, zawsze pogodny, kole%e'ski, nie pozbawiony zalet towarzyskich, zyska! sobie ogóln" sympati$ oraz popularno#& w szerokich
sferach naszego miasta”.
Pogrzeb pod okiem...
s!u"b bezpiecze#stwa
rofesor M"kosza zmar! 25 kwietnia 1974 r., do%ywszy s$dziwego
wieku 88 lat. Pogrzeb profesora dla
w!adz komunistycznych sta! si$ niewygodnym problemem. Zaraz po #mierci
Edwarda M"koszy szko!y i zak!ady pracy w Cz$stochowie otrzyma!y seri$ telefonów z zakazem: chórom i orkiestrom
nie wolno bra& udzia!u w pogrzebie. Jedna z zak!adowych orkiestr wy!ama!a
si$. Muzycy przyszyli wprawdzie bez
mundurów, jako osoby prywatne, ale
z instrumentami, aby towarzyszy& ukochanemu mistrzowi w ostatniej drodze.
Nast$pnego dnia kapelmistrz orkiestry
zosta! zwolniony z pracy. Zaraz po #mierci ówczesne w!adze partyjne zwróci!y si$
do rodziny z zapytaniem, jaki rodzaj pogrzebu wybiera. Je#li pa'stwowy bez
udzia!u ksi$%y wtedy miasto pokryje
koszty, trumna z honorami b$dzie przewieziona na lawecie na cmentarz. Profesor M"kosza by! cz!owiekiem religijnym, organist" na Jasnej Górze wobec
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tego nie by!o innej alternatywy jak pogrzeb ko#cielny.
Trumna z cia!em profesora zosta!a
wystawiona w jego domu przy ul. D"browskiego 18 a. Przez ca!y dzie' dom
by! obserwowany przez ówczesne s!u%by bezpiecze'stwa. W zwi"zku z tym, %e
pogrzeb mia! charakter ko#cielny ( milcza!y wszystkie lokalne media ( w %ad-

chowie, m.in. tak wa%nych, jak reaktywowanie orkiestry symfonicznej czy budowa Filharmonii. To w!a#nie Edwardowi
M"koszy zosta!a po#wi$cona wystawa
zrealizowana w ramach VIII Dni Muzyki w 2006 r., która zaprezentowa!a posta&
wybitnego muzyka, uwzgl$dniaj"c ró%norodne aspekty %ycia i pracy twórczej.
Profesor wychowa! wielu znakomitych
muzyków. Dzi$ki *wi$tu Muzyki, profesor otrzyma! po latach nale%ny ho!d
chórów i orkiestr, którym kiedy# zabroniono udzia!u w pogrzebie.
Dorobek pozostawiony potomnym
przez prof. Edwarda M"kosz$ jest nie
do przecenienia. Poza utworami ludowymi, profesor pisa! muzyk$ na ró%ne instrumenty i gra! prawie na wszystkich. Celowa! w muzyce organowej – uwa%any
by! za prawdziwego wirtuoza. Natomiast pie#ni profesora M"koszy maj" charakter patriotyczno-maryjny ze wzgl$du
na epok$, w jakiej powsta!y. S" to bardzo
pi$kne i od serca p!yn"ce utwory.
Profesor pozosta! wierny muzyce i Jasnej Górze do ko'ca swoich dni. Dzi$ki
tytu!owi konfratra znalaz! si$ w gronie
osób najbardziej znamienitych i zas!u%onych dla Narodowego Sanktuarium.
W klasztornej kronice pod dat" 25 kwietnia 1974 r. zanotowano: „Zmar! wielce
zas!u%ony dla Zakonu i Jasnej Góry

W zwi$zku z tym, "e pogrzeb mia! charakter ko%cielny – milcza!y wszyst&
kie lokalne media – w "adnej gazecie nie mog!o by' najmniejszej wzmian&
ki o %mierci profesora, postaci znanej nie tylko w Cz(stochowie.
nej gazecie nie mog!o by& najmniejszej
wzmianki o #mierci profesora, postaci
zna nej nie tyl ko w Cz$ sto cho wie.
W przeddzie' pogrzebu pó)nym wieczorem pod dom podjecha!a Nysa i trumn$
przewieziono na Jasn" Gór$. Na podje%d%aj"cy samochód czekali ju% Ojcowie
Paulini. Trumn$ przywitano z honorami
i wprowadzono w asy#cie zapalonych pochodni. Umieszczono j" na katafalku
w kaplicy #w. Piotra i Paw!a. Nast$pnego dnia uroczysty kondukt wyruszy!
z Jasnej Góry i skierowa! w stron$ ulicy
3 Maja. Trasa mia!a przebiega& dalej ul.
Ja sno gór sk", Wa !a mi Dwer nic kie go
na cmentarz Kule, a wi$c bocznymi
a nie g!ównymi ulicami miasta. Taki by!
nakaz komunistycznych w!adz. Trumn$
z!o%ono w grobie na zabytkowym cmentarzu Kule. W pogrzebie nie mog!a
uczestniczy& m!odzie% szko!y muzycznej,
ani nauczyciele a tak%e cz$stochowskie
orkiestry d$te. Za uczestnictwo w pogrzebie grozi!a utrata stanowiska i pracy.
Wpisany w poczet konfratrów
pauli#skich
ami$& o profesorze jest nadal %ywa.
Do dzisiaj jest on jedn" z najbardziej
P
znacz"cych postaci w %yciu muzycznym

miasta. Jego nazwisko przez ponad 60 lat
pojawia!o si$ przy okazji wszystkich
niemal wydarze' muzycznych w Cz$sto-

konfrater pauli'ski prof. Edward M"kosza. Profesor M"kosza przez 44 lata
prowadzi! na Jasnej Górze chór %e'ski.
Kierowa! te% akcj" gaszenia po%aru
wznieconego przez uciekaj"cych z Jasnej
Góry Niemców 16 stycznia 1945 r.”.
Po jego #mierci rodzina z!o%y!a r$kopisy utworów w jasnogórskim archiwum.
!
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Chopin – nasz wspó!czesny
a*da epoka ma „swojego” Chopina.
K
Za ka*dym razem jest to oczywi%cie
Chopin prawdziwy, autentyczny. II po$o-

wa XIX w. by$a widowni# zmagania si"
dwóch wizji muzyki chopinowskiej: wirtuozowskiej i skameralizowanej. Propagatorami tej drugiej byli piani%ci, którzy
czuli si" bezpo%rednimi spadkobiercami
Chopina i wykonawcami jego artystycznego „testamentu”, na przyk$ad Jan Kleczy'ski, którego wyk$ady O wykonywaniu dzie# Chopina s# do dzi% wzorcem dla
tych, którzy widz# w Chopinie „klasyka
romantyzmu” i czuj# si" zobowi#zani
do przestrzegania takich regu$, jak naturalno%&, prostota, równowaga mi"dzy
tre%ci# i form#. Pocz#tek XX w. przyniós$
odnowienie estetyki interpretacji chopinowskich w duchu modernizmu – zaowocowa$o to po raz kolejny „przytarciem rogów” lwom fortepianu, jak równie* do%&
kontrowersyjn# propozycj# grania muzyki chopinowskiej w sposób celowo „suchy” i %ciszony (na temat estetyki grania
Chopina w okresie mi"dzywojennym
du*o mówi ówczesna krytyka muzyczna – do tej pory, o dziwo, niemal zupe$nie nieznana – obecnie przypomniana
na kartach nowo wydanej przez NIFC antologii Chopin w krytyce muzycznej
(1918–1939). Czasy powojenne to okres
bojów o autorytet, podj"tych przez grup" pianistów polskich zwi#zanych g$ównie z warszawsk# uczelni# muzyczn#, b"d#cych równocze%nie jurorami kolejnych
konkursów chopinowskich. W toku tych
bojów tradycyjny „idea$” chopinowski pozosta$ w zasadzie nienaruszony – w pogl#dach wyra*anych przez Jana Ekiera,
Regin" Smendziank" czy Lidi" Kozubek
odnajdziemy bez trudu echa my%li XIX-wiecznej. Ogromny prze$om przynios$y
natomiast nasze czasy. Zadzia$a$y tu dwa,
sprzeczne zreszt#, impulsy. Z jednej strony wykonawstwo chopinowskie zosta$o
„usportowione”, czyli nastawione na bicie rekordów szybko%ci i g$o%no%ci,
w czym pomog$y, podobnie jak w sporcie,
nowe metody treningu fizycznego i psychologicznego, z drugiej strony uleg$o presji „naukowo%ci”. Obowi#zuj#cym za$o*eniem, wywiedzionym z teorii i praktyki
wykonawstwa muzyki dawnej, kultywuj#cej idea$ historically informed performance, sta$o si" oparcie interpretacji
na autentycznym tek%cie chopinowskim.
Rezultatem – swego rodzaju „kult tekstu”,
skutkuj#cy paradoksalnie „udziwnieniem” wykona', w których pojawi$y si"
elementy odczytania owego tekstu nakazane przez muzykologów. Z kr"gu angielskoj"zycznego wyp$yn"$a np., nienowa
zreszt# sugestia, i* muzyka Chopina
brzmi orientalnie. Prze$o*y$o si" to na powszechn# dzi% w%ród pianistów ambicj"
stylizowania mazurków na muzyk" pierwotn#, wr"cz dzik#. Po drugie, wymy%lono, *e „tak na praw d"” Cho pin jest
polifonist#, wi"c piani%ci zacz"li obowi#zkowo eksponowa& – niekiedy w sposób
wr"cz karykaturalny – %rodkowe, poboczne g$osy kompozycji. Sprawdzianem
kompetencji wykonawcy sta$o si" te*

Mi!dzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK
kontrolowanie (w praktyce – znaczne
ograniczanie) pedalizacji, która w wykonaniach starych pianistów powodowa$a
tak urokliwe owiewanie chopinowskich
figur brzmieniow# mgie$k#. Teraz ka*dy
akord musi brzmie& tyle, ile zapisano
w nutach, wypada te* uwzgl"dnia& jako
cisz" wszystkie pauzy. S# oczywi%cie
tak*e dobre strony nowej, akademicko-konkursowej pianistyki chopinowskiej,
nie sposób jednak nie zauwa*y&, *e podporz#dkowanie si" modom naukowym
przynios$o jako skutek standaryzacj" interpretacji. Niewiele miejsca zostaje
na w$asne pomys$y. Przekona$am si"
o tym, s$uchaj#c recitalu Krzysztofa
Ksi#*ka (17 lutego, koncert z cyklu
„+roda M$odych w NOSPR” firmowany
przez Instytucj" „Silesia”), jednego z najlepszych polskich uczestników zesz$orocznego konkursu chopinowskiego w Warszawie. Strona sportowa – bardzo dobry,
aspekt kompetencyjny – te* wzorowo
(mazurki baaaardzo dzikie), wk$ad w$asny – na szcz"%cie jest, w mi$ej postaci
m$odzie'czej werwy i energii, eksponowanej w ka*dym utworze od przys$owiowego pierwszego akordu. Krzysztof Ksi#*ek zagra$ m.in. komplet mazurków
z op. 7, Fantazj" f-moll, Scherzo h-moll
i Polonez fis- moll, a na bis doda$ jeszcze
dwa mazurki.
W NOSPR – pod znakiem
muzyki ludowej
lutego zagra$y w Sali Kameralnej
21
NOSPR dwa zespo$y specjalizuj#ce si" w muzyce wspó$czesnej: katowic-

ka Orkiestra Muzyki Nowej (dyrygent:
Szymon Bywalec) i s$owacki Quasars (dyrygent: Ivan Buffa, który wyst#pi$ równie*
jako kompozytor i pianista). Obydwu
zespo$ów s$uchali%my na zmian" b#d! jednocze%nie w utworach doskonale nam znanych (Preludia taneczne Lutos$awskiego,
Aus aller Welt stammende Zygmunta
Krauzego), jak i w zagranicznych nowo%ciach. Z tych ostatnich zabrzmia$a na pocz#tku kompozycja s$owackiej autorki Jany Kmitovej Metamerie, skomponowana
na zespó$ instrumentalny oraz ludow# s$owack# „fujar"”. Na „fujarze” zagra$ Michal Palko, wydobywaj#c z niej fla*ole-

ty, dwud!wi"ki i inne brzmienia „dziwne”. Kulminacj# kompozycji by$o odegranie przez solist" autentycznej melodii
orawskiej. Ivan Buffa przedstawi$ utwór
zatytu$owany Organismo, b"d#cy skomplikowan# gr# odcinków instrumentalnych
opartych na starannie wyselekcjonowanym materiale d!wi"kowym. Kompozycj" uatrakcyjni$a obecno%& pojawiaj#cych si" gdzie nie gdzie ryt mów
tanecznych. Na zako'czenie koncertu
muzycy obydwu zespo$ów zagrali b$yskotliw# kompozycj" francuskiego twórcy
Bruno Mantovaniego p. t. Si prés, Si loin na dwa fortepiany (w tej roli Ivan Buffa i Diana Buffa) i zespó$ instrumentalny
(dyrygowa$ Szymon Bywalec). Trudna – wymagaj#ca od instrumentalistów
predyspozycji solistycznych, jak i umiej"tno%ci „zgrania si"” muzyka zabrzmia$a, zgodnie z intencj# kompozytora, precyzyjnie i przejrzy%cie.
Muzyka jugos!owia"ska w NOSPR
tej samej sali 6 marca odby$ si" konW
cert, w czasie którego Orkiestr# Muzyki Nowej zadyrygowa$ pochodz#cy ze

S$owenii Steven Loy. Program wype$niono bardzo ma$o znan# w Polsce muzyk#, kompozytorów urodzonych w by$ej
Jugos$awii. W pierwszej cz"%ci zaprezentowano utwory Berislava (ipu)a (rocznik 1958), Ali)era Sijaricia (ur. 1969)
i Uro)a Rojko (ur. 1954) – w ogólno%ci
do%& szkolne, przynosz#ce standardowe
rozwi#zania inspirowane sonoryzmem
i spektralizmem. Wielk# niespodziank# by$a natomiast druga cz"%& imprezy. Prawykonanie utworu fingers of rain Ur)ki
Pompe (ur. 1969) by$o prawdziwym tryumfem autorki, która pojawi$a si" zreszt#
osobi%cie w NOSPR. Jej utwór, równie*
zdradzaj#cy komityw" ze spektralistami tudzie* Ligetim okaza$ si" %wietnie skonstruowanym obrazem muzycznym, wci#gaj#cym s$uchacza swym „przyrodniczym”
kolorytem i tajemniczym nastrojem. +wietny by$ równie* utwór fina$owy – On the
Guarding of the Heart Djuro ,ivkowicia
(ur. 1969) – szeroko zakrojony fresk ze
%wietnie zaplanowan# gradacj# napi"&,
polegaj#c# na alternowaniu odcinków statycznych („medytacyjnych” i dynamicznych („orgie” rytmów à’la !wi"to wiosny).
Przypomnijmy przy okazji, *e Katowice mia$y przed wojn# znaczne zas$ugi
w propagowaniu muzyki jugos$owia'skiej. Od 1936 roku dzia$a$o tu Ko$o Polsko-Jugos$owia'skie (jedno z kilku takich
kó$ dzia$aj#cych w Polsce). Zajmowa$o si"
m.in. organizowaniem koncertów. Wyst"powa$y w nich %l#skie chóry, a tak*e soli%ci z konserwatorium, m.in. Józef Cetner i Ste fa nia Al li nów na. Pie %ni
jugos$owia'skie mia$ w repertuarze chór
„Ogniwo” prowadzony przez Stefana
Mariana Stoi'skiego. Swoistym ewenementem by$o powstanie przy kopalni
w Knurowie robotniczego zespo$u tamburaszów. Cieszy$ si" on znaczn# popularno%ci# i nawet dost#pi$ zaszczytu wyst"pu w katowickiej rozg$o%ni Polskiego
Radia.
!
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Nasza woda
JOLANTA KARMA!SKA
Czy wystarczy %wiatu wody? Jej niedobory odczuwa ju& ponad czterdzie%ci procent
ludzi na %wiecie. Ponad miliard ma do niej mocno utrudniony dost'p. Co roku z te(
go powodu rocznie umiera 3,5 miliona osób, w tym ponad dwa miliony dzieci. Z te(
go te& powodu wyhamowuj" gospodarki wielu krajów, pogarsza si' jako%) &ycia i...
Ju& nie tylko o rop', ale i wod' tocz" si' wojny, nasilaj" masowe migracje ludno%ci.
Wody zu&ywamy coraz wi'cej. Mamy jej do dyspozycji coraz mniej. Ze wzgl'du
na przeludnienie, zanieczyszczenie %rodowiska naturalnego, nadmiern" eksploata(
cj' jej zasobów i rozregulowany klimat. Na co wi'c czekamy? Kiedy zrozumiemy po(
wag' sytuacji i zaczniemy w sposób bardziej zrównowa&ony gospodarowa) wod",
chroni) j" i szanowa), by starcza$o jej wszystkim?
rganizacja Narodów Zjednoczonych,
O
chc!c zwróci" uwag# na zagro$enie
zasobów wodnych Ziemi, ustanowi%a

!l"skie #ród$a
glomeracja &l!ska, po wielu trudnych
A
do)wiadczeniach deficytu wody, reglamentowania jej w czasach mocno wo-

doch%onnego, starego przemys%u, obroni-

Fot. Janusz Moczulski

w 1992 roku &wiatowy Dzie' Wody.
Osiem lat pó(niej Zgromadzenie Ogólne ONZ zgodnie przyj#%o rezolucj# o prawie ka$ de go cz%o wie ka w do st# pie
do wody pitnej.
Od pierwszego )wi#towania &wiatowego Dnia Wody w 1993 roku, sytuacja tylko si# pogorszy%a. Wkroczyli)my na równi# pochy%!. Wed%ug &wiatowego Forum
Ekonomicznego ju$ w 2030 roku susza klimatyczna ostatniej dekady mo$e rozprzestrzeni" si# nawet na czterdziestu procentach powierzchni Ziemi. Czyli deficyt

wód s%odkich jeszcze si# powi#kszy. A mamy ich naprawd# niewiele. Nieca%e 3
proc. wszystkich zasobów Ziemi.
Nie wszystkie s! do naszej dyspozycji.
Jej najbogatsze zasoby uwi#zione w topniej!cych lodowcach, wraz ze wzrostem
temperatury sp%ywaj! do s%onych mórz
i oceanów. (pokrywaj! one 97 proc. powierzchni naszej planety). Drugie ich
(ród%o pod wzgl#dem wielko)ci to wody
podziemne. Nie wszystkie s! dost#pne,
wiele z nich zdo%ali)my zanieczy)ci". Podobnie jak te naj%atwiej dost#pne w rzekach, jeziorach, mokrad%ach. Na dodatek
eksploatujemy je w tak ogromnej ilo)ci
i w tak szybkim tempie, $e nie s! w sta-

nie normalnie si# odtwarza". I przestaj! by"
w pe%ni odnawialne.
Z natury do)" stabilny )wiatowy bilans
wodny, zmienia si#, zdaniem naukowców,
nieodwracalnie. I podobnie jak w przypadku ocieplaj!cego si# klimatu, )wiat nie reaguje skutecznie na to zagro$enie.
Dotyczy to tak$e naszego kraju, gdzie
gospodarowanie wodami ma szczególne
znaczenie. Polska pod wzgl#dem ich zasobów lokuje si# na przedostatnim miejscu w Europie. Na jednego mieszka'ca naszego kraju przypada trzykrotnie mniej
wody ni$ wynosi )rednia europejska. I cho"
od lat osiemdziesi!tych ubieg%ego wieku
wiele si# zmieni%o, do dzi) nie wypracowali)my krajowej, spójnej strategii gospodarowania wodami. Od lat s%yszymy zapowiedzi o potrzebie zarz!dzania nimi
w systemie zlewniowym, racjonalnym
ich wykorzystywaniu, poprawie czysto)ci,
bezpiecze'stwie przeciwpowodziowym,
zwi#kszeniu retencji i magazynowaniu
wód, wykorzystywaniu szlaków wodnych
do transportu, pozyskiwaniu energii wody na wi#ksz! skal# i.....
Obecnie w resorcie )rodowiska przygotowywane jest nowe Prawo wodne, planowane s! kolejny raz najbardziej potrzebne reformy. D%u$ej zwleka" nie wolno.
Niedostatek wody dotyka wiele regionów kraju. U)wiadamiaj! nam to powtarzaj!ce si# katastrofalne powodzie i susze.
Jak cho"by ta ubieg%oroczna, gdy wysycha%y nie tylko rzeki i studnie. Tak$e uj#cia
wody i krany. Ograniczenia poboru wody
odczu%a gospodarka.
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Jezioro !ywieckie – sp"yw wody do So"y z lotu ptaka

W Katowicach razem z Ark! uczymy si" szanowa# wod"

!a si" przed dotkliw# posuch# w kranach
w 2015 roku. Poradzi! sobie z ni# znakomicie, zarz#dzany przez Górno$l#skie
Przedsi"biorstwo Wodoci#gów sprawny,
elastyczny, bezpieczny i coraz bardziej energooszcz"dny system zaopatrywania w wod" do picia z górskich rzek, zaopatruj#cy
blisko 3,5 mln mieszka%ców.
Tworzy j# budowana konsekwentnie
od 130 lat unikatowa w skali Europy, niemal 1000-kilometrowa, u!o&ona pier$cieniowo sie' magistralna. Z uj"ciami wody,
zak!adami jej uzdatniania, przepompowniami, podziemnymi zbiornikami i z najnowocze$niejszym laboratorium.
Nie zdajemy sobie sprawy w jak bardzo
szcz"$liwej jeste$my sytuacji maj#c wod"
w kranie. I jak fascynuj#ca mo&e by' podró& do jej zespolonych (róde! przyrodniczych, technicznych i twórczych ludzi, którym na co dzie% j# zawdzi"czamy. W coraz
trudniejszych warunkach do jej pozyskiwania.
Taka podró& jest mo&liwa, o czym przypomnia! mieszka%com obchodzony zawsze 22 marca )wiatowy Dzie% Wody. Jego tegorocznym has!em by!a „Woda
i praca”. Bardzo trafnie. Ponad po!owa pracowników na $wiecie – oko!o 1,5 miliarda, zatrudniona jest w sektorach zwi#zanych z wod#. Druga po!owa $wiatowych
miejsc pracy jest od wody i jej dostarczycieli zale&na.
Jest w$ród nich Górno$l#skie Przedsi"biorstwo Wodoci#gów, które z tej okazji
wspólnie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w!adzami stolicy
)l#ska, przygotowa!o nie lada wydarzenie.
Zbiorow# podró& do (róde! wody, która
p!ynie w naszych kranach.
Wystawa na Rynku
mo&liwi!a j# niezwyk!a wystawa na kaU
towickim Rynku. Prezentowane s#
na niej przez kilka tygodni wielkoforma-

towe zdj"cia lotnicze Janusza Moczulskiego, znakomitego fotografa, który z wielk# pasj# od lat uwiecznia )l#sk widziany
z nieba.
Tym razem ich tematem s# zbiorniki
wodne – (ród!a wody pitnej dla mieszka%ców regionu. Wpisane w pejza& przyrody i siedlisk ludzkich niezwyk!e sztuczne jeziora, zaadaptowane przez natur"
i pozornie tylko spokojne rzeki. Tak&e hi-

W Rybniku z Gaj! domagamy si" czystej Nacyny!

storyczne ju& zapory i elektrownie wodne oraz mniej znane inne obiekty hydrotechniczne.
Warto$' tej wystawy dope!niaj# celne,
krótkie i proste w przekazie publicznym
opisy zdj"' red. Marcina Czy&ewskiego.
Autor uwzgl"dnia w nich równie& echa historii, tajemnic, nadzwyczajnych zdarze%
i oczywi$cie cuda natury.
Mo&na si" z nich dowiedzie' m. in.: jak
niezwyk!# histori" ma zapora w Koz!owej
Górze i jaka moc sprawcza tkwi w jeziorze gocza!kowickim? Co kryje las murckowski w najwy&szym punkcie tej cz"$ci
Katowic, a co k"py drzew na odcinku sieci magistralnej GPW w Miko!owie? Który ze zbiorników beskidzkich zbudowano
na samym szczycie góry i która z rzek dostarcza mieszka%com )l#ska najwi"cej
wody do picia?
Nieod!#czn# cz"$ci# porz#dkowania
gospodarki wodnej i ochrony wód jest edukacja. Docenia j# szczególnie Wojewódzkie Górno$l#skie Przedsi"biorstwo Wodoci#gów, które wspó!pracuje ze szko!ami,
przedszkolami i $rodowiskami ko$cielnymi. Coraz wi"cej dzieci i m!odzie&y nie tylko go$ci w najciekawszych obiektach
GPW, ale i uczestniczy w specjalnie dla
nich organizowanych konkursach.
I t" kampani", jak zapowiedzia! prezes
Zarz#du WFO) i GW w Katowicach Andrzej Pilot podczas )wiatowego Dnia
Ziemi, Fundusz dofinansuje.
Ochrona wód tak jak promocja szeroko
rozumianej ekologii jest jednym z czo!owych priorytetów Funduszu. Wiedz# o tym
najlepiej nie tylko instytucje, korzystaj#ce
z wsparcia swoich inwestycji ekologicznych (GPW SA skorzysta!o dot#d z dofinansowania swoich przedsi"wzi"' w wysoko$ci blisko 43 milionów z!otych), ale
i organizacje pozarz#dowe, promuj#ce
ekologi".
Gaja i Arka
w$ród nich znane dobrze w ca!ym
S!
kraju: Fundacja Ekologiczna Arka
i Klub Gaja. Obie te organizacje przygo-

towa!y widowiskowe spektakle uliczne, by
u$wiadomi' spo!ecze%stwu rol" wody
i niebezpiecze%stwo, jakie niesie ubytek jej
zasobów.
Klub Gaja, który od lat swoim ogólnopolskim programem pn. „Zaadoptuj rzek"” porywa m!odzie&, samorz#dy, obywateli do odkrywania rzek, akwenów w ich
okolicy, anga&uj#c ich do dzia!a% i otaczania rzek opiek# – tym razem nieprzypadkowo by! animatorem )wiatowego Dnia
Wody w Rybniku. W ub. roku przep!ywaj#ca przez to miasto pi"kna, malownicza
rzeka Ruda, zaadoptowana przez rybniczan, zosta!a og!oszona Rzek# Roku 2015.
Lecz podczas $wi"ta wody to nie Ruda,
lecz jej dop!yw Nacyna (jedna z najbardziej zasolonych rzek w kraju) by!a
w centrum ich uwagi i troski. Na rybnickim Rynku oraz na bulwarach nad Nacyn# w barwnym korowodzie szczupaków
uczniowie skandowali, by i do tej rzeki powróci!y ryby.
Wspó!gospodarzem )wiatowego Dnia
Wody na katowickim Rynku by!a Fundacja Ekologiczna Arka. Obok prezentowanej plenerowej wystawy zbiorników wodnych, zorganizowa!a happening „*apmy
wod"”. Równocze$nie by!a to inauguracja
wielkiej regionalnej kampanii edukacyjnej,
zach"caj#cej mieszka%ców do gromadzenia w miar" mo&liwo$ci wody – deszczówki oraz szanowania wody, jak# mamy
do dyspozycji.
Wkrótce w tras" wyruszy wodne, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej.
Zaplanowano w nim, jak zwykle, ciekawe,
niekonwencjonalne zaj"cia. Uczniowie
b"d# poznawa' zasady funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych,
zwi#zanych z gospodark# wodn# poprzez
zabaw" i w!asn# ciekawo$'.
Ten dobrze znany nie tylko na )l#sku pojazd tematyczny ma zamontowane wiatraki i systemy solarne. I dodatkowo rowerowe kino wodne – zasilane energi#
z odnawialnych (róde!, w którym prezentowane b"d# lokalne problemy gospodarki wodnej oraz sposoby ochrony wód.
!
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ozpocz!" si# nowy cykl comiesi#cznych spotka$ z poetami i piR
sarzami, organizowany pod patronatem chorzowskiego Portu Poetyckiego. W nowym roku Ewa Olejarz i Sabina Waszut za-

Zdj"cia: z archiwum Sabiny Waszut

praszaj! go%ci do ksi#garni Z"a Buka, która mie%ci si# w budynku
galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach.
24 lutego o godzinie 18.00, przy &ó"tym stoliku jako pierwsza zasiad"a Katarzyna Bereta (obecnie Kuroczka) – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, eseistka, krytyk literacki, poetka, prozaik, stypendystka Ministra Kultury (2014),
autorka wywiadów z wa&nymi postaciami polskiej kultury, literatury i nauki, odpowiedzialna za dzia" krytyki literackiej
w miesi#czniku spo"eczno-kulturalnym „'l!sk” oraz za stron#
GTL i „'l!ska”.
Podczas spotkania Katarzyna Bereta opowiada"a o pasji fotografowania, o niezwyk"ych prze&yciach podczas przeprowadzanych wywiadów, przybli&y"a równie& uczestnikom wieczoru 'l!sk
taki, jakim go postrzega w swoich poszukiwaniach i badaniach
kultury i literatury tego regionu.
Autorka zaprezentowa"a przejmuj!cy fragment sztuki Ja Gustaw, która powsta"a w ramach stypendium.
Go%cie mogli pos"ucha( opowie%ci
o Gustawie Morcinku, postaci szczególnie bliskiej Katarzynie Berecie.
By" równie& czas na poezj#. Autorka przeczyta"a kilka wierszy, które jak
sama powiedzia"a, s! w niej, ale jeszcze nie potrafi! uzyska( odpowiedniego kszta"tu, zamieni( si# w s"owa,
z których b#dzie zadowolona. Zgromadzona na spotkaniu publiczno%(,
nie podzieli"a tego zdania, wiersze
Kubek z plakatem BuGadek
uznano za pe"ne i warto%ciowe.
Podczas ponadgodzinnej rozmowy dotkni#to zaledwie u"amka tematów, którymi zajmuje si# Katarzyna Bereta. Niedosyt zach#ca do %ledzenia dalszych poczyna$ naukowych i literackich lutowego go%cia.
W marcu zaproszenie do rozmowy przyj#"a Sabina Wawerla-D"ugosz, zwi!zana z Katowicami poetka, która pisze i publikuje ju& od kilkunastu lat. Jej wiersze ukazywa"y si# w miesi#czniku spo"eczno-kulturalnym „'l!sk”, w „Opcjach”, „Instynkcie”,
„Arkadiach”. By"y czytane na antenie Radia Katowice. Bohaterka marcowego spotkania zdoby"a wiele wyró&nie$, a tak&e III miejsce w konkursie im. Rafa"a Wojaczka w roku 2013.
Du&! cz#%( spotkania zaj#"a rozmowa na temat promocji literatury. Sabina Wawerla-D"ugosz opowiada"a o swojej pracy w Forum Literackim, którego jest organizatork!. Nie zabrak"o równie& poezji. W%ród wielu przeczytanych wierszy, zebranych
w debiutanckim tomiku Sprawozdania z obserwacji, wydanym
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Od Morcinka
do Netza.
Mistrzowie
wspó!czesnych
literatów
SABINA WASZUT

Ewa Olejarz i Sabina Wawerla-D!ugosz

przez krakowskie wydawnictwo Miniatura, najbardziej poruszy"
publiczno%( ten dedykowany synowi.
Podwójnie
Ksaweremu
Witaj „double” – okrasza u%miechem kr!g"o%ci,
Jakich sama nie zdo"a"abym sobie przydarzy(
Pod lewym &ebrem uwi"e% domek, w%ród
Unerwionych nitek pleciesz cichutko pocz!tek.
S"owa o których nikt jeszcze nie s"ysza".
Rozbijasz "okciami za ciasn! ba$k#,
Nadziewasz na nó&ki senne %limaki i klaszczesz
Widz!c odwrócony czerwony l!d.
Tak to wygl!da – do góry nogami
Stoi na g"owie ka&de drzewo i ptak
Du&o, wci!& wi#cej tego.
Przestrze$ otwiera kadr…
Podczas spotkania wielokrotnie zosta" wspomniany Feliks Netz
poeta i prozaik, wieloletni redaktor miesi#cznika „'l!sk”, który by" dla Sabiny Wawerli-D"ugosz nauczycielem, a pozosta" mistrzem.
Spotkania z Katarzyn! Beret! i Sabin! Wawerl!-D"ugosz, kobietami pe"nymi ró&norodnych pasji, by"y doskona"ym preludium,
a jednocze%nie zapowiedzi! kolejnych rozmów Bu|Gadek.

Katarzyna Kuroczka (Bereta) i Sabina Waszut

Zaproszenia przyj#li:
Kwiecie$ – Arkadiusz Kremza
Maj – Jan Baron
Czerwiec – )ucja Dudzi$ska z Grup! Na Krech#
Wrzesie$ – Barbara Janas-Dudek i Jacek Dudek
Pa*dziernik – Sabina Waszut
Listopad – Ewa Olejarz
!

Ten s!dzia i ta s!dzia
zeczowniki widniej!ce w tytule
R
ró"ni! si# rodzajem, co podkre$laj! towarzysz!ce im zaimki wskazuj!ce. Rzeczownik s&dzia wyra%nie nawi!zuje ko&cówk! -a do deklinacji
"e&skiej, podobnie jak wiele innych:
wojewoda, monarcha, poeta, hipokryta, psychiatra, dentysta, geodeta,
wró!bita, logopeda, kosmita, jezuita,
poliglota etc. Pras'owia&ski rzeczownik rodzaju m#skiego *s"d'ji znany
jest na gruncie polskim od XIII w.,
lecz pierwotnie odmienia' si# rzeczownikowo: s&dzi-a, s&dz-i, s&dzi-&,
s&dzi-" jak poet-a, poet-y, poeci-e, poet-&, poet-" itd. Od pocz!tku XV w.
zacz#'a si# szerzy( odmiana z ko&cówkami przymiotnikowymi: s&dzi-ego, s&dzi-emu, a dzi$ pozosta'o$ci!
odmiany rzeczownikowej s! narz#dnik s&dzi" i miejscownik s&dzi, przy
czym w s'ownikach formy te s! ju"
od lat 30. XX w. odnotowywane
jako daw ne lub przestarza'e,
a jako wspó'czesne po daje si#
wersje przymiotnikowe obu: s&dzim.
S# dzia mi, praw ni ka mi by wa li
dawniej wy'!cznie m#"czy%ni. Mimo zmian zwi!zanych z post#puj!-

c! od ko&ca XIX w. emancypacj!
i mo"liwo$ci! zdobywania ró"norakiego wykszta'cenia kobiety nie
mog'y pracowa( w zawodach prawniczych, uwa"ano bowiem, "e praca tego typu jest nieodpowiednia
dla ich wra"liwo$ci. W Polsce dopiero w latach 30. XX w. 7 kobiet
zosta'o s#dziami, a 1 prokuratorem.
Obecnie nikogo ju" nie dziwi kobieta przywdziewaj!ca tog#. Za zmianami spo'ecznymi nie od razu nad!"a' j#zyk, zw'aszcza "e kobiety
w gro nie praw ni ków sta no wi 'y
mniejszo$(. Z czasem jednak by'o
ich coraz wi#cej i zacz#to stosowa(
odmian# ró"n! od wersji m#skiej.
Dla uwydatnienia ró"nic pos'u"my
si# po'!czeniami z rzeczownikami
pan i pani: (to jest) pan s&dzia, pani s&dzia; (nie ma) pana s&dziego,
pani s&dzi; (przygl"dam si&) panu
s&dziemu, pani s&dzi; (widz&) pana
s&dziego, pani" s&dzi&; (rozmawiam z) panem s&dzi", pani" s&dzi"; (mówi& o) panu s&dzim, pani
s&dzi. W liczbie mnogiej u"ywamy
form: s&dziowie (m#"czy%ni) i s&dzie (kobiety), odpowiednio równie": (nie ma) s&dziów i s&dzi;
w celowniku formy s! jednakowe:

(przegl"dam si&) s&dziom; w bierniku mamy (widz&) s&dziów i s&dzie; w narz#dniku i miejscowniku
formy s! takie same dla obu rodzajów: (id& z) s&dziami, (mówi& o) s&dziach.
Niektórzy u"ywaj! formy s&dzina, nie jest to jednak nazwa zbyt
precyzyjna, jednoznaczna, w dawnej polszczy%nie s&dzin" nazywano bowiem "on# s#dziego, w podobny sposób tworzono inne nazwy
odm#"owskie, jak hrabina ‘"ona
hrabiego’, wojewodzina ‘"ona wojewody’, ksi&!na ‘"ona ksi#cia’,
prezesowa ‘"ona prezesa’ itd. Obecnie nie nazywa si# kobiety za pomoc! tytu'u czy zawodu jej ma'"onka
i s&dzina w znaczeniu ‘"ona s#dziego’ jest okre$leniem przestarza'ym. Z kolei s&dzin& w znaczeniu
‘kobieta s#dzia’ uznaje si# dzi$
za okre$lenie potoczne.
Oczywi$cie kobiety bywaj! tak"e s#dziami sportowymi, s#dziuj!
w konkursach, dlatego pojawiaj!
si# po'!czenia: s&dzia sportowa,
pi% kar ska, kon kur so wa, pol ska.
W odniesieniu do prawniczek w sytuacjach oficjalnych u"ywane s!
nazwy: s&dzia s"du okr&gowego,
rejonowego, rodzinnego, chyba "e
mamy do czynienia z po'!czeniami typu surowa s&dzia, m%oda s&dzia.

KATARZYNA WYRWAS

W muzeach
nie wszystkie
eksponaty
mo!na zawsze
ogl"da#.
Postanowili$my
pokazywa#
niektóre
na naszych
%amach.
Dzi$ pocztówka
ze zbiorów
Muzeum Historii
Katowic.

Szkoda, !e tak pi"kny dworzec istnieje ju! tylko na pocztówce muzealnej. Mia#o si" co$ zmieni%, mia#o by%
lepiej, na razie jednak nie wida%, !eby tam pojawili si" jacy$ specjali$ci od remontów, czy konserwacji zabyt&
kowych obiektów…
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OPERA

Zdj#cia: Tomasz Griessgraber

Po premierze „Ubu Króla” w Operze !l"skiej

Mocny wstrz"s
MAGDALENA DZIADEK

pera !l"ska jest pi"t" polsk" scen",
O
na której wystawiono oper# Ubu Król
Krzysztofa Pendereckiego. Utwór zosta$
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uko%czony w 1991 roku i w tym&e roku
mia$ swoj" prapremier# w Niemczech,
podczas Festiwalu Operowego w Monachium. Prapremiera polska odby$a si#
w 1993 roku w Teatrze Wielkim w 'odzi
(w re&yserii Lecha Majewskiego), nast#pnie wystawiono oper# w Krakowie
(w re&yserii Krzysztofa Nazara), Warszawie (re&yser – Krzysztof Warlikowski)
i Gda%sku (re&yser – Janusz Wi(niewski).
Ju& samo zestawienie nazwisk polskich realizatorów sugeruje, w jakim kierunku zd"&a$a dot"d polska historia sceniczna dzie$a. W j#zyku historyków teatru nazywa si#
to „oper" re&ysersk"”, a oznacza wizjonerski teatr, w którym sceniczne „tu i teraz”
przemienia si# w uniwersalne „zawsze
i wsz#dzie”. Narz#dziem owej przemiany
jest zazwyczaj gra teatralnymi konwencjami, po$"czona z wpisywaniem w pierwotny przekaz rozmaitych kodów, szyfrów
i symboli. Uniwersalistycznym uj#ciom re&yserskim Ubu Króla sprzyja utrwalone
w naszej (wiadomo(ci dookre(lenie miejsca akcji: „w Polsce, czyli nigdzie”. Tu
przypomn#, &e przed Jarry’m podobn"
my(l, a raczej bez-my(l o Polsce w$o&y$
Gustave Flaubert w usta jednego z bohaterów Szko!y uczu", miernego literata
Sénécala. Ten, szykuj"c si# do politycznej
kariery, wyg$osi$ przed kawiarnian" widowni" nast#puj"ce próbne przemówienie:

„Zawsze z t" sam" rado(ci"…. Naród polski nie zginie… b#dziemy nadal prowadzi)
nasze wielkie dzie$o… Dajcie mi pieni#dzy dla mojej rodzinki…” „Za(miewali si#
s$uchaj"c go i orzekli, &e wspania$y i dowcipny z niego kompan” – komentowa$
Flaubert (cytuj# wed$ug przek$adu Ryszarda Engelkinga). Zarówno Flaubert, jak
i Jarry prawi" nam podobne mora$y na temat g$upoty i arogancji w$adzy, jednak
pierwszy wyra&a si# oszcz#dnie i mimo
wszystko elegancko, drugi za( gromadzi
do przesytu jaskrawe efekty, pragn"c
mocno wstrz"sn") widzem. Jednak co
najwa&niejsze, w powie(ci Flauberta zarówno Sénécal, jak i inni uzurpatorzy *le
ko%cz", u Jarry’ego mamy natomiast przewrotny happy end.
Mocny wstrz"s wydaje si# by) nadrz#dn" intencj" realizatorów bytomskiej premiery Ubu Króla, którymi byli: Waldemar Zawodzi%ski (re&yseria, scenografia), Jurek
Dyba$ (kierownictwo muzyczne), Janina Niesobska (choreografia) i Maria Balcerek (kostiumy). W porównaniu z dotychczasowymi realizacjami spektakl jest
bardziej realistyczny, miejscami wr#cz naturalistyczny (jak w scenie md$o(ci, które
opanowuj" Zgraj# Chamów po skonsumowaniu polskich potraw ze (wi%skiego koryta w scenie „Wielkie +arcie” z pierwszego aktu). W ogóle w operze pojawia si#
sporo mi#sa (równie& w postaci wulgaryzmów j#zykowych), wykorzystano te& element brzydoty – np. para g$ównych boha-

terów prezentuje si# nam jako stad$o wyj"tkowo niechlujne. Realistycznie wypad$a
fina$owa bitwa, jak równie& rozpoczynaj"ca akt drugi scena „Odmó&d&anie”, któr"
zrealizowano z u&yciem czytelnych symboli odwo$uj"cych si# do rosyjskiego absolutyzmu i charakteryzuj"cej ten ustrój
wszechobecnej przemocy. Oczywi(cie nie
sposób zdefiniowa) ca$e widowisko jako teatr realistyczny – ze scenami epatuj"cymi
dos$owno(ci" s"siaduj" bowiem rozwi"zania nawi"zuj"ce do poetyki symbolistycznej (np. scena „U Cara” w akcie II, w której bior" udzia$ wyolbrzymione postacie
carów oraz odrealnione postacie rosyjskich &o$nierzy w z$otych uniformach) lub
eks presjo nistycznej (rozpo czy naj"ce
akt I „Wielkie $o&e Ubu i Ubicy”, w którym
bohaterowie odbywaj" swoje koszmarne
igraszki). Jednego nie mo&na si# w bytomskim Ubu Królu doszuka): groteski, chyba &e uznamy za ni" do() niefortunny pomys$ zako%czenia sceny „U Cara” rejterad"
kulej"cego &o$nierza poruszaj"cego si#
za pomoc" „balkonika”, czy te& „zmartwychwstanie” Rozamundy z $ó&ka do opalania w scenie „U Króla” (akt I), rozegranej w scenerii klubu fitness. Rezygnacja
twórców premiery z elementów groteskowych by$a, jak si# wydaje, (wiadoma i wynik$a st"d, &e intuicyjnie uchwycili oni ton
powagi, jak" tchnie muzyka Pendereckiego. Kompozytor co prawda wielokrotnie zapewnia$, &e muzyka Ubu Króla jest „zej(ciem z piedesta$u i obsiusianem go”

Anna Luba#ska (Matka Ubu) i Pawe" Wunder
(Ojciec Ubu)

(cytuj! z programu), jednak trudno si! doprawdy z tym zapewnieniem zgodzi". Podobnie trudno przysta" na obowi#zuj#c#
wersj!, która g$osi, %e w sensie gatunkowym
Ubu Król jest buff!, za& w aspekcie stylistycznym – rodzajem pastiszu, radosnego
na&miewania si! z cudzych technik. Dotychczasowi komentatorzy opery wyliczyli kilkunastu kompozytorów, którzy z$o%yli jakoby swoje muzyczne podpisy w partyturze
Krzysztofa Wielkiego. Us$yszano tam m.in.
echa Mozarta, Rossiniego, Wagnera, Straussa, Musorgskiego, Strawi'skiego, Szostakowicza, Berga, Weilla, a nawet Moniuszki. Je&li nawet tak jest – to w wi!kszo&ci owe
sygnatury s# dla odbiorcy nieczytelne. Nawi#zania dotycz# bowiem g$ównie technik
wokalnych i rozwi#za' obsadowych, natomiast ca$o&" jest – mimo wszystko – wybitnie penderecka – przynajmniej w pierwszym akcie, bo nale%a$oby wyj&" od tego,
%e tre&" muzyczna obu aktów diametralnie
si! od siebie ró%ni, tak jakby ich powstanie
dzieli$o dobre kilka dekad. W akcie pierwszym inwencja kompozytorska jest bardziej
oryginalna i jednolita (chocia% pod koniec
s$ycha" rzeczywi&cie cytaty, ale z Bizeta),
a je&li ju% usi$ujemy j# skojarzy" z jak#& tradycj# – narzuca si! nazwisko Wagnera, jako wzoru muzyki podnios$ej i wykorzystuj#cej olbrzymi diapazon ekspresji, nadto
bior#cej swoj# specyfik! nie tyle z rozwi#za' wokalnych, co z brzmie' orkiestrowych.
Dopiero w drugim akcie pojawia si! wi!cej ostentacyjnych zapo%ycze'. Nie licz#c
sceny „U Cara”, w której Penderecki zaproponowa$ nam stylizacj! muzyki cerkiewnej
bezpo&red nio nawi#zuj#c# do wzorców XIX-wiecznych, s$yszymy w nim
liczne echa muzyki reprezentuj#cej idiom
militarny, w wersji wykszta$conej przez Carla Orffa i Kurta Weilla – &wiadomie tandetnej, skojarzonej z duchem muzyki popularnej. A wi!c przede wszystkim fanfary,
a poza tym marsze i polonezy – te ostatnie
wyst!puj#ce w wersji charakterystycznej
dla XVIII-wiecznej Rosji, w której polonez
funkcjonowa$ jako gatunek ceremonialny.
Ca$o&" fantastycznie zinstrumentowana i tak te% zagrana. Pod batut# Jurka Dyba$a orkiestra operowa i ustawiona na bal-

konie Orkiestra Wojskowa z Bytomia
brzmia$y precyzyjnie (brawa dla muzyków
wykonuj#cych solówki na instrumentach
d!tych). Gra obu zespo$ów charakteryzowa$a si! odwag#, wr!cz brawur#. Te same
cechy mo%na przypisa" wi!kszo&ci solistów, którzy pojawili si! na scenie. Bardzo
trudne partie tytu$owe wykonali z wielkim
powodzeniem Anna Luba'ska i Pawe$
Wunder (którym te same role powierzy$a
poprzednio Opera Narodowa w Warszawie; Pawe$ Wunder &piewa$ te% Ojca Ubu
w przedstawieniu krakowskim). Równie%
&piewacy mniej do&wiadczeni w Pendereckim stan!li na wysoko&ci zadania: pi!kn#
i dobr# Rozamund! by$a Anna Wi&niewska-Schoppa, naiwnym Królem Wac"awem – Zbigniew Wunsch. W roli synów
Wac$awa obsadzono Leokadi! Du%y, Ann! Noworzyn-S$awi'sk# i Juliusza Ursyna-Niemcewicza. Spo&ród pozosta$ych
wykonawców wyró%ni$a si! dynamik#
&piewu oraz gry aktorskiej siódemka Chamów. Ca ro wie (Ce za ry Bie sia dec ki,
Krzysztof Koto'ski) byli nale%ycie dostojni, król Stanis"aw Leszczy#ski (W$odzimierz Skalski) – zgodnie z zamys$em autora libretta do&" nijaki, natomiast j#kaj#cy

si! Pos"aniec (Janusz Wenz) niespodziewanie zabawny na tle ponurej akcji. Bardzo wa%n# rol! w spektaklu mia$y zespo$y. Chór i balet powi!kszono, tak %e
w scenach zbiorowych na scenie pojawia$
si! wr!cz t$um. Re%yser mistrzowsko gra$
tym „cia$em zbiorowym”, a ca$e przedstawienie toczy$o si! %wawo i dynamicznie.
Spektakl przygotowano w j!zyku niemieckim, czyli w wersji, jak zabrzmia$a
na prapremierze monachijskiej. Wersj! polsk# tekstu, autorstwa Jerzego Jarockiego,
wy&wietlono nad scen#. Pieczo$owicie
przygotowano program. Autorem zamieszczonych w nim tekstów, warto&ciowych
pod wzgl!dem informacyjnym, a przy tym
komponuj#cych si! z wymow# sztuki Jarry’ego, by$ Alan Misiewicz. Premier! zako'czy$a przemowa Pendereckiego, w której poruszy$ on problem aktualno&ci tre&ci
dzie$a Jarry’ego we wspó$czesnej polskiej
rzeczywisto&ci. Publiczno&" nagrodzi$a
owacj# i t! przemow!, i kompozytora,
i wykonawców. Penderecki zrewan%owa$
si! zapewnieniem, %e obejrzane przez
niego przedstawienie jest najlepsz# z dotychczasowych realizacji Ubu Króla.
!
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Pod patronatem „$l!ska”

Fot. z arch. Biblioteki $l!skiej

IX Metropolitalne #wi$to Rodziny

W Bibliotece $l!skiej w Katowicach odby"a si# konferencja po%wi#cona organizacji IX edycji
Metropolitalnego $wi#ta Rodziny.

Rodzina – wspólnot!
mi"osierdzia
etropolitalne !wi"to Rodziny zago#ci
M
w naszym regionie ju$ po raz dziewi%ty. Idea zrodzi&a si" w 2007 roku podczas #l%-
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skiej pielgrzymki samorz%dowców i parlamentarzystów do Rzymu w 750-lecie #mierci
#w. Jacka, patrona !l%ska, jej pomys&odawczyniami by&y ówczesna wicemarsza&kini Senatu #p. Krystyna Bochenek i prezydent Zabrza Ma&gorzata Ma'ka-Szulik. Ju$ pierwsze
uroczyste spotkanie rodzin #l%skich dowiod&o potrzeby organizacji tego typu wydarze'.
Do kolejnych edycji do&%cza&y nowe miasta,
organizacje i stowarzyszenia, ka$dego roku
przybywa tak$e ró$norodnych imprez a ich
twórcy prze#cigaj% si" w coraz to atrakcyjniejszych pomys&ach.
15 marca w Bibliotece !l%skiej w Katowicach odby&a si" konferencja organizacyjna IX edycji Metropolitalnego !wi"ta Rodziny. W spotkaniu pod przewodnictwem
metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, honorowego patrona M!R oraz
prezydent Zabrza Ma&gorzaty Ma'ki-Szulik,
przewodnicz%cej Górno#l%skiego Zwi%zku
Me tro po li tal ne go, ko or dy na to ra M!R,
uczestniczyli: marsza&ek województwa #l%skiego Wojciech Sa&uga, wicewojewoda
#l%ski Jan Chrz%szcz oraz samorz%dowcy
z wielu miast, przedstawiciele duchowie'stwa, instytucji kultury, stowarzysze' organizacji pozarz%dowych oraz mediów.
Tegorocznej edycji przy#wieca( b"dzie has&o: Rodzina – wspólnot! mi"osierdzia. W li#cie in ten cyj nym ar cy bi sku pa Wik to ra
Skworca i prezydent Zabrza Ma&gorzaty
Ma'ki-Szulik czytamy: „Przes&anie to zawiera w sobie zarówno aspekt spo&eczny, jak
równie$ religijny. W tym kontek#cie Rodzina staje si" pierwsz% przestrzeni% budowania relacji mi"dzyludzkich opartych na serdecz no #ci, wspó& czu ciu, wza jem nym
przebaczeniu i wra$liwo#ci na potrzeby bliskich. Ponadto, nie sposób nie zauwa$y(, $e
tegoroczne has&o Metropolitalnego !wi"ta

Rodziny koresponduje z og&oszonym przez
papie$a Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Mi&osierdzia i z przes&aniem !wiatowych Dni M&odzie$y w Krakowie: B"ogos"awieni mi"osierni, albowiem oni mi"osierdzia
dost!pi! (Mt 5,7)”.
W programie M!R znajd% si" sympozja
naukowe, konferencje, wyk&ady, koncerty,
spektakle teatralne, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, kiermasze, imprezy sportowe
i wydarzenia religijne. Oficjalna inauguracja
nast%pi w sobot" 21 maja w Domu Muzyki
i Ta'ca w Zabrzu, w niedziel" (22 maja) w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach
odb"dzie si" liturgiczna inauguracja M!R
w formie dzi"kczynienia za jubileusze ma&$e'skie. Data zako'czenia M!R jest symboliczna, wiele imprez ju$ zaplanowano pod koniec czerwca a jak pokazuje dotychczasowa
praktyka, podczas wakacji tak$e nie zabraknie uroczysto#ci, które wpisuj% si"
w formu&" #wi"ta.
Nie sposób przedstawi( ca&y program
M!R, jest on niezwykle bogaty. Jednym z najwa$niejszych wydarze' b"dzie pielgrzymka
m"$czyzn i m&odzie'ców do sanktuarium
Matki Bo$ej Piekarskiej (29 maja), w której
zapowiedzia& wizyt" go#( specjalny – metropolita gnie)nie'ski, prymas Polski arcybiskup
Wojciech Polak. 4 czerwca w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach zabrzmi Oratorium
„Sanctus Adalbertus” Henryka Miko&aja Góreckiego. B"dzie to uczta dla melomanów.
W Piekarach !l%skich, w bazylice NMP
i #w. Bart&omieja odb"dzie si" V Festiwal Piosenki Maryjnej „!piewajmy naszej Pani”,
Urz%d Wojewódzki w Katowicach zapowiedzia& XXIII Uroczyst% Sesj" Sejmiku !l%skiego pod has&em: „Rodzina – najwa$niejszym
dobrem” (25 maja), w Zabrzu w &a)ni &a'cuszko wej pod czas dys ku syj ne go pa ne lu
„Przy !l%skim stole” uczestnicy b"d% wspólnie czytali ksi%$ki (23 maja). W D%browie

Górniczej program przedstawia si" imponuj%co, b"d% to m.in.: muzyczne pikniki rodzinne, konkursy plastyczne, imprezy integracyjne po &% czo ne z za ba wa mi ru cho wy mi
i tanecznymi, spotkania z rodzicami, wycieczki rodzinne, wyk&ady, prelekcje, indywidualne konsultacje rodziców ze specjalistami, imprezy sportowe…
Do programu M!R wesz&y ju$ na sta&e spotkania dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej, tak$e i w tym roku nie zabraknie atrakcji. 4 czerwca go#ci bawi( b"d% mali arty#ci
a pokazy jednostek specjalistycznych: Stra$y
Po$arnej, Policji i WOPR dostarcz% najm&odszym na pewno wielu niezapomnianych
emocji. Muzeum Górno#l%skie w Bytomiu
przygotowa&o piknik archeologiczny oraz
koncert „Rodzinne muzykowanie” (4 czerwca). Podczas V Chorzowskiej Nocy Ko#cio&ów odb"dzie si" VII Zjazd Rycerstwa
Chrze#cija'skiego (4-5 czerwca). W Zabrzu (21 maja) festyn rodzinny b"dzie promowa& Europejski Tydzie' Pi&ki No$nej
Olimpiad Specjalnych.
W Jaworznie zago#ci wystawa prac rysunku #wiat&ocieniowego zatytu&owana „Jan
Pawe& II posta( niezapomniana”. W Mys&owicach, w parku S&upna wszystkich poch&oni"tych codzienna prac%, poszukuj%cych odpoczynku sprzyjaj%cego refleksji
przyci%gnie jak zwykle Ekumeniczny Koncert Rodzinny „B%d) jak Jezus!”. 29 maja
Siemianowice !l%skie zapraszaj% do SCK
Parku Tradycji na „IV !l%skie Rodzinne Muzykowanie”, czyli granie, #piewanie i godanie po naszymu.
Spo&eczno-religijne dziedzictwo !l%ska
po&%czone z refleksjami nad wspó&czesnymi
problemami tej ziemi b"dzie przy#wieca&o XXV Piekarskiemu Sympozjum Naukowemu „Mi&osierdzie na peryferiach $ycia spo&ecznego” (28 maja), któremu w tym roku
towarzyszy( b"dzie wystawa malarstwa ks.
Andrzeja Gruszki oraz wystawa filatelistyczna. 29 maja do programu M!R przy&%czy si" !l%ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
oferuj%c dzieciom i ich rodzicom spektakl pt.
„Mi&o#( do trzech pomara'czy” w re$yserii
Zbigniewa G&owackiego.
W Dzielnicowym Domu Kultury w Piekarach !l%skich (30 maja) najwi"ksze przeboje po#wi"cone rodzinie oraz matczynej mi&o #ci b" dzie mo$ na us&y sze( pod czas
koncertu „Ro(c)k z rodzin%” Irminy Barczewskiej-Garus i zaproszonych go#ci.
W Siemianowicach !l%skich najm&odsi b"d% ubiega( si" o tytu& mistrza p&ywania
a w Piekarach !l%skich mi&o#nicy dwóch kó&ek podejm% zmagania w XI Piekarskiej Rowerowej Masie Krytycznej…
B"dzie w czym wybiera(, wszystkie imprezy adresowane s% do rodzin, które pragn%
cho( kilka godzin sp"dzi( na wspólnej zabawie i refleksji, rozmowie o codzienno#ci
i sprawach trudnych. To jest tak$e znakomita okazja, aby rozwi%za( niejeden problem.
Jak powiedzia& podczas konferencji organizacyjnej metropolita katowicki arcybiskup
Wiktor Skworc: „W&a#nie w rodzinie powinno si" uczy( w&a#ciwych postaw – mi&o#ci
i mi&osierdzia. My#l", $e je#li cz&owiek
od najm&odszych lat uczy si" tych trzech pi"knych, prostych s&ów: prosz#, dzi#kuj#, przepraszam, to w doros&ym $yciu na pewno stanie si" cz&owiekiem mi&osierdzia, a to jest
w&a#nie postawa tak bardzo po$%dana w ka$dym spo&ecze'stwie, w ka$dym pa'stwie”.
Szczegó"owe informacje dotycz!ce programu IX Metropolitalnego $wi#ta Rodziny
znaj du j! si# na stro nie in ter ne to wej
www.swieto-rodziny.pl

MARIA SZTUKA

eatr jest azylem, teatr jest
Tpraw!mie
chem i "zami, teatr jest
d#… Bez teatru $ycie

Mistrzowski
pojedynek

TEATR

Foto. Krzysztof Lisiak

w teatrze jest co najmniej jedna osoba, która nied$ugo znajdzie si# na ulicy. I ta osoba dotraci smak. Wspó"czuj% tym,
brze wie, o kim mówi#. Ciarki
którzy tego nie rozumiej#.
chodz' po plecach...
Obejrza!em ostatnio trzy znaZ kronikarskiego obowi'zkomite spektakle. Wielka rado"#
ku dodam, %e w roli Cia$a wyi ogromna satysfakcja. W sost'pi!a Milena Staszuk – zbyt
snowieckim Teatrze Zag!$bia
kobieca i zbyt ruchliwa jak
Remigiusz Brzyk wyre%yserona zw!oki Johna. Zreszt' niewa! w sposób mistrzowski „Siówa%ne czyje to s' zw!oki, bydemk$” Ziemowita Szczerka.
le godnie dope!ni# rytua!u...
Jest "mieszno i straszno, czyli
Spokojnie i z ogromnym
Polska w pigu!ce. W Operze
szacunkiem dla tekstu wyre%y&l'skiej w Bytomiu tak%e miserowa! „Antygon$ w Nostrzowska realizacja Waldemawym Jorku” w Teatrze &l'ra Zawodzi(skiego niezwyk!ej
skim Filip Gieldon – artysta
opery Krzysztofa Pendereckieo ciekawej biografii: urodzoFascynuj"cy pojedynek aktorski pomi#dzy Wies$awem S$awikiem (od lego „Ubu Król” z genialnymi wej) a Jerzym G$ybinem
ny w Sztok hol mie, ma j'c
kreacjami aktorsko-wokalnym
26 lat wróci! do kraju rodziAnny Luba(skiej i Paw!a Wunców i rozpocz'! studia na Wydera. Siedemnastolatek Alfred
dzia le Re %y se rii !ódz kiej
Jarry sto lat temu napisa! scePWSFTviT. Dyplom uzyska!
niczn' kpin$ „Ubu Król, czyli
w 2015 r. Ma w dorobku dwa
Polacy”. Sztuka uczniacka nic
filmy: dokumentalny – „Egzasi$ nie zestarza!a – po tylu lamin dojrza!o"ci” i fabulartach sta!a si$ przera%aj'co aktuny – „Luna” oraz spektakl
alna! Zachwycaj'ca realizacja
„O"” w Teatrze Powszechpod ka%dym wzgl$dem.
nym w +odzi utkany z pioseNo i wreszcie spektakl kamenek Agniesz ki Osiec kiej.
ralny, ale daj'cy widzowi to, co
W jednym z wywiadów twórw te atrze ko cham naj bar ca katowickiej „Antygony…”
dziej – kontakt z wielk' sztuk' aktorsk'. storyczn' zasz!o"ci' przy jednoczesnej po- powiedzia!: Tekst sztuki jest 'mieszny, mo!Na Scenie w Malarni Teatru &l'skiego im. trzebie przyja)ni, nawet w karykaturalnym na si# po'mia&, ale nie zapominajmy, !e
Stanis!awa Wyspia(skiego w Katowi- wydaniu. Oni si$ nie cierpi' i %y# bez sie- ogl"damy ludzi, jakich spotykamy cocach mia!a miejsce premiera „Antygony bie nie mog'. Dokuczaj' sobie, kpi' dziennie, przechadzaj"c si# ulicami naw Nowym Jorku”. Mistrz pióra Janusz z siebie, ale wierzymy, %e w chwili osta- szych miast. Mo!e przychodz"c na ten
G!owacki napisa! t$ tragikomedi$ na za- tecznej próby nie zawiod'. Wies!aw S!a- spektakl, który' z widzów postanowi pomówienie teatru Arena Stage w Waszyng- wik gra „sercem”, Jerzy G!ybin „rozu- chyli& si# nad tym problemem. Wierz#, !e
tonie. Premiera odby!a si$ w marcu 1993 mem”. Obaj perfekcyjni, ale jak%e inni tak si# mo!e sta&, bo si$a sztuki jest
w budowaniu emocji. S!awik jest Sasz", ogromna. Dlatego j" tworz#. Te s!owa to
roku.
Ka!da epoka ma tak" tragedi#, na ja- G!ybin – pos!uguj'c si$ doskona!' aktor- balsam dla duszy. Oby Filip Gieldon nik" zas$uguje. Napisa$em po prostu kome- sk' technik' – kreuje posta#. Ten koncert gdy o nich nie zapomnia!! I jeszcze jeddyjk# o rozpaczy – uwa%a Janusz G!owac- na dwóch aktorów winni obejrze# wszy- no zdanie re%ysera warte zapami$tania:
ki. Daj nam Bo%e jak najwi$cej takich scy adepci teatralnego rzemios!a. Obaj ar- Tak jak Rzym kiedy' sp$on"$, ameryka%„komedyjek”. Od 23 lat „Antygona…” ty"ci broni' zajadle, nawet wbrew teksto- ski idea$ stoi dzi' w p$omieniach niezale!grywana jest na ca!ym "wiecie i wcale si$ wi, swoich postaci.
nie od miejsca na 'wiecie. Pozostaje pyTowarzyszy im w tym !awkowo-parko- tanie, czy jeste'my w stanie ten po!ar
nie starzeje, wr$cz przeciwnie jej bohaterów mo%emy spotka# coraz cz$"ciej wym %yciu Anita, owa tytu!owa Antygo- ugasi&?
na ulicach naszych miast. W obecnych na, przywo!uj'ca ci'gle zmar!ego Johna…
Niedawno mocno prze%y!em w Teczasach, gdy tak !atwo zrywane s' wi$zi Czy w ogóle go zna!a? To nie jest wa%ne. atrze &l'skim pora%k$, jak' by!o „Weserodzinne i w ka%dej chwili mo%na straci# Stworzy!a sobie mit – wymarzon' mi!o"#, le” w re%yserii Rados!awa Rychcika i to
prac$, m!odym ludziom jakby bli%ej która si$ sko(czy!a… Jej „kochanek” wcale nie z powodu zwariowanych pomydo sytuacji, w której znale)li si$ bohate- nie %yje. Nie chce by pochowano go s!ów g!o"nego twórcy, ale z powodu porowie sztuki z lat 90. Nieprzypadkowo !a- w zbiorowej mogile, musi mu sprawi# gubienia si$ aktorów w tym teatralnym
weczka, wokó! której toczy si$ ich %ycie godny pogrzeb w miejscu, które zna! dziwadle. A przecie% to aktorzy, jak s!uszjest nam znana z katowickich ulic Miel$c- i na swój sposób pokocha!. Ci'gn'c za so- nie zauwa%a!a niedawno Barbara Gruszkiego czy Mariackiej. G!owacki przestrze- b' marketowy wózek pe!en „skarbów” raz ka-Zych s' najwi$kszym skarbem Teatru
ga przed utrat' wolno"ci i niezale%no"ci, jest kompletn' wariatk', to znowu bardzo &l'skiego i krzywdzi# ich nie wolno.
opowiada o t$sknocie za powrotem do nor- stanowcz' i logiczn' wykonawczyni' Tym bardziej cieszy mistrzowski popis namalnego %ycia, ale przede wszystkim wydumanej woli zmar!ego. Krystyna Wi- szych ulubie(ców w „Antygonie w Noo zachowaniu resztek godno"ci po stocze- "niewska denerwuje i wzrusza, nie wiemy, wym Jorku”.
niu si$ na dno egzystencji. Odbi# si$ kiedy "wiadomie wszystkich ok!amuje
od niego nie da rady, ale cz!owiecze(stwa a kiedy naprawd$ wierzy w ten swój wyWITOLD KOCI!SKI
utraci# nie wolno, nigdy. Jest sztuka G!o- dumany "wiat. Jak na prawdziw' tragedi$,
wackiego wspania!ym materia!em do po- o greckim rodowodzie przysta!o, akcj$ kokazania aktorskiego kunsztu. Na katowic- mentuje chór w postaci Policjantki – w tej
kiej sce nie to czy si$ fa scy nu j' cy roli rewelacyjna Ewa Le"niak – to twarJanusz G!owacki Antygona w Nowym
pojedynek aktorski pomi$dzy Wies!a- da sztuka, co to niejedno widzia!a i raczej
Jorku, re"yseria i opracowanie muzyczne:
wem S!awikiem (Sasza) a Jerzym G!ybi- nic jej nie wzrusza, niby gardzi swoimi
Filip Gieldon, scenografia, kostiumy: Ad#
nem (Pche$ka). Pierwszy z nich to rosyj- „podopiecznymi”, ale czuwa nad ich i tak
rianna Go!$biewska, kompozycja %wiat!a:
Maria Machowska, realizacja %wiat!a
ski *yd, zde ge ne ro wa ny al ko ho lik, ju% okrutnym losem i przestrzega nas – wii wideo: Krzysztof Wo&niak, Piotr Rosz#
niegdy" wielki artysta, a drugi to Polak, dzów: Wed$ug ostatnich danych liczba bezczenko.
te% „lubi wypi#”, jest bardziej cwany, po- dom nych w No wym Jor ku zwi#k sza
Teatr 'l(ski im. Stanis!awa Wyspia)#
no# inteligent (chocia% trudno w to uwie- si#. I w ko%cu tego roku na ka!dych trzyskiego w Katowicach. Scena w Malarni.
rzy#). Z zapartym tchem "ledzimy ich stu nowojorczyków przypada& b#dzie jePremiera: 18 marca 2016.
wzajemne relacje, niech$ci podszyte hi- den bezdomny. To by znaczy$o, !e dzisiaj
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Fot. Zbigniew Raubo
Jonathan Posthuma – laureat II Midzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Karola Szymanowskiego.

Marzec
z Szymanowskim
KAROL RAFA BULA
marca przypada rocznica mierci najwikszego po Chopinie
29
kompozytora polskiego – Karola Szymanowskiego. Europejskie Miasto Muzyki UNESCO, jakim stay si Katowice jest miej-

scem szczególnego kultu Szymanowskiego. To tu odbyo si pierwsze na lsku wykonanie w jzyku polskim czoowego jego dziea
„Stabat Mater” (1934), sam kompozytor nosi si z zamiarem profesorowania w tutejszym Konserwatorium Muzycznym, w czym
przeszkodzia mu przedwczesna mier. Jego imi nosz katowickie instytucje muzyczne – w tym Akademia Muzyczna, tu mieci
si Biuro Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, std wywodzi si wielu artystów, którzy pielgnuj spucizn
po wielkim kompozytorze, tu mieszkaj aktualni prezesi Towarzystwa, a w Akademii Muzycznej od 2012 r. odbywaj si Midzynarodowe Konkursy Muzyczne im. Karola Szymanowskiego zainicjowane przez Towarzystwo.
W marcu bylimy w Katowicach wiadkami dwóch wanych wydarze zwizanych z osob tego wielkiego twórcy.

66

Prawykonanie. 1 i 2 marca odbyo si prawykonanie kompozycji
nagrodzonej III miejscem na II Midzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2015. Przypomn, e I Midzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego Towarzystwo ogosio w 2012 r. dla uczczenia 130.
rocznicy urodzin swego patrona. Przedmiotem organizowanego we
wspópracy z Akademi Muzyczn im. Karola Szymanowskiego
konkursu by utwór na wielk orkiestr symfoniczn o czasie trwania 10–16 minut. Na konkurs napyna z caego wiata rekordowa liczba 176 prac kompozytorskich. Oceniao je jury zoone z renomowanych kompozytorów – czonków Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Szymanowskiego w skadzie: Eugeniusz Knapik – przewodniczcy, Krzysztof Meyer, Rafa Augustyn, Sawomir Czarnecki. Laureatami zostali Oscar Prados Sillero (Hiszpania) – I nagroda, Pa olo Bog gio (Wo chy) – II na gro da, Ry uji Ku bo ta
(Japonia) – III nagroda, Ralf Gawlick (USA) – wyrónienie. Pra-

wykona dzie podjy si Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (I nagroda), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Krakowie (II nagroda), Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii
Muzycznej w Katowicach (III nagroda). Kolejna edycja miaa miejsce w 2015 r. Patronat honorowy nad konkursem objli marszaek
województwa lskiego – Wojciech Sauga oraz prezydent Katowic – Marcin Krupa. Zaoenia regulaminowe pozostay bez zmian,
podobnie jak skad jury konkursu. Przeduono jedynie czas
trwania kompozycji konkursowych do 20 minut. I tym razem liczba nadesanych prac bya imponujca – 139 prac z 35 krajów. Zwyciy Daniele Gasparini z Woch kompozycj Snowise, Snowhere, Snoway. Snowsence. II nagrod otrzyma Hyunsuk Jun (Korea
Pd.) za kompozycj pt. Vistara, trzeci – Jonathan Posthuma (Stany Zjednoczone) za Strings of Pearls. Wyrónienie jury przyznao polskiemu kompozytorowi Andrzejowi Karaowowi za utwór
Multicolour Horizon. Nagrodzone kompozycje przyjte zostay
do programu trzech orkiestr z Katowic i Krakowa w sezonie koncertowym 2016/2017.
Kompozycja Strings of Pearls („Sznury pere”) Jonathana
Posthuma’y, wykonana przez Akademick Orkiestr Symfoniczn odznacza si atrakcyjn szat kolorystyczn i umiejtnym rozplanowaniem napi dramatycznych. Nic zatem dziwnego, e ten
awangardowy utwór modego Amerykanina, absolwenta Wydziau Kompozycji Uniwersytetu w Wisconsin – Madison w stanie Minnesota, spotka si z ywym oddwikiem. Publiczno oklaskiwaa i dzieo, i samego kompozytora, który wzi udzia
w prawykonaniu swojego utworu. Aplauzem przyjto równie bardzo dobre wykonania Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 Wolfganga Amadeusa Mozarta (z solistk Aleksandr wigut) i VI Symfonii Antonina Dvoaka, które dopeniay program tego bardzo
udanego koncertu pod dyrekcj Macieja Tomasiewicza.
Wieczory z muzyk Karola Szymanowskiego. W 19. edycji festiwalu Wieczory z muzyk Karola Szymanowskiego (14–16 III) muzyka polskiego twórcy zestawiona zostaa tym razem z twórczoci
solistyczno-kameraln Bohuslava Martin – o osiem lat modszego czeskiego kompozytora (przey Szymanowskiego o 22 lata).
Wikszo swego ycia Martin spdzi poza granicami ojczyzny – we Francji, gdzie zetkn si z Strawiskim i kompozytorami Grupy Szeciu oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie
zainteresowa si muzyk jazzow. W muzyce Martin nietrudno
zauway wic wpywy neoklasycyzmu i jazzu obok elementów
rdzennej czeskiej muzyki ludowej. Czesi zaliczaj Martin do swoich najwybitniejszych przedstawicieli muzyki w XX wieku.
Trzy koncerty w Akademii Muzycznej pozwoliy melomanom
nie tylko na ponowne obcowanie z muzyk naszego Mistrza, ale
day sposobno zetknicia si z dorobkiem raczej mao znanego
w Polsce czeskiego kompozytora. A warto podkreli, e jest to dorobek nie bahy, obejmuje prawie 400 utworów – w tym opery, balety, symfonie, koncerty oraz spor grup utworów kameralnych.
Do udziau w koncertach obok artystów polskich zaproszono wykonawców z Czech: Sedlákovo Kvarteto – zespó nagradzany
w midzynarodowych konkursach (m.in. laureat I nagrody I Midzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2014) oraz pianist Ivo Kahánka z Akademii Muzycznej w Pradze.
Zrónicowany program koncertów móg zaspokoi oczekiwania najbardziej wybrednych suchaczy, obejmowa bowiem utwory solowe: Koysank op. 52, Pie Kurpiowsk z 1931 r. – tu w wersji na flet i fortepian, fortepianow Fantazj C-dur op. 14, Mity
na skrzypce i fortepian op. 30, Mazurki op. 50 Nr 1-4 Karola Szymanowskiego oraz Sonat na flet i fortepian (1945), Sonat
na klarnet i fortepian (1945), Sonat fortepianow (1954), 3 Tace czeskie (1926) Bohuslava Martin, a take zespoowe: I Kwartet smyczkowy op. 37 Szymanowskiego oraz VI Kwartet Smyczkowy (1946), II Kwintet fortepianowy (1944) i Nonet (1959)
Martin. Pokana porcja muzyki! Bardzo dobrze zaprezentowana!
Wykonawcy – cieszcy si midzynarodow saw znakomity flecista ukasz Dugosz, instrumentalici zasiadajcy przy pierwszych
pulpitach NOSPR (gros wykonawców Nonetu) i muzycy zwizani z katowick Akademi Muzyczn (pianici – Andrzej Jungiewicz, Tomasz Kamieniak, Sylwia Michalik, skrzypkowie – Krzysztof Laso, Magorzata Wasiucionek, klarnecistka Katarzyna Pala)
dali popis sprawnoci technicznej i duej wraliwoci muzycznej.
Byy to trzy znakomite koncerty godne Europejskiego Miasta Muzyki i pamici wielkiego polskiego kompozytora.
Brenna, 21 marca 2016
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ciana frontowa z zamontowanymi organami. Po obydwu stronach malowida przedstawiaj
ce zamek w Olenicy (z lewej) i drewniany koció w Mikulczycach.

Foto. B. Kuakowski

Foto. AM Katowice

Zwiecze przse strzeg gryfy – lskie
smoki.

Na przeciwlegej cianie malowida przedstawiajce Dom Wagi w Nysie (z lewej) i ratusz we
Wrocawiu.

Odrestaurowane malowido – wizerunek
w. Jadwigi oraz budowniczego i architekta
przykrya szafa z piszczakami organowymi.
Foto. AM Katowice

12 lskich smoków
U

roczystym koncertem 4 kwietnia br. w Auli im. prof. Bolesawa Szabelskiego zakoczony zosta projekt „Rewitalizacja
zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”.
W odrestaurowanej auli mona podziwia odsonite polichromie autorstwa Emila Nllnera a take nowe organy – wykonawc
koncertu inaugurujcego ten niezwykle piknie brzmicy instrument, by prof. Julian Gembalski. W dalszej czci koncertu wystpili równie artyci norwescy z Instytutu Muzycznego Uniwersytetu w Bergen – Akademii im. Edwarda Griega wspópracujcej
z katowick Akademi. Wykad na temat odsonitego i zrekonstruowanego wystroju auli wygosia prof. dr hab. Ewa Chojecka,
która przez zgromadzonymi odkrya rónorodne tajniki tego niezwykego przedsiwzicia.
Odwiedzajc aul warto zwróci uwag na sieciowo – ebrowe
sklepienie, podtrzymywane przez 12 gryfów nazwanych przez
prof. E. Chojeck lskimi smokami. cian auli zdobi przywrócone do ycia malowida przedstawiajce zamek w Olenicy
i drewniany koció w Mikulczycach (ju nieistniejcy). Pomidzy nimi, skryte za szaf organow, widnieje malowido przedstawiajce w. Jadwig oraz wizerunek architekta i murarza, jako
e najpierwszym przeznaczeniem tego niezwykej urody gmachu
zaprojektowanego w stylu neogotyckim bya u pocztku XX wieku Szkoa Rzemios Budowlanych. Po przeciwlegej stronie widniej malowida przedstawiajce Dom Wagi w Nysie i ratusz we
Wrocawiu.

Akademia Muzyczna po remoncie elewacji.

Dzi to jedyne takie wntrze w Katowicach! Zabytkowy gmach
by równie pierwszym miejscem, gdzie urzdowa Sejm lski,
a od czasów powojennych mieci si tu Akademia Muzyczna.
Do niezwykej historii gmachu, a take wystroju wntrza auli
i jego autorów powrócimy jeszcze na amach „lska”.
(wk)

Znaki i twarze miasta
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wiadek historii – Wiktor Natanson, modociany powstaniec warszawski,
jeniec Stalagu 344, wspomina pobyt w obozie

Dyrektor CMJW Violetta RezlerWasilewska pod Pomnikiem Martyrologii
Jeców Wojennych wita goci, którzy przybyli na uroczysto wyzwolenia
Stalagu 344 Lamsdorf

71. rocznica wyzwolenia
Stalagu 344 Lamsdorf
Przedstawiciele piciu wyzna modl si za ofiary Stalagu 344 pod Pomni
kiem Martyrologii Jeców Wojennych

Dzieci i nauczyciele z Publicznego Przedszkola w ambinowicach skadaj
kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Jeców Wojennych, za nimi oczekuj
w kolejce uczniowie z Gimnazjum w Cisku
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Jarosaw Furgaa (rocznik 1919) – kombatant, jeniec wojenny, najstarszy
czonek Zwizku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byych Winiów Poli
tycznych (koo w Brzegu) wraz z mem swojej wnuczki skada kwiaty
pod Pomnikiem Martyrologii Jeców Wojennych w ambinowicach

rzed Pomnikiem Martyrologii Jeców Wojennych w Miej
P
scu Pamici Narodowej w ambinowicach odbya si uro
czysto upamitniajca 71. rocznic wyzwolenia Stalagu 344,
za drutami tego obozu przebywao podczas II wojny wiatowej
blisko 300 tysicy jeców wojennych, onierzy koalicji anty
hitlerowskiej z niemal 50 narodów, najwiksz grup stanowili
jecy radzieccy, okoo 40 tysicy z nich zmaro w tragicznych
warunkach, zostali pochowani w zbiorowych mogiach
na cmentarzu przed Pomnikiem. Jecy polscy, jako pierwsi tra
fili do Lamsdorf w 1939 roku, okoo 43 tysice osób wywiezio
nych póniej w gb III Rzeszy, nastpni byli powstacy war
szawscy, okoo 6 tysicy jeców, w tym 650 dzieci onierzy,
a wród nich bodaj najmodszy jeniec wojenny – dziesiciolet
ni Jerzy Szulc pseudonim „Tygrys” oraz 1037 kobietonierzy
na czele z mjr Wand Gertz.
Po hymnie pastwowym gos zabra Wiktor Natanson, byy je
niec Stalagu 344 Lamsdorf, powstaniec warszawski, który
w styczniu 1945 r. wyszed z obozu wraz z innymi jecami
w marszu ewakuacyjnym. Violetta RezlerWasielewska, dyrek
tor CMJW, powitaa licznych goci: kombatantów, w tym jeców
wojennych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, wadz
rzdowych i samorzdowych, sub mundurowych, rodowisk
nauki, kultury i owiaty, oraz modzie szkoln i mieszkaców
Opolszczyzny. Wspóln modlitw za ofiary obozu odmówili
przedstawiciele piciu wyzna: ks. Fryderyk Styla z parafii w.
Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej, ks. Grzegorz Cebulski z pra
wosawnego ordynariatu WP we Wrocawiu, ks. Wojciech Prac
ki z parafiii EwangelickoAugsburgskiej w Opolu, Aleksander
Gleichgewicht, przewodniczcy Gminy Wyznaniowej ydow
skiej we Wrocawiu oraz Marek Moro reprezentujcy Muzu
maski Zwizek Religijny w Polsce. W ceremonii wojskowej
z Apelem Pamici uczestniczyli onierze 91. Batalionu Logi
stycznego w Komprachcicach. Po zoeniu wizanek i zapaleniu
zniczy druga cz uroczystoci odbya si w muzeum, gdzie go
cie uczestniczyli w projekcji unikatowego dokumentu filmowe
go, rejestrujcego wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, odnalezio
nego w Rosyjskim Pastwowym Archiwum KinoFoto
Dokumentów w Krasnogorsku. Uroczystoci zorganizowao Cen
tralne Muzeum Jeców Wojennych w ambinowicachOpolu
i Urzd Gminy w ambinowicach pod patronatem Marszaka
Województwa i Wojewody Opolskiego.
(jiw)

Z YCIA
BIBLIOTEK

i codziennej prasy. Wraz z nowymi wyzwaniami XXI wieku biblioteka staa si centrum kultury, edu ka cji i in for ma cji,
miejscem spotka ludzi ciekawych wiata, skarbnic wiedzy
dostpn dla kadego, bezpatnie,
niemal codziennie.
Take Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniowskiego w Sosnowcu na co dzie
wypenia sw statutow misj, jak jest: „gromadzenie, zachowanie i upowszechnianie wród
Czytelników zbiorów, które stanowi cz regionalnego, narodowego i wiatowego dziedzictwa oraz jak naj pe niej sze
zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych lo kal nej spo ecz no ci,
w tym równie potrzeby tosamo- W filiach prnie dziaaj Kluby Seniora
ci kulturowej mieszkaców Zagbia Dbrowskiego”.
Miejska Biblioteka Publiczna
Bogata oferta biblioteki kadego roku opracowywana jest tak,
im. Gustawa Daniowskiego w Sosnowcu
aby od po wia da a oso bom ze
wszystkich grup wiekowych. Nie
moe wic zabrakn propozycji
dla starszych, cho modych duchem. Ostatnie lata wykazay
ogromne zapotrzebowanie na imprezy przeznaczone specjalnie
dla grupy 60+, czyli seniorów,
dysponujcych czsto spor iloci wolnego czasu, a pozbaOdwiedziny w Domach Pomocy Spo
wionych, niestety, odpowiednich funduszy, by
móc w peni zaspokoi kulturalny i edukacyj- ecznej – Podeszy wiek, choroby, niepenony apetyt. Sosnowiecka biblioteka nie moga sprawno – to problemy czsto uniemolipozosta na to obojtna. W efekcie moe po- wiajce seniorom dotarcie do bibliotecznych
chwali si rónorodn ofert dla seniorów. placówek. Chcc zapobiega wykluczeniu
Oto kilka wybranych – spotykajcych si osób starszych, reprezentanci biblioteki regularnie odwiedzaj podopiecznych Doz najcieplejszym odzewem – propozycji:
„Kino w Bibliotece” – Wielu z nas kocha mów Pomocy Spoecznej. Czasem tylko
dobre kino. Niestety, nie kadego sta na co- po to, by wymieni przeczytane ksiki
tygodniow wizyt w kinie. W MBP w So- na nowe, wyselekcjonowane w oparciu o insnowcu cena to nie problem. Funkcjonujce dywidualne gusta seniorów. Znacznie czod 2011 roku „Kino w Bibliotece” jest pro- ciej jednak bibliotekarze pojawiaj si
jektem cieszcym si ogromnym zaintereso- w instytucjach z prezentacjami multimedialwaniem wród osób 60+. W kad rod nymi lub wykadami. Przy specjalnych okao godz. 18.00 Aula Biblioteki Gównej wype- zjach towarzysz im dzieci z sosnowieckich
nia si spragnionymi filmowych wrae wi- szkó i przedszkoli, które prezentuj seniodzami. W repertuarze mona odnale najcie- rom spektakle, montae sowno-muzyczne,
kawsze i najgoniejsze adaptacje dzie minikoncerty. To wietna midzypokoleliterackich. Nie brakuje równie przegldów niowa zabawa, szczególnie lubiana przez natematycznych, powiconych wybitnym rey- szych seniorów.
„Akcja: emotywacja” – Projekt realizowaserom i aktorom.
Spotkania autorskie – Sosnowiecka biblio- ny przez Fundacj Orange suy aktywizacji
teka kadego miesica zaprasza w swe gocin- spoecznej osób w wieku 60+ oraz wytyczene progi wspóczesnych twórców polskiej li- niu nowych trendów w dziaaniach kulturalteratury, zarówno pisarzy reprezentujcych no-spoecznych. Uczestnicy „Akcji: e-motyregion, jak i literackie gwiazdy – laureatów wa cji” zo sta li za pro sze ni do udzia u
najwaniejszych ogólnopolskich nagród, by- w przygodzie odkrywania… siebie. Nad przewalców festiwali, osoby ksztatujce czytel- biegiem kadego spotkania online z zaproszonicze gusta Polaków. Dbajc o sympatyczn nym gociem czuwa psycholog.
Kluby Seniora – Coraz wicej placówek
atmosfer spotka, organizatorzy daj czytelnikom – w tym seniorom – moliwo krót- MBP w Sosnowcu zakada prnie dziaajkiej rozmowy z gociem, zdobycia cennego ce Kluby Seniora. O tym, czego dotyczy maautografu, zrobienia sobie pamitkowej fo- j spotkania, decyduj ich czonkowie. Nietografii. Prawdziwym witem dla osób ce- które kluby wikszy nacisk kad na wiedz
nicych sobie bezporedni kontakt z autora- historyczno-regionaln, organizujc slajdowimi ulu bio nych ksi ek s co rocz ne ska czy wycieczki po zapomnianych zaktkach
Sosnowieckie Dni Literatury (12. edycja Sosnowca („Klub Mioników Dawnej Pogoni” w Filii nr 17 – Pogo), inne – na turystystartuje ju 10 maja!).
Wernisae – Biblioteka rednio co dwa k, wybierajc si na caodniowe wyjazdy kramiesice przygotowuje niezwykle ciekawe joznawcze (kluby Filii nr 3 – Klimontów i Filii
wystawy, dotyczce tematów z obszaru kul- nr 10 – Kazimierz Górniczy, „Cappuccino
tury, historii, nauki i sztuki. Wernisae po- z piank” w Filii nr 19 – Milowice), a jeszczone s z prezentacj multimedialn bd wy- cze kolejne – na rkodzieo, zgbiajc na zajciach tajniki nowych technik plastycznych:
kadem.

decoupage, kumihimo, quilling
czy kanzashi („Klub Seniora
z Pasj” w Filii nr 15 – Mec). Nie
brakuje jednak grup skupiajcych si na literaturze i na wspólnych dyskusjach o przeczytanych ksikach („Kawiarenka
Srebr ne go Wo sa” w Fi lii
nr 5 – Walcownia).
Wycieczki krajoznawcze – Filia nr 3 – Klimontów i Filia
nr 10 – Kazimierz Górniczy stay si dla zakochanych w podróach seniorów idealnym miejscem do planowania mniejszych
i wikszych wypraw krajoznawczych. Dziki wsparciu organizacyjnemu biblioteki, czytelnikom
udao si wspólnie odwiedzi
m.in.: Bochni i Nowy Winicz,
siedzib Sejmu RP w Warszawie,
ziemi sandomiersk, Kotlin
Kodzk, Krzytopór, Pszczyn
czy Kurozwki.
Dyskusyjny Klub Ksiki – Ju
od dwóch lat MBP w Sosnowcu
z zaangaowaniem organizuje
comiesiczne spotkania DKK
„Kady Kocha Dyskusje”, podczas których mionicy sztuki
so wa oma wia j prze czy ta ne
ksiki oraz dyskutuj o literaturze i kulturze. Ponadto czonkowstwo w Klubie daje moliwo
wzicia udziau we wspólnych
wyjciach do teatru czy spotkaniach autorskich odbywajcych
si poza murami biblioteki.
Warsz ta ty kom pu te ro we
– Nauka korzystania z najnowszych technologii wcale nie musi by trudna. Najczciej
wystarczy odpowiedni sprzt, troszk wolnego czasu i kompetentny i cierpliwy instruktor. W wikszoci sosnowieckich bibliotek
kady senior moe indywidualnie umówi si
na warsztaty komputerowe bd wzi udzia
w zajciach grupowych. Uczestnicy tych
bezpatnych szkole uczeni s podstawowej
obsugi komputera, a chwil póniej korzystania z bibliotecznego e-katalogu, zakadania i uy wa nia pocz ty elek tro nicz nej,
bezpiecznego surfowania po Internecie oraz
wy ko rzy sty wa nia po pu lar nych na rz dzi
komunikacyjnych, umoliwiajcych np. skontak to wa nie si z ro dzi n prze by wa j c
za granic.
„Ksika na telefon” – Co zrobi, gdy nieszczliwy wypadek lub przewleka choroba
uniemoliwiaj przyjcie do biblioteki? By rozwiza ten problem, kolejne placówki sosnowieckiej ksinicy uruchamiaj specjaln ofert – „Ksika na telefon”, dziki której seniorzy
unieruchomieni w domu mog zaprosi do siebie zaufanego bibliotekarza, odda przeczytane ksiki, a wypoyczy nowe.
Mówi si – do okrutnie – e „Panu Bogu staro si nie udaa”. Czy jest to jednak
powód, by zaamywa rce i na emeryturze
rezygnowa ze spotka z ludmi, pogbiania
zainteresowa, odkrywania nowych, nieoczekiwanych pasji? Zdecydowanie nie, tym
bardziej e czasem jedynym wysikiem, na jaki trzeba si zdoby, jest wizyta w pobliskiej
bibliotece, gdzie nie tylko mona wypoyczy
ksik, ale te pozna przyjació… A wtedy
reszta pójdzie ju gadko.
Fot. z archiwum MBP w Sosnowcu

ziaalno bibliotek ju dawD
no przestaa ogranicza si
tylko do wypoyczania ksiek

Aktywny senior
– aktywna biblioteka!

Wicej o ofercie MBP w Sosnowcu:
www.biblioteka.sosnowiec.pl

KINGA
BARANOWSKAJAWOREK
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Ksika
„lska pena”
KSIKI

B
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KRZYSZTOF A. KUCZYSKI

arwna posta Wilhelma Szewczyka, jednego z najbardziej znanych pisarzy i dziaaczy spoeczno-kulturalnych Górnego lska XX wieku, jest cige ywa, nie chce si wierzy, e to
ju 25 lat mino od jego mierci 8 czerwca 1991 roku, kiedy to redaktor naczelny katowickich „Pogldów” na zawsze odoy pióro,
którym tak sprawnie i z ogromnym talentem wyczarowywa przez dugie dziesiciolecia powieci, opowiadania, dramaty, poezje i tysice
szkiców oraz felietonów.
Wprawdzie w minionych latach dziki licznym instytucjom i urzdom, jak Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka, Urzd Miasta
i Gminy Czerwionka-Leszczyny, Górnolskie Towarzystwo Literackie, czy miesicznik „lsk”, a przede wszystkim dziki staraniom
Córki pisarza – prof. Grayny B. Szewczyk, organizatorce licznych
akcji upamitniajcych ycie i dziaalno Ojca, Wilhelm Szewczyk
cige yje w wiadomoci take i modszego pokolenia Górnolzaków, a zwaszcza katowiczan, to przecie wydanie antologii utworów
autora Skarbu Donnersmarcków jest ciekawym w zamierzeniu i potrzebn propozycj edytorsk, która z pewnoci spotka si z zainteresowaniem szerokiego grona czytelników, take z innych, nie tylko
górnolskiego, regionów kraju.
Ksika Kochaj lsk ziemi ujrzaa wiato dzienne dziki dotacji burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka Leszczyny, a wic rodzinnej miejscowoci autora (jak wiadomo, malutki Czuchów zosta
z czasem wchonity przez nieco wiksz Czerwionk, dokd zreszt przenieli si rodzice, a która w póniejszych latach poczya si
administracyjnie z Leszczynami), za opublikowana zostaa staraniem
wydawnictwa Vectra.
W przygotowaniu merytorycznym antologii wzia udzia czwórka szczególnie do tego predestynowanych badaczy, pracowników
naukowych Uniwersytetu lskiego: prof. Marian Kisiel, znawca
poezji XX wieku; prof. Grayna B. Szewczyk, córka pisarza, opiekunka literackiej spucizny Ojca, edytorka jego dzie i autorka
licznych o nim publikacji; dr hab. Maciej Fic, autor m. in. wanej ksiki Wilhelm Szewczyk 1916-1991. lski polityk i dziaacz spoeczny 2007; dr Micha Skop, autor – bdcych w druku – rozprawy
habilitacyjnej i bibliografii zwizanych z postaci lskiego pisarza.
Ksika skada si z trzech gównych czci, kada z nich, poprzedzona niewielkim, ale instruktywnie napisanym wstpem, przynosi
wybór szczególnie charakterystycznych dla Wilhelma Szewczyka gatunków literackich, uprawianych przez niego przez ponad 60 lat trwajcej dziaalnoci.
I tak cz I powicona jest poezji lskiego autora. Wybór i wprowadzenie przygotowa Marian Kisiel, i – jak stwierdza – wiersze
przynale do pierwszego etapu twórczoci W. Szewczyka, tj. do ok.
koca lat 50. S to utwory czsto o ambicjach spoecznych,

rozpite midzy tematyk lsk a obszarem prywatnoci. Niektóre
robi na czytelniku do dzisiaj wraenie, jak np. Pogrzeb Korfantego
z 1939 roku. Nierzadko autor zastanawia si nad ludzkim losem, za
„metafizyka lub egzystencja wiadoma wasnej eschatologii stan si
bodaj najwaniejszym tematem tej poezji”.
Trafnie zauwaa Marian Kisiel, e W. Szewczyka „dorobek poetycki przysoniy proza i eseistyka”. Wanie tym dwóm kolejnym gatunkom literatury powicone s dalsze bloki tematyczne antologii.
Cze II to proza, a mówic dokadniej fragmenty 10 powieci, ew.
powieci biograficznych, jak np. wyjtek z Marnotrawstwa serca, wietnie napisanej historii o yciu niecodziennej kobiety Lou Andreas Salomé.
Take i w powieciach autor czsto nawizuje do nieatwej historii górnolskiej ziemi, m. in. w Kleszczach, ukazuje zoone meandry niemiecko-polskiej historii, take okresu powojennego. Grayna B.
Szewczyk, redaktor tej czci ksiki, proponuje te wgld w literackie reportae, jak np. Sampo czyli mynek szczcia czy Anioy
z lodu, bdce rezultatem skandynawskich podróy lskiego pisarza.
Powieci Wilhelma Szewczyka to zarówno powieci spoeczno-polityczne, jak i obyczajowe czy psychologiczne. Czsto s one „dokumentem powikanych losów lzaków.”
I wreszcie cze III, na któr skadaj si teksty publicystyczne. Ich
wyboru, z ogromnej liczby ok. 7000 (!) dokona Maciej Fic. Skala
czasowa jest szeroka, pierwsze z nich powstay u progu lat 50., ostatnie za tu przed mierci pisarza w 1991 roku. Maciej Fic mia nieatwe zadanie, jako e W. Szewczyk pisa nie tylko duo, ale i na bardzo róne tematy. By przy tym „uwanym obserwatorem górnolskiej (a take ogólnopolskiej i niemieckiej – KAK) rzeczywistoci”.
Teksty zaproponowane przez redaktora tego bloku s dobrze dobrane, nawizuj do wielu szczególnie czsto przez W. Szewczyka poruszanych tematów, pozwalaj take raz jeszcze zobaczy niezwykle
wysok orientacj autora w trudnych zagadnieniach krajowych
i midzynarodowych, jak np. autonomia lska. Pokazano take
nieco lejsz, ale dla W. Szewczyka równie charakterystyczn tematyk, jak np. szkic o Sherlocku Holmsie.
Tom zamyka krótki szkic autorstwa Michaa Skopa, informujcy
o zaoeniach programowych i dziaalnoci powoanego do ycia
w 2006 roku Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka, które
od 10 lat bardzo owocnie (sympozja naukowe, biesiady literackie, inicjatywy edytorskie) dba o zachowanie pamici o yciu i twórczej dziaalnoci autora Syndromu lskiego. Jednym z najgoniejszych,
dorocznych, wydarze jest midzynarodowy konkurs poetycki
„O Zote Cygaro Wilhelma”.
Antologia jest bardzo udanym przedsiwziciem edytorskim,
w kompetentny i – patrzc od strony czytelnika – interesujcy sposób przypomina literacki dorobek Wilhelma Szewczyka.
Grayna B. Szewczyk, która bya take konsultantem caoci,
pisze w swoim wprowadzeniu do czci III o prozie: „Poniewa wikszo powieci W. Szewczyka jest dzisiaj niedostpna […] warto
zastanowi si nad ich caociowym, krytycznym wydaniem”. Niewtpliwie autorka tej refleksji ma racj, jako e wiele utworów katowickiego pisarza reprezentuje wysoki poziom literacki i omawia
treci, które zwaszcza na terenie lskim wci s ywe i wane.
O ile teksty publicystyczne Wilhelma Szewczyka, jego felietony
i szkice, niegdy drukowane na amach wielu gazet, jak np. „ycie
Literackie”, „Pogldy”, „Odra”, „Dziennik Zachodni”, (M. Fic oblicza ilo tych gazet i czasopism na ok. 150), bd emitowane
w TV w popularnej audycji „Z dymkiem cygara”, byy w sporym stopniu wydane nastpnie w postaci ksikowej, to poezja, a zwaszcza
proza (powieci, opowiadania) powoli znikaj ze wiadomoci odbiorców. Znikaj z tego prostego powodu, e w ostatnich latach nie byy – o dziwo! – wznawiane (z maymi wyjtkami, jak niezwykle
popularny Skarb Donnersmarcków, który w 2009 roku mia
VI. wydanie).
A przecie jest to literatura nie tylko o duym potencjale artystycznym, ale i podnoszca wane treci tematyczne. Antologi Kochaj
lsk ziemi warto wic potraktowa jako sygna do wzmoonego
zainteresowania edytorskiego dzieem Wilhelma Szewczyka.
Sama antologia prezentuje si bardzo okazale, duym wartociom
merytorycznym i artystycznym idzie w parze staranno w wydaniu:
opracowanie graficzne, ciekawie dobrane zdjcia, a take karykatura WISZa autorstwa Tadeusza Dyniewskiego. Moe jedynie zabrako
wstpu wprowadzajcego w zaoenia metodologiczne ksiki, a take przypominajcego sylwetk Wilhelma Szewczyka (co byoby wane szczególnie dla modziey gimnazjalnej i licealnej, interesujcej
si dziejami regionu).
Jest to pozycja, która z pewnoci znajdzie miejsce na póce z najciekawszymi propozycjami wydawniczymi ze lska nie tylko
w biecym roku.
Wilhelm Szewczyk, Kochaj lsk ziemi, Agencja ReklamowoWydaw
nicza Vectra, Czerwionka – Leszczyny 2016, ss. 239
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woj ksik Katarzyna Niesporek zaczyna od wyznania: „Twórczo Marcina wietlickiego staa mi si
blisza na chwil przedtem, zanim w 2011 roku poeta poczy jedn okadk wszystkie dotd napisane przez siebie tomy poetyckie”. Blisko twórczoci moe zapowiada
niebezpieczestwo zatracenia si w przyjemnoci, co czsto
prowadzi do sdów nieobiektywnych i na wyrost. Marcin wietlicki – przedstawiciel pokolenia „bruLionu” – poeta, prozaik, a take muzyk od lat konsekwentnie tworzy swój medialny obraz artysty zbuntowanego. Wystpuje przeciwko
doktrynom i polityce, mocno osadza si w czasie historycznym. Niebezpieczestwo signicia po interpretacyjny stereotyp przy opisie jego twórczoci wydaje si wyjtkowo due.
Krytyczka – pomimo deklarowanej bliskoci – nie poddaje
si jednak pokusie biografizmu. Nie tworzy wizerunku poezji autora Pieni profana poprzez nasuwajce si od razu skojarzenia z kontekstami spoeczno-historycznymi.
Niesporek wydobywa sensy z samej tkanki poetyckiej
i bierze w nawias projektowany przez pisarza autoportret.
„Ja” wietlickiego nie koncentruje si zatem na obrazie poety-buntownika czy autsajdera, lecz na jego poezji. Z niej
wyprowadza wizerunek twórcy. Praca nad wydobyciem
z tekstów poetyckich ich autora odbywa si tutaj w wywaony i mdry sposób. Krytyczka wielokrotnie podkrela, e bohater wierszy autora Trzeciej poowy to jednostka wykreowana. Gdzie zatem poszukuje „ja” wietlickiego?
Niesporek zaznaczya, e „autor Niskich pobudek w zawarto swoich wierszy wcza (…) z premedytacj elementy prywatnoci”. Nie kóci si to z deklarowanym odejciem
autorki od biografizmu. Przeciwnie, piszc o podmiotowoci
w wierszach wietlickiego, pokazuje ona ich rozbudowany
i wielowtkowy ksztat. Siga po cao poetyckiej twórczoci i na konkretnych wierszach ujawnia, jakie przeobraenia
zachodz w podmiocie lirycznym i czynnociach twórczych.
„W mojej ksice pochylam si nie tylko nad ostateczn wersj utworów wietlickiego, ale take nad osobnymi tomami
w ich pierwotnej redakcji” – pisze Niesporek, podkrelajc
niegotowo i wieloaspektowo podmiotowoci zapisanej
w poezji.
ledzenie zmian, jakich w kolejnych wydaniach wierszy
dokonuje poeta, nie ma tu charakteru edytorskiego, lecz odnosi si do poszukiwania przeobrae, zachodzcych w samym podmiocie twórczym. Przeczytamy wic o „bohaterze
(lirycznym), który stale jest w drodze, niezatrzymujcym si
i tym samym niepozwalajcym albo te niepotraficym sie-
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bie okreli, uchwyci w jedno, konkretne i stae „ja”„. Zmiany i przeobraenia podmiotu wierszy dokonuj si – pisze krytyczka – „wokó trzech krgów tematycznych: autentyczno,
romantyczno, (nie) religijno”.
Interesujce Niesporek zagadnienia wpisuj si w nurt
bada nad tematami egzystencji. Ksika zostaa podzielona na cztery rozdziay: 1. wietlicki autentyczny, 2. wietlicki romantyczny, 3. wietlicki (nie) religijny, 4. Bóg wietlickiego. Skupiaj si one na ledzeniu zmian w sposobie
mylenia i reagowania poety na rzeczywisto. Niesporek
wydobywa z wierszy zagadnienia i problemy, jakie poruszaj ich autora i jednoczenie umieszcza je w uniwersalnym
kulturowym kontekcie. Czytelnik ma okazj przyglda si
utworom wietlickiego, interpretowanym zgodnie z porzdkiem ich powstawania. Odwoanie do chronologii sprawia,
e ksik czyta si jak opowie o rozwoju jednostki
ludzkiej.
Autorka wydobywa bohatera lirycznego z pokolenia
historycznego. Analizujc i interpretujc Zimne kraje, Niesporek pokazuje „narodziny” i „dojrzewanie” podmiotu od momentu wyodrbnienia si z „nieokrelonoci”. Jestemy
w drodze – obserwujemy rozmaito poszukiwa, bunt, dowiadczenie i dowiadczanie wiata, a do zaprzecze siebie
i dopisywanie do ju istniejcych – nowych przey.
Pierwszy rozdzia traktuje o tym, jak „rodzi si” i „dojrzewa” bohater literacki. Czytelnik ma okazj ledzi jego
rozwój, a take poznawa czynniki zewntrzne, które go
uksztatoway. Kolejne czci ksiki s uzupenieniem
tych rozpozna. Niesporek przekonuje, e kultura, historia,
polityka i religia, z jakimi styka si jednostka ludzka
w swym yciu, zostaj kadorazowo przeobraone. W rozdziale drugim – o wpywie na podmiot wierszy wietlickiego tradycji romantycznej – czytelnik obserwuje dalszy rozwój bohatera. Dowiadczenie mioci erotycznej i duchowej
przeksztaca bohatera, poszerza jego horyzonty poznawcze.
Rozdziay trzeci i czwarty powicone zostay zmaganiom
podmiotu z Bogiem. Interpretacja uwyrania tu ewolucj
bohatera, odkrywajcego w sobie „resztk dowiadczenia
duchowego”. Tak pokazany wietlicki jawi si czytelnikowi jako jednostka krytyczna, posiadajca szczególn wraliwo, wspóodczuwajca i gotowa na podejmowanie prób
przeobraania wiata i samego siebie.
Niesporek nie zastrzega sobie prawa do tworzenia jedynego i susznego obrazu poety. We wstpie skrupulatnie
odnotowuje inne prace naukowe i krytyczne, powstae na temat wietlickiego. Majc wiadomo, e przed ni byli
inni, wskazuje jednoczenie na swoj ksik jako pierwsz
pozycj autorsk w peni powicon twórczoci poetyckiej
autora Schizmy. Czynic tak, bierze pen odpowiedzialno
za wasn lektur. Nie kryje si za ustaleniami innych.
Za kadym razem skrupulatnie odnotowuje stan bada
nad twórczoci wietlickiego, by w zakoczeniu kadego
z rozdziaów przedstawi w jasny i precyzyjny sposób
swoj interpretacyjn wykadni. Tych kilka puent z kolejnych
czci, gdyby je zebra w cao, oddaoby w peni zaoenia autorki.
Lektura ksiki Niesporek daje wiele satysfakcji. Poznajemy nie tylko rozmaite wizerunki podmiotu – „ja” wietlickiego. Krytyczka napisaa, e „przez interpretacj – kataloguje i porzdkuje (ona) wyaniajce si z wierszy autora
Zimnych krajów róne oblicza i tosamoci bohatera lirycznego, czsto zwielokrotnionego, rozdartego, pogronego (…)
w byciu jedynie poowicznym”. O tym jest ksika. Ale my
mamy take okazj przyjrze si dobrej sztuce interpretacji,
uwanemu czytaniu wierszy, budowaniu portretu z ulotnych
sów. Dowiadczy przyjemnoci lektury.

Katarzyna Niesporek: „Ja” wietlickiego. Katowice 2014, ss. 160.
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lzacy w wiecie Jana Cofaki to przede wszystkim wiadectwo mudnej pracy autora, który musia oczyta, osucha i naoglda si rónorodnych rodzajowo i gatunkowo dzie oraz zapozna si z bogatymi zbiorami archiwalnymi, by wysnu wielobarwn histori o yciu Piotra Beczay, Ewy
Demarczyk, Juliusza Grzdziela, o. Leopolda Moczygemby,
ks. Franciszka Kurzaja, Adama Makowicza, o. Edmunda
Szeligi, prof. Floriana mieji, Ernesta Wilimowskiego „Eziego”, Krystiana Zimermana, Gerarda Bieka, Gerarda Cielika,
Heleny Lehr, Edmunda Jana Osmaczyka, Antoniego Supika, prof. Jana Szczepaskiego, prof. Waldemara wierzego,
rodu Lipowczanów: Pawa burmistrza Ustronia, Pawa inyniera i pilota, Wiktora architekta i Jacka malarza, a take rodu
Olszaków: dra Wacawa burmistrza Karwiny, jego dwóch synów Wacawa i Feliksa oraz wnuków – prof. Wacawa Zuberka i prof. Wodzimierza Zuberka. Trzeba doda, e ten pokany poczet postaci zosta jeszcze uzupeniony pidziesicioma
krótkimi notkami biograficznymi o lzakach znanych na wiecie. By przygotowa tak rozpit tematycznie ksik, Cofaka musia zapozna si z rónorodn dziaalnoci swoich
bohaterów, od artystycznej (literackiej, muzycznej i malarskiej)
poczynajc, przez sportow przechodzc, a na naukowej,
spoecznej, religijnej i politycznej koczc.
Kto mógby uzna, e dokonany przez pisarza wybór jest
niepeny, krzywdzcy dla osób pominitych czy nawet obarczony jakimi ideologicznymi przesankami. List z podobnymi pretensjami trafi do redakcyjnej skrzynki pocztowej.
Jego autor zarzuci Coface brak w publikacji yciorysu
ks. Józefa Londzina oraz ukazanie Zaolzia przez pryzmat propolskiej propagandy. Po lekturze lzaków na wiecie uznaj obie uwagi za bezpodstawne. Czy dzieo ks. Londzina  skdind wielkie i godne pamici jako takiej, a take na trwae
wpisane w dzieje lska  wymaga, by uwzgldniono je w tym
wanie miejscu? Lub jeszcze inaczej: czy jego brak naprawd powanie zuboa t i tak dug i – podkrelmy – niezwykle bogat list nazwisk, które swoj rozmait dziaalnoci
przyczyniy si do rozsawienia Polski, a czsto konkretnie lska poza granicami nie tylko kraju, ale nawet kontynentu?
Gdyby zabrako w publikacji Cofaki np. Zimermana lub
o. Szeligi, wtedy gos krytyczny byby rzeczywicie suszny
i konieczny. Mona oczywicie zada autorowi pytanie, dla-
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czego wicej miejsca nie powici chociaby Henrykowi
Mikoajowi Góreckiemu, zamieszczajc jedynie jego krótki
biogram na kocu ksiki, ale odpowied troch sama cinie
si pod pióro. Nie sposób bowiem w jednym tomie ogarn
wszystkiego, caego arcybogatego dorobku lzaków, których
los rozrzuci po caej kuli ziemskiej.
Zatrzymujc si duej przy zarzucie niepenoci listy, mona by dorzuci jeszcze jeden kamyk do ogródka alów i stwierdzi, e ze lskiem zwizani byli przecie inni wybitni
artyci, naukowcy, spoecznicy i politycy, którzy moe nie czuli
si i nie byli lzakami, ale spor cz ycia tutaj przeyli
i wnieli duy wkad w rozwój lokalnej kultury czy nauki, a ich
dziaalno znana jest poza granicami Polski. Wspomnie mona by chociaby Wojciecha Kilara, prof. Zbigniewa Relig
czy Tadeusza Róewicza. Jednak ten gos zapisuj z pewn
ironi, bo mam wiadomo, e tego rodzaju dywagacje
niechybnie prowadziyby po pierwsze, do obstrukcji uniemoliwiajcej wydanie jakiejkolwiek publikacji pod tytuem
lzacy w wiecie, gdy lista byaby stale wyduana, a w kocu zaczaby przypomina ksik teleadresow, w której niejako z urzdu musz znale si wszyscy majcy kiedykolwiek jakikolwiek lski adres zamieszkania; po drugie, takie
rozwaania byyby chyba wycznie podstaw do podsycania rónego rodzaju nieporozumie na tle narodowociowym,
politycznym czy ideologicznym. Zawsze kto w tej grupie byby przez kogo postrzegany jako niepoprawny politycznie.
Wracajc zatem do zarzutu autora listu jakoby Cofaka podsyca antyczeskie animozje na Zaolziu, wspominajc o Olszakach jako arliwych patriotach polskich, naley stwierdzi,
e piszcy do redakcji chyba nie doczyta ksiki do koca
albo czyta j bez zrozumienia. Wystarczy bowiem zapozna
si z rozdziaami powiconymi Zimermanowi oraz Osmaczykowi, by zorientowa si, e Cofaka jest zdecydowanym
przeciwnikiem patriotyzmu martyrologicznego i o zabarwieniu nacjonalistycznym, preferuje natomiast „patriotyzm opaty”, jak nazwa go Zimerman, czyli poczucie odpowiedzialnoci za miejsce, w którym si yje, za panujcy w nim ad
spoeczny i porzdek. Taka za postawa wymaga odwoania
si nie do martyrologii, wojaczki, przelanej krwi czy jakich
interesów narodowych, ale do kultu pracy i praworzdnoci,
jak pisa Osmaczyk. „ródem siy spoecznoci ludzkich jest
praca” – podkreli w Sprawach Polaków, dlatego Cofaka opisujc ycie wybranych lzaków, snu nade wszystko opowie
o ich mozolnej i wytrwaej pracy nad udoskonalaniem siebie,
uprawianych dyscyplin oraz wykonywanej dziaalnoci
artystycznej, sportowej, spoecznej oraz naukowej. To historia ilustrujca prawdziwie lski patriotyzm, który polega
na kulcie porzdnej roboty, wykonywanej z poczucia odpowiedzialnoci za powierzone przez innych lub wyznaczone
sobie samemu zadania, a wszystko po to, by w ten sposób stworzy miejsce, w którym bdzie si dobrze yo; by zbudowa
„ma ojczyzn”, czyli kawaek ziemi, na którym przyszo nam
y, a nie jak abstrakcyjn ideologiczn wspólnot.
Bohaterowie ksiki Cofaki po prostu wykonuj dobrze
swoj prac, czymkolwiek ona jest – piewaniem, graniem,
pisaniem, malowaniem, wykonywaniem obowizków urzdnika czy naukowca, bo wanie ta praca jest ich wiatem, ich
miejscem na ziemi, w którym czuj si wszdzie u siebie.
Chyba najlepszym dowodem s yciorysy Piotra Beczay,
Krystiana Zimermana i Adama Makowicza, dla których
granicami ich wasnej „maej ojczyzny” s granice muzyki;
mona wrcz powiedzie, e mieszkaj na stae w muzyce,
cho geograficznie s w nieustannym ruchu. Myl, e wanie to chcia pokaza Cofaka, piszc lzaków w wiecie.
Jedyne, co mog i musz mu zarzuci, to naduywanie
duych kwantyfikatorów. Wszystko jest najlepsze, pierwsze,
jedyne, najwaniejsze. Chyba nigdy i w niczyjej biografii taki idealizm si nie sprawdza, nawet w ywotach witych.

Jan Cofaka: lzacy w wiecie. Warszawa 2015, ss. 403.
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owie kto, e mona czeka a wierszy nazbiera si
kopa albo dwie. I wszystko si uley i uoy. Mona z czekania i destylacji uczyni metod. Ale wtedy
poetycki tomik straci to, co dla Barbary Gruszki-Zych bardzo
cenne: temperatur chwili, rol intymnego dziennika, w którym sama autorka przeglda si jak w czuym (i czujnym), sprawiedliwym zwierciadle.
Najnowsza ksika Przyrzd do uzdatniania wody daje
odpowied na ten literacki dylemat. Wybór poetki jest jasny
i czytelny – pisa, osacza moment, w którym nasza uwano staje na wysokoci zadania, nie czeka, poskramia rozpacz i zdumienie, e „dzieci s chwil dziemi | i maliny podnoszone do ust | po chwili rozpywaj si | w krwisty sodki
sok (…)”. Ten zamykajcy tomik wiersz jest ostentacyjnie bez
tytuu, podobnie jak wszystkie inne, z trzema wyjtkami.
Przypadek? Bynajmniej. Te wiersze naladuj notatki na kartkach wyrwanych z brulionu, które zostay zapisane, kiedy zapisane by miay i nie potrzebuj nagówka. Tak jak tytuu nie
potrzebuj godziny i minuty, nie potrzebuj dni, które przeciekaj nam przez palce, które s tkank naszego w gruncie
rzeczy niepojtego ywota. Ale potrzebuj zapisu! One
wszystkie – te wiersze – mogyby skry si pod jednym natrtnie pulsujcym w skroniach poety i czytelnika neonem z napisem Odchodzenie. I tam by sczezy, gdyby nie unosia ich
jaka poetycka i ludzka po prostu sia wspóczucia, ocalenia.
Poetka ladem swego niezrównanego tomu Szara jak wróbel
staje w szranki z nieubaganym czasem, przeciwstawiajc mu
mio i pami. „Wierz e jestemy hymnem | wypiewanym przez Boga | na cze swojego stworzenia (…)” – wyznaje poetka. „Jestemy hymnem” – o ile si kochamy!
Rwana, pena epizodów opowie prowadzi do wniosku, i
aby poj swój los, poczu si kamyczkiem w wielkiej mozaice pokole, trzeba wyj poza swoje szczcie i nieszczcie, cienk kresk Kulisiewicza wpisa je w powtarzalno
zdarze, uczu i refleksji. Trzeba wspó-czujcym, niezazdrosnym okiem ogarn nadmorsk promenad, sal kinow, znajom ulic… Wtedy nastpuje poetycki cud znalezienia
wspólnego mianownika dla naszego-tu-pielgrzymowania. Jak
w wierszu *** (mczyni i kobiety), ciar albo ***(starsi
mczyni). To ich wanie, cichych wiadków zego i dobrego, obdarza czuoci poetka, a naprawd obdarza ich gosem:
„(…) kocha ich kady jej kamyk i listek drzew | co roku traccych wszystko oni ju tyle stracili | dlatego tak pilnuj ulicy uciekajcej jak ycie”. Najwaniejszy w ksice wiersz?
By moe linia frontu, która rozpoczyna si zapierajc dech
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czyst fraz, która przerzuca uk paraboli pomidzy wiatami, tak jak to moe zrobi jedynie i wycznie poeta! „trawa
uczy si deszczu | za kadym razem na nowo | jak usta sów
które przecieraj je wod (…)”. A moe zupenie inny, gdzie
z pozoru banalny, „yciowy” epizod prowadzi do niezwykej
pointy: „(…) teraz te pola chodz z nami na inne spacery | przypominajc ledwie zdmuchnite dziecistwo”.
Powiedzie o poezji, e jest mdra to niewiele powiedzie,
ale jednak! To cakiem rzadka cecha w krainie reklam,
w babilonie pozornych znacze i kokieteryjnych uników.
Barbara mdrze gospodaruje sowem, potrafi bezszelestnie
przenosi si w czasie i przestrzeni, spina je klamr metafory. Jeli sensualizm to przefiltrowany pen zalotnoci dyskrecj, jeli ochota do krzyku – to poskromiona nadziej,
e prowadzi nas „wielki Pan”.
I przyznam jeszcze, omielony lektur, e „lubi, kiedy”
poetka wie, e jest kobiet i rozpuszcza wosy przed ciekawym czytelnikiem. Kiedy idzie na przebój, znajc czas i miejsce! O, niechby tak: „(…) e te dziewczyny id | za mnie
w strojach kpielowych nadmorsk promenad | e prowadzi je soce i oczy mczyzn e to one | prowadz nas przez
najgadsze plae swoich pleców”. I lubi, kiedy w wierszu
robi si piknie i uroczycie, jak w jednym z najbardziej
uroczych utworów, w mowie do róy, opiekunki nocy, która „jasna jak nasze ciaa | zmienione przez blask ksiyca |
jeste wargami | szepczcymi woni | to czego nie usyszy
ptak”. Ujmujcy jest take wiersz *** (za oknem zielone
jezioro), który wprowadza nas do matecznika poetki,
gabinetu, gdzie „klawiatura | komputera” jest wiadkiem jak
rodzi si wiersz; to „(…) najczciej | dotykane miejsce wiata – oznajmia autorka – pieszcz si na niej | ze sowami jak
z adnym kochankiem”.
Drobne kontury wiersza Gruszka-Zych wypenia sowami
normalnej polskiej mowy – jest w kocu przecie znakomit dziennikark – i jak to si dzieje, e wród tych „zwykych”
sów czai si tajemnica, serce poezji?! Oto jest pytanie, na które odpowiada sobie ju sam czytelnik, znajdujc w wierszach
z Przyrzdu do uzdatniania wody pocieszenie, a w kadym
razie lekcj nadziei. Poetka nie kryje, e jej ródem pocieszenia jest Ten, który kiedy wreszcie „przetrze nas szmatk
do czysta”, sam Bóg. Ale najpierw wypada odrobi lekcje. ycia i poezji. Wiedzc, e „trzeba byo pozwoli | Mu czyni
cuda trzeba byo | pozosta jego cudem a nie | przez chwilk ycia Wiecznemu | pokazywa na co nas sta”.
Na antypodach siy wiary, w której „staoci mojej moc”,
pulsuje to, co nietrwae: ziemska mio, zdrowie, w kocu ycie nasze! Poeta to ten, co kocha, przeywa, wspomina, odprawia egzekwie nad chwil, która zwalcza nasz
pewno siebie, bo – odchodzi. Jak przejmujca elegia brzmi
wiersz ciar. Nieatwo unie w mojej maej gowie
brze mi ty lu osta tecz nych po e gna – mó wi au tor ka – „w czasie dugich spacerów | ulicami bez powiek bo
przecie one nie pi | jak ci co nimi chodzili | a teraz si pokadli na duej ni yli (…)”. Nieatwo, ale trzeba! I oto jedno niewinne sowo „pokadli” odsya kadego Polaka-Europejczyka midzy Odr a Dniestrem do wielkiego hymnu
Franciszka Karpiskiego. I w okamgnieniu razem mieszkamy, w wierze i jzyku! I lej nam na duszy, patrzcym na
„abdzie” z Regent’s Parku, „kiedy jestemy osobno | wycigajc do siebie rk z telefonem”.
Poezja Gruszki-Zych to poezja szeptu. Wysokiej próby
kameralistyka. Ostatni tomik jest tego kolejnym dowodem
„moje wiersze nie zmieniaj wiata | ale zmieniaj | twoje
oczy”. No wanie!

Barbara GruszkaZych: Przyrzd do uzdatniania wody. Wrocaw 2015, ss. 36.
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To byli
nasi dziadkowie
KSIKI

Dziki publikacji docieramy na powojenne cmentarze,
gdzie spoczywaj lscy chopcy w mundurach kajzerowskiej armii. lzacy dzielili te upokorzenia, jakich doznawali niemieccy onierze po przegranej wojnie. Wspomina Tomasz Lysko, rocznik 1894, e kiedy dosta si
do francuskiej niewoli, na powitanie – jak kadego kajzerowskiego wojaka  „skopali mie, spluli, zbili po gymbie – musioech to wszystko wroz z innymi wojokami
zniy”. lzacy pokaleczeni, ale szczliwi – e sie ju tyn
pieroski wojenny piekielec skoczy – wracali do lskich domów. Nie wszyscy.
„W sumie przez wszystkie lata wojny ycie utracio
ok. 15 mln onierzy. Nic przeto dziwnego, e wojna ta
zwana bya Rzezi Narodów – opisuje Lysko. – Niemcy
i Austria (w tych pastwach suyli Górnolzacy) zmobilizowali 23 mln onierzy. Co siódmy obywatel przywdziewa mundur. Liczb zabitych i rannych w tych armiach oszacowano na 35 mln”.
Cay ten dokumentacyjny trud, jaki pod wodz Lyski
przeprowadzi sztab wspópracowników, ma gboki sens,
bo stanowi hod pamici. Znak spónionego pokonu – od nas, pokole nastpnych.

GRZEGORZ SZTOLER

sika ta stanowi wspaniae dopenienie wystawy
prezentowanej w bojszowskim gimnazjum w 2014
roku. Dobrze, e zebrany pieczoowicie materia
dokumentacyjny znalaz si teraz w albumie. Dziki temu
nasza wdrówka staje si bardziej intymna, wymowniejsza.
Z czego skada si publikacja? We wstpie s wyrysowane plany poszczególnych bojszowskich wsi i wymienieni kolejno ci, którzy z nich zostali wzici do kajzerowskiej
armii. Znajdziemy take opisy, jak sto lat temu wyglday Bojszowy, Nowe Bojszowy, wierczyniec, Jedlina i Midzyrzecze oraz informacje kto w nich mieszka.
Cytowana jest kronika prowadzona przez bojszowskiego
proboszcza Aleksandra Spendla. Poruszamy si midzy
wspomnieniami mieszkajcych w Bojszowach ludzi. Preludium do czci dokumentacyjnej stanowi spis waniejszych bitew stoczonych przez górnolskie puki, w których uczestniczyli nie tylko bojszowscy przodkowie.
Wreszcie mamy list polegych: z Bojszów 59 nazwisk,
z Nowych Bojszów – 26, z Jedliny – 16, z Midzyrzecza – 27, wierczyca – 35. Do tego trzeba doliczy kilkunastu zaginionych. W poowie albumu natrafiamy
na onierskie yciorysy odtworzone albo na podstawie relacji rodzinnych albo opowieci naocznych wiadków. S
oczywicie krótsze, o wiele skromniejsze ni yciorysy
lzaków walczcych w drugiej wojnie.
Na lsku nigdy nie byo odpowiedniej pory na zbieranie takich relacji, bo denie lzaków do dbaoci o wasne losy zawsze komu przeszkadzao. Toczyy si wic te
opowieci o dziadkach z Wielkiej Wojny po cichu, w krgach rodzin. I gdzieniegdzie udao si ocali kilka zdj,
przykady korespondencji polowej, waciwie frontowej
(Feldpostkarten). Nawet propagandowe zdjcia tworz tu
odpowiedni klimat – by wspomnie zatroskanego nad oniersk mogi kajzera Wilusia. A nie brakuje w ksice
pereek dokumentacyjnych, czyli zdj lzaków z frontowych oddziaów, lazaretów, w towarzystwie rodzin bd
te piknych dziewczyn. Tak samo jak reprodukcji wojennych plakatów czy ówczesnych gazet.

K
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Alojzy Lysko: To byli nasi dziadkowie. W stulecie Wielkiej Wojny
19141918. Bojszowy 2015, ss. 87.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Michal Vievegh:
Ekoona.
[Prze. Mirosaw migielski]
Wyd. „Stara Szkoa” Sp. z o.o.,
Rudno 2016, s. 240.

Jan Balaban:
Którdy szed anio.
[Prze. Olga Czernikow]
Wyd. „Afera”,
Wrocaw 2015, s. 240.

skromnej, chocia adnej bibliotekarce znany i popularny (to
rugi dzi czeski autor, który jednak pisa jak nie-Czech. Nie ma w tej
W
znaczy bogaty) pisarz zakochuje si. Wany jest ten zaimek
D
powieci surrealistycznego humoru, atmosfery hrabalowskich pizwrotny „SI”. Ona go uwielbia, sucha wszystkiego, co mówi, mawiar, ciepego traktowania bohaterów, ywych ludzi z ich sabociami,

luje si i stroi dla niego. On z satysfakcj widzi jej podziw dla siebie,
przekonany jest ponadto, e znalaz „kobiet tradycyjn”. Pobieraj
si, po czym on spenia jej, ale te swoje marzenia o domku (tak naprawd to willa) z ogródkiem i dwojgu zdrowych dzieciach. Jednak
wraz z dziemi w gniazdku Hedviki i Mojmira pojawia si doula,
czyli niewiasta wspierajca kobiety podczas ciy, porodu i poogu.
O istnieniu takiej profesji, czy misji dowiedziaem si dopiero niedawno. Doula nie jest poon ani pielgniark. To osoba towarzyszca ciarnej, wspierajca j, bardziej powiernica, czy przyjacióka ni
ekspertka od ci, czy porodów. Doula staje si dla Hedviki kim
w rodzaju matki zastpczej, która mieszka z ca rodzin wspierajc
swoj podopieczn i wchodzc nieustannie w konflikt z jej mem.
Vievegh t „wojn pci” opisuje z humorem, chocia jego bohaterowi nie jest bynajmniej do miechu. Pisarz nie oszczdza te Hedviki – ekoony, po czesku biomanelki, która nie jest wcale
„tradycyjna”, ale naley do kobiet wyzwolonych i nowoczesnych, angaujcych si czasem w do komiczne przedsiwzicia i aktywnoci, które jednak dla Mojmira s przeraajce, szokujce albo
stresujce. Czyta si to z ogromn przyjemnoci, bo napisane jest
bardzo sprawnie, cieszy czeski humor, zupenie zaskakuje zakoczenie. Wydawnictwo „Stara Szkoa” na okadce zapowiada wydanie
jakby kontynuacji Ekoony, powieci pt. Ekom. Na pewno j przeczytam, ciekawy niespodzianek, jakie tym razem szykuje czytelnikom Vievegh.

Ginter Pieroczyk:
Synek z familoka.
Wyd. Narodowa Oficyna lska,
Zabrze 2016, s. 156.

ale przecie w gruncie rzeczy dobrych. Moe dlatego, e akcja ksiki
toczy si w Ostrawie. Byem tam kiedy jako dziecko i doznaem szoku (cho wtedy nie znaem nawet tego sowa). Zobaczyem mianowicie
miasto brudniejsze, czarniejsze od sadzy, bardziej zadymione i ponure
ni moje Katowice, w którym w dodatku nie byo wida adnych resztek dawnej wietnoci. Dla Martina, bohatera powieci symbolem „nowej swobody” (komunizmu) s czarno-óte tamy. Zgodnie z jakimi
przepisami wytyczaj przejcia, oznakowuj niskie wejcia, progi,
schodki itd. Ale s jednoczenie terenem, w którym rzdzi partia, to jej
terytoria. Poza nimi s tylko hady, jakie rachityczne resztki zieleni, co
tam jeszcze. W miecie yj ludzie, którzy si w „now swobod” zaangaowali, zwyczajni górnicy i hutnicy, którzy tu zostali przysani ze
wsi do roboty, oraz ci „którym si co zesrao” – to znaczy chopcy, którzy zastali kryminalistami i dziewczyny, które stay si dziwkami. Ale s
te nieprzystosowani (Martin naley do nich). Maj jakie marzenia,
ambicje, cele, ale nierealne, musz y w codziennym koowrocie. Czas
mija, zmienia si ustrój, pada przemys, rodzi si demokracja, kapitalizm, jednak dla tych wraliwych nic to nie znaczy. Nadal „pospolito
skrzeczy”, chocia ju inna i inny jej skrzek. Przez moment wydaje si,
e ci „naznaczeni” to takie „bratnie dusze”. Ale ich zwizki s nietrwae, rozpadaj si, jak wszystko wokó. Ciekawa te jest forma tej prozy.
Pocztkowo wydaje si, e to krótkie opowiadania, takie „obrazki
z Ostrawy”, póniej okazuje si, e zmieniaj si bohaterowie, a ich losy zaczynaj si przecina. Ponure, ale warte przeczytania.

Kacper Boek.
Akwafortowe odbicie wiata.
Wyd. Muzeum Historii Kato
wic,
Katowice 2016, s. 52.

ego autora czytelnicy tej rubryki mieli ju okazj pozna, bo omau od jakiego czasu wychwalam wydawnictwa muzealne, w tym
Tnierwia
J
katalogi, które teraz „towarzysz wystawom”, co oznacza, e staem jego pierwsz ksik Asty kasztana. To emerytowany inyy si publikacjami a nie tylko rejestrem pokazywanych eksponagórnik zwizany przez wiele lat z kopalni Kleofas, przede
wszystkim za z Zaem, katowick dzielnic. Pieroczyk to „frechowny gizd”. Tak nazwaa go matka, kiedy zamiast i „robi na gruba” wybra si na studia do Gliwic. Obelga, któr usysza, staa si dla
niego powodem do dumy, bo wyrwa si z robotniczego rodowiska
amic lsk tradycj. „Frechownym gizdem” pozosta. Na emeryturze zaj si pisarstwem. Synek z familoka to waciwie podrcznik historii Górnego lska XX wieku. Ale niezwyky, bo dzieje si tylko
w jednej dzielnicy. I wojna wiatowa, powstania, plebiscyt, II wojna
itd. to tylko hasa których treci staj si losy rodziny autora, jego ssiadów, kolegów, innych mieszkaców Zaa, których pozna podczas
zbierania materiaów do ksiki. Gorco polecam.

tów. To mog odnie w caej rozcigoci do tytuowej pozycji.
Kacper Boek naley na pewno do artystów, którzy ju zaznaczyli
swoj obecno we wspóczesnej sztuce polskiej. Mona powiedzie, e docza do grona mistrzów grafiki warsztatowej, o czym
mona si przekona w MHK, w Oddziale Grafiki im. Pawa Stellera. Podoba mi si „barokowo” jego prac, ich nasycenie szczegóami, pewne stoczenie poszczególnych fragmentów kompozycji.
Ale jest jeszcze co. Sztuka Boka jest nie tylko „literatur”, ona
wrcz si do literatury odwouje i z niej czerpie. Moemy oglda
jego wizje Mistrza i Magorzaty oraz Rkopisu znalezionego w Saragossie. Polecam.
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70lecie Muzeum Zamkowego
PSZCZYNA. 70-lecie Muzeum Zamkowe uczci konferencj naukow „Za wytworn fasad. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych”, która odbywa si bdzie 12 i 13 maja w Stajniach
Ksicych w Pszczynie. W programie konferencji znajd si wystpienia m.in. pracowników naukowych uniwersytetów i politechnik, Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Kielcach, muzeów w Bielsku-Biaej, acucie, Nieborowie, ywcu, Cieszynie,
Wilanowie, Pszczynie, odzi, a take goci z zaproszonych muzeów z zagranicy. Druga cz obchodów odbdzie si 13 maja w Sali
Lustrzanej pszczyskiego zamku.
Pod patronatem „lska”

Mikoowskie Dni Muzyki
MIKOÓW. XXVI Mikoowskie Dni Muzyki odbywa si bd
od 21 maja do 11 czerwca. Ich niestrudzonym kierownikiem artystycznym jest wirtuoz organów Wadysaw Szymaski. W ramach
festiwalu zaplanowanych zostao dziewi zrónicowanych koncertów w wykonaniu solistów i zespoów z Polski, Czech, Holandii, Niemiec i Ukra iny. Mi ko ow skie Dni Mu zy ki za in au gu ru je
21 maja o godz. 19.30 w bazylice w. Wojciecha koncert „Lwowscy wirtuozi”, którzy wykonaj Koncert klarnetowy A-dur W. A. Mozarta i Symfoni F-dur L. Mozarta. Równie w bazylice 22 maja odbdzie si recital organowy Stefana de Wijgert (Amsterdam).
Z kolei w kociele ewangelickim wystpi Royal String Quartet
(25.05). Z recitalem organowym wystpi Karel Martinek (Czechy) – koncert odbdzie si w bazylice w. Wojciecha. Równie sala Domu Kultury goci bdzie wykonawców, 29 maja wystpi NSI
Quartet z koncertem jazzowym. 2 czerwca – ponownie w kociele
ewangelickim – bdzie mona uczestniczy w koncercie kameralnym Trombone Unit Hannover (Niemcy), którzy zaprezentuj muzyk wspóczesn K. Serockiego, A. Brucknera, T. Susato,
D. Bourgeois, F. Rabe. Kolejny koncert odbdzie si 5 maja w bazylice w. Wojciecha – bdzie to koncert organowy Wadysawa Szymaskiego z udziaem Stanisawa Dziewiora (trbka), a wykonane
zostan utwory J. S. Bacha, A. G. Rittera, A. Hollinsa, A, Guilmanta. 8 czerwca w Mikoowie zapiewa Stanisaw Soyka & Cracow Singer, którzy wykonaj „Shakespeare a capella”. Tegoroczne Mikoowskie Dni Muzyki zakoczy koncert 11 czerwca – równie
w bazylice w. Wojciecha. Wystpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii lskiej pod dyrekcj Kai Bumann, a solist wieczoru bdzie
Vadim Brodski (skrzypce). W programie znajd si: I Koncert skrzypcowy D-dur N. Paganiniego i IV Symfonia d-moll R. Schumanna.
Szczegóowych informacji na temat Dni udziela biuro organizacyjne festiwalu: tel. 32/2262147, 608 398 400.
Pod patronatem „lska”

lsk oczyma Paula Rothera
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BYTOM. Uamek sekundy, sekunda, moe dwie… Charakterystyczny dwik migawki aparatu fotograficznego… Czas zatrzymuje si
w miejscu. Co decyduje o wyborze ujcia, w tym konkretnym momencie, w którym dochodzi do spotkania czasu z miejscem?

Józef Brandt, Niebezpieczna przeprawa

Niepowtarzalno tego, co stanowi temat fotografii, pozwala odbiorcy na refleksyjny dialog z przeszoci, chronic j w ten sposób
od zapomnienia. Fotografia stanowi odbicie rzeczywistoci utrwalone na kliszy fotograficznej – odcisk autora i chwili, cigu zdarze, historii osobistych, historii obiektów czy pikna otaczajcej przyrody.
Jest subiektywnym materiaem – nonikiem pamici, który pozwala
na poruszanie si balansujc na granicy midzy dokumentem a form ekspresji – czasem rzeczywistym i nierzeczywistym jednoczenie.
W niezwyk podró z aparatem w rku, utrzyman w klimacie lat 20.
i 30. XX w., zabierze zwiedzajcych Paul Rother (1898–1986). Urodzi si w Orzegowie, za dorose ycie spdzi w Szombierkach. Z zawodu kowal, pracowa przez wiele lat w kuni kopalni „Hohenzollern” (póniej: „Szombierki”). By czowiekiem o rónorodnych
zainteresowaniach. Pasjonowa si histori, astronomi, geologi, uprawia turystyk piesz. Paul Rother w sposób skrupulatny rejestrowa,
studiowa i dokumentowa wiat. Wykorzystywa w tym celu jako narzdzie aparat fotograficzny. Zachowany zbiór fotografii liczy okoo 400 zdj znajdujcych si w prywatnych zbiorach rodziny. Ukazuj one pikno lskich krajobrazów i architektury oraz postaci,
z intuicyjnym wrcz wyczuciem kompozycji i zmysem artystycznym.
Ujmujca jest niezwyka estetyka wiata, zatrzymana w odcieniach
czerni i bieli. Powstae zdjcia s wiadectwem pasji fotograficznej
Paula Rothera – pasji poznawania ludzi i otaczajcej ich rzeczywistoci. Kuratorzy wystawy: Maciej Dro, dr Joanna Lusek, Waldemar ya. Wystawa czynna od 14 maja do 31 wrzenia 2016 r.

Galerie sztuki polskiej w nowej odsonie
KATOWICE. Galerie sztuki polskiej Muzeum lskiego znowu bdzie mona oglda w penej krasie. Od 15 marca przestrze zostaa wzbogacona o prezentacj dzie Józefa Brandta, jednego z czoowych polskich malarzy-batalistów. Aby zwikszy komfort ogldania
dzie w Galeriach sztuki polskiej, poprawiono m.in. system informacji wizualnej, zmieniono miejsca zawieszenia niektórych obrazów
w obrbie kadej sekwencji tematycznej, co pozwolio jeszcze lepiej
owietli eksponaty i zobaczy je z dogodnej perspektywy z kadego miejsca galerii. Wybrane obrazy Leona Wyczókowskiego, Piotra Michaowskiego czy Józefa Chemoskiego bd eksponowane
wymiennie, w cyklu pórocznym, dziki czemu wystawy bd bardziej rónorodne. Galeria sztuki polskiej po 1945 roku zostanie wzbogacona o nieeksponowane dotychczas w muzeum dziea Tadeusza Kantora, a w czci prezentujcej street art o prace grupy Montsfur
z Czstochowy, której dziea znajduj si zarówno w prestiowych
galeriach, jak i w ulicznych zakamarkach oraz opuszczonych fabrykach. Pasjonatów sztuki wideo na pewno zainteresuj spotkania z artystami i krytykami sztuki w inaugurujcej sw dziaalno w kwietniu „Akademii wideoartu”. Inspiracj do spotka bd zaprezentowane
po raz pierwszy w Muzeum lskim produkcje autorstwa Natalii LL,
Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Libery i innych znanych twórców.
Do 17 lipca w Galerii sztuki polskiej 1800–1945 mona bdzie oglda dziea Józefa Brandta, artysty, który mia niezwyk pami wzrokow oraz wyobrani filmowca. Unikaln cech jego twórczoci jest
sposób patrzenia na zdarzenia jak na dynamiczne, kolorowe widowiska, co mona zaobserwowa na jednym z najbardziej znanych obrazów artysty Niebezpieczna przeprawa. Drugim prezentowanym dzieem jest pochodzcy z prywatnej kolekcji portret konny Zbigniewa
Horodyskiego. Obraz powsta na zamówienie, w szczytowym
okresie twórczoci Brandta, który – jak mówiono – „wkada wicej
pasji w konia ni w czowieka”.

Fot. ze zbiorów Muzeum Górnolskiego w Bytomiu

Fot. ze zbiorów Muzeum Górnolskiego w Bytomiu
Paul Rother z przyjaciómi na wdrówce. Pokój na Opolszczynie (1931)

Nagroda Juliusz ma logo
RYBNIK. Rozstrzygnity zosta konkurs na wykonanie projektu graficznego logo Górnolskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ. Do konkursu zgoszono 45 projektów logo, które spyny z caej Polski. Komisja konkursowa, najwyej ocenia projekt Macieja Kwaniewskiego
ze Szczecina. Wybrane logo stanie si oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Górnolskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Komisja zgodnie uznaa, e projekt ten jest oryginalny, pomysowy, funkcjonalny oraz nawizuje do postaci Juliusza Rogera niemieckiego
lekarza i przyrodnika, z zamiowania etnologa oraz dziaacza spoecznego. Górnolska Nagroda Literacka to nagroda, która przyznawana bdzie corocznie za najlepsz ksik napisan i wydan po polsku w roku poprzednim. Pierwsza edycja podsumowana zostanie
podczas tegorocznych Rybnickich Dni Literatury. Laureat nagrody
otrzyma ufundowane przez miasto 40 tys. z. Ksiki ocenia bdzie
kapitua, któr tworz przedstawiciele orodków literackich i uniwersyteckich z rónych stron kraju.
Pod patronatem „lska”

Naukowo i przyrodniczo w Muzeum Górnolskim
BYTOM. W Muzeum Górnolskim w Bytomiu czynna jest wystawa Omne vivum ex ovo, której zadaniem jest odpowiedzie na filozoficzne pytanie „co byo pierwsze: kura czy jajo?”. Zdecydowanie jajo! Ju przecie w XVII wieku dowodzono, e wszystko, co
yje, z niego pochodzi. Ale wtpliwoci pozostay. Moe wic jednak kura? W roku 1651 William Harvey opublikowa prac zaprzeczajc istnieniu samorództwa: Omne vivum ex ovo. Samorództwo
organizmów wyszych odrzucono take wskutek dowiadcze
przeprowadzonych w XVII wieku przez Francesca Rediego oraz
w XVIII wieku przez Lazzara Spallanzaniego. Problematyczna pozostawaa kwestia bakterii – nie potrafiono wytumaczy ich szczególnie intensywnego rozmnaania si i wystpowania niemal
w kadym miejscu. Tez o samorództwie mikroorganizmów obali
dopiero w XIX wieku Louis Pasteur. Jajo stanowi u wielu gatunków
zwierzt faz rozwoju nowego osobnika. Skadaj je róne bezkrgowce, w tym owady. Sporód krgowców czyni to ryby, pazy, gady, ptaki, a z ssaków przedstawiciele stekowców – dziobak i kolczatka australijska. Zoologiczny zbiór naukowy Dziau Przyrody
Muzeum Górnolskiego to prawie 4000 jaj ponad 200 gatunków ptaków. Na wystawie przedstawione s jaja 60 gatunków ptaków (w tym
najwiksze na wiecie jajo strusia madagaskarskiego i najmniejsze – jajo kolibra), jaja gadów oraz rekinów, a take filigranowe jaja owadów. Zwiedzajcy maj okazj zobaczy ponadto zrónicowane
pod wzgldem wielkoci i kunsztu budowy gniazda ponad 30 gatunków ptaków (to tylko cz kolekcji Muzeum Górnolskiego liczcej ponad 250 gniazd okoo 90 gatunków ptaków!). A poniewa
„pierwsza” moga by jednak kura, to i jej nie zabraknie na tej wyjtkowej ekspozycji. Kuratorami wystawy s dr Piotr Cempulik i Roland Dobosz. Wystaw mona oglda do19 czerwca 2016 r.

Górnolskie kroszonki 2016
BYTOM. O niezwykych moliwociach dekorowania jaj mona
byo przekona si, zwiedzajc wystaw Górnolskie kroszonki 2016

Wystawa Omne vivum ex ovo w Muzeum Górnolskim w Bytomiu

w Muzeum Górnolskim. Prezentowane na niej filigranowe dziea to prace zgoszone w tegorocznej, 27 edycji konkursu na najciekawsze kroszonki wykonane tradycyjnymi i nowymi technikami. Ocenione byy one w czterech kategoriach ze wzgldu na zastosowan
technik. Zdumiewajca jest nie tylko precyzja wykonania kroszonek, ale i rónorodno pojawiajcych si na nich deseni i motywów – od geometryczno-kwiatowych czy solarnych po abstrakcyjne. S pisanki wielobarwne, s i te pozbawione koloru na rzecz
oryginalnej formy. Wystawa Górnolskie kroszonki 2016 dowodzi,
e polski folklor jest ywy i e moe by ródem inspiracji. Towarzyszy jej ekspozycja Omne vivum ex ovo, prezentujca jajka
w zupenie innym – przyrodniczym – kontekcie. Pisanki w poszczególnych regionach otrzymay odmienne nazwy (wydmuszki, kraszanki, a na lsku kroszonki), utrwaliy si te róne tradycje ich zdobienia. Najstarsz na Sowiaszczynie jest technika batikowa,
polegajca na nanoszeniu na jajko wzoru za pomoc gorcego wosku. Na lsku najwiksz popularnoci cieszy si za technika rytownicza – zabarwione jajko zdobi si, wydrapujc na nim dekoracje. Pisanki okleja si rdzeniem sitowia, patkami bzu, somk bd
trawi kwasem. Coraz czciej pojawiaj si techniki nowatorskie – decoupage albo aury. Gala finaowa konkursu odbya si 12 marca
w Muzeum Górnolskim w Bytomiu. Swoj nagrod wrczy równie miesicznik „lsk”, o czym informowalimy w marcowym wydaniu. Kuratorem konkursu i wystawy bya Magorzata Kych.

Where are you, Andy?
WITOCHOWICE. Centrum Kultury lskiej w witochowicach 10 marca zapraszao na otwarcie wystawy Antoniego Kreisa
pt. „Where are you, Andy?, która usytuowana zostaa w wiey KWK
Polska w witochowicach. Antoni Kreis jest czonkiem Zwizku
Polskich Artystów Fotografików, jest autorem licznych wystaw indywidualnych. Na ekspozycji prezentuje zdjcia pokazujce lata szedziesite ubiegego wieku i obraz wiata zapamitany z tamtych lat:
odkrywanie wiata, szalestwo muzyki Beatlesów, dekadencja
w sztuce i w yciu, Andy Warhol i Jego Fabryka, pop art. I nowa filozofia sztuki. To pocztek mojego wiadomego ycia, wiec zostaje w pamici na zawsze. Dancing In The Street, Blowin” In The Wind,
Dziwny jest ten wiat i Na drugim brzegu tczy. Póniej Wietnam,
o którym wszdzie gono, pierwsze w PRL-owskiej rzeczywistoci
komiksy, niespokojne, kolorowe lata siedemdziesite. A w Polsce szaro, ponuro. W centrum tego wszystkiego Kobieta, dziki której wiat
toczy si coraz szybciej do przodu, wszak poeci pisz dla Kobiet, muzycy graj i piewaj dla Kobiet, artyci tworz dla Kobiet, w zamian oczekujc Jej umiechów i wzgldów. Polska sztuka fotograficzna nie „zaapaa si” na pop art – chciabym to nadrobi….

„niemiejsca” Marcina Górskiego
KATOWICE. Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg
lski zaprasza do odwiedzenia wystawy fotografii Marcina Górskiego „nie-miejsca”. W myl francuskiego antropologa Marca Augé, „nie-miejsca” to przestrzenie niegodne nazwy „miejsca”. S to przestrzenie, z których wszyscy korzystamy, lecz tylko na chwil – w drodze
do „miejsc” prawdziwych – naszych domów. Marcin Górski (1972)
studiowa na Wydziaach Budownictwa i Architektury Politechniki
lskiej, dzi jest pracownikiem naukowym tej uczelni. Fotograf, kurator i popularyzator fotografii. Wspózaoyciel i prezes Gliwickie-
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Fot. z arch. TLiA „Ateneum”
Wystawa fotografii Marcina Górskiego „nie-miejsca”

Danuta Baska

go Domu Fotografii, wspóautor The F Blog i blogu Miejsce Fotografii, czonek portugalskiego stowarzyszenia Fotoalternativa i Kolektywu KGF, czonek redakcji Fotoindexu, wspópracownik portugalskich magazynów Dilema i Camera. doc. Wspópracownik
Workshop X. Kurator i wspókurator wystaw m.in. Ami Vitale, Jeanne Wells, Mariusza Foreckiego i Michaa uczaka. Jego prace byy pokazywane na ponad 40 wystawach indywidualnych i zbiorowych
we Francji, Portugalii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Woszech,
Japonii, Czarnogórze i Macedonii. Autor i wspóautor kilku ksiek
fotograficznych w Polsce, Portugalii i Iranie, publikowany w czasopismach fotograficznych w Portugalii, Stanach Zjednoczonych,
Serbii i Rosji. Autor lub wspóautor projektów foto-dokumentacyjnych i foto-socjologicznych powiconych gincym lokalnym spoecznociom – Madeiro, Quaresma, Fado i Balcerek. Zajmuje si fotografi tradycyjn rednio- i wielkoformatow, interesuj go
zagadnienia na granicy dokumentu i zapisu socjologicznego oraz architektury. Wystaw mona oglda do 30 kwietnia 2016 roku.

ski) – w „Joannie d’Arc” w adaptacji Karela Broka, dowcipn Gsi Skórk i Królow Malusi w „Najmniejszym balu wiata” Maliny Przelugi a take w charakterystyczn diablic Kruszynk
w „Krawcu Niteczce” Zbigniewa Gowackiego (spektakl otrzyma
nagrod za najlepsze przedstawienie Olsztyskiego Tygodnia Teatrów
Lalkowych ANIMA 2015). Danuta Baska bardzo aktywnie dziaaa
spoecznie, penic funkcje przewodniczcej Komisji Zakadowej Zwizku Aktorów lska oraz sekretarza Zarzdu Okrgu lskiego ZASP.

O Weence, Kbuszku, mioci i przeznaczeniu
KATOWICE. 2 kwietnia odbya si premiera prasowa najnowszego spektaklu lskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” O królewnie Weence Marii Joterki. Sztuka inspirowana tekstem Apolejka i jej
osioek Marii Krüger, adresowana do modszych dzieci, to pena wdziku, zabawna i pogodna historia o mioci. Inscenizacja zrealizowana z dystansem i duym poczuciem humoru, czy konwencj ywego planu z lalkami. Dodajmy, e lekko swingujce piosenki, których
w spektaklu jest sporo, na pewno zapadn w pami. Przedstawienie przygotowali twórcy znani ju widzom „Ateneum” z interesujcego Szczuroapa – Janusz Ryl-Krystianowski (reyseria), Julia Skuratova (scenografia), Robert uczak (muzyka) i Ewelina Ciszewska
(ruch sceniczny). W rolach gównych wystpuj Katarzyna Prudo
i Grzegorz Eckert. Premiera czya si z obchodami Midzynarodowego Dnia Teatru i VII edycj ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru.

Odesza Danuta Baska
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KATOWICE. 3 kwietnia po dugiej i cikiej chorobie zmara w Katowicach Danuta Baska, aktorka lskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Spdzia na tej scenie wikszo swego artystycznego ycia.
Graa niemal do koca – jeszcze w lutym widzowie oklaskiwali j
w „Krawcu Niteczce” … Zanim zwizaa si na ponad 20 lat z katowickim Teatrem Ateneum wystpowaa na scenach lalkowych w Zielonej Górze, Supsku, Szczecinie i Wabrzychu. Widzowie katowickiej sceny pamitaj j z bardzo charakterystycznych ról w blisko 30
przedstawieniach. Wcielia sie m.in. w: egzaltowan Ochmistrzyni
w „Dzielnym szewczyku” Marii Kownackiej, sympatycznego Modraczka w „Entliczku-pentliczku” Jana Brzechwy, Pajaca i Diaba
w lalkowej „Aksamitce, córce diaba” Pierre’a Gripariego, Wod w oryginalnym autorskim projekcie Karela Broka pt. „ywioy”, groteskow Bab-Jag w „Klonowych braciach” Eugeniusza Szwarca, w.
Michaa i on Karola (ywy plan) oraz Osa (w konwencji ma-

Soneczny order
BIELSKOBIAA. O Orderze Umiechu mówi si, e jest najbardziej
sonecznym odznaczeniem na wiecie. 21 marca br. w sali koncertowej Zespou Pastwowych Szkó Muzycznych im. St. Moniuszki
w Bielsku-Biaej wrczono go znakomitej bielskiej pisarce Renacie
Pitkowskiej. Uroczysto celebrowa kanclerz Midzynarodowej Kapituy Orderu Umiechu Marek Michalak w towarzystwie odznaczonego ju wczeniej Orderem Umiechu ks. Piotra Sadkiewicza z ywca i grupy dzieci, na wniosek których autorka „Dziadka na hutawce”
zostaa uhonorowana soneczn nagrod. Renata Pitkowska jest absolwentk socjologii UJ, autork okoo 20 ksiek dla dzieci i modziey oraz laureatk wielu nagród, m.in. im. Astrid Lindgren
i Kornela Makuszyskiego.

Dojrzaa zadymka
BIELSKOBIAA, KATOWICE. Po raz osiemnasty w salach koncertowych Bielska-Biaej i Katowic mona byo podziwia muzyków
Bielskiej Zadymki Jazzowej – Lotos Jazz Festiwalu. Od 1 do 6 marca wystpili m.in. brytyjski kontrabasista Dave Holland z gitarzyst
Kevinem Eubanksem i perkusist Obedem Calvairem, cygaski gitarzysta francuski Bireli Lagrene z zespoem, amerykaski saksofonista Maceo Parker, Pawe Kaczmarczyk Trio, Maciej Obara Quartet, Atom String Quartet oraz duet Wojciech Myrczek i Pawe
Tomaszewski. Koncert pt. „Z lotu Ptaka” da – obchodzcy jubileusz 80-lecia – Jan Ptaszyn Wróblewski. Imprez zamkn koncert w sali
katowickiej NOSPR pn. „The Movie Music of Spike Lee & Terence Blanchard” z udziaem kwintetu Terence’a Blancharda, NOSPR
pod dyr. Aleksandra Humali oraz solistek – Dee Dee Bridgewater, Chiny Moses i Becki Stevens. T. Blanchard i D. Holland otrzymali statuetk autorstwa Lidii Sztwiertni – Anio Jazzowy 2016.

Tylko esperanto
BIELSKOBIAA. 1 marca w siedzibie bielskiego oddziau Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego ydów w Polsce waciciel Radia Bielsko Jerzy Handzlik przedstawi spektakl pt. „Ludwik (Eliezer) Zamenhof – twórca esperanta i gramatyki jidysz”. Jerzy Handzlik nauczy si
jzyka esperanto w szkole redniej i ju w tym jzyku zda matur. Ma
on wasn scen teatraln i wystpuje ze swoimi spektaklami i recitalami w siedzibach esperantystów na caym wiecie – od Meksyku i Bra-

Fot. ze zbiorów Muzeum Górnolskiego w Bytomiu
Wystawa Antoniego Kreisa w Centrum Kultury lskiej w witochowicach

Górnolskie kroszonki 2016

zylii po Islandi, Hiszpani, Serbi, Syberi i Wietnam. Twórca Radia
Bielsko twierdzi, e – dziki esperantystom ze Szwecji i Woch – o prywatnych rozgoniach regionalnych i lokalnych wiedzia ju wicej ni
ktokolwiek w Polsce, zanim zaoy swoje regionalne radio.

cennium. Sta wystaw obrazów artysty z lat 1983–1995 w Muzeum
Zdzisawa Beksiskiego uzupeniaa ekspozycja w Sali Poplenerowej (rysunki z lat 1956–2000) oraz kreacyjne fotografie w Antresoli. Wczeniej rysunki objeday inne miasta, m.in. Warszaw, Zakopane czy Lublin. Prezentacj twórczoci Zdzisawa Beksiskiego
uzupeniay imprezy – spotkanie z redaktorem Piotrem Metzem o Tomaszu Beksiskim, bdce równie promocj wydawnictwa Tomasz
Beksiski – In Memoriam”, czy rozmowa Beksiscy inaczej z Magdalen Grzebakowsk, autork biografii Portret podwójny, wydanej
w 2014 roku. Obecnie Czstochowa czeka na 25 nowych obrazów
artysty, 20 rysunków i 100 zdj, dotd niepokazywanych w Polsce,
a take obrazy trzech naladowców mistrza. Wedug zapowiedzi Piotra Dmochowskiego, moemy spodziewa si ich w maju.

Przyroda w BWA
BIELSKOBIAA. Od 11 marca do 5 kwietnia w Galerii Bielskiej
BWA gocia wystawa prac corocznego konkursu fotograficznego
„Wildlife Photographer of the Year 2015”, organizowanego onegdaj przez BBC Worldwide, a obecnie ju tylko Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Na najnowsz, 51. edycj zgoszono ponad 42
tys. zdj wykonanych przez ponad 4 tys. fotografów z 96 krajów.
Jak powiada dyr. galerii Agata Smalcerz, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazujc dramatyzm i rónorodno ycia na Ziemi, a przez to pobudzajc w nas ch dbaoci o jej przysz jako.
Na wystaw skadao si sto fotografii 76 fotografów z 23 krajów
nagrodzonych i wyrónionych w 16 kategoriach oraz cztery nagrody specjalne. Wystaw, która swoj prapremier ma zawsze jesieni w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, ogldaj nastpnie
miliony widzów na caym wiecie. W Polsce wystawa prezentowana jest ju po raz 14., a w Galerii Bielskiej BWA po raz trzynasty
z rzdu. Organizatorem ekspozycji w Polsce jest Agencja Zegart.

Familiada Bobów
BIELSKOBIAA. 3 marca w Galerii PPP bielskiego okrgu Zwizku
Artystów Plastyków odby si wernisa pn. „Pi pokole”. Na
wystawie zaprezentowao si kilkunastu artystów bielsko-krakowskiej
rodziny Bobów. Prace przedstawia m.in. Boena Boba-Dyga – znana
z konserwacji bielskich obiektów publicznych (ratusza, katedry czy
Teatru Polskiego) – krakowska piewaczka, kompozytorka, malarka
i poetka (czonkini SPP). Najbardziej znanym twórc bielskiego
odamu rodziny jest natomiast Bogusaw M. Boba (Colin), który
obchodzi wanie 45-lecie pracy twórczej. Zobaczylimy take prace – zamieszkaych we Woszech – jego córki Noemi oraz wnuka Michaa Boby. Podczas wernisau Boena Boba-Dyga wystpia z mini recitalem w duecie z akordeonist Maciejem Zimk.

Makbet w Teatrze Polskim
BIELSKOBIAA. 18 marca na deskach bielskiej sceny dramatycznej odbya si premiera spektaklu Williama Szekspira „Makbet”. Tekst
przetumaczy Stanisaw Baraczak, a wyreyserowa Grzegorz Suski we wspópracy z dyrektorem Witoldem Mazurkiewiczem. Choreografi zaj si równie Grzegorz Suski, a kostiumy zaprojektowaa Anna Czy. W rol Makbeta wcieli si Micha Czaderna, a Lady
Makbet – Marta Gzowska-Sawicka.

Poegnanie kolekcji…
CZSTOCHOWA. I stao si. Obrazy Zdzisawa Beksiskiego
z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, które od 10 lat moglimy
oglda w zaadaptowanej w tym celu przestrzeni Miejskiej Galerii
Sztuki w Czstochowie, zostay przewiezione do Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Na poegnanie MGS zorganizowa De-

Jedyna taka dziewczyna
CZSTOCHOWA. Od dwudziestu lat Iwona Chouj wystpuje na scenie czstochowskiego teatru. Z tej okazji 18 marca odby si koncert Nie tylko dziewczyna. Jak przystao na absolwentk Pastwowego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni, aktorka witowaa jubileusz piewajco. Na program zoyy si fragmenty spektakli: Hemar w chmurach, Ballady morderców, Kochankowie dnia – historia jednej fotografii. Iwona Chouj
wykonaa piosenki m.in. Mariana Hemara, Nicka Cave’a i Edith Piaff.
W koncercie wzili udzia: Marta Honzatko, Magorzata Marciniak
(zespó teatralny akurat by na objedzie z Hamletem), Arkadiusz Gogowski (z którym przed laty Chouj przygotowaa Ballady morderców na Scenie Inicjatyw, powoanej przez Marka Perepeczk), tancerze z Czstochowskiego Teatru Taca Wodzimierza Kucy,
Wojtek Kowalski, zaoyciel Teatru from Poland, penicy tego wieczoru rol konferansjera, oraz czstochowscy muzycy: Olek Klepacz,
zespó AmperA, a take: Micha Rorat, Micha Walczak, Andrzej Wardga, Janusz Frczak, Andrzej Modkowski, Mieczysaw Hond, Eugeniusz Marszaek. piewali niemal wszyscy gocie, nawet Wojtek
Kowalski wykona pie bez sów (do muzyki zespou Habakuk).
Byy kwiaty i yczenia – od Prezydenta Miasta, dyrektora Roberta
Dorosawskiego, Henryka Talara, który przyjmowa jubilatk, poznan na planie Boej podszewki. Wspóprac z czstochowskim teatrem Iwona Chouj rozpocza 16 lutego 1996 roku zastpstwem
za Agat Ochot-Hutyr w Ustach przewrotnych. Potem by Pamitnik narkomanki (1996) i Antygona wedug Helmuta Kajzara (re. Tadeusz Kijaski, tu piewaa piosenki O.N.A). Przez dwadziecia lat
aktorka wystpia w 51 spektaklach. W tym czasie wspópracowaa z Adamem Hanuszkiewiczem (Wesele, 1999; Romanse i ballady, 2001), Krystyn Jand (Na szkle malowane, 2000) czy Ignacym
Gogolewskim (Moralno pani Dulskiej, 1997) i wielokrotnie Gabrielem Gietzkym. Bya nominowana do Zotej Maski za Pamitnik narkomanki (1996, re. Joanna Orzeszkowa) oraz Kati w Walentynkach (2006, re. Szczepan Szczykno).

Gwiazdy w Filharmonii
CZSTOCHOWA. Ostatni miesic w filharmonii by szczególnie
udany, a repertuar rónorodny. Przede wszystkim odbya si kolejna odsona Multimedia Symfonia Gwiazd, w której wystpi Jan
Mráek (zdobywca I nagrody na Midzynarodowym Konkursie Wiolinistycznym im. Fritza Kreislera w Wiedniu). Zagra koncert
skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwika van Beethovena.
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Fot. materiay prasowe

Fot. Urszula i Andrzej Omyliscy

Renata Pitkowska tu po wypiciu kielicha z wycinitym
przez dzieci sokiem z cytryny

„Wildlife Photographer of the Year 2015”
– fragment wystawy

Na pocztku marca do Czstochowy przyjecha natomiast Charles Richard Hamelin z Kanady, zdobywca II miejsca na XVII Midzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.
Zagra jeden z rzadziej wykonywanych utworów – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcj Adama Klocka wykonaa Koncert na orkiestr
smyczkow Grayny Bacewicz oraz II symfoni D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa. Oprócz nich wystpili równie Micha Bajor, Artur Andrus oraz balet i solici Opery Lwowskiej.

szkó (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) w oparciu o poezj jenieck i Miejsce Pamici Narodowej w ambinowicach. Barbara Grzegorczyk przewodniczca jury podczas uroczystoci ogoszenia werdyktu i wrczenia nagród podkrelia bardzo wysoki
poziom prezentacji konkursowych uczestników. W kategorii szkó
podstawowych pierwsze miejsce zdobya Matylda Gawe ze Szkoy Podstawowej TAK w Opolu, kolejne za Kamil Kilian ze SP w Graczach
i Dagmara Soja ze Szkoy Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Wród gimnazjalistów najlepsze byy uczennice z Brzegu: zwyciya Aleksandra
Skowronek z Publicznego Gimnazjum nr 4, druga bya Karolina Trubiewska z Zespou Szkó nr 2, a trzecia Natalia Urbanowicz, reprezentujca Bibliotek przy PG nr 4. W kategorii szkó ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce zaja Andelika Gulczewska, uczennica Zespou Szkó
Ekonomicznych w Opolu, druga bya Magdalena Kania z ZSO w Opolu, a trzecie miejsce zaj Adrian Szczsny z Zespou Szkó w Kdzierzynie-Kolu. W gronie jurorów zasiadali m.in.: Edmund Borzemski – poeta, Iwona Ratajczak – polonista, Beata Wnk-Malec – aktorka,
Barbara Grzegorczyk – polonistka, Cecylia Jacewska-Caban – aktorka, Elbieta Lisak-Duda – poetka, Leszek Malec – aktor, prof. Barbara Olszewska – filolog UO. Patronat honorowy nad konkursem objli: marszaek województwa opolskiego – Andrzej Bua, starosta
opolski – Henryk Lakwa i opolski kurator owiaty – Michaa Sieka. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowao Radio Opole, TVP Opole i „Nowa Trybuna Opolska”.

Wyklci niezapomniani
CZSTOCHOWA. Narodowy Dzie Pamici „onierzy Wykltych”
uczczono w Czstochowie rozstrzygniciem konkursów dla uczniów
szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na wojewódzki konkurs „onierze wyklci” zorganizowany przez posank do Parlamentu Europejskiego Jadwig Winiewsk wpyno 205 prac
(w tym 110 ze szkó ponadgimnazjalnych). Wród licealistów zwyciy Adam Chauda z Zespou Szkó Technicznych, a wród gimnazjalistów Micha Borkowski z Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjació Szkó Katolickich im. w. Józefa w Czstochowie.
Podczas wrczania nagród zaprezentowano film uczniów VII LO
im. M. Kopernika Kapitan, o Stanisawie Sojczyskim „Warszycu”,
straconym 19 lutego 1947 roku w odzi. Natomiast na II Multimedialny Konkurs onierze Wyklci – onierze Niezomni pod patronatem Prezydenta Miasta Czstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka nadesano 66 prac, gównie z czstochowskich szkó. W kategorii szkó
ponadgimnazjalnych zwyciy Piotr Podlewski z II LO im. R. Traugutta, a w kategorii szkó gimnazjalnych Adrian Król z Zespou Gimnazjów im. Marszaka Józefa Pisudskiego.

Czar Kaliny
CZSTOCHOWA. OPK Gaude Mater upamitnio 25 rocznic
mierci i 85 rocznic urodzin czstochowianki Kaliny Jdrusik wystaw przygotowan przez 15 artystów Bo we mnie jest seks: Jolant Jastrzb, Piotra Kanieckiego, Magdalen Limbach, Jacka ydb, Magorzat Mizer, Tomasza Musiaa, Jacka Pauch, Mariana
Panka, Justyn Rybak, Tadeusza Rzenika, Magorzat Stowsk,
Dariusza Sot, Magorzat Stpniak, Krystyn Szwajkowsk, Arkadiusza Zajca. Kuratorem wystawy by Robert Skiewicz. Znalazy si na niej prace inspirowane postaci i legend czstochowianki. Uwag zwracay ciekawe, czsto metaforycznie tytuy prac
definiujce miejsce Kaliny Jdrusik w socjalistycznej kulturze – Gra
z cignikiem (M. Mizery), Kuszenie w. Antoniego (T. Musia) czy Trele na ukulele (J. Paucha). Byy te portrety aktorki wykonane przez
Magorzat Stowsk, Krystyn Szwajkowsk, Jolant Jastrzb.
Prace mona byo oglda do 7 marca, co przygotowywao mieszkaców do witowania Dnia Kobiet.

Nie tramy pamici
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AMBINOWICE. W Centralnym Muzeum Jeców Wojennych
w ambinowicach 70 recytatorów niemal z caej Opolszczyzny przystpio do finau XXIV edycji Konkursu Poezji Jenieckiej „Nie tramy pamici”. Ide tego konkursu jest ksztatowanie postaw patriotycznych i rozwijanie wiedzy historycznej wród uczniów opolskich

Zabytki przemawiaj do nas z Kresów
NYSA. Muzeum Powiatowe w Nysie w Paacu Biskupim udostpnio publicznoci wystaw Zabytki, które przemawiaj do nas z Kresów Wschodnich, na której zaprezentowano m.in. prace autorstwa
Napoleona Ordy, XIX-wiecznego rysownika i malarza, który pozostawi potomnym w swoim dorobku artystycznym okoo 1000 prac
dokumentujcych wygld wspóczesnych autorowi: rezydencji, paaców i dworków kresowych. Muzeum posiada 80 litografii artysty z dwóch pierwszych serii Albumu widoków historycznych Polski Napoleona Ordy, wydanego w latach 1873–1883 w Zakadzie
Litograficznym Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Wspomniane prace nie s jedynymi eksponatami prezentowanymi na kresowej
wystawie, zostay one bowiem uzupenione o wystaw fotografii stanowicych owoc wspópracy Muzeum Powiatowego w Nysie ze Stowarzyszeniem Odbudowy Kocioa w opatynie (Ukraina). Do opatyna podróowaa kierownik muzealnej pracowni konserwacji Jolanta
Dudaa, która sporzdzia dokumentacj fotograficzn zabytkowego
kocioa pw. Niepokalanego Poczcia NMP z czasów jego odbudowy i renowacji. Z tego kocioa pochodzi synny obraz Matki Boskiej
opatyskiej, znajdujcy si obecnie w kociele parafialnym w Wójcicach k. Nysy, gdzie co roku odbywaj si Wojewódzkie Dni Madonn
Kresowych. Prezentacj wystawy zakoczy uroczysty finisa zaplanowany w maju podczas muzealnej nocy skarbów.

Opolskie Konfrontacje Teatralne
OPOLE. W Teatrze im. Jana Kochanowskiego zakoczyy si
41. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, podczas których zaprezentowano sze przedstawie konkursowych, trzy spektakle towarzyszce i wiele imprez towarzyszcych, spotka teatralnych i koncertów. Spektakle oceniao w tym roku jury spoeczne,
zoone z osób zainteresowanych teatrem, ale wywodzcych si spo-

Fot. Tomasz ak

Fot. ze zbiorów MGS w Czstochowie

Obrazy Zdzisawa Beksiskiego
z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich

„Dziady” w re. P. Passiniego – „Przedstawienie roku”
w województwie opolskim

za rodowiska teatralnego, które postanowio przede wszystkim nagrodzi dokonania indywidualne. Werdykt przedstawi w imieniu jury Wojciech Bimek. Pierwsza nagroda (3000 z) za najciekawsz, zoon kreacj aktorsk trafia do Grzegorza Artmana, aktora Teatru
Polskiego w Bydgoszczy, który wyróni si w spektaklu „Samuel Zborowski”. Drug nagrod (2000 z) za najlepsz, inspirujc i wysmakowan scenografi w spektaklu „Faraon” Teatru Wybrzee z Gdaska przyznano Maciejowi Chojnackiemu. Jurorzy postanowili równie
wyróni Tarnowski Chór GOS. PL za opraw przedstawienia „Grayna” Adama Mickiewicza z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jednoczenie z jury spoecznym obradowao jury dziennikarskie,
które równie zdecydowao si przyzna nagrody indywidualne, werdykt ogosia dziennikarka Radia Opole Justyna Przyborowicz, nagrody otrzymali: Karolina Bacia za rol Diany w spektaklu „Fantazy” w reyserii Michaa Zadary, Grzegorz Artman za rol Lucyfera w spektaklu
„Samuel Zborowski” w reyserii Pawa Wodziskiego oraz Robert
Urbaski za adaptacj „Cara Samozwaca” w reyserii Jacka Gomba. W programie Konfrontacji zaprezentowano przedstawienia nagrodzone w ministerialnym konkursie „Klasyka ywa” ogoszonym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

skami. Uroczysto odbya si 4 kwietnia w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. „Nagrody teatralne Zote Maski to,
obok nagród im. Karola Miarki jedna z inicjatyw od lat czcych województwa lskie i opolskie. Nic nie czy bardziej ni sztuka i teatr jest tu elementem odgrywajcym znaczc rol. Z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru wszystkim artystom ycz wielu sukcesów,
by mieli satysfakcj ze swojej pracy oraz gratuluj tym, którzy Zot Mask otrzymaj” – powiedzia czonek Zarzdu województwa lskiego Henryk Mercik.

Pod patronatem „lska”

XVII Festiwal AVE MARIA
CZELAD. 19–22 maja w Czeladzi odbywa si bdzie 17. edycja
festiwalu Ave Maria. Tradycyjny, najbardziej popularny wród melomanów Turniej Tenorów, który zabrzmi drugiego dnia w kociele
w. Stanisawa B. M., poprzedzi koncert Anny Kutkowskiej-Kass (sopran koloraturowy) w Muzeum Saturn. Wieczór z tenorami dedykowany bdzie pamici Bogusawa Kaczyskiego, który kilkakrotnie
by gociem festiwalu. Tego dnia bdzie mona usysze arie
operowe i pieni w wykonaniu Macieja Komandery, Adama Zdunikowskiego, Aleksandra Kruczka i Pawa Skauby. Towarzyszy im
bdzie Filharmonia Zabrzaska pod batut Sawomira Chrzanowskiego – dyrektora artystycznego festiwalu. Trzeci dzie bdzie mia
charakter plenerowy. Na rynku Starego Miasta odbdzie si koncert
z okazji Dnia Matki, a jego wykonawc bdzie zespó wokalny z Liceum Ogólnoksztaccego im. St. Wyspiaskiego w Bdzinie,
gwiazd wieczoru bdzie Grzegorz Turnau. Festiwal zakoczy si
w Galerii Sztuki Wspóczesnej „Elektrownia”, koncertem zatytuowanym „Cztery Damy”, w którym wystpi: Ewelina Szybilska, Ewa
Visin, Magdalena Idzik, a przy fortepianie zasidzie znakomita pianistka Mirella Malorny. Zarówno podczas Turnieju Tenorów jak i podczas koncertu w „Elektrowni” sowo o muzyce wygosi ks. Pawe Sobierajski. Poniewa jednym ze wspóorganizatorów festiwalu, obok
parafii w. Stanisawa B.M. od jego zarania jest lska Izba Lekarska, w kociele w. Stanisawa B.M. w niedziel 22 maja, po mszy
w. o godz. 10.00 odbdzie si koncert w wykonaniu chórów lekarskich. Niespodziank dla melomanów bdzie te wspomniany koncert Anny Kotkowskiej-Kass, piewajcej „pani doktor”. Organizatorem festiwalu jest Miasto Czelad.

Zote Maski rozdane
Tradycyjnie z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru aktorzy z województw lskiego i opolskiego zostali uhonorowani Zotymi Ma-

Laureaci 48. edycji:
 WOJEWODZTWO OPOLSKIE
Tytu „Przedstawienie roku” uzyskay „Dziady”, spektakl wyreyserowany przez Pawa Passiniego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.
W kategorii: rola kobieca Zot Mask otrzymaa Judyta Paradziska za rol Alicji w spektaklu „Alicja po drugiej stronie lustra” w reyserii Aleksandry Koniecznej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Kolejnych 6 Zotych Masek trafio do twórców spektaklu „Dziady”, otrzymali je:
Pawe Passini za reyseri,
Zuzanna Srebrna za scenografi,
Sambor Dudziski i Pawe Passini za muzyk,
Aleksandra Mikoajczyk (kategoria: rola kobieca) za rol Gularza,
Bogusaw Kierc (kategoria: rola mska) za rol Poety.
 WOJEWODZTWO LSKIE
Tytu „Przedstawienie roku” otrzyma spektakl „Sze wciele Jana Piszczyka” Jerzego Stefana Stawiskiego w reyserii Wojciecha
Kocielniaka w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej.
Najlepszym spektaklem dla modych widzów uznano „Narysuj mi
baranka” wg „Maego ksicia” Antoine de Saint-Exupery’ego w reyserii Pietro Fenatiego w lskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”
w Katowicach.
Elbieta Okupska (kategoria: rola wokalno-aktorska) za rol
w spektaklu „Byam wróbelkiem – sekrety Edith Piaf” w reyserii
Waldemara Patlewicza w Bytomskim Teatrze Taca i Ruchu Rozbark w Bytomiu oraz za rol Pani Wilkinson w spektaklu „Billy Elliot” Lee Halla i Eltona Johna w reyserii Michaa Znanieckiego w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
Violetta Smoliska (kategoria: rola kobieca) za rol w spektaklu
„Chopiec z abdziem” Ingmara Villqista w reyserii autora w Teatrze lskim im. S. Wyspiaskiego w Katowicach.
Kazimierz Czapla (kategoria: rola mska) za rol Wokulskiego
w spektaklu „Lalka” wg powieci Bolesawa Prusa w reyserii Anety Groszyskiej w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej.
Jacek Mikoajczyk (kategoria: reyseria) za reyseri spektaklu „Rodzina Addamsów” Marshalla Brickmana, Ricka Elice i Andrew Lippy w Gliwickim Teatrze Muzycznym w Gliwicach.
Damian Styrna (kategoria: scenografia) za scenografi do spektaklu
„Sze wciele Jana Piszczyka” Jerzego Stefana Stawiskiego w reyserii Wojciecha Kocielniaka w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej.
Nagrody specjalne otrzymali: Wodzimierz Kuca za reyseri, choreografi i scenografi spektaklu teatralno-tanecznego pt. „Orfeusz”
Czstochowskiego Teatru Taca w Czstochowie oraz za autorsk
koncepcj tego teatru oraz Anna Piotrowska za reyserie i choreografie do spektakli Bytomskiego Teatru Taca i Ruchu Rozbark
w Bytomiu.
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Laureatami Nagrody im. Leny Starke zostali:
Grzegorz Cinkowski – Teatr Nowy w Zabrzu – za rol Adasia Miauczyskiego w spektaklu „Kocham” Marka Koterskiego w re. Krzysztofa Prusa.
Marcin Szaforz – Teatr lski im. S. Wyspiaskiego w Katowicach – za rol Koczkariowa w spektaklu „Oenek” Nikoaja Gogola w re. Nikoaja Kolady i Akwizytora II w spektaklu „Sztuka misa” Weroniki Murek w re. Roberta Talarczyka.
Piotr Szolka – Zespó Pieni i Taca „lsk” im. St. Hadyny w Koszcinie za caoksztat pracy artystycznej.
Nagrod Dziennika Teatralnego im. Zbigniewa Grucy dla najlepszego aktora teatralnego w województwie lskim otrzyma Bartomiej
Baszczyski z Teatru lskiego im. S. Wyspiaskiego w Katowicach.

W SKRÓCIE…
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 W Galerii Szyb Wilson w Katowicach prezentowana bya wystawa malarstwa pedagogów i doktorantów Instytutu Sztuki Wydziau Artystycznego Uniwersytetu lskiego „Obraz-sztuka
ognia i koloru”. W gronie pedagogów znaleli si: Ireneusz Botor,
Krzysztof Dadak, Maria Kisiel-Jarek, Lech Koodziejczyk, Elbieta Kuraj, Roman Maciuszkiewicz, Adam Molenda i Tadeusz Rus,
natomiast doktorantów reprezentowali: Aleksandra Firliska-Pilorz, Artur Janasikj, Marta Javorska, Joanna Knapek, Jolanta Knapek, Gabriela Pienias, Maria Posuszna, Magdalena Szadkowska
i Krzysztof Wilde.
 Wystaw grafiki „Alchemia pamici” autorstwa Jakuba Zdejszego – absolwenta Akademii Sztuk Piknych w Katowicach pokazano w Galerii ArtNova ZPAP w Katowicach.
 Film w reyserii Dariusza Zalegi pt. „Zbuntowany lsk. Gawda z dziejów walk spoecznych na Górnym lsku” mia swoj
premier podczas pokazu w Muzeum lskim.
 Równie w Muzeum lskim odby si premierowy pokaz filmu „Tragedia Górnolska 1945”, którego autorami s Aleksandra
Fudala i Adam Turula (scenariusz i reyseria). Film powicony jest
wydarzeniom na Górnym lsku, które rozegray si w marcu 1945
roku, tu po wkroczeniu Armii Czerwonej.
 W Muzeum w Chorzowie wykad nt. „Dziewi sów o kulturze. Krajobraz z krzyem” wygosi dr Jacek Kurek.
 Wystaw rysunku i malarstwa Janusza Karbowniczka pt. „Rozmowa” mona oglda w Galerii Sztuki Wspóczesnej w Katowicach. Jest ona ukoronowaniem 40-lecia pracy twórczej tego artysty,
a zarazem ostatni w cyklu prezentacji tej wystawy w rónorodnych
galeriach.
 Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich zapraszao
do zwiedzenia wystawy fotografii Kariny Ciepieli (1975-2014)
pt. „Amellia”.
 W ramach obchodów 85. urodzin Janoscha, w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu odbyo si spotkanie z laureatami „Cegy z Gazety – nagrody im. Janoscha”.
 W Galerii „Na ywo” Polskiego Radia Katowice wystaw papierów rcznie czerpanych prezentowaa Ewa Rosiek-Buszko.
 W Muzeum Archidiecezjalnym pokazano wystaw rzeby Andrzeja Borgiey zatytuowan „Miosierdzie”.
 Wystaw „Inny teatr. Tadeusz Kantor” pokazao Muzeum Historii Katowic. Bya to kontynuacja cyklu wystaw „Inny teatr”, którego przesaniem jest prezentacja twórców form teatrów innych ni
konwencjonalne. Do tego grona naley Tadeusz Kantor – artysta totalny, Demiurg, Wielki Awangardzista. Wystawie towarzyszyy inne wydarzenia: wykad o Marianie Kantorze-Mirskim – ojcu Tadeusza Kantora, oprowadzanie kuratorskie, pokaz zapisu prób
do spektaklu „Niech sczezn artyci”, wykad z ostatnich prób spektaklu „Dzi s moje urodziny” Teatru Cricot 2.
 Fotografi dzikiej przyrody pokazao Muzeum Górnolskie
w Bytomiu.
 W Instytucie Mikoowskim odbywaa si wystawa fotografii
Adama Sikory pt. „I’m happy”. Autor jest operatorem filmowym,
scenarzyst, reyserem filmowym, malarzem i fotografikiem.
 Spotkanie promujce album „Moje Katowice II” autorstwa Lecha Szaraca odbyo si na Scenie w Malarni Teatru lskiego, a zapraszali na nie: dyrektor Teatru lskiego im. S. Wyspiaskiego Robert Talarczyk, prezes zarzdu Polska Press lsk Zenon Nowak
i prezes zarzdu Wydawnictwa Naukowego „lsk” Tadeusz Sierny.
 Rysunki satyryczne Magorzaty Lazarek mona byo zobaczy
w galerii Biblioteki lskiej.
 Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg lski oraz
EPSON zapraszali na otwarcie zbiorowej wystawy fotografii Epson
Digigraphie, której autorami byli: Jacek Bonecki, Marek Czarnecki, Andrzej Dragan, Krzysztof Gieratowski, Marcin Ryczek, Tomasz
Tomaszewski, Wacaw Wantuch i Janusz Wojcieszak.

 Muzeum Historii Katowic zapraszao na wykad prof. Ewy Chojeckiej pt. „Dzisiejsza kultura postindustrialna – i co dalej?” w ramach cyklu „Pami kulturowa Katowic”.
 W Muzeum Górnolskim odbya si promocja ksiki prof.
Jana Drabiny Bytom i okolice. Zapiski z lat 1848–1863.
 W Muzeum w Gliwicach odbyo si spotkanie z Piotrem Boroniem, autorem ksiki Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta
i jego mieszkaców do koca XIX wieku.
 Na pierwszy wykad z cyklu Wokó Chorzowa: „Róg Rolanda
ery maszynowej” – chorzowski dziennik „Der oberschlesische Kurier”, który wygosi Sebastian Rosenbaum (IPN Oddzia w Katowicach) zapraszao Muzeum w Chorzowie.
 Galeria Engram Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zapraszaa na otwarcie wystawy Antoniego Kreisa „Biae-czarne-biae”.
 Z okazji Dnia Teatru Brzowy Medal „Zasuony Kulturze Gloria Artis” otrzyma Aleksander Pestyk. Uhonorowano te inne osoby z bielskiej sceny dramatycznej – Sabin Muras Zotym, Kazimierza Talara Srebrnym, Beat Król Brzowym Krzyem Zasugi,
a Ireneusza Jeziaka Medalem za Dugoletni Sub. Odznaki „Zasuony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Jerzy Dziedzic, Boena Germaska, Barbara Guziska, Maria Suprun, Jagoda Krzywicka, Roman Byrdy, Piotr Uniwersa i Jerzy Golenia. Laur Dembowskiego
zdoby Rafa Sawicki.
 W tym roku mija wier wieku od chwili, gdy dziaalno artystyczn rozpocz Dziecicy Teatr Ptak Krystyny Popawskiej. Z tej
okazji bielska aktorka zaprezentowaa na deskach Domu Kultury
w Olszówce swój nowy spektakl pt. „Ja i Magosia”.
 W marcu w klubokawiarni BWA Aquarium prace wystawia 80letni bielski artysta i prozaik Julian Jacek Leszczyski oraz moda chybianka Krystyna Nikiel. W Galerii Bielskiej BWA swój projekt pn.
„Pynna tosamo. Przeszo i przyszo w rysunkach dzieci reprezentujcych zanikajce kultury” przedstawia Sawomir Brzoska.
 13 marca w Krakowskim Salonie Poezji w Galerii Bielskiej BWA
prezentowano tom wierszy pt. „Madame Siszi” Patrycji Cichy-Szept.
Aktorka recytowaa teksty wraz z Konradem Ignatowskim z TL Banialuka.
 „Cynamonowe dziewczyny” to najnowsza powie kryminalno-obyczajowa bielszczanki Hanny Gre, która urodzia si w Wile. Akcja powieci rozgrywa si w Bielsku-Biaej, Cieszynie, Katowicach i Wile.
 1 kwietnia Jacek aszczok znany pod pseudonimem Stachursky zosta nagrodzony tytuem honorowym „Czechosawa 2016”.
Tytu przyznaa kapitua z rodzinnego miasta piosenkarza pod przewodnictwem burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Bachuta.
 „Album – cieszyskie” to tytu kwietniowej wystawy rónorodnych albumów fotograficznych i ich opraw od poowy XIX w.
a po czasy wspóczesne, które prezentuje Muzeum lska Cieszyskiego. W zbiorach dziau fotografii cieszyskiej placówki muzealnej znajduje si ponad 100 albumów na fotografie oprawionych
w wyszukane okadki ze skóry, pótna czy aksamitu.
 Od 4 marca do 10 kwietnia trwaa w GOK w Istebnej wystawa malarstwa Pawa Waacha – ostatniego zaolziaskiego malarza, który podejmuje problematyk folkloru. Jest on m.in. laureatem nagrody „Tacy Jestemy” Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Wystawie
towarzyszya ekspozycja „najwikszej koronki koniakowskiej wiata”.
 Czstochowskie wystawy: Wystawa Interdyscyplinarna Zwizku Polskich Artystów Plastyków Oddziau Czstochowskiego;
Wejciówka – komiksowe kadry Marcina Kozierkiewicza; Odwach – fotografie Krzysztofa i Filipa wiertoków Oczywisto;
 W czstochowskim OKF Iluzja odby si pokaz filmu Phila Grabsky’ego In Search of Chopin (W poszukiwaniu Chopina).

Naszej redakcyjnej koleance Kasi Berecie
i Dariuszowi Kuroczce
z okazji zawarcia zwizku maeskiego,
yczymy na nowej drodze ycia
samych szczliwych i pogodnych dni w zdrowiu,
mioci i zgodzie. Niech Was prowadz sowa
w. Jana Pawa II: Musicie by silni mioci,
która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma, t mioci,
która nigdy nie zawiedzie.
Koledzy z redakcji

KONTROLA w trzech
spókach wglowych,
jaka rozpocza si
w lutym, zakoczya
si w poowie marca.
W JSW, KHW oraz
KW wy ko ny wano
audyt, który zleci minister ds. energii
Krzysztof Tchórzewski. Kontrola miaa
na celu przedstawienie aktualnej kondycji
poszczególnych kopal
oraz zakadów a take
samych spóek. Jak si
mona domyle, ich
sytuacja do pomylnych nie naley.
DWIE wane katowickie imprezy kulturalne OFF Festival i Tauron Nowa Muzyka
bd musiay w tym roZapis wydarze ku poradzi sobie bez
z miesica dotacji Ministerstwa
poprzedzajcego Kultury i Dziedzictwa
zamknicie Narodowego. Mimo
numeru niepomylnych decyzji
organizatorzy obu imprez uspokajaj – oba
festiwale si odbd.
W ubiegym roku festiwal Tauron Nowa Muzyka otrzyma 232 tysice zotych ministerialnej dotacji, natomiast OFF Festival otrzyma z tego samego róda 400 tys. z.
WYCIG o miejsce w przedszkolach zdominowa w marcu ycie tysicy lskich
(i nie tylko) rodzin. Niemal w caym województwie rozpocza si wtedy rekrutacja do przedszkoli miejskich. W tym roku
sytuacja jest wyjtkowo stresujca. Cofnicie reformy obniajcej wiek szkolny spowodowao, e nie dla wszystkich 3-latków
wystarczy miejsc. Spory problem mieli
te rodzice, którzy do tej pory zapisywali
dzieci do przedszkoli w innych miastach.
Dlaczego? Bo samorzdy w pierwszej kolejnoci musiay zapewni miejsca swoim
maym obywatelom.
MIMO negatywnej odpowiedzi MSW, wadze Czstochowy nie ustaj w walce o utworze nie wo je wódz twa cz sto chow skie go. I dlatego prezydent Czstochowy
Andrzej Matyjaszczyk wystosowa w tej
sprawie list otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy. Powoa si w nim na obietnic poparcia dla utworzenia województwa
czstochowskiego zoon czstochowianom 19 lutego ubiegego roku w czasie kampanii wyborczej. „Dlatego w imieniu mieszkaców prosz o realizacj >umowy<,
któr zawar Pan z nimi, gwarantujc, e gosy oddane w kampanii przeo si na odbudowanie pozycji Czstochowy jako lidera regionalnego” – zaapelowa prezydent
Matyjaszczyk do prezydenta Dudy.
ZABRZASCY naukowcy postawili kolejny
milowy krok w kardiologii dziecicej. Ich
protezy serca Religa Heart PED, przeznaczone dla najmodszych, pozytywnie przeszy badania na zwierztach i mog trafi
do testów klinicznych. Jeli wszystko pójdzie dobrze, to ju w 2017 roku pompy
otrzymaj pierwsi mali pacjenci.
ZDANIEM ministra ds. energii Krzysztofa
Tchórzewskiego i jego zastpcy, Grzegorza
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Tobiszewskiego, którzy 4 marca spotkali si
z zarzdem i zwizkami w Kompani Wglowej, optymalnym terminem, kiedy Polska Grupa Górnicza miaaby powsta jest
1 maja. Póniejsze terminy mogyby zagrozi dalszej pynnoci finansowej spóki. Ministerstwo liczy, e wynik finansowy PPG
bdzie na koniec 2017 roku dodatni.
FINAY Intel Extreme Masters odbyy si
po raz trzeci w Katowicach. Przez Spodek
i MCK przewino si znów grubo ponad 100 tys. mioników gier komputerowych.
BOMBA ekologiczna tyka w Tarnowskich
Górach, bo tamtejsze skadowisko odpadów
niebezpiecznych po byych Zakadach Chemicznych zagraa podwodnym zbiornikom wody pitnej. Tymczasem z zasobów
tych korzystaj setki tysice osób, a firma
likwidowana jest od 22 lat. Na wyeliminowanie zagroenia zwizanego z odpadami
potrzeba ok. 100 mln z. Brak rodków chyba jest gównym powodem tego, e w sprawie nie robi si nic konkretnego, cho sów
zapewniajcych o dobrej woli i rozwizaniu problemu pado ju z ust polityków i samorzdowców cakiem sporo.
ZALEW rybnicki synie nie tylko z krwioerczych piranii, ale take z ryb gigantów.
Karp wyowiony przez Dawida Much
way 34,5 kilograma.
GLIWICKI 5,6-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy rednicowej otwarto 20 marca dla
kierowców. By to najtrudniejszy technicznie i najbardziej kosztowny odcinek DT-ki.
Przeznaczono na niego w sumie 943 mln z.
Oficjalne przekazania miastu inwestycji
przez marszaka województwa Wojciecha Saug odbyo si w 493-metrowym tunelu prowadzcym przez Gliwice. Jedni s zachwyceni tras, uporzdkowaniem miejskiej
przestrzeni, inni s przeraeni podwyszeniem
poziomu zanieczyszcze powietrza. A ssiedzi DT-ki chcieliby likwidacji nieprzezroczystych ekranów akustycznych, przez które czuj si „uwizieni, jak w klatce”. Coraz
czciej sycha te gosy samorzdowców,
by przeduy DT-k do Zagbia.
KOCIÓ otwiera si na nowe metody duszpasterskie, co szczególnie widoczne byo
w czasie tegorocznego Wielkiego Tygodnia
(od 21 do 27 marca) i Triduum Paschalnego,
kiedy to kady z wiernych móg – jeli chcia
– otrzyma darmowego sms-a albo mejla
z duchowym przesaniem w. Faustyny.
Wyboru cytatów dokonay siostry ze Zgromadzenia Matki Boej Miosierdzia w Krakowie-agiewnikach, do którego naleaa w.
siostra Faustyna. Organizowane byy take
caodobowe dyury spowiedników m.in.
Noc Konfesjonaów odbya si w nocy
z 23 na 24 marca w kaplicy w. Barbary
w Centrum Handlowym Silesia City Center.
Ci, którzy chcieli si wyciszy i zerwa z rutyn mogli wzi udzia w ekstremalnych drogach krzyowych, których trasy liczyy z reguy po kilkadziesit kilometrów.
WIZYTA papiea Franciszka w Polsce
z okazji wiatowych Dni Modziey potrwa od 27 do 31 lipca. W czwartek,
28 lipca, papie odwiedzi Czstochow.
Na Jasnej Górze odbd si uroczystoci
z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.
OPINI publiczn niepokoi jednak stan
przygotowa do tej wizyty, przede wszystkim stopie zapewniania bezpieczestwa
pielgrzymom przybywajcym do Krakowa.

Spodziewanych jest tu ok. 2,5 mln osób,
przede wszystkim modziey z caego
wiata. Do Czstochowy ma przyby pó
miliona pielgrzymów. W kontekcie niedawnych zamachów w Brukseli i Paryu
pojawiaj si dania wikszych kwot
na zapewnienie bezpieczestwa. Kraków
ma dosta w sumie od rzdu 180 mln z,
Czstochowa domaga si 20-milionowej
kwoty na wydatki organizacyjne miasta
i czstochowskich sub medycznych i ratunkowych. Wiadomo przecie, e potrzebne s dodatkowe patrole stray miejskiej, lepszy monitoring, wicej karetek
z obsug, wicej radiowozów etc.
SYLWETKA albo popiersie, a moe bardziej
symbolicznie – serce jako dar dla Zabrza
i medycyny. To jedna z kilku wersji pomnika prof. Zbigniewa Religii, autorstwa prof.
Krzysztofa Nitscha, jakie zaprezentowane
zostay mieszkacom Zabrza. Pomys postawienia w Zabrzu pomnika wybitnemu
kardiologowi pojawi si w 2010 roku, ale
adna z przedstawionych 18 prac nie spotkaa si z uznaniem jury. Miasto odstpio wic od formuy konkursowej i zlecio
przygotowanie projektu pomnika prof. Nitschowi. Monument ma stan przy ratuszu.
METROPOLIA spóniaa si o cae lata
i spóni si jeszcze o rok. Powód jest prosty. Ministerstwo Spraw Wewntrznych
i Administracji nie zdy z wydaniem odpowiednich rozporzdze do ustawy metropolitalnej. Roczne opónienie w inauguracji metropolii w naszej aglomeracji oznacza
przepadek ponad 200 mln z, które miano
dosta z budetu centralnego na integracj.
POLSKA Grupa Górnicza, której powstanie zapowiada si na 1 maja, ma uratowa polski
wgiel. W now spók chc zainwestowa
Energa, PGE, PGNiG Termika. Firmy te miayby wnie do spóki kapita w wysokoci
1,5 mld z. Czwartym udziaowcem byaby
Kompania Wglowa z udziaem 700 mln z,
które to pienidze pochodzi maj z obligacji. Ta nowa struktura ma uratowa 11 kopal
i 4 zakady nalece go górniczego giganta.
Wszystkie trzy spóki (Energa, PGE, PGNiG),
które wejd do PPG czy nie tylko brana
energetyczna, ale i wspólny, wikszociowy
udziaowiec: Skarb Pastwa.
RADNI Sejmiku lskiego przyjli 21 marca wspólne stanowisko popierajce utworzenie lskiego Instytutu Onkologii w Gliwi cach. „Tyl ko w la tach 2012-2015
ponad 70 mln z wypracowanych w Oddziale w Gliwicach, pochodzcych ze lskiego Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, zostao przekazanych do placówek
dziaajcych na terenie innych oddziaów
NFZ” – zauwayli radni Sejmiku.
UCHYLONA zostaa przez radnych Sejmiku
lskiego ubiegoroczna uchwaa intencyjna w sprawie poczenia Muzeum Górnolskiego w Bytomiu z Muzeum lskim w Katowicach, która wzbudzia obawy i protesty
pracowników bytomskiej placówki.
ZSZOKOWAY nas wszystkich we wtorek 22 marca poranne informacje o terrorystycznych zamachach na lotnisko i metro w Bruk se li. Przy nio sy 34 ofia ry
miertelne i ponad dwustu rannych. Stao
si to w sercu Unii Europejskiej, Brukseli – miecie symbolu europejskiej jednoci,
otwartoci i demokracji.
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Z zapisków
emeryta

Dwie strony
ulicy
JAROSAW STARZYK

ziao si to w latach pidziesitych. Mama zabieraa mnie (chopD
czyka w wieku przedszkolnym) na zakupy, z czego byem dumny. Minister Hilary Minc wtedy jeszcze do koca nie wygra „bi-
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twy o handel”, która polegaa na zlikwidowaniu tzw. „prywatnej inicjatywy” przy pomocy domiarów, to jest arbitralnych podatków, których celem byo zniszczenie prywatnych kupców, ale te rzemielników i innych usugodawców. Dlatego na pocztku ulicy Kociuszki w Katowicach, po prawej stronie, zaraz za mostem kolejowym,
istniay w tym czasie sklepiki – takie parterowe pawiloniki. Z nimi wie si moje wspomnienie. Otó zakupy zaczynalimy od tej
wanie prawej strony. I pamitam zapachy z tamtych lat. W trafice, w której mama nabywaa papierosy, pachniao egipskim i tureckim tytoniem, na ladzie stay drewniane skrzyneczki z cygarami,
leay te blaszane pudeka z papierosami a ich wieczka zdobiy pikne obrazki z jakimi statkami, z wielbdami itd. Fantastyczny by
jeszcze drugi sklepik, ze sodyczami. Do dzi mam w pamici zapach wafelków z cytrynowym nadzieniem, wo holenderskiego kakao, aromaty wysyane przez róne pralinki i rozmaite inne akocie. Rozumiem wic Prousta z t jego magdalenk, aczkolwiek nie
podzielam jego zachwytu, skosztowaem w Paryu – takie sobie ciastko. Nie wchodziem tylko do rzenika, bo nie znosiem widoku surowego misa, pozostawaem na zewntrz (bez opieki – na co wówczas nikt nie zwraca uwagi). Zdarzay si jednak dni, e wdrowalimy na zakupy lew stron ulicy, wtedy wiedziaem (skd? jak?),
e do pierwszego zostao mamie niewiele pienidzy, wic bdziemy kupowa jedynie rzeczy niezbdne unikajc zaprzyjanionych
sprzedawczy.
Po kilkudziesiciu latach olnio mnie. Historia koem si toczy.
Chodz teraz reprezentacyjn ulic Katowic, z tym e stron lew.
Tam w bramie jest mój ulubiony sklepik z papierosami a kawaek
dalej, nie, nie sklep z cukierkami, tylko ksigarnia. Wchodz do niej
z wielk przyjemnoci, bo zdyem si zaprzyjani z pracownikami, którzy dokadnie wiedz czym handluj, s oczytani, potrafi fachowo doradzi, czasem skusi. S wietni. Nadchodzi jednak czas, kiedy zdaj sobie spraw z faktu, e w danym miesicu
przekroczyem ju limit wydatków „dla ducha” a emerytura wpynie na moje konto dopiero za ile tam dni. Zaczynam wówczas chodzi praw stron reprezentacyjnej ulicy. Niestety wola moja jest
saba, a naóg czytania silny. Ostatnio usyszaem wiadomo, e
nie ma ju powieci Agaty Christie Dziesiciu maych murzynków,
jest „krymina” I nie byo ju nikogo a piosenka nie jest o murzynkach, tylko o onierzykach. Mimo postanowienia poprawy musiaem wej do mojej ksigarni. Mia pani od razu podesza do póki i rzeczon pozycj przyniosa. I teraz mam w domu dwie te same ksiki pod rónymi tytuami. Róni si dziecinn piosenk.
Jedna zaczyna si od sów „Dziesiciu maych murzynków dostao po kurczciu…”, druga – „Dziesiciu maych onierzyków pyszny obiad zajadao…” Tumaczka moga napisa „wojaków”, przynajmniej by si sylaby zgadzay. Pozostaje wtpliwo: czy wolno
klasyka poprawia, a raczej poprawnociowa politycznie?

Kolekcja „lska”
Przez cay jubileuszowy Rok „lska”,
z okazji 20lecia istnienia pisma, prezento
walimy co miesic dziea artystów zwiza
nych ze lskiem. Okazao si, e ten malar
skograficzny cykl bardzo przypad do gustu
naszym Czytelnikom. Dlatego redakcja po
stanowia nie rezygnowa z tego cyklu,
z dwóch powodów: po pierwsze, skoro po
doba si Czytelnikom, to bdziemy go kon
tynuowa, ale pod nazw Kolekcja „l
ska”, po drugie – jest jeszcze tylu wspania
ych artystów do pokazania, e zapewne
braknie kolejnych dwunastu miesicy.

Henryk Bzdok
Ur. 15 czerwca 1937 r. w Rozwadzy
na Górnym lsku. Absolwent Wydziau
Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk
Piknych w Krakowie. Zajmuje si grafik artystyczn i uytkow, malarstwem,
rysunkiem prasowym i mail art’em (tj.
sztuki przez poczt), fotografi i video.
Prasowe rysunki satyryczne i humorystyczne publikowa na amach pism takich
jak: Kocynder, Kaktus, Panorama, Jazz,
Trybuna Robotnicza, Polska, Magazyn
Polski, Szpilki, Pogldy, Pardon (RFN),
Punch (Anglia), OCTEH (Jugosawia), Dikobraz (Czechosowacja). W roku 1971
zosta laureatem Srebrnej Szpilki. Od roku 2005 zwizany z miesicznikiem spoeczno kulturalnym „lsk”. Rysunki prezentowa na wystawach w wielu krajach
Europy, ale te w Kanadzie i Iranie.
Od roku 1964, przez ponad 20 lat,
wspópracowa z wydawnictwem „lsk”.
W latach 1969-72 wspópracowa z TVP
w Katowicach. Malarstwo i grafik prezentowa na licznych wystawach w kraju
i za granic. Autor licznych mozaik i malarstwa monumentalnego.
Prace w zbiorach m.in.: Casa di Risparmio di Padova e Rovigo (Italiua), Ministerstwo Kultury w Warszawie, Bayer AG
Leverkusen (Niemcy), Prefettura di Padova (Italia), Stadt Galerie „Sohle 1”- Bergkamen (Niemcy), „Artothek” – Bergkamen
(Niemcy), Comune di Pievepelago (Italia),
Polskie Radio Katowice, Muzeum Historii
Katowic, Pszczyskie Centrum Kultury,
Orodek Kultury w Bdzinie, Muzeum
w Siemianowicach l.

Henryk Bzdok, Czekajc na DEDE...., 50x70 technika cyfrowa

