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Po"egnanie Wojciecha Kilara

Zmar!ego 29 grudnia 2013 roku Wielkiego Kompozytora po$egnano 3 stycznia w jego macierzystej parafii, w ko%ciele pod wezwaniem Naj%wi'tszych Imion
Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie.

Przy urnie z prochami Wojciecha Kilara zaci#gni'to warty honorowe. Na zdj'ciu: prof. Antoni Wit
(z prawej) wybitny dyrygent, wieloletni dyrektor
NOSPR i Filharmonii Narodowej oraz Jerzy Kornowicz prezes Zwi#zku Kompozytorów Polskich.

Wicepremier El$bieta Bie&kowska $egna!a Wielkiego "l#zaka ze Lwowa, cz!owieka, z którym – jak
mówi!a – mieli%my zaszczyt mieszka( pod jednym,
wspólnym, %l#skim niebem.

W Katedrze zabrzmia!y utwory Wojciecha Kilara
w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, Filharmonii "l#skiej, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso” oraz Zespo!u "piewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.
W ostatniej drodze Wojciechowi Kilarowi towarzyszy! tak$e Zespó! Pie%ni i Ta&ca „"l#sk” (na zdj'ciu).

Urn' z prochami Wojciecha Kilara z!o$ono w grobowcu, w którym w 2007 r. pochowana zosta!a jego ukochana $ona Barbara. Ostatnie s!owa
po$egnania wyg!osi! metropolita katowicki abp
Wiktor Skworc, którzy przewodniczy! uroczysto%ciom pogrzebowym. Po$egna!a Go te$ rzewna
muzyka beskidzkich górali.

Pa&stwowy charakter uroczysto%ci pogrzebowych
podkre%li!a obecno%( pocztów sztandarowych
Wojska Polskiego i salwa honorowa.

Zdj'cia: Zbigniew Sawicz

Oficjalne uroczysto%ci pogrzebowe odby!y si' w Katedrze p.w. Chrystusa Króla i mia!y charakter pa&stwowy. Obok najbli$szej rodziny uczestniczyli w nich
m.in. ma!$onka Prezydenta RP Anna Komorowska
oraz przedstawiciele w!adz pa&stwowych i samorz#dowych, politycy, reprezentanci zwi#zków twórczych.

Nasz!partner

GRA!YNA JANOTA
2012
urodzi"am si# w pi#knym kraju
dzieci$stwo by"o prawdziwe
kocha"am i by"am kochana
zawsze mówi"o si# prawd#
ludzie nie zazdro%cili nie by"o co po&'da(
%wiat by" prosty.
pó)niej zagrali na górze
inaczej ni& chcia"a reszta.
posypa"y nieudane lata.
da( by mieli jeszcze wi#cej. odebra(
by mieli mniej. k"ama( tak by
uwierzyli &e to prawda gdy setny
raz powtórzone. budowa( przepa%(
nie do przeskoczenia mur. tak
podzieli( by nic nie zosta"o.
"ga( plu( i zaklina( na Boga.
z tamtego nic nie zosta"o.
moje dzieci ju& widzia"y
cho( nie powinny z"y przyk"ad z góry.

Rys. Wojtek !uka

od wczoraj biedniejszym zabieraj'
dzieci z ko"ysek bo nie d#bowe (ikeowe)
a zwyk"e sklejki bez atestu.
bez znaczenia mleko w piersi
p#powina
"o&ysko trzymane
jak relikwie.

GRA!YNA JANOTA – urodzona w Tychach,
ale ju" od najm#odszych lat mieszka w Mys#owicach. Zam$"na, mama dwóch synów. Laureatka
wielu konkursów poetyckich. 17 czerwca w MDK
„Koszutka” w Katowicach odby#a si$ Poetycka
Noc %wi$toja&ska, podczas której og#oszono wyniki XIV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego
Wiersza. Zwyci$"czyni' (Grand Prix) okaza#a si$
Gra"yna Janota. Przed debiutem ksi'"kowym.
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Fot. Bogdan Ku!akowski

Drodzy Czytelnicy

O

kre!lenia takie jak niepowetowana strata czy miejsce nie do wype"nienia, u#ywane bez wzgl$du na wag$ i znaczenie tego, co cz"owiek którego zabrak"o rzeczywi!cie znaczy" i jak wa#na by"a jego twórczo!%, sta"y si$
tak banalne, #e nie wiadomo za bardzo do czego si$ odnosz&. Jednak w przypadku Wojciecha Kilara, twórcy o znaczeniu !wiatowym, trudno znale'% inne, które lepiej okre!li"yby pustk$, jak& odchodz&c zostawi". Jako niezwyk"y
cz"owiek i jako artysta najwy#szej próby. Dlatego te# postanowili!my wraz
z gronem osób, które go zna"y, spróbowa% odtworzy% jego sylwetk$. Josif
Brodski w jednym ze swych esejów pisa" o tym, jak ludzie w Wenecji podczas g$stej mg"y pozostawiaj& za sob& co! w rodzaju tunelu odpowiadaj&cego kszta"tem ich postaci. Trudno mi odnale'% sytuacj$ oddaj&c& lepiej !lad
we mgle naszej codzienno!ci, jaki pozostawi" po sobie ten wielki kompozytor. Z pewno!ci& jego imieniem zostan& nazwane ró#ne miejsca w publicznej przestrzeni, nie tylko Katowic i (l&ska, by upami$tni% t$ wyj&tkow&
posta%. Jednak uwa#amy, #e warto naszych Czytelników zapozna% z wra#eniem, jakie wywar" na osobach, które mia"y z nim bliski kontakt, w nadziei,
#e co! z tych obrazów Wojciecha Kilara, jakie pozosta"y w ich !wiadomo!ci pozostanie tak#e w naszej pami$ci, którzy znali!my go tylko w jednym
wymiarze.
W lutowym wydaniu „(l&ska” wspominamy tak#e posta%, która przez wiele lat zapomniana, zaczyna coraz wyra'niej wpisywa% si$ w historyczny pejza# Katowic. Henryk S"awik, dzia"acz spo"eczny, dziennikarz, cz"owiek,
któremu wielu )ydów zawdzi$cza"o podczas wojny #ycie, staje si$ w przestrzeni publicznej miasta coraz bardziej widoczny, czemu s"u#y% b$dzie tak#e og"oszony przez Rad$ Miasta „Rok 2014, rokiem S"awika”. Zwi&zane
z obchodami wydarzenia b$dziemy dla Pa*stwa relacjonowa% i komentowa%, nie zabraknie tak#e historycznej oceny jego dzia"alno!ci. Ju# w tym
wydaniu polecam Pa*stwa uwadze interesuj&cy szkic Bogdana Widery, po!wi$cony tej postaci. Chcia"bym tak#e zaproponowa% artyku" Gra#yny Barbary Szewczyk o Karlu Dedeciusie, wielkim ambasadorze i popularyzatorze
literatury i kultury polskiej w Niemczech. I, pozwol& Pa*stwo, jeszcze jedno wspomnienie. Tym razem pióra Mariana Kisiela, o Stefanie Szymutce,
postaci niezwykle wa#nej dla #ycia umys"owego (l&ska, badaczu, esei!cie,
a przez pewien czas tak#e cz"onku naszego redakcyjnego zespo"u.
Osobom o mocnych nerwach, acz nie pozbawionym wra#liwo!ci spo"ecznej chcia"bym jeszcze poleci% wstrz&saj&cy autoreporta# Zygmunta Barczyka o swoim powrocie do spo"ecze*stwa respektuj&cego jego prawo
do samostanowienia. Nie zabraknie w tym numerze poezji, której dostarczy
nam skromny obj$to!ciowo, ale interesuj&cy wybór wierszy m"odej poetki
Gra#yny Janoty. Natomiast proz$ reprezentowa% b$dzie goszcz&ca po raz
pierwszy na naszych "amach Bogna Gliniecka. Historia wyjrzy do nas z artyku"u Jana F. Lewandowskiego o mitach i prawdach zwi&zanych ze Skarbem (l&skim w okresie mi$dzywojennym.
Je!li do tej propozycji dodam sporo aktualnych relacji i komentarzy, s&dz$,
i# wolno mi b$dzie #yczy% Pa*stwu interesuj&cej lektury.
WITOLD TURANT
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! ZABRAK!O
sztolni Czar nego
Pstr"ga w Tarnowskich Górach, jak
i ko palni Gu ido
w Zabrzu, któ re
w oficjalnej prezentacji na stronie internetowej Ministerstwa Kultu ry po
prostu… nie istniej".
Jedyna polska kopalnia warta zwiedzenia to Wieliczka.
A #l"sk to kraina t$ustych klusek le%"ca
u stóp Tatr. Takie
farmazony zajmuj"
warszawskich urz&dasów od kultu ry. I te farmazony
kosztowa$y pó$ miliona z$otych. I to
ma uczy' dzieci geografii. BO(E! Pose$
Plura mówi o ignoran cji, nato miast
Tarnowskie Góry zaprosi$y ministra
Zdrojewskiego do
Zapis wydarze+ siebie, by go o)wiez miesi"ca ci' [cho' mo%e to
poprzedzaj"cego raczej resort]. Minizamkni&cie ster zaproszenie
przyj"$.
numeru
! WYSTAW*
po)wi&con" pami&ci
zmar$ego w listopadzie 2013 roku Antoniego Tomiczka (rocznik 1915), legendarnego pilota, wojennego bohatera, otwarto w Pstr"%nej. Nosi tytu$
„Nad p$on"c" Warszaw" – d$ugi lot do domu majora Antoniego Tomiczka”. Wystaw& przygotowa$a dr Julia Dziwoki z Rybnika, która przez trzy
lata zbiera$a materia$y o tym niezwyk$ym #l"zaku, mieszka+cu Pstr"%nej.
! DRUGIM Nikiszowcem, zag$&biowskim
„odpowiednikiem” tego miejsca, ma szans&
sta' si& zabytkowe osiedle TAZ w Zawierciu, które powsta$o w XIX wieku przy nieistniej"cej ju%
prz&dzalni bawe$ny. W jego sk$ad wchodz" nie
tylko budynki mieszkalne, ale tak%e m.in. pa$acyk Szyma+skiego, czy bazylika mniejsza.
Koszt rewitalizacji oszacowano na 25 mln z$. Termin realizacji, je)li wszystko si& uda, to prze$om 2015 i 2016 roku.
! BARBÓRKA odby$a si& w tym roku tak%e u prezydenta Bronis$awa Komorowskiego,
który zaprosi$ )l"skich górników do stolicy. Gra$a górnicza orkiestra, odby$a si& msza )wi&ta,
byli notable z regionu oraz wyró%nieni medalami pracownicy kopal+. Nie uda$o si& jedynie
zorganizowa' w Pa$acu Prezydenckim karczmy piwnej, bo zabrak$o czasu.
! PREMIER za to na Barbórk& przyjecha$
na Górny #l"sk, do podpszczy+skiego Suszca. Do ostatniej chwili wizyta premiera Donalda Tuska by$a utrzymywana w tajemnicy. Premier w towarzystwie wicepremier El%biety
Bie+kowskiej w górniczym mundurze bawili
si& wybornie z górnicz" braci" w sali suszeckiego o)rodka kultury. A przedtem premier go)ci$ na oficjalnym spotkaniu w kopalni Krupi+ski.
! ANDROMEDA, by$e tyskie kultowe kino, zaczyna drugie %ycie, ju% nie zwi"zane z filmem (szkoda), ale kultur". St"d tajemna nazwa – „pasa% kultury”. Mie)ci' si& tu b&d" m.
in. klub muzyczny zdolny pomie)ci' i trzysta
osób, kawiarnie i restauracje, galeria sztuki u%ytkowej na parterze, magazyny Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” (w piwnicach). W czasie przebudowy, kosztuj"cej 11,5 mln z$, odkryto
pod posadzk" kina nie zaznaczone w dokumentacji piwnice.

MIESI!C

4

! STOWARZYSZENIE Osób Narodowo)ci #l"skiej zapowiedzia$o skarg& do Europejskiego Trybuna$u Praw Cz$owieka w Strasburgu, je)li „S"d Okr&gowy w Opolu podtrzyma
decyzj& S"du Najwy%szego i uniemo%liwi nam
legaln" dzia$alno)'”.
! PREMIER za) stwierdzi$ kategorycznie,
komentuj"c kontrowersyjne orzeczenie SN,
%e „#l"zacy i Kaszubi to definitywnie Polacy”.
Czy czescy #l"zacy równie%, panie premierze?
! DRONY s" ju% wykorzystywane w Beskidach, ale w celach zupe$nie pokojowych. Te niewielkie, zdalnie sterowane maszyny filmuj"
z powietrza uroki pi&ciu gmin beskidzkich
(Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wis$y),
efekty ich pracy poznamy za pó$ roku. Film b&dzie ukazywa$ beskidzkie krajobrazy w ci"gu
czterech pór roku. W ten sposób stowarzyszenie Beskidzka 5, zrzeszaj"ce wymienione wy%ej gminy, uczci swoje dziesi&ciolecie.
! KOLORYSTYKA wn&trz Twistów z bydgoskiej fabryki, które Tramwaje #l"skie zakupi$y do swojego taboru, nie spodoba$a si& potencjalnym pasa%erom. Podró%nym bowiem
wn&trza Twistów kojarz" si& ze szpitalem,
a nawet… toalet". Ma si& to zmieni'. Z zewn"trz
)l"skie tramwaje b&d" wszystkie takie same – czerwone.
! MIN,! rok od skandalu w Kolejach #l"skich. W ci"gu 48 godzin od bu+czucznych zapowiedzi okaza$o si&, %e spó$ka jest kompletnie nieprzygotowana do realizacji zadania,
które jej powierzono. Za to spektakularn" dymisj" zap$aci$ marsza$ek Adam Matusiewicz,
a wcze)niej stanowiska stracili prezes K#, jego zast&pca oraz b$yskotliwy twórca rozk$adu
jazdy. Sprz"tanie trwa do dzisiaj. Straty finansowe si&gaj" na razie 60 mln z$. Trwa audyt
w Inteko, spó$ce-córce )l"skich kolei, a tak%e
)ledztwo Prokuratury Okr&gowej w Katowicach.
! KOLEJN,, udan" operacj& przeszczepienia
twarzy przeprowadzono w Centrum Onkologii
w Gliwicach. Pacjentk" by$a m$oda kobieta.
! KUSZ, turystów b&dzi+skie podziemia
pod Wzgórzem Zamkowym otwarte w po$owie
grudnia. Atrakcji w podziemiach – a w$a)ciwie
schronach wzniesionych w ostatni" wojn&
przez w$adze niemieckie – nie zabraknie. B&dzie tu i targ )redniowieczny, i browar, i kopalnia, i cementownia a nawet zabytkowy tramwaj.
Wszystko, jak b&dzie cieplej…
! PAMI*- o wydarzeniach w kopalni
„Wujek”, sprzed 32 lat ju%, nie ginie. Poza obchodami rocznicowymi upami&tniaj"cymi wydarzenia z 16 grudnia [przypomnijmy – oddzia$y wojska i milicji pacyfikuj"c kopalni& zabi$y 9
górników, a rani$y 21], zadebiutowa$a cyfrowa

i multimedialna ksi"%ka o wydarzeniach z „Wujka” [jej pomys$odawc" i wspó$twórc" jest Pawe$ Pola+ski z Warszawskiej Szko$y Filmowej],
któr" bezp$atnie mo%na pobra' ze strony internetowej Muzeum Izby Pami&ci Kopalni Wujek.
! UPAMI*TNIONO tak%e rocznic& pacyfikacji kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrz&biu Zdroju, jaka mia$a miejsce dzie+ wcze)niej
przed tragiczn" pacyfikacj" kopalni „Wujek” – dok$adnie 15 grudnia 1981. Wtedy pluton specjalny Milicji Obywatelskiej po raz
pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego
strzela$ do strajkuj"cych górników.
! TATUSIU, mo%esz te% chodzi' w sukience – oznajmi$ maluch w rybnickich Chwa$owicach ojcu [który nie by$ Szkotem] i… rozp&ta$o si& piek$o, genderowe na dodatek. Dyrektorka
przedszkola, do którego chodzi$ ten i inne maluchy zosta$a zaszczuta po nawo$ywaniach
z ambon do „antygenderowej” krucjaty. Nie pomog$y t$umaczenia, %e to zwyk$y unijny program edukacyjny. Do akcji w$"czyli si& politycy, nie zawsze fortunnie. A na budynkach
dwóch przedszkoli w Rybniku-Chwa$owicach
rozwieszano plakaty z kopuluj"c" par" i has$em
„Stop homo terrorowi. Chro+my swoje dzieci!
Ch$opak + dziewczyna = normalna rodzina”.
Bo%e, to' to wojna religijna…
! KULTURALNYM wydarzeniem grudnia
by$a niew"tpliwie przed)wi"teczna promocja albumu „Domy i gmachy Katowic” autorstwa Micha$a Bulsy, Grzegorza Grzegorka (ten drugi jest
równie% wydawc" i redaktorem ksi"%ki) i Beaty Witaszczyk. Jest to kontynuacja ciesz"cej
si& powodzeniem, zesz$orocznej publikacji
„Ulice i place Katowic”. Dzi&ki nim mo%na odby' niezwyk$" i sentymentaln" podró% po katowickiej przestrzeni miejskiej. Wydawca zapowiada dodruk pierwszej cz&)ci.
! ZWANY „legend" Jasnej Góry”, paulin o.
Jerzy Tomzi+ski sko+czy$ 95 lat. To najstarszy
pauli+ski mnich i jedyny %yj"cy w Polsce
uczestnik Soboru Watyka+skiego II. Dwukrotnie piastowa$ urz"d genera$a zakonu paulinów,
trzykrotnie przeora Jasnej Góry.
! W!ADZE Zabrza kategorycznie zabroni$y organizowania wiecu „Nie dla cyga+skiej
przest&pczo)ci w Zabrzu”, który na 21 grudnia
zapowiada$o Narodowe Odrodzenie Polski
i grupa Patrioci Górnik Zabrze. W Zabrzu mieszka pó$ tysi"ca Romów. W$adze miasta obawia$y si& zaognienia sytuacji spo$ecznej i niekontrolowanych rozruchów.
! SYLWESTER i Bo%e Narodzenie by$y
w tym roku bez)nie%ne. Intensywnych opadów
nale%y spodziewa' si& na… Wielkanoc.
KRONIKARZ

(egnamy z wielkim smutkiem

!p. bp. TADEUSZA SZURMANA
(1954-2014)
Zwierzchnika katowickiej diecezji
Ko)cio$a ewangelicko-augsburskiego
i zast&pc& zwierzchnika tego Ko)cio$a w Polsce,
wybitnego duchownego,
or&downika idei ekumenizmu,
#l"zaka spod Cieszyna, który pokocha$ ca$y #l"sk
z jego wielokulturowo)ci" i wieloreligijno)ci",
wspania$ego Cz$owieka, poet&,
przyjaciela naszego pisma,
uhonorowanego tytu$em Przyjaciel „#l"ska”.
Zespó$ redakcyjny miesi&cznika „#l"sk”
Jego Osobie i dzie"u po#wi$cimy szkic w kwietniowym
– #wi%tecznym wydaniu naszego pisma.

P

raktycznie do 1988 roku Henryk S!awik pozostawa! w Polsce a nawet
na rodzinnym "l#sku postaci# nieznan#.
Wprawdzie w roku 1946 zosta! patronem ulicy (dzisiejszej Zabrskiej), ale tylko przez kilka dni, poniewa$ w!adza ludowa szybko si%
zorientowa!a, $e to nie jest bohater na ten
czas (jej czas). Bo jak mo$na tak honorowa&
delegata rz#du Sikorskiego, pos!a do „sanacyjnego” Sejmu "l#skiego itd.? W dodatku
"l#zaka, czyli „element niepewny”. Jednak
w roku 1968 jeszcze raz S!awik zosta!
wspomniany w „G!osie Pracy” w kontek'cie
wydarze( marcowych (Polacy ratowali )ydów, którzy okazali si% niewdzi%czni).
W tek'cie pomini%to zasadnicze szczegó!y
dotycz#ce bohatera, bo tkwi! w nich diabe!,
a nawet znacznie gorzej – Ko'ció! katolicki. S!awik bowiem ratowa! od zag!ady )ydów przy pomocy duchownych wystawiaj#cych im na polskie nazwiska metryki
chrztu. Jego biografia te$ nie bardzo pasowa!a do akceptowanych wtedy wzorców, poniewa$ by! socjalist# do'& antykomunistycznym. W swojej gazecie pisa! o ZSRR
– mówi#c eufemistycznie – ma!o entuzjastycznie. Powtórnie wi%c skazany zosta!
na przemilczenie. I musia!o min#& kolejnych 20 lat, $eby zacz#! powraca& do spo!ecznej pami%ci. Dopiero wtedy pojawi!y si%
pierwsze publikacje prasowe, nast%pnie
ksi#$ki, podj%to tak$e badania naukowe.
O $yciu i dzia!alno'ci S!awika napisano ju$
wiele, równie$ w naszym miesi%czniku ukaza!o si% kilka tekstów, mimo to – przeprowadzi!em tak# prywatn# sond% – wci#$ pozostaje szerzej ma!o znany. Przypomn% wi%c
bardzo skrótowo niektóre fakty z jego $yciorysu. Urodzi! si% w Szerokiej w rodzinie ubogiej. Sko(czy! czteroklasow# szko!% ludow#,
oczywi'cie niemieck# (w pó*niejszym czasie znajomo'& tego j%zyka bardzo mu si%
przyda!a). Po I wojnie 'wiatowej i powrocie
z rosyjskiej niewoli by! powsta(cem 'l#skim.
W Polsce anga$owa! si% w dzia!alno'& spo!eczn#, o'wiatow#, polityczn# i dziennikarsk#. Zamieszka! w Katowicach przy ul. "w.
Jana (kamienic% spalili radzieccy wyzwoliciele miasta). Zosta! redaktorem naczelnym
„Gazety Robotniczej” – organu PPS. By!
dziennikarzem wojuj#cym, polemizowa! zarówno z korfantowsk# „Poloni#” jak i z pras# sanacyjn# (zw!aszcza po przewrocie majowym). Interesowa!a go g!ównie tematyka
spo!eczna (w „Czarnym ogrodzie” Ma!gorzaty Szejnert jest informacja o tym, jak bez
urz%dowych zezwole( zjecha! do kopalni, aby
zrobi& reporta$ o strajkuj#cych górnikach).
Najwa$niejszy jest jednak czas II wojny 'wiatowej. S!awik, wpisany przez Niemców
na list% do aresztowania, uciek! na W%gry.
Tam spotka! Jozsefa Antalla, delegowanego
przez rz#d Królestwa W%gier do opieki
nad polskimi uchod*cami, który zaproponowa! mu wspó!prac%, dzi%ki czemu mnóstwo
Polaków uda!o si% uratowa& a nawet przerzuci& do polskich si! zbrojnych na Zachodzie.
W tym te$ czasie zacz%!a si% ich wielka akcja ratowania )ydów uciekaj#cych z Polski.
By!o w'ród nich wiele dzieci (wiadomo ze
'wiadectw, $e niektóre z nich wyrzuci!y z poci#gów matki wiezione do obozów koncentracyjnych). A one przetrwa!y wojn% dzi%ki
stworzonemu przez Antalla i S!awika sieroci(cowi niby dla dzieci polskich oficerów.
Pomagali ksi%$a wystawiaj#cy 'wiadectwa
chrztu. Ocala!y tysi#ce. Zdradzony S!awik,
mimo tortur, nie wyda! Antalla. Zosta! stracony w Mauthausen w1944 roku.
Od osób dobrze poinformowanych wiem,
$e nasz bohater wróci! do Katowic przez W%gry, tam go odkryto wcze'niej i doceniono.

Sejmik "l#ski zdecydowa!, $e rok 2014
b%dzie w naszym województwie Rokiem Henryka S!awika

Tablica pami!tkowa po"wi#cona Henrykowi S$awikowi usytuowana przy ulicy "w. Jana w Katowicach.

D!ugi powrót
bohatera
By& mo$e dlatego, i$ Jozsef Antall, syn Jozsefa – przyjaciela S!awika, zosta! premierem
W%gier po 1989 roku. Mniej wi%cej w tym
samym czasie poszukiwanie rodziny swojego wybawcy zaczyna Henryk Zvi Zimmermann z Izraela. Odnajduje j# (matka prze$y!a obóz a córk% odnalaz! i wyekspediowa!
do Katowic Antall. Nied!ugo potem, w 1990
roku instytut Yad Vashem nada! po'miertnie
S!awikowi medal „Sprawiedliwy w'ród Narodów "wiata”.
Powrót naszego bohatera na "l#sk nast%puje jednak tak naprawd% dopiero w 2004 roku.
Wtedy to Rada Miasta Jastrz%bia podejmuje
uchwa!% o nadaniu imienia Henryka S!awika
Gimnazjum nr 3, a na katowickim cmentarzu
przy ul. Sienkiewicza zostaje wmurowana tablica pami#tkowa. W roku 2008 Jastrz%bie ma
ju$ ulic% imienia bohaterskiego "l#zaka,
a w Katowicach powstaje stowarzyszenie
HENRYK S+AWIK – )YCIE I DZIE+O.
Ukazuj# si% kolejne publikacje, odbywaj# wyk!ady i naukowe seminaria. W lutym roku 2010 w czasie organizowanego przez
Urz#d Miasta i Stowarzyszenie „Dnia W%gierskiego w Katowicach” prezydent RP Lech Kaczy(ski dekoruje po'miertnie Henryka S!awika Orderem Or!a Bia!ego, a Jozsefa Antalla
Krzy$em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
W uroczysto'ci uczestniczy prezydent W%gier
Laszlo Solyom. O to odznaczenie apelowa!o do prezydenta Stowarzyszenie, a inicjatyw% popar! metropolita katowicki abp Damian
Zimo(. Kolejne uroczysto'ci odbywaj# si%
od tej pory w Katowicach i na W%grzech. Za'
w Warszawie, parku wilanowskim, posa-

dzono trzy lipy ku czci S!awika, Antalla
i Wallenberga, którzy w czasie II wojny
'wiatowej nie'li ratunek )ydom na terytorium
Królestwa W%gier. W uroczysto'ci udzia!
wzi%li ambasadorowie Szwecji, W%gier i Izraela oraz wiceprezydent Katowic. W rok pó*niej prezydenci Bronis!aw Komorowski i Janos na terenie obozu Mauthausen ods!onili
tablic% upami%tniaj#c# zamordowanego tam
S!awika i innych cz!onków Komitetu Obywatelskiego. W akcie tym uczestniczy!a delegacja Miasta Katowice oraz wnuk bohatera Zbigniew Kutermak.
Wiceprezydent Miasta Katowice Micha!
Luty od którego uzyska!em wiele z wykorzystanych w tym tek'cie informacji, mówi
mi równie$, $e Henryk S!awik i Jozsef Antall b%d# mieli w Katowicach swój pomnik. Ma stan#& przed budowanym centrum
kongresowym. To bardzo dobrze. Dla Katowic, ale te$ sprawiedliwo'ci dziejowej. Bo
prze'laduje mnie my'l, jak bardzo nie potrafimy „sprzeda&” 'wiatu naszej historii. Albo nie chcemy, bo decyduj# jakie' partykularne wzgl%dy polityczne. Schindler, który
uratowa! mniej )ydów ni$ S!awik zosta!
przez film Spielberga wypromowany wsz%dzie. Wallenbergowi z dyplomatycznym
paszportem na pewno by!o !atwiej ni$
uchod*cy ze "l#ska. Niestety w wielu wydanych u nas publikacjach ju$ w tytule og!aszano: „polski Wallenberg”, „'l#ski Wallenberg”, a przecie$ by!a szansa, $eby kto'
napisa! „Wallenberg – szwedzki S!awik”.

BOGDAN WIDERA
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JAN F.
LEWANDOWSKI

Czy kto! jeszcze wie, co to by"a tangenta?
Przywo"ujemy nieraz dobrodziejstwa przedwojennej
autonomii, lecz ma"o kto wie, jak dzia"a"a ona
praktycznie w sferze finansowej.

Przypomnienie
Skarbu !l"skiego

tucie OrW Sta
ga nicz nym

Województwa !l"skiego z 1920 roku przewidziano utworzenie osobnego Skarbu !l"skiego, który oddzielono od Skarbu Pa#stwa. W ten
sposób autonomia $l"ska mia%a trwa%" podstaw& finansow", a Sejm !l"ski dysponowa% w%asnymi funduszami, które wydatkowano zgodnie
z jego wskazaniami, czyli z ustawami bud'etowymi. Dochody Skarbu
!l"skiego oparte by%y na ogólnych
ustawach podatkowych Rzeczypospolitej.
Jednak podatki i inne op%aty publiczne w&drowa%y nie bezpo$rednio do War sza wy, lecz w%a $nie
do Skarbu !l"skiego, który posiada% w%asn" administracj& podatkow". Nie by%o w Katowicach pa#stwo wej Izby Skar bo wej, jak
w innych województwach. Pobieranie podatków nale'a%o do !l"skie go Wy dzia %u Skar bo we go
Urz& du Wo je wódz kie go, któ ry
przyjmowa% wp%ywy nie tylko dla
Skarbu !l"skiego, lecz ponadto
dla Skarbu Pa#stwa w Warszawie. Niemniej administracja !l"skiego Wydzia%u Skarbowego op%aca na by %a w ca %o $ci z bu d'e tu
autonomicznego województwa $l"skiego.
Tangenta
opiero w nast&pnej kolejno$ci

D Skarb !l"ski rozlicza% si& ze
Skarbem Pa#stwa w Warszawie,
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Drapacz chmur w Katowicach, w którym mia!y siedzib" ró#ne agendy skarbowe.

przekazuj"c mu corocznie cz&$( dochodów na potrzeby ogólnopa#stwowe, stosownie do liczby mieszka#ców województwa $l"skiego
i jego si%y podatkowej. Przekazywan" do bud'etu ogólnopolskiego kwot& nazywano tangent". Jej wysoko$(
ustalano corocznie pomi&dzy rz"dem
polskim i !l"sk" Rad" Wojewódzk",
na podstawie specjalnego wzoru
wyliczeniowego.
Relacje finansowe mi&dzy Skarbem Pa#stwa i Skarbem !l"skim nale'a%y zatem do fundamentalnych
zagadnie# autonomii. Jednak w projektach Statutu Organicznego, które w 1920 roku trafi%y do Sejmu
Ustawodawczego w Warszawie, nie
ustalono ich precyzyjnie. Dzi&ki
wspomnieniu Paw%a Kempki z Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
w Bytomiu wiemy, 'e na pocz"tku
lipca 1920 roku z Warszawy nadesz%o do Bytomia telegraficzne we-

zwanie reprezentanta Komisariatu
w celu rozstrzygni!cia sprawy podzia"u finansów.
Delegowany z Bytomia mecenas
Kempka pojawi" si! w Warszawie
oko"o 7 lipca 1920 roku, by negocjowa# z wiceministrem skarbu
Romanem Rybarskim, wybitnym
ekonomist$. Dzi!ki przedwojennej
relacji Kempki wiemy, %e to profesor Rybarski zaproponowa" specjalny wzór dla obliczania tangenty, a Kempka zaakceptowa" jego
propozycj!.
W efekcie w dodatku do artyku"u
pi$tego Statutu Organicznego ustalono, i% ze Skarbu &l$skiego oddawana b!dzie do Warszawy tangenta w wysoko'ci ustalanej wedle
wzoru:
c d a
–––(–
2 2 b
gdzie:
a = ludno'# cywilna województwa
'l$skiego
b = ludno'# cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, "$cznie z województwem 'l$skim
c = dochody Skarbu &l$skiego z podatków i op"at, lecz bez dochodów z dodatków do podatków
d = dochody "$czne Skarbu Rzeczypospolitej i Skarbu &l$skiego z podatków i op"at, lecz bez
dodatków do podatków.
Pocz$tkowo tangenta wynosi"a
do 40 procent dochodów Skarbu &l$skiego, lecz po zlikwidowaniu podatku w!glowego i wprowadzeniu
pa)stwowego monopolu tytoniowego i spirytusowego (na czym
bardzo ucierpia"y dochody Skarbu
&l$skiego) nigdy ju% pó*niej nie
p"acono tangenty w takiej wysoko'ci. Dzia"o si! to za cich$ zgod$ Ministerstwa Skarbu w Warszawie,
gdzie zdawano sobie spraw!, %e
wprowadzenie w 1924 roku monopolu pa)stwowego na spirytus i tyto) spo wo do wa "o za sad ni cze
zmniejszenie dochodów Skarbu &l$skiego, które przedtem do niego
nale%a"y.
W publikacji pos"a Sejmu &l$skiego, Stanis"awa Janickiego „&l$sk
na "onie Macierzy” z 1929 roku wyliczono, %e przez utrat! akcyzy spirytusowej i tytoniowej dochody
Skarbu &l$skiego w po"owie lat
dwudziestych (kiedy wprowadzono
monopole pa)stwowe) zmniejszy"y
si! o kwot! oko"o 30 milionów z"otych rocznie. Podobnie by"o z podat-

kiem w!glowym, który w 1924 roku zasili" Skarb &l$ski kwot$ 30 milionów z"otych, ale w 1925 roku ju%
go nie by"o. By"y to kwoty dla
Skarbu &l$skiego zasadnicze, skoro
rzeczywiste jego dochody wynosi"y w tamtych latach poni%ej stu milionów z"otych.
Dlatego sprawa wysoko'ci tangenty sta"a si! przedmiotem nieustannych dyskusji, a potem i sporów
mi!dzy Warszaw$ i Katowicami.
Z regu"y p"acono tangent! ni%sz$ ni%
zaplanowano we wzorze profesora
Rybarskiego i przekazywano j$
do Skarbu Pa)stwa przewa%nie dopiero z nadwy%ki bud%etowej. Natomiast wi!kszo'# podatków pobieranych w wo je wódz twie 'l$ skim
pozostawa"a na miejscu.
Jakie by!y podatki?
akie to by"y podatki? Po przej!-

J ciu województwa 'l$skiego przez
Pol sk! naj pierw obo wi$ zy wa "y

przez krótki czas dawniejsze podatki ustalone za czasów pruskich i austriackich, lecz szybko zosta"y one
zast$pione przez podatki uchwalane przez Sejm Rzeczypospolitej.
Z pocz$tku wp"ywa"y do Skarbu
&l$skiego znaczne kwoty z osobnego podatku w!glowego, który zlikwidowano z ko)cem 1924 roku.
Natomiast akcyzy spirytusowa i tytoniowa zosta"y odj!te Skarbowi
&l$skiemu z chwil$ wprowadzenia
monopolu pa)stwowego: spirytusowego z dniem 1 stycznia 1924, a tytoniowego z dniem 1 stycznia 1925
roku. Do tego dochodzi"a drobniejsza akcyza solna, przej!ta przez
monopol pa)stwowy tak%e 1 stycznia 1925 roku.
Monopole pa)stwowe zosta"y
wprowadzone na terenie województwa 'l$skiego bez wymaganej zgody Sejmu &l$skiego, który uchwali" 8 lipca 1925 roku specjaln$
rezolucj!, w której okre'li" zaprowadzenie pa)stwowego monopolu spirytusowego w województwie 'l$skim za nie do pusz czal ne. Nie
zapytano o zgod! Sejmu &l$skiego.
Pos"owie Sejmu &l$skiego widzieli w tym naruszenie Statutu Organicznego, w tym jego artyku"u 8a,
stanowi$cego, %e „zmiany ustaw,
dotycz$cych górnictwa, przemys"u, han dlu i r! ko dziel nic twa,
obowi$zuj$cych w Województwie
&l$skiem w dniu przej!cia Górnego &l$ ska przez Pol sk!, mo g$

nast$pi# tylko za zgod$ Sejmu &l$skiego”.
Przypomnijmy, %e przeprowadzono wtedy reform! finansowo-skarbow$ W"adys"awa Grabskiego (premie ra i mi ni stra skar bu), któ ra
wprowadzi"a z"otego w miejsce
marki polskiej. Podstaw$ reformy
by" zaprowadzony w 1923 roku
na trzy lata specjalny podatek maj$tkowy (w przypadku podatku maj$tkowego równie% nie zapytano o wymagan$ zgod! Sejmu &l$skiego,
który tym razem, dla dobra sprawy
reformy, nie sk"ada" protestu).
Po reformach Grabskiego najwa%niejszymi *ród"ami dochodu
Skarbu &l$skiego pozosta"y podatki dochodowy i przemys"owy, a ponadto drobniejsze wp"ywy z podatku gruntowego. Do tego niewielkie
wp"ywy z maj$tku samego województwa.
Nies"ychanie dotkliwa okaza"a
si! dla Skarbu &l$skiego utrata
wspomnianych op"at akcyzowych
za tyto) i spirytus i to nie tylko z powodu zmniejszenia dochodów (oko"o 30 milionów z"otych rocznie!), ale
tak%e z powodu narastaj$cego sporu ze Skarbem Pa)stwa.
„Dochody z tych monopolów – pisa" w 1929 roku dobrze zaznajomiony z tematem pose" Stanis"aw Janicki – wp"ywaj$ bezpo'rednio do
skarbu pa)stwa. Skarb pa)stwa %$da" jednak nadal od skarbu 'l$skiego wy%ej wspomnianej tangenty
w tej samej proporcjonalnej wysoko'ci, jak w pierwszych latach istnienia województwa 'l$skiego. Swe
stanowisko uzasadnia" tym, %e da"
w zamian &l$skowi inne *ród"a dochodowe, mianowicie w postaci
zwi!kszonych wp"ywów z podatku
dochodowego i przemys"owego.
Sejm &l$ski sta" natomiast na stanowisku, %e po odebraniu mu na rzecz
skarbu pa)stwa tak powa%nych dochodów, skarb 'l$ski tangenty w tej
samej wysoko'ci p"aci# nie powinien”.
Dlatego je'li za rok 1924 zap"acono a% 34 miliony z"otych tangenty
(przy "$cznych wydatkach Skarbu
&l$skiego w wysoko'ci 95, 5 miliona z"otych), to za rok 1925 nie odprowadzono jej do Warszawy wcale, a w 1926 roku odprowadzono
tylko pó"tora miliona z"otych. Jednak ju% za rok bud%etowy 1927/1928
zap"acono znowu 17.350.000 z"otych tangenty.
Sprawa by"a o tyle skomplikowana, %e pomimo wzoru profesora
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Rybarskiego nie by!o "cis!ego i precyzyjnego okre"lenia, jakie cz#"ci
konkretnych podatków przypadaj$
Skarbowi %l$skiemu, a jakie Rzeczypospolitej. Precyzyjne relacje mia!a dopiero okre"li& osobna ustawa.
„Przysz!a ustawa o skarbie "l$skim – pisa! wspomniany pose! Janicki w 1929 roku – zawiera& musi
wyra'ne rozgraniczenie dochodów
podatkowych tak dla skarbu "l$skiego, jako te( i dla skarbu pa)stwa,
wi#c przepisze wyra'nie, jaka cz#"&
danego podatku, wzgl#dnie jaki podatek przypada& ma skarbowi "l$skiemu, a jaki bezpo"rednio skarbowi Rzeczypospolitej”.
W 1920 roku zapowiedziano, (e
Rada Ministrów – w porozumieniu
ze %l$sk$ Rad$ Wojewódzk$ – przedstawi projekty równobrzmi$cych
ustaw Sejmu Rzeczypospolitej i Sejmu %l$skiego reguluj$cych wzajemne relacje podatkowe i skarbowe,
lecz ustawy takiej nigdy nie uchwalono. Rz$d polski, mimo zobowi$zania do inicjatywy ustawodawczej
(na mocy artyku!u 5 Statutu Organicznego), nigdy z ni$ nie wyst$pi!.
Przez wszystkie lata autonomii, a(
do 1939 roku, panowa!a w tej materii prowizorka.
Przesadne wymiary
ies!ychanie wymowne s$ dane

N o podatkach zbieranych w Polsce i w województwie "l$skim.

Przyk!adowo w 1924 roku (a zatem
ju( po wprowadzeniu z!otówki)
w ca!ej Rzeczypospolitej wp!ywy
z podatków wynosi!y !$cznie ponad 552 miliony z!otych, a w tym
podatki z województwa "l$skiego
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Sejm !l"ski obraduje.

wynosi!y 85,7 miliona z!otych. Zatem na województwo "l$skie przypada!o ponad 15 procent wszystkich
zebranych w Polsce podatków.
Je"li w Polsce, z wy!$czeniem województwa "l$skiego, wp!ywy z podatków wynosi!y w 1924 roku 467
miliony z!otych, to na jednego statystycznego Polaka przypada!o 18,1
z!otego podatku. W tym samym
roku na jednego statystycznego
mieszka)ca województwa "l$skiego przypada!o niespe!na 78 z!otych
podatku. Z tego wynika, (e statystyczny mieszkaniec województwa
"l$skiego oddawa! pa)stwu polskie mu (a naj pierw oczy wi "cie
Skarbowi %l$skiemu) ponad czterokrot nie wi# cej ni( sta ty stycz ny
mieszkaniec reszty Polski. Daje to
wra(enie o sile podatkowej województwa "l$skiego na tle Rzeczypospolitej!
Podobnie by!o w kolejnych latach.
Z wylicze) pos!a Sejmu %l$skiego,
Stanis!awa Janickiego, wynika, (e
w 1926 roku województwo "l$skie
zap!aci!o 1,9 procenta podatku grunto we go, 11,3 pro cen ta po dat ku
od kapita!ów i rent, 11,5 procenta podatku przemys!owego, 19,8 procenta podatku dochodowego i a( 32
procent podatku maj$tkowego zebranego w ca!ej Polsce, a województwo
"l$skie liczy!o tylko 4 procent mieszka)ców Polski. Dane te daj$ wra(enie o znaczeniu gospodarczym województwa "l$skiego dla Polski.
Zdaniem wielu polityków i górno"l$skich dzia!aczy gospodarczych,
w tym Korfantego, ju( w latach
dwudziestych Polska przesadnie
eksploatowa!a gospodark# województwa "l$skiego, co by!o szczególnie widoczne przy wprowadzeniu

przez premiera Grabskiego podatku
maj$tkowego. Jego urz#dnicy wyliczyli wtedy, (e w ca!ej Polsce w ci$gu kilku lat pozostaje do "ci$gni#cia 509 milionów z!otych, z czego
na województwo "l$skie przypada!o a( 183, 5 miliona z!otych, czyli
ponad 36 procent wyliczonego podatku. By!a to kalkulacja przesadzona, zarówno dla Polski, jak i dla województwa "l$skiego. Dlatego nie
da!o si# zebra& pierwotnie zak!adanej kwoty podatku maj$tkowego.
Przez niespe!na dwa lata rz$dów
Grabskiego, Korfanty pozostawa! nieraz w opozycji, protestuj$c przeciwko nadmiernemu obci$(aniu przemys!u górno"l$skiego. Jak podawa!
potem Korfanty, stosowano wobec
przemys!u górno"l$skiego absurdalne
wyliczenia podatkowe. Zdarza!o si#,
(e do ustalenia wysoko"ci podatku maj$tkowego szacowano pok!ady w#glowe bez wzgl#du na to, czy mog!y by&
eksploatowane nast#pnego dnia, za
500 czy za 1000 lat. Zdarzy!o si#, (e
spó!ce Gieschego narzucono podatek
przekraczaj$cy warto"& jej maj$tku.
Z regu!y koncerny wygrywa!y potem
z rz$dem procesy s$dowe.
Nie by!o przesadne stwierdzenie
Korfantego, (e udan$ reform# finanso w$ Grab skie go sfi nan so wa no
w jednej trzeciej z podatków "ci$gni#tych ze %l$ska, licz$cego przecie( zaledwie 4 procent mieszka)ców Rzeczypospolitej.
300 milionów nadp!aty
braku precyzyjnej regulacji wy-

Z nika!y nieustannie spory o tangent#. W!adze skarbowe w Warsza-

wie domaga!y si# jej corocznie,
a w Katowicach wyliczano, (e zosta!a ona nadp!acona i domagano si#
zwrotu nadp!aty.
Z takimi postulatami wyst#powa!a w Sej mie %l$ skim opo zy cja.
Z wnioskiem o zwrot wieloletniej
nadwy(ki wyst$pili 18 marca 1931
roku pos!owie chadecji i Narodowej
Partii Robotniczej, domagaj$c si#
przeprowadzenia negocjacji z w!adzami skarbowymi w Warszawie.
W lipcu 1931 roku do Warszawy
pojecha!a liczna delegacja Sejmu
%l$skiego z marsza!kiem Konstantym
Wolnym na czele. Z nim pojechali
pos!owie rz$dz$cej sanacji i opozycji: Czes!aw Chmielewski (chadecja),
W!odzimierz D$browski (sanacja),
Siegmund Glücksmann (socjalista
niemiecki), Johann Schmiegel (kato-

li cy nie miec cy), Igna cy Si ko ra
(NPR), Józef Witczak (sanacja)
i Adam Kocur (sanacja). Z delegacj!
sejmow! pojecha" do Warszawy nawet wojewoda Gra#y$ski.
W Sejmie %l!skim pos"owie zwykle k"ócili si& zawzi&cie, lecz tym razem wszy scy by li jed no my'l ni
i zgodnie twierdzili: to Warszawa jest
winna nam pieni!dze i powinna je
odda(! Jednym g"osem mówili chadecy i socjali'ci, Niemcy i sanatorzy,
w"!cznie z wojewod! Gra#y$skim,
który równie# doszed" do przekonania, #e to jego kasa wojewódzka pozostaje pokrzywdzona.
Podczas rozmowy z ministrem
skarbu Janem Pi"sudskim i wiceministrem skarbu Stefanem Starzy$skim
w dniu 21 lipca 1931 roku delegaci
%l!ska wyliczyli, #e Warszawa winna jest Skarbowi %l!skiemu 300 milionów z"otych! By"a to na owe
czasy suma zawrotna. Jednak wiceminister Starzy$ski uparcie broni"
Skarbu Pa$stwa, twierdz!c, #e to
Skarb %l!ski winien jest pa$stwu polskiemu 200 milionów z"otych. Negocjacje spe"z"y na niczym. Obie strony pozosta"y przy swoim stanowisku.
Podczas tej konferencji urz&dnicy
Ministerstwa Skarbu wciskali delegacji 'l!skiej najzwyczajniejsz!
ciemnot&, #e wprowadzone przez
pa$stwo polskie op"aty monopolowe (akcyzowe) nie s! wcale podatka mi, a do cho da mi z przed si& biorstw pa$ stwo wych. Z ta k!
interpretacj! delegaci Sejmu %l!skiego nie mogli si& zgodzi( i powo"ywali si& na opinie najwybitniejszych znawców skarbowo'ci, #e
„op"aty te nie zmieniaj! swego charakteru podatku po'redniego z tego
powodu, #e wp"ywaj! do Skarbu
z monopolów pa$stwowych” i #e
stanowi! one najzwyczajniejszy
„podatek po'redni, ró#ni!cy si&
od zwyk"ych podatków, tylko sposobem jego 'ci!gania”.
Na tym sprawa si& nie zako$czy"a. Na posiedzeniu Sejmu %l!skiego 18 stycznia 1932 roku pose" sprawozdawca Czes"aw Chmielewski
po zrelacjonowaniu wizyty w Warszawie przedstawi" wyliczenia komisji bud#etowo-skarbowej, z których
wynika"o, #e za okres od pocz!tku 1924 do 31 marca 1930 roku Warszawa powinna zwróci( województwu 'l!skiemu 304 miliony z"otych.
Wyliczenia sporz!dzono precyzyjnie,
niemal co do z"otówki.
Na tym posiedzeniu uchwalono
powo"anie specjalnej komisji sejmo-

wej „dla spraw rozrachunku pomi&dzy Skarbem Rzeczypospolitej
i Skarbem %l!skim”, która mia"a dalej monitorowa( spraw&. W Sejmie
%l!skim powracano do tej kwestii
nieustannie, szczególnie podczas
debat bud#etowych. Ale trzystumilionowej nadp"aty tangenty nie za"atwiono do ko$ca II Rzeczypospolitej.
Po!yczka ameryka"ska
uprawnie$ Sejmu %l!skiego

Do nale#a"o ponadto zaci!ganie
po#yczek, w tym zagranicznych,

z czego skorzystano w 1928 roku,
zaci!gaj!c po#yczk& w wysoko'ci 100 milionów z"otych w bankach
ameryka$skich. By"a to pierwsza po#yczka Skarbu %l!skiego.
Z inicjatyw! zaci!gni&cia po#yczki na ce le in we sty cyj ne w lu tym 1928 roku wyst!pi"a na forum
Sejmu %l!skiego Rada Wojewódzka, uzyskuj!c pe"ne poparcie. Pos"owie przyj&li propozycj& wojewody
Gra#y$skiego, zgadzaj!c si& z wy"o#on! przez niego pó)niej argumentacj!, #e „jednorazowy wi&kszy wysi"ek jest konieczny, je#eli chcemy
sko$czy( z nieproduktywn! "atanin! z roku na rok, je#eli chcemy Woje wódz two po de rwa( z miej sca
na taki poziom w pewnych dziedzinach pracy, na którym ju# z normalnych dochodów bud#etowych b&dzie
mo#na realizowa( racjonalny program gospodarczy”.
Negocjacje z bankierami ameryka$skimi prowadzili w maju 1928
roku w Warszawie pose" Stanis"aw
Ja nic ki (re pre zen tu j! cy %l! sk!
Rad& Wojewódzk!) i naczelnik wydzia"u skarbowego Franciszek Bielak, przy wspó"udziale przedstawicieli Ministerstwa Skarbu rz!du
polskiego. Po trzech tygodniach
pertraktacji zaci!gn&li po#yczk&
w wysoko'ci 11.200.000 dolarów
(czyli w przeliczeniu 100 milionów
z"otych), któr! województwo 'l!skie mia"o w pó"rocznych ratach
sp"a ca( przez trzy dzie 'ci lat.
Do Skarbu %l!skiego pieni!dze
wp"yn&"y w czerwcu 1928 roku.
„Po#yczka ta, aczkolwiek uzyska na nie na ide al nych wa run kach – napisa" negocjator Stanis"aw Janicki – nale#y mimo to
do najkorzystniejszych po#yczek
zagranicznych, jakie od powstania
nowego pa$stwa polskiego zagranica pa$stwu czy te# innym zwi!z-

kom komunalnym w Polsce udzieli"a”.
Podczas posiedzenia Sejmu %l!skiego w dniach 1-2 sierpnia 1928
roku opozycja, z Korfantym na czele, mia "a w!t pli wo 'ci, czy aby
na pewno warunki sp"aty po#yczki
s! tak korzystne, jak to sugerowali
pose" Janicki i wojewoda Gra#y$ski,
lecz ostatecznie zaakceptowano jego sprawozdanie.
Przyj&to wtedy równie# istotn! rezolucj&, #e „po#yczka mo#e by(
u#yta tylko na inwestycje znajduj!ce si& w obr&bie Województwa %l!skiego, i to na inwestycje pozostaj!ce w"asno'ci! Województwa lub
te# na po#yczki udzielane gminom
wy zna nio wym, ko mu nal nym,
zwi!zkom celowym, zwi!zkom komunalnym, gminom miejskim, wiejskim i Wydzia"om powiatowym
Województwa %l!skiego”.
Troska pos"ów o dobro regionu
sz"a tak daleko, #e w kolejnej rezolucji uchwalili, #e przy inwestycjach z po#yczki ameryka$skiej
„zatrudnia( wolno w zasadzie tylko
robotników i personel od pó" roku co
najmniej zamieszka"y w Województwie, tak sa mo rze mie'l ni ków
i przedsi&biorców”.
Znaczne kwoty po#yczki ameryka$skiej przeznaczono na budow&
dróg (12 milionów z"otych), kolei (5
milionów), %l!skich Technicznych
Zak"adów Naukowych w Katowicach (12 milionów), gimnazjum
w Lubli$cu (3 miliony), ponadto
na doko$czenie budowy gmachu
Urz&du Wojewódzkiego (4 miliony),
sa na to rium
prze ciw gru) li cze
w Istebnej (pó"tora miliona z"otych) i pomniejsze inwestycje wojewódzkie.
Na po#yczki dla gmin i powiatów
przeznaczono ponad jedn! trzeci!
ca"ej kwoty. Z tej mo#liwo'ci skorzysta"o wtedy 12 gmin miejskich
i 41 wiejskich (a ponadto 3 powiaty). Gminy najch&tniej inwestowa"y w budow& dróg, wodoci!gów
i kanalizacji, elektryfikacj& oraz
w budow& szkó" i mieszka$.
Z proponowanej listy inwestycji
pos"owie skre'lili wojewodzie Gra#y$skiemu tylko budow& bursy akademickiej w Krakowie, bo uznali, #e
chodzi o subwencj&, a tej z po#yczki ameryka$skiej udzieli( im nie
by"o wolno.
(Fragment ksi!"ki
„Czas Autonomii”,
która uka"e si# wkrótce)
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Kochali!my go. Im bardziej zaciera si" w naszych
oczach jego posta#, tym mocniej uobecnia si" w naszej
!wiadomo!ci. By$ dla nas wa%ny, cho# nie zawsze
umieli!my to doceni#. Cz"sto spierali!my si" z nim. Denerwowa$ nas swoj& apodyktyczno!ci&, innym razem
rozbraja$ prostoduszno!ci&. By$ wymagaj&cy w przyja'ni, ale te% w niej szczery. Afirmowa$ %ycie i by$ w nim
jako! smutny. W jednakowym stopniu radosny i depresyjny. Odszed$ od nas 18 lutego 2009 roku. Wci&% s$yszymy jego %ywio$owy !miech.

O STEFANIE SZYMUTCE

Literatura:
marzenie
i !mier"
B
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y# wychowankiem dobrej polonistycznej szko#y. Wyszed#
spod r$ki Tadeusza Bujnickie go, mó wi# o nim: „po pro stu:
Mistrz” (ZP, 231). Jego Alf% i Omeg% by#a jednak&e – i to jest niew%tpliwe z wszystkich w%tpliwych rzeczy
!wiata tego – Alina Brodzka. Po prostu: Inka; „jedna z najwa&niejszych

kobiet w &yciu Stefana Szymutki,
a z pewno!ci% najlepiej go rozumiej%ca” (Z). Po !mierci Stefana napisa#a do mnie: „Kochany Przyjacielu,
ju& wiem […]. Nie ma s#ów. Straszno i ból”. A w kon do len cjach
na #a mach „Ga ze ty Wy bor czej”:
„bez gra nicz ny &al i wspól no ta
w bólu”.

S

zymutko – jak wszyscy z naszego pokolenia – by# strukturalistycznym „wyrobem” literaturoznawstwa lat 70. przesz#ego
stulecia. Szybko jednak zrozumia#, &e
pi$kna teoria o podmiocie jako wi%zce
cech, o narracji jako wy&szym systemie
znaczeniowym, o literacko!ci jako rzutach z osi na o!, ergo: &e ta ca#a matematyzacja do!wiadczenia literatury prowadzi do grobu. Je&eli konsekwencj%
nauczania wyj%tkowo!ci stanie si$ literaturoznawcze samobójstwo, to czy jest
sens dalej si$ ok#amywa"? „Zawsze
ciekawi#a mnie &yciowa warto!" literatury, chocia& &y#em w czasach nie
sprzyjaj%cych refleksji na ten temat: najpierw w j$zykowych odosobnieniach
strukturalizmu, potem – w!ród poststrukturalnej i postmodernistycznej niefrasobliwo!ci” – napisa# w ostatniej swojej
ksi%&ce Przeciw marzeniu? (PM, 7).
Szuka# intensywnie w#asnego miejsca. Zaczyna# od ch$ci zrozumienia roli
bada' historycznych, prawdzie (róde#
podporz%dkowuj%c prawd$ interpretacji. Czym jest historia? Czym jest historyzm jako perspektywa metodologiczna? Czy istnieje taka formu#a opisu
!wiata, któr% mo&na by nazwa" obiektywn%? I jaka jest w tym wszystkim rola podmiotu konstruuj%cego narracj$ historyczn%? Je&eli mówimy, &e x cierpia#
w X wieku, to sk%d wiemy, &e cierpia#?
A je&eli mój wspó#czesny mówi, &e cierpi, to czy jego cierpienie jest jako!
szczególnie wa&ne, wa&niejsze od mojego cierpienia? Czy prywatyzuj%c
przesz#o!", mówimy o niej w kategoriach s%du czy quasi-s%du? I dlaczego
to nas tak zajmuje?
Szymutko nie pyta# dla samego pytania. Dochodzenie do odpowiedzi
ostatecznej, a ona (miejmy t$ nadziej$) jednak przysz#a, zaj$#o mu – mniej
wi$cej – "wier"wiecze. To czas od ko'ca studiów do ko'ca jego &ycia. Czas
zmiennych wyborów tematów, gwa#townej, a czasami zach#annej mi#o!ci
do czego!, co by#o (tylko) podskórne.
W owym "wier"wieczu, przecie& przebiegaj%cym w swoim leniwym rytmie, ujawni#y si$ trzy sprawy jego
&ycia, które chcia# podj%" i rozwi%za".
Nazwijmy je teraz. Pierwsza: proza
Teodora Parnickiego jako zmaganie
z j$zykiem i osob%. Druga: )l%sk jako
rzeczywisto!" domowa, i jako kosmos.
Trzecia: do!wiadczanie egzystencji jako oswajanie codzienno!ci i sko'czono!ci. Trzy sprawy zamkni$te w jednej
wspólnej: w literaturze.
Napisa#: „Nie nale&y rozmi$kcza" do!wiadczenia literatury, godzi" go wyst$pnie z praktyk% spo#eczn%, racjonali zo wa". Nie na le &y za pie ra" si$
pragnienia niemo&liwego, t$sknoty za
ocaleniem czego!, czego ocali" nie
mo&na, nierozumnego po&%dania wieczno!ci. Nie mo&emy wypiera" si$ nasze-

go pi!knego szale"stwa, jakim jest literatura” (M, 31).

W

pierwszej swojej ksi#$ce wybi% rozstrzelonym drukiem:
„Parnickiego-my&liciela mo$na ceni', ale naprawd! g%!bokiego podziwu godzien jest dopiero Parnicki-pisarz” (ZP, 227).
Ksi#$kowa wersja doktoratu Stefana
Szymutki nosi%a tytu%: Zrozumie! Parnickiego. Pierwotnie twór ten liczy%
ponad sze&'set stron nieznormalizowanego maszynopisu i mie&ci% si!
w dwóch grubych bia%ych teczkach.
Przera$a%. Dziwi%em si! wówczas, $e jeden tekst mo$e by' przedmiotem literaturoznawczej monografii (ponad dwadzie&cia lat temu nie by%o to jeszcze
cz!st# praktyk#). M%ody doktor jednak
przekonywa%: „«parnickologia» mo$e si!
poszczyci' licznymi i interesuj#cymi
opracowaniami, ale jej g%ównym mankamentem jest to, $e nie radzi sobie dobrze z interpretacj# pojedynczych utworów. Po no si ona g%ów n# win!
za ukszta%towanie si! opinii, i$ powie&ci Parnickiego s# skomplikowanymi zamkami, które otwiera si! tym samym
wytrychem” (ZP, 7). I dodawa% bardzo
kategoryczne zdanie: „Wbrew intencjom
pisz#cych powstaje obraz miernego
twórcy, który nie potrafi poradzi' sobie
z zagadnieniami warsztatowymi” (ZP, 7).
St#d te$ wzi!%o si! „nastawienie na „drobiazgow#, mordercz#, «mikrofizyczn#» analiz! powie&ci Teodora Parnickiego pt. Koniec „Zgody Narodów” (ZP, 7).
Dzisiaj czytam t! ksi#$k! z wielkim podziwem dla interpretacyjnej maestrii autora, dla jego powolnego, lecz dr#$#cego najmniejsze szczeliny wiedzy,
dyskursu historycznego. I ju$ chyba rozumiem, co mia% na my&li, pisz#c, $e
„Za niezrozumia%o&' twórczo&ci wybitnej […] win! ponosi interpretator”
(ZP, 7).
Co jest w niej wa$nego? Nie interpretacja, bo – cho' &wietna – bywa i przesadna; nie jaka& wyj#tkowo dok%adna
eksplikacja historycznego sensu, bo nauczy%a tego wcze&niej szko%a Annales;
wreszcie – nie jaka& ujmuj#ca retoryczno&' stylu. Raczej to, $e Szymutko jest
gramatologiem, badaczem znaków
i &ladów. Mierzy, liczy, stawia znaczki przy osobach i w#tkach. Stygmatyzuje Parnickiego (i siebie), cho' te$
przed t# stygmatyzacj# stara si! uciec.
Zrzuca p%aszcz strukturalnej analizy
na powie&', sam – uwolniony – mo$e
ju$ pod#$y' gdzie indziej.
Gdzie? W lektur! literatury.
Je$eli interesuje Szymutk! Parnicki-pisarz, a nie „krzewiciel” (serc), to dlatego, $e poszukuje on „zas%ug literata”
(ZP, 227). Ufaj#c literaturze, jeszcze
wierzy w mo$liwo&ci przedstawienia.
W ostatnich zdaniach Zrozumie! Parnickiego przeczytamy: „Wielka Przy-

goda w Ko"cu „Zgody Narodów” to,
oprócz do&wiadczenia Heliodora i Dionei, alegoria g%ównej zasady tworzenia.
Wska zu je ona nie na uciecz k!
przed problemem w efektowny chwyt,
lecz na d#$enie do zobrazowania problemu, na pos%u$enie si! przez pisarza
amplifikacj# w celu przedstawienia
sytuacji, która w do&wiadczeniu potocznym nie ma takiej wyrazisto&ci. G%ówn# warto&ci# utworu jest nie samo nawi#zanie przez autora do prymarnego
kontaktu ze &wiatem, gdy j!zyk ci#gle
zdradza, a rzeczywisto&' mno$y si!
i komplikuje; g%ówn# warto&ci# powie&ci jest to, $e jej autor potrafi przedstawi' tak# sytuacj!” (ZP, 227).
Niebawem tej pewno&ci, $e „autor
potrafi przedstawi' sytuacj!”, Szymutko zaprzeczy. Dlatego w ksi#$ce
ostatniej napisze: „Parnicki nie jest dla
mnie – podkre&lam, b!d#c &wiadomym dziwno&ci sformu%owania – pisarzem samym w sobie (warto&ci# sam#
w sobie), lecz tym, który stawia pytania mnie samego interesuj#ce, udziela
odpowiedzi, jakich szukam, dr!cz# go
te same w#tpliwo&ci. Uogólni!: w#tpliwo&ci epoki […]. Parnicki powraca
[…], gdy$ (wcale, wcale nie ukrywam) my&l! jego my&li, przej#%em je
i przerobi%em na swoje albo (raczej)
zgra%em ze swoimi. Równie$ t! […], i$
nie potrafimy wyj&' poza charakterystyczny dla nas kr#g refleksji, zainteresowa", my&li, s%ów – niepokoj#co bardziej je ste &my prze wi dy wal nym
tekstem ni$ osob#” (PM, 9).

„A

utor […] ufa literaturze i na zaufaniu do literatury opiera
swoj# metod! i wywód. […]
Autor nie ukrywa, $e interesuje go przede wszystkim ta twórczo&' (imponuje
mu ta twórczo&'), która czerpie si%! ze
swojego zw#tpienia” (RZ, 27).
To przekonanie zawar% w swoim manife&cie literaturoznawczym, ksi#$ce
ha bi li ta cyj nej Rze czy wi sto#! ja ko
zw$tpienie w literaturze i literaturoznawstwie. Jako jej bohaterów wybra%
Lechonia i Broniewskiego, Blixen
i Whar to na, Gom bro wi cza, Joyce’a i Par nic kie go, S%a wi" skie go
i Marka Zaleskiego. Powiedzia%by
kto&, $e jest to cicer cum caule, bo có$
mo$e %#czy' tak ró$nych pisarzy?
Wszelako tak, jak wszystkie sk%adniki w tytule s# wa$ne: „rzeczywisto&'”,
„zw#tpienie”, „literatura”, „literaturoznawstwo” (Szymutko zdefiniowa%
je we wst!pie pt. Niewyra%alna i niedost&pna rzeczywisto#!), tak wa$na
jest „sytuacja pisarza” w jego „wspó%cze sno &ci”. I dla te go wo bec tej
„wspó%czesno&ci”, ostatecznie niezdefiniowanej, „uja&nianej” mo$e in
actu esse, mo$e historycznie ograniczonej do granic dwudziestego stulecia, a mo$e – by „domy&le'” Szymut-

k!, u$y wa j#c je go „der ri dia ni zmów” – b!d#cej „prezentacj# prezencji”, czyli j!zykowym wyra$eniem
rzeczywisto&ci dost!pnej czasowi pisa rza, umiesz cza on te go pi sa rza
w „sytuacji”, czyli wobec „rzeczywisto&ci” i „j!zyka”, którym t! rzeczywisto&' pisarz mo$e / nie potrafi wyrazi'.
Szymutko mówi tak (cztery cytaty,
którym przydaj! warto&' tez):
1. „Dzi!ki temu, $e j!zyk mo$e
wej&' w jaki& zwi#zek – po lekturze
Nietzschego napiszmy: zagra' – z niedost!pn# i niewyra$aln# rzeczywisto&ci#, literatura nie umiera, cho' od ponad stu lat mówi si! o jej kryzysie”
(RZ, 24).
2. „[…] w rozwi#zywaniu problemu
relacji mi!dzy literatur# i rzeczywisto&ci# nale$y […] uczyni' niewiedz!
elementem wiedzy – zda' si! na przygo d! nie ja ko na s%o wo -ozdob nik,
pod którym w naszych tekstach ukrywamy interpretacyjn# rutyn!, lecz
rzeczywi&cie prze$y' przygod!, do&wiadczy' nieprzewidywalnego, niezrozumia%ego. Có$ innego mo$na
zrobi', co innego mo$e nas spotka'
w czasach, gdy rozdzielono j!zyk
i rzeczywisto&'?” (RZ, 24).
3. „[…] we wspó%czesno&ci rzeczywisto&ci nie tylko nie mo$na przedstawi', nie tylko jest niewyra$alna – rzeczy wi sto&'
jest
za ra zem
niepow#tpiewalna, nieuzasadnialna,
ist nie j# ca, je dy na, wszech obec na
i prawdziwa. Takiej rzeczywisto&ci
nie da si! nawet pomy&le', przeczu' – có$ dopiero wypowiedzie'. To,
co na zewn#trz dyskursu, jest tylko innym dyskursem” (RZ, 25).
4. „Nowo&' sytuacji pisarza we
wspó%czesno&ci polega na tym, $e on
nie ma czego przedstawia', a zarazem,
$e wszystko, co przedstawi, nie jest
przedstawieniem – rzeczywisto&' jest
niedost!pna i niewyra$alna. Ujmuj#c
rzecz ju$ najpro&ciej: przyst!puj#c
do pisania, pisz#cy od razu wie: i tak
nie zdo%am przedstawi', wyrazi' zako"czywszy pisanie, stwierdza: wszystko,
co przedstawi%em, cho' ma swoje uroki (jest pi!kne, m#dre, dobre itp.), jest
nic niewarte, bo nie przedstawia, nie
wyra$a, nie ujmuje. Rzeczywisto&'
mo$e pojawi' si! w literaturze – jak
w Wiedzy radosnej… Nietzschego – jedynie w w#tpieniu, tylko jako zw#tpienie. Zw%aszcza u tych (a niema%o ich),
którzy uniewa$niaj# sens i celowo&' pisania z powodu wszechobecno&ci przemijania i &mierci” (RZ, 25).
W literaturoznawczym filozofowaniu
Stefanowi Szymutce chodzi o my&l prost# i mo$e dlatego tak spi!trzon# metaforycznie, by nie okaza%a si! banalna: literatura musi mówi' o tym, co
egzystencjalne, je$eli chce by' literatur# dla „kogo&”. Odwo%uj#c si! do Nie-
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tzschea!skiej kategorii „rzetelno"ci”,
powiada: „Literaturze trudniej by# rzeteln$, a zarazem – z powodu blisko"ci
zmys%owego "wiata – trudniej by# nierzeteln$: literatura musi zagra# z rzeczywisto"ci$, zw%aszcza gdy jest niedo st&p na i nie wy ra 'al na, by nie
za d%a wi# si& w%a snym s%o wem”
(RZ, 26).
I pointa tych ustale!: „W grze z rzeczywisto"ci$, która jest niepow$tpiewalna, nieuzasadnialna, istniej$ca, jedy na, wszech obec na, praw dzi wa
i niewyra'alna, literatura nieustannie
do"wiadcza swej s%abo"ci. Wi&cej:
na do"wiadczaniu s%abo"ci, rozpaczy
ta gra polega. Literatura odkrywa
w grze z nieuzasadnialn$ rzeczywisto "ci$ brak w%a sne go uza sad nienia – nie pomagaj$ rachityczne próby
usprawiedliwienia swej obecno"ci tradycj$, humanistyk$ etc. Istniej$ca
rzeczywisto"# wymusza na literaturze,
by ta uzna%a swoj$ momentalno"#
– wszak nawet nieistnienie jest trwalsze (pami&tamy tez& Husserla o pozytywno"ci nieistnienia). W grze z rzeczy wi sto "ci$ li te ra tu ra mu si si&
zmie rzy# z eg zy sten cjal n$ brzy dot$ bytu – cierpienie, przemijanie,
"mier# – o której w swym pi&knie
chcia%aby zapomnie#: st$d ju' tylko
krok do wyj$tkowo niewygodnej problematyki sensu 'ycia (podstawowego, przy po mnij my, za gad nie nia
w kwestii relacji mi&dzy j&zykiem
i rzeczywisto"ci$). Nie ma w tej grze
nadziei na wygran$ – nieodwracalno"#
rozdzielenia s%ów i rzeczy – a jednak
podejmuje si& ow$ gr& w tym dziwnym zobowi$zaniu wobec rzeczywisto"ci, trwaj$c w tej jednej z najm%od szych cnót: w rze tel no "ci”
(RZ, 26-27).
Literaturoznawczy manifest Stefana
Szymutki nale'y do najbardziej radosnych potwierdze! wa'no"ci literatury i rangi literaturoznawstwa. W$tpi#
(dubitare) w zmys%owo dost&pn$ rzeczywisto"#, „nie tyle wyja"ni#, co
uja"ni#” t& kwesti& (RZ, 27), to tak'e
rozumie#, 'e „spotkanie z niedost&pno"ci$ i niewyra'alno"ci$ rzeczywisto"ci przebiega za ka'dym razem inaczej – jest to prze cie' spo tka nie
z nieprzewidywalnym, i to zarówno dla
pisarza, jak i komentuj$cego jego
twór czo"# hi sto ry ka li te ra tu ry”
(RZ, 27). „Skoro w literaturze rzeczywisto"# pojawia si& jedynie w w$tpieniu, jedynie jako zw$tpienie, nie mo'na przeoczy#, i' w takiej samej postaci
zjawia si& w literaturoznawstwie, które ow$ literatur& bada” (RZ, 29).
Czym jest wi&c praca literaturoznawcy? „Spotkaniem z niedost&pno"ci$”,
„spotkaniem z niewyra'alno"ci$”,
„spotkaniem z nieprzewidywalnym”,
„w$tpieniem”. To po stronie rado"ci ze
spotkania. Jest i „zw$tpieniem” w mo'-

liwo"ci pe%nego wyja"nienia kwestii,
st$d „uja"nienie”. To po stronie rado"ci z nigdy nie ko!cz$cego si& procesu interpretacji.

„E

gzystencjalna brzydota bytu”,
powiada Szymutko (RZ, 27),
tworzy prawdziw$ literatur&.
Literacko i literaturoznawczo zmierzy%
si& z tym w Nagrobku ciotki Cili.
Ksi$'ka otworzy%a dyskurs o (l$sku,
który – zdaniem eseisty – nie ma Logosu. „Nagrobek” sta% si& „kolebk$”
prawdziwej refleksji. Dla Stefana Szymutki poj&cie „"l$sko"ci” by%o genetycznie zwi$zane z osob$, rodzin$, histori$ i legend$ miejsca, j&zykiem.
Osob$ przez pojedyncze biografie, rodzin$ przez wspólnot&, histori$ przez
narracje codzienne, legend$ przez plotk& czy stereotyp, j&zykiem, bo to on nas
u"wi&ca i zdradza. W Nagrobku ciotki
Cili wszystkie te elementy s$ jednakowo wa'ne: to, czego nie da si& sk%ama#,
wymieni#, zyskuje swoj$ wiarygodno"#
dzi&ki umar%ym i 'yj$cym. By tak powiedzie#: „prezentacja zachowuje, mimo „)ród%owego opó)nienia” (odwleczenia, odsuni&cia…), jak$" pami&#
prezencji” (RZ, 11).
Tadeusz S%awek napisa% w komentarzu do Nagrobka…: „Byt wtedy staje
si& szczegó%em, gdy zostaje umiejscowiony. Byt jest szczególny zawsze
w m i e j s c u; dopiero gdy go wypreparowa# z tego "rodowiska, mo'e zosta#
uznany za «ogólny», «abstrakcyjny» czy
«jakikolwiek». Lecz prze'ycie miejsca,
doznanie bycia „miejscowego”, stanowi$ce marzenie paraj$cych si& piórem,
miejsce przedstawione za pomoc$ mowy lub pisma tak, i' do"wiadczamy
przedmiotów w nim obecnych jako
spowitych delikatnym woalem genius loci, jest równie' uwi&zione w pewnym
paradoksie. Z jednej strony, nieuchronnie musi by# mocno osadzone w tym, co
„tu” i „teraz”, z drugiej – przez ka'dy taki w&ze% tera)niejszo"ci przebiegaj$ nici minionego czasu. A wi&c dozna#
bytu (niezale'nie od tego, czy jest nim
cz%owiek, czy przedmiot) – to ujrze#
przeb%yski „by%o"ci” w tym, co «teraz»,
«zobaczy#» (cho# znaczenie tego czasownika mo'emy poj$# jedynie w du'ym przybli'eniu) to, czego «nie ma»,
co ju' „nie jest”” (NC, 10-11).

Po

literaturoznawczym manife"cie, manifest rodowodowy.
Dwa wyznania wiary: w moc
literatury, która nie ulegnie nico"ci;
i w moc pisania, które przed nico"ci$
ochroni. Rzeczywisto!" jako zw#tpienie
w literaturze i literaturoznawstwie
i Nagrobek ciotki Cili %$czy ta sama nadzieja. Ostatnie zdania Nagrobka…
brzmi$ tak: „Nie chc& si& zaprze# w%asnej chwilowo"ci, u'alam si& nad ni$
(mimo 'e jest w tym egoistyczna, nar-

cystyczna ckliwo"#), b&d& si& przy niej
upiera%. Mam prawo odczuwa# obco"# wobec tego, co pozostaje, tak, jak
odczuwaj$ j$ – powiedzia%y mi o tym
oczy umieraj$cych – ci, którzy odchodz$. Czy móg%bym ja jednak odczuwa#,
gdyby nie istnia% g%&boki, najg%&bszy
z mo'liwych, zwi$zek mi&dzy mn$ a t$
rzeczywisto"ci$, wobec której bezsilne okazuje si& wszelkie marzenie, z%udzenie – gdybym nie by% w rzeczywisto"ci, przynajmniej tylko przez t&
chwileczk&, momencik uobecnienia?
Musz& dotyka# j$, s%ysze#, a przede
wszystkim widzie#, dostrzega#, zatrzyma# na niej wzrok – cielesnych lub
duszy oczu, oboj&tne – by móc mówi#
czy pisa# niechby tylko o mgle oddalenia; by# przytomnym, "wiadomym,
nie odwraca# wzroku, nigdy. Byt jest
jedynym pewnym przedmiotem refleksji. Nico"# we mnie, "mier# we
mnie, ja-nico"# nie ma racji, g%ównie:
racji istnienia – tak$ racj& ma tylko istnienie samo, rzeczywisto"#, «"wiat
pozostaj$cy przy 'yciu». Zmaga# si& ze
"mierci$, nie przestawa#. Dopóki si& da,
wymyka# si& uchwytowi nico"ci, cho#by czo%gaj$c si& po macie. I 'adnego – bezsi%o! – rzucania r&cznikiem”
(NC, 89).
„Mo'e tak trzeba, mimo 'e jest si&
"miertelnym?” (PM, 10).

S

tefan Szymutko w ostatniej
swojej ksi$'ce: „pisz& ci$gle
o tym samym, podobnie, mimo 'e nie tak samo. […] Co teraz przyci$ga moj$ uwag&? Otó' to, jak rzeczywi sto"# prze szka dza li te ra tu rze,
wyobra)ni literackiej, zawadza marzeniu. Rzeczywisto"# sp&dza literaturze sen z powiek. W poprzednim
zdaniu o tyle nie ma hipostazy i personifikacji, o ile umawiamy si&, 'e literatura ma jak$" zdolno"# widzenia, dostrze ga nia "wia ta rze czy wi ste go.
W%a"nie on budzi literatur& ze snu, przymuszaj$c do czuwania. Z otwartymi
oczami” (PM, 7).
Zdania-portret. Ten w%a"nie: badacza
uparcie, benedykty!sko, bezustannie
czytaj$cego. Za grubymi szk%ami w&druj$ce spojrzenie. I wi&cej pyta! ni'
odpowiedzi.

„W

m&cz$cym urzeczeniu czytam […] tysi$cstronicow$
powie"# wci$' na nowo,
wci$' nie umiej$c okre"li# ani istoty
owego urzeczenia, ani sedna wyj$tkowo"ci, niepowtarzalno"ci tego utworu.
Nieobliczalno"# 'ycia, pisania, umierania? Przemieszanie marzenia i 'ycia
a' do "mierci? Potwierdzenie, 'e nie ma
'adnego ko!ca, który wie!czy dzie%o?
Tylko gotowo"# na twórczo"#, która jest
gotowo"ci$ zarówno na marzenie, jak
i na "mier#?” (PM, 10).

!

Przysta!
om Pomocy Spo!ecznej „PrzyD sta"”
to dwupi#trowy pod!u$-

ny blok z oko!o setk% mieszka"ców
w wy!%cznie w dwu-trzyosobowych
po ko jach, dwo ma sa ni ta ria ta mi
na ka$dym pi#trze i wspóln% jadalni% na parterze (posi!ki dla le$%cych
pacjentów s% im dostarczane do pokoi). Z jednej strony ulica, z drugiej
strony pi#&dziesi#ciometrowa brukowa 'cie$ka w'ród ros!ej trawy, przeplatanej k#pami krzewów, a nawet
kwiatów. Czym jest w!a'ciwie ta
przysta"? W czym pomaga? Czy ma
przynosi& tylko 'wi#ty spokój i farmakologiczn% kontrol# choroby oraz
medyczn% opiek#? A mo$e ostateczne zapomnienie? Czy ruch pa"
w kitlach, które przynosz% z u'miechem leki, 'ciel% !ó$ka, pomagaj%c
w ka$dej chwili w najdrobniejszej
b!ahostce pozwala zapomnie& o problemach codzienno'ci? Tak. Tyle
$e w ten sposób zostaje stworzona oaza bezruchu, spokoju, bezpiecze"stwa i oczekiwania na 'mier&.
Problem w tym, $e uczestnicy rejsu
nie mog% opu'ci& statku. Mog% tylko wykonywa& polecenia Kapitana (Dyrektorki) i marynarzy (personel). Bo tak naprawd# s% zniewoleni
jednostajno'ci% rytmu dnia: 'niadanie – obiad – podwieczorek – kolacja. We wtorek k%piele. Oczywi'cie, maj% szanse czytania ksi%$ek.
A tzw. terapia zaj#ciowa to rodzaj
grupowych przedszkolnych zabaw
dla starych ludzi. Odbiera si# im
w ten sposób nie tylko rado'& rozwoju my'lenia. Cho& z drugiej strony,
daje szans# kontaktu z drugim cz!owiekiem. Jak si# nie ma co si# lubi,
to si# lubi co si# ma... Ale ci ludzie,
przewlekle chorzy, nie maj% wyboru. Co pozostaje? Ano dom spo!ecznej pomocy w oczekiwaniu na koniec. Czy da si# to zmie ni&?
Za pomoc% jakich reform? I najwa$niejsze: jak% cen# przyjdzie za to zap!aci&... To pytania, które prowokuj% przemy'lenie sensu dzia!ania
takich domów. Jak pojmowa& trzeba traktowanie ludzkich warto'ci
podczas opieki nad starszymi, schorowanymi lud(mi, którzy pracowali
dla kraju przez ca!e $ycie, a teraz nie
mog% ju$ nic? Czy rzeczywi'cie
brak pieni#dzy na taki cel mo$na usprawiedliwia& wszechw!adz%
kryzysu? A przecie$ jakby powiedzia!
Kisielewski: Nie ma kryzysu. Jest tyl?

Czy mo"na pokona# nieuchronno$# wyroku jaki niesie z sob% ludzkie "ycie? Orzeczon% przez
specjalistów nieuleczalno$#? Przecie" jak powiada& Lec „'y# jest bardzo niebezpiecznie. Kto "yje ten umiera...”A jednak mimo wszystko: czy"
nie warto próbowa#? Ja dzia&am, wi(c ja jestem. I taka by&a filozofia cz&owieka, który pokona& swoj% si&% woli medyczne orzeczenia, daj% ce mu zni ko me szan se. By& po cz%t ko wo
w bardzo ci("kim stanie. Jego opowie$# jest prawdziwa. Ten cz&owiek "yje. Wygra&... I to wygra&
nie tylko z medycznymi podr(cznikami. Wygra&
z prawem, które reprezentowane przez s(dziów
i bieg&ych I Instancji S%du Okr(gowego w Katowicach pierwotnie skaza&o go na do"ywotnie „z&ote wi(zienie” w „dobrotliwej umieralni” Domu
Pomocy Spo&ecznej. Ale cho# drogo za to zap&aci&, to jednak gra by&a warta $wieczki...

ZYGMUNT
BARCZYK

Wyzwanie
Historia prawdziwa

ko rezultat... Taak, starzy ludzie powinni odej'&, mo$liwie jak najmniejszym kosztem. Obecne ustawy
reguluj%ce ten problem wraz z finansowym zabezpieczeniem s% pe!ne hipokryzji.
Jednak w opisywanym przez nas
domu pracuj%cy wg minimalnych
stawek personel, stara si# stworzy&
dla tych przewlekle chorych ludzi nie
nakazan% lecz naturaln%, p!yn%c%
z g!#bi serca wi#(. Dlatego tak widoczna jest przede wszystkim skrupulatna dba!o'& o wprost bij%c%
w oczy czysto'&. Ale ju$ na korzystanie z jakichkolwiek wycieczek
kulturalnych, gdzie trzeba by!oby
wy!o$y& pieni%dze na zakup biletu
wst#pu (nawet najta"szego) nie ma
szans. Co pozostaje? Ano, u'miechaj%ce si# panie salowe, które tworz%
ciep!o zaufania i blisko'ci w chwili
prozaicznego sprz%tania pokoju,
opiekunki, no i piel#gniarki. Ale co
dzieje si# potem? Wspólne przebywanie razem daje (w towarzystwie
pe!nych troski i dba!o'ci pa" terapeutek) mo$liwo'& tworzenia nowego
'wiata barwy, rysunku, a dzi#ki internetowi we wspólnej sali mo$na próbowa& znale(& tak$e szans#
kontaktu z prawdziwym 'wiatem,
w którym istnieje i tworzy si# ruch
i $ycie. A ono dla tych ludzi ju$ ode-

sz!o. Internet daje z!ud# mo$liwo'ci
pokonania przestrzeni jako czego' co
prawda odleg!ego, ale i normalnego. I to jest to „co'”, czego ci ludzie
do tej pory nie znali.
Poziom ró$nic w stanach zdrowia
wprowadza bezwzgl#dny, cho& gorzki, podzia! na lepszych i gorszych.
Ci lepsi mog% chodzi& np. do sali telewizyjnej lub do specjalnej sali,
gdzie prócz internetu, telewizora, panienki tryskaj%ce m!odo'ci% i u'miechem za p# dza j% ich do za baw
na przedszkolnym poziomie lub
bardzo lubianych przez nich rozmaitych zaj#& plastycznych. „Problemy”, o których si# rozmawia s%
najcz#'ciej przejmowane ze standardowych przekazów tv lub sensacyjnych informacji kolorowej prasy. Ale
s% i chwalebne wyj%tki. Do nich nale$y regularna wizyta studentek
z PWSM w Katowicach (skrzypce,
wiolonczela), które uzmys!awiaj%
tym cierpi%cym ludziom pi#kno
klasycznej muzyki. I nagle si# okaza!o, $e ci skazani na bierne oczekiwanie 'mierci ludzie s% Lud(mi.
Czuj%, s% bardzo wra$liwi i bardzo
potrzebuj% sztuki i obcowania z pi#knem muzyki, którego albo dot%d
w ogóle nie znali albo zostali od
niego przez chorob# brutalnie oderwani.
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Rys. Wojtek !uka

Bunt na pok!adzie
tórego! dnia dosz"o jednak
K
na tym stat ku do bun tu.
W 2003 r. przyjecha" do tej placów-
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ki nowy pacjent w dojrza"ym wieku. Z ci#$kim schorzeniem neurologicznym i bardzo ci#$kim stanie
psychicznym. Mia" wy$sze polonistyczne wykszta"cenie. Ze wzgl#du
na jego sytuacj# zdrowotn% rodzina go przezornie ubezw"asnowolni"a i odda"a w"a!nie tu... Przyjechawszy, le$a" na "ó$ku jak k"oda. Bez
ruchu. Spowity pampersami. Aby
przewróci& si# z boku na bok, musia" dzwoni& specjalnie po piel#gniar k#. O pod no sze niu, sa mo dziel nym go le niu czy cho& by
wstawaniu na skraj "ó$ka nie by"o
mowy, nie mówi%c o chodzeniu czy
samodzielnym prysznicu. By" czas,
gdy go regularnie karmiono. Zapa!ci pami#ci, wizyty w specjali-

stycznych szpitalach. Ale... – jak
mówi – by"o co!, co zainspirowa"o jego walk# z w"asn% s"abo!ci%...
To u!miech i spojrzenie troszcz%cych si# o niego pa'. To one spowodowa"y, $e pojawi" si# u niego
m#ski wstyd wobec kobiety, która
przychodzi"a go goli&. Mia"by by&
co dzien nie go lo ny przez pie l# gniark#?! Ha'ba! Ale $eby si# ogoli& trzeba samemu unie!& r#k#,
cho& troch# si# podnie!& i namydli&
twarz, powoli pojecha& $yletk%...
Ba.. Trzeba pokona& s"abo!& r#ki,
potem opanowa& i uspokoi& dr$enie d"oni. Efekt? Zmiana po!cieli.
By"a ca"a we krwi, a on sam by" por$ni#ty jak szynka na Wielkanoc.
No, ale trudno. Albo, albo... I tak si#
zacz#"o. Ruch za ruchem. Palce,
d"onie, ca"a r#ka... Nie wie ile by"o prób, ale widok oszo"omionej
piel#gniarki, która zobaczy"a jego
pi#knie ogolon% twarz bez jej udzia"u wart by" wszystkich pieni#dzy..

Potem, w ci%gu kolejnych dni, tygodni, miesi#cy nie tylko nauczy"
si# swobodnie chodzi&, ale i dzi#ki inspiracji Pani Ma"gosi-rehabilitantki, rozpocz%" intensywne &wiczenia gimnastyczne (rzecz jasna,
w miar# mo$liwo!ci). Powoli zacz%"
wraca& do naprawd# dobrej formy.
Ale jego umys" nie mia" celu. I wtedy wpad" na szale'czy pomys".
Gdyby tak napisa& doktorat z Dymszy. Dla cze go z Dym szy?! Bo
od dzieci'stwa Dodek by" jego
ulubionym komikiem. Gdyby zrealizowa" swój zamys", by"by on jedyny w Polsce... Doktorat w wieku 57 lat, na 9 m2 powierzchni
w Domu Pomocy Spo"ecznej...?!
By"oby to nie tylko osi%gni#cie,
ale i pysz ny $art. Tym ra zem
z $ycia...
Nie ma na co czeka&! Otworzy&
przewód? No tak, tylko trzeba go
op"aci&. Wtedy ok. 10 000 PLN.
A jego renta: 686 z" brutto, w tym
70% op"aty dla DPS-u... Co robi&?
Wystosowa" pi#kne pismo do JM
Rektora U( z pro!b% o umorzenie
kosztów przewodu motywuj%c to zaawansowan% prac% o Dymszy, wysoko!ci% renty. Stopniowo uda"o
mu si# kupowa& w Filmotece Narodowej ca"y szereg filmów Dodka
na video i wykorzystuj%c fakt posiadania starego odtwarzacza, rozpocz%" prac#. Ale mia" tylko g"o!no stukaj%c% maszyn# do pisania i gdy
pisa" w nocy przychodzi"y piel#gniarki z nakazem natychmiastowego przerwania, bo obowi%zywa"a cisza nocna. Ale Niebo czuwa"o nad
nim, jako $e kiedy ówczesna dyrektor Wydzia"u Kultury Urz#du Marsza"kowskiego w Katowicach, )ucja Ginko dowiedzia"a si# o jego
sytuacji i problemach, zareagowa"a
w sposób niezwyk"y: – Pan nie mo$e pisa& na czym! takim! Zorganizuj# Panu laptopa! I rzeczywi!cie.
Za dwa tygodnie pani dyrektor przyjecha"a do DPS-u z komputerem.
Dla dyrekcji by"a to niebywa"a niespodzianka. *eby do mieszka'ca
Domu Pomocy Spo"ecznej przyje$d$a"a dyrektor wydzia"u kultury?!
W dodatku z komputerem, który
otrzyma" od niej w prezencie?! Nikt
nie móg" poj%& jak to si# mog"o sta&.
Ale najwi#ksza niespodzianka mia"a dopiero nadej!&. Otó$, nieoczekiwanie przyszed" do bohatera naszej
historii list polecony od JM Rektora U( W"adys"awa Banysia. Wzbudzi"o to niezwyk"e zainteresowanie

w se kre ta ria cie ds. so cjal nych,
w którym usi!owano si" dowiedzie#, co by!o tre$ci% tej korespondencji.
B!ysk nadziei
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ak si" okaza!o nie bez przyczyny. W krótkich s!owach Pan
Rektor informowa! go o umorzeniu kosztów otwarcia przewodu
doktorskiego. Tak, to by! prawdziwy b!ysk nadziei. Teraz ju& wszystko zale&a!o od niego. Czu!, &e
mo&e si" wyrwa# si" z tego wygodne go miej sca, w któ rym mo& na tylko czeka# i by# samotnym.
Zacz%! pracowa# w szalonym tempie. Od 6.00 rano do 24-1.00 w nocy (z przerwami na posi!ki i wyjazdy do B'.).”
A teraz ciekawostka o wielkim
znaczeniu. Z pomoc% w tej sytuacji
przysz!a bohaterowi pani Beatka.
Niezwykle inteligentna, b!yskotliwa, zawsze u$miechni"ta. No i co
by!o istnym zrz%dzeniem losu, zakochana w starym polskim kinie,
ale co najwa&niejsze, $wietnie znaj% ca nie tyl ko ele men tarz, ale
i komputerowe pu!apki laptopa. Jej
pomoc sprawi!a, &e ta nieoczekiwana praca naszego bohatera nabra!a sensu. A co za tym idzie &ycie
równie&. We trójk" (z kierowc%) organizowali transport do B'l, bo
przecie& jemu nie wolno by!o wychodzi#. No, ale kto nie ryzykuje…
Przemy$lenia krytyka filmowego
z Domu Pomocy Spo!ecznej odkrywa!y nowe horyzonty interpretacji
filmowej sztuki aktorskiej, zupe!nie nieznane innym profesjonalistom. Ale nasz pacjent by! nie tylko nieuleczalnie chory, ale, o czym
nie wolno zapomina#, ca!kowicie
przez s%d z inicjaty wy rodziny
ubezw!asnowolniony. Oznacza!o
to, &e nie tylko by! pozbawiony
wszelkich praw obywatelskich, ale
tak&e nie móg! nigdzie wychodzi#
bez zgody swojego opiekuna prawnego, nie móg! nawet przej$# sam
na pasach przez przylegaj%c% ulic"
do sklepu po bu!k", bo przecie& by!
pod opiek% DPS-u i gdyby mu si"
co$ sta!o, to nie on, a DPS musia!by si" przed s%dem t!u maczy#,
a nawet o zgrozo! – p!aci# odszkodowanie! Oczywi$cie, o &adnym
podpisywaniu jakichkolwiek umów
nie by!o mowy. Sta! si" wi"c &ywym, le czo nym przed mio tem.

A promotor, gdy us!ysza! o jego
sta tu sie praw nym tyl ko si"
u$miechn%!. W ko(cu &ywy przyk!ad absurdu z prawdziwego &ycia
zawsze jest ciekawy...
Studia doktoranckie trwaj% zazwyczaj 4 lata. Tu obrona, przewód
doktorski trwa!y 14 miesi"cy (!)
w warunkach Domu Pomocy Spo!ecznej – absolutne curiosum.
Walka trwa
happy end? No, niezupe!P e!nie.ny Nasz
bohater postanowi!

uzyska# s%dowe uchylenie decyzji
o ubezw!asnowolnieniu, poniewa&
w!a $ci wa dia gno za me dycz na i stopniowa rehabilitacja powodo wa !y stop nio wy po wrót do
zdrowia. Choroba, mimo nieodwracalnego charakteru, sta!a si" mo&liwa do opanowania i kontroli farma ko lo gicz nej. Nasz $wie &o
upieczony doktor postanowi! wróci# do normalnego &ycia i do swojej pasji jak% by!o polskie kino
przedwojenne i sztuka interpretacji gry aktorskiej. Aby to jednak
zrealizowa# musia! wnie$# pozew
do s%du o uchylenie ubezw!asnowolnienia. I tu zaczyna si" thriller.
Jego opiekunka prawna (nb. cz!onek rodziny) nie zgodzi!a si" na to.
A tyl ko opie kun praw ny móg!
w jego imieniu podejmowa# jakiekol wiek kro ki. Rad ca praw ny
DPS-u stwierdzi!, &e w tej sytuacji
mieszkaniec nie mo&e nawet pisma
do s% du wy sto so wa# po nie wa&
„zostanie ono i tak wrzucone w s%dzie do szuflady spraw nieza!atwionych”. Sytuacja patowa?! Niekoniecznie. Bohater naszej historii
nie przy j%! tego stwier dzenia pana mecenasa do wiadomo$ci i postanowi! walczy# o swoje prawo
do wolno$ci. Przede wszystkim
w „cicho ciemny sposób” (tj. poza wiedz% dyrek cji i swego opieku na praw ne go) po in for mo wa!
po licj" o swo jej sytu acji. Za$ jej
przedstawiciel przyrzek! mu interwencj" w s%dzie. Po dwóch tygodniach przysz!a oficjalna od powied) z s% du. Ka& dy oby wa tel
bez wzgl"du na swój status prawny ma pra wo z!o &y# wnio sek
do s%du o rozpatrzenie jego pro$ by o uchylenie ubezw!asnowolnienia. Pod budowany tak% sy tuacj%,
czu j%c si" pew nie jako cz!owiek
z wy&szym wykszta!ceniem, spo-

rz% dzi! sa mo dziel ny wnio sek
o uchy le nie ubez w!a sno wol nie nia i wys!a! go do s%du.
Trafi!a kosa…
nie wyznaczaj%c mu jakieS %d,
gokolwiek obro(cy z urz"du,

co jak si" okaza!o, by!o jego obowi%zkiem, powo!a! na rozpraw"
bieg!ych, którzy po zadaniu serii rutynowych pyta(, przyj"li na siebie
formalne zobowi%zanie orzeczenia sta nu zdro wia pa cjen ta. Po
trzech (!) miesi%cach wyczekiwania
przes!ali swoj% opini", po zapoznaniu z któr% mieszkaniec jako cz!owiek znaj%cy podstawowe zasady
logicznego my$lenia i metodologii
wywodu naukowego sporz%dzi! natychmiast bardzo konkretne, uzasadnione faktami zastrze&enia. Mimo te go, orze cze nie s% du by !o
jednoznaczne. Wniosek o uchylenie
ubezw!asnowolnienia zosta! odrzucony. Na szcz"$cie s%d przyzna!
bohaterowi prawo do z!o&enia apelacji.
Z pomoc% przysz!o Stowarzyszenie na Rzecz Niepe!nosprawnych
SPES z je go praw nym za ple czem. I wtedy okaza!o si", &e trafi!a kosa na kamie(. Sporz%dzono
mistrzowsk% apelacj" i S%d Apelacyjny wobec jej argumentów i faktograficznych i prawnych bez &adnych
w%tpliwo$ci skierowa! spraw" do
ponownego rozpatrzenia ze zmienionym sk!adem s"dziowskim i zmienionymi bieg!ymi. Powtórna rozprawa s% do wa uchy li !a ku rio zal ny
wyrok poprzedniej instancji, za który wnioskodawca móg! zap!aci#
reszt% swojego &ycia. Ale oto sta! si"
wreszcie wolnym cz!owiekiem! Tyle tylko, &e na pojedynek z u!omn%
interpretacj% prawnych przepisów
i ludzk% oboj"tno$ci% straci! trzy
lata w prawie samotnej walce... I nikt
mu tych trzech lat nie zwróci. Cho#
jego doktorat tak&e jest co$ wart. Co$,
czego nikt mu nie odbierze.
Tak ko(czy si" nasza historia, ale
nie ko(czy si" historia cz!owieka
przywróconego spo!ecze(stwu. *yje w$ród nas. My$li, pisze, planuje
swoje &ycie, wyznacza sobie jakie$
cele. Dlaczego? Bo wreszcie mo&e
decydowa# o sobie i to jest bezcenne. Kto nie wierzy, niech spróbuje...
A mo&e lepiej nie.
!
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GRA!YNA JANOTA
MATKA TERESA

PUSTE GNIAZDO?

stukaj" ko#$mi do drzwi, ci"gn"
po asfalcie dziurawe skarpety.
kiedy dzwoni" furtki nigdy
nie zamykam przedtem. mleko, chleb,
kanapki, wózek dla dziecka
niepe%nosprawnego potrzeba
wspomóc bo drogi. te& kiedy# mog'
cho$ nie chc' wyci"ga$ r'k'.
ulica nie wybiera. ci"gn" przy p%otach
cienie wydartych waciaków. znacz"
powietrze, unosi si' odór
biedy. tak pachnie n'dza.
chc' ich zabra$ do siebie, da$ pi$
je#$, umy$ im twarze przed noc", mo&e
trafi" wtedy do domu.
szósta rano dzwonek. znów zabrak%o
jednej nocy na d%u&szy sen.
pij' ksi'&yc z kubka,dogryzam
le&"cym od wczoraj
na blacie herbatnikiem BeBe.
za oknem ci"gn" kondukty szarych
cieni ku moim drzwiom.
przetrz"sam szafki, strzepuj' resztki snu
z koca pod stó%, bie&nik znów
#wie&y k%ad', b'd' mie$ go#ci

czuj' jak powoli trac' dotyk
ma%ych d%oni co wyros%y z jednego palca r'kawicy. czuj'
&e tr"c' wzrok poni&ej metra dziesi'$
wy&ej nad to zbyt realne jak na prawd'. s%uch
g%oski twarde infantylnie traktowa% teraz
nie pami'ta. trac' w'ch ró&owej oliwkowej skóry
ma%ego pleda w kratk'. trac' siebie podaj'
jak przek"sk' na tacy czasami gdy
widz' &e ma%o maj". trac' zasi'g cho$ my#la%am
&e wybra%am najlepszy. patrz' cho$ zamykam oczy. teraz.
nied%ugo wszystko odzyskam i pomno&'
razy dwa lub trzy… usta trawi" w sobie s%owa cho$
to mnie &re odmawiam. dozuj' by ich nie zepsu$.
gwarancja dawno si' sko(czy%a. czeka$ zostaje w bramie
uchylonej na rozmiar dojrza%ych skrzyde%. czasami
odwiedzaj" gniazda.

co niedziela 14.45 wchodz'
cudze my#li obrazy nie moje maluj' swoim p'dzlem
czasami na odwrót.
co niedziela zasiadam na sto%ku przed sztalug"
bia%a kartka nie dra&ni d%ugo. szybko wpadam w trans.
widz' t" posian" za oknem kromk' chleba i chmury
nie moje tym razem. te& wstawiam kocio%.
palenisko o zmierzchu wygl"da bardzo
niedorzecznie poczerwienia%o w rogach chatki.
pusty gar zaskwiercza%
obraz na sztaludze nie bardzo.
znów kto# za mnie odwali% dobr" robot'.
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boj' si' &e kiedy b'd" gwiazdy spada$
nie b'd' gotowa je z%apa$.
co noc wypatruj'
samoloty tak samo lec" wysoko.
nade mn" korytarz powietrzny
pyrzowice czy balice – pytam?
#ni mi si' najgorszy sen.
obok skrzyd%em wadz"
upadaj"c przeci'tnie raz na miesi"c.
fobia czy pod#wiadomo#$ robi jaja
dla mnie nad wyraz realne
bo zm'czona wstaj' o #wicie.
kiedy# wojna. sta%a na %"ce
naprzeciw pot'&na rakieta.
ba%am si' zasn"$ jak dziecko
gonione przez monstrum.
nostradamusa ogl"da%am w 95’
nic o mnie nie by%o pocieszam
powieki g%adz' ró&owym
25 wat nocnej lampki
jak zawsze

Rys. Wojtek !uka

AUDYCJA PANA M.

SEN DEJA VU. L!KI 2011

Zdj!cia: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Gala wr!czenia Laurów Umiej!tno"ci i Kompetencji. W gronie laureatów Tadeusz Kijonka (drugi z prawej) – poeta, publicysta, za#o$yciel i wieloletni
redaktor naczelny miesi!cznika „%l&sk” oraz prezes Górno"l&skiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.

Laury Umiej#tno$ci
i Kompetencji 2014
stycznia ju! po raz dwudziesty dru18
gi Regionalna Izba Gospodarcza
przyzna"a swoje zaszczytne wyró!nienie,

Laur Umiej#tno$ci i Kompetencji w dziedzinie sztuki, nauki, biznesu, samorz%dno$ci i mediów. Uroczysto$&, z udzia"em m.
in. Marsza"ka Województwa 'l%skiego
odby"a si# w Domu Muzyki i Ta(ca w Zabrzu. Laureatem Diamentowego Lauru
zosta" Krzysztof Penderecki, $wiatowej s"awy kompozytor i dyrygent. Natomiast
Kryszta"owy Laur z Diamentem odebra"
znakomity prozaik Józef Hen. Z rado$ci%
i satysfakcj% informujemy, i! Laur Platynowy przypad" w udziale Honorowemu
Prezesowi Górno$l%skiego Towarzystwa
Literackiego, za"o!ycielowi i wieloletniemu redaktorowi naczelnemu miesi#cznika
„'l%sk”, Tadeuszowi Kijonce.
A oto krótka rozmowa, jak% uda"o nam
si# przeprowadzi& z Józefem Henem.
– Czym dla pana jest to dzisiejsze wyró!nienie?

– Ja nie jestem, wbrew temu, co si# my$li, rozpieszczany nagrodami. Laur jest dla
mnie przede wszystkim niespodziank%,
a poza tym jest dla mnie wielkim zaszczytem to, !e ta nagroda pochodzi ze 'l%ska.
Mo!e powiem, !e by"em jednym z pierwszych !o"nierzy 10. Dywizji wkraczaj%cych
na 'l%sk. Na pocz%tku lutego 1945 roku
mia"em wyst#p, jako aktor, razem z moim
teatrzykiem, w kinie „Delta” w Chorzowie.
– Uprzedzi" pan nieco nasze kolejne
pytanie, pytanie o pana zwi#zki ze $l#skiem.
– Moje zwi%zki ze 'l%skiem datuj% si#
jeszcze sprzed wojny. Polega"y one na tym,
!e interesowa"em si# Ruchem Chorzów,
chocia! by"em kibicem warszawskiej Polonii. Pami#tam Jemio"owskiego, W"odarza, Peterka. Ich wyst#py by"y imponuj%ce. Poza tym poznawa"em 'l%sk z lektur
szkolnych, Takich jak „Wyr%bany chodnik”
Morcinka, którego pozna"em osobi$cie ju!
po wojnie.

Krzysztof Penderecki – laureat Diamentowego Lauru, go"' gali prof. Jerzy
Buzek i pisarz Józef Hen - laureat Kryszta#owego Lauru z Diamentem.

– Bohaterami wielu pana powie%ci s# postaci historyczne. Czy wybiera Pan sobie
bohatera, któremu pan chce da& drugie !ycie, czy te! jest odwrotnie: to te postacie
„upominaj# si'”, !eby o nich napisa&?
– Ja pisz# wtedy, kiedy mnie posta&
zmusza, wprost m#czy mnie. To jest inspiracja, która uruchamia proces twórczy. Teraz martwi# si# troch#, bo ostatnio nikt
mnie nie m#czy.
– Dzi'kuj' bardzo za rozmow'.
Dodajmy jeszcze, !e przyznano w tym
roku 28 laurów we wszystkich kategoriach,
w tym tak!e osobom o nieprzeci#tnych
umiej#tno$ciach i kompetencjach z Republiki Czeskiej oraz z województw Ma"opolskiego i Opolskiego.
Uroczysto$& u$wietni" znakomity wyst#p
Zespo"u 'piewaków Miasta Katowice
„Camerata Silesia” (laureata „Platynowego Lauru”) pod batut% Anny Szostak.
WITOLD TURANT

Zwi&zki Józefa Hena ze %l&skiem si!gaj& jeszcze lat przedwojennych.
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DOROTA
SZATTERS

Zenon Dytko jest kontynuatorem poezji Jacques`a Préverta. Nie w formie oczywi!cie. Zmieni"y si#
czasy, zapisy, zmieni" si# !wiat. Jest kontynuatorem
tego nurtu, w którym poeta u$ywa s"ów, jak narz#dzi chirurgicznych do inwazyjnego badania siebie
i jak narz#dzi !lusarskich, do zewn#trznego badania materii.

Barbarzy(ca
w Chorzowie
W
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zesz!ym miesi"cu
ukaza! si# kolejny
tomik wierszy chorzowskiego poety,
Zenona Dytki pt. „Zmiany klimatyczne”. Tomik jest kontynuacj" jego
w#drówki nie tylko po terytorium
Chorzowa, $l"ska ale przede wszystkim w#drówki w g!"b siebie, zwyczajnego, %yj"cego Tu i Teraz cz!owieka.
Cz!owiek ten podró%uje. Nie korzysta
z samochodu. Przemieszcza si# z miejsca w miejsce &rodkami komunikacji
publicznej, spotykaj"c ze zwyczajnymi jak on lud'mi. Nie jest to jednak
ludzka magma. Podobnie jak Henri
Michaux w „Barbarzy(cy w Azji”, Zenon Dytko przygl"da si# uwa%nie sobie i drugiemu cz!owiekowi, pojedynczemu, niepowtarzalnemu. Obserwuje
detale jego twarzy, grymasy, gesty, budow# cia!a, mow#. Docieka my&li, zamiarów, stanu psychicznego i materialnego.
Co charakterystyczne z równ" uwag" przygl"da si# pozosta!ym przedstawicielom fauny, do której przecie% homo sapiens bez w"tpienia nale%y.
Spotkania te, opisane w wierszach
szczegó!owo, poddaje analizie, dokonuj"c przy tym wiwisekcji w!asnego
umys!u i duszy. Rzeczywist" w#drówk# po chorzowskich, &l"skich
ulicach, rzeczywiste spotkania w tramwaju, sklepie, fabrycznej hali pozwalaj" mu na penetracj# w!asnego umys!u, w!asnych motywacji, w!asnych
l#ków.
Zenon Dytko jest kontynuatorem
poezji Jacques`a Préverta. Nie w for-

mie oczywi&cie. Zmieni!y si# czasy,
zapisy, zmieni! si# &wiat. Jest kontynuatorem tego nurtu, w którym poeta
u%ywa s!ów, jak narz#dzi chirurgicznych do inwazyjnego badania siebie
i jak narz#dzi &lusarskich, do zewn#trznego badania materii. Czasem pisz"c próbuje naprawia) siebie,
&wiat, czasem apeluje a nawet zdecydowanie o&wiadcza. Cz#&ciej jednak
pochyla si# nad sob"/&wiatem jak
piel#gniarz nad chorym w stanie terminalnym. Tak u Dytki jak u Jacques`a Préverta, cz#sto w wierszu pojawia si# kobieta. Temperatura tych
spotka( jest ró%na, od zimowego
ch!odu, kiedy p!atek &niegu rozpuszcza si# w ustach, do letniego skwaru,
kiedy najbardziej dojmuj"cy jest brak
kobiety. W X cz#&ci „Stolicy cierpienia” Prévert pisa!: Nieznana, moja
upodobana, która zdejmowa!a ze
mnie k!opot bycia m"#czyzn$ (...). Zenon Dytko cz#sto pisze o tym doznawanym dotkliwie k!opocie. W swoich
wierszach próbuje go diagnozowa),
naprawia), nawet operowa). Podobnie jak inny francuski poeta tego
nurtu Robert Desmos, który pisa!
w „Tyle &ni!em o tobie”: Tyle %ni!em
o Tobie, #e r"ce obejmuj$ twój cie&
i wzwyczajone do krzy#owania si"
na piersiach nie potrafi!yby ju# mo#e nagi$' si" do konturów twojego
cia!a. Chorzowski poeta ma te% w"tpliwo&ci, czy b#d"c obserwatorem %ycia móg!by jeszcze w pe!ni, jak miliony innych ludzi, zwyczajnie %y).
Pisze przecie% o sobie w wierszu

Pokój z tomiku „Ty i ja” „&wiecki zakonnik”. Przyznaje, %e ca!e dnie sp#dza we w!asnym pokoju. Zakonnik
czyli osoba po&wi#cona Bogu – kontempluj"ca lub po&wi#caj"ca si#, rezygnuj"ca ze &wiata dla dobra innych.
Na szcz#&cie jego cela pe!na jest
p!yt, ksi"%ek, czasopism.
Jest nawet telewizor i video. W tym
„prywatnym zakonie” nie ma surowej,
klasztornej klauzury. Poeta mo%e nie
tylko cel# opuszcza), rozmawia)
z lud'mi, obserwowa) przyrod#, poeta mo%e pisa), dzieli) si# swoimi rozterkami, spostrze%eniami, wnioskami.
Pomaga przy tym nam, czytelnikom,
zobaczy) dusz# w!asn", zrozumie) siebie, wyra'nie widzie), co pozornie bliskie i co pozornie dalekie. Jest czu!ym
barbarzy(c" i brutalist", którego „poezja nie &piewa” jak u Prewerta, ale daje nam kanciaste oparcie w trudnej
sztuce doskonalenia siebie.
Mówi si# i s!usznie „podró%e kszta!c"”. Zenon Dytko z tomiku na tomik,
staje si# coraz wnikliwszym obserwatorem, za& jego wnioski, zawarte
w paradoksalnych cz#sto zako(czeniach, s" coraz trafniejsze. Przecie%
oczywiste staje si#, %e M., O., czy Z.,
silniej lub s!abiej, ale jednak tkwi
w ka%dym z nas. Chorzów, Katowice
czy D"browa Górnicza to nie konkretne miasto ale skonkretyzowany fragment &wiata. W nieko(cz"cych si# w#drówkach poeta dotyka zastanego
%wiata wszystkimi zmys!ami, smakuje go i wch!ania. Z tych niezliczonych
spotka(, dozna( tworzy wiersze.
Poezja Dytki jest jak wielosk!adnikowy posi!ek. *eby pozna) smak
trzeba próbowa), powoli prze%uwa),
po!yka) k#s po k#sie, czyta) wiersz
po wierszu. Nie mo%na ocenia) po jednym utworze, ulega) pierwszemu
wra%eniu, %e to nie poezja, a nawet
wiersz. Ze zwyk!ych, powszednich sytuacji, prze%ytych chwil, jakich w %yciu ka%dego cz!owieka wiele, poeta
przyrz"dza potrawy proste. Jednak
ka%da z nich ma inny smak, trafia
na inne kubki smakowe, porusza inne struny wra%liwo&ci. Zaspokaja inne g!ody. Czytaj"c niespiesznie wiersz
za wierszem nasycamy si# tymi smakami, ulotnymi zapachami, obrazami
malowanymi szar" farb". Coraz d!u%ej przygl"damy si# &wiatu widzianemu i opisanemu przez poet#, coraz bardziej poruszeni. To przecie% nasz,
mój &wiat!
W jego wierszach widzimy postacie
z naszego %ycia: O. z tomiku „Ty i ja”
to mo %e by) spo tka ny nie daw no
w tramwaju m#%czyzna, S. P. z tomiku „Prysznic” to by) mo%e kto& z dalekiej rodziny, a Z., X. czy Y. Z z wier-

szy z tomiku „Grymas O” czy to nie
koledzy z pracy? Ostatni tomik, zatytu!owany „Zmiany klimatyczne”, jest
kontynuacj" rozwa#a$ o najwa#niejszych problemach dr%cz"cych wspó!czesnego cz!owieka. Autor odwa#nie
staje przed nami obna#aj"c w!asne s!abo&ci, u!omno&ci, l%ki, pragnienia.
Czerpi"c natchnienie z codzienno&ci
nawet formu!uje w kategorycznym tonie o!wiadczenie, o braku akceptacji
&wiata, „który dzieli na tych którym
wolno i na tych którym nie wolno”. Jasno definiuje siebie jako poet% w wierszu pod tym samym tytu!em z tomiku „Zmiany klimatyczne”: nie uda"o
mi si# z kobietami, nie uda"o zosta$ naukowcem / jedyne co mi si# uda"o to
by$ poet% (...) i ko$czy &miertelnie powa#nie przymru#ywszy jednak oko:
lepiej jest by$ poet% ni& nie (poet%) to
pewne.
Dla nas lub za nas obna#a swój stosunek do kobiet, m%#czyzn, zwierz"t, etyki, kolorów, dzie! sztuki.
Dzieli si% w"tpliwo&ciami.
Zenon Dytko, jak sam zreszt" pisze
w wierszu „Inne zainteresowania”:
osiem godzin dziennie sp#dza na czytaniu, s"uchaniu p"yt, radia i ogl%daniu telewizji. Interesuje go wszyst-

ko – &wiat w mikro i makro skali, cz!owiek jako istota spo!eczna, ale i jako
indywidualne dzie!o Boskie. Interesuje go &wiat zwierz"t i ro&lin, który
w jego wierszach zderza si%, a raczej
wspó!istnieje z teoriami filozoficznymi, nurtami psychologicznymi, prawami fizyki czy chemii. Dzi%ki takiemu
wspó!istnieniu, kiedy dostrzegamy
!apki muchy przylepionej do kropli
s!odkiej kawy na ceratowym obrusie,
rozwa#amy kwesti% empatii, wolno&ci i zniewolenia.
Poeta s!ucha setek utworów muzycznych, poch!ania zawarto&' dziesi"tek ksi"#ek i czasopism popularnonaukowych, zapami%tuje i przyk!ada
do sytuacji codziennych. Robi to
w sposób zaskakuj"cy, brawurowy.
Czytaj"c jego wiersze (koniecznie
w liczbie mnogiej) zawsze czuj% si% jak
na roller coaster – zawrót g!owy, rado&',
smutek, a czasem md!o&ci. W utworze
„Ogólnie o kobietach” zaczyna od konstatacji, #e „m. mówi &e zawracam / jej
g"ow# jednak chce / by tylko jej s"ucha$” a ko$czy: Cz. Mi"osz powiedzia"
&e / w pisaniu trzeba by$ okrutnym /
i bezwzgl#dnym T. Ró&ewicz / równie&
gdy pisa" o umar"ych / odtr%cam ich r#ce rok za rokiem. Podobny zawrót

g!owy czeka podczas czytania wiersza
„Cia!o migda!owate w mózgu cz!owieka czyli zgodnie z Zasadami”, „Neurony lustrzane”, „Teraz czytam Mas!owa”, czy w utwo rze „Kieru nek”
rozpoczynaj"cym si% s!owami „gdy by"em studentem po&yczy"em (...) ksi%&k# Kierkegaarda pt. „Boja'( i dr&enie”.
Si!" tej poezji jest pod"#anie poety
za cz!owiekiem krok w krok, bezinteresowna a czasem brutalna prawda
o jego kondycji. Ta prawda jest najlepsz" przypraw" do potraw, które dla nas
i siebie przygotowuje Zenon Dytko.
Tak jak o smaku pomidorowej zupy decyduje kilka kryszta!ków cukru,
a o g%sto&ci bitej &mietany szczypta soli, tak tutaj kluczowe znaczenie ma paradoks, przymru#enie oka, fundamen tal ne
py ta nia
za da wa ne
mimochodem, jak w wierszu M. B.Fitzgerald czy.......................
Tak, Zenon Dytko jest kucharzem
wybornym. Z pozosta!o&ci po urodzinowym przyj%ciu wyczaruje po#ywny, poetycki posi!ek, przywracaj"cy si!y i ostro&' widzenia. A #e apetyt
wzrasta w miar% jedzenia, z niecierpliwo&ci" czekam na jego nast%pne wiersze.
!
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Mam na imi% Max. Czasami wydaje mi si%, "e jestem
pisarzem.
Codziennie od rana przesiaduj% w kawiarni literackiej, mieszcz&cej si% przy teatrze. Miejsce, w którym
mieszkam pozwala mi na to,
"ebym móg# si% realizowa!
w rozmy$laniu nad istot& "ycia. Nasze miasto, no có",
prowincjonalna mie$cina,
która niektórym jawi si% jako wielkie skupisko przemys#u i kultury wszelakiej.
A ja? – Cz#owiek, który
od dzieci'stwa rozwija my$lenie o bycie w niebycie,
czy" mog% zrobi! co$ dla
ludzko$ci, która goni nie
wiadomo za czym i nie wiadomo dok&d? – Staram si%
to ogarn&! i przela! na papier.
Ludzie mówi& mi, po co
to robisz? – Nie zastanawiam si% po co, tylko dlaczego? Dlaczego tu jestem
i my$l%, co mam do zrobienia dla siebie i innych? – Mo"e to niedojrza#e, ma#o odkrywcze, ale
m%czy mnie codziennie. – Uwolni! si% od tego
i zosta! cz#owiekiem mniej
skupionym
wewn%trznie? – Nie wiem, ale chyba
to nie dla mnie. Urodzi#em
si% po to, "eby my$le! i dzia#a!, i tak ju" pozostanie
do ko'ca moich dni.
Rozmy$lam nad tym, "e
$wiata nie zbawi% moimi
s#owami, ale mo"e kiedy$
kto$ przeczyta to, co napisa#em i zatrzyma si% na moment, "eby pomy$le! bardziej, g#%biej i na temat.
Szybki ruch dooko#a, a ja
w tej kawiarni. – Tu spokój,

cisza i wszyscy jakby bardziej skupieni. No, mo"e w#a$nie
o to chodzi – siada! cz%$ciej i skupi! si% na "yciu, jego
wielkim darze, którym jest samo w sobie i dla nas samych.
Gdyby nie ten dar, to co by by#o? – Nas by nie by#o i nic
by nie by#o.
I tak sobie tu siedz%, i od czasu do czasu kto$ wpada.
Opowie swoj& histori% i leci dalej do "ycia, swojego "ycia. Bo ka"dy ma swoje, lepsze, gorsze, ale swoje. To nie
podlega dyskusji.
Moje "ycie na ten przyk#ad jest zbiorem przygód o bli"ej nieokre$lonej sensowno$ci. Wybra#em drog% obserwatora-cynika, któremu czasami wydaje si%, "e ju" cokolwiek
zrozumia#. A tu bez przerwy wpadki i zadziwienia. Chodz% sobie po tym $wiecie i rozgl&dam si% wokó#. Ka"dy
cz#owiek to skomplikowany twór. Jedni pro$ci, drudzy poskr%cani i skomplikowani. No i jak tu dotrze! do prawdy,
skoro nie wiadomo, czym ona jest, a mo"e kim?
Lubi% "ycie, jest takie barwne i nieoczywiste. Mo"na chodzi!, mo"na siedzie!, mo"na skaka!, mo"na ta'czy!, mo"na p#ywa!, mo"na lata!. Tyle rzeczy mo"na,
a cz#owiek wiecznie niezadowolony.
Ja nie marudz%, ja si% przygl&dam. – By! mo"e ja jestem
szcz%$liwy? By! mo"e.
Jak tak patrz% na ludzi, to my$l% sobie, "e narzucili$my
sobie zbyt wiele ogranicze', no i jeszcze robimy to sami
sobie. A jakby tak wyzwoli! swoje najwi%ksze mo"liwo$ci, pój$! za g#osem serca, to co by nas spotka#o? Mo"e
wolno$!, mo"e rado$!, mo"e ukojenie. Czasami wydaje mi
si%, "e to nierozs&dne my$lenie, ale przecie" moje my$li
p#yn& i nie mog% ich blokowa!, bo blokowa#bym samego
siebie. Nie mog% wzbrania! si% przed samym sob&. By#oby to takie g#upie.
Nad wyobra(ni& to czasami musz% panowa!, bo jak
mówi&, mam j& zbyt wybuja#&. Tak, wi%c siadam i ogarniam my$li, "eby nie wymyka#y mi si% spod kontroli. – Jestem ju" bliski idea#u. Rzeczywisto$! coraz rzadziej miesza mi si% z marzeniami.
Chocia" musz% podkre$li!, "e wyobra(nia jest najwi%kszym skarbem, który otrzyma#em od "ycia. Ogó# mojej
osobowo$ci jest ca#kiem w porz&dku i podobno jestem wyj&tkowo inteligentny. Ja sam bym tego tak nie uj&#, ale
trzeba czasami zgodzi! si% z wi%kszo$ci&, je"eli nas to tylko nie rani.
Podchodz% do "ycia z wielk& atencj&. – Dobrze, "e tu jestem, bo gdyby mnie tu nie by#o, to gdzie bym by#? – To
pytanie wiecznie mnie nurtuje.
Czy" ka"de moje s#owo jest kontynuacj& tego, co my$l%? Czy przypadkiem po drodze nie ulega jakiemu$ zafa#szowaniu, przekszta#ceniu?
Czasami chcia#bym zna! odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko "e ka"de pytanie rodzi nowe i w tych odpowiedziach móg#bym si% zagubi!.

Rys. Wojtek !uka

Odegra! "ycie

BOGNA
GLINIECKA

I. Rozmy!lania

Dobrze, !e my"l#, bo to znaczy, !e !yj#. Mój oddech daje mi to samo poczucie. Mo!e !ycie jest oddechem i my"l$? Mo!e.
***
Dzisiaj znowu jest ten dzie%, kiedy najbli!si staraj$ si#
podci$& mi skrzyd'a. Jak zwykle us'ysza'em. – Zastanów si#, co robisz? – No i wtedy ten wszechogarniaj$cy l#k dopada ca'e moje cia'o i wszystkie moje my"li.
Czuj# w g'owie zam#t. Wtedy siadam, i my"l#, !e by&
mo!e !ycie w'a"nie teraz wzywa mnie do podj#cia decyzji, !e to ja jestem najlepszym swoim przyjacielem,
bratem, matk$, ojcem, ka!dym, który powinien wspiera& moje dzia'ania i d$!enie do samorealizacji. To ja tu
decyduj#, a nie !aden dupek, który przez ca'e swoje !ycie jest zachowawczy i nigdy nie przekroczy granic
swojej ma'o"ci.
Szanuj# siebie przede wszystkim, no jestem boski i odwaga moja nie ma granic. Zrobi# to, co jest dla mnie
s'uszne i wyp'ywa z g'#bi mojego serca. Oczyszczam si#
ze wszystkich bzdur i s'ucham siebie. Moje !ycie, to moja podró!, a nie podró! jakiego" obcego, nieznanego mi
odmie%ca.
Tak, wi#c usuwam chwasty ze swojego ogrodu. To ja jestem postaci$ pierwszoplanow$ w moim !yciu. Gram tu
g'ówn$ rol#.
No, wi#c piel#gnuj$c dalej swój ogród !ycia, zauwa!y'em, !e jestem bardzo samotny na tej drodze do prawdy
istnienia. Cz#sto odbijam si# od dna, !yj$c w "wiecie
swoich idea'ów. Kiedy !ycie mnie pogn#bia staram si#
szuka& w sobie jeszcze wi#cej energii, która prowadzi
mnie przez ten g$szcz oboj#tno"ci ludzkiej na los drugiego cz'owieka.
Ile! to razy by'em na dnie, ale zawsze wtedy u"wiadamia'em sobie, !e los ludzki, to nie tylko wieczne sukcesy. – To równie! droga, która jest odnajdywaniem szczegó'ów tego istnienia w ka!dej minucie bycia. A ka!dy
szczegó' jest jak diament odnaleziony w momencie wielkiej pustki. – To dziwne, !e !eby odnale(& siebie musi bole&. Ale jak boli, to znaczy, !e !yj#. – Wi#c szukam nadal
i obserwuj#. Mo!e co" zauwa!#? Mo!e.
Wibracje mojego mózgu mówi$ mi, !e wszystko ze
"wiatem jest w porz$dku. A mo!e to my tworzymy sobie
swoje wi#zienie umys'owe, !eby móc dr#czy& innych?
***
Lubi# spacerowa&, to nadaje rytm moim emocjom,
wszystko si# wycisza i uspokaja. S'ysz# wtedy g'os mojej duszy. Ona jest taka wra!liwa. My"l# czasami, !e mo!e to ma'o m#skie, ale przecie! nikt o tym nie wie, !e ona
jest taka mocna w swojej wra!liwo"ci. – To jest moja
ma'a tajemnica. Mam takie miejsca w moim sercu, gdzie
przechowuj# swoje tajemnice. To takie fascynuj$ce, mie&
tylko co" swojego, tego nam nikt nie zabierze. A ca'a
reszta, to tylko z'udzenie, sen, u'uda.
Ka!dego dnia, zaraz po przebudzeniu czuj# czysto"&
w sobie, a potem oblepiaj$ mnie te wszystkie "mieci. – Ca'y dzie% z nimi walcz#, !eby nie panoszy'y si# w mojej
g'owie. – Ja lubi# spokój.
Chcia'bym czasami wstawi& mój umys' poza rzeczywisto"&, w której istniej#. Wtedy dopiero ujrza'bym ca'$
prawd# o sobie. Tylko czy ona na pewno by'aby mi bliska.
Mo!e w'a"nie dlatego tu jestem, !ebym to wszystko prze!y' i odczu'. Nawet te "mieci, które mnie oblepiaj$.
Oczywi"cie radz# sobie z rzeczywisto"ci$, raz lepiej, raz
gorzej, ale to przecie! moje cenne !ycie i nie odda'bym go
nikomu, i za nic.

***
Kolejny nowy dzie% przynosi mi rozwa!ania na temat
moich przekona%. – W'a"ciwie, jakie one s$? – Dochodz#
do wniosku, !e wielce pozytywne. Kocham !ycie, kocham
siebie, kocham ludzi, kocham czyta&, kocham pisa&, kocham muzyk#, kocham filmy, no i móg'bym tak mno!y&
w niesko%czono"&. – Czyli jest dobrze, nawet bardzo dobrze.
Oczywi"cie nie mog# si# od!egnywa& od rzeczywisto"ci, w której si# urodzi'em i wyros'em, a! do chwili obecnej, kiedy jestem doros'ym m#!czyzn$. Kultura i epoka,
w której przysz'o mi !y&, ma ogromny wp'yw na moje
przekonania, ale staram si# bez przerwy uruchamia& swój
niezale!ny umys', !eby mnie to nie poch'on#'o bez reszty. Ja to ja, a nie epoka i kultura.
Czasami bywam bardzo krytyczny wobec siebie, ale
wtedy moja dusza przychodzi mi z pomoc$ i pokazuje mi,
jaki jestem wspania'y i nietuzinkowy. – Kocha& siebie, to
!y& wed'ug swojej wibracji. No, wi#c wtedy my"l#, !e
oboj#tna jest tu epoka i kultura, ja mog# by& wsz#dzie,
i o ka!dej porze we w'a"ciwym dla mnie czasie. Ka!dy
z nas zas'uguje na bycie sob$ w najlepszym rozumieniu tego s'owa. Autentyczno"& daje nam wolno"& bycia tym,
kim mieli"my by& w swojej istocie.
Moje rozwa!ania le!$ obecnie tak blisko szcz#"cia, które wype'nia ka!d$ sfer# mojego !ycia.
***
Kiedy si# dzisiaj obudzi'em, poczu'em, !e mnie wszystko boli, ka!da komórka mojego cia'a mówi'a do mnie, !e
jestem. Tak te! pomy"la'em sobie, !e gdzie ja jestem,
kiedy "pi#, gdzie jest wtedy moje !ycie, czy w 'ó!ku,
w którym le!y moje cia'o, czy w tych wszystkich miejscach, o których "ni#? – Gdzie jestem wtedy ja? – By& mo!e tu i tam. Bardzo to intryguj$ce.
Wydaje mi si#, !e !eby !y& swoim prawdziwym !yciem,
trzeba odnale(& swoj$ pasj#. Tylko ona mo!e nam odpowiedzie& na odwieczne pytanie, po co tutaj jestem? – Zanurzy& si# w swojej najg'#bszej t#sknocie, odzyska& dotarcie do swojej samowiedzy. – Tam poszukuj,
a znajdziesz odpowied(. )aden cz'owiek nie mo!e si#
obej"& bez swojej mocy tworzenia w czasie, który jest mu
dany na tej ziemi.
Poczucie mojej w'asnej mocy, w chwilach zw$tpienia,
nadaje sens ka!dej chwili. Rozgl$dam si# dooko'a, i widz#, !e wszech"wiat jest na swoim miejscu, to tylko ja panikuj# i wyolbrzymiam problem. Wtedy poszukuj# mojego w'asnego wyciszenia, !eby ponownie odnale(& siebie
i zrozumie&, kim naprawd# jestem. Czy tylko k'#bkiem l#ków, czy mo!e siln$ jednostk$, która zawsze i wsz#dzie radzi sobie doskonale? – Panika to z'y doradca. Spokój to
wspania'y przyjaciel.
Pisanie ksi$!ek to sztuka chwilowa. Tworz#, skupiam
si#, na bia'e przestrzenie nanosz# moje s'owa, które s$ moimi my"lami. I koniec. Ju! nie mam !adnej w'adzy
nad moim wewn#trznym przekazem, który dotrze lub nie
do drugiego cz'owieka. – To wszystko jest takie ulotne.
***
– Co robisz?
– Nic, pisz#.
– Kiedy przyjdziesz do 'ó!ka? Pusto tu bez ciebie.
– Zaraz sko%cz#.
Widujemy si# codziennie, a ona potrzebuje mojej obecno"ci bezustannie. Czasami jestem tym zm#czony, pomimo tego, !e jestem z ni$ ju! od dwóch lat, a mo!e w'a-
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!nie dlatego!? – Czym jest mi"o!#, a czym nie jest? – Czy
zawsze musi nas osacza#? Czy wspó"istnienie polega
na pe"nej symbiozie? Dla mnie mi"o!# to wolno!#, to
szcz$!cie, to poczucie spe"nienia. Lubi$ by# w %yciu
niezale%ny. A mo%e ona równie%? Zastanawiam si$ czy
jestem z ni& szcz$!liwy? – Mo%e to ju% jest brak niezale%no!ci? Mo%e.
***
Noc& w "ó%ku studiowa"em my!li Pascala. Zatrzyma"em si$ na jego my!li: „Ja ma dwie w"a!ciwo!ci: jest niesprawiedliwe w sobie w tym, %e si$ czyni o!rodkiem
wszystkiego; jest niewygodne drugim w tym, %e ich
chce ujarzmi#: ka%de, bowiem Ja jest wrogiem i chcia"oby by# tyranem wszystkich innych.”*– No i tu, musz$
przyzna# mu zupe"n& racj$. – Czasami wydaje mi si$, %e
jestem tyranem wszystkich innych i zatracam si$ w byciu o!rodkiem wszystkiego. – Oczywi!cie staram si$
nad tym panowa# w miar$ mych ograniczonych mo%liwo!ci widzenia siebie z zewn&trz. My!li moje bywaj&
o!rodkiem od wewn$trznym i tylko lustro daje mi poczucie bycia z sob& wewn&trz i na zewn&trz. – S& to jednak
bardzo krótkie chwile w ci&gu dnia, kiedy spotykam si$
z sob& w ca"o!ci.
Dzisiaj moje my!li biegaj& wokó" rozbawienia wszech!wiata. Jak by to by"o, gdyby ca"y !wiat, w jednym momencie zacz&" si$ !mia#? – Czy wszystko by si$ rozpad"o
od si"y i wibracji?
Jeste!my bez przerwy tacy powa%ni. Sta"em dzisiaj
na przystanku autobusowym, bo zepsu" mi si$ samochód. – Rozgl&dam si$ dooko"a, a tu smutek. Wsz$dzie
pe"no smutku. Jak to przeanalizowa"em, to doszed"em
do wniosku, %e rzadziej si$ !miejemy ni% osiadamy
w swoich smutkach. – W"a!ciwie, dlaczego? – Przecie%
!miech jest taki uwalniaj&cy. Wszystkie blokady znikaj&, kiedy jeste!my nim wype"nieni, daje tyle dobrej energii. A my w tych smutkach. – Co za paranoja wszechobecna? Mo%e smutek to nasz sposób na ukrycie siebie?
By# mo%e.
***
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Mam w dniu dzisiejszym dziesi$# z"otych w portfelu – to ca"y maj&tek, który posiadam.
Niektórzy pomy!leliby, – oszala", jak on chce prze%y#? – Ale, ja my!l$ tak – je%eli kiedy! zdoby"em te dziesi$# z"otych, to dlaczego teraz nie mam zdoby# miliona z"otych? Ka%dy dzie' ma swoje ukryte tajemnice – id$
i obserwuj$. Mo%e zaufanie do samego siebie to klucz
do sukcesu?
Dobrze si$ dzisiaj czuj$ w swoim towarzystwie. – Jak
pytam, odpowiedzi zawsze si$ zgadzaj&.
Czy kocham samego siebie? – Ot, takie pytanko przysz"o mi dzisiaj do g"owy.
Zaakceptowa"em ju% du%o swoich cech. Osobowo!#
mam nie"atw& do ogarni$cia. Ta moja nadwra%liwo!#.
Ujaw nia si$ zazwyczaj wtedy, kiedy mam problemy. – I w takiej sytuacji, nie do!#, %e musz$ stawi# czo"a problemowi, to jeszcze musz$ sobie radzi# z nadwra%liwo !ci& – bywa to m$cz&ce. Czuj$ si$ wtedy
kompletnie wyczerpany. Lubi$ siebie, ale lubi# to nie
znaczy kocha#. Istnieje du%a przepa!# pomi$dzy tymi
dwoma emocjami. W"a!ciwie, jaka? – Lubi# to troch$
bardziej zimne od kocha#. Kocha# to bardziej gor&ce
od lubi#. Jak o tym my!l$, to sam staj$ si$ rozleg"y jak
moja przestrze' pomi$dzy tymi dwoma uczuciami. – No,
wi$c? – Tak, tak lubi$ siebie.
A nad mi"o!ci&, to jeszcze popracuj$.

***
(ni" mi si$ dzisiaj Ko' Troja'ski. Jaki% to by" wysublimowany trik. – Niektórzy twierdz&, %e to z"o!liwy podst$p, a ja twierdz$, %e to inteligentny fortel. I kto ma racj$? By# mo%e ja, a by# mo%e oni. To mój !wiat i mam
prawo s&dzi#, co chc$. K"ótliwy nie jestem.
Ka%de nasze do!wiadczenie jest dobre. Je%eli si$ g"$biej
nad tym zastanowi#, to wszystkie nasze spotkania, sytuacje, odczucia stanowi"y kolejny krok do przodu na naszej
drodze. Ucz$ si$ na nowo dawa# szans$ %yciu, aby si$
dzia"o. )ebym móg" wi$cej dostrzec, %eby moja perspektywa by"a szersza. Od czasu do czasu !wiadomie j& zaw$%am, tylko to prowadzi do odrzucenia i bólu. – No, wi$c,
po co to robi$? Musz$ uwolni# si$ od tego nawyku, który destruktywnie wp"ywa na moje %ycie i pozbawia mnie
szans zdrowego rozró%niania.
Akceptowa#, to przecie% nie znaczy podda# si$ jak radosny kretyn wszystkiemu, co si$ dzieje wokó".
Wchodz$ dzisiaj na zdrowe cz$stotliwo!ci w moim
wn$trzu. Staram si$ oczyszcza# ze wszystkich z"ogów,
które osadzi"y si$ we mnie przez lata. Je%eli dotr$ do g"$bokich pok"adów samego siebie, to ujrz$ tylko dobro
i mi"o!#. I tego w"a!nie pragn$ do!wiadcza# ka%dego
dnia.
Moja samo!wiadomo!# wzrasta z ka%dym dniem. Odczuwam coraz pe"niejszy spokój, harmoni$ wewn$trzn&
i zewn$trzn& mojej osobowo!ci. Krocz&c t& !cie%k& uzdrawiania samego siebie, odzyskuj$ nieustann& ulg$ w %yciu
zgodnym z moimi warto!ciami. Nie mog$ oczywi!cie zapomina# o relacjach z innymi lud*mi, tam te% jeszcze
mam du%o do zrobienia.
Kim ja jestem? – pisarzem, cz"owiekiem, synem, kierowc&, s&siadem, klientem w supermarkecie. Mo%na by
tak mno%y#. Ale, kim ja tak naprawd$ jestem poza zewn$trzn& pow"ok&?– Mo%e tam g"$boko wewn&trz mnie,
tkwi odpowied*. Mo%e jestem kim! wi$cej ni% jestem sobie w stanie wyobrazi#. Szukam siebie bez ko'ca i mo%e
kiedy! odnajd$. Wybornie jest tak poszukiwa#, w pe"nym zaufaniu do samego siebie.
Mam takie sekretne miejsca w mej duszy, gdzie kocham,
gdzie marz$, gdzie wszystko jest mo%liwe. Nikogo tam nie
wpuszczam, %eby wszystko by"o czyste i zupe"nie moje.
Zatracam si$ w swojej niemej ciszy, id$ w g"&b siebie,
na spotkanie mego g"osu, mego s"owa, mojej my!li. Kocham wtedy mi"o!ci& absolutn&, jedyn& prawdziw& z mo%liwych. – Mi"o!ci& do samego siebie. Tam wewn&trz mnie
wszystko ogarni$te jest ukojeniem i spokojem. Tam czuj$ si$ swój i tak bardzo na swoim miejscu. To wszystko,
co wiem o mi"o!ci pochodzi w"a!nie stamt&d. Z miejsc,
do których chodz$ tylko sam.
***
S& dni, kiedy czuj$ przyp"yw ogromnej inspiracji. Wtedy czuj$, %e ca"e moje wn$trze wype"nione jest przez grawitacj$ szcz$!cia, które przychodzi z otch"ani, %eby zaw"adn&# mn& w ca"o!ci i da# !wiatu ze mnie, to wszystko,
co najlepsze. Ka%dy taki przyp"yw, jest jak fala, która daje przyp"yw i odp"yw. – Jak rytm ca"ego %ycia, jak skoncentrowana energia w jednym u"amku sekundy. – Mówi
mi, id* i zrób to. – I wtedy siadam i pisz$. Doznaj$ poczucia szcz$!cia i spokoju. Uwalniam si$. Jakby pozbawiono mnie wszystkich blokad, jakby nast$powa"a fantastyczna chwila wielkiej prawdy. Moja percepcja ca"ego
!wiata jest wtedy twórcza.
Nachodzi mnie czasami poczucie oddzielenia, wtedy
bardziej analizuj$ swoje przemy!lenia. – Czy wydaje mi
si$, %e moja inno!# to dar, czy tylko moje g"upawe poczu-

cie wy!szo"ci? Staram si# by$ pokorny we wszystkich
swoich relacjach ze "wiatem i z sob% samym. Je!eli bym
tego nie robi&, to na pewno bym zwariowa&. – A przecie!
tak bardzo lubi# by$ normalny.
Dobro ludzkie. Czym ono jest? – Dzisiaj dok&adnie zrozumia&em, czym ono jest. Wszyscy moi najbli!si, którzy
s% ze mn% na tych samych wibracjach, wiedz%c, !e mam
dziesi#$ z&otych w portfelu, postanowili si# sk&ada$ na moje !ycie, !ebym nie umar& z g&odu.
Wi#c id# i obserwuj#. – Zawsze jak dajesz dobro, to ono
do ciebie wróci, w przeró!ny sposób i rozlicznymi kana&ami. Da$ siebie i !y$ z wdzi#czno"ci% za ka!dy dzie', który jest nam dany, to s&uszna droga. Zawsze w poczuciu zaufania i szcz#"cia, !e jest si# bezpiecznym – (wiat jest
pe&en dobrych do"wiadcze', nawet wtedy, kiedy boli i my"lisz, !e ju! dalej i"$ nie mo!esz. A teraz otwieram si# na te
magiczne dary !ycia.
No i odk%d wprowadzi&em si# w pe&ne zaufanie do !ycia, dziej% si# same dobre rzeczy.
Spotka&em w&a"nie znajomego, który niedawno jeszcze
by& w tak zwanej przys&owiowej ciemnej dupie, a teraz za&apa& fantastyczne kontakty i kupuje w&asny sklep. Tak
trzyma$, &apa$ si# z !yciem za bary i wali$ do przodu jak
Ko' Troja'ski, który bywa dobrym trikiem na bezradno"$.
***

Rys. Wojtek !uka

Nasza rzeczywisto"$ jest tak bardzo wielowymiarowa,
!e nie sposób jej okre"li$ jednym s&owem, uczuciem, my"l%. Biega we wszystkie strony i pozwala na to, !eby zawsze osi%gn%$ pe&ne skupienie na oczywistym stanie
szcz#"cia. Troch# wysi&ku i ju! staje przed nami oczekiwane od dawna spe&nienie i uzewn#trznienie wszystkich
naszych potrzeb i marze'.
Pe&na satysfakcja w !yciu zale!y przede wszystkim
od nas samych. Dasz, to otrzymasz. – Wi#c si# Max bardziej staraj!
Chodz#, znów si# przygl%dam i zewsz%d s&ysz#: „Ja
w Boga nie wierz#” – A có! to znaczy?
Bóg, to przecie! mój umys&, moja dusza, moje serce.–
Jak wi#c mam nie wierzy$ w samego siebie?
Wszystkie ludzkie zwi%zki i wzajemne relacje odzwierciedlaj% nasze indywidualne potrzeby. – Patrz%c pod tym
k%tem rozmy"lam, jakie zwi%zki tworzy&em do tej pory.
No có!, by&y one raczej toksyczne. – Tutaj musz# si# zatrzyma$ i szczerze ze sob% pogada$. W&a"ciwie, o co mi

chodzi? Czy jak tkwi# w jakiej" toksykologii, która mnie
wyczerpuje i nie daje satysfakcji? Tkwi# w niej, bo jedynie to znam. – Moi rodzice wiecznie si# k&ócili, nie by&o
dnia, !eby w domu panowa& spokój. Ka!de z nich mia&o
do"$ siln%, apodyktyczn% osobowo"$. Natomiast ja, co
ja? – Ja nie jestem apodyktyczny, natomiast osobowo"$
mam siln%. – Je!eli tak, to genialnie poradz# sobie z moimi krety'skimi zachowaniami trzymania si# tych starych
schematów i zachowa', które wynios&em z domu rodzinnego. Mo!e wtedy moje zwi%zki b#d% pe&ne dobrej energii, oczyszczonej ze wszystkich debilnych z&ogów przesz&o"ci. – Chyba zaczn# przygl%da$ si# ludziom na nowo,
rzuc# "wie!% perspektyw# na moje podej"cie do !ycia
i wszystkich relacji, które tworz#. Przecie! to ja decyduj#, co robi# i moje wszystkie wybory zale!% tylko ode
mnie. Tak, wi#c zaczynam prac# nad oczyszczaniem terenu.
***
– Cze"$, co porabiasz?
– Pisz#.
– Co piszesz?
– Moj% now% ksi%!k#.
– A co z poprzedni%?
– Niebawem b#dzie na rynku.
– Wiesz, milczysz, to postanowi&em zadzwoni$.
– Jak pisz#, to nie gadam, te dwie czynno"ci wykluczaj% si# wzajemnie.
– Wpadnij do Centrum Sztuki w pi%tek. Jest spotkanie
z tym aktorem, który gra w filmikach dla mas. Wiesz, b#dzie okazja, !eby pó)niej gdzie" wyskoczy$ i m%drze pogada$.
– Czy m%drze, to si# dopiero oka!e. Ale b#d#, bo dawno was wszystkich nie widzia&em.
Czasami mam wra!enie, jakby mój umys& dzia&a& z drugiego planu. – Ca&y "wiat sobie, a ja sobie.
Mo!e warto si# czasami zintegrowa$ i wyj"$ do ludzi.
By$ mo!e warto, to si# dopiero oka!e? Dajmy temu
szans#.
***
Cisza, która mnie otacza, jest jak zbawcza &aska. Kiedy
w ni% wchodz#, mam poczucie jedno"ci z moim !yciem
w pe&ni. A czym jest moja pe&nia? W&a"nie tym, !e sam so-
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bie stwarzam poczucie równowagi w tym !wiecie. Bo je"eli sam tego nie zrobi#, to mój umys$ ulegnie degradacji.
Rozsypie si# na zbyt wiele cz%steczek, które pó&niej bardzo trudno b#dzie mi pozbiera'. Staram si# "y' w harmonii z ka"d% chwil%, z ka"dym u$amkiem sekundy mojego
my!lenia. Drganie mojego jestestwa jest coraz bardziej
zgodne z biciem mojego serca.
Podczas mojej w#drówki nie ustaj# w poszukiwaniu
w$asnej energii. Kiedy my!l# o sobie samym poznaj#
ka"d% cz%stk# mojej !wiadomo!ci powoli, id%c w g$%b
siebie. Wszystko dzieje si# we mnie poza s$owami. Ka"de moje do!wiadczenie w swojej istocie jest bardzo osobiste. Nie mog# nikomu przekaza' moich uczu' w sposób, który dzieje si# we mnie. Mog# porozumiewa' si#
na poziomie werbalnym, ale czy to oddaje moje wewn#trzne prze"ycia? By' mo"e ka"da chwila, to doszukiwanie si# sensu bytu w swojej czystej formie. A ja jestem tylko przeka&nikiem g$#bszego zrozumienia prawd
oczywistych. Ka"dy z nas jest odmiennym stanem postrzegania rzeczywisto!ci. Jeste!my tak bardzo determinowani przez nasze w$asne prze"ycia, "e cz#sto gubimy poczucie wi#zi z drugim cz$owiekiem. Moje
do!wiadczenia nie zawsze wspó$graj% z do!wiadczeniem drugiej istoty. G$#boka komunikacja na poziomie
duchowym jest bardzo trudna. Ka"de nasze do!wiadczenie ma g$#bok% osobist% natur# i prze"ywamy je w zupe$nym odosobnieniu. Czy to jest cierpienie, czy poczucie
zupe$nego szcz#!cia jest dane nam w wewn#trznym stanie od!rodkowym naszego wewn#trznego skupienia? – Staram si# jednak odnajdywa' !cie"ki do drugiego cz$owieka i poszukiwa' wzajemnego porozumienia. –
Lubi# ludzi, lubi# s$ucha', co prze"ywaj% w danej chwili. – Czuj# wtedy, "e "yjemy w jednym czasie, w jednej
przestrzeni, w momencie wzajemnych opowie!ci. – To
nas jednoczy, a nasza energia wzrasta.
***
Nadchodzi dzie(, kiedy b#d# musia$ zmierzy' si#
z opini% t$umu. – Ju" za kilka dni moja pierwsza ksi%"ka uka"e si# na rynku. – Zastanawiam si# w mojej samotno!ci na ile zdanie drugiego cz$owieka jest dla mnie
wa"ne w obliczu tego, co napisa$em w zgodzie z w$asn%
dusz% i uczuciami? Wiem, "e "adna opinia nie zmieni tego, co chcia$em napisa' i wyrazi' s$owami, "eby drugi
cz$owiek zrozumia$ moje my!li i emocje. Napisa$em ca$% prawd#, która dotyczy$a danej opowie!ci. To by$a
esencja tego, co odczuwa$em tworz%c ka"d% posta' i zdarzenie. Mam nadziej#, "e by$em w danym momencie
zupe$nie skupiony na prawdzie tej historii. Odda$em ludziom, to, co by$o we mnie najbardziej oczywistym wyra"eniem mojej harmonii twórczej. Ka"de s$owo by$o
drganiem mojej duszy. – Wi#c je!li znajdzie si# jedna tylko osoba, która to wyczuje i znajdzie w mojej opowie!ci co! dla siebie, to znaczy, "e osi%gn%$em sukces.
Sukces w rozumieniu pomocy drugiej jednostce w drodze do odnalezienia samego siebie. – Ja sam w ka"dej
chwili jestem w poczuciu poszukiwania siebie. – Znaczenie tego jest dla mnie odzwierciedleniem mojej g$#bokiej
wiary, w to, "e esencja mojej osoby jest tu dok$adnie
po co! i dla czego!.
Wi#c dalej id# i obserwuj#.
***
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Codziennie czuj#, "e jestem w drodze do. – Prowadz%
mnie moje pragnienia. Czym one s%? By' mo"e g$osem
mojego serca, który wskazuje codzienne wsparcie. W zagubieniu i niepewno!ci wszystkich moich wyborów tkwi

trzon tego, czym ja jestem. W zakamarkach mojej duszy
codziennie odkrywam nowe !wiadomo!ci. Czy b#d%c tu,
w tej chwili obecnej, mog# by' g$osem swojego wn#trza? – Lubi# swoj% samotno!', odkrywam w niej trosk#
o samego siebie. Piel#gnuj# swoj% odr#bno!'. Bo przecie"
jestem jeden jedyny. Nikt poza mn%, nie zrozumie odg$osów mojego echa. Tam, wewn%trz mnie odgrywa si#
przedstawienie, w którym ja gram g$ówn% rol#.
Zima przykrywa mnie ca$ego. – Nigdy ju" nikomu nie
oddam w$adzy nad sob%. Lubi# swoj% wolno!' w decyzjach, w odczuwaniu, w pojmowaniu "ycia na swój w$asny sposób. )lady pozosta$y, ale ja si# nie myl#. By$em ju"
zab$%kany, by$em ju" ob$%kany, by$em uleg$y, by$em nijaki. Teraz te wszystkie obrazy mojej duszy odczuwaj%
swoj% si$#. Staj% si# jedno!ci%.
Ja staj# si# jedno!ci%.
Obejmuj%c moj% wnikliw% uwag% wszystkie moje dotychczasowe do!wiadczenia, ulegam z$udzeniu, "e wszystko, co wydarzy$o si# w mojej przesz$o!ci, uzewn#trznia si#
w tej chwili w postaci mojego wewn#trznego dobrobytu.
Rozwijam w sobie proste i jasne zrozumienie mojej si$y
wewn#trznej, która podczas mojego g$#bokiego skupienia
przynosi mi fantastyczne dary, ka"dego dnia i w ró"nej postaci. Zrozumia$em, "e nie jestem tu tylko po to, "eby zaspokaja' swoje zewn#trzne pragnienia. Tak, wi#c porzucam swoje g$upawe przywi%zanie do ogranicze(
zmys$owych i wyruszam w podró" wyzwolonego bytu
g$#bszego zrozumienia.
***
Jestem w stanie upojenia. – Pozna$em kobiet#, która
ol!ni$a mnie swoj% urod%, lekko!ci%, rozumnym spokojem,
cisz% wewn#trzn%. Jestem w niej cudownie zakochany.
Lecz, co teraz? Teraz poddam si# temu z pe$nym zaufaniem. Jej blask odj%$ mi rozum, wewn%trz czuj# rozleg$e
rozja!nienie. Nigdy wcze!niej z "adn% kobiet% nie mia$em
poczucia zjednoczenia. Ona ma w sobie wszystko, czego
poszukiwa$em.
Dobrze, "e wcze!niej rozsta$em si# z kobiet%, która potrzebowa$a mojej ci%g$ej obecno!ci. – Nie mog$em ju" tego znie!'. Przecie" potrzebuj# swojej samotno!ci i wyciszenia. Mój umys$ musi by' u"yteczny w ka"dej chwili,
kiedy go potrzebuj#, nie mog# odda' siebie, bo tworz#,
wi#c w ka"dej sekundzie, kiedy potrzebuj# siebie, musz#
siebie mie'.
Anna, tak w$a!nie ma na imi# moja nowa dziewczyna,
jest re"yserem filmowym. Dobrze, "e ma swoje pasje, bo
bym si# dusi$, tak jak w poprzednim zwi%zku. Ka"dy
cz$owiek, który "yje swoim echem, jest fantastycznym
partnerem.
Kiedy jeste!my razem, odczuwam spokój duszy.
Wszystko, czego do!wiadczamy razem wyrasta z chwili
obecnej. Kiedy jeste!my osobno, wszystko wyrasta z nas
samych. Kiedy to si# $%czy w jedn% ca$o!', daje nam poczucie wy"szej warto!ci naszych bytów.
Anna jest istot%, której ju" tak dawno poszukiwa$em, pl%cz%c si# w beznadziejne zwi%zki, o w%tpliwym
poczuciu bezpiecze(stwa i zape$nianiu pustki w mej samotno!ci. Ka"da kobieta wnosi do "ycia m#"czyzny tyle odmienno!ci i ró"norodno!ci, "e ka"da chwila sp#dzo na w to wa rzy stwie tej ro zum nej isto ty da je mi
ol brzy mi% ra do!' ogól ne go roz wo ju mo ich my !li
i uczu'.
By' mo"e w$a!nie teraz nadszed$ czas, "ebym da$ sobie
szans# na szcz#!cie, którego mog# do!wiadczy', b#d%c
i nie b#d%c z drugim cz$owiekiem. – By' mo"e.
!

! Migracje – archeologia wiedzy
Ludzie od zawsze migrowali, chocia# motywy tych przemieszcze$ by%y zró#nicowane. Najcz!&ciej ludzkimi w!drówkami kierowa%a potrzeba
zaspokajania potrzeb, w znacznej
mierze egzystencjalnych. Nierzadko
migruj'cy zmieniali miejsce pobytu
tak#e ze wzgl!du na szerz'ce si! wojny i konflikty. Jednak najpowa#niejszy rozkwit migracji nast'pi% wraz
z roz wo jem ka pi ta li zmu, czy li
w osiemnastym stuleciu. Wtedy w%a&nie odnotowano wielkie fale migracyjne z biednych i przeludnionych terenów przede wszystkim wiejskich
do nowo buduj'cych si! fabryk i ekspansywnych miast. Kierunek podró#y by% jeden: tania si%a robocza przemieszcza%a si! tam, gdzie zago&ci%
wielki kapita%. Ten ruch migracyjny
rozpocz'% si! wraz z rewolucj' przemys%ow' zapocz'tkowan' w Anglii.
Zasadniczym bod(cem rozwoju kapitalizmu by%o zastosowanie na skal! industrialn' wynalazku Jamesa Watta,
czyli maszyny parowej, albo ogniowej,
jak j' ongi& nazywano. Równocze&nie
nast!powa%a powolna likwidacja archaicznych manufaktur. Najwa#niejsza rola przypad%a wówczas robotnikom, a zw%aszcza bur#uazji, która
skupia%a w swoich r!kach &rodki produkcji. Ale z up%ywem czasu robotnicy j!li u&wiadamia" sobie w%asne
upo&ledzenie i upokarzaj'ce warunki
#ycia. Rewolucja by%a tylko kwesti'
czasu. Jedn' z tragicznych jej zapowiedzi sta% si! luddyzm, który rozwin'% si!
w Anglii. By% to program sabota#u
i niszczenia maszyn, które zabiera%y
prac! ludziom. Nazwa ruchu wywodzi%a si! od twórcy Neda Ludda,
wielkiego przeciwnika industrialnego kategoria ludno&ci bezrolnej, ch%opów
pochodu.
biednych, ludzi lu(nych i ludzi zb!dnych. Z drugiej strony pojawili si!
! Ludzie zb"dni, ludzie lu#ni
ch%opi z du#ym area%em, którzy opierali swoje gospodarstwa na sile najemProces industrializacji podzieli% nej. Robotnicy zamieszkiwali przede
&wiat na szybko rozwijaj'cy si! i po- wszystkim miasta, znajduj'c zatrudtrzebuj'cy si%y roboczej oraz zapó(nio- nienie w powstaj'cych fabrykach.
ny w rozwoju, który dostarcza% tanich Takiej pracy szukali równie# ch%opi,
robotników. W gronie tych drugich którzy rozpocz!li w!drówk! ze wsi
znalaz%a si! Polska, chocia#, b!d'c do miast. Wypycha%a ich wiejska biepod zaborami, sama charakteryzo- da a przyci'ga%a perspektywa pracy
wa%a si! zró#nicowanym poziomem w industrii. Ponadto, w&ród polskich
uprzemys%owienia. Najkorzystniej emigrantów z zaboru pruskiego wyst!wygl'da%y ziemie pod zaborem pru- powa% motyw narodowy. Polacy boskim. Najgorzej Galicja. I to w%a&nie wiem opuszczali te ziemie, aby nie
na ziemiach zaboru austriackiego od- pracowa" w fabrykach, których w%anotowano najliczniejsze fale polskich &cicielami byli Niemcy.
emigrantów, którzy przede wszystkim
udawali si! do krajów Europy zachod! Ch$opi, robotnicy – s$owem
niej i krajów zaoceanicznych. Wie& tra- polscy wychod#cy
ci%a samowystarczalno&", a ch%opi
coraz cz!&ciej byli beznadziejnie zaEmigracja Polaków drugiej po%od%u#eni. Raptownie powi!ksza%a si! wy XIX wie ku i pierw szej wie -

Dlaczego
Polacy
zacz!li
migrowa"? (I)

ku XX opiera%a si! na rzeczywisto&ci
rodz'cego si! kapitalizmu. By%a to
przede wszystkim emigracja polskich
ch%opów i niewykwalifikowanych
robotników. Ten przesiedle$czy ruch
wynika% nade wszystko z niedostatku
uprawnej ziemi, bezrobocia i bardzo
niskich zarobków, jak równie# z pog%!biaj'cej si! biedy na polskiej wsi
i w nielicznych miastach. St'd ruchy
migracyjne mia%y g%!boki wp%yw zarówno na postaw! migranta, jak i kraje emigracji i imigracji. Ta pierwsza
rewolucja migracyjna Polaków mia%a dwie za sad ni cze przy czy ny:
po pierwsze dzia%alno&" werbunkowa,
której celem by%o sprowadzenie taniej
si%y roboczej. Po drugie, pewien zwyczaj wyje#d#ania na emigracje, który szczególnie mocno zago&ci% w Galicji, i który jest wyra(nie aktualny.
Dzisiaj jednak w &wiadomo&ci Polaków regionem najbardziej zwi'zanym
z ruchami migracyjnymi jest Górny
)l'sk. Niemniej, decyzja o emigracji
dobrowolnie b'd( pod pewnym przymusem podejmowana przez jednostk! nios%a i niesie dla niej powa#ne
skutki przede wszystkim w zakresie
zmiany statusu ekonomicznego i kulturowego.
! Emigracyjny bilans
Emigruj'cy ch%op stawa% si! robotnikiem najemnym, podobnie jak emigruj'cy rzemie&lnik, który wchodzi%
w stosunek pracy o charakterze najemnym. W ten sposób zmienia%a
si! pozycja spo%eczno-klasowa tych
ludzi. Zmienia%y si! warunki materialne i po ziom po trzeb #y cio wych.
Styczno&" z miejscow' ludno&ci'
wymusza%a równie# modyfikacj! zachowa$, stylu #ycia czy systemu aksjologicznego i normatywnego. Tak
wi!c Polacy ulegali stopniowej asymilacji, która by%a procesem d%ugotrwa%ym. Jej widoczne skutki dotycz'
przede wszystkim kolejnych pokole$
Polaków ju# urodzonych w kraju
osiedlenia. Izolacja od &wiata zewn!trznego pokolenia imigrantów
przeobra#a%a si! w kolejnych pokoleniach w jednostki charakteryzuj'ce si! ró#nym poziomem asymilacji.
Równocze&nie emigruj'cy Polacy
pozbawiali swój kraj si%y roboczej,
a tak#e ze wzgl!du na status, wypychali z rynku pracy dro#sz' si%! robocz' w kraju przybycia. To najbardziej
wa#ne skutki zjawiska migracji zarówno w czasach minionych, jak
i wspó%cze&nie.
Felieton powsta! we wspó!pracy
z dr hab. Ann" #liz,
profesor Uniwersytetu Opolskiego
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Kiedy znakomity t!umacz i popularyzator literatury polskiej w Niemczech Karl Dedecius przekazywa! w 2001 r. Bibliotece Uniwersytetu Europejskiemu Viadrina we Frankfurcie nad Odr" swój
bogaty zbiór biblioteczny, obejmuj"cy obok ksi"#ek, obszern" korespondencj$, r$kopisy, zdj$cia i inne dokumenty, zapewne przeczuwa!, i# jego uporz"d ko wa nie i ska ta lo go wa nie przy czy ni si$
do zainicjowania ciekawych naukowych projektów
i rozpoznania nie opisanych obszarów literatury polskiej i jej recepcji w kraju naszych s"siadów.

O sztuce
piel"gnowania
niemieckopolskiego
dialogu
Archiwum Literackie
Karla Dedeciusa
roczyste otwarcie
Literackiego ArchiU
wum Karla Dedeciusa – ca#o$% zdepo-

26

nowano w budynku Collegium Polonicum
w S#ubicach – w pa&dzierniku 2002 r.
oznacza#o udost"p nie nie ba da czom
cennych materia#ów &ród#owych i korzystanie z nich tak'e w formie elektronicznej. Od tej chwili min"#o ju' ponad dzie si"% lat, któ re po zwa la j(
spojrze% na translatorskie dzie#o K.
Dedeciusa i jego znaczenie dla polsko-niemieckiego transferu kulturalnego
z perspektywy dzisiejszej. Archiwum
wci(' si" rozrasta, posiada bowiem
dzi"ki wsparciu finansowemu Deutsche
Forschungsgemeinschaft i twórczemu
wysi#kowi kierownika placówki B#a'e-

ja Ka&mierczaka spu&cizn" po innym wybitnym t#umaczu prozy i poezji polskiej, Henryku Beresce, a tak'e po prof.
Erichu Dauzenrothcie z Giessen, t#umaczu utworów Jana Korczaka. Wzrasta poza tym ilo$% opracowa), przyczynków,
artyku#ów i studiów o samym Dedeciusie, jego biografii, d#ugoleniej praktyce
przek#adoznawczej i wielu dzia#aniach
s#u'(cych zbli'eniu mi"dzy Niemcami
i Polakami.
„Wymiana kulturalna – pisa# w 1993 r.
Dedecius – jest regulatywem stosunków
zagranicznych [...]. Nasza polityka zagraniczna jest cz"$ci( naszej kultury. Cz"$ci(
i wyrazem [...]. Kultura i wymiana potrzebuj( j"zyka. Kultura jest j"zykiem i nasz
j"zyk jest kultur(” („Rocznik Karla De-

deciusa”, Tom VI, *ód& 2013, s. 11, 12).
S#owa te wypowiedziane w latach najbardziej dynamicznego rozwoju za#o'onego
przez Dedeciusa w grudniu 1979 i kierowanego przez niego do 1998 r. Deutsches
Polen-Institut (Instytut Kultury Polskiej)
w Darmstadt, dotykaj( nie tylko kulturotwórczej roli tego centrum w zakresie promowania polskiej literatury w Niemczech ale i mo'liwo$ci rozwijania
niemiecko-polskich kontaktów kulturalnych, upowszechniania polskiego filmu,
muzyki, plastyki i malarstwa ponad politycznymi podzia#ami.
Zarówno redagowany przez #ódzkiego niemcoznawc" prof. Krzysztofa A.
Kuczy)skiego od maja 2008 r. „Rocznik
Karla Dedeciusa” – K.A. Kuczy)ski jest
autorem wielu ksi('ek, monografii, tomów zbiorowych, i studiów o Dedeciusie – jak i publikacje Archiwum Karla
Dedeciusa w serii „OderÜbersetzen” zaznajamiaj( ze stacjami d#ugiego i pracowitego 'ycia t#umacza i z „tajemnicami”
jego sztuki translatorskiej, przybli'aj( tak'e znacz(ce inicjatywy wydawnicze, np.
antologie polskiej poezji, krótkiej prozy
czy eseistyki ukazuj(ce si" w za#o'onej
przez niego w 1982 r. serii „Polnische Bibliothek”, i wprowadzaj( za kulisy artystycznego warsztatu polskich i niemieckich t#umaczy literatury pi"knej.
Dziewi"%dziesi(ta rocznica urodzin
Dedeciusa obchodzona uroczy$cie na uniwersytecie Viadrina w maju 2011 by#a kolejn( okazj( do przypomnienia jego kontaktów z polskimi lud&mi kultury, sztuki
i nauki, z polskimi instytucjami i organizacjami, a tak'e z rodzinnym miastem *odzi(, gdzie w Muzeum Miasta mie$ci si"
sta#a ekspozycja po$wi"cona „czarodziejowi z Darmstadt” (to tytu# ksi('ki K.A.
Kuczy)skiego o K. Dedeciusie), gdzie
gimnazjum nosi jego imi", a uniwersytet
organizuje dedykowane jego dzie#u spotkania i sympozja.
28 listopada 2013 r. odby#a si" na Europejskim Uniwersytecie Viadrina niezwykle wa'na dla dalszych losów powsta#ego w 2001 r. archiwum uroczysto$%.
W obecno$ci Dedeciusa i wielu znakomitych go$ci, w tym grupy by#ych i obecnych pracowników Deutsches Polen-Instytut i dyrektora Collegium Polonicum
dr. Krzysztofa Wojciechowskiego, powo#ana zosta#a Fundacja „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa”, któr( JM Rektor uniwersytetu dr Gunter Pleuger nazwa#
wa'nym, „zmuszaj(cym do odpowiedzialnego dzia#ania krokiem w kierunku
rozwijania studiów interdyscyplinarnych
i kontynuowania niemiecko-polskiego
dialogu”. Natomiast dyrektor Fundacji im.
Roberta Boscha wspieraj(cej finansowo
od pocz(tku projekty translatorskie Dedeciusa, prof. dr hab. Joachim Rogall, zaznaczy# w swojej laudacji, i' dzi"ki
„wra'liwo$ci niemieckiego t#umacza
na walory artystyczne polskiej literatury
wype#niona zosta#a luka w wykszta#ceniu
niemieckich czytelników”. Przypominaj(c najwa'niejsze fakty z 'ycia Dedeciusa, atmosfer" domu rodzinnego, gdzie
mówiono po polsku i niemiecku, lata na-

uki w polskim gimnazjum w !odzi,
odysej" wojenn# wype$nion# traumatycznymi prze%yciami frontowymi i ci"%k# chorob#, pobyt w rosyjskim obozie jenieckim, gdzie uczy$ si" rosyjskiego
i czyta$ m$odzie&cze wiersze Lermontowa w oryginale, okres powojenny i kolejne stacje %yciowej w"drówki, Weimar i Bonn, gdzie rozpocz#$ karier"
urz"dnicz# pracuj#c w towarzystwie
ubezpieczeniowym Allianz, wreszcie
Frankfurt nad Menem, podkre'li$, i% akt
powo$ania fundacji jest zadaniem zobowi#zuj#cym uczelni" do dalszej pracy.
„Pa&ska praca, panie Dedecius, nie posz$a na marne; zasiane ziarno wydaje
owoce, a Viadrina jest cz"'ci# tego sukcesu. Uwa%am, %e w dialogu mi"dzy
Niemcami i Polakami powinno si" postawi( na si$" kultury, poniewa% kultura jest
kluczem do zrozumienia innych narodów,
a ksi#%ki mog# tego dokona(”.
Punktem kulminacyjnym uroczysto'ci
by$o wyst#pienie Karla Dedeciusa, w którym zaprezentowa$ si" jako mistrz s$owa,
zwi"z$o'ci i pi"knej dykcji. Wspominaj#c kilka mniej znanych zdarze& ze swojej biografii, mi"dzy innymi pierwsz#
po wojnie podró% do Polski w 1959 r.,
i spotkanie ze Stanis$awem Lecem w Warszawie, zacytowa$ dwa aforyzmy polskiego autora, które go wówczas, debiutuj#cego t$umacza, „niemal porazi$y”.
„Te krótkie, oszcz"dne w wyrazie,
a przecie% wci#% u%ywane s$owa, te logiczne i dowcipne zbiory s$ów, np. Ex
oriente lux, ex occidente luxus, czy Zegar
tyka. Wszystkich, s# inne, krótsze i bardziej oryginalne od aforyzmów niemieckich” – podsumowa$.
awi#zuj#c z kolei
N
do prze$omu pa)dziernikowego w polskiej poezji, do ró%-

nic pokoleniowych i sporów mi"dzy
„starymi i wspó$czesnymi poetami”,
przypomnia$ liryki pisarza prze$omu
dziewi"tnastego i dwudziestego wieku,
Adama Asnyka. „Zafascynowa$ mnie
sposobem przedstawiania w poezji ró%nych wymiarów czasu, refleksj# nad tym,
co przesz$e i tym, co tera)niejsze To, co
stare by$o dla niego ko&cowym produktem tego, co nowe, przemijalno'( by$a
równocze'nie przysz$o'ci#” – wyja'ni$,
recytuj#c z pami"ci dwa wiersze poety
Do starych i Do m!odo"ci we w$asnym
przek$adzie na j"zyk niemiecki.
Dzi"kuj#c w$adzom rektorskim Uniwersytetu Europejskiego Viadrina za wsparcie inicjatywy powo$ania
Fundacji „Archiwum Literackie Karla
Dedeciusa”, a Fundacji im. R. Boscha
za finansow# i duchow# pomoc okazywan# jego niemiecko-polskim projektom,
podkre'li$, %e Viadrin" i Collegium Polonicum w S$ubicach $#czy most, scalaj#cy oba brzegi, „rozs#dek i solidarno'(”. „Oddaj" z ufno'ci# w Pa&stwa
niezawodne r"ce mój literacki dobytek – powiedzia$ wzruszony – aby chroniono go i korzystano z wci#% jeszcze
wa%nych praw do moich ksi#%ek i polonistycznych pó$fabrykatów spoczywaj#-

Karl Dedecius

cych w skrzyniach i kartonach. Przekazuj" tak%e osobiste, namalowane dla
mnie obrazy”.
W'ród zaproszonych go'ci g$os zabra$a prof. dr hab. Bo%ena Cho$uj z Collegium Polonicum, porównuj#c prac" t$umaczeniow# Dedeciusa i jego dzia$alno'(
w Deutsches Polen-Institut do szko$y
uprawy ro'lin, „wci#% powi"kszaj#cej si"
o nowe ro'liny, o naukowców i artystów,
studentów niemiecko-polskiego programu studiów i przynosz#cej dzisiaj plony”.
odatkowym akcentem, pod kre 'la j# D
cym wyj#tkowy i podnios$y charakter

nicznych, kulturowych i politycznych
w Europie [...]. Jako jeden z pierwszych
rozmy'la$ o globali)mie XXI wieku ju%
w wieku XX. Jego dzie$o ma g$"bsze, wizjonerskie znaczenie. Pozwala nam odczuwa( jego wewn"trzne przemiany,
w ca$ej ich wyrazisto'ci i gwa$towno'ci
[...]. Jego j"zyk demaskuje wynios$o'(
Mieszka#ców i Fryzjerów, gniew, frustracje, rozgoryczenie („Et arceo”) wobec
– nie my'l#cych, których panicznie unika („Odi profanum”), by potem uzna(
konieczno'( zaj"cia jednoznacznego stanowiska poetów w sprawach polityki
(„Jamby polityczne”). W gruncie rzeczy
Tuwim okazuje si" we wszystkich formach i tematach obywatelem 'wiata
kultury globalnej”.
S$owa te, podobnie jak i s$owa jego wyst#pienia na Uniwersytecie Europejskim
pokazuj#, i% Dedecius, przek$adaj#c polsk# poezj" na j"zyk niemiecki, swobodnie
panuje nie tylko nad jej polami semantycznymi i sk$adniowymi, nad chwytami stylistycznymi i bogactwem form artystycznych, lecz %e wa%na jest dla niego tre'(
utworu i przes$anie poety. Przek$adaj#c, np.
cytowane aforyzmy Leca, wiersze Asnyka i Tuwima, odczytuje ich ukryte sensy
i point", staraj#c si" zachowa( w j"zyku
niemieckim nastrój i „ducha” orygina$u.
undacja „Literackie
F
Ar chi wum Kar la
Dedeciusa” zapewnia dost"p do archi-

walnych dokumentów zwi#zanych z prac# translatorsk#, dzia$alno'ci# popularyzatorsk# i wydawnicz# K. Dedeciusa
uroczysto'ci, by$a jej oprawa muzycz- – Dedecius, o czym nale%y pami"ta(, jest
na – dwoje m$odych artystów, pianista tak%e autorem kilku ksi#%ek m.in. przei skrzypaczka wykonywali utwory Cho- $o%onego na j"zyk polski Notatnika t!upina i Wieniawskiego – oraz krótkie macza, studiów kulturoznawczych, Poprzemówienie prof. Krzysztofa A. Ku- lacy i Niemcy. Pos!annictwo ksi$%ek czy
czy&skiego, adresowane w imieniu O Polsce, Europie, literaturze i autobiowszystkich $odzian do Dedeciusa i po- grafii Europejczyk z &odzi Wspomnie$#czone z promocj# wydanego przez Mu- nia – dostarczaj#c tak%e materia$ów
zeum Miasta !odzi dwuj"zycznie, zbio- )ród$owych do poznania historii niemiecru wierszy J. Tuwima w jego przek$adzie ko-polskich spotka& literackich pocz#wpt. Nasz 20. wiek. Unser 20. Jahrhundert. szy od lat pi"(dziesi#tych i ko&cz#c
Bibliofilska publikacja, w której za- na nowym tysi#cleciu, rozumianych jamieszczono ilustracje dokumentuj#ce %y- ko wymian" my'li mi"dzy polskimi picie miasta w okresie mi"dzywojennym, sarzami i ich niemieckim t$umaczem i jazawiera osiemna'cie utworów poetyc- ko inspiruj#cy dla obu stron transfer idei
kich Tuwima, powsta$ych w latach ponad granicami pa&stwowymi, cenzu1918–1953, w tym tak%e fragmenty r# i ró%nicami 'wiatopogl#dowymi.
Kwiatów polskich i Jambów politycznych
„Przek$ady Dedeciusa – zauwa%a B$aoraz znany polskim czytelnikom wiersz %ej Ka)mierczak – to dana Niemcom
z 1930 r. pt. Mieszka#cy.
mo%liwo'( zrozumienia s$owa, kultury
Wyja'niaj#c w krótkim wprowadzeniu bliskiego s#siada. Dla polskiego odbiordo tomu powody decyzji translatorskiej cy rodzimej poezji oddanej w j"zyku
i fascynacji poezj# Tuwima, Dedecius nie Schillera i Goethego, to pi"kna przygoomieszka przypomnie(, i% obaj urodzili da, podró% przez polsko'( po niemiecku,
si" w tym samym mie'cie, %e „musieli od- jak%e odkrywcza [...]. „Poezja Dedeciudycha( tym samym ci"%kim powie- sa”, daje nam wiar" w to, %e s# w Eurotrzem”, jednak przyczyn# zainteresowa- pie Zachodniej obszary, gdzie polsko'(
nia si" jego poezj#, by$ jej niezwyk$y ma szans" by( zrozumia$a”.
j"zyk, „muzykalne kaskady zda&”, które „niepokoi$y jego wyobra)ni" ju% w laOba aforyzmy Leca ze zbioru My"li
tach szkolnych”, prowokuj#c go do ich nieuczesane, Dedecius zamie'ci$ po raz
przet$umaczenia”. „Tuwim by$ wiernym pierwszy w opublikowanej w 1962 r.
synem swojego i mojego miasta urodze- w wydawnictwie Hanser Verlag antolonia, synem szybko rozwijaj#cej si" wie- gii pt. Polnische Pointen. Satiren und klelonarodowo'ciowej spo$eczno'ci. *y$ ine Prosa.
nast"pstawami gwa$townych przemian et!
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Dyrektorka o!rodka kultury si" niecierpliwi. To
ju# trzeci gong, „teater” czeka, a kolejka ch"tnych
po autografy wcale nie maleje. Kurtyna si" co
chwila uchyla, by sprawdzi$ czy autor sko%czy&
ju# podpisywa$ ksi'#ki.

A po co ci to,
Alojz…
A
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utor, czyli 82-letni Aloj zy Ku!,
wyda" w"a!nie swoj# trzeci# ksi#$k%
o historii rodzinnej miejscowo!ci, Suszca ko"o Pszczyny. I na jej uroczyst# promocj% podczas listopadowych Dni Suszca przysz"y t"umy, a kolejka ch%tnych
po autografy spowodowa"a niewielki po!lizg w przedstawieniu. Dzi! suszeccy
aktorzy graj# „Flirt”, mieszcza&sk# komedi% Micha"a Ba"uckiego, o „mi"osnym
podrywie”. Akcja rozgrywa si% u schy"ku XIX wieku. Wykwintne stroje, secesja, wytworna polszczyzna – aktorzy
umiej%tnie tworz# klimat, widownia
chwyta ironi% i bawi si% t# odwieczn#
„gr# p"ci”. Ale najbardziej suszczanie si%
ciesz#, widownia wprost tarza si% ze
!miechu, gdy dwie !l#skie babcie, takie
swojskie klachule, wychodz# w przerwie, przy zmianie dekoracji i komentu j# spek takl. A ro bi# to po !l# sku
i z typowym konkretnym, !l#skim, prostolinijnym podej!ciem, kpi#c z tych
„wielkopa&skich” zachowa& dawnych
mieszczuchów.
– Podoba si% panu? – zagaduje autor.
Przytakuj%.
– Te$ by"em aktorem – s"ysz%. – Zreszt# gdzie mnie nie by"o? Wsz%dzie mnie
nios"o. Pami%tam, jak do Jankowic $e!my
jechali zim# koniami ze spó"dzielni, by da'
dwa przedstawienia. W nocy $e!my przyjechali, zmarzni%ci... Tyn teater prowadzi"
taki nauczyciel Wojtek, który te$ by" organist# w Suszcu, za co pó(niej go zdegradowali… By"y to lata 50., jo ju$ by" $onaty, a $ona, jak to kobieta, si% sprzeciwi"a
temu mojemu graniu. Wiadomo, by"em
m"ody, tam gra"y piykne dzio"chy… A jo
wraco" w nocy z tych przedstawiy&, niy?
Do dzisiaj pamiytom, jak tyn rechtor
Wojtek prosi" moj# !lubn#: „pani Kusiowa, niech go pani jeszcze na tyn sezon jesienno-zimowy pu!ci”... I uprosi" – dodaje ze !miechem… – I bez chwalenia
mog% si% przyzna', $e wsz%dzie mnie by"o pe"no, i wsz%dzie mnie chcieli. Moja
!lubno by"a raczej domatorem, a jo mu-

sio" by' w!ród ludzi. To by" zawsze mój
$ywio" – przyznaje.
Przesz&o!$
to moja pasja

– „A

dziadek tam ci#gle opowiada i opowiada, a my nic nie
wiymy, a jakby!cie co! spisali?” – us"ysza"em od moich bliskich – zwierza si% suszecki dziejopis. – Wi%c napisa"em kronik%, 80 stron o dziejach w"asnej rodziny,
bez zagl#dania w jakiekolwiek dokumenty, archiwalia. Wy"#cznie z w"asnej pami%ci, z g"owy. Bo historia zw"aszcza ta
w"asna, tutejsza zawsze mnie interesowa"a. I tak jako! wysz"o, $e du$o rzeczy
po prostu wiedzia"em.
Pierwsz# ksi#$k% o suszeckich kapliczkach i krzy$ach, grotach i pomnikach (pt.
„)wiadectwa wiary i pami%ci”) Alojzy Ku!
wyda" z pomoc# w"adz tutejszej gminy
w 2007 roku.
– Moja $ona Aniela jako! sceptycznie
do tego podchodzi"a – wspomina. – Pyta"a: a po co ci to, Alojz? Wiedzia"a jednak,
$e zawsze wsz%dzie mnie by"o pe"no. Te
kapliczki nie dawa"y mi spokoju. Obje(dzi"em je wszystkie, pospisywa"em. I je(dzi"ech po cha"pach, sie o nie pyta'. *ukasz Majorowski, pracuj#cy na gminie,
m"ody pasjonat historii, pomóg" mi porobi' zdj%cia. Padom mu, *ukasz ty! je
m"odszy, dom ci te adresy... I w ko&cu poszed"em do naszego wójta i jako! znalaz"y si% pieni#dze na wydanie tej ksi#$ki.
+ona, niestety tego ju$ nie do$y"a, tego fina"u…
„NIE WIEMY, W JAKICH OKOLICZNO)CIACH GIN,LI BOHATEROWIE TEJ KSI-+KI.
NIE MAMY WIEDZY O ICH RELIGII, CHO.
Z PEWNO)CI- WIERZYLI W BOGA. W WI,KSZO)CI WYPADKÓW NIE POSIADALI DOKUMENTÓW, ST-D NIE MO+EMY STWIERDZI.,
W JAKIM WIEKU ZGIN,LI. WRESZCIE, POZOSTAJ- PYTANIA CZYSTO LUDZKIE. CZY BYLI SAMOTNI? KOGO OPU)CILI – RODZICÓW,

RODZE/STWO, W*ASN- RODZIN,, NIELETNIE
DZIECI, MA*+ONK,?”.

(A. Ku!, „Znani – nieznani
– bezimienni”, Suszec 2010)

Kolejn# publikacj#, albumow#, wydan# w czerni, w du$ym formacie by"a
ksi#$ka o suszczanach poleg"ych na frontach drugiej wojny, wcielanych przymusowo do niemieckiego wojska, Wehrmach tu, a tak $e o za cho wa nych
niemieckich mogi"ach $o"nierskich z tego czasu. Nosi"a tytu" „Znani – nieznani – bezimienni”. – Tutaj ju$ musia"em
prosi' o pomoc zaprzyja(nionych so"tysów z ca"ej gminy, bo nie da"bym rady objecha' wszystkich – przyznaje. – Wypisa"em wi%c, o co mi chodzi, a oni obeszli
swoje miejscowo!ci z odpowiednimi ankietami, pozbierali zdj%cia, rodzinne pami#tki, listy. W albumie znale(li si% ci, co
chcieli.
„W ZASADZIE KA+DA SUSZECKA RODZINA
ZOSTA*A DOTKNI,TA )MIERCI- SWOICH BLISKICH – OJCA, SYNA, WUJKA ITP. TA BESTIALSKA WOJNA POCH*ON,*A W SUSZCU 76 OSÓB
(...) MO+NA PRZYJ-., +E NA PEWNO NIE JEST
TO OSTATECZ NA LICZ BA PO LE G*YCH .
W OSTATNIM ROKU WOJNY (1944), KIEDY
JU+ WSZYSTKIE MO+LIWO)CI WCIELANIA
DO WOJSKA ZOSTA*Y WYCZERPANE, NIEMCY W AKCIE DESPERACKIM WCIELALI DO WOJSKA DZIECI MAJ-CE 16-17 LAT.”
(A. Ku!, „Znani – nieznani
– bezimienni”, Suszec 2010)

Dwie!cie nazwisk, przewa$nie m"odych ch"opców, których po$ar"a wojna.
Spogl#daj# na czytelników – jakby $ywi.
Niektórzy !wie$o po !lubach, z rodzinami. Nie wiedzieli, $e zgin#.
– To byli moi starsi koledzy – podkre!la autor. – Mia"em w czasie wojny kilkana!cie lat, jestem 1931 rocznik, ma"o
brakowa"o, a by i mnie wzi%li. I te$
móg"bym sko&czy', jak oni. Niewiele
m"odszy by"em…
„ROK 1939 – SIERPIE/, TO OKRES W KTÓRYM NIE SCHODZI*Y Z UST MIESZKA/CÓW
WIE)CI O ZBLI+AJ-CEJ SI, WOJNIE. POTWIERDZENIEM TYCH PRZYPUSZCZE/ BY*A
WIELKA MOBILIZACJA TYCH SPO)RÓD M,+CZYZN, KTÓRZY W OSTATNIEJ DEKADZIE
SIERPNIA OTRZYMALI KARTY MOBILIZACYJNE DO WOJSKA. JEDN- Z NICH OTRZYMA*
MÓJ OJCIEC – ANTONI KU).”
(A. Ku!, „Suszec przez wieki
1326-2013”, Suszec 2013)

Ojciec pana Alojzego, 36-letni starszy
strzelec Antoni Ku!, zgin#" w czasie
wojny. Na jego grób rodzina trafi"a dopiero
wiosn# 2012 roku, w trakcie powstawania
ostatniej ksi#$ki.
– 25 marca 1940 roku zmar" w Warszawie w szpitalu wojskowy pochowany
zosta" na Pow#zkach, w wojskowej cz%!ci za"o$onej jeszcze w 1916 roku. Tak#
wiadomo!' podpisan# przez dyrektora
szpitala i kapelana szpitalnego dostali!my
jeszcze w czasie wojny. Nie pojechali!my
tam, to by"a ju$ Generalne Gubernia,

za granic!. By"a wojna, okupacja. Kto by
si# tam z nami wyprawi"? Matka sama si#
ba"a. Poza tym nie mieli$my pieni#dzy.
Na pogrzeb ojca wi#c nie pojechali$my.
Po wojnie, ju% z ma"%onk!, by"em kilkakrotnie na Pow!zkach, ale tej cz#$ci „cywilnej”. Nie mielimy dok"adnej informacji, gdzie jest grób ojca. Byli$my pewni,
%e pochowano go raczej w jakie$ zbiorowej mogile. Jako$ nigdy nie dawa"o mi to
spokoju. Mówi# kiedy$ synowi, „jakby$
w internecie poszuka", by& mo%e, %e tyn
cmentarz i te mogi"y b#d! dok"adniej
opisane”. Ewidencja powinna by& jaka$. I mia"em racj#. Ani pó" godziny nie
trwa"o, dosta"em mapk#, wszystko. Pomylili tylko numery mogi". Pojecha"em tam
w sierpniu 2012 roku z najstarszym i najm"odszym synem – wspomina pan Alojzy, cho& nie wszystko w tej historii jest
do ko'ca jasne. – Z tego co wiem, ojciec
by" w niewoli rosyjskiej. Ale nie wiem, co
si# tam dok"adnie wydarzy"o. Przetransportowali go do Polski z innymi je'cami,
dosta" si# w Warszawie do szpitala. Przypuszczam, %e zachorowa", móg" mie& zapalenie p"uc. To nie jest powiedziane
do ko'ca w dokumentach, do których dotar"em. W ka%dym razie – ojciec napisa"
list, %e si# czuje do$& dobrze i wnet
do nas wróci. Lecz nie wróci".
„7 LUTEGO 1945 ROKU NIEMIECKIE POCISKI WZNIECI(Y PO)AR, W NAST*PSTWIE
KTÓREGO SPALI(A SI* WIE)A SUSZECKIEGO
KO+CIO(A I B*D,CY W NIEJ MA(Y DZWON
ORAZ CA(E URZ,DZENIE ZEGAROWE. PONIEWA) BY(A TO LINIA FRONTU, NIKT PO)ARU
NIE GASI(, A MIMO TO RESZTA KO+CIO(A NIE
ULEG(A SPALENIU. CHYBA TRZEBA PRZYJ,-,
)E BY( TO CUD…”

(A. Ku$. „Suszec przez wieki
1326-2013”, Suszec 2013)

A. Ku$: – Niemcy ostrzelali ko$ció", bo
Rosjanie urz!dzili sobie punkt obserwacyjny na ko$cielnej wie%y. Zaj#li pó"nocn! cz#$& wsi. Niemcy za$ okopali si# w lesie, tam gdzie te raz jest o$ro dek
„Gwaru$”. I by"o takie przemieszczanie.
Raz Rosjanie zajmowali dworzec kolejowy, to znów odbijali go Niemcy. W Suszcu front przemieszcza" si# przez sze$& tygodni. Dopiero w marcu 1945 roku ruszy"a
ofensywa.
Wsz!dzie mnie
by"o pe"no

–S

po"ecznikiem by"em od pocz!tku – wyznaje Ku$. – I wsz#dzie,
cudem, jako$ mi si# udawa"o, mia"em sukcesy. Ludzie to doceniali. Ale Ku$ zawsze
musia" si# odezwa&… Inni siedzieli cicho,
ja nie. Zawsze mia"em jakie$ pytania
i wszyscy mnie znali – w gminie, i powiecie, i województwie. W ró%nego rodzaju
radach zak"adowych, komisjach, przewa%nie finansowych, gminnych, czy radach, egzekutywach by"em na okr!g"o.
Przez kilkana$cie lat przewodniczy"em komitetowi rodzicielskiemu, póki do szko"y chodzili moi synowie – za ten czas ufun-

Alojzy Ku! w... kuchni (tu si" najlepiej gaw"dzi o starych czasach), ze swoj# najnowsz# publikacj#.

dowano szkole sztandar i tablic# z imieniem patrona, Janusza Korczaka. Wybrali
mnie nawet radnym w Mizerowie, gdy powstawa"y gromadzkie rady narodowe…
Dwie dekady Ku$ so"tysowa" w Suszcu.
– Ju% na emeryturze, w 1982 roku poszed"em na zebranie wiejskie i mnie wybrali. Konkurent dos"a" dwa, trzy g"osy,
a ja reszt#… – wspomina.
Da" si# pozna&, jako konkretny cz"owiek. – Panie, u mnie nie by"o, %e nie
idzie – podkre$la. – Jak trzeba by"o, to si#
siedzia"o wieczorami. Jak powiedzia"em, %e co$ b#dzie, to by"o, na konkretny termin. No, chyba %e by"y jakie$
wy%sze okoliczno$ci. Ale nigdy nie lubi"em przeci!ga& terminów. Mia"o co$ by&,
to by"o. Trzeba by"o drogi utwardzi&, to
utwardzali$my. Obieca"em sobie i mieszka'com, %e zbudujemy dom kultury z kilkusetosobow! sal! i scen!, to tego dopilnowa"em. Cho& pytano si# mnie, czy
damy rad#, i cho& uznano mnie za wariata. Oddali$my o$rodek kultury ko'cem listopada 1991 roku. By"em w komitecie
budowy. Pracowa"em z lud.mi spo"ecznie, i w ci!gu dnia, i wieczorami. Jak trzeba by"o, to hukn!& potrafi"em, jak na kopalni…. – u$miecha si#.
W tej sali w"a$nie, do której powstania przyczyni" si# Ku$-so"tys, Ku$-historyk amator podpisywa" swoje kolejne
ksi!%ki.
Z pi"k# i $piewem
przez %ycie

A

le so"tysowanie to nie wszystko.
Okazuje si#, %e autor by" tak%e sportowcem i – jest nadal – chórzyst!. Cho&
mo%e w pierwszym wypadku lepiej powiedzie&, %e by" dzia"aczem sportowym, bo
gra", przyznaje to, niezbyt cz#sto („nie by"em urodzonym pi"karzem, ale jak by"o
trzeba – gra"em”).

– Tutejszy Ludowy Zespó" Sportowy za"o%y" pan Pawe" Dawid, który pochodzi"
z Rudy +l!skiej. To by" ju% wtedy %onaty,
starszy pan. W%eni" si# do Suszca, a sportowo anga%owa" si# najpierw w rodzinnych
stronach, a pó.niej u nas. Mog# powiedzie&, %e pod koniec lat 40. wspó"tworzy"em ten suszecki LZS. Pe"ni"em chyba
wszystkie funkcje, jakie by"y – od skarbnika, przez sekretarza, a% do prezesa.
Mam jeszcze do dzisiaj szklanki i dzbanek,
który otrzyma"em w 1955 roku w prezencie $lubnym od naszego klubu sportowego. Prowadzili$my bufety, z pierwszego bufetu odpustowego kupili$my stroje, które
jako %ywo przypomina"y te, które mia"a
„Cracovia”, by"y takie „pasiate”. Jeszcze
wtedy by"em kawalerem.
– Chodzicie na próby zespo"u… – dociekam.
– Chór „Pogodna Jesie'”, ju% 17 lat z rz#du – uzupe"nia pan Alojzy. – Przedtem ca"y czas $piewa"em, w ró%nych amatorskich
zespo"ach. Wsz#dzie by"em, gdzie $piewano, bo lubi# $piewa&… Mój wujek by" kapelmistrzem orkiestry i on nas &wiczy",
w swoim domu. Ju% nikt z tego kwartetu
nie %yje, poza mn!... Gdzie $piewali$my?
Szko"# oddawali w 50. latach, to$my
w kwartecie $piewali na akademii… Pasj#
%e$my $piewali w chórach ko$cielnych.
Chór zreszt! by" tworzony dwukrotnie…
Idziemy g"#biej w %yciorys suszeckiego dziejopisa. Sk!d tak dobrze zna si#
na funkcjonowaniu samorz!du?
– Mia"em na to ogl!d, mo%na tak powiedzie&, z ró%nych stron – mówi. – Bo by"em nie tylko so"tysem, a wi#c najbli%ej tej
prawdziwej, oddolnej samorz!dno$ci, ale
i urz#dnikiem powiatowym, co prawda
jeszcze na prze"omie lat 40. i 50. (wtedy
jeszcze czu"o si# oddech tej przedwojennej registratury). Przeszed"em wszystkie
niemal szczeble urz#dnicze – od praktykanta, który musi si# nauczy& klei& znaczki,
przez referenta, po kierownika administracyjno-gospodarczego wydzia"u finansowe-
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go, któremu podlega!o kilkadziesi"t osób
i to z terenu ca!ego, dawnego powiatu
pszczy#skiego, wtedy jeszcze z Miko!owem, Bieruniem i Tychami. Pod wydzia!
powiatowy podlega!a m.in. opieka spo!eczna, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, komunikacja.
Nic dziwnego, $e przewodnicz"cy Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie, Niemcewicz, nie chcia! takiego speca wypu%ci&.
'yciorys zawodowy mojego rozmówcy jest
przebogaty, pracowa! m.in. przez rok
przy budowie gocza!kowickiej zapory
w 1955 roku (g!ównie rozliczanie faktur),
potem mia! kilkuletni epizod w pszczy#skim
LOK-u, gdzie stworzy! „park maszynowy”,
który umo$liwi! ch(tnym zdawanie na prawo jazdy. Wreszcie, w 1963 roku, trafi!
na kopalni( „Jastrz(bie”, %wie$o po jej uruchomieniu, gdzie pracowa! jako m.in. dysponent w przewozie [„musio!ech rozdysponowa& wszystkie wozy do przodków,
na %ciany, materia!y i potym spisa& urobek
jaki idzie pod szyb na koniec szychty,
o tem musieli mi meldowa& maszynioki,
wiela tego wiezom”] By! te$ w latach 60.
szefem kopalnianego radiow(z!a [przeszed! m.in. szkolenie prowadzone m.in.
przez katowick" rozg!o%ni(], a tak$e przewodniczy! tamtejszym zwi"zkom zawodowym. Z kopalni odszed! w 1981 roku.
Wsparcie pokole!

Na

promocji najnowszej ksi"$ki
pierwsze miejsce zaj(li najbli$si pana Alojzego – dzieci i wnuki, które
przysz!y – wida& by!o, $e z dum" – kibicowa&. Rodzina aktywnie wspó!uczestniczy w jego odkrywaniu przesz!o%ci. Najm!odszy syn Miros!aw, rocznik 1965,
geodeta z profesji (pozostali trzej synowie
i córka s" zwi"zani z bran$" górnicz"),
cierpliwie przepisuje ojcowe teksty.
– A czasem wspiera mnie w tym te$ synowa Gabriela, „!ona robi przy tych komputerach, to poradzi”, bo jo wszytko pisza r(cznie – dodaje pan Alojzy. I pokazuje
zeszyt z zapiskami z ostatniej publikacji.
Rodzina – to czterej synowie: najstarszy
Grzegorz (rocznik 1956), Wojciech (rocznik 1958), Jan (rocznik 1963) i najm!odszy
syn, wspomniany ju$ Miros!aw (rocznik 1965) i jedyna córka, Ma!gorzata
(rocznik 1959). Pan Alojzy doczeka! si(
dwunastu wnucz"t. W roku wydania swojej najnowszej ksi"$ki urodzi!a si( mu prawnuczka Lena. – Moja rodzina to typowi
„techniczni”, a nie humani%ci – mówi
i pokazuje mi zaproszenie na obron( doktorsk". W grudniu jego wnuczka, Agata Ma!ysiak, suszczanka, obroni!a na Politechnice )l"skiej doktorat. Temat dosy&
specjalistyczny – i trudny do zrozumienia: „Wybrane zagadnienia przenoszenia
skali w krystalizatorach z wewn(trzn"
cyrkulacj" zawiesiny”.

„Znani – nieznani – bezimienni” to druga
ksi$%ka Alojzego Kusia.

dek historii miejscowo%ci. Ma ju$ 350 lat,
wiele widzia!, s!ysza! i prze$y! – cho& mówi& nie umie – a szkoda. – Dobrze si( sta!o, $e znalaz! si( na ok!adce – cieszy si(
autor. – Marnieje, cho& zawsze o niego
dbamy. Za mojego so!tysowania te$ by!y przeprowadzane zabiegi konserwatorskie i piel(gnacyjne, ale na niewiele si( to
zda!o. Boj( si(, $e przyjdzie silniejsza wichura…
By!y so!tys nie ko#czy.
– Chcia!em, by w mojej ksi"$ce by!o to,
co najwa$niejsze. Mia!em ro$ne kroniki,
i ze spó!dzielni, i z parafii, i z kopalni
„Krupi#ski”. Korzysta!em z ró$nych ksi"$ek. Dopytywa!em ludzi…
– Ale nad tak" jedn" kronik", to mo$na by i ca!y tydzie# siedzie&, i siedzie& – zauwa$am.
Pan Alojzy si( %mieje. – Ale ja dzia!a!em wed!ug ustalonego szymla, wzorca,
który mia!em w g!owie. Wiedzia!em,
czego chc( i to konsekwentnie realizowa!em – przyznaje.

Wi"z, suszecki #wiadek
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Na

ok!adce ksi"$ki „Suszec przez
wieki” jest wi"z, najstarszy %wia-

„!wiadectwa wiary i pami"ci” zosta#y wydane
jako pierwsze w 2007 roku.

Widz( u mojego bohatera urz(dnicze
do%wiadczenie. Konsekwencja w narracji
jest rzecz" podstawow", chocia$ trudno
w niej wytrwa&. Cz!owieka, przyznaj( cz(sto ponosi pióro i brnie w ró$ne dygresje,
których nadmiar rozbijaj" g!ówny tok
wywodu.
Tymczasem u Kusia wszystko jest
przedstawione prosto, jasno i logicznie.
– Najwa$niejsze s" daty i ludzie. Daty
i nazwiska, je%li tego brakuje w historycznej ksi"$ce, to jest ona bezwarto%ciowa. Daremna – podkre%la autor, u którego na 240.
stronach tych postaci jest prawie sze%&set.
Tyle nazwisk przewin(!o si( przez suszeckie dzieje, od czasów %redniowiecza.
Ku% pami(ta cz(%& z nich, przecie$ tak jak
ten wi"z, by! %wiadkiem miejscowej historii. Nawet wi(cej – on j" tworzy!. Przecie$
nawet ten o%rodek kultury, jakby nie dopilnowa!, to by go nie by!o. I nie by!oby gdzie
zrobi& tej promocji, wystawi& teatrów, odby& prób chóru. I dyrektorka te$ nie mia!a by si( gdzie podzia&…
„)WI*TOS+AW MILCZ,CY PORÓWNYWANY JEST DO TAKICH )WI*TYCH JAK: STANIS+AW KOSTKA CZY SZYMON Z LIPNICY.
URODZI+ SI* W I PO+OWIE XV WIEKU.
W PUBLIKACJACH PODAWANE S, RÓ'NE
MIEJSCA JEGO URODZENIA, NP. S+AWKÓW.
OJCIEC ROMUALD GUSTAW W SWEJ PUBLIKACJI „HAGIOGRAFIA POLSKA” PRZYPUSZCZA, 'E TO MIEJSCOWO)- SUSZEC KO+O
PSZCZYNY. BY+ DUSZPASTERZEM PRZY KO)CIELE MARIACKIM W KRAKOWIE. KAP+AN
ODZNACZAJ,CY SI* G+*BOK, POBO'NO)CI,
I WYKSZTA+CENIEM 'YWI+ SZCZEGÓLNE NABO'E.STWO DO CHRYSTUSA UKRZY'OWANEGO I MATKI BO'EJ. WSZYSTKO CO POSIADA+, ROZDA+ INNYM. PRAKTYKOWA+
W SWOIM 'YCIU CNOT* MILCZENIA – WYPOWIADA+ TYLKO S+OWA KONIECZNE I POTRZEBNE”.
(A. Ku%. „Suszec przez wieki
1326-2013”, Suszec 2013)

Od kiedy by!y suszecki wikary, a obecnie misjonarz w Zambii, ksi"dz Micha! Matysik odkry!, $e z Suszca pszczy#skiego
w!a%nie pochodzi – na co wiele wskazuje – )wi(tos!aw Milcz"cy, %redniowieczny misjonarz, i mi!o%nik ksi"g wszelakich,
który rezydowa! przy Bazylice Mariackiej
w Krakowie – Alojzy Ku% spa& nie mo$e.
Chcia!by do$y& dnia, w którym reaktywowana komisja w krakowskiej kurii uzna
wreszcie )wi(tos!awa za b!ogos!awionego. Na razie mo$na o nim tylko powiedzie& – s!uga bo$y, cho& to nie wyklucza
modlitwy. Modl" si( do )wi(tos!awa
w Suszcu, modl" si( i w S!awkowie
(twierdz"c $e to ich krajan, $e b!ogos!awiony, co nieprawd" jest). Modl" si( wreszcie i w Krakowie. Bo portret )wi(tos!awa
milcz"co spogl"da na modl"cych si( wiernych w kaplicy Jasnogórskiej, która mie%ci si( zaraz za wej%ciem do bazyliki. Alojzy Ku% nagabywa! w sprawie )wi(tos!awa
proboszcza, który ju$ dzwoni! do krakowskiej kurii. Jak b(dzie co% nowego w sprawie, da zna&.
Alojzego Kusia z Suszca wsz(dzie
pe!no…
!

ednym z wielkich ludzi pióra
„J
naszej ma!ej ojczyzny, który
rozs!awi! ziemi" kosz"ci#sk$ na ca-

!$ Europ", by! ku%nik – poeta Walenty Ro%dzie#ski. Jego rodowód wywodzi! si" z miejscowo&ci Brusiek.
W roku 1612 wydano w drukarni
u Kempiniego w Krakowie jedyne
dzie!o tego autora pt. Officina ferraria abo huta y warstat z ku!niami
szlachetnego dzie"a #elaznego” – informuje Jan Myrcik w s!owie wst"pnym do reprintowego, jubileuszowego wydania utworu. Obdarowa! mnie
nim Urz$d Gminy Kosz"cin, prosz$c
zarazem, bym w „'l$sku” dokona!
nazewniczego przegl$du form z tamtym zak$tkiem naszego regionu zwi$zanych.
Dopowiedzmy jeszcze, (e autor Officiny pochodzi! z rodziny o wielopokoleniowej tradycji hutniczej. By!
synem Jakuba Bruska (albo Bru&ka),
ale ostatecznie przybra! nazwisko
od nazwy miejscowo&ci Ro%dzie#
(ko!o Szopienic; dzi& to cz"&) Katowic), w którym odziedziczy! ku%nic".
Swój poemat napisa! podczas pobytu
na dworze kosz"ci#skiego pana Andrzeja Kochcickiego, sk$d zarz$dza!
jego hutami.
Ów Brusiek – „w!asno&) Bru&ka
(Bruska)” – jest oczywistym nazewniczym nawi$zaniem do wyrazu pospolitego brus, brusek – „kamie#
do ostrzenia no(y i narz"dzi, ose!ka”
(„Kowal lemiesze ostrzy na brusie” – czytamy w „S!owniku j"zyka
pol skie go” wy da nym w Wil nie
w r. 1861 nak!adem Maurycego Orgelbranda, „Za starego piyrwy szlajfiyrze
!a zi li po pla cach z bru skiym”
– w „Ma!ym s!owniku gwary Górnego 'l$ska” z r. 2000 Bo(eny Cz$stki-Szymon, Jerzego Ludwiga i Heleny
Synowiec).
Kosz$cin to typowa nazwa dzier(awcza, oznaczaj$ca „w!asno&) Kosz"ty”,
imi" za& Kosz$ta urobiono od podstawy Kosz za pomoc$ przyrostka -$ta
(w swym „S!owniku etymologicznym miast i gmin” z r. 1984 prof. Stanis!aw Rospond uznaje t" form" za nale ($ c$ do pra sta re go mo de lu
s!owotwórczego, porównuj$c j$ z XII-wiecznymi postaciami Cierpi$ta, Radzi$ta). Poniewa( wcze&niejsz$ od Kosz$cina form$ by! Konstancin (1416:
Constantin), nale(y domniemywa), (e
podstawa s!owotwórcza Kosz jest typowym skróceniem, zdrobnieniem
Konstantyna (Konstantyn – Kosz jak
Bronis"aw – Brosz, Broch, Stanis"aw – Stach, Stasz, Tymoteusz – Tych,
Wac"aw – Wach, Wasz, Pawe" – Pach,
Pasz, Pieter – Piech, Piesz itp.).
Z pobliskiego Kuczowa – „osady
Kucza albo Kuczy” (od czasownika
ku ca%), dzi& na le ($ ce go do Ka -

W Kosz"cinie
i w jego
okolicach
let – wywodzi si" historia hutnictwa
i górnictwa na Górnym 'l$sku. *elazo wytapiano tutaj w ku%nicach,
a u(ywano do tego w"gla drzewnego, którym rozpalano ogniska w tzw.
dymarkach. W!a&ciciel jednej z fabryk – Czech Jan Koulhaass – w roku 1799 zakupi! od kapitana Bernharda von Mletz ki wie& Ka to wi ce
i postanowi! wydobywa) tu w"giel
kamienny. Sta! si" te( w!a&cicielem
nieczynnej wówczas ku%nicy w Bogucicach, któr$ uruchomi! i unowocze&ni!, daj$c podstawy produkcji nowoczesnej stali na terenie Katowic.
Sam ów Kuczów zosta! „przyt!umiony” przez Kalety, b"d$ce jeszcze
w XIX wieku koloni& Kality//Kaly-

ty. To twór odnazwiskowy – od bardzo popularnej w ca!ej Polsce formy
Kaleta, odpowiadaj$cej wyrazowi
pospolitemu kaleta „sakwa, sakiewka, torba” (st$d kaletnik – „wyrabiaj$cy torby, torebki, teczki, walizki,
portfele”).
Jedna z ku%nic nad Ma!$ P$dwi$
(od p$du, p$dzenia) – pó%niejsz$ Panwi$ – nazywa!a si" tak jak rzeka. Z roku 1784 pochodzi notatka: „Malapane, poln. Ozimek”. Ozimek by!o to
nazwisko w!a&ciciela m!yna i z czasem, zapomniawszy o pierwotnej nazwie Ma"padew, potem Ma"a Panew,
tak nazywano to osiedle przemys!owe.
Nazwisko Ozimek nawi$zuje do nierejestrowanego przez wspó!czesne
leksykony wyrazu pospolitego ozimek//oziemek, który wspomniany wy(ej „S!ownik j"zyka polskiego” z roku 1861 de fi niu je ja ko „za gon”,
Kazimierz Rymut natomiast w swych
„Na zwi skach Po la ków” z ro ku 1991 – jako „m!ode zwierz" urodzone przed zim$”.
Kiedy od Ozimka jedzie si" w stron" Tarnowskich Gór, mija si" po drodze seri" nazw miejscowych strukturalnie identycznych, te( urobionych
od nazwisk. Oto hrabia Filip Colonna, w!a&ciciel maj$tku strzeleckiego,
zleca! budowy hut i domów dla robotników. Tak w XVIII wieku powstaje
osada Kolonowska (od wyra(enia huta Kolonowska). Ostatecznie utrwala
si" posta) Kolonowskie – od przymiotnika kolonowski w rodzaju gramatycznym nijakim.
Budowy jednej z Collonowskich hut
podj$! si" w roku 1790 in(. Arnold
Heinrich Voss (1753-1838). Jego nazwisko da!o pocz$tek osadzie Vossowska, dzi& znanej jako Fosowskie.
Wreszcie Zawadzkie, które jest te(
nazw$ pami$tkow$, odnazwiskow$,
powsta!$ jako huta, któr$ w roku 1845
za!o(y! Franciszek Zawadzki, pochodz$cy z Zawady ko!o Raciborza (zawada w znaczeniu topograficznym
oznacza!a jak$& naturaln$ przeszkod",
zapor" itp.).
Nad Ma!$ Panwi$ po!o(ony jest
równie( Krupski M"yn. W roku 1870
by! tu m!yn, którego w!a&cicielem by!
niejaki Krupa. Na cele wojenne zbudowano tutaj fabryk" chemiczn$,
przy której powsta!a osada nazw"
sw$ zawdzi"czaj$ca temu( m!ynarzowi Krupie.
Kolejna miejscowo&) nad t$ rzek$
po!o(ona – znana jako o&rodek hutnictwa (elaza – to Turawa. Tak zapisana w roku 1708, jest typow$ nazw$ topograficzn$ od wyrazu tur, urobion$
przyrostkiem -awa (jak np. Kozielawa czy Wroniawy).
!
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Zmiana wpisana jest w ludzk! kondycj" oraz tworzon! przez cz#owieka histori". Nawet dzieje natury to epopeja permanentnej przemiany, wypierania jednych
gatunków przez inne, cyklicznych przekszta#ce$ w ci!gu doby, miesi!ca, roku. Wszystko, co istnieje na Ziemi
i we Wszech%wiecie, nieustannie podlega fluktuacji, metamorfozie, degradacji i odrodzeniu. My%l ta jest prosta
i oczywista, równocze%nie jednak fundamentalna dla
wszelkiej dyskusji filozoficznej, historycznej i kulturowej. &wiadomo%' Heraklitowego panta rei powinna le(e' u pod#o(a refleksji ka(dego, kto bada histori"
jakiegokolwiek wycinka rzeczywisto%ci, publicysty obserwuj!cego falowanie zjawisk gospodarczych, ekonomicznych czy spo#ecznych, wreszcie pisarza próbuj!cego
uchwyci' genius loci jakiego% regionu z jego tu i teraz.
&wiat jest w ci!g#ym ruchu, a próba zanegowania
tej prawid#owo%ci lub wstrzymania transformacji
przypomina opowiedzian! przez %w. Augustyna histori" ch#opca, który chcia# przela' ocean do ma#ego do#ka w piasku. Zadanie równie niewykonalne, co
irracjonalne. Dobrze zatem by#oby dla obserwatora
wspó#czesno%ci, by pogodzi# si" z faktem, (e znane mu
„dzisiaj” to nowa wersja „wczoraj”, ale równie(, (e
owo oswojone „dzi%” ju( w tej chwili staje si" nieprzewidywalnym „jutrem”. W t" dynamik" i ontologiczn!
konieczno%' wpisane s! tak(e wytwory kultury, nauki
i techniki, w tym ró(nego rodzaju organizmy miejskie.

lizacja, która rozpocz&!a si& pod koniec XVIII wieku?! W przestrzeni dot'd
zdominowanej przez kultur& agrarn'
nagle pojawi!a si& pierwsza huta i zacz&to otwiera% coraz wi&cej kopalni. Zapewne ogromne musia!o by% zdziwienie
ch!opów z dziada pradziada, gdy nagle
pan posy!a! ich do zupe!nie innego rodzaju pracy. Z pewno$ci' nie potrafili
imaginowa% sobie oswojonych przez
wieki krajobrazów bez !'k i pól. Ich
wyobra(nia nie by!a w stanie zabudowa% horyzontu kominami i kamienicami, które za sto lat mia!y zdominowa%
$l'ski pejza#. Oto do tej pory wszystko toczy!o si& rytmem przyrody, teraz
rozpoczyna!a si& era, w której wymy$lona przez cz!owieka technika stopniowo mia!a przej'% kontrol& nad natur'
i lud(mi.
Dla przysz!ego Chorzowa industrializacja, zapocz'tkowana symbolicznie
budow' huty #elaza „Königshütte”,
zadecydowa!a o istnieniu najpierw kolonii pod t' sam' nazw', a w ostateczno$ci aglomeracji w obecnym jej kszta!cie. Dzisiejszy Chorzów, chocia# wyrós!
z rolniczego pnia, jednak prawa miejskie naby! niejako w efekcie przemys!owej rewolucji. I to w!a$nie przemys! )
hutnictwo, górnictwo i tzw. wielka
chemia ) przez ca!y XIX i XX wiek
kszta!towa!y tutejszy krajobraz urbanistyczny oraz #ycie mieszka"ców. By%
mo#e z tego w!a$nie powodu ) dwustuletniego dziedzictwa ) tak trudna by!a
kolejna gospodarcza metamorfoza, tym
razem towarzysz'ca ustrojowej transformacji.
Gospodarcza metamorfoza
po 1989
roku przemys! ci&#ki stopPo 1989
niowo zacz'! ust&powa% miejsca

Pocztówka z Königshütte, ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Wokó! przemian
w Chorzowie
iewolny od !a"N
cucha modyfikacji jest równie# Chorzów. Oczywi$cie ró#-
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nie mo#na ocenia% skutki i kierunek
tych przekszta!ce". Przede wszystkim
trzeba jednak pogodzi% si& z ich obecno$ci' w publicznej przestrzeni, zaakceptowa% pewien determinizm w ponad 750letniej ju# historii. Na pocz'tku rozwa#a"
nale#y tak#e u$wiadomi% sobie, #e nie my

pierwsi i nie jedyni boimy si& przysz!o$ci i nie potrafimy jej skonkretyzowa%.
Nie jedyni mylimy si& w prognozach.
Zamiast rolnictwa przemys#
i poczuciem niepewnoJ a$cikimjul&trakiem
musia!a nape!nia% miesz-

ka"ców obecnego Chorzowa industria-

ma!ej i $redniej przedsi&biorczo$ci.
Ostatni wózek w&gla wyjecha! z lokalnej kopalni w 1995 roku. Chorzów
otwar! si& równie# na szkolnictwo wy#sze. Pojawi!y si& nawet ambicje przekszta!cenia go w miasteczko uniwersyteckie. Podj&to si& rewitalizacji terenów
i obiektów poprzemys!owych, by wspomnie% chocia#by odnow&, jak' przeszed!
pokopalniany akwen „Amelung” i jego
najbli#sze otoczenie. Niew'tpliwie korzystne by!o tak#e od$wie#enie Parku
Ró# oraz rekultywacja znajduj'cych
si& na jego terenie stawów. Remont hal
sportowych oraz budow& tartanowych
boisk na osiedlach czy kompleksu „Hajduki” z drugim w mie$cie basenem
nale#y zapisa% po stronie pozytywnych
przemian, jakie Chorzów przechodzi
w ostatnim dwudziestoleciu. Nie wymieni!am jeszcze Drogowej Trasy *rednicowej, która odci'#y!a centrum od nadmier ne go ru chu sa mo cho do we go,
obni#enia poziomu emisji py!ów, unowocze$nienia elektrowni oraz oczyszczalni $cieków czy przykrycia Rawy

Królewska Huta, fragment stalowni, pocztówka ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

i utworzenia w ten sposób alei spacerowych. Mo!na by wskaza" jeszcze szereg podobnych inwestycji, które z ca#$
pewno%ci$ upi!kszy"y, oczy#ci"y i zmodernizowa"y Chorzów, w tym równie! znajduj$ce si& na jego terenie ko%cio#y.
Ubo$enie niektórych
fragmentów miasta
dru giej stro ny trze ba nie ste ty
Z
podkre%li", !e tempo owych dodatnich przekszta#ce' znacznie zwol-

ni#o oko#o roku 2010. Brak nowych inwestycji silnie obna!y# s#abe punkty
miasta, miejsca wci$! zaniedbane, by
nie powiedzie" wprost: zapuszczone.
Ujawni#o si& te! w ostatnim czasie
ubo$enie centralnej dzielnicy, w której stan takich ulic, jak: Miel&ckiego,
Hajducka czy Cmentarna, daleki jest
od atrakcyjno%ci. Pog#&bi#a si& tak!e
degradacja Chorzowa II, którego
wieloraka bieda i rozmaite problemy
wi docz ne s$ i dla przy pad ko we go
przechodnia, i dla pracuj$cych w tym
rejonie, zw#aszcza nauczycieli. Szczególnie tragicznie prezentuj$ si& ulice:
Ligonia, S#owackiego, Pudlerska, (widra, Barska, Stalmacha, 23 Czerwca,
Wile'ska, Kalidego, %w. Piotra, 11 Listopada, 3 Maja oraz Katowicka. Tego negatywnego wizerunku „Cwajki”
nie s$ w stanie poprawi" wyrastaj$ce
na jej obszarze jak grzyby po deszczu
kolejne dyskonty. W zastraszaj$cym
tempie ro%nie liczba osób korzystaj$cych z ró!nego rodzaju form pomocy
spo#ecznej. Coraz wi!cej dzieci jedyny posi"ek spo$ywa w szkolnej sto-

"ówce, a i o ten trzeba toczy" czasami
nierówn$ walk& z Opiek$ Spo#eczn$.
Prywatne gruzowiska
adziwiaj$ca jest równie! bezsilno%"
Z
w#adz w zakresie likwidacji gruzowisk i gro!$cych katastrof$ budowlan$

ruin, które strasz$ swoj$ powoln$, naturaln$ %mierci$ chocia!by na ty#ach ul.
Styczy'skiego, w niedalekim s$siedztwie
ul. Truchana. W#odarze zas#aniaj$ si& zapewne przepisami, tytu#ami w#asno%ci,
na de wszyst ko bra kiem fun du szy.
Na prowizorycznym ogrodzeniu, które
de facto pozostaje otwarte dla licznie odwiedzaj$cej ten obiekt m#odzie!y, zawis#a po latach tabliczka z informacj$: „teren prywatny”. I ten napis ma chyba
t#umaczy" i usprawiedliwia wszystko.
W#a%ciciel planowa# adaptacj& budynków na potrzeby Chorzowskiego Parku
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, jednak po uniewa!nieniu
przetargu w maju 2012 roku nasta#a g#ucha cisza, a wszyscy czekamy, a! czas
sam rozprawi si& z t$ szpetot$. I oby kto%
nie straci# !ycia lub zdrowia, nim zniknie ten powidok przesz#o%ci. Na razie bowiem obraz goni$cych si& nastolatków
po pi&trach bez okien, a nawet %cian, je!y w#os na g#owie.
Powy!sza ilustracja to nieodosobniony przypadek. Podobn$ tabliczk& znalaz#am ostatnio na dworcu-widmie,
która straszy na stacji Chorzów-Miasto
i rodzi wci$! aktualne pytanie: czy mo!e spokojnie spa" ten, który nakaza# wyburzenie pi&knego budynku i postawienie zamiast niego tej „puszki Pandory”
otoczonej blach$ falist$ i wype#nionej

w %rodku odorem moczu? Wreszcie kolejne prywatne gruzowisko znale)"
mo!emy na terenie dawnej Rze)ni
Miejskiej. Nie do%", !e miejsce to
ocieka krwi$ setek tysi&cy zwierz$t, to
jeszcze budzi wstr&t rozk#adaj$c$ si&
tkank$ budowlan$. Bior$c pod uwag&
s#uszne argumenty, !e trudno by#oby
w nim urz$dza" zabawy, mieszka" czy
uczy" si&, skoro jucha sp#ywa#a tu posadzkami, nale!a#oby jednak skonstatowa" niedopuszczalno%" dalszego istnienia obecnego pobojowiska. I to
w blisko%ci plantów z jednej strony,
osiedla z drugiej i tranzytowej trasy
z trzeciej. Stanowi to zarówno nie najlepsz$ wizytówk& miasta, jak i zupe#nie nieatrakcyjny krajobraz dla mieszkaj$cych i odpoczywaj$cych w okolicy
Floria'skiej, Filarowej i Krakusa.
Rozumiem, !e za bezradno%ci$ w#adz
stoi prawo ka!dego w#a%ciciela do zrobienia ze swoj$ w#asno%ci$, co mu si&
!ywnie podoba. Jednak granic$ tej zasady powinno by" nie tylko zagro!enie !ycia i zdrowia ogó#u, ale tak!e szpecenie
pejza!u miejskiego, nara!anie ludno%ci
na permanentny kontakt z gruzowiskiem w %rodku aglomeracji oraz ubo!enie dzielnicy. W#odarzom powinno zale!e" na pozytywnej recepcji Chorzowa,
a jej osi$gni&cie wymaga podj&cia czasami bardzo trudnych rozmów.
Spu#cizna socjalistycznej
my#li budowlanej
czasy, w których staM anorz$wiominesi&przez
Sejm prawa b&d$

wreszcie chroni#y obywateli przed brzydot% miast, a co za tym idzie, nie b&d$
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Foto: Arkadiusz "awrywianiec
Imponuj!cy budynek Poczty Polskiej jest bezdyskusyjn! wizytówk! miasta

zezwala!y na g!upot" urbanistyczn#
i kompletny brak wyobra$ni niektórych
planistów i konserwatorów zabytków.
Efektem takich nieprzemy"lanych lub #le
zaplanowanych dzia!a$ w minionej epoce s% strasz%ce do dzisiaj wielkie budowy i przebudowy w stylu „Posti”, wspomnia ne go dwor ca cen tral ne go czy
s!awetnej Estakady. Tej ostatniej & zamiast wyrwa' j% wreszcie z miejsca,
w którym nigdy nie powinna by!a si( znale#' & w!adze postanowi!y zafundowa'
lifting. W ten sposób relikt socjalistycznej my"li budowlanej przetrwa kolejne 38
lat, a mo)e i wi(cej, bo któ) odwa)y si(
zburzy' co", co takim kosztem odnowiono. W kategorii cudu nale)y rozpatrywa'
fakt ocalenia bezdyskusyjnej wizytówki Chorzowa, któr% jest zabytkowy budynek Poczty. Doprawdy chyba ustanowiony pó#niej (w 1993 roku) patron
miasta & "w. Florian & pola! w odpowiednim momencie rozpalon% wyobra#ni( peerelowskiego urbanisty. Dzi(ki temu
mamy co umieszcza' na pocztówkach &
obok Planetarium, Stadionu Ruchu, ulicy Wolno"ci czy *abich Do!ów, które
wci%) pozytywnie kojarz% si( z Chorzowem.
Wyludnienie

tach 2005-2010 mo)na by!o zaobserwowa' pewne wyhamowanie tego procesu, albowiem w tym czasie z demograficznej mapy miasta znikn(!o tylko 2000
ludzi. Co jednak wydarzy!o si( pomi(dzy 2010 a 2012 rokiem? Przez dwa lata, mówi%c kolokwialnie, „wyparowa!o” blisko 6000 mieszka$ców! Czy
nale)y to zrzuci' na karb ni)u demograficznego? A mo)e to efekt masowej emigracji zarobkowej? Je"li bli)ej prawdy
jest druga mo)liwo"', oznacza to nie tylko potwierdzenie ekonomicznego kryzysu, ale co" o wiele bardziej bolesnego dla w!adz Chorzowa. Oznacza to, )e
przesta! on by' „ma!% ojczyzn%”, miejscem, w którym obywatel dobrze si(
czuje i którego nie chce opuszcza'.
Oznacza, )e rz%dz%cy gmin% nie zrobili wszystkiego, aby tym ludziom chcia!o si( pozosta', by nie musieli emigrowa'. W tym miejscu trzeba stwierdzi',
)e los, gdy si( z nim igra, bywa przewrotny. Peerelowskie plany przeprowadzenia czynnej deglomeracji nie powiod!y si(, zmniejszenia zag(szczenia
ludno"ci dokona! wi(c drog% biernej deglomeracji wolny rynek.
Eurosieroty % przyszli doro&li
obywatele Chorzowa

otwierdzenia powy)szych statystyk
mutnym i niebezpiecznym zjawiS
skiem ostatnich lat jest przyspiesza- P dostarcza przede wszystkim ulica,
j%ce wyludnienie, a tak)e starzenie si( na której naprawd( jest wyczuwalnie
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populacji. Spadek liczby chorzowian odnotowuje si( ju) od 1977 roku. Do 1990
roku uby!o blisko 34 000 osób. Przez
kolejne 15 lat nast(pnych 17 000. W la-

mniejszy gwar i t!um. Podczas codziennej w(drówki na szlaku Centrum-Chorzów II rzucaj% mi si( w oczy albo te)
uszy wyludnione place i skwery. Jest nas

ju) tylko niespe!na 107 000 (w 1976 roku by!o ponad 160 000!), a w 2020 ma
by' poni)ej 100 000! Niestety potwierdzeniem migracji zarobkowej jako przyczyny spadku liczby chorzowian s% coraz liczniejsze tzw. eurosieroty. Norm%
staje si( sytuacja, )e jeden z rodziców pracuje za granic%, a nie brakuje i takich dzieci, które zosta!y w mie"cie same, z dziadkami lub ciociami. Czy rz%dz%cy zdaj%
sobie spraw( z tego, jakie to zjawisko b(dzie generowa!o problemy w przysz!o"ci?
To s% przyszli doro"li obywatele Chorzowa, którym brak bezpiecze$stwa socjalnego odebra! matk( i ojca, dzieci$stwo,
mi!o"', czu!o"' oraz opiek( najbli)szych
i skaza! na przymusowy, wielogodzinny
pobyt w szkolnych lub "rodowiskowych
"wietlicach, spe!niaj%cych coraz cz("ciej
funkcj( zast(pczego domu dla setek
uczniów. Czy chorzowskie w!adze widz%
ju) ten problem, czy czekaj% na odgórn%
mobilizacj( i odgwizdanie przez Warszaw( kolejnej kampanii spo!ecznej, która
poza atrakcyjnymi spotami i biurokracj%
nie wyka)e si( niczym wi(cej?
Nie ma miasta bez ludzi
i bez serca
ak trudno zrozumie', )e bez ludzi
T
nie b"dzie miasta?! Pi(knie podkre"li! to Stanis!aw Lem w filmie-wy-

wiadzie, nakr(conym 10 lat przed jego
"mierci%. Stwierdzi!, )e chocia) bardzo
t(skni za Lwowem, to jednak nie chce
go nawet odwiedzi', gdy) nie ma w nim
ju) ludzi, a same kamienie, które pozosta!y, nie tworz% miasta. W tym miejscu

Foto: Arkadiusz "awrywianiec
Ruiny dawnej huty „Ko!ciuszko”

trzeba by doda!, "e bez serca tak"e go
nie b#dzie, a takim pulsuj!cym centrum ka"dego, nawet najmniejszego
miasteczka jest rynek. Ten przewa"nie
ma charakter wypoczynkowy, deptakowy, cz#sto historyczny. Oko$o 100 lat temu Max Steckel utrwali$ na fotografiach
chorzowski rynek pe$en "ycia, ludzi, zieleni. Nad miejscem z takim trudem
wygospodarowanym (o wyborze tej
w$a%nie dzia$ki zadecydowa$a jej nieatrakcyjno%! dla górnictwa) w 1976 roku postanowiono rozpi&! nitk# asfaltu,
wyburzaj&c przy okazji pi#kne kamienice i zamieniaj&c teren przed magistratem
na trzy lata w plac budowy, a na kolejne dziesi#ciolecia w strasz&cy ha$asem,
smogiem i smrodem pomnik braku dobrego smaku i elementarnej chocia"by
wyobra'ni. Kraków ma swoje podcienia
w Sukiennicach, my cie" rzucany przez
betonow! bry#$. Kraków ma swoje arkady, my wyg#adzone i odmalowane
%elbetonowe „kilbloki”, pomi#dzy którymi przeje"d"aj& samochody, przechodz& ludzie, je"d"& tramwaje, próbuje toczy! si# normalne "ycie miasta.
Mo"e zatem dlatego Chorzów wymiera, bo bra ku je mu naj zwy czaj niej
w %wiecie prawdziwego serca, zamiast
tego monstrualnego bajpasu!
Kryzys si$ zu%y#, czas pomy&le',
czym go zast!pi'
owracaj&c do kwestii wyludnienia,
P
nale"y stwierdzi!, "e oczywi%cie
do powrotów nie da si# nikogo zmusi!, ale
ucieczk# mo"na próbowa! uprzedzi!, by

do niej nie dosz$o. Naprawd# nie
za wszystko jest odpowiedzialny kryzys!
Zreszt& ten ostatni jako nagminnie wykorzystywany w publicznej dyskusji mocno si# zu"y$ i przesta$ komukolwiek cokolwiek t$umaczy!. Czas pomy&le',
czym go zast!pi'! W co si# zaanga"owa!,
by nie powtarza! jedynie na ka"dym
kroku, jak 'le nam z jego powodu.
A jest co robi' w Chorzowie! S& miejsca, osoby i wydarzenia historyczne,
które czekaj& na swoje dowarto%ciowanie i twórcze wykorzystanie. Szczególnie wa"ne wydaje si# przywrócenie znaczenia i atrakcyjno%ci dzielnicy, od której
wszystko si# rozpocz#$o i od której obecna aglomeracja przej#$a sw& nazw#.
Oczywi%cie nie mo"na nie zauwa"y!, "e
wiele si$ dzieje ( zawiesza si# tablice pami&tkowe, organizuje Biesiady Rocznicowe, publikuje liczne wydawnictwa
dotycz&ce historii oraz dorobku kulturowego, industrialnego i naukowego miasta, rozwija si# doskona$a inicjatywa reaktywowania Chorzowskiego Bractwa
Rycerskiego Bo"ogrobców, urz&dza si#
dzielnicowy festyn w parafii %w. Józefa
oraz Parafialne )wi#to Rodziny w %w. Jadwidze, dzia$a Stowarzyszenie Mi$o%ników Chorzowa, corocznie ulic& Wolno%ci przechodzi Metropolitalna Parada
Historyczna, a w Skansenie rozgrywane
s& turnieje rycerskie. Mo"na by zrobi! jednak o wiele wi#cej! Nale"y te" pami#ta!,
"e mamy nietuzinkowych patronów, którzy niegdy% nale"eli do chorzowskiej spo$eczno%ci, by wymieni! chocia"by wybitnego fotografa Karla-Ludwiga Maxa
Steckla, noblist# Kurta Aldera, dwóch b$ogos$awionych ( ks. Józefa Czempiela

oraz o. Ludwika Mzyka, historyka pi%miennictwa Jadwig# Kuciank#, rze'biarza Teodora Kalidego, pisarza i wydawc# Karola Miark#, dzia$acza spo$ecznego
Juliusza Ligonia, a tak"e ks. prof. Jerzego Szymika, który by$ wikarym w hajduckiej parafii Wniebowzi#cia NMP.
Ich zapa$ i zaanga"owanie w przemian# i ulepszenie Chorzowa w równie
nie$atwych czasach powinien by! dla nas
podpor! i mobilizacj!. Fundamentem
sukcesu jest niew&tpliwie zerwanie z my%leniem, "e tak 'le jak teraz, to nie by$o
nigdy. Naprawd# bowiem nie my pierwsi stajemy przed wielk& niewiadom&
przysz$o%ci, nie pierwsi d'wigamy brzemi# przesz$o%ci, nie pierwsi dokonujemy
zmian. Oby nie okaza$o si#, "e pierwsi
nie robimy nic, a promowane przez magistrat has$o: Chorzów wprawia w ruch
jest tylko pobo"nym "yczeniem, jedynym
za% „ruchem” jest Klub przy ul. Cichej,
czternastokrotny Mistrz Polski!
Pragn# zako*czy! niniejszy felieton autorskim wyja%nieniem, "e wszystkie
przedstawione w nim refleksje zrodzi$y
si# z codziennego bardzo osobistego
obcowania z tkank& Chorzowa, z ogromnego przywi&zania do tego miejsca, troski o jego przysz$o%! i pragnienia, aby by$o ono coraz bardziej atrakcyjne, a ka"dy
czu$ si# tutaj jak w domu. Sama nie wyobra"am sobie "ycia w innym mie%cie jak
tylko w moim rodzinnym Chorzowie
(cho! kocham te" Kraków, Wroc$aw
czy Sejny), st&d powy"sze pochwa$y, ale
i krytyka. Prawdziwa mi$o%! bowiem nie
jest, a przynajmniej nie powinna by! bezkrytyczna!
!
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WOJCIECH!KILAR (1932-2013)

KILAR
mój

!ladami
fenomenu
twórczo"ci
Wojciecha
Kilara

LEON
MARKIEWICZ

W grudniu ubieg!ego roku odszed!
od nas Wojciech Kilar. Przed trzema
laty – Henryk Miko!aj Górecki. Zrz"dzeniem losu polska kultura muzyczna zosta!a w tak krótkim czasie pozbawio na dwóch naj wy bit niej szych
przedstawicieli tzw. #l"skiej szko!y
kompozytorskiej.
baj byli uczniami jej twórców – „BoO
les#awów Wielkich” – Szabelskiego
i Woytowicza. Ich talenty, których erupcja

nast$pi#a w drugiej po#owie lat pi%&dziesi$tych podczas pierwszych „Warszawskich
Jesieni” zapewni#y im natychmiastowe
wej"cie na areopag "wiatowej muzyki.
Ich nowe dzie#a, cho& ró'ni#y si% estetyk$
d(wi%ku i emocji, od pocz$tku by#y oczekiwane i przyjmowane przez krytyków i publiczno"& z najwy'szym zainteresowaniem. Górecki pozostawi# po sobie m.in.
swego rodzaju muzyczne „ikony polskie”,
Kilar – w#asne inspiracje d(wi%kowe dzieli# z tworzon$ obficie muzyk$ filmow$, podnosz$c jej u'ytkowe cele do wy'yn artyzmu. Dzia#aj$c jako na dwóch kra!cach
dwa przeciwne bogi obaj zacz%li wprawdzie po swojemu od burzenia tradycji
w imi% ideologii ówczesnej awangardy, spotkali si% jednak w sferze g#%boko uduchowionych swych dzie# religijnych. I w ukochanej przez obu ziemi "l$skiej… na tej
samej alei cmentarza katowickiego…
***

on omnis moriar… Obecnie nie dane nam jest oczekiwa& od Wojciecha
N
Kilara nowych dzie#; przypada teraz ob-

cowa& ju' tylko przez percepcj% jego
muzyki wykonywanej na estradach koncertowych, odtwarzanej z nagra) d(wi%kowych lub komentowanej w relacjach
kronikarskich, publikacjach muzykologicznych czy w osobistych wspomnieniach osób, które si% z nim styka#y
od wczesnej m#odo"ci i w ca#ej dzia#alno"ci artystycznej. Do nich nale'y i autor tego artyku#u, 'ywi$cy od czasu
wspólnych studiów w katowickiej PWSM
szczery podziw dla sfery emocjonalnej
i warsztatowej dzie# Kilara a zarazem
"wiadek i komentator prasowy coraz

kpiarskim dowcipem, b#yskotliw$ inteligencj$, ujmuj$cym sposobem bycia,
dba#o"ci$ o swój schludny, elegancki wygl$d zewn%trzny (co w okresie prza"nego socjalizmu mog#o by& naganne…)
Przede wszystkim jednak imponowa#
nam znakomit$ orientacj$ w stylach
muzyki wspó#czesnej oraz #atwo"ci$
komponowania. Ju' wtedy w jego utworach m#odzie)czych i studyjnych mo'na by#o #atwo zauwa'y& tej miary bod(ce inspiracyjne co fascynacja wielk$
pianistyk$ Rachmaninowa – ale i sarkazmem Prokofiewa i orgiastyczn$ rytmik$ Strawi)skiego…, lapidarno"ci$ neokla sy cy zmu – ale i d#u go fa lo wym
rozwojem muzyki Szostakowicza…,
ekspansywnym dynamizmem Bartóka – ale i sentymentaln$ melodi$ filmow$…, webernowskim punktualizmem
– ale i jazzem… T% swoist$ swobod%
w szacunku do tradycji i stosowaniu jej
"rodków stylistyczno-technicznych zachowa# tak'e ju' jako kompozytor dojrza#y, mimo 'e od po#owy lat pi%&dziesi$tych wszystkie te tradycyjne bod(ce
zacz%#y traci& na swej atrakcyjno"ci
ulegaj$c o'ywczemu pr$dowi tzw. „nowej muzyki” fascynuj$cym nieznanymi
dot$d wzorami techniki i estetyki.
***
ficjalny debiut 23-letniego kompozyO
tora – autora ponad wymagan$ programem studiów ilo"ci utworów solo-

wych, ka me ral nych i or kie stro wych
– w tym dyplomowej Ma"ej uwertury, doskona#ego przyk#adu polskiego neoklasycyzmu – nast$pi# w roku 1955. Wtedy to
Rada Wydzia#u Kompozycji Teorii i Dyrygentury ówczesnej Pa)stwowej Wy'szej
Szko#y Muzycznej w Katowicach przyzna#a mu jako studentowi kompozycji
dy plom z naj wy' szym od zna cze niem – pierwszy w historii uczelni. Dyplom ten sta# si% niekwestionowanym argumentem do udzielenia wybitnemu
absolwentowi stypendium na dalsze stu-

„!adna technika czy styl nie posiadaj" dla mnie jakiej# absolutnej, samodzielnej warto#ci ani znaczenia; problem wyboru #rodków
istnieje u mnie zawsze tylko w odniesieniu do jednego konkretnego utworu, nie za# do ca$ej mojej, ogólnie poj%tej muzyki.”
bardziej rosn$cej ich akceptacji w"ród
znawców i popularno"ci w szerokich
warstwach publiczno"ci. Pozostaje mi teraz retrospektywne spojrzenie na jego drog% twórcz$ i próba dotarcia do istoty jej
fenomenu.
Jako student Kilar nie by# jeszcze introwertykiem jaki utrwali# si% w "wiadomo"ci i pami%ci wielu jego pó(niejszych wiel bi cie li: sk#on nym do
nastrojów transcendentnych i pogr$'onym w nie ustan nej pra cy twór czej.
Przeciwnie – wtedy wyró'nia# si% spo"ród nas, jego kolegów, otwart$ postaw$ i sk#onno"ci$ do niefrasobliwego 'ycia towarzyskiego, ci%tym i nierzadko

dia w Pary'u u Nadii Boulanger – s#awnej koryfeuszki najwybitniejszych kompozytorów wspó#czesnych. Pod jej to
wp#ywem dokona#a si% u Kilara krystalizacja jego w#asnej postawy twórczej, estetycznej i etycznej, oraz "wiadomo"&
istotnych impulsów komponowania.
Przekona"em si# ostatecznie – wyzna#
mi w przeprowadzonym z nim wywiadzie
w „Ruchu Muzycznym”, – $e rodzaj
u$ywanych %rodków jest spraw& osobistego wyboru kompozytora, jego psychiki,
temperamentu, filozofii. St&d staram si#
u$ywa' zawsze takich %rodków, jakie s& mi
w danej chwili potrzebne dla aktualnie
komponowanej partytury. (adna techni-

37

Fot. z prywatnych zbiorów L. Markiewicza

wypa#, epatowanie starzyzn!, nawrót
ka czy styl nie posiadaj! dla mnie jakiej"
do socrealizmu), ale te% pochwalne
absolutnej, samodzielnej warto"ci ani
i wr(cz prorocze (apologia góralszczyznaczenia; problem wyboru "rodków istzny, przy której blednie s#ynny balet
nieje u mnie zawsze tylko w odniesieniu
Karola Szymanowskiego, manifestacja
do jednego konkretnego utworu, nie za"
wolno"ci, powiew "wie%ego powietrza,
do ca#ej mojej, ogólnie poj$tej muzyki.
utwór wa%ny, ma wszelkie dane by sta'
W ocenie prawid#owo"ci tego wyboru
si$ przebojem).
ufam ca#kowicie mojemu aktualnemu
Najbli%sza przysz!o"& potwierdzi!a rastanowi psychofizycznemu.
cje kompozytora. Krzesany – który rówZrozumienie tych pozornie prostych
nie dobrze móg!by nazywa& si( poemaprawd uwa%am za jedno z najwi$kszych
tem choreograficznym –istotnie sta! si(
korzy"ci mojego obcowania z niepowtaprzebojem, najbardziej znanym dzie!em
rzaln! osobowo"ci! artystyczn! Nadii
Kilara ulubionym przez publiczno"& i najBoulanger. Ona nauczy#a mnie wielkiego
cz("ciej wykonywanym na ca!ym "wiespokoju w traktowaniu zjawisk muzyczcie. W jego postawie twórczej beznych oraz du%ej tolerancyjno"ci w stosunsprzecznie odegra! rol( prze!omow#.
ku do awangardowych czy wstecznych poZapocz#tkowa! bowiem deklarowany ju%
czyna& kompozytorów.
w m!odo"ci okres pe!nej swobody w doWprawdzie postawa ta zosta!a okre"loborze w!asnych "rodków warsztatowych
na na pocz#tku twórczej drogi Wojciecha
i wyrazowych, bez niemal wówczas
Kilara – jeszcze m!odzie$ca – to jednak
„obowi#zkowej” zale%no"ci wielu inz perspektywy dzisiejszej mo%na ponych kompozytorów od aktualnie modtwierdzi&, %e pozosta! jej wierny do ko$nych technik i tendencji estetycznych „noca swego twórczego %ycia. Jest ona dla
wej muzyki”.
nas ci#gle aktualnym kluczem do percep- Wojciech Kilar, 1959 r.
Dzie!o to nie by!o jednorazowym epicji jego muzyki: jednoczy bowiem w sobie szacunek dla norm stylistycznych, "niej Henrykiem Miko!ajem Góreckim zodem twórczym Kilara inspirowanym
folklorem. Ma!o kto dzi" u"wiadamia, %e
technicznych i wyrazowych minionych i Krzysztofem Pendereckim.
W tym okresie kompozytor jednak%e motyw inicjalny Krzesanego jest ekspanepok ze swobod# i pe!n# dowolno"ci#
w ich wyborze i wykorzystywaniu na rów- nie zadowala! si( li tylko ekspansywno- sywn#, wr(cz drapie%n# w swym wyranych prawach z nowatorstwem barw "ci# w swej muzyce, co wykaza!a ujmu- zie transkrypcj# melodii beskidzkiej
d'wi(kowych i rozwi#za$ formalnych. j#ca prostota formy i redukcja u%ytych Góralu od (ywca ze suity baletowej
"rodków w takich „wyciszonych” utwo- skomponowanej przez niego dla Zerach jak Solenne (1967), Upstairs-Down- spo!u Pie"ni i Ta$ca „)l#sk”. Fascyna***
stairs (1971), Przygrywka i kol$da (1972). cja kompozytora muzyk# i przyrod# tapowrocie z Pary%a Kilar w!#czy! si( w nurt niezwyk!ego o%ywienia polskiej twórczo"ci muzycznej,
!arliwo"# religijna kompozytora ujawni$a si% tak&e w dziele
które – jak wiadomo – nast#pi!o na foo
najwy&szym stopniu dramatyzmu Angelus (1984) przez zastorum odbywaj#cego si( od roku 1956
Mi(dzynarodowego Festiwalu Muzyki sowanie pomys$u twórczego, na który nie odwa&y$ si% &aden z komWspó!czesnej „Warszawska Jesie$”. pozytorów w historii.
Oczywi"cie na tym „targowisku nowej
muzyki” wystartowa! wkrótce i on. Jego no wy utwór or kie stro wy Rif 62
utrzymany w modnej wówczas koncep- Tym razem zwolennicy wielkich emocji trza$sk# okaza!a si( na tyle g!(boka, %e
cji estetycznej zaskakiwa! bogatym ba- muzycznych tkwi#cych w „ha!asie” no- na d!ugo ju% nie znik!a z jego impulsów
ga%em nowych "rodków technicznych wej muzyki nie ukrywali swego zawiedze- twórczych. Najpierw znalaz!a uj"cie
i wyrazowych, emanowa! gwa!townymi nia niespodziewanym ich wyciszeniem. w nasyconym niemal romantycznym
wy!adowaniami jaskrawo brzmi#cych Jednak na podstawie tego, co nast#pi!o dramatyzmem poemacie symfonicznym
bloków brzmieniowych, agresywnymi po tych utworach mo%na stwierdzi&, %e Ko"cielec 1909 upami(tniaj#cym tragiczakcjami perkusji, kontrastami stanów sta !y si( one przy s!o wio w# „ci sz# n# "mier& Mie czy s!a wa Kar !o wi cza
pod lawin# "nie%n# (1976); pó'niej
emocjonalnych, amelodyczno"ci#, kata- przed burz#”.
Oto bowiem w roku 1974 Kilar uko$- ujawni!a si( w urzekaj#cej swym lirylogowo"ci# formy i wr(cz osza!amiaj#c# wirtuozeri# brzmieniow#. Entuzja- czy! swe nowe dzie!o orkiestrowe – po- zmem pie"ni Siwa mg#a na baryton i orstyczne przyj(cie tego utworu przez emat symfoniczny Krzesany. Zaskoczy! kiestr( (1979), wreszcie po latach wybuzachwyconych nowo"ciami krytyków on wszystkich zarówno tradycyjn#, moc- ch!a wr(cz przewy%szaj#c# Krzesanego
i zdumion# nimi publiczno"& spowodo- no zu%yt# nazw# formy, nieprzet!uma- szale$cz# rytmik# w zamykaj#cej cykl tawa!o natychmiastowe wej"cie tego dzie- czalnym na j(zyki obce tytu!em jak trza$ski Orawie na orkiestr( smyczko!a do programów "wiatowych radiofo- i bogatym wykorzystaniem „niemodne- w# (1986); mo ty wy pod ha la$ skie,
nii i re per tu aru re no mo wa nych sal go” ju% folkloru podhala$skiego przy zu- a zw!aszcza ich energetyzuj#ce rytmy takoncertowych. Odt#d kolejne prawyko- pe!nie odmiennym ni% dot#d kszta!towa- neczne s# wyczuwalne i w innych pó'nania jego nast(pnych utworów o tej sa- niu rozwoju akcji muzycznej poprzez niejszych dzie!ach.
mej „warszawsko-jesiennej” konwencji dominacj( repetycyjnie eksponowanych
***
(zw!aszcza Generique, a tak%e Diphthon- prostych rytmów i oryginalnych melogos, Springfield Sonnet, Training 68) by- dii góralskich oraz lawinowo narastaj#!y wyczekiwane z wzrastaj#cym zacie- ce napi(cie emocjonalne a% do ekstatycziemal jednocze"nie z bod'cami podkawieniem i niezmiennie spontanicznie ne go im pro wi za cyj ne go fi na !u.
hala$skimi pojawi!y si( w twórczo"ci
przyjmowane przez mi(dzynarodowe Prawykonanie Krzesanego na „War- Kilara inspiracje patriotyczno-religijne.
audytorium. W rezultacie Wojciech Ki- szawskiej Jesieni” wywo!a!o wpraw- Najpierw ujawni!y si( one w utworze
lar triumfalnie wszed! do areopagu pol- dzie wybuchowy entuzjazm publiczno- na chór i orkiestr( Bogurodzica o niesposkiej awangardy muzycznej jako jeden "ci, lecz u krytyków – konsternacj(. tykanej dot#d w polskiej muzyce koncepz trzech g!ównych jej przedstawicie- Pada!y z ich strony opinie druzgocz#ce cji uj(cia "redniowiecznej modlitwy
li – na równi z debiutuj#cymi ju% wcze- (wyrafinowany prymityw, kompletny nie- rycerstwa polskiego w deklamatorsko-re-
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kim, ale bardzo ekspansywnym wyrazowo utworze Victoria skomponowanym
w roku 1983 dla upami#tnienia pielgrzymki Jana Paw$a II do kraju. )arliwo!% religijna kompozytora ujawni$a si#
tak(e w dziele o najwy(szym stopniu
dramatyzmu Angelus (1984) przez zastosowanie pomys$u twórczego, na który nie
odwa(y$ si# (aden z kompozytorów
w historii: recytacj# chóru – od szeptu
do dramatycznego krzyku – pe$nego
dziesi"tka modlitwy Zdrowa" Mario; ten
do g$#bi przejmuj"cy !rodek wyrazu
pot#guje dodatkowo aluzyjne do sytuacji
spo$eczno-politycznej w kraju wyeksponowanie partii wokalnych w b$agalnej
pro!bie módl si# za nami TERAZ…
TERAZ...
Tego rodzaju muzyczne koncepcje
Wojciecha Kilara, prze$amuj"ce stereotypy w uj#ciach formalnych, wyrazowych i w doborze !rodków d&wi#kowych, by$y wówczas tak nowatorskie,
(e – podobnie jak w dyskusjach po Krzesanym – w niektórych kr#gach krytyków
budzi$y w"tpliwo!ci lub sprzeciwy. Jednak(e ich $adunek emocjonalny wzruszaj"cy publiczno!% i porywaj"cy j" do frenetycznych owacji, a tak(e czytelny
zw$aszcza dla Polaków, ideowy kontekst
tych dzie$, zdominowa$y wszelkie opory tradycjonalistów. Z dzie$ tych – obok
Krzesanego – najwi#ksz" popularno!%
osi"gn"$ Exodus wykonywany nawet
daleko poza granicami kraju.
W pó&nym okresie swej twórczo!ci
Wojciech Kilar zwróci$ si# do wielkich
form religijnych cz#sto nadaj"c im bo-

gat" szat# wokalno-orkiestrow". Najpierw, po up$ywie co najmniej 15. lat
od Angelusa, powsta$a Missa pro pace
(2002), a nast#pnie, po dalszych pi#ciu
la tach, se ria hym nów: Ma gni fi cat
(2006), Te Deum, Veni kreator i Hymn
paschalny (2008). W przeciwie'stwie
do od lat panuj"cej w Europie tradycji
nadawania mszom chwalebno-uroczystego charakteru muzyki jego Missa pro
pace uj#ta zosta$a – za wyj"tkiem radosnego Gloria – w nastroju b$agalnym.
Tak g$#bokiego skupienia pokutnego jaki osi"gn"$ on w Kyrie elejson trudno
doszuka% si# nawet u najwi#kszych
mistrzów muzyki. To wybitne dzie$o
przepe$nione jest nastrojami lirycznymi odzwierciedlaj"cymi pe$n" uwielbienia adoracj# Boga, uduchowion" kontemplacj#, pragnienie pokoju; podobne
stany transcendentnego skupienia, pobo(nej (arliwo!ci a tak(e ekstatycznych
uniesie' cechuj" i wspomniane hymny.
Swych g$#bokich uczu% religijnych
kompozytor nie waha$ si# wyra(a% nawet
i w utworach o przeznaczeniu koncertowym. II cz#!% I Koncertu fortepianowego wype$niona jest powszechnie !piewan" w polskich ko!cio$ach ludow" wersj"
melodii kantyku Zachariasza Benedictus;
Symfonia Adwentowa utrzymuje s$uchacza w nastroju g$#bokiej medytacji,
zw$aszcza w pierwszych dwóch cz#!ciach, w których najpierw wywo$uje j"
skupiona melodia chora$u gregoria'skiego, a w drugiej – pe$na ekspozycja
przejmuj"cej w swym wyrazie pokutnej
pie!ni Jezu do mnie przyjd$.
Fot. Piotr Soba!ski, ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

cytatywnych heroicznych partiach – oczywi!cie z heroicznie eksponowanym cytatem tej najstarszej polskiej melodii (1975).
Inspiracje te osi"gn#$y swoiste apogeum
w latach 1979–1984, w których niepokoje spo$eczno-polityczne spowodowa$y
wprowadzenie w kraju stanu wojennego.
Skomponowane w tym czasie utwory
chóralno-orkiestrowe (Exodus, Victoria,
Angelus) by$y z jednej strony przede
wszystkim naturalnym uzewn#trznieniem
g$#bokich uczu% religijnych kompozytora, z drugiej – artystycznym wyd&wi#kiem
jego emocjonalnego stosunku do zaistnia$ych wydarze'.
I tak np. prawykonanie Exodusu (1981),
dzie$a inspirowanego biblijnym opisem
przej!cia ludu Izraela przez Morze Czerwone, sta$o si# sensacj" zarówno ze
wzgl#du na jego koncepcj# warstwy muzycznej jak i semantycznej. Warstw#
mu zycz n" ukszta$ to wa$ kom po zy tor
na zasadzie zaskakuj"co powolnego rozwoju napi#cia emocjonalnego przez wariacyjnie wzbogacan" prost" melodi# hebrajsk" a( do wszechogarniaj"cej radosnej
ekstazy. Semantyczna za!, zawarta w (arliwie recytowanym $aci'skim tek!cie
Ecce venit populus tuus Domine, sta$a si#
przez s$uchaczy a( nadto kojarzona z metafor" ówczesnej masowej emigracji
(exodusu) Polaków z przyczyn politycznych.
Podobnie odczytan" by$a wymowa
ideowa aluzji s$ów króla Jana Sobieskiego veni, vidi, vici wypowiedzianych
po !wietnym zwyci#stwie pod Wiedniem
a wyeksponowanych przez Kilara w krót-

Wojciech Kilar, „Uwertura Uroczysta”, 2010 r., fragmentu partytury
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***
ojciech Kilar ulega! te" innym ni"
W
religijnym bod#com motywuj$cym
jego niektóre dzie!a. Np. dedykacja „W!-

grom” umieszczona na partyturze utworu z roku 1957 Oda Bela Bartók in memoriam – by!a dyskretnym podkre%leniem
solidarno%ci z rewolucj$ w&giersk$ 1956
roku; by!em szczerze zdziwiony, gdy
szukaj$c wówczas w nutach cytatów
z Bartóka natrafi!em na cytat… rosyjskiej
pie%ni „Katiusza” – jako sprytnie zakamuflowane wskazanie na sprawców agresji
sowieckiej. Springfield Sonnet powsta!
pod wp!ywem wiadomo%ci o zabójstwie
prezydenta Stanów Zjednoczonych Keneddy’ego, symfonia III – September
Symphony – upami&tni!a tragedi& zamachu na World Trade Center w Nowym
Yorku, Sinfonia de motu (IV) – ma!o jeszcze znane rozleg!e, wr&cz filozoficzne
dzie!o dedykowane fizykom oparte zosta!o na motywice wywiedzionej z literowych symboli poj&' fizycznych oraz
na tekstach z Boskiej Komedii Dantego,
za% II Koncert fortepianowy komponowany by! w atmosferze nastrojów wywo!anych tragiczn$ katastrof$ smole(sk$.
Wszystkie wymienione tu dzie!a %wiadcz$ o ich autorze jako o kompozytorze nie
ograniczaj$cym si& li tylko do inspiracji
%ci%le muzycznych, lecz tak"e poddaj$cym si& impulsom p!yn$cym z ró"norodnych przejawów wspó!czesnego "ycia.
***

prócz repertuaru do bezpo%redniego
O
wykonania estradowego olbrzymi$
cz&%' swoich dzia!a( twórczych po%wi&-
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ci! Wojciech Kilar muzyce filmowej.
Emanuje z niej nadzwyczajna naturalno%'
w dostosowywaniu si& do wymogów
scenariuszy o zró"nicowanych akcjach
dramatycznych, kontekstach filozoficznych lub sytuacyjnych. W ich charakterystyce d#wi&kowej kompozytor w przedziwny sposób !$czy swe oryginalne
pomys!y powsta!e w procesie doskonalenia w!asnego warsztatu kompozytorskiego w repertuarze wokalno-symfonicznym
z bogat$ palet$ %rodków stylistycznych
zgodnych z stylami i estetyk$ epok, których dane filmy dotycz$. Perfekcyjnie wyczuwaj$c specyfik& muzyki filmowej
celuje on przy tym w doskona!ych pastiszach zarówno melodii o wysublimowanym liryzmie jak i w stylistyce dawnych
i wspó!czesnych form tanecznych. Nie
sposób powo!a' si& tu na wszystkie przyk!ady jego muzyki filmowej, ale trudno
powstrzyma' si& od zachwytu nad dwoma uroczymi urzekaj$cymi sw$ zwiewn$ lekko%ci$ walcami z filmów Tr!dowata i Zie mia obie ca na, czy nie mal
„nie bia( skim” li ry zmem kan ty le ny
w Smudze cienia lub dramatycznym,
wr&cz drapie"nym tangiem z Zazdro"ci
i medycyny; któ" z nas nie uleg! zniewalaj$cej do obejrzenia serialu Przygody Pana Micha#a jedynej w swojej t&skno-epickiej wy mo wie in wo ka cyj nej pie %ni
o s!owach W stepie szerokim, którego

okiem na wet so ko lim nie zmie rzysz – wsta$ unie" g#ow!, ws#uchaj si!
w s#owa pie"ni o ma#ym rycerzu; a ju"
z pewno%ci$ do wydarze( socjologiczno-kulturowych nale"y te" fakt, "e z maturalnych studniówek znikn$! spontaniczn$ de cy zj$ m!o dzie "y u%wi& co ny
wieloletni$ tradycj$ sentymentalny polonez Po%egnanie Ojczyzny Ogi(skiego
za st$ pio ny uro czy stym, bo ha ter skim, – a nawet nieco bu(czucznym – polonezem z Pana Tadeusza.
Jako autor muzyki do stu kilkudziesi&ciu filmów Kilar zyska! niekwestionowan$ opini& jednego z najwybitniejszych
kompozytorów tej dziedziny sztuki, podzielan$ przez wielu znakomitych re"yserów polskich i obcych utrzymuj$cych
z nim nieraz wieloletni$ wspó!prac&.
Przede wszyst kim trze ba wska za'
na szczególnie trwa!e wspó!dzia!anie
Wojciecha Kilara z Krzysztofem Zanussim w wielu jego refleksyjnych filmach
krajowych, zw!aszcza zagranicznych;

%l$skiego – m.in. kilkakrotnie przyznane
nagrody województwa katowickiego i prezydenta Katowic, Metropolity Katowickiego „Lux ex Silesia”, im. Wojciecha
Korfantego, im. Juliusza Ligonia, „)l$ski
Oskar”, „Amicus Silesiae”, honorowe
obywatelstwo Katowic i Wodzis!awia
a tak"e tytu!y doktora honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego i )l$skiego.
***
ego rodzaju przejawy wysokiej oceT
ny muzyki Wojciecha Kilara w%ród
znawców jak i wzrastaj$ca jej recepcja

zw!aszcza w zró"nicowanych warstwach
spo!ecznych pozwalaj$ uzna' jego twórczo%' za jeden z najbardziej interesuj$cych
fenomenów kulturowych naszej wspó!czesno%ci.
Tkwi on przede wszystkim w !atwo rozpoznawalnym, wysoce oryginalnym stylu tego znakomitego kompozytora, w którym wyró"niaj$c$ si& cech$ jest prostota

Z maturalnych studniówek znikn!" spontaniczn! decyzj! m"odzie#y u$wi%cony wieloletni! tradycj! sentymentalny polonez Po!egnanie Ojczyzny Ogi&skiego zast!piony uroczystym, bohaterskim – a nawet nieco bu&czucznym – polonezem z Pana Tadeusza.
przyk!adowo wymieni' nale"y tak"e
wspó! pra c& z Ka zi mie rzem Kut zem – m.in. w filmach o tematyce %l$skiej
(Sól ziemi czarnej, Per#a w koronie, Paciorki jednego ró%a$ca, &mier' jak kromka chleba), z Andrzejem Wajd$ – w ekranizacjach m.in. takich dzie! literatury
polskiej jak Ziemia obiecana, Zemsta, Pan
Tadeusz – ze Stanis!awem Ró"ewiczem
(G#os z tamtego "wiata, Westerplatte, Samotno"', Romantyczni, Szklana kula),
a tak"e z Romanem Pola(skim (&mier'
i dziewczyna, Dziewi(te wrota, Pianista),
Jerzym Hasem (Lalka,) Tadeuszem Konwickim (Salto), Sylwestrem Ch&ci(skim
(Sami swoi), Jerzym Hoffmanem (Tr!dowata). Szerokim echem w %wiecie filmu
odbi!o si& powierzenie Kilarowi przez
Francisa Forda Coppol& muzyki do jego
filmu Dracula, która uj&ta dodatkowo
w suit&, sta!a si& tak"e powszechn$ w Polsce atrakcj$ koncertow$. Z obcych re"yserów o muzyk& do swych filmów zwracali si& do( tak"e m. in. Leon Jeannot, Paul
Grimault, Peter Lilienthal, Josée Dayan,
Tom Toelle, James Gray, Kim Aubry.
***
ymownymi dowodami powszechnego uznania dla dzia!alno%ci twórczej
W
Wojciecha Kilara s$ tak"e liczne nagrody

i odznaczenia z Orderem Or!a Bia!ego
na czele przyznawane mu nie tylko przez
instancje pa(stwowe i samorz$dowe ale
tak"e przez stowarzyszenia artystyczne, organizacje filmowe oraz fundacje i zagraniczne gremia kulturalne. Warto pami&ta',
"e w d!ugiej li%cie tych zaszczytów powa"ne miejsce zajmuj$ nagrody %rodowiska

wynik!a z niezwyk!ej umiej&tno%ci !$czenia zaawansowanej techniki d#wi&kowej
ze %rodkami tradycyjnymi przy wyj$tkowej naturalno%ci w ich doborze i kszta!towaniu przebiegu akcji muzycznych.
W swym wyrazie muzyka ta porywa
energi$ uk!adów rytmicznych, przewa"nie
repetycyjnych, d!ugofalowym stopniowaniem napi&' emocjonalnych prowadz$cych
do ekstatycznych wy!adowa(; urzeka ona
wysublimowanym liryzmem, pobudza
wznios!e uczucia, sk!ania do "arliwej kontemplacji lub ekstazy religijnej; w ró"norodnych funkcjach filmowych pot&guje nastroje ró"nych akcji – statycznych b$d#
gwa!townych, optymizmu b$d# grozy – lub
podnosi prost$, niemal ckliw$ melodi&
do wy"yn kantyleny chopinowskiej.
Wreszcie muzyka Kilara, komponowana w dwóch nurtach – koncertowym
i filmowym a wi&c u"ytkowym – niezmiennie doprowadza do entuzjastycznych owacji publiczno%ci o ró"nym przekroju spo!ecznym zape!niaj$cej sale
koncertowe i kinowe a zw!aszcza t!umnie uczestnicz$cej w koncertach urz$dzanych coraz cz&%ciej w ko%cio!ach – najw!a%ciwszych chyba miejscach, w których
jego dzie!a religijne ujawniaj$ w sposób
najbardziej bezpo%redni ich warto%ci duchowe.
***
Rzad ko któ re mu kom po zy to ro wi
wspó!czesnemu uda!o si& za "ycia doczeka' tak szerokiego uznania. Czy" fakt ten
nie jest koronnym dowodem fenomenu
twórczo%ci Wojciecha Kilara?
!

Fot. Zbigniew Sawicz
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Tak by!o na przyk!ad w Toruniu, kiedy mia! by% go'ciem uroczystego koncertu, by!o to bodaj(e rok
temu. Nie pojecha!, ale napisa!. Dzi' szczyc$ si&,
(e przys!a! im osobi'cie napisany list, w!o(ony
do koperty, na któr$ naklei! wydane przez Poczt&
Polsk$ dwa znaczki ze swoj$ podobizn$. Maj$ niebywa!$ pami$tk&. To te( wiele mówi o Wojtku – nie
przykleja! tych znaczków, aby si& nimi pochwali%,
ale by sprawi% im rado'% i satysfakcj&.

mój

Przyja!". Nasza przyja+) nie rodzi!a si&
na #l$sku, ale w Polsce, po koncertach. Z Basi$
zaprzyja+ni!a si& moja (ona. My'l&, (e byli'my
nie tylko muzycznie ale i wewn&trznie sobie bliscy. Ja potrzebowa!em tych rozmów – w takim zawodzie problemów, znaków zapytania jest dosy%
sporo. On te( zwierza! mi si& z k!opotów, wi&c to
by!y przyjacielskie kontakty.

Miros!aw J. B!aszczyk (z lewej), Wojciech Kilar i Orkiestra Filharmonii (l&skiej
po koncercie w ko"ciele "w. Stanis!awa B.M. w Czeladzi, 2010 r.

prof. Miros!aw"J."B!aszczyk
dyrygent, dyrektor naczelny Filharmonii #l$skiej
Temperament. Wielki cz!owiek, wielki kompozytor, cudowny kompan, "wietny rozmówca – takie jest moje skrótowe wspomnienie.
Cz!owiek o niebywa!ej kulturze ale i o niebywa!ym humorze. Dosy% cz&sto go'ci!em u niego
w domu, szczególnie po 'mierci Basi, bo !akn$!
informacji o tym co si& dzieje w naszym 'wiecie
muzycznym, jakie s$ problemy, w czym ewentualnie móg!by pomóc. Rzadko, ale kilka razy widzia!em go wr&cz zbulwersowanego jakimi' wykonaniami. Potarzam: rzadko, ale by!y takie
wykonania, które kompletnie mu nie odpowiada!y, trz$s! si& wówczas i mówi!: Jak mo#na tak mój
utwór zniszczy$, co to za tempa, co to za artykulacja, to nie by! mój utwór, ten pan powinien
w ogóle przesta$ dyrygowa$ … i monolog trwa!
pi&%, sze'% minut! Prze(ywa! te wykonania – nawet nie przypuszcza!bym, (e a( tak mocno. Pia!
te( z zachwytu: S!uchaj, wczoraj by!em w Narodowej, oczywi"cie Wit dyrygowa! moim Krzesanym po raz 29, rewelacja! On cieszy! si& z tych
wszystkich wykona), z dobrych, z bardzo dobrych,
bo w wi&kszo'ci takie by!y. Ale by!y te( takie, które wstrz$sn&!y nim i on tym faktem (y!. To jest
co', o czym mo(e niewielu wiedzia!o, bo go wszyscy przyjmowali jako nieprawdopodobnie ciep!ego, spokojnego, skrytego cz!owieka, pokornego,
przepraszaj$cego za to „(e (yje”, na ka(dym kroku mówi$cego, (e to nie on, to Bóg da! mu dar
a on to w!a'ciwie dzi&ki Stwórcy ma mo(liwo'%
przelewania swoich my'li na papier.
Kompan. Mia! te( Wojciech Kilar niebywa!e
poczucie humoru. Zna! bardzo du(o dowcipów
i dzieli! si& nimi. Ma!o tego, (e je zna!, to nieprawdopodobnie aktorsko umia! je sprzedawa%, wi&c
mu kiedy' powiedzia!em: Wojtek, mo#e ja ci% zaprosz% na jaki" koncert sylwestrowy, #eby" poprowadzi! program – 'miali'my si& do rozpuku.
Strasznie nie lubi!, jak si& wspomina!o ten jego okres pocz$tkowy, kiedy wygra! stypendium

w Pary(u. Oczywi'cie te( nie opowiem, bo mam
zakaz mówienia o tym. Zostawi& dla siebie.
Mia! rzeczywi'cie w swoim (yciu kilka weso!ych,
anegdotycznych sytuacji. To by! nieprawdopodobnie pogodny cz!owiek, który nie we wszystkich
oczywi'cie kr&gach móg! by% niez!ym kompanem
biesiadnym, w dobrym tego s!owa znaczeniu.
Dom. To nie by! dom otwarty dla wszystkich.
Bywa!em w nim przynajmniej raz w miesi$cu.
Jednego (a!uj&: tu( przed #wi&tami Bo(ego Narodzenia w roku, w którym zmar!a jego (ona, zaprosi!em go na Wigili&. W!a'ciwie zaproszenie
przyj$!, ale w dniu Wigilii zadzwoni!, (e jednak
nie b&dzie, bo przyjecha!a rodzina i nie mo(e odmówi% pozostania w domu. *a!uj&, bo mia!bym
wspomnienie absolutnie wyj$tkowe i dla mnie niebywa!e. By!em bliski po!amania si& z nim op!atkiem, wspólnego po'piewania kol&d…
Szacunek. By! niezmiernie rad, (e potrafi!em
przekona% w!adze Jeleniej Góry – wtedy by!em
szefem tamtejszej orkiestry, (eby otrzyma! honorowe obywatelstwo tego miasta. Przyjecha! osobi'cie na t& uroczysto'%. Bardzo sobie ceni! takie
naturalne gesty, które nie mia!y nic wspólnego
z polityk$ a wyra(a!y szacunek do jego twórczo'ci, do jego osoby.
By!em w!a'ciwie jego rzecznikiem, !$cznikiem mi&dzy Polsk$ a nim. Tu( po 'mierci (ony,
pó+niej na rok przed 'mierci$, nie chcia! praktycznie ju( nigdzie je+dzi%. Tylko na najwa(niejsze koncerty, gdzie – jak mówi! – musia! jecha%, bo na przyk!ad otrzymywa! nagrod& papiesk$ czy Fryderyka
za ca!okszta!t. Nieraz prosi!, (ebym to ja w jego
imieniu odmawia!, bo si& +le czuje. Mówi! mi, (e
jest z nimi, (e z przyjemno'ci$ by pojecha!, albo
(e nie jest w stanie nawet nic napisa%. Dzwoni!em
wi&c do tych o'rodków, gdzie go zapraszali i dyplomatycznie t!umaczy!em. Zawsze jednak ceni!
sobie te zaproszenia i najcz&'ciej pisa! osobi'cie.

Zaufanie. Ufa! mi jako wykonawcy. Znaj$c Kilara, zna!em jego ide& utworu. Dotyczy!o to
tempa, osi$gania kulminacji, podkre'lania tego,
czego w partyturze nawet nie by!o. My'my chyba najwi&cej w ca!ej Polsce nagrali p!yt z Kilarem.
Wiadomo te( by!o, (e wszystkimi dzie!ami wokalno-instrumentalnymi ja musz& dyrygowa%. Tak
by!o z Magnificat, dedykacj& po'wi&ci! mojej (onie – nie by!o innej opcji – musia!em dyrygowa%,
tak te( by!o z Symfoni& Adwentow&. Przychodzi!
na wszystkie nagrania, siedzia! bez s!owa. Jak go
o co' pyta!em, odpowiada!: To wszystko co robisz
jest w porz&dku. Kiedy mia!em gdzie' w Polsce
próby jego utworów, szczególnie koncertów monograficznych, mówi!em: Mo#e by" przyjecha!
na prób%, odpowiada!: A po co mam przyje#d#a$,
przyjad% na koncert.
By!o kilku dyrygentów, którym absolutnie ufa!,
bo wiedzia!, (e to b&dzie nagranie, czy koncert, które go usatysfakcjonuj$. Oczywi'cie, podczas koncertu ró(nie bywa – zdarzaj$ si& przecie( rozmaite klimaty, ró(ne nastroje. Poziom jednak pozostaje
ten sam – wysoki. Nieprawdopodobnie ceni! sobie prof. Antoniego Wita. Nieprawdopodobnie! Mówi!: Trudny cz!owiek jest, ale jak on genialnie prowadzi moje utwory. By! niezmiernie szcz&'liwy, (e
mia! kilku takich dyrygentów.
Fortepian. Tak samo by!o z koncertami fortepianowymi. Wiadomo, (e kiedy pisa! II Koncert
fortepianowy, wiedzia! dla kogo pisze. Wiadomo
by!o, (e Beata Bili)ska b&dzie wykonawczyni$ tego koncertu, wiadomo by!o, (e jej praca nad wersj$
fortepianow$ b&dzie wspólna z profesorem Andrzejem Jasi)skim. I rzeczywi'cie – oni przyje(d(ali do domu i tam odbywa!o si& pierwsze odczytywanie utworu, który technicznie nie jest zbyt
trudny, ale pod wzgl&dem ekspresji, wydobycia
wn&trza, filozofii – bo jest w nim my'l przewodnia – by!o to potrzebne, bo profesor Jasi)ski doskonale zna instrument i Kilara. Wiedzia! w jakim
pój'% kierunku, aby ten utwór zabrzmia! tak, by
wszyscy byli zadowoleni. To s$ sprawy, o których
ma!o kto wie. To by!a jego pasja. Mówi!: Wiesz,
jak sko'cz% II Koncert fortepianowy, to w!a"ciwie
ju# nie musz% komponowa$. Przychodzili do niego 'wietni wiolonczeli'ci, znakomity flecista
,ukasz D!ugosz – laureat 21 konkursów mi&dzynarodowych, a wszystkie pro'by, (eby napisa! co'
na wiolonczel& lub na skrzypce przechodzi!y
przeze mnie. Ile( ich by!o! Nie da! si& przekona%.
On ukocha! fortepian i wiedzia!, (e na pierwszym
koncercie nie poprzestanie, napisa! wi&c drugi. Dla
w!asnej satysfakcji.
!

„Wkomponowa!” si% Wojciech Kilar w Górny (l&sk a# do pe!nej identyfikacji z t& ziemi& i jej mieszka'cami, gdzie zdoby! wykszta!cenie muzyczne,
gdzie znalaz! dom i szcz%"liwe lata swego ma!#e'stwa z umi!owan& #on& Barbar&... Sam da! o tym czasie takie "wiadectwo:
„Pomy"la!em sobie, #e to jest tak#e jedna z wielkich rzeczy, któr& da! mi Pan Bóg, #e wygnany z mojego miasta Lwowa, trafi!em w!a"nie tutaj. I jestem
przekonany, #e by!bym innym cz!owiekiem, który niezbyt by mi si% dzisiaj podoba!, gdyby nie w!a"nie (l&sk. I to w wielu aspektach... Ale rzeczywi"cie
nie mog!em lepiej trafi$!”.
A Górny (l&sk by! szczodry w okazywaniu wzajemno"ci. Miasto Katowice da!o honorowe obywatelstwo, uniwersytet doktorat honoris causa
a górno"l&ski Ko"ció! nagrod% Lux ex Silesia – bo by! "wiat!em ze (l&ska, zapalaj&cym i inspiruj&cym... I na ziemi naznaczonej pracowito"ci& mieszka'ców
Wojciech Kilar pracowicie tworzy!: „Komponowanie – jak sam mówi! – jak ka#da praca, jak pisanie czy rze)bienie, jest uci&#liwym procesem... Ale
mimo, #e jest to proces mecz&cy, to jednak fakt, #e chodzi o pisanie „Magnificat” czy „Veni Creator” oznacza ogromn& rado"$, szcz%"cie, #e mo#emy
by$ z tymi tekstami "wi%tymi nie tylko w ko"ciele. Nie tylko w modlitwie, ale tak#e w naszej pracy”…
/Fragment homilii arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca wyg!oszonej podczas „Mszy pogrzebowej” Wojciecha Kilara/
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Fot. Zbigniew Sawicz
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prof. Andrzej Jasi!ski
pianista, pedagog w Akademii Muzycznej w Katowicach
st!, tymczasem zosta" znakomitym kompozytorem. Od pocz'tku mia$ w sobie co#, co prognozowa$o jego wielki rozkwit. W 1961 roku spo tka li #my si" w Pa ry %u, on by$
stypendyst' rz'du francuskiego, ja rz'du
polskiego, on kontynuowa$ studia si" pod kierunkiem Nadii Boulanger, ja Magdy Tagliaferro. Dzielili#my si" wra%eniami z lekcji, mo-

Fot. z prywatnych zbiorów A. Jasi&skiego

Wojciecha Kilara pami"tam od czasów
studenckich, po raz pierwszy spotkali#my si"
w 1952 r. Wcze#niej by$ uczniem mojej profesorki W$adys$awy Markiewiczówny, która
mówi$a, %e to wyj!tkowo zdolny ch"opak, by"by pianist!, ale nie mia" cierpliwo#ci do $wiczenia, pó&niej natomiast przyzna$a: dobrze
si% sta"o, by"by jeszcze jednym dobrym piani-
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Przed domem prof. Boles"awa Woytowicza, na zdj%ciu zrobionym pod koniec lat 40. Od lewej Adolfina Wasilewska-Jasi&ska (pianistka, 'ona prof. A. Jasi&skiego), Wojciech Kilar, Maria Czurczak-Natanson (pianistka), 'ona profesora muzykologii Akademii Muzycznej we Wroc"awiu, Emil Sz"apka
(kontrabasista Filharmonii Warszawskiej), Ewa Rybicka (#piewaczka, córka kompozytora Feliksa
Rybickiego) i Józef Bok (wybitny dyrygent, chórmistrz).

ja profesorka mówi$a mi: graj na ca"ego, ty
jeste# Jasi&ski, bo – jej zdaniem by$em
za skromny i zbyt odpowiedzialny, natomiast profesorka Wojtka zostawi$a jego indywidualno#( w spokoju, wzbogaca$a jego rzemios$o kompozytorskie. My#l", %e czu$a jak
g$"boko i trwale tkwi w nim dusza Polaka,
przeczuwa$a, %e w przysz$o#ci w$a#nie ona b"dzie jego atutem. Bardzo by$ jej wdzi"czny
za to, %e nie zmusza$a go do niczego, co by$oby sprzeczne z jego artystycznymi zapatrywaniami. Chodzili#my po Pary%u, upajali#my
si" niezwyk$' architektur' i wspania$ymi zabytkami, dzielili#my si" wra%eniami z muzeów, ale byli#my m$odymi lud&mi, wi"c u#miechali#my si" do siebie porozumiewawczo
na widok afiszy i kabaretowych gablot a wieczorami podziwiali#my atrakcyjne neony
na Placu Pigalle. To wszystko jednak by$o dla
niego rodzajem dekoracji, owszem u#miecha$
si" do owych egzotycznych dla nas wówczas
wspania$o#ci, specyficznego i niepowtarzalnego kolorytu ulic, dostrzega$ w nich pi"kno.
Bawi$o go to. Cieszy$ si" Pary%em, podziwia$
urokliwe kafejki, pracownie malarzy na Montmartre, ale traktowa$ to wszystko troch"
„z przymru%eniem oka” jakby z dystansem,
a czasami wr"cz z pob$a%liwo#ci' dla fantazji Francuzów. Mieli#my karty studenckie, które pozwala$y nam korzysta( z ta!szych sto$ówek i ulgowych biletów na koncerty. Dobrze
znali#my tak%e marki win, ale nie sta( nas by$o na ich nadu%ywanie. )miali#my si" wi"c,
czytaj'c w autobusach ostrze%enie: nie pij wi%cej wina ni' dwie butelki dziennie.
Pó&niej, kiedy zwi'za$ si" z kinematografi' i potrzebowa$ do nagrania fortepianu
w orkiestrze, czasem prosi$ mnie o uczestniczenie w nagraniu. Tym sposobem dane mi
by$o prze%ywa( powstawanie #cie%ki d&wi"kowej do kilku fragmentów jego filmowej
muzyki. Z wielkim sentymentem wspominam muzyk" do filmu pt. „Rodzina Po$anieckich”. WOSPR, by$ na wyje&dzie, wi"c
Wojtek wzi'$ samochód i pojechali#my
do *odzi. Nagranie odby$o si" z zespo$em
Filharmonii *ódzkiej, zespo$em którym,
dyrygowa$ nasz kolega ze studiów Zdzis$aw
Szostak. Pi"kna muzyka – szczera, bezpo#rednia, prosta, sentymentalna w dobrym tego s$owa znaczeniu. Podczas nagrania czu$o si", %e my wszyscy muzycy graj'cy
poddajemy si" jej urokowi. We mnie tkwi
tak%e g$"boko. Kiedy wracam zm"czony
do domu, siadam do fortepianu i gram sobie
t" melodi" – dzia$a na mnie koj'co i sprawia mi ogromn' przyjemno#(.
Moja %ona Ada, ucz"szcza$a z Wojciechem
Kilarem do tej samej klasy Liceum Muzycznego w Katowicach. Wspomina go jako
wspania$ego koleg", %ywego, inteligentnego,
dowcipnego, %yczliwego. Ju% wówczas jego
rówie#nicy wyczuwali, %e on ma w sobie co#
wyj'tkowego, co czyni$o, %e by$ traktowany
z szacunkiem.
Cenn' lekcj" %yciow' otrzyma$em od obojga Kilarów w Tenczynku, ko$o Krzeszowic,
gdzie znajduje si" rodzinny dom Barbary, która zach"ci$a nas do zakupu domu w ich s'siedztwie zapewniaj'c, %e jest to szcz"#liwe
miejsce, miejsce jej m$odo#ci. Czasem tam ich
odwiedzali#my. Nawet wtedy, kiedy Barbara
by$a ju% bardzo chora i siedz'c na wózku z trudem podnosi$a g$ow" zawsze by$a jednak
u#miechni"ta, a on promieniowa$ dobroci'. To
by$a dla mnie lekcja niezwyk$ej pokory i godno#ci – prymat ducha nad materi'.
Taka jest muzyka Kilara, wra%liwego s$uchacza potrafi wprowadzi( w stan kontemplacji, w którym mo%e on otrze( si" o tajemnic" wieczno#ci, w której czas nie ma pocz'tku
ani ko!ca, a nasze istnienie jest jego cz'stk'.
Zanotowa$a Maria Sztuka

Fot. Zbigniew Sawicz
Fot. z prywatnych zbiorów V. Rotter-Kozery

na scen#, by podzi#kowa$ wykonawcom i po&egna$ si# z publiczno"ci%, nagle poczu!am trudne do opanowania wzruszenie i &al. W ró&nych
rozmowach w radiu czy telewizji powtarza!am
ostatnio, &e pozostanie z nami nadzwyczajne
dzie!o kompozytora, które mo&e by$ pociech%
w czasie &a!oby. Myli!am si#. Styl kompozytorski twórcy odzwierciedla jego wyj%tkow% osobowo"$, tak bardzo go przypomina… Kiedy tylko zabrzmia!a ta niezwyk!ej urody, delikatna
i zwiewna, jakby nierzeczywista muzyka,
w u!amku sekundy powróci!y ró&ne wspomnienia. Nawet s!owa o filmowych walcach i tangach: Wszystko czego nie umiem ta!czy", to lubi# pisa".
Zawsze b#d# pami#ta$ jego nastawienie
do &ycia, które potrafi! uj%$ w prostych s!owach:
czuj# si# ogromnie szcz#$liwy, %e w ogóle jestem
na $wiecie, %e uprawiam taki zawód, który jest
zawodem dla leniuchów i jako$ da& mi Pan Bóg
to, %e nic nie robi'c mog# dostawa" takie nagrody i b!yskotliwe, nietuzinkowe riposty,
"wiadcz%ce o wyj%tkowym poczuciu humoru,
a szczególnie odpowied' na pytanie jakiej
muzyki lubi s!ucha$: Lubi# oczywi$cie Ravela,
który zainicjowa& co$ co jest dzisiaj niezwykle
modne, popularne, równie% przeze mnie uprawiane, mianowicie w&a$nie tak' muzyk# repetycyjn', powtarzaln'. To jest pierwszy cz&owiek,
który odwa%y& si# co$ takiego napisa". Poza tym
lubi# bardzo du%o muzyki, takiej jak' wszyscy
lubi': Mozarta, Bacha i Beethovena. Ale tak najogólniej to lubi# muzyk# wszystkich moich kolegów, to znaczy wszystkich cz&onków Zwi'zku
Kompozytorów Polskich… Kiedy przypomnia-
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Wreszcie koniec. Wybuch euforii, wzruszenie,
oszo!omienie. Owacjom nie ma ko(ca. Wojciech
Kilar wychodzi na scen# i podchodzi do mnie…
Tak niezwyk!e by!o moje pierwsze, i jedyne,
spotkanie z Wojciechem Kilarem. Spojrzenie Jego !agodnych, wzruszonych oczu, u"cisk Jego
d!oni, u"miech – to wszystko zapad!o mi g!#boko w pami#ci i odbi!o w niej "lad, którego nic nie
zatrze. Potem s!owa: „To by!o wspania!e. Dzi#kuj#, &e gra Pan moj% muzyk#”. I po chwil: „Przepraszam za t# ostatni% cz#"$. Sam wiem, jaka to
m#czarnia dla pianisty. Czy pan tam gra wszystkie d'wi#ki? Bo ja cz#sto radz#, &eby niektóre
opuszcza$ i da$ r#kom odpocz%$”. Wyra'nie zdumiony odpowiadam, &e gram wszystkie. Owacja ci%gle trwa.
Po koncercie krótka rozmowa. Wojciech
Kilar w szczególnie ciep!y sposób wypowiada
si# o swoim koncercie fortepianowym, nazywaj%c go swoim „ukochanym dzieckiem”. Mówi,
&e to wykonanie przypomnia!o mu czasy, gdy
pisa! ten utwór. Dodaje wiele ciep!ych s!ów
pod moim adresem – s!ów, które s% dla mnie zach#t%, natchnieniem do dalszej pracy, które dodaj% wiary w siebie.
Emanowa! z Niego taki spokój, taka dobra,
pozytywna energia, któr% zara&a! wszystkich
wokó!. Spojrzenie Jego oczu pe!ne by!o Boga.
Trudno w inny sposób opisa$ to g!#bokie, ciep!e, koj%ce, ale i pe!ne energii spojrzenie.
Nie ma Go ju& w"ród nas. Odszed!. Ale przecie& On &yje i &y$ b#dzie zawsze, gdy Jego muzyka b#dzie rozbrzmiewa!a, porywaj%c s!uchaczy. W ka&dym napisanym utworze On trwa.
Z ogromn% determinacj% chc# wykonywa$
Wojciecha Kilara w Polsce i na "wiecie, by &y!
nie tylko w pami#ci, ale i w duszach i sercach
ludzi. Jego muzyka jest tak g!#boka, &e mo&e
by$ rozumiana na wielu p!aszczyznach i ci%gle
na nowo odkrywana. Rozpocz%!em teraz prac# nad Jego II Koncertem Fortepianowym. Zawsze b#d# pami#ta! Jego spojrzenie i s!owa.
Dzi" ju& Go nie ma,
Lecz chwila! Jak to?
Przyk!adam palce do klawiatury
I On jest, On &yje!
Wdzi#czny za muzyk#, któr% zostawi!,
Dzi#kuj# Bogu, &e pozna$ Go mog!em.
!

Grzegorz Niemczuk (z lewej), Pawe& Przytocki i Wojciech Kilar podczas Festiwalu Ave
Maria, ko$ció& $w. Stanis&awa B.M., Czelad( 2012 r.

Grzegorz Niemczuk
pianista
ko"ci… jaki& kontrast w stosunku do dwóch poprzednich cz#"ci!
Wojciech Kilar w"ród publiczno"ci… Nie
zna!em go jeszcze wtedy jako cz!owieka. Zna!em tylko jego muzyk#. Najwi#ksze wra&enie
zawsze robi! na mnie „Angelus”. Jeden z najbardziej inspiruj%cych utworów muzycznych,
jakie znam. Granie utworu, gdy w"ród s!uchaczy siedzi sam kompozytor – geniusz, to co" niezwyk!ego, uskrzydlaj%cego, motywuj%cego,
wzruszaj%cego.
W ko(cu wyst#p. Atmosfera ko"cio!a, modlitwy i kontemplacyjne d'wi#ki Koncertu Fortepianowego stapiaj% si# ze sob%. Czas si# zatrzymuje. ON w"ród publiczno"ci. S!ucha swojego
„dziecka”, które rodzi si# na nowo i &yje dzi#ki
temu, &e je gram. Có& za uczucie! Nie do opisania s!owami. Toccata… emocje si#gaj% zenitu.
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By! 3 czerwca 2012 roku. Ko"ció! "w. Stanis!awa B. M. w Czeladzi wype!niony po brzegi.
W"ród publiczno"ci Wojciech Kilar, którego I Koncert Fortepianowy mia!em za chwil#
wykona$ wspólnie z Orkiestr% Filharmonii
Krakowskiej i Paw!em Przytockim. Koncentruj%c si# przed wyst#pem przypomina!em sobie
prac# nad tym utworem oraz moje odczucia
z nim zwi%zane. Pierwsze dwie cz#"ci o charakterze medytacyjnym, niczym uduchowiona
modlitwa wyra&ana d'wi#kami – w drugiej cz#"ci jeszcze dobitniej poprzez cytat z „Benedictus”. Kontemplacja, spokój, zaduma… Trzecia
cz#"$ przerywa brutalnie ten stan. Elektryzuje,
momentami przera&a, kumuluje energi# – to jedna z najbardziej wstrz%saj%cych i porywaj%cych
zarazem toccat, jakie znam. Nagromadzenie silnych emocji: bezwzgl#dno"ci, okrucie(stwa, dzi-

Chwila relaksu po oficjalnym pokazie filmu „Wojciech Kilar. Credo”. Od lewej:
Violetta Rotter-Kozera, Wojciech Kilar i Zdzis&aw Sowi!ski.

Violetta Rotter-Kozera
publicystka, dziennikarka Telewizji Katowice
Kiedy goszcz%ca na scenie Teatru Muzycznego w Gliwicach s!ynna orkiestra „Camerata Salzburg” z!o&y!a ho!d Wojciechowi Kilarowi, wy ko nu j%c na bis w zna ko mi tym

noworocznym koncercie jego walc z filmu Jerzego Hoffmana „Tr#dowata”, w wyj%tkowo
dojmuj%cy sposób odczu!am nieobecno"$ Mistrza. W chwili, w której powinnam wyj"$
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Joanna Wnuk-Nazarowa
dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach
Zanim pozna!am osobi%cie Wojciecha Kilara,
zna!am %wietnie jego utwory. Wszyscy m!odzi fascynowali%my si" jego Riff 62 czy Generique
na Warszawskich Jesieniach. To by!y bardzo mocne utwory, szczególnie Riff, nawet dzi%, gdy si"
go s!ucha, to on po prostu pora'a – krótka forma, jednocze%nie szalenie ekspresywna. Potem
by!o prawykonanie „Krzesanego” pod dyrekcj(
Jana Krenza na Warszawskiej Jesieni, nomen
omen – Krenz na koniec si" okr"ci! wokó! w!asnej osi, 'eby w ten sposób podkre%li& w!asne rozentuzjazmowanie t( muzyk(. Powiedzia! potem
do Kilara: „Wpu%ci!e% %wie'e powietrze”. Ale po!owa sali by!a oburzona, i to w!a%nie pokolenie
kompozytora, w!a%nie ci, którzy sonoryzm
wspó!tworzyli, a tak'e ci z pokolenia nieco
starszego, które po pa#dzierniku 56” rzuci!o si"
na zakazane wcze%niej eksperymenty dodekafoniczne, punktualistyczne i tak dalej. Zirytowa!o
ich takie ostentacyjne zwrócenie si" ku folkloryzmowi. Cz"%& si" nawet obrazi!a za to, 'e odchodzi od awangardy. Na folkloryzm tamto pokolenie patrze& nie mog!o, bo by!… mo'e nie
nakazywany, ale zast"pczy wobec zalecanych
wówczas pie%ni masowych i chwal(cych ustrój.
M!ode pokolenie nie by!o obci('one takim do%wiadczeniem, w zwi(zku z czym od razu wpad!o w zachwyt. Krzesany to jest w!a%ciwie taniec
zbójnicki, którego elementem jest krzesany.
Kiedy% napisa!am referat na jego temat, zafascynowana t( kompozycj(. Po latach, kiedy pozna!am Wojciecha Kilara, powiedzia!am mu, 'e ten
utwór powinien si" nazywa& „Zbójnicki”, bo to
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kolejowych zapowiedzi t!um podró'nych zamienia! si" w uwa'nych s!uchaczy. Wsz"dzie g!"bokie wzruszenie, czasami zdumienie, niemilkn(ce brawa, owacje. Na tym w!a%nie
polega fenomen Jego muzyki.
I nie zapomn" serdecznych s!ów Wojciecha
Kilara, który na Jasnej Górze po zako$czeniu
„Podró'y…” dzi"kowa! Joannie Wnuk-Nazarowej i mnie, mówi(c: Bardzo dzi"kuj", 'ród!em
wszystkiego co mnie w (yciu najpi"kniejszego
spotka!o, zawsze by!y niewiasty.
!

uzasadni!o moj# obecno$% we Lwowie po dzi$
dzie&. By!o to w 2004 roku. Wykonanie Missy pro pace rozpoczyna!o s!ynn( podró' specjalnym Poci#giem do muzyki Kilara na trasie
Lwów – Rzeszów – Kraków – Katowice – Cz"stochowa odtwarzaj(c( drog" 'ycia kompozytora. )ladami Wojciecha Kilara pod('a! zespó!
NOSPR, Chór PR w Krakowie oraz soli%ci, by
pocz(wszy od Katedry Polskiej we Lwowie poprzez poszczególne stacje kolejowe a na Bazylice Jasnogórskiej sko$czywszy wykona& najwa' niej sze dzie !a twór cy. Przy wtó rze

Fot. Izabela Lechowicz

!am t" wypowied# kompozytorowi podczas
ostatniego wywiadu na Jasnej Górze dla realizowanego wspólnie ze Zdzis!awem Sowi$skim
filmu „Wojciech Kilar. Credo”, za%mia! si" serdecznie i skomentowa!: Zapomnia!em o tym. To
mi si" uda!o.
Zawsze b"d" pami"ta& te' wypowied# pewnej, pochodz(cej ze szlacheckiego rodu Polki,
która ze !zami w oczach udzieli!a mi wywiadu
po wykonaniu Missy pro pace Kilara w Katedrze Polskiej we Lwowie z pro%b( o nie ujawnianie jej nazwiska: To dzie!o i to wykonanie

jest taniec zbójnicki ze wszystkimi swoimi figurami. On si" roze%mia! i stwierdzi!, 'e naturalnie
mam racj", jest %wiadomy, i' napisa! taniec
zbójnicki, ale… „Krzesany” %wietnie brzmi.
Pó#niej napisa! jeszcze inne utwory inspirowane góralskim folklorem i tematyk(: Oraw", Ko$cielec, Siw# mg!" – cudown( kompozycj" napisan( dla Andrzeja Bachledy, seniora-seniora,
ojca i dziadka s!awnych narciarzy. On zreszt( tak'e by! znanym narciarzem. Poniewa' w starszym
wieku nie móg! ju' %piewa& tenorem, Kilar napisa! mu ten utwór z parti( barytonow(. Siwa mg!a
b"dzie zreszt( wykonana na inauguracj" naszej
nowej siedziby 1 pa#dziernika tego roku. Za%piewa Wies!aw Ochman.
Wojciecha Kilara pozna!am wcze%niej, ale zaprzyja#ni!am si" z nim, kiedy zosta!am dyrektorem NOSPR, trzyna%cie lat temu. W tym czasie zrobili%my z orkiestr( wiele koncertów dla
uczczenia ró'nych jego jubileuszy. W sze%&dziesi(t( rocznic" jego ucieczki z matk( ze Lwowa
zrealizowali%my na przyk!ad projekt „Poci(g
do muzyki Kilara”. Poci(giem wynaj"tym
od PKP podró'owali%my zmieniaj(c tory normalne na szerokie i z powrotem, wsz"dzie koncertuj(c. We Lwowie wykonali%my Missa pro
pace i bardzo 'a!owali%my, 'e tam nie by! z nami. Jednak tak zdecydowa!. Lwów by! dla niego wspomnieniem dzieci$stwa, takim rajem utraconym, wybra! sobie now( ojczyzn" – )l(sk,
a konkretnie Katowice. To jest – co wielokrotnie podkre%la! – jego „ojczyzna prawdziwa”,
a tam jest „ojczyzna dzieci$stwa”, i niech ju'

tak( pozostanie. My%l", 'e troch" nies!usznie tak
zdecydowa!, bo gdyby pojecha! z nami do Lwowa, to by zobaczy! w polskiej katedrze, 'e publiczno%& tylko w po!owie to byli ci starzy polonusi, a reszt" stanowi!a m!odzie' i to ukrai$ska,
która chcia!a pozna& wybitnego kompozytora
i jego dzie!o. Potem grali%my na dworcach
w Rzeszowie, w Krakowie, a Wojciech Kilar
po stronie polskiej ju' do nas do!(czy!. Tam s!ucha!a nas publiczno%& %wiadoma, 'e takie wydarzenie nast(pi, bo dowiedzia!a si" o tym z mediów, ale te' s!uchacze zupe!nie koncertowaniem
zaskoczeni, z baga'ami, plecakami, którzy decydowali si" na wyjazd poci(giem pó#niejszym,
po to 'eby pos!ucha& Exodusa, czy Ko$cielca.
Wyl(dowali%my w ko$cu w Katowicach, witani tu serdecznie, szczególnie kompozytor,
który wysiad! z salonki specjalnie dla niego zamówionej. Ale zako$czyli%my podró' w Cz"stochowie, bo to by!o jego ukochane miejsce.
Tam grali%my wielokrotnie – Bogurodzic", Angelusa, Magnificat…
Poza tym zrobili%my w Katowicach „Dzie$
Kilara” na jego siedemdziesi(te pi(te urodziny,
„Noc Kilara” na osiemdziesi(te, wyszli%my
na ulice, gdzie odbywa!y si" rozmaite performance (mo'na si" by!o na przyk!ad ucharakteryzowa& na Dracul", zata$czy& na ulicy poloneza z Pana Tadeusza). To wszystko Wojciech
Kilar bardzo sympatycznie odbiera!. Trzeba
wspomnie&, 'e dawna WOSPR, potem WOSPRiT, obecnie za% NOSPR nagra!a prawie ca!( jego muzyk" filmow(.
B"dzie mi brakowa!o pó#nowieczornych rozmów telefonicznych. Wojciech Kilar postrzegany raczej jako samotnik rzadko spotykaj(cy si"
z lud#mi w swoim domu, zw!aszcza po %mierci 'ony, zawsze ch"tnie rozmawia! przez telefon
i to na ró'ne tematy – spo!eczne, polityczne, ró'ne, bo te d!ugie rozmowy dotyczy!y nie tylko muzyki. Zawsze rozs(dny, zdystansowany, a jego
g!"boka wiara w Boga sprawia!a, 'e optymistycznie widzia! przysz!o%& naszego kraju, sztuki…
Oczywi%cie wiele mu si" nie podoba!o, ale
wierzy!, 'e kiedy% si" to wszystko dobrze rozwi('e. I tego ufnego optymizmu, wiary, 'e Pan
Bóg czuwa nad nami i sprawy zmierzaj( w dobrym kierunku – tego mi b"dzie brakowa!o.
B"dzie mi te' brakowa!o jego 'artów, jego
opowiadania dowcipów. By! wiceprzewodnicz(cym naszej Rady Programowej (przewodnicz(cym jest Krzysztof Penderecki, cz!onkiem by!
Henryk Miko!aj Górecki, zasiadali w niej dyrektorzy programu II Polskiego Radia, znani dyrygenci, prezydent Katowic Piotr Uszok). Po takich naradach zawsze wspólnie chodzili%my
na obiad, 'eby jako% podsumowa&, ewentualnie
uzupe!ni& nasze obrady. I w!a%nie wtedy Wojciech Kilar zaczyna! opowiada& fantastyczne
dowcipy, te najnowsze, ale i stare, przedwojenne szmoncesy, o których ju' zapomnieli%my.
B"dzie mi brakowa!o jego ciep!a i serdeczno%ci.
Zanotowa! Bogdan Widera

W jednym z wywiadów – by!e$ Wojciechu pytany o to, jak chcia!by$ by% zapami"tany po $mierci. Odpowiedzia!e$:
„Jako dobry cz!owiek: kto$ kto wniós! odrobin" nadziei, odrobin" rado$ci – a mo(e nawet odrobin" wiary – w (ycie $wiata”.
Maestro – Twoje pragnienie si" spe!ni!o... Jeste$ tak zapami"tany i tak b"dziesz pami"tany. Pozostawi!e$ nam jeszcze – jak dar – owoce Twojej pracy; i (ycie, jak wiarygodne $wiadectwo, (e droga O$miu B!ogos!awie&stw nie prowadzi donik#d, (e przynosi owoc obfity...
/Fragment homilii arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca wyg!oszonej podczas Mszy pogrzebowej Wojciecha Kilara/

ks. prof. Jerzy Szymik

*wi$ta Tereso, Siostro, Przyjació!ko,
Pomó# nam pisa' #ó!ty zeszyt ma!y.
I tak jak jeste& Jemu wiern% córk%,
Tak przy nas czuwaj: wró' nas Bogu ca!ych.
Tak si$ podoba Panu twa nadzieja,
Wszystko co proste, czyste i pokorne.
I do Jezusa oczy twe si$ &miej%.
Niech nas prowadzi twoje serce hojne.
*wi$ta Tereso, Patronko mi!o&ci,
Usi%d( za sto!em, dobra Siostro – z nami.
Spe!" swe marzenia: wyrwij nas z ciemno&ci
I mknij ku niebu wind% z grzesznikami.
Do tych fraz &mia!y mu si$ oczy (jak Teresce
do Jezusa): wró' nas Bogu ca!ych, wyrwij nas
z ciemno&ci, mknij z nami ku niebu. Przeczuwa!,
#e zbli#a si$ moment przej&cia, i #e muzyka, film,
Lwów, *l%sk i ziemia ca!a by!y jedynie przedsionkiem. )e Bóg i Basia czekaj%”.
[J. Szymik, B!d! Ci %piewa" wobec anio"ów
(Psalm 138,1), „Go%& Niedzielny”, 2 lutego 2014 r.]
3. Te dwa powy#sze autocytaty przywo!uje,
by dookre&li' to, co dla mnie w fenomenie #ycia i dzie!a Kilara jest kwesti% najwa#niejsz%,
brzmi%c% cudownie anachronicznie: #e sztuce
i religii jest po drodze, wbrew wspó!czesnym
krzykom i pozorom. I #e niezmiennie #arliwa mi!o&' do jednej i tej samej #ony przez ca!e d!ugie
#ycie oraz ró#aniec w kieszeni mog% nie przeszkadza' artystycznej twórczo&ci. A nawet
wprost przeciwnie.
!
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skonale na muzyce i powstaj% profesjonalne audycje o wspó!czesnym, wybitnym kompozytorze.
Natomiast ja chcia!am przedstawi'
Wojciecha Kilara z innej perspektywy, jako niesamowitego cz!owieka
po prostu i to si$ uda!o. Rozpocz$li&my w 1997 roku i nagrywanie
trwa!o dwa lata. Nie wszystko,
o czym mówili&my znalaz!o si$
na dwóch p!ytach, które w efekcie
powsta!y. Jedna z nich po&wi$cona jest muzyce filmowej i jego fascynacji kinem, a druga komponowaniu muzyki powa#nej i tam
znalaz!y si$ wypowiedzi o wierze,
mi!o&ci, o filozofii i polityce, o #yciu po prostu, no i oczywi&cie o samej muzyce. I w tej audycji, cho' by!
to dopiero 1997 rok, odniós! si$ tak#e do &mierci, której, jak twierdzi!,
si$ nie boi, i do przemijania, które
wbrew temu, co s%dzi wi$kszo&' ludzi, uwa#a! za co& wspania!ego.
Mówi!, #e nie chcia!by by' ani o jeden dzie" m!odszy, nie chcia!by, #eby czas si$ cofn%!, a je&li ju# – a byreporta#ystka, dziennikarka
!o to dla mnie bardzo niezwyk!e
i poruszaj%ce, – to tylko dlatego, #ePolskiego Radia Katowice
by naprawi' krzywdy, które wyrz%dzi!, aby odpisa' na listy, na które nie odpisa!, #eby móc pój&' na pogrzeb, ni%, kiedy otrzyma! francusk% Legi$ Honorow%. Dla
na który nie poszed!. Na pytanie, co uwa#a niego, który kocha! Francj$, a zw!aszcza Pary#, byza szcz$&cie, odpowiedzia! takim przej$tym, !o to bardzo wa#ne wydarzenie. Pami$tam te# jak
g!osem, #e po prostu #ycie jest szcz$&ciem.
w ubieg!ym roku zadzwoni!am latem, #eby z!o#y'
Ten kontakt, taki d!ugi, jako #e cz$sto wtedy u nie- mu #yczenia urodzinowe. Powiedzia! mi, #e od jago bywa!am, to by!o co& wyj%tkowego i jestem kiego& czasu mia! problem z pewnym motywem
szcz$&liwa, #e to by!o mo#liwe, #e si$ wydarzy!o. w swojej najnowszej kompozycji, ale poprzedniej
W nast$pnych latach nagrywa!am go jeszcze wie- nocy &ni!a mu si$ jego ukochana #ona Barbara i ralokrotnie; mówi! o „Missa Pro Pace”, rozmawia- no, po przebudzeniu, znalaz! bez trudu w!a&ciwe roz!am z nim wtedy kiedy skomponowa! „Poloneza” wi%zanie. Czu!, i# sta!o si$ tak za jej spraw%. By! bari przy wielu innych okazjach i zawsze mia!am to dzo weso!y, to co mówi! by!o zjawiskowe, pogodne
samo odczucie – obcowania z kim& wyj%tkowym. i radosne. I takiego Wojciecha Kilara zapami$ta!am.
Ci%gle s!ucha!am te# jego utworów. Potem toczyli&my d!ugie rozmowy telefoniczne, ostatnio, jesieZanotowa! Witold Turant

mój

Wojciecha Kilara zna!am od wczesnego dzieci"stwa. Mam w oczach obraz kompozytora
i jego przysz!ej #ony, do której przyje#d#a! bardzo cz$sto na ulic$ Warszawsk%, gdzie naucza!a
fortepianu, a by!y to chyba wczesne lata sze&'dziesi%te. Zapami$ta!am ich jako bardzo pi$kn%, bardzo zakochan% par$. Ona, wysoka, szczup!a brunetka, o zielonkawych, lekko sko&nych oczach
cz$sto nosi!a taki bardzo charakterystyczny dla
tamtych czasów strój – czarny, obcis!y sweterek
i tzw. rock’n’rollow%, kolorow% spódnic$; on wysoki, szczup!y. Mo#e to jest spojrzenie dziecka,
ale sprawiali na mnie troch$ nieziemskie wra#enie, zw!aszcza na tle tej szarej wówczas ulicy Warszawskiej. Wydawali mi si$ tacy niezwykli, jakby&my dzi& powiedzieli, z nieco wy#szej pó!ki.
Po latach, kiedy nagrywa!am wielogodzinne rozmowy z Wojciechem Kilarem, mówi! mi, #e ich narzecze"stwo trwa!o d!ugo, #e nie wszystko by!o takie pi$kne i !atwe, cho' powiedzia! jednocze&nie,
#e dla niego to by!a mi!o&' od pierwszego wejrzenia. Przywo!a! wtedy taki obraz Barbary Pomianowskiej z czasów, gdy oboje chodzili do Liceum
Muzycznego. Powiedzia!, #e mign$!a mu kiedy&
na zakr$cie schodów, taka pi$kna, szczup!a dziewczyna, i od razu si$ zakocha! chocia# – i to tak#e
mi powiedzia!, – z jej strony wygl%da!o to troch$
inaczej. Pobrali si$ w 1966 roku. Mnie ten obraz
ludzi bardzo szcz$&liwych, uduchowionych pozosta! w oczach. Potem pan Wojciech mówi! wielokrotnie o tym, jaka to by!a wielka mi!o&', jak bardzo byli zwi%zani ze sob%.
W pó(niejszych latach spotyka!am go, chodz%c
z mam% na koncerty. Zawsze chwil$ rozmawiali&my podczas przerwy czy po koncercie. Mia!
bardzo charakterystyczny g!os i wszystko, co mówi! wydawa!o mi si$ niesztampowe, niecodzienne. Zawsze mia!am w uszach t$ inno&'
brzmi%c% w jego wypowiedzi, dlatego bardzo czeka!am na ten moment, kiedy podejdziemy, by zamieni' cho' kilka s!ów.
Pó(niej, kiedy pracowa!am ju# w radiu, marzy!am o tym, #eby go nagra', aby powsta!a d!uga, pog!$biona audycja dokumentalna. Wiedzia!am, #e
cz$sto udziela wywiadów ludziom znaj%cym si$ do-

z ‘Dziejów duszy’ &w. Teresy i z ‘)ó!tego zeszytu’, rzuci! si$ na ni% !apczywie, jak wyg!odnia!y wilk
na d!ugo tropion% zwierzyn$. To by!a jedna z ostatnich kompozycji w jego #yciu (je&li nie ostatnia).
Stworzy! wspania!% pie&" na chór mieszany a capella, utwór dedykowany Uniwersytetowi *l%skiemu na jubileusz 45-lecia. Tekst jest nast$puj%cy:

Fot. Bogdan Ku"akowski

Fot. Zbigniew Sawicz
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nia &rodowiska czy solidarno&'
z to warzyszami spoty kanymi
na &cie#ce na Rysy’.
(…) ten doktorat honoris causa
jest o wiele bardziej potrzebny
nam, Wydzia!owi Teologicznemu,
szerzej: Uniwersytetowi, ni# Czcigodnemu Laureatowi, wielokrotnie
ju# honorowanemu na ca!ym &wiecie. Co mówi$ szczerze, z pokor%
i dum%, a te# z pewnym zamys!em.
Ten za& dotyczy tego, #e chcieliby&my – jako akademiccy &l%scy
teologowie – nosi' i propagowa'
owo Kilarowe znami$, t$ rozpoznawaln% w &wiecie muzyki tonacj$,
syntez$: intelektualn% i artystyczn%, duchow% i egzystencjaln%. To
w!a&nie chcemy, wzorem Laureata,
dawa' naszemu Uniwersytetowi,
siostrom naukom. Najkrócej: wiar$ i pi$kno. Dok!adniej: wzmacnia'
rozumno&' wiar% i pi$knem”.
[J. Szymik, fragmenty laudacji
podczas wr!czania doktoratu h.c.
w auli Wydzia"u Teologicznego
Uniwersytetu #l$skiego, 12 czerwca 2012 r.]
poeta, teolog, Wydzia! Teologiczny U*
2. „Forma Kilarowej muzyki
mówi &wiatu i jego Stwórcy jakie&
1. „(…) jego muzyka budzi opór, zw!aszcza wielkie, fundamentalne ‘tak’. Dlatego ta muzyw sferach awangardowej, (po) nowoczesnej kry- ka idzie a# tak daleko: jak wtedy, kiedy s!uchatyki. Jest to, generalnie, konsternacja prostot% Ki- my ekstatycznego fina!u Krzesanego, kiedy to nielarowych kompozycji oraz ich nieukrywan% reli- bo zdaje si$ otwiera' na o&cie#… Domy&lamy si$,
gijno&ci% (obie te cechy s% zawsze podejrzewane #e zajrza! za zas!on$ (w naszym imieniu; po to w!ao kicz, grzech niewybaczalny dla pewnego typu &nie mamy artystów, by tam zagl%dali i mówili jak
‘recenzji wysokiej”). To zastanawiaj%ce: nie- jest). Ujrza!, a nut, d(wi$ków i ciszy potrzebuje
odmiennie, w ka#dym czasie, powoduj% odrzuce- jedynie po to, by nam o tym opowiedzie'. I mónie, te dwie – akceptacja ze strony maluczkich i !a- wi: niewyobra#alnie pi$kne jest prawdziwe.
Bo pi$kno jest prawd%, a prawda – pi$knem.
ska wiary. Jakbym czyta! Ewangeli$… Sam
Kiedy przeczyta! moj% prost% Modlitw! do MaKompozytor, ostro#nie, oszcz$dnie, ale te# jasno
na ten temat: ‘nie wiem, co jest wa#niejsze: opi- "ej Tereski, inkrustowan% zwrotami wzi$tymi

Anna Sekudewicz
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Fot. Zbigniew Sawicz
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Wojciech Kilar i Krzysztof Zanussi. Uroczysto#$ nadania tytu!u doctora honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego. Opole 1998.

Krzysztof Zanussi
re&yser filmowy,
napisa! muzyk# do wsztstkich moich filmów

ks. arcybiskup senior
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Zanotowa! Tomasz Okraska

Fot. Zbigniew Sawicz
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Damian Zimo(
Wojciecha Kilara pozna!em, b#d"c biskupem
diecezjalnym, ok. 1985, 1986 roku, cho% oczywi$cie, ju& wcze$niej s!ysza!em ró&ne wykonania jego utworów. W czasie tych wszystkich lat
znajomo$ci odwiedza!em pa(stwa Kilarów,
telefonowali$my do siebie, rozmawiali$my
na ró&ne tematy. Od pocz"tku uderzy!a mnie jego osobowo$%, niezwyk!a skromno$% i prostota. Widzia!em równie&, &e kultura górno$l"ska
go urzek!a. My$l#, &e widzia! w niej prostot#,
ci#&k" prac#, ale i Boga. To warto$ci, które przywióz! ze sob" ze Wschodu, z ukochanego
Lwowa – st"d tak dobrze zaaklimatyzowa! si#
na Górnym )l"sku. Tu w Katowicach znalaz!
wszystko to, co by!o mu potrzebne do &ycia
i tworzenia. Tu móg! si# rozwija%, tak&e duchowo. Znalaz! $rodowisko muzyczne, wybitnych nauczycieli, wychowawców, którzy
do dzi$ kszta!c" kolejne pokolenia uzdolnionych
muzyków. Tu wreszcie pozna! &on# Barbar#.
Oprócz Lwowa i Katowic niezwykle wa&na dla
Kilara by!a równie& Jasna Góra. Cz#sto tam bywa!. Dawa!a mu inspiracj# do tworzenia i by!a drogowskazem w jego &yciu.

Kilar otworzy! nam drzwi do prawdy.
W tym $wiecie tak bardzo zró&nicowanym,
w $wiecie ró&nych quazi-warto$ci pokaza!, &e
muzyka mo&e pe!ni% bardzo wa&n" rol#. I to
by!a w!a$nie ta niezwyk!a umiej#tno$% Kilara, &e za pomoc" muzyki !"czy! ludzi. Ale muzyka wyp!ywa!a z jego wiary, nie odwrotnie.
Mia! g!#bi# duchow" i przelewa! j" w nuty.
Dlatego uwa&am, &e aby zrozumie% muzyk#
Kilara, trzeba wej$% w jego duchowo$%, w to
ogromne bogactwo, które zosta!o wykszta!cone za !ask" Bo&".
Wa&n" cech" Kilara by! równie& jego wewn#trzny !ad, pewnego rodzaju pouk!adanie.
To dzi#ki tej wewn#trznej dyscyplinie móg!
znale'% si# w chaosie codzienno$ci i tworzy%
tak doskona!e dzie!a. Bez wiary jednak tych
dzie! by nie by!o. To dowód na to, &e chrze$cija(stwo jest na ka&d" epok#, na ka&dy czas.
Kilar nie ba! si# swoich czasów, potrafi! znale'% w nich !ad, pewno$%, spokój – nawet gdy
chodzi!o o rzeczy ostateczne. Mo&na nawet powiedzie%, &e Kilar jako$ zbli&y! si# do prawdy, a prawda zaowocowa!a wiar", nadziej"

Nasza wspó!praca z Wojciechem Kilarem
mia!a wyj"tkowy charakter, bowiem napisa! on
muzyk# do wszystkich moich filmów. Gdy zaczynali$my wspó!pracowa% przy pierwszym
obrazie Struktura kryszta!u przekona!em Wojtka, &eby muzyka powsta!a najpierw, a ja dopiero pó'niej nakr#c# do niej film. By! sceptyczny i mia! oczywi$cie racj#, trzeba by!o j"
napisa% po raz drugi. Od tego czasu pozostawi!em mu swobod#, a on odwdzi#cza! mi si#
kompozycjami, o których marzy!em i które by!y komentarzem do moich filmów. By% mo&e
raz zabrak!o mi pewnego tematu, ale nigdy nie
by!o tak, &ebym powiedzia! mu: napisa!e$ nie
to, co bym chcia!.
W kilku filmach u&y!em jego muzyki symfonicznej. Niezwyk!e by!o to, &e do Exodusu,
który Wojtek mi dedykowa!, ja z kolei dorobi!em film, który kompletnie nie przylega
do tego, jak Wojtek ten utwór prze&y!. Exodus
by! hymnem „Solidarno$ci”, a Dotkni"cie r"ki odnosi!o ten utwór do &ydowskiego motywu i do pami#ci Holokaustu. Oczywi$cie
Wojtek twórczo wspó!pracowa! przy tym filmie i odtworzy! dla niego etapy powstawania
utworu.

i mi!o$ci". I re&yserzy w nim to widzieli i doceniali. Kutz, Wajda, Zanussi to przecie& s"
równie& ludzie, którzy szukaj" prawdy. Poszczególni arty$ci podchodz" do niej inaczej.
Mówi si#, &e ka&dy cz!owiek ma swoj" prawd#. A w rzeczywisto$ci jeste$my zm#czeni relatywizmem. Dla Kilara prawda by!a jak
symfonia – wprawdzie wielu wykonawców,
a ka&dy mia! cz"stk# prawdy, jednak wszystko razem by!o ze sob" splecione, pouk!adane
i zjednoczone. Ale jeszcze raz powtarzam, to
pouk!adanie wynika!o z &ycia na wzór Chrystusa. To by!o prawdziwe chrze$cija(stwo, które nie nawraca ogniem i mieczem, ale muzyk". I Kilar to rzeczywi$cie robi!, dlatego jego
muzyka by!a jak katecheza. Dzi#ki temu Kilar trafia! i do ludzi starych, i m!odych.
Tadeusz Ró&ewicz kiedy$ powiedzia!, &e
„cz!owiek dzisiaj rodzi si# bez mi!o$ci, &yje
bez wiary i umiera bez nadziei”. To przyk!ad
my $li to tal nie pe sy mi stycz nej. Ki lar jest
przyk!adem czego$ innego. Mówi!, &e nie boi
si# $mierci, bo je$li jest si# cz!owiekiem
wiary, to nie mo&na si# ba% spotkania z najwy&szym dobrem, z Panem Bogiem. Pokaza!,
&e do bre chrze $ci ja( skie &y cie pro wa dzi
do dobrej $mierci. Ten temat dzi$ jest jednak
wielkim problemem. Niby wiemy, &e wszystko zmierza do $mierci, wiemy, &e kiedy$
umrze my, ale jed nak dla m!o dych lu dzi
$mier% nie ma wymiaru realnego, nie istnieje. *yj" tak, jakby $mierci nie by!o. Nikt ich
jednak tego nie uczy, nie wychowuje. I potem
w obliczu ostateczno$ci s" dramaty i rozpacz.
To wynik braku chrze$cija(skiego podej$cia.
A Kilar swoim &yciem i $mierci" da! $wiadectwo prawdzie. Nie za!ama! si# po $mierci &ony, nie zamkn"! w sobie, a przecie& wielu ludzi w obliczu $mierci bliskiej osoby, nie
maj"c wiary, zatraca si# w rozpaczy. )mier%
by!a dla niego form" mobilizacji. Pracowa!
i dzi#kowa! Panu Bogu, &e oszcz#dzi! &onie
cierpie(, a jemu da! !ask# d'wigania krzy&a
rozstania. Efektem tego okresu by!y Te Deum
i Veni Creator.
Co zrobimy ze spu$cizn", która zosta!a
po Kilarze? Kilar nie tylko zostawi! nam muzyk#, która nas podnosi, która ukazuje nowe horyzonty, ale pokaza!, jak &y%. To by! $wiecki aposto!. Wa&ne do przekazania s" warto$ci, które
wyznawa! Wojciech Kilar: skromno$%, pokora,
mi!o$% do Boga i cz!owieka oraz to, &e warto
&ycie dobrze prze&y%.
Zanotowa!a Agnieszka Sikora
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W 2004 roku Wojciech Kilar odebra! z r"k Tadeusza Kijonki tytu! Przyjaciel #l"ska, a w kolejnym roku zosta!
laureatem „Or!ów #l"skich” przyznanych przez nasz" redakcj$.

Gdy w dzie! po "mierci Wojciecha Kilara zadzwoni#em do osiad#ego od lat w Cieszynie
Józefa $widra, rówie"nika i jednego z najbli%szych przyjació# z okresu studiów i czasów m#odo"ci, us#ysza#em zaraz na wst&pie przytoczone w tytule zdanie, które mo%na uzna' za podstawowe dla wizerunku i oceny %ycia zmar#ego. A przecie% nie chodzi#o mi o pozyskanie tego rodzaju opinii kogo", kto si&ga pami&ci( do pierwszych katowickich dni twórcy
„Krzesanego”. To by#a jakby odruchowa reakcja Józka, ocena utrwalona przez wszystkie
lata a% po czasy ostatnie, gdy %ycie Wojciecha Kilara zbli%a#o si& do kresu. My"l&, %e tak podsumowa' mo%na w najwi&kszym skrócie jego biografi&, cho' nie da si& w kilku s#owach zawrze' ca#ej prawdy o nikim. Tak, to by# szcz&"liwy cz#owiek – spe#niony w sensie twórczym
i %yciowym, przy tym zawsze wolny i niezale%ny. Przede wszystkim wykorzysta# swój wielki talent, cechy charakteru i b#yskotliw( inteligencj& cho' przysz#o mu %y', jak nam wszystkim, w nie#atwych czasach wszelakich ogranicze! i despotyzmu.
pocz!tku by" jednak rodzinny Lwów
– miasto wspominane zawsze z czu"oNa
#ci! i te nienasycone w"ócz$gi po kinach, pasja,

która ju% wtedy da"a o sobie zna& z ca"! moc!.
Lecz do miasta urodzenia Kilar nie o#mieli" si$
nigdy wróci&, cho& okazje b$d!; zbyt bolesne by"o tamto rozstanie ze Lwowem 12-letniego
Wojtka, gdy Kilarowie w roku 1944 musz! go
opu#ci& na zawsze, jak dziesi!tki tysi$cy lwowiaków. Maj! za sob! lata wojny oraz przemiennej
okupacji niemieckiej i sowieckiej. Ojciec Jan
Franciszek, ginekolog i matka Neonilla, aktorka, niewiele zabior! ze sob! z przestronnego
mieszkania przy ulicy Sapiehy 89. Wkrótce tak%e oka%e si$, %e w nowej sytuacji dadz! o sobie
zna& ró%nice charakteru, co doprowadzi niebawem do rozpadu ich zwi!zku i w konsekwencji
do rozwodu. Ojciec zamieszka najpierw w Zabrzu, sk!d przenosi si$ wnet do Warszawy, gdzie
w 1951 roku umiera. Matka z synem zatrzymuj! si$ w Rzeszowie, gdzie pani Neonilla wi!%e
si$ z Antonim Graziadio, wicedyrektorem rzeszowskiego teatru, cz"owiekiem o staro#wieckim
uroku, zawsze z muszk!, z którym przeniesie si$
wkrótce na 'l!sk. Wojtek kontynuuje nauk$ gry
na fortepianie, cho& nie bardzo przyk"ada si$
do instrumentu, za to wnet wykazuje spontaniczne zainteresowanie komponowaniem muzyki.
Krótki pobyt w Krakowie te% oka%e si$ niefortunny – niepowodzenia w szkole wr$cz alarmu-

j!ce; w pewnym momencie zbiera a% 6 dwój, bo
jako antytalent matematyczny nie radzi sobie
z przedmiotami #cis"ymi, ba, nawet z gimnastyki mocuje si$ z pa"! (pó(niej b$dzie %artobliwie
okre#la" siebie jako ciamajd$).
Ratunkiem okazuj! si$ Katowice, gdzie funkcjonuje pierwsze w Polsce Liceum Muzyczne,
które "!czy nauk$ muzyki z przedmiotami ogólnokszta"c!cymi, a te nie s! tu klasyfikowane tak
ostro. Jest rok 1948 i Wojciech Kilar odnajduje
si$ wreszcie w nowym miejscu – jeszcze nie wie,
%e ca"ego %ycia. Katowice tych lat prze%ywaj!
okres wielkiej koniunktury artystycznej, za#
na czo"o wysuwa si$ muzyka. Miasto, które nie
bardzo ucierpia"o w wyniku dzia"a) wojennych,
staje si$ mekk! dla powojennych rozbitków,
w tym artystów, twórców i ludzi nauki. Ju% 28 lutego 1945 roku zostaje powo"ana Filharmonia
(pierwsza w powojennej Polsce) pod kierownictwem Jana Niwi)skiego (przed wojn! – dyrektora Filharmonii Warszawskiej). 1 marca ma natomiast miejsce wyj!tkowa uroczysto#&: otwarcie
'l!skiego Konserwatorium Muzycznego (do egzaminów wst$pnych przyst!pi wnet 800 kandydatów – przyj$tych zostanie 400). Jeszcze w marcu da pierwszy koncert orkiestra radiowa
stworzona przez Witolda Rowickiego (pó(niejsza WOSPR). W pocz!tkach kwietnia podnosi si$
kurtyna w Teatrze 'l!skim i dochodzi do premiery „Zemsty” Fredry. Gdy z ko)cem sierpnia do-

trze do Katowic ewakuowany ze Lwowa Teatr
Polski pod dyrekcj! D!browskiego z licznym zespo"em i du%ym repertuarem, Katowice staj! si$
artystyczn! pot$g!. Nie brak tu i lwowiaków – po#ród malarzy, ludzi pióra i w ogóle twórców ze wszystkich dziedzin. Kawiarnie maj!
wzi$cie, za# przy „ma"ej czarnej” tocz! si$ nieko)cz!ce rozmowy z lwowskim za#piewem.
Do teatru, w którym zaanga%owa"a si$ pani
Neonilla, z gmachu Konserwatorium, gdzie
na parterze usadowi"o si$ Liceum Muzyczne, Wojtek ma niespe"na kilometr. Wpada tu cz$sto, bywa za kulisami, staje si$ bywalcem tego miejsca,
zapami$tanym przez aktorów, w tym przez Gustawa Holoubka. Przyjd! lata, gdy zostanie mu
zlecone opracowanie oprawy muzycznej do premier, wtedy jednak jest to ju% Wojciech Kilar, ceniony, cho& jeszcze pocz!tkuj!cy, kompozytor.
W Liceum Muzycznym jest w tym czasie wielu #wietnych w przysz"o#ci muzyków i twórców,
s! Zdzis"aw Szostak i Józef 'wider, który rozpocznie potem studia od razu na trzech kierunkach:
teorii muzyki, w klasie fortepianu oraz kompozycji pod kierunkiem Boles"awa Woytowicza,
u którego kompozycj$ studiuje tak%e Kilar (jednocze#nie kszta"ci si$ jako pianista w klasie prof.
W"adys"awy Markiewiczówny). Z jak wielkim
spotyka si$ od razu zainteresowaniem i uwag! jako talent wyj!tkowy, #wiadczy tak%e fakt, %e zamieszka u swego profesora Boles"awa Woytowicza, cz"owieka o wielkim presti%u, walorach
intelektu i uznanej klasie towarzyskiej, przy tym
koncertuj!cego pianisty i cenionego kompozytora. To #wietne lata Wydzia"u Kompozycji, gdy jednocze#nie prowadzi swoj! klas$ Boles"aw Szabelski, mistrz Henryka Miko"aja Góreckiego
i rodzi si$ tzw. „szko"a #l!ska”. Po uko)czeniu studiów z najwy%szym odznaczeniem Wojciech Kilar jest przez pewien czas asystentem profesora
Woytowicza nim ca"kowicie poch"onie go w"asna twórczo#& – od razu z wyj!tkowymi sukcesami; tote% nigdy ju% nie zwi!%e si$ etatem z %adnym miejscem i pozostanie wolnym twórc!,
niezale%nym w ka%dym znaczeniu. O jego pozycji osobistej #wiadczy tak%e powierzenie mu wyg"oszenia mowy po%egnalnej po #mierci Grzegorza Fitelberga w 1953 roku.
Uderzenie pioruna
wcze#niej ma miejsce najwa%niejsze
wydarzenie w %yciu Kilara, te% zwi!Rok
zane z gmachem Konserwatorium, gdy mija

na schodach m"odziutk! pianistk$ wyj!tkowej urody Barbar$ Pomianowsk!. To by"o jak uderzenie
pioruna; sam kompozytor porówna tamto wra%enie do pami$tnej sceny z „Ojca chrzestnego” Francisa Forda Coppoli, gdy Michael Corlone pod rozpalonym niebem Sycylii zderza si$ wzrokiem
z mijan! dziewczyn!. Lecz min!& musi a% 12 lat
narzecze)stwa, nim w 1966 roku dojdzie w ko)cu do #lubu z najwi$ksz! mi"o#ci! %ycia. Ma ju%
wtedy za sob! trzykrotne, jako kompozytor
awangardowy, rok po roku, owacyjne sukcesy
na „Warszawskiej Jesieni” oraz ca"! seri$ kompozycji, w tym „Riff 62”, wykonany w roku 1963 przez Filharmoni$ Nowojorsk!, uchodz!c! za najlepsz! orkiestr$ symfoniczn! na #wiecie.
Trzydziestoletni w tym czasie Wojciech Kilar, cho&
czasem zerka na Warszaw$, zawsze wraca
do oswojonych Katowic, cho& w sensie twórczym
i %yciowym nic go tu w istocie nie trzyma.
Wa%n! dat! w jego %yciorysie by" Pa(dziernik i rok 1956, gdy Katowice odzyskuj! swoj!
historyczn! nazw$ i str!caj! z siebie znienawidzony Stalinogród. Ten czas to okres suwerennych aspiracji miasta otwartego, gdy tyle si$ dzieje w %yciu kulturalnym i w sztuce, pod wp"ywem
nowych impulsów i awangardowych programów.
Ju% w tych latach nazwisko Kilara nie ma jedynie lokalnego rezonansu, zaliczane jest do czo"owych przedstawicieli m"odej muzyki jako reprezentanta tzw. „szko"y #l!skiej”. Mocno te%
zaznaczy si$ od pocz!tku w programach „Warszawskiej Jesieni” – Mi$dzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspó"czesnej, zainicjowanego
w roku 1956 przez Tadeusza Bairda i Kazimie-
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rza Serockiego. To okres wielkiej aktywno!ci
spo"ecznej, gdy jako prezes Ko"a Zwi#zku
Kompozytorów Polskich w Katowicach przez
kilka kadencji jest tak$e cz"onkiem prezydium
Zwi#zku w Warszawie. Czynny w jury konkursów kompozytorskich, uczestnik licznych przedsi%wzi%& kulturalnych i artystycznych oraz inicjatyw !rodowiskowych, gdy dominuje has"o
integracji i wspólnych dzia"a' (w Katowicach pojawia si% wówczas (l#ski Klub M"odych Twórców) Kilar jest ju$ w tych latach nader wyrazist# postaci#, barwn# tak$e w rozbuchanym
$yciu towarzyskim, jako uczestnik wernisa$y, popremierowych spotka' i dysput. Mo$na go spotka& w wielu miejscach, gdzie si% co! dzieje, cz%sto z kieliszkiem w r%ku i zapalonym papierosem
(preferuje mocne gauloises), nierzadko przy barze w s"ynnej Piwniczce w klubie Pracy Twórczej przy Warszawskiej; koneser dobrej kuchni
i alkoholi, entuzjasta szybkich samochodów, zawsze modny cho& z niewyszukan# elegancj#, jest
adorowany jako bon vivant. Wysoki, szczup"y,
poruszaj#cy si% lekkim spr%$ystym krokiem,
dowcipny i niezwykle oczytany, obdarzony
b"yskotliw# ironi#, wyrasta" zawsze ponad Katowice i lokalne elity, cho& nie by" zadufany ani
te$ nie grzeszy" nigdy pych#. Znaczn# cz%!& czasu sp%dza" w uwielbianym Zakopanem, gdzie
w domu ZAIKS-u „Halamie”, by" niemal domownikiem, cho& w tych latach raczej „taternikiem kawiarnianym”. Tworzy" jednak w Katowicach, dok#d wraca" by zasi#!& do pracy;
finansowo niezale$ny i w ka$dym calu profesjonalista. Cho& wydawa"o si% oczywiste, $e porwie
go Warszawa – w Katowicach $y" i tu wraca", coraz bardziej zro!ni%ty ze (l#skiem, z czasem – (l#zak z wyboru.
Jednak liczy si% przede wszystkim to, co tworzy. Spo!ród dzie" tego okresu specjalne znaczenie ma „Oda Bela Bartók in memoriam” (1957),
napisana pod wra$eniem krwawych wydarze'
na W%grzech jesieni# 1956. Gdy po uzyskaniu
stypendium przebywa w Pary$u u s"ynnej Nadii
Boulanger, ta po przejrzeniu partytury uzna"a, $e
nic wi%cej jako kompozytorowi da& mu ju$ nie
mo$e i proponuje swobodne konserwatorium
w j%zyku francuskim o muzyce. Ten czas stanie
si% okresem rozsmakowania w kulturze francuskiej i $ycia w Pary$u – wówczas jeszcze stolicy kulturalnej !wiata. Sp%dzi go g"ównie w kinach i jazz klubach, co oka$e si% wa$ne dla
komponowania nie tylko muzyki filmowej.
Mo$e i ten pobyt pozwoli mu potem wyj!& z niewoli awangardy oraz polskich kompleksów zapó)nienia i wtórno!ci, bowiem wrodzony krytycyzm Kilara i jego klasa wyrafinowanego
intelektualisty na pewno nie sprzyja"y w uporczywym trwaniu przy wyczerpanych wzorach,
cho& nie od razu pojawi si% „Krzesany”, który
stanie si% przebojem mi%dzynarodowych estrad
koncertowych.
Przedtem jeszcze da o sobie zna& cierpliwy dot#d los. W drodze z Katowic do Krakowa, dok#d
pod#$a kolej# z Barbar#, gdzie! pod jedn#
z ostatnich stacji p%k" zaniedbany wrzód $o"#dka. Potrzebna by"a natychmiastowa akcja ratunkowa i przewóz sanitark# do kliniki. Na szcz%!cie na miejscu by"a nieod"#czna Basia, rzec
mo$na z por%ki Opatrzno!ci. I tak w kwietniu 1966 roku zosta"a wreszcie jego $on#, odt#d
obecn# niemal wsz%dzie gdzie i on, w tym podczas licznych podró$y po wielkim !wiecie – a Nowy Jork, Pary$, Londyn, Rzym i inne metropolie odwiedzaj# wielokrotnie tak$e jako tury!ci.
Jednak najwa$niejsze by"y zawsze Katowice.
O klimacie $ycia w brynowskim domu Wojciecha i Barbary !wiadczy wzruszaj#ce zdj%cie kompozytora na tle be$owego mercedesa w ogrodzie
z napisem na tablicy rejestracyjnej S1*BASIA.
Ile$ w tym czu"o!ci, ale i wdzi%ku, bo te$ w ich
wzajemnych kontaktach by"o co! wzruszaj#cego, tak jak w mi"o!ci do udomowionych kotów,
które nimi zaw"adn%"y. Nastan# teraz d"ugie,
szcz%!liwe lata, najbardziej przy tym twórcze, tak$e z racji duchowych prze"omów, gdy coraz mocniej Kilar zwi#$e si% z Ko!cio"em $arliw#, g"%bok# wiar#, której najczystszy wyraz to zapewne

przejmuj#cy „Angelus” a udzia" w tym znacz#cy ma w"a!nie g"%boko religijna Barbara.
Miejsce Katowic
tym, $e nigdy nie wyprowadzi si% z Katowic rozstrzygnie ostatecznie dom przy uliO
cy Ko!ciuszki 165, gdzie Kilarowie zamieszka-

j# najpierw na warunkach kwaterunkowego
przydzia"u, by w ko'cu naby& go na w"asno!&.
To tu powstanie ca"a seria poematów symfonicznych oraz innych kompozycji, które zyskaj# niebywa"e powodzenie, tak$e jako !wiadectwa powrotu do korzeni, w tym polsko!ci. B%d%,
b%dziemy tutaj z $on# go!ci&, jako niedalecy s#siedzi. Tak$e Wojciech i Barbara nieraz wst#pi#
do nas. Wa$ne wydarzenia maj# tak$e miejsce
w roku 1980, gdy znów da o sobie zna& obywatelski temperament Kilara, zwi#zanego z „Solidarno!ci#”. Gdy jesieni# dojdzie do powo"ania
i ukonstytuowania w Katowicach Komitetu Porozumiewawczego Stowarzysze' Twórczych
i Naukowych jako reprezentacji katowickich !rodowisk, od pocz#tku jako przedstawiciel kompozytorów, w jego pracach uczestniczy& b%dzie aktywnie Wojciech Kilar.
My!l%, $e tak$e rozleg"a twórczo!& zwi#zana z muzyk# filmow#, obejmuj#ca bodaj 150 tytu"ów, mia"a wp"yw na szerokie ramy jego pozamuzycznych zainteresowa'. We)my chocia$by
pod uwag% filmy Kutza od „Nikt nie wo"a”,
po !l#skie obrazy, które zamyka „(mier& jak
kromka chleba”, rzecz o tragedii na kopalni „Wujek”. A wszystkie filmy Zanussiego, tytu"y
Krzysztofa Kie!lowskiego, filmy Wajdy w tym
„Ziemia obiecana”, „Katy'” i „Pan Tadeusz”, filmy Pola'skiego – na czele z „Pianist#”... Ka$dy scenariusz to by"a równie$ nowa wiedza
o cz"owieku i wydarzeniach wpisanych w !wiat
historycznej rzeczywisto!ci i naszej wspó"czesno!ci. Te do!wiadczenia zapewne mia"y wp"yw
na sztuk% pos"ugiwania si% efektami kulminacji,
koncentracji nastrojów i kondensacji wra$e'. To
w"a!nie w znacznym stopniu Kilar wp"ywa"
na podniesienie rangi muzyki filmowej do warto!ci równorz%dnej – o czym !wiadczy jej rola
w filmie Francisa Forda Coppoli „Drakula”.
Jako wybitny kompozytor móg" czu& si%
Wojciech Kilar równie$ cz"owiekiem spe"nionym, obdarzony ogromn# "atwo!ci# twórcz#
obejmuj#c# wyrafinowane dzie"a symfoniczne,
ale i utwory z programu dla Zespo"u Pie!ni i Ta'ca „(l#sk”. Terminowy, niezwykle wydajny
i adorowany, w istocie nigdy nie do!wiadcza kryzysów twórczych czy wypalenia energii. Mia"
przy tym przekonanie, $e wszystkie problemy
twórcze znikaj# i rozwi#zuj# si% po powrocie
do Katowic – tu móg" tworzy& skupiony i skoncentrowany w poczuciu harmonii i spe"nienia;
w mie!cie, gdzie nikt go nie niepokoi".
Nosz% w pami%ci wiele wizerunków Wojtka Kilara z wa$nych miejsc i sytuacji zarówno potocznych jak i podnios"ych. T% tali% rozk"adam teraz
przed sob# z $alem, ale i u!miechem, bo przecie$
ten najwybitniejszy spo!ród (l#zaków rodem ze
Lwowa by" postaci# zawsze wyj#tkow#. Pozwalam sobie przypomnie& barwn# anegdot%, która
mówi o nim wi%cej, ni$ ca"y uczony traktat. Otó$
od czasu zawa"u serca, po wszczepieniu by-passów w 1992 roku, odbywa" Wojtek codzienne spacery do Parku Ko!ciuszki, cz%sto przechodz#c
obok mojego domu. U s#siadów za p"otem pojawi" si% wówczas pies – przyb"%da, ros"y i na oko
gro)ny, zwany Zbójem, który co dnia z listonoszk# obchodzi" t% cz%!& Brynowa, stanowi#c rodzaj
jej nieodst%pnego ochroniarza. Wychodzi" po ni#
tak$e na przystanek tramwajowy i oczekiwa" na jej
pojawienie si% o przeczuwanej godzinie. Trasa w%drówki rozpoczyna"a si% pod domem Kilarów. I oto pewnego dnia dzwoni zatroskany
Wojtek, bo okaza"o si%, $e Zbój nie otrzyma" codziennego przysmaku. Taki zawód… I co on sobie teraz o nas pomy!li! Powiadomi"em Wojtka,
$e Zbój jeszcze nie wróci" z listonoszk# z codziennego obej!cia dzielnicy… Za jaki! czas zjawi" si%
Wojtek z kawa"kiem kie"basy w r%ce, by zrehabilitowa& si% w oczach Zbója.

***
By" Wojciech Kilar wybitnym i to !wiatowej
s"awy kompozytorem o ogromnym dorobku,
a przy tym cz"owiekiem nadzwyczaj wra$liwym,
przywi#zanym do zwierz#t a ju$ szczególnie
do udomowionych kotów. Dba" o to, by nikogo
nie skrzywdzi&, nie urazi& – pozbawiony agresji, delikatny i uprzejmy. Ten szcz%!liwy okres $ycia w domu z ogrodem w Katowicach-Brynowie
przerywa po latach czterdziestu nieuleczalna choroba pani Barbary, teraz ju$ Wojciech Kilar cho&
zawsze towarzyski, niech%tnie przyjmuje go!ci,
by nie zak"óci& spokoju zbola"ej $ony, u której
codziennie zjawia si% piel%gniarka. Jednak ratunku nie b%dzie, pomimo maksymalnych stara'
w roku 2007 pani Barbara umiera. Po !mierci $ony pogr#$ony w bólu i $a"obie Wojciech Kilar
ograniczy" kontakty towarzyskie do sytuacji
koniecznych i nieuniknionych. Nosi" odt#d dwie
obr#czki – !wiadectwo, $e ani na chwil% nie rozsta" si% ze zmar"#, zwi#zany z ni# duchow# jedno!ci#. Pozosta"o mu teraz oczekiwanie na w"asn# !mier&, a nasta"y dni, $e czasem nie potrafi"
si% przemóc, by wyj!& mi%dzy ludzi, bo nie móg"
opanowa& szlochu. Jednak tworzy" do ko'ca, zapisuj#c nuty, jakby stan $a"oby sta" si% nowym )ród"em energii twórczej.
Sko'czy"y si% ju$ na zawsze codzienne kontemplacyjne spacery do Parku Ko!ciuszki, ko'cz#ce si% w drodze powrotnej przy kiosku
z gazetami, nieopodal restauracji Singer, bo nawyk czytania prasy by" na"ogiem chronicznym,
tak jak palenie papierosów. Podczas pami%tnej
uroczysto!ci nadania Kilarowi tytu"u doktora honoris causa Uniwersytetu (l#skiego w 2012 roku, Wojtek wyszed" na dziedziniec Wydzia"u
Teologicznego wstydliwie zaci#gaj#c si% cieniutkim papierosem. – Jak widzisz, ju! tylko takie
mi pozosta"y…
W tych latach raz po raz spotykaj# go nagrody, presti$owe wyró$nienia, gdy otrzymuje bardzo dla siebie wa$ny, ceniony przez „(l#zaka
z wyboru” tytu" Honorowego Obywatela Katowic, zdobywa filmowego Cezara za muzyk%
do „Pianisty” czy zostaje mu przyznany Order Or"a Bia"ego wr%czony przez prezydenta Komorowskiego. Jednak nie umrze, jak przewidywa",
na serce, przekonany, $e !mier& b%dzie mia" lekk#, skoro $y" od lat z rozrusznikiem serca a przyja)' z wybitnym kardiochirurgiem profesorem
Stanis"awem Wosiem utwierdza"a go w tych przeczuciach. A jednak serce wytrzyma"o to wszystko, co musia" jeszcze prze$y&, gdy zakrad" si% rak
mózgu a przed jego rozpoznaniem przytrafia"y
si% zas"abni%cia, zawroty g"owy, a nawet omdlenie na ulicy. Operacja wyci%cia raka mózgu powiod"a si%. Prognozy wydawa"y si% pomy!lne.
Lecz serii na!wietla' organizm ju$ nie zniós", Kilar straci" g"os i w ostatnich dniach mówi" ju$
szeptem. Z $yciem rozsta" si% w ukochanym brynowskim domu, gdzie sp%dzi" jeszcze ostatnie
!wi%ta, sta"o si% to 29 grudnia 2013 roku.
***
Z jego !mierci# wi#$e si% odej!cie jednego
z najwybitniejszych katowiczan, którymi miasto
chlubi"o si%, nie ponosz#c z tego tytu"u w istocie $adnych kosztów. Po Jerzym Dudzie-Graczu,
Henryku Miko"aju Góreckim i Wojciechu Kilarze, a wszyscy spocz%li na tym samym katowickim cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, powsta"a wielka pustka. Ju$ na zawsze. Trzy wielkie
kondukty $a"obne, które ruszy"y z katowickiej katedry wpisa"y si% w pami%& (l#ska i b%d# wspominane jako zbiorowe po$egnania najwi%kszych artystów i twórców, którymi szczyci"y si%
Katowice, cho& $aden z nich nie urodzi" si% w tym
mie!cie, lecz zdoby" tu wykszta"cenie i na miar% swego wielkiego talentu i twórczej pasji zyska" s"aw% oraz trwa"e miejsce w historii polskiej
kultury. *yli i tworzyli w tym samym czasie. Czy
jeszcze kiedykolwiek podobny przypadek b%dzie
mia" miejsce – nie s#dz%, by to by"o mo$liwe. I musimy mie& !wiadomo!& kto $y" tutaj i by"
z nami a da" z siebie wszystko, ka$dy jako katowiczanin z wyboru do ko'ca $ycia.
!

W 2012 roku Uniwersytet lski nada Wojciechowi Kilarowi tytu doctora honoris
causa. Na zdjciu akt nadania wrcza rektor U prof. dr hab. Wiesaw Bany.

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA

lska premiera September Symphony odbya si 24 stycznia 2004 roku. Wojciech Kilar jej
prowadzenie powierzy Antoniemu Witowi, który tego wieczoru, po 23 latach, znów poprowadzi
orkiestr Filharmonii lskiej.

Fot. Piotr Sobaski / Muzeum Historii Katowic

Nie by osob widywan na salonach,
nie lubi oficjalnych uroczystoci, spotka. Jednak zawsze ceni sobie otrzymywane wyrónienia i laury, a waciwie zwyczajne gesty, które byy
wyrazem szacunku. Zawsze te gesty
odwzajemnia.
Wród dziesitek krajowych i zagranicznych laurów znajduj si i te przyznane mu na lsku, w Katowicach
– w miejscu, które ukocha najbardziej.
Odpowiadajc na pytania zagranicznych
dziennikarzy o to, gdzie naley mieszka,
KATOWICE
eby pisa tak wspania muzyk, niezmiennie odpowiada: w Katowicach. To
byo jego najwaniejsze miejsce na ziemi. Tu mieszka, tu grano jego muzyk – wiele prawykona byo dzieem lskich filharmoników czy to pod dyrekcj prof. Karola Stryji, prof. Antoniego Wita czy prof. Mirosawa Jacka Baszczyka. By czci
tego miasta, jego honorowym obywatelem, by czci swojej
brynowskiej parafii, dla wielu bliskim ssiadem…
Katowicom podarowa to, co mia najpikniejsze i najcenniejsze – swoj muzyk. W 2010 roku, z okazji jubileuszu 145lecia nadania miastu praw miejskich, napisa Uwertur, której
pierwsz stron oprawion w ram przekaza prezydentowi
Katowic Piotrowi Uszokowi podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej. Rkopis partytury przechowywany jest w Muzeum
Historii Katowic.
(wk)

Zdjcia: Zbigniew Sawicz

Wojciech Kilar
i jego Katowice

W 2006 roku Maestro zosta honorowym obywatelem Katowic. Aktu nadania
tej godnoci dokona prezydent Katowic Piotr Uszok.

Pierwsza strona „Uwertury” znajdujcej si w zbiorach
Muzeum Historii Katowic.

Bohater filmu „Wojciech Kilar. Credo” oraz grono jego twórców i wspótwórców na czele z realizatork Violett Rotter-Kozer (trzecia od lewej) po premierowym pokazie w kinie „Kosmos”
w Katowicach.
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Tadeusz Róewicz, „Na czworakach”,
Teatr Dramatyczny

Cyrk, 1970

„Nocny kowboj”, 1973

WALDEMAR
WIERZY
(1931-2013)
PLAKATY

„Bulwar zachodzcego soca”, 1957
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11. Biennale Plakatu Polskiego, 1985

„Szepty i krzyki”

20 lat Muzeum Plakatu, 1985

Tadeusz Grabowski, wystawa plakatu, 2000

mia Sztuk Pi!knych w Krakowie, Wydzia" Grafiki w Katowicach. W sztuce na dobre
hula realizm socjalistyczny.
Je#li plakat to propagandowy
z ch"opem i robotnikiem, matk$-Polk$, a wszyscy pr!%$ si!
do jedno#ci i pracy w imi! socjalistycznej ojczyzny. Hucznie
obchodzone 1 maje i 22 lipce,
portrety wodzów radzieckiej rewolucji na – jakby to dzisiaj
powiedzie&, o ironio! – na gigantycznych billbordach, ale
z p"ótna z odci#ni!tymi #ladami parkietu na twarzach (bo
malowane najcz!#ciej na pod"ogach sal konferencyjnych),
chor$giewki z emblematami
sierpa i m"ota albo or"a na czerwonym tle, bez korony. Sztuka w s"u%bie propagandy, dla
mas, dla ludu pracuj$cego
miast i wsi…
Ale jest wtedy w Katowicach Józef Mroszczak, gdzie
wraz z innymi artystami za"o%y" Woln$ Szko"! Malarstwa
i Rysunku i przez dwa lata
(1937-1939) prowadzi" pracowni! grafiki. Artysta jeszcze
„starej daty”, przedwojennej
(1910). A potem by" katowicki Wydzia" Grafiki najpierw
w Oddziale Pa'stwowej Wy%szej Szko"y Sztuk Plastycznych we Wroc"awiu, pó(niej
przekszta"cony w II Wydzia"
Gra fi ki kra kow skiej ASP.
W Katowicach jest do 1953
roku. Mia" wi!c Waldemar
)wierzy du%o szcz!#cia, %e
trafi" do jego pracowni. Mistrz
Mroszczak wnet zabra" zdolnego absolwenta ze sob$ do stolicy i zaproponowa" mu wspó"prac!. Tam te%
dostaje pierwsze zlecenia i tam rozpoczyna si! wielka kariera Waldemara )wierzego jako grafika i projektanta plakatów.
Gdyby nie Mroszczak zosta"by pewnie
malarzem, bo malarstwo by"o jego pierwsz$ fascynacj$. Interesowa"o go od zawsze: od kiedy na s"upach i murach Kato wic ja ko pi!t na sto let ni ch"o pak,
zarabiaj$c na %ycie, rozlepia" plakaty
firmy „Geniusz i syn” i od kiedy zachodzi" do malarza – s$siada – Theodora Ratki. Ale traf chcia", %e w %yciu zawodowym
pozosta" grafikiem. Jednak malarstwa
nie wyrzek" si!. Tak naprawd! towarzyszy mu przez ca"e %ycie: genialnie "$cz$c
to co malarskie, rozkoloryzowane, rozbujane w barwach, rzucone szerokim gestem, z tym co precyzyjne, w"asnym liternictwem, a wszystko to uj!te w obraz
– znak, tworz$c rewelacyjny skrót my#lowy. Takich plakatów „do )wierzego”
nie by"o. On wyznaczy" nowy sposób my#lenia o plakacie, wytyczy" now$ drog!,
pokaza", %e plakat mo%e by& obrazem, który nie tylko opisuje zdarzenie przy pomocy warsztatu projektanta i grafika, czy

sp!dzi wieczór w kinie – bo
„fajny” plakat go zach!ci".
ponad dwutysi!cznych
zbiorach plakatów, jakie wykona" dla polskich i zagranicznych zleceniodawców,
dla przyjació" artystów na ich
wystawy, pokazy filmowe,
premiery teatralne znacz$ce,
a nawet dominuj$c$ pozycj!
zajmuj$ plakaty – portrety.
Gdyby nie zosta" plakacist$,
pew nie przez ca "e %y cie
malowa"by portrety. To by" jego najlepiej rozpoznawalny
znak – jakby w twarzy szuka"
tego co najwa%niejsze – prawdy o danej osobie, albo raczej
prawdy, jak$ on sobie wyobra%a" – wida& w tych plakatach ogromn$ pogod! ducha
ich autora, wida& pozytywne
nastawienie do portretowanych, jakby szuka" tylko tego,
co dobre, radosne, a jednocze#nie charakterystyczne i niepowtarzalne. Dodawa" do tych
rozedrganych portretów swoj$ malarsk$ dusz! i ekspresj!.
Cz!sto malowa" autoportrety – z dystansem, jakby z boku siebie samego.
Barwne plamy przeplatane
z dynamiczn$ kresk$ zdecydowanie wyró%nia"y )wierzego
spo#ród grona wielu znakomitych plakacistów. Jego dzie"a – tak%e te najstarsze, ci$gle
emanuj$ jak$# wewn!trzn$,
niespo%yt$ energi$, bo mimo
up"ywu lat nie starzej$ si!. Jedynym znakiem przemijania
jest papier, na którym przedloty by"y drukowane. Gdyby dzi#
na ulicach naszych miast pojawi"y si! w wielkim formacie,
jak gigantyczna reklama, zadziwi"yby ka%dego. By"yby czym# absolutnie wyj$tkowym – dzie"ami sztuki w przestrzeni miasta. Bo nie s$ nimi, ju% z za"o%enia,
rozlewaj$ce si! i zaw"aszczaj$ce ka%dy wolny metr pot!%ne billbordy. Tych ju% nie widzimy, dlatego musz$ by& coraz wi!ksze.
Uodparniamy si! na krzycz$ce reklamy,
zaczynamy je omija&, wy"$cza&. A )wierzy – ten gigant ulicy, by"by ozdob$,
dosta"by drugie %ycie, poza tym muzealnokolekcjonersko-wystawienniczym. I mo%e
nie tylko )wierzy, ale równie% i inni wspaniali twórcy, których dzie"a powstawa"y
z my#l$ o ulicy, o s"upach og"oszeniowych,
o gablotach. Dzisiejsza kultura obrazkowa,
jak nazywaj$ wspó"czesne nam czasy
znawcy mediów, mo%e jest dobr$ okazj$
do podj!cia takiej próby. Bo )wierzy ju% nic
nowego nie stworzy. Pami!tajmy o ogrodach… #piewa" Janusz Kofta. Pami!tajmy
o ogrodach sztuki, które mo%emy mie&
na co dzie', pod r!k$, które przypomn$
nam, %e wokó" nas i w nas jest jeszcze
inny #wiat, nie tylko ten mierzony kas$ fiskaln$.
Foto. Zbigniew Sawicz

nik 1931. Dyplom
R ocz
w 1952 roku – Akade-
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)WIERZY
– gigant na ulicy
opowiada jak najkrócej i najdobitniej
tre#& filmu, sztuki teatralnej czy innego
zdarzenia, któremu s"u%y, ale mo%e by&
wy two rem pi!k nym sa mym w so bie – wybitnym dzie"em sztuki.
lakaty )wierzego ogl$da"o si! nie
tylko po to, %eby „si! dowiedzie&”,
ale %eby „zobaczy&”. By"a w tych plakatach nieprawdopodobna rado#& malowania, zabawa w komunikacj! z odbiorc$ – nie bywalcem galerii, koneserem,
mi"o#nikiem sztuki wysokiej, ale zwyczajnym przechodniem, który zauwa%a" plakat w drodze do sklepu, do pracy, albo
przystawa" przy kinowej gablocie, %eby
dowiedzie& si! co „leci” w kinie. Otrzymywa" informacj!, a na deser kawa"ek znakomitej sztuki, któr$ przyjmowa" mimochodem. I tak przez lata – dorasta" w#ród
tych plakatów, bo by"y cz$stk$ jego rzeczywisto#ci. Czy to ameryka'ski „Nocny
kowboj” z Marlonem Brando, francuska
„Czerwona ober%a” z Fernandelem, albo
polski Wajda ze swoj$ „Ziemi$ Obiecan$”,
o wszystkim informowa" Waldemar )wierzy. Plakat by" wi!c pierwsz$ interpretacj$ filmu czy sztuki teatralnej. W du%ej
mierze od )wierzego zale%a"o, czy kto#

P
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W styczniu tego roku Sejm znowelizowa! ekologiczn" ustaw# o lasach
z 1991 roku. Uzupe!niono j" o precyzyjny zapis ksi#gowy, kieruj"cy pieni"dze
Lasów Pa$stwowych na !atanie dziury
bud%etowej. Jest to zmiana zabójcza.
Wspó!czesne dzieje lasów to bezustanna walka o ich trwanie w warunkach
ska%onego &rodowiska, nasilaj"cych si#
katastrof, tak%e klimatycznych oraz
tych, prowokowanych zwyk!" ludzk"
bezmy&lno&ci" i krótkowzroczn" polityk" rz"dz"cych. Ustawowy skok na kas# Pa$stwowego Gospodarstwa Le&nego „Lasy Pa$stwowe” mo%e okaza' si#
dla nich &mierteln" chorob".
saczony las jest kruchy. Jak ludzkie
O
!ycie. Przez wieki rós" sam. Dzi# musi si$ broni% ka!dego dnia. Dlatego trzeba nim zarz&dza% w sposób zrównowa!ony. Z wielkim znawstwem go odnawia%
i piel$gnowa%, zgodnie z rytmem natury. Wspiera% nauk& i edukacj& spo"ecze'stwa. Chroni% przed szkodnikami i po!arem. I umie% leczy% jego rany, je#li
zdarzy si$ katastrofa. To niewyobra!alnie du!o kosztuje. Obecny, unikatowy
w Europie, model funkcjonowania Lasów
Pa'stwowych, wypracowywany od 90.
lat, odniós" sukces przyrodniczy, ekonomiczny i spo"eczny. Nie po raz pierwszy
doceni" go #wiat. Samofinansuj&ce si$
polskie Lasy Pa'stwowe zosta"y uhonorowane nagrod& UNESCO.

Troch# historii
ocz&tek polskim Lasom Pa'stwowym
P
da"o rozporz&dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 28 czerwca 1924 roku.
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Dwa lata pó(niej obejmowa"y one powierzchni$
bez ma"a trzech milionów
hektarów. Wkrótce kolejne rozporz&dzenie prezydenckie wymog"o zagospodarowywanie lasów
pa'stwowych w taki sposób, by zapewni% ich trwa"o#% i ci&g"o#% u!ytkowania. Pojawi"o si$ w nim
po raz pierwszy, poj$cie lasów ochronnych. Odk&d
lasy pa'stwowe sta"y si$
wyodr$bnion& organizacj& gospodarcz& i rozpocz&" si$ ich wielki rozwój.
W latach trzydziestych
ubieg"ego wieku ich zysk
zwi$kszy" si$ czterokrotnie, wp"aty do bud!etu
pa'stwa sze#ciokrotnie.
Zacz$"y te! rosn&% nak"ady na inwestycje i zagospodarowanie. Tylko do
czasu II wojny #wiatowej,

Lasy
dla bud!etu
która i na lasy sprowadzi"a niewyobra!aln& kl$sk$. I cho% system powojenny oraz
ogromne potrzeby rozwijaj&cej si$ wówczas gospodarki nie bardzo lasom sprzyja"y, dzi$ki le#nikom ich gospodarstwo
przetrwa"o.
W latach 1969 -1990 na powrót zacz$"y si$ w nim ko rzyst ne prze mia ny.
W grudniu 1968 roku rozporz&dzeniem
Rady Ministrów powo"ano ponownie organizacj$ gospodarcz& pn. Lasy Pa'stwowe. Nadano im osobowo#% prawn&,
wpisano do rejestru przedsi$biorstw. Lasy publiczne, jako organ administracji pa'stwowej, zacz$"y funkcjonowa% wed"ug
zasad rozrachunku gospodarczego. Dodajmy, w bardzo trudnych warunkach katastrofalnego zniszczenia #rodowiska naturalnego.
Po transformacji ustrojowej, w 1991 r.
przysz"a im z pomoc& nowa ustawa
o lasach. Zapisano w niej konieczno#% zachowania i wielofunkcyjnego u!ytkowania lasów przez obecne i przysz"e pokolenia.
W lipcu 2001 roku t$ podstawow& zasad$ utrwali"a kolejna ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Jej
Art. 3. brzmi: „gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzo-

ne zgodnie z zasad& zrównowa!onego rozwoju w interesie dobra ogólnego”.
By" to pierwszy obywatelski ustawowy
projekt, który mia" strzec w sposób szczególny zasoby naturalne, stanowi&ce w"asno#% Skarbu Pa'stwa, w tym lasów, nie
podlegaj&cych przekszta"ceniom w"asno#ciowym!

Zabójczy haracz
ok"adnie 28 stycznia 2014 roku, na
D
krótko przed zbli!aj&cym si$ jubileuszem 90-lecia Lasów Pa'stwowych
Sejm przyj&" zmiany w ustawie o lasach
koalicyjn& wi$kszo#ci& g"osów PO i PSL.
Przy zgodnym sprzeciwie ca"ej opozycji.
Od prawej do lewej strony, co prawie si$
nie zdarza.
Nowe zapisy na"o!y"y na PGL „Lasy
Pa'stwowe” obowi&zek odprowadzania od
2016 roku do bud!etu pa'stwa dwu procent rocznych przychodów ze sprzeda!y
drewna. Niezale!nie od tej ustawowej daniny, w tym i nast$pnym roku maj& te!
PGL LP, zgodnie ze znowelizowan& ustaw&, zasili% kas$ pa'stwa kwot& 1,6 miliarda z"otych z kapita"u w"asnego. To znaczy
wp"aci% 800 mln z"otych w 2014 roku i tak& sam& sum$ w roku 2015! Wp"aty maj& by% dokonywane w równych ratach
kwartalnych.
Szokuje nie tylko wysoko#% kwot, wypracowanych przez Lasy Pa'stwowe
na cele publiczne, z ochron& strategicznych zasobów #rodowiska – nasze go do bra na ro do we go na cze le.
Równie silne emocje budzi sposób procedowania nowelizacji ustawy, jak i oko"orz&dowe uzasadnienia skutków tej
regulacji.
Bez powo"ywania si$
na rzetelne analizy ekonomiczne oraz opini$ publiczn& feruj& one oceny
powierzchowne i nieprawdziwe. W rodzaju: dodatkowe kwoty z le#nictwa,
trafiaj&ce do bud!etu pa'stwa nie wp"yn& negatywnie na realizacj$ jego zada'
ustawowych czy stwierdzenie, !e projekt za"o!e'
do zmian ustawy o lasach
by" konsultowany spo"ecznie. Tymczasem umieszczono go tylko w ostatniej
chwili na stronie internetowej Rz&dowego Centrum
Legislacji i Ministerstwa
)rodowiska!
Próby si$gania po le#ne pieni&dze czy pomys"y o sprywatyzowaniu
polskich lasów publicznych, zdarza"y si$ wcze#niej.

Las skoszony przez tornado

Pierwsza mia!a miejsce na prze!omie stuleci, gdy rz"d Jerzego Buzka przedstawi!
projekt ustawy, zmieniaj"cej status prawny przedsi#biorstwa Lasy Pa$stwowe
na jednoosobow" spó!k# Skarbu Pa$stwa.
Gdyby do tego dosz!o, dzi% cz#%& lasów by!aby ju' sprywatyzowana. Pozosta!a, pa$stwowa ich cz#%& podzieli!aby z pewno%ci"
los takich strategicznych bran' gospodarczych Polski jak np. stoczniowa czy niewyp!acalna górnicza. Ale jest ich wi#cej.
(le zarz"dzane pa$stwowe spó!ki, obci"'a!y i dalej obci"'aj" dziurawy bud'et.
Nie powiod!o si# równie' drugie podej%cie do w!"czenia zbyt dobrze gospodaruj"cych w imieniu Skarbu Pa$stwa Lasów
Pa$stwowych do sektora finansów publicznych w 2010 roku. Zebrano milion
podpisów przeciw, minister Rostowski wycofa! si# ze swojego pomys!u.
Tym razem posz!o b!yskawicznie, chocia' spo!ecze$stwa nikt o zgod# nie pyta!!
Tempem procedowania nowelizacji o lasach
zaskoczeni zostali nawet sami le%nicy.

W kosmicznym tempie
inister )rodowiska wprawdzie zaM
prosi! stowarzyszenia i organizacje
le%ne oraz dyrektorów Regionalnych

Dyrekcji Lasów Pa$stwowych na konsultacje projektu nowelizowanej rz"dowej ustawy o lasach, gotowego ju' 18
grudnia ub. roku, ale... email w tej sprawie rozes!ano w okresie %wi"tecznym,
dok!adnie 27 grudnia ub. roku. Zainteresowani dyrektorzy i zwi"zkowcy mieli si# stawi& 2 stycznia br. Wcze%niej o takim kszta! cie pro jek tu nie by li
informowani. Nie by!o te' mo'liwo%ci
przekonsultowania go wewn"trz le%nych
%rodowisk. Obecni na spotkaniu zdo!ali jedynie podtrzyma& swoje stanowisko
z argumentem, 'e PGL Lasy Pa$stwowe
mog" bez szkód dla gospodarki le%nej
przekaza& w dwu najbli'szych latach
maksymalnie 1miliard z!otych. Pod warun kiem, 'e wy ha mu j" in we sty cje

Pejza! beskidzki po gradacji komornika

i wprowadz" niekorzystny dla lasów program oszcz#dno%ciowy. Poprosili te'
o przesuni#cie terminu procedowania nowelizacji ustawy i ustalenia terminu
mog"cych odby& si# konsultacji z organizacjami le%nymi. Bezskutecznie.
Ju' 7 stycznia do Marsza!ek Sejmu trafia z kancelarii premiera projekt ustawy
o zmianie ustawy o lasach. Z informacj",
'e do prezentowania stanowiska Rz"du
jest upowa'niony Minister )rodowiska.
(czyli powo!any niedawno Maciej Grabowski, finansista. Ten sam, który podczas prezentacji nowego gabinetu ministrów o%wiadczy!, 'e jego g!ównym
zadaniem jest przy%pieszenie wydobycia
gazu !upkowego. I jak si# wkrótce mia!o si# okaza& – tak'e !atanie lasami
dziury bud'etowej).
Marsza!ek Sejmu Ewa Kopacz ju' nast#pnego dnia – 8 stycznia kieruje projekt
tej ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony )rodowiska,
Zaso bów Natu ralnych i Le%nictwa.
Po pierwszym jego czytaniu w komisjach,
a nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, komisje wnosz": „Wysoki Sejm uchwali& raczy projekt ustawy z druku 2041 bez poprawek.”
I uchwali! koalicyjn" wi#kszo%ci" g!osów nowelizacj# ustawy o lasach z 1991
r. Wed!ug scenariusza jej pomys!odawców
i wnioskodawców. Bez poprawek, ale
na szcz#%cie, przy narastaj"cym sprzeciwie wszystkich partii opozycyjnych
i wszystkich autorytetów le%nictwa!
Mo'na s"dzi&, 'e prawdziwa burza
w sprawie lasów dopiero przed nami.

Zgody nie ma!
ju' rozpocz#!o zbieranie podpisów o przeprowadzenie ogólnoPIS
krajowego referendum nie tylko w sprawie przysz!o%ci lasów pa$stwowych, ale
i zapobie'eniu wolnemu obrotowi polsk"
ziemi" od 2016, na co zezwoli zapis
z Traktatu Akcesyjnego z Uni".

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony )rodowiska i Le%nictwa NSZZ „So li dar no%&” w swo im
pi%mie do Prezydenta RP napisa! o bulwersuj"cym dla Zwi"zku braku jakichkolwiek konsultacji w sprawie uchwalo nych zmian w usta wie o la sach.
Uchwalonych w trybie nadzwyczajnym, co jest niedozwolone w przypadku stanowienia prawa o daninach publicz nych. Zda niem zwi"z kow ców
z!amano równie' zakaz dzia!ania prawa
wstecz (skoro 1,6 mld z!otych wyrwane dla bud'etu to oszcz#dno%ci z kilkunastu ostatnich lat) oraz zasad# równo%ci podmiotów wobec prawa (op!atami
obci"'ono tylko PGL „Lasy Pa$stwowe”, gospodaruj"ce na 77 proc. le%nej
powierzchni kraju).
Przeciwko takiej zmianie ustawy czyli
kolejnemu uchyleniem drzwi dla prywatyzacji os!abionych na pocz"tek finansowo, z czasem te' kondycyjnie, Lasów Pa$stwo wych, s" (z wy j"tkami), by li
ministrowie %rodowiska, wszystkie organizacje le%ne i przyrodnicze oraz autorytety naukowe w tej dziedzinie.
Szkoda tylko, 'e ludzie tak ma!o o grze
lasami wiedz". To wida& temat ma!o medialny. Wyja%nia j" najpe!niej stanowisko
Polskiego Towarzystwa Le%nego, jednej
z najstarszych tego typu organizacji w Europie. (Dzia!a od 1882 roku, skupia ponad 4,7 tys. cz!onków).
Czytamy w nim m.in.: rozumiemy potrzeb# wzmocnienia finansów pa$stwa
z zasobów Lasów Pa$stwowych, ale sposób, jaki zaproponowano, poprzez zmiany w ustawie o lasach z 1991 r. budzi nasz
zdecydowany sprzeciw. Kwoty skumulowane w ci"gu dwu lat (2014 i 2015 r.) oraz
po ponad 100 mln z! rocznie w ka'dym nast#pnym rokiem, to kwoty olbrzymie.
Oznaczaj" one opodatkowanie ka'dego
hektara drzewostanu Lasów Pa$stwowych kwot" prawie 115 z!, co daje rocznie 1,9 mln z! na przeci#tne nadle%nictwo.
(Jest ich w Polsce 430!)
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Warto przypomnie!, "e PGL LP funkcjonuj# na zasadach gospodarki rynkowej,
pokrywaj#c koszty dzia$alno%ci oraz nak$ady na rozwój z w$asnych przychodów.
Lasy Pa&stwowe realizuj# wszelkie p$atno%ci na rzecz celów publicznych w postaci podatków, op$at, sk$adek na ubezpieczenia spo$eczne i inne. Podatki te s#
'ród$em bud"etu centralnego, jak i bud"etów samorz#dowych. Tylko podatek le%ny
w 2012 roku wyniós$ 168 mln z$otych.
PGL jest te" p$atnikiem podatków i op$at
na cele publiczne. P$atno%ci te wynosz# ponad 2 miliardy rocznie. W latach 20092012 PGL LP uzyska$o wynik finansowy
w kwocie 1.623,5 tys., a zatem kwota obci#"enia 1.600,0 tys. z$ pozbawia Lasy
Pa&stwowe %rodków na rozwój.
Istnieje te" wiele innych niejasno%ci,
w#tpliwo%ci i pyta& obci#"enia Lasów
Pa&stwowych dodatkow# danin#. Ustawa
o lasach z 1991 roku dotyczy wszystkich
form w$asno%ci. Tak"e lasów prywatnych,
gminnych czy pa&stwowych innych resortów, stanowi#cych a" 23 proc. $#cznego
obszaru lasów kraju. Z$amano w tym
przypadku konstytucyjn# równo%! wobec
prawa. Wysokie wp$aty znacz#co ograniczaj# zaplanowane inwestycje i plany rozwojowe, pozbawiaj# Lasy Pa&stwowe
rezerwy w postaci %rodków reasekuracyjnych na wypadek kl(sk "ywio$owych i po"arów na wielkich obszarach (nigdzie
na %wiecie lasów si( nie ubezpiecza!) oraz
%rodków niezb(dnych na odbudow( ekosystemów. Tak wysoka wp$ata uniemo"liwi realizacj( przedsi(wzi(! inwestycyjnych, s$u"#cych ochronie przyrody,
edukacji le%nej, rekreacji i turystyce, popularyzacji wiedzy itp.
Zasoby materialne i finansowe Lasów
Pa&stwowych, znacz#ca cz(%! maj#tku
Skarbu Pa&stwa, nie s# w$asno%ci# konkretnego ministerstwa i rz#du. Zasoby le%ne gromadzone s# od dziesi#tków, a nawet setek lat, stanowi# zasób strategiczny,
podstawowy element infrastruktury ekologicznej kraju. Jako takie, przez wi(kszo%!
spo$ecze&stwa traktowane s# jako dobro

Lasy pszczy#skie jak za dawnych lat...

narodowe, zdecydowanie przez nie bronione przed ewentualn# prywatyzacja i reprywatyzacj#.
Pod tym stanowiskiem podpisa$ si(
wielki autorytet naukowy, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prezes Polskiego Towarzystwa Le%nego. Bez w#tpliwo%ci, nie tylko w imieniu %rodowiska naukowego
i le%ników.
Polskie Lasy Pa&stwowe funkcjonuj#
wzorcowo. Nagroda UNESCO, wr(czona im w grudniu ub. roku w Rio de Janeiro, podczas )wiatowego Forum Nauki jest
podzi(kowaniem za wybitne osi#gni(cia
w ochronie przyrody i %rodowiska oraz
prowadzenie zrównowa"onej gospodarki
le%nej. Tak"e za praktyczne podej%cie
do ekologicznych, spo$ecznych i ekonomicznych funkcji lasów. I ich otwarto%! dla
ludzi! To wzór nie tylko dla Europy!

Gdy zabraknie pieni!dzy
LP s# najwi(ksz# w Unii EuPGL
ropejskiej organizacj# dobrze
zarz#dzaj#c# lasami Skarbu Pa&stwa. Bez

osobowo%ci prawnej, gospodaruj# w oparciu o 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów
Pa&stwowych i 430 nadle%nictw. I wspólny „fundusz le%ny”, który s$u"y wyrównywaniu szans czyli niedoborów finansowych w s$abszych, z ró"nych przyczyn,
nadle%nictwach. Tych zlokalizowanych
na obszarach zagro"onych i poszkodowanych zjawiskami kl(skowymi.
Takich jest najwi(cej w województwie %l#skim. Ci("ko do%wiadczonych
ska"eniem %rodowiska, degradacj# powierzchni ziemi, kl(skami "ywio$owymi czy naporem przeludnionej aglomeracji. Lasy %l#skie nie pachn# jak Bory
Tucholskie i dalej znikaj#, gdy zapada
si( pod nimi ziemia na w(glu. Ale
i one po upadku starego przemys$u,
dzi(ki determinacji le%ników, podnosi$y si( z kolan, $api#c jak ludzie, zdrowszy oddech. Potrzebowa$y jednak solidarnego wsparcia finansowego, co jest
oczywist#, le%n# praktyk#.

Strach pomy%le!, co mog$oby si(
dzia!, gdyby w %l#skich czy lasach innych regionów wybuch$ dzi% po"ar jak
ten po d$ugotrwa$ej suszy w 1992 roku
w Nadle%nictwie Rudy Raciborskie.
Wówczas doszcz(tnie wraz z gleb#,
sp$on($y drzewostany na ponad dziewi(ciu tysi#cach hektarów. Ogie& zbli"a$ si(
do pobliskich zak$adów chemicznych.
Kto i za co podj#$by prób( odtwarzania
tego lasu, wyposa"y$ go w nowoczesn#
infrastruktur( przeciwpo"arow#, zapewni$ sadzonki, uruchomi$ ca$y potencja$ nauki, by las móg$ powróci! na sta$e? Dzi%,
jeszcze bardzo wra"liwy, ro%nie od nowa. I budzi nadziej(.
Kto zmierzy$by si( z kornikiem, najwi(kszym szkodnikiem lasów, który jak
szara&cza zaatakowa$ kilka lat temu, te beskidzkie? Naukowcy pracowali tam
na miejscu, w przestrzennych laboratoriach
nie do ogarni(cia. Zatrudniono te" czasowo pracowników, kilkakrotnie podchodz#cych do dziesi(ciu milionów zaatakowanych drzew, by je oznaczy! i dzia$a!,
zanim buszuj#ce w drzewach korniki doczekaj# si( kolejnego potomstwa?
Co b(dzie, gdy przez polskie lasy
przejdzie tr#ba powietrzna i skosi je jak
zbo"e. Tak zdarzy$o si( w 2008 roku
w Nadle%nictwie Herby, na kilkuset hektarach. Niszczycielsk# moc tr#by powietrznej oszacowano na ponad 10 mln
z$otych! Nied$ugo po tym z jeszcze wi(ksz# si$# tornado przemierzy$o lasy Kosz(cina, Rudzi&ca i Strzelec Opolskich, pozo sta wia j#c swój za bój czy %lad na
d$ugo%ci 60. kilometrów.
Dwa lata pó'niej korony drzew w %l#skich lasach w rejonie Cz(stochowy zaatakowa$a szad' i oki%!, a nast(pnie silny mróz
sku$ je lodem o grubo%ci kilkunastu centymetrów. I ten las zgin#$ pod jego ci("arem.
Kto uratuje lasy, gdy le%nikom zabraknie
pieni(dzy?
Do kogo nale"# polskie lasy? Do dziurawego bud"etu czy przysz$ych pokole&?

JOLANTA MATIAKOWSKA

Jakie pokolenie,
taki „Lot”
czy te& nie chcia%a zobaczy' w tamtym
przedstawieniu tego, co widzieli w nim widzowie – by% to wszak manifest wolno$ci cz%owieka przeciwstawiaj"cego si# totalitarnej
dyktaturze. To przedstawienie obros%o legend". I z t" legend" ka&dy, kto po nie si#ga, musi si# zmierzy', póki na widowni mo&e zasi"$'
kto$, kto spektakl Huebnera widzia%, a nie tylko o nim czyta% lub zna jedynie z ustnych
przekazów innych osób.
Szpital psychiatryczny vel Kombinat – jak
definiuje go narrator powie$ci Keseya,
wódz Brombden – jako metafora mechanizmu ucisku jednostki przez system, by%
w owym czasie znakiem czytelnym dla
wszyst kich. W ko( cu o psy chu! kach
w Zwi"zku Sowieckim wiedzieli$my nie tylko z literatury, cho' przecie& i tam by%y opisywane. Vide „Mistrz i Ma%gorzata” Bu%hakowa, a w polskiej beletrystyce g%o$na
w tamtym czasie powie$' „Ob%#d” Jerzego
Krzysztonia, ukazuj"ca bezradno$' jednostki wobec Historii, która wyprzedzi%a a&
o trzy lata pierwsze wydanie po polsku „Lotu nad kuku%czym gniazdem”.
W tamtych czasach ob%#d, tak&e ten zbiorowy, by% buntem, sprzeciwem wobec tamtej rzeczywisto$ci. A by%a to rzeczywisto$',
w której d"&ono do tak znakomicie opisanej
przez Keseya „ca%kowitej demokracji”, u nas
zwanej „demokracj" socjalistyczn"”. Owe
przymiotniki, poprzedzaj"ce s%owo „demokracja”, by%y przymiotnikami niweluj"cymi – jak trafnie okre$li% to klasyk kabaretu
Jacek Federowicz.
Czytelny na prze%omie lat siedemdziesi"tych i osiemdziesi"tych klucz interpretacyjny „Lotu nad kuku%czym gniazdem” jest ju&
dzi$ passe. Talarczyk musia% zredefiniowa'
wi#c McMurphy’ego i siostr# Ratched oraz
Kombinat, nad którego regu%ami ona czuwa.
Ju& we foyer teatru aktorzy – personel i pacjenci szpitala psychiatrycznego – wchodz"
w interakcj# z widzami. Przechadzaj" si#
w$ród nich Billy Bibbit – Bart%omiej B%aszczy(ski i nie rozstaj"cy si# z latark" – tzw.
czo%ówk" Martini – Marek Racho(. Pu%kownik Matterson – Antoni Gryzik próbuje
przebi' si# przez t%um na wózku inwalidzkim.
Scanlon – Wies%aw S%awik pokazuje bomb#,
któr" konstruuje, by wysadzi' $wiat. Dale
Harding – Artur !wi#s nerwowo przebiera
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atru !l"skiego w Katowicach,
premierze spodziewano si#
wiele. Apetyt na powtórzenie
sukcesu „Pi"tej strony $wiata”
wed%ug powie$ci Kazimierza
Kutza w jego re&yserii by%
spory. Jednak spektakle wybitne zda rza j" si# nie zwy kle
rzadko.
Katowicki „Lot nad kuku%czym gniazdem” Dale’a Wassermana, wed%ug powie$ci Kena Ke seya, jest za le d wie
przedstawieniem interesuj"cym. I po wiem prze wrot nie – to nie wina jego twórców,
a czasów, w których &yjemy.
Nie ma w nich t# sk no ty
za buntem, a odwaga bardzo
potania%a. Robert Talarczyk to
pokaza%.
Trudno si# jednak dziwi',
&eby portret skarla%ego spo%ecze(stwa wiod"cego spsia%e
&ycie, móg% si# spodoba' tym,
którzy przeszli przez Morze
Czerwone i dotarli do Ziemi
Obiecanej. Ka&de pokolenie ma bowiem taki „Lot nad kuku%czym gniazdem”, na jaki
zas%uguje.
Kilka dni przed premier" „Lotu nad kuku%czym gniazdem” prowadzi%am w Ko)lu
spotkanie z Mariuszem Szczyg%em. Wybitny reporta&ysta opowiada% o tym, jak zada%
swym czeskim czytelnikom pytanie, czym
jest dzi$ odwaga. Odpowiedzi mo&na uzna'
za zaskakuj"ce: odwaga to wyra&enie pogl"du innego ni& zdanie szefa, odwaga to przekonanie odmienne ni& zdanie wspó%pracowników, odwaga to prze&ycie kilkunastu
dni w korporacji po ujawnieniu swoich,
stoj"cych w kontrze do pozosta%ych osób, pogl"dów. Mariusz Szczygie% zamierza temat
ten dr"&y' tak&e u nas, w Polsce. A mnie si#
wydaje, &e a& tak bardzo nie b#dziemy si#
ró&ni' w pogl"dach od naszych po%udniowych s"siadów – co te& uzna' mo&na za znak
czasów.
Walka o zwyk%" egzystencj# w naszym
wymarzonym raju demokracji, na stra&y
której stoi podobno pa(stwo prawa, mocno
ogranicza dzi$ definiowanie wolno$ci i odwagi. Konieczno$' trudnych wyborów i nieustanne podejmowanie ryzyka zosta%y wt%oczo ne w cia sne, cho' kli ma ty zo wa ne
pomieszczenia korporacji. Bunt nie jest
w cenie. W cenie jest sukces, zachowanie
m%odo$ci i szybkie, oparte na konsumpcji, nie
na warto$ciach filozoficznych, tempo &ycia.
Jak&e wi#c czyni' z tego zarzut, &e u Roberta Talarczyka psychiatryczny szpital jest
weso%ym domem dla nieszkodliwych wariatów? A mo&e to $wiadome nawi"zanie
do starego dowcipu, w którym o Polsce mówi si#, jak o najweselszym baraku w socjalistycznym obozie?
Ken Kesey „Lot nad kuku%czym gniazdem”
napisa% ponad pi#'dziesi"t lat temu. W Polsce – z racji cenzury – powie$' i g%o$ny, nakr#cony w 1975 roku, film Milosa Formana,
wesz%y do obiegu z opó)nieniem. Poprzedzi%
je, fantastyczny pod wzgl#dem artystycznym,
spektakl Zygmunta Huebnera, wystawiony
w 1977 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Niespe%na rok po jego premierze odbywa%am w tym teatrze praktyk# teatrologiczn" i mia%am okazj# „Lot” Huebnera ogl"da'
kilkukrotnie. Do dzi$ pozostaje dla mnie tajemnic", dlaczego cenzura nie zobaczy%a

nogami. Ruckly – Wies%aw
Kupczak i Ellis – Zbigniew
Wróbel, przemykaj" pod $cianami. Cheswick – Jerzy G%ybin, góruje nad wszystkimi.
Gdy widzowie siadaj" w rz#dach, Piel#gniarze – Grzegorz
Lamik, Mateusz Znaniecki
i Andrzej Warcaba – wchodz"
mi#dzy nie i przypominaj",
&e nale&y wy%"czy' komórki,
nie nagrywa' i nie fotografowa'. Regu%y s" jasne i podawane uprzejmie acz stanowczo.
Kombinat tworzymy zatem
wszyscy.
Muzykoterapi# rozpoczyna
hymn „Va pensiero” Verdiego.
Pie$( zniewolonych niesie ukojenie, bo Kombinat to niebezpieczny $wiat, w którym, by
dzisiaj prze&y', trzeba podporz"dkowa' si# nie tyle bezwzgl#dnej w%adzy, co obowi"zu j" cym re gu %om, któ re
porz"dkuj" egzystencj# i nadaj" jej jaki$ sens. Nawet Doktor
Spivey – Jerzy Kuczera – zna
w nim swe miejsce, na terapi#,
któr" prowadzi z Siostr" Ratched, przynosi sam krzese%ko i grzecznie go
odnosi do gabinetu, gdy si# ona ko(czy.
W$ród pragn"cych takiego „zniewolenia” bunt nie jest na miejscu. McMurphy – Dariusz Chojnacki to wi#c buntownik
bez powodu. Kiedy$ by%a to posta' heroiczna, dzi$ – to jej karykatura, hedonista, który z przekory i ch#ci zaimponowania innym
zaczyna rozgrywk# z Siostr" Ratched.
Równie& Siostra Ratched – Katarzyna
Brzoska, wbrew literackiemu pierwowzorowi jest m%od" i atrakcyjn" kobiet" – pewnie
dlatego, &e dzi$ obowi"zuje kult m%odo$ci
i nawet stare piel#gniarki zwalnia si# z posad, zanim doczekaj" emerytury. To Perfekcyjna Pani Oddzia%owa, szczup%a, z malutkimi piersiami, a nie cyborg z wielkim
biustem, który jak trybik w maszynie, realizuje jaki$ ob%"ka(czy plan totalitarnego
ucisku. Starcie McMurphy’ego i Siostry
Ratched kiedy$ by%o starciem gigantów.
U Roberta Talarczyka jest tylko gr" skarla%ych ludzi wiod"cych spsia%e &ycie.
Z Kombinatu, w którym jest tak bezpiecznie, a je$li przydarzy si# komu$ jaka$ tragedia, to dlatego, &e naruszy% jego regu%y
i zaburzy% dotychczasow" harmoni#, nie
ucieka nawet Wódz Brombden. Kiedy udusi poddanego lobotomii McMurphiego, nie
wyrwie konsoli do hydromasa&u, a znów
usi"dzie na niej w kucki i zastygnie w medytacji jak Budda. W takiej pozie go widzimy od pierwszej sceny i w takiej ko(czy ten
spektakl. Jednak bunt McMurphiego zaowocowa% w nim – Brombden manifestuje sw"
wolno$' pióropuszem, który zak%ada na g%ow#, zanim znów zapadnie w letarg, czekaj"c na nirwan#.
Fot. Krzysztof Lisiak

tej, pierwszej w dorobku Roberta TalarczyPo
ka jako nowego dyrektora Te-

DANUTA LUBINA-CIPI*SKA
Dale Wasserman Lot nad kuku!czym
gniazdem, na podstawie powie!ci Kena Keseya, przek"ad: Bronis"aw Zieli#ski. Re$yseria i opracowanie muzyczne Robert Talarczyk, opra co wa nie tek stu: Alek san dra
Czapla-Oslislo, Instalacje, kostiumy Katarzyna Soba#ska i Marcel S"awi#ski, re$yseria !wiat"a Maria Machowska, ruch sceniczny Katarzyna Kostrzewa. Premiera 22
listopada 2013 r. w Teatrze %l&skim w Katowicach.
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ugeniusz Bodo – najjaE
!niejsza gwiazda polskiego filmu, kabaretu, rewii. Kró-

Bodo !piewa
w Sosnowcu

56

TEATR

Fot. Maciej Stobierski

spektaklu unikn$li wszystkich pu"apek i podarowali nam
oryginalne i niezwykle szlachetne w formie widowisko.
lowa" na scenie legendarnego
Du'a w tym zas"uga doskonaQui pro Quo, który by" te"ych sosnowieckich aktorów.
atrem, rewi#, kabaretem i opeW rol$ powoli zabijanego
retk# w jednym. Wyst$powa"
w sowieckim "agrze legentam m.in. z wielk# Hank# Ordarnego artysty wcieli" si$
donówn# i w"a!nie tam za!pieGrzegorz Kwas. Wzrusza spowa" s"ynn# Titine, która podsobem ukazania koszmaru sybi"a polskie serca. Jak pisze
tuacji bez wyj!cia. Najpierw
autor biografii artysty, Rynie rozumie dlaczego si$ tu
szard Wola%ski za!piewa" j#
znalaz", dziwi si$, 'e kto! motak, $e zafalowa"y zadyszane
'e go nie zna&, powtarza ca"#
piersi dam, a "zy wycierano
prawd$ o sobie, w któr# nikt
ukradkiem. Bawi" publiczmu nie wierzy. Zaczyna s"abno!& m.in. w Nowym Pern#& i mówi coraz ciszej – ale
skim Oku, Morskim Oku,
ju' tylko do siebie, tylko po to,
Bandzie, Nowym Momusie,
Cyruliku Warszawskim. Pa- Piotr Bu"ka jako Eugeniusz Bodo otoczony wianuszkiem pi%knych pa). 'eby nie zapomnie&, przestaje si$ buntowa&, kiedy godzi
mi$& o tych niezwyk"ych scesi$ z okrutnym losem umienach variètès jest 'ywa do dzira… Pi$k na ro la – Kwas
siaj. Niema"a w tym zas"uga
zas"u'y" na wielkie brawa.
tego genialnego artysty. SwoEugeniusza Bodo jako czaruj# rol$ radosnego amanta gra"
j#cego ulubie%ca publiczno!ci
tak'e w 'yciu. Strzeg" swojej
wykreowa" perfekcyjnie Piotr
prywatno!ci, mieszka" z matBu" ka. Wie rz$, 'e o tym
k#, nigdy si$ nie o'eni". Mia"
wszechstronnie utalentowapo!lubi& Tahitank$ Reri, z któnym m"odym arty!cie us"yszyr# zagra" w filmie „Czarna
my jeszcze wiele dobrego.
Per"a” – ale !lubu nie by"o.
Dzisiejsze tabloidy by go po'ar"y. W tam- ci# wszechstronnego artysty – Rafa" Sisic- Otoczony wianuszkiem pi$knych pa% bywa
tych czasach by" kochany i noszony na r$- ki, który przedstawienie na sosnowieckiej samotny, znajduje mi"o!&, to znowu j# gukach. Mo'na powiedzie&, i' wszyscy go roz- scenie równie' wyre'yserowa". Znakomi- bi, stawia wa'ne (szczególnie w dzisiejpieszczali, zw"aszcza wierna publiczno!& t# scenografi$ i kostiumy zaprojektowa"a szych, zwariowanych czasach) pytania
i nagle ten !niony na jawie sen prys". Wy- Aleksandra Szempruch a ca"o!& ozdobi" 'y- w pozornie b"ahych piosenkach. Bu"ka
buch"a wojna i po wielu perypetiach Bodo wio"ow# – raz szale%czo zabawn# (tam gdzie wykrad" tajemnic$ wielkiego sukcesu nietrafi" w tryby totalitarnej, komunistycznej trze ba) to zno wu kla sycz nie ele ganc - zapomnianego mistrza sceny, filmu i kabamachiny !mierci. Znalaz" si$ w sowieckim k# – choreografi# mistrz w tej dziedzinie Ja- retu. Do tego nie wystarczy doskona"e
opanowanie aktorskiego warsztatu (!piewa&,
"agrze. Nie móg" zrozumie& czego od niego kub Lewandowski.
Rafa" Sisicki wspomina jak to w jednej ta%czy&, recytowa& ka'dy mo'e si$ nauczy&
chc# t$pi oprawcy. Mia" obywatelstwo szwajcarskie, zna" j$zyki obce, pos#dzili go wi$c z gazet ukaza" si% artyku" opisuj#cy !mier& i to ca"kiem dobrze). Rola Bu"ki to wy'sza
o szpiegostwo i zam$czyli na !mier&. Zmar" 7 Bodo w stalinowskim "agrze. Szok. Panowa- szko"a jazdy. Wojciech Le!niak, Andrzej
pa(dziernika 1943 r. w Kot"asie nad Dwin# "o wówczas ogólne przekonanie, $e Bodo Rozmus i Piotr Zawadzki przejmuj#co pow obwodzie archangielskim. Spocz#" w bez- zgin#" w czasie II wojny !wiatowej, zastrze- kazali wszystko co z"e w sowieckich "alony przez Niemców. Rozpocz#"em poszuki- grach. Panie: Agnieszka Bie%kowska, Beimiennym grobie…
Eugeniusz Bodo urodzi" si$ w Genewie wania. W Akademii Teatralnej natrafi"em ata Deutschman, Katarzyna Gi'y%ska, Ewa
w 1899 r. jako Bogdan Eugène Junod, oj- na prac% magistersk# Magdaleny 'akow- Kopczy%ska (nie kryj$, 'e to od wielu lat
ciec Teodor Junod by" Szwajcarem, matka skiej (wówczas Cytowskiej) „Eugeniusz moja ulubiona aktorka), Edyta Ostojak,
Jadwiga Anna Dorota Dylewska polsk# Bodo. G"o!ne $ycie przemilczana !mier&”. Ewa *urawiecka – s# nie tylko pi$kne, ale
szlachciank#. Bodo to pseudonim stworzo- Pó(niej jeszcze jedna lektura „Eugeniusz przede wszystkim znakomicie ta%cz# i !pieny z pierwszych sylab imion swojego i mat- Bodo. Ju$ taki jestem zimny dra)” Ryszar- waj#. Towarzysz# im w nocnych szale%ki: Bogdan, Dorota. Kiedy by" ma"ym da Wola)skiego i ju$ wiedzia"em – musz% stwach panowie: Micha" Ba"aga, Przemydzieckiem rodzina przenios"a si$ do )o- stworzy& przedstawienie o jednym z najbar- s"aw Ka nia, Krzysz tof Ko rze niow ski
dzi – no i st#d dwa obywatelstwa: szwajcar- dziej lubianych i popularnych aktorów fil- i Tomasz Muszy%ski – co tu du'o gada&: bez
skie i polskie. Co – zdaniem Alicji Choi%- mu i teatru mi%dzywojennej Polski. Na pre- zarzutu. Ukochan# matk$ polskiego króla reskiej – w znacznym stopniu przyczyni"o si% mierze autor przywo"a" nazwisko Zbigniewa wii wzruszaj#co ukaza"a Krystyna Gawro%Rymarza, którego wiedza o muzyce i histo- ska. Przygotowanie wokalne zespo"u aktordo jego tragicznej !mierci.
Czy Lucyna to dziewczyna?, Pawe" i Ga- rii teatru mi$dzywojennego, o przedwojen- skiego na szóstk$ to zas"uga wspania"ego
we", Ja!nie Pan Szofer, Pi%tro wy$ej, Sk"a- nych seansach filmowych i gwiazdach muzyka Adama Snopka. Trwa dobra passa
ma"am, Strachy, Za winy niepope"nione – to z tamtych lat oraz znajomo!& ówczesnych Teatru Zag"$bia. Z ca"ego serca 'ycz$, 'etylko niektóre z wielkich kinowych hitów szlagierów okaza"a si$ bezcenna. To on po- by trwa"a bez ko%ca! Nigdy nie lubi"em piz udzia"em Eugeniusza Bodo. Z wielk# przy- móg" wybra& z przebogatego repertuaru Eu- sa& z"ych recenzji, wola"em s"abe spektakle
jemno!ci# dzi$ki TVP Historia s# ogl#da- geniusza Bodo te piosenki, które – jak mó- przemilcze&. Pisanie dobrych recenzji to czyne do dzisiaj a dawniej pokazywane by"y we wi Sisicki – najlepiej przedstawi# posta& sta przyjemno!& i za ni# Teatrowi Zag"$bia
wspania"ym cyklu Stanis"awa Janickiego bohatera. Te wszystkie elementy twórca serdecznie dzi$kuj$. Wszystkich kochaj#cych
„W starym kinie”, który gromadzi" przed te- spektaklu na deskach Teatru Zag"$bia powi#- teatr zapraszam do Sosnowca i zar$czam, 'e
gniota w repertuarze nie znajdziecie!
lewizorami niemniejsz# widowni$ od „Ko- za" w elektryzuj#c# ca"o!&.
Dwa 'ycia – to pe"ne rado!ci sprzed wojbry”. W filmie „Pi$tro wy'ej” uznanym
WITOLD KOCI+SKI
za jedn# z najlepszych polskich komedii za- ny i to tragiczne, wojenne, obozowe, powo!piewa" dwa swoje najwi$ksze przeboje: li, bezwzgl$dnie i brutalnie odbierane przez
Teatr Zag!"bia w Sosnowcu. EugeUmówi"em si% z ni# na dziewi#t# i Sex ap- komunistycznych oprawców – niczym filniusz Bodo – Czy mnie kto! wo"a?,
peal. Te i wiele innych niezapomnianych mowe kadry przesuwaj# si$ przed naszymi
scenariusz i re#yseria: Rafa! Sisicki, scepiosenek mo'na us"ysze& w Teatrze Zag"$- oczami. Raz jest ponuro, raz weso"o. Bunnografia i kostiumy: Aleksandra Szembia w Sosnowcu podczas znakomitego tujemy si$ przeciwko psychicznemu maltrepruch,
choreografia: Jakub Lewanto
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woncie i Brzydula) zafascynowany posta- do przerysowania. Twórcy sosnowieckiego

Defekacja
Rozrywki

Fot. Tomasz Zakrzewski

Fot. Tomasz Zakrzewski

i jedzcie” w Teatrze Rozrywki to kolejna pora#ka
tej sceny. Mo#e warto zastanowi$ si", dlaczego ostatnio
w repertuarze tego renomowanego teatru coraz wi"cej
pojawia si" nieudanych propozycji?
„Frank V”, którym Rozrywka otwiera!a ten sezon,
to niewypa!, ale „Bierzcie
i jedzcie” to ju# obstrukcja.
Gdyby nie %wietny, ale ka- Alona Szostak, Jacek Niepsujewicz, Dariusz Niebudek
meralny spektakl „Dwa ukochania” do sonetów Szekspira, trzeba by by!o zacz&$
tr&bi$ na alarm. Ale zanim
zatr&bi", spróbuj" powalczy$ z obstrukcj& – mo#e
w przysz!o%ci uda si" jej
unikn&$, a wtedy nie trzeba
b"dzie alarmowa$.
Cech& wyró#niaj&c& twórczo%$ Demirskiego i Strz"pki jest prowokacja. Prowokacj& przecie# soki z fizjologii, czego nie mo#na posztuka stoi nie od dzi%. Nie dziwi wi"c, wiedzie$ o Demirskim i Strz"pce.
#e ju# tytu! spektaklu ni& jest – „Bierz- W „Bierzcie i jedzcie” ca!y %wiat
cie i jedzcie” to przecie# ewangeliczne przes!ania go!a dupa, a wszystkie muprzes!anie z ostatniej Wieczerzy Pa'- zyczne akordy s& niczym wobec g!oskiej, które wybrzmiewa podczas ka#- %nego pierdni"cia, jakie ona wydaje,
dej chrze%cija'skiej mszy %wi"tej. Ale wydalaj&c na oczach publiczno%ci
to nie jedyne szarganie %wi"to%ci, z ja- wielk& kup". Dos!owno%$ „metafory”
powoduje za#enowanie.
kim mamy tu do czynienia.
Prapremier" tego „dzie!a” poprzedziSpektakl toczy si" w jelicie grubym,
a jego g!ówny temat to zdrowe – nie- !y liczne wywiady, w których arty%ci
zdrowe od#ywianie oraz diety, za po- ze swad& opowiadali o jego genezie
moc& których próbuje si" walczy$ ze i wyk!adali ide" tego spektaklu. Nie
zmor& wspó!czesnego spo!ecze'stwa, od dzi% mam takie wra#enie, #e im
jak& jest nadwaga. W towarzystwie wi"cej twórca mówi o tym, co chce
o jedzeniu mo#na dyskutowa$, w ko'- swym dzie!em przekaza$, tym mniej
cu gotowanie to sztuka kulinarna, satysfakcji ma widz, który przychodzi
a o sztuce na salonach si" rozmawia obejrze$ to, co mu tak zawzi"cie reklanie od dzi%. W dobrym towarzystwie mowano. I przeczucie, wsparte tym doo trawieniu i defekacji jednak si" nie %wiadczeniem, mnie nie zawiod!o.
Gdybym by!a dyrektorem Dariumówi, to temat dobry do przedyskutowania z lekarzem czy dietetykiem. szem Mi!kowskim, po prostu nie doDemirski i Strz"pka programowo do- pu%ci!abym do premiery „Bierzcie
brego towarzystwa unikaj&, a jak ju# i jedzcie”. Dlatego, #e spektakl ten to
musz& si" w nim pojawi$, to ostenta- po prostu hucpa. I nie chodzi tu o szocyjnie przychodz& na salony w dre- kowanie form& i tematem, z których
sach. Nic zatem dziwnego, #e przygo- s!ynie ta para teatralnych twórców,
towuj&c „Bierzcie i jedzcie”
poszli tropem surrealistycznego filmu „Widmo wolno%ci” Luisa Bunuela sprzed
czterdziestu lat, w którym
spo!eczne zasady zostaj&
odwrócone. Tam podczas
przyj"cia wytworni go%cie
siedz& wokó! sto!u na sedesach i rozmawiaj& o filozofii, za% jedz& w ustronnym
miejscu, bo jedzenie, w odró#nieniu od wypró#niania
si", jest czynno%ci& wstydliw&. Humor Bunuela jest
wyrafinowany, cho$ czerpie

a o co%, co nazywamy rzemios!em teatralnym, a którego w „dziele” tym po prostu zabrak!o.
„Po!o#nice szpitala %w.
Zofii” – pierwszy zrealizowany na scenie Teatru Rozrywki spektakl Demirskiego
i Strz"pki, by! otwarciem jaki% nowych drzwi. Musical
spo!ecznie zaanga#owany,
publicystyczny – to by!a
%wie#a propozycja. Chwali!am wówczas dyrektora Dariusza Mi!kowskiego za odwa#n& decyzj" wystawienia
tamtej sztuki, ale te# wskazywa!am na jej niedoskona!o%ci. Pisa!am w listopadzie 2011 roku na !amach
„(l&ska”: „Dramaturgi" maj& tylko niektóre sceny, ale
ca!o%$ ju# jej nie posiada.
Arty%ci nadu#ywaj& nadmiernej ekspresji, wi"kszo%$
artykulacji – i tych mówionych i tych %piewanych – to
po prostu wrzask, jakby autorzy inscenizacji chcieli na materi" teatru prze!o#y$ «Krzyk» Muncha. To powoduje, #e trzyipó!godzinne wieloobsadowe
widowisko nu#y”.
Twórcy „Bierzcie i jedzcie” nie
wyci&gn"li wniosków z tamtej przygody, wr"cz przeciwnie, zamiast rozwija$ si", cofn"li si" w twórczym rozwoju. „Bierzcie i jedzcie” to nie
sztuka, ale zaledwie jej zamys!, nieporadnie prze!o#ony na j"zyk teatru.
W tek%cie panosz& si" bana!y i króluje grafoma'ski be!kot, na scenie
triumfuj& za% stare, zgrane pomys!y,
niewybredne #arty i pusty wyg!up. Akcja – je%li w ogóle taka jest – toczy si"
niemrawo, nie ma tempa ani zwrotów.
Dzie!o to na pewno nie jest musicalem, a songi i piosenki s& okropne,
na szcz"%cie dla uszu jest ich – jak
na muzyczne dzie!o – ma!o.
Widz marzy o tym, by to ponad
trzygodzinne pseudowidowisko si"
jak najszybciej sko'czy!o. Ten, który wytrwa do ko'ca, wyjdzie z Rozrywki ze zgag&. Demirski ze Strz"pk& pokazali bowiem go!&
dup" publiczno%ci, w efekcie czego nast&pi!a defekacja Teatru Rozrywki. )enada i tyle.
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czekiwany spektakl duO
etu Pa we! De mir ski
i Monika Strz"pka „Bierzcie

DANUTA
LUBINA-CIPI*SKA
Bierzcie i jedzcie – tekst Pawe!
Demirski, muzyka Jan Su"wi!!o, re#yseria Monika Strz$pka,
scenografia Micha! Korchowiec, choreografia Cezary Tomaszewski. Prapremiera w chorzowskim Teatrze Rozrywki 14
grudnia 2013 roku.
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as%u&ona dla promowania muzyki
Z
polskiej firma p%ytowa Acte Prealable opublikowa%a p%yt', na której zare-
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jestrowane zosta%y nieznane i nigdzie poprzed nio nie pu bli ko wa ne utwo ry
akordeonowe dwóch wielkich $l#skich
kompozytorów: Edwarda Bogus%awskiego i Andrzeja Krzanowskiego. Inicjatork# publikacji by%a akordeonistka
Ewa Grabowska-Lis zwi#zana z Instytutem Muzyki Akademii im. J. D%ugosza w Cz'stochowie. Na p%ycie umieszczo no: Su ple ment for ac cordion
Edwarda Bogus%awskiego z 2002 roku
oraz Polish folk tunes na chór mieszany, zespó% akordeonowy i perkusj'
z 1989 roku tego& kompozytora. Z twórczo $ci An drze ja Krza now skie go
uwzgl'dniono I Kwartet akordeonowy
z 1971 roku (a wi'c jeszcze z okresu studiów), który uznawano za zaginiony,
lecz odnalaz% si' przed dwoma laty
w domowym archiwum pa(stwa Krzanowskich. Wykonawcami wymienionych dzie% s# akordeoni$ci: Ewa Grabowska-Lis, Daniel Lis, Eneasz Kubit,
Leszek Ko%odziejski, Marcin Jab%o(ski,
Agniesz ka Ba gi( ska, Adam Po te ra
i Piotr Cho%o%owicz, perkusistka Paulina Drzazgowska, sopranistka Magdalena Seman oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach pod
dyrekcj# nieod&a%owanej pami'ci Czes%awa Freunda.
Mimo &e prezentowane dzie%a powstawa%y w odst'pach dwudziestoletnich, wiele je %#czy. Rzecz jasna, przede
wszystkim przeznaczenie na akordeon.
Andrzej Krzanowski by% koncertuj#cym akor de oni st#, zna% in stru ment
na wylot, wi'c nie dziwi, &e szczególnie
w m%odo$ci po$wi'ca% mu jako twórca
najwi'cej uwagi. Edward Bogus%awski
pokocha% akordeon w ostatnich latach &ycia – pozna% jego mo&liwo$ci dzi'ki
wspó%pracy z Joachimem Pichur#. Andrzej Krzanowski wprawia% si' ju&
w czasie studiów w kompozycje %#cz#ce duch eksperymentu (przede wszystkim brzmieniowego) i tradycyjny liryzm.
Bogus%awski „nawróci% si'” na akordeon w czasie, kiedy poszukiwa% mo&liwo$ci wyj$cia poza idiom awangardowy. I u niego objawi%a si' wówczas nuta
romantyzuj#ca. S%ycha* j# wyra)nie
w Polskich pie"niach ludowych – utworze napisanym na zamówienie zagranicznych wykonawców (dlatego ma tak
nietypowy sk%ad i obecno$* równie nietypowych w muzyce Bogus%awskiego inspiracji muzyk# ludow#).
Zwyk%o si' uwa&a* Bogus%awskiego
i Krzanowskiego za przedstawicieli
dwóch ró&nych generacji, tymczasem
w tym zestawieniu, w jakim zostali zaprezentowani na p%ycie, ujawnia si' ich
g%'bokie pokrewie(stwo. Zreszt#, wiekowo ró&nili si' tylko o dziesi'* lat – to
za ma%o na dwa pokolenia… Mo&na
przyj#*, &e na obu twórców oddzia%a%

MI!DZY"NUTAMI

Bogus!awski i Krzanowski
– muzyka na akordeon

„duch czasu”, czyli nowego romantyzmu,
który pocz#wszy od lat 70. XX wieku
systematycznie uciera% rogi awangardzie i wytycza% drog' dla tego rodzaju
muzyki, jak# zaproponowa% Kilar czy Górecki.
Dodajmy, &e p%yta ma starannie zredagowan# ksi#&eczk', a autork# tre$ciwych
komentarzy do utworów jest Ewa Grabowska-Lis.

Muzyka w Cz!stochowie
Akademii im. J. D%uInygonistycieszatutkawwyMuCz'zytomstokicho
wie wyda% obszerMuzyka w Cz!stocho-

wie. Wyszed% on pod redakcj# naukow#
Anny Stachury-Bogus%awskiej, a sk%adaj# si' na( artyku%y napisane zarówno
przez pracowników Instytutu, jak i osoby zaproszone z zewn#trz. Bardzo nowoczesny jest zamys% tre$ci – obj'to refleksj# nie tylko pa(stwowe i miejskie
instytucje muzyczne, ale i muzyczn#
dzia%alno$* klasztoru jasnogórskiego.
W ten sposób prze%amany zosta% tradycyjny podzia% na cz'$* $wieck# i religijn# kultury muzycznej, ju& nieaktualny,
zw%aszcza w przypadku Cz'stochowy,
w której oba nurty od kilku dekad zaz'biaj# si' ze sob#, tworz#c wspólne obszary. Najbardziej znanym z nich jest festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”,
wspó%tworzony przez Filharmoni' Cz'stochowsk#, ale dochodzi do tego jeszcze dzia%alno$* edukacyjna, wydawnicza
itp. Drug# kapitaln# zalet# omawianej publikacji jest w%#czenie w obszar zainteresowa( autorów dzia%alno$ci muzycznej mniejszo$ci narodowych – omówiono
m.in., piórem Wandy Malko, prac' &ydowskich stowarzysze( kulturalnych.
Rozwa&ania autorów publikacji mieszcz# si' zasadniczo w ramach XX
i XXI wieku, z niewielk# retrospekcj# potrzebn# na zarysowanie genezy poszczególnych zjawisk – tu nale&y wymieni*
niezwykle cenny zarys dziejów kultury
muzycznej Jasnej Góry napisany przez
wybitnego muzykologa $l#skiego, czu-

waj#cego obecnie nad badaniami zawarto$ci muzycznej klasztornego archiwum,
Remigiusza Po$piecha. Do klasztornego
archiwum zajrza%a te& Marta Popowska,
prezentuj#c kilka najcenniejszych starodruków muzycznych z jego zasobu. Autorzy dwóch artyku%ów na temat &ycia
muzycznego w Cz'stochowie w okresie1900–1939: Robert Gawro(ski i Wanda
Malko wykorzystali w szerokim zakresie )ró d%a ar chi wal ne i pra so we,
przy czym w ostatnim przypadku si'gn'li
nie tylko po pras' regionaln#, ale i „ogólnopolsk#”. Da%o to mo&liwo$* spojrzenia na przedstawiane fakty z szerszej perspektywy, otwieraj#cej ciekawy widok
na rzeczywiste proporcje uk%adu centrum-prowincja, jaki ukszta%towa% si' na ziemiach polskich w czasach zaborów.
Na cz'$* powojenn# relacji sk%adaj# si'
prace ojca Nikodema Kilnara, Paw%a
Skargi, Maryli Renat, Ewy Grabowskiej-Lis, Beaty M%ynarczyk, Ma%gorzaty Zuzanny Nowak, Adama Mroczka
i Macieja Zagórskiego, po$wi'cone instytucjom koncertowym, festiwalom
i muzycznym placówkom edukacyjnym
w Cz'stochowie. Uporz#dkowano w ich
ramach imponuj#c# liczb' informacji
o &yciu muzycznym miasta. Publikacja
jest zaopatrzona w noty o autorach, biblio gra fi' oraz in deks oso bo wy.
Pod wzgl'dem redakcyjnym jest nienaganna, a i od strony graficznej co najmniej zadowalaj#ca. Przyda si' nie tylko osobom, które interesuj# si' &yciem
muzycznym Cz'stochowy, ale i tym, którzy chcieliby zabra* si' za dokumentowanie &ycia kulturalnego innych o$rodków. Pozornie wiele ju& zrobiono na tym
polu, ale g%ównie s# to prace magisterskie i licencjackie pisane na kierunkach
niegdy$ nazywaj#cych si' Wychowaniem
muzycznym, a teraz – Edukacj# artystyczn#. +atwo zgadn#*, &e spoczywaj#
w archiwach, wi'c praktycznie nie ma
do nich dost'pu. Gdyby je odkurzono
i wpuszczono do internetu, mog%oby si'
okaza*, &e gromadzona pracowicie przez
anonimowych magistrantów wiedza na temat wydarze( kulturalnych na „prowincji” góruje nad t#, któr# mamy na temat
metropolii, a nawet o$rodków sto%ecznych.
Syntetyczne prace o &yciu muzycznym
Warszawy, Lwowa i Krakowa obejmuj#
jedynie wiek XIX. Historia kultury muzycznej Poznania i Wilna „doci#gni'ta”
jest do drugiej wojny, ale i tak nie jest pe%na, jako &e dotychczas by%o w zwyczaju
relacjonowa* jedynie dzia%alno$* polskich $rodowisk w tych miastach. O sytuacji bada( „na odcinku” ,l#ska mo&na
powiedzie* wiele dobrego, ale i tu mamy
du&e braki, g%ównie dotycz#ce dzia%alno$ci $rodowisk niemieckich i &ydowskich.
Przeszkod# dla nadrobienia zaleg%o$ci
mo&e by* coraz rzadsza znajomo$* j'zyka niemieckiego w$ród m%odych osób, nie
mówi#c ju& o hebrajskim i jidysz – tu
daleko nam do Krakowa, szczyc#cego
si' najlepszym Instytutem Judaistyki
w Polsce.
MAGDALENA DZIADEK

HENRYK)BZDOK

Studiowali"my rze!b' na pierwszym i czwartym roku, bardziej
wtedy pozna$em rze!biarzy ni& ich rzemios$o. O Reinholdzie Dominie rze!biarzu z Chorzowa, zaznajamiaj#cym nas z tajnikami anatomii ju& kiedy" wspomnia$em, jak i o Stanis$awie Marcinowie te&,
ale o Jacku Puget’cie nie.
Ten&e Puget przyby$ kiedy" na Narad' Wydzia$u do ASP w Katowicach, sekretarka Irena widz#c go wchodz#cego do sekretariatu s#dzi$a, &e to jaki" ja$mu&nik, wi'c da$a mu pi'% z$otych...
To mog$o si' zdarzy%, bo Jacek ubiera$ si' z elegancj# kloszarda, przepasany paskiem do noszenia spodni, na wysoko"ci bioder,
jakim" ci p$aszczem okryty.
Wiele o nim by$o zabawnych przypowie"ci, które bardziej wi#za$y si' z jego niedba$# sylwetk# ni& z jego wybitnymi dzie$ami.
Pytany niegdy" jak to jest, &e w przeciwie(stwie do ma$&onki i starszego syna Jasia, m$odszy Franu" jest zawsze czysty.
– A co w tym dziwnego? Odpowiedzia$ Jacek. – Franio si' myje.
Zdarzy$o si', &e Stanis$aw Marcinow i Jacek Puget odwiedzili studentów w pracowni rze!by.
Tak to wspomina Dorota Adamiec – rzetelna malarka i kole&anka z pracowni Jana Dutkiewicza:
Wyczuwa$o si', &e obaj Panowie profesorowie byli mocno
wczorajsi.
Podeszli do mej rze!by i jeden
zniekszta$conym kciukiem jak
szpachl# (po tym pozna% rze!biarzy) zjecha$ po mojej rze!bie – „ja bym tak”, a drugi no&em – „a ja bym, tak”... tak „takowali”, a& zosta$ jeno go$y
sztylec konstrukcji rze!by, glina le&a$a wokó$ na pod$odze, popatrzyli jeszcze chwil' co uczynili po czym Marcinow z min#
wyra&aj#c# zniech'cenie twórczym zmaganiem, powiedzia$:
– Eeeeeeeh,... chod!my si'
czego" napi%”.

No i poszli.
Acio Starczewski u"miecha$ bezd!wi'cznie si' pod nosem...
A nast'pnego dnia zaliczenie, nie by$o mi
do "miechu, trzeba co" stworzy%...
Na starym rusztowaniu parasola, przy pomocy banda&y gipsowych ulepi$am tak#
nieco sp$aszczon# kul' z wystaj#cymi drutami – robalami, no podobne to by$o do morskiej miny...
Acio pocieszy$ mnie ze znawstwem – „&eby" sobie nie my"la$a, &e za 20 minut mo&na co" zrobi%, co inni robi# przez miesi#ce”.
No i przyszed$ Marcinow, popatrza$ i si'
zachwyci$, mo&e pami'ta$, jak# mi zrobi$ demolk', a mo&e naprawd' zas$u&y$am... Dosta$am pi#tk'... a Acio, ju& tego nie skomentowa$.
!
ze!b' mieli"my na ASP niejako dodatkowo, ot tak przez dwa lata, &eby wieR
dzie% jak utrzyma% wilgotno"% gliny i pion.
O pionie potem.
Zaj'cia mieli"my w najni&szym pomieszczeniu budynku, w dawnej kuchni niegdysiejszego kasyna. Pracowali"my pod prze-

wodnictwem prof. Marcinowa, naturalizowanego górala z Nowego Targu, lubi#cego chodzi% w ugrowych sztruksowych odzieniach
o grubym splocie.
Korekt' rozpoczyna$ od wbicia no&a w czo$o glinianej rze!by
i poci#gniecia nim w dó$.
– Tu jest pion, mawia$... A potem zaczyna$ rze!bi%.
Wyrywa$ glin' z szyi rze!by i dok$ada$ do twarzy. Zapomina$
si' tak, &e do studenta mawia$:
– Prosz' obróci% modela...
Z autora student przechodzi$ do roli obrotowego, by potem
po sko(czonej lekcji rze!bienia, nie robi% nic wi'cej, bo jak dotkn#% gliny któr# sam profesor modelowa$.
Takich autorów, przy których rze!bach pracowa$ Profesor by$o czterech do pi'ciu i Ci na ko(cu roku otrzymywali stopie( „bardzo dobry”.
Tyle pó$ &artem, Stanis$aw Marcinow by$ znakomitym rze!biarzem, twórc# wielu znanych dzie$, w tym wielu w powstaj#cym
Parku Kultury.
W czasie cotygodniowych pobytów w Katowicach, zatrzymywa$
si' u Rafa$a Pomorskiego przy ul. Dyrekcyjnej.
Zdarzy$o si', &e po&yczy$ od Rafa$a 100 z$ i d$ugo nie oddawa$.
Kiedy" potem pojawi$ si'
u profesora z tekturow# walizk# pe$n# pieni'dzy tj. z honorarium za wykonany pomnik &o$nierzy na placu Wolno"ci.
Kiedy po$o&y$ walizeczk'
na stole i zacz#$ przelicza% pieni#dze zbli&y$ si' do niego Rafa$ i rzek$ nie"mia$o:
– S$uchaj Staszku, czy móg$by" mi odda% te sto z$otych...
Marcinow zatrzasn#$ wieko
wa liz ki, spoj rza$ zdu mio ny
na Rafa$a i powiedzia$:
– Wiesz Rafa$, nie my"la$em, &e je ste" tak pa zer ny
na pieni#dze.
!
Rys. Henryk Bzdok

Czcz#c papie&a Polska postawi$a wiele
pomników Jana Paw$a II na coko$ach, potem inne pomniki (zgodnie z za widzian#
mod#) zesz$y na poziom chodnika i przysiad$y na $aweczkach tak by zostawi%
wolne miejsce, dla ludzi chc#cych w dobrym towarzystwie trafi% do albumu fotografii rodzinnej.
I tak jak zawsze w Polsce, zaistnia$a moda w liczebno"ci bije "wiatowe rekordy.
Ju& prawie ka&de wi'ksze miasto ma
swego siedz#cego bohatera.
Teraz z pomnikorodnymi inicjatywami wychodz# mniejsze miasteczka, za" wyobra!ni brakuje by ogarn#% liczb' pomników, które stan'$yby po innym wyborczym zwyci'stwie.
Sam te& rze!b# od pierwszych lat studiów
zmaga$em si'... mia$em nawet pewne znacz#ce osi#gni'cia.
Niestety moja najwi'ksza (ponad dwumetrowa) rze!ba zrealizowana z rozmachem
w roku 1959 w Parku Kultury nie zachowa$a si', cho% by$a nagrodzona pierwsz# nagrod# w Konkursie na rze!b' w "niegu.

Anegdoty

ze!biarze to w naszym "rodowisku ci,
R
którzy tworz# dzie$a w 3D, ogl#da%
mo&na je bez okularów.
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Obserwowane
z zimn#
krwi#

na dzie! przed "mierci# autora) fascynuje tym, za co jego przeciwnicy go nienawidzili – igraniem z rzeczywisto"ci#. Metoda pisarska TC polega$a bowiem m. in.
na tym, i% materia$u wyj"ciowego dostarcza$o mu zawsze %ycie podpatrywane
na ró%nych poziomach. Z równym pietyzmem autor „Obserwacji i szkiców”
pochyla si& nad s$u%#c# z Sycylii co Gret# Garbo czy Elisabeth Taylor. Równie fascynuj#cy jest dla niego nowojorski kolega po piórze, jak prowincjonalny detektyw, prowadz#cy niemo%liw# do rozwi#zania spraw& serii morderstw.
Spo"ród ró%nych przejawów ameryka!skiego %ycia, trzeba to powiedzie',
Truman Capote wybra$ w$a"nie zbrodni&
jako jeden z najbardziej intryguj#cych.
Wida' to by$o wyra(nie w jego reporta%u-powie"ci „Z zimn# krwi#” i wida'
równie wyra(nie w eseju-reporta%u, czy
mo%e raczej wywiadzie z Robertem Beausoleil, jednym z guru-mordecrów
z tzw. grupy Mansona. Wszystkie niedomówienia, przemilczenia oraz powtórzeTruman Capote: Portrety i obserwacje.
nia ze strony zabójcy tworz# niecoEseje. Wydawnictwo Albatros A. Kury!odzienn#, lecz wymown# przes$ank&
wicz, "ód# 2012.
do oceny moralnej jego czynu oraz
okre"lenia jego poziomu umys$owego.
Mog$oby si& wydawa', i% tak subtelne narz&dzie s$u%#ce do pokazania czynu
skrajnie brutalnego i prymitywnego, jakim jest mord musi sprowadzi' autora,
a wraz z nim czytelników na manowce.
A jednak jest przeciwnie, dotykamy jakiej" nieuchwytnej, wr&cz metafizycznej,
a przez to bardziej przera%aj#cej tkanki,
która uzmys$awia nam potencjalne z$o
tkwi#ce w ka%dym z nas.
W tym zbiorze eseistycznych tekstów
nie brakuje tak%e liryki. Liryki proz#,
rzecz jasna. Oto przyk$ad: „Ulice Nowego Orleanu maj# d$ug#, samotn# perspektyw&; w pustych godzinach panuje
na nich atmosfera jak u de Chirico, a rzeczy niewinne, zwyczajne (twarz, na któr# pada uko"nie "wiat$o zza okiennic, zae"li przed wytworami wspó$- konnice sun#ce w oddali, grube, ciemne
czesnej poezji zdarza si&, i% sta- rami& wywieszone niedbale z jakiego"
j& bezradny, jako %e jej indywi- okna, samotny czarnoskóry ch$opiec przydualizm i hermetyczno"' zdaje si& cz&- kucni&ty w bocznej uliczce, wydmuchusto przekracza' wszelkie granice, to j#cy ba!ki mydlane i obserwuj#cy ze
wspó$czesna proza raczej jest tym me- smutkiem, jak unosz# si& i p&kaj#) nabiedium, które dobrze odbieram i jestem raj# cech przemocy... Wiedziony wew stanie w$a"ciwie na nie zareagowa'. wn&trznym przymusem ruszy$em do "rodAle w$a"ciwie, to znaczy jak? Zrozu- ka... Wisia$ na wierzbie – m&%czyzna
mie'? Wzruszy' si&? Unie"' si& w me- o twarzy bandyty z kr&conymi platynowytafizyk&? Otó% to. Wszystko to razem, mi w$osami; wisia$ tak wiotko, jak sama
i ka%de z osobna. Problem w tym, i% te- wierzba. W tym milcz#cym, dusznym
go rodzaju stan zachwycenia zdarza mi ogrodzie wia$o groz#... Zamkni&te okna
si& niezwykle rzadko. Dlaczego? Zapew- przypatrywa$y si& "lepo; "lady "limaków
ne na skutek prze$adownia, jak to okre- l"ni$y srebrzy"cie na li"ciach alokazji i nic
"la pewna moja bardzo wykszta$cona nie porusza$o si& z wyj#tkiem jego cienia.
znajoma, polonistycznym pitu-pitu. Bo Kiwa$ si& nieco, w przód i w ty$, chocia%
przecie% nie dlatego, %e literatura bywa nie by$o wiatru. Pier"cie!, który mia$
kiepska, bo takiej tezy nie mia$bym od- na palcu, l"ni$ w s$o!cu, a na ramieniu widnia$o wytatuowane imi&, «Francy». Pies
wagi postawi'.
No i w$a"nie od kilku dni znajdowa$em pochyli$ $eb, %eby si& napi' z fontanny, a ja
si& w stanie takiego zachwycenia za spra- uciek$em. Francy – czy to z jej powodu si&
w# jednego z najwi&kszych mistrzów zabi$? Nie wiem. N.O. to tajemne miejsce.”
Tak%e bardzo emocjonalne s# portrewspó$czesnej prozy "wiatowej, Trumana Capote. Jego ksi#%ka z$o%ona z tek- ty ludzi i obserwacje miejsc poczynione
stów pisanych niemal do ostatniej chwili we W$oszech. Mo%na zauwa%y', %e Ca%ycia (szkic o Willi Cather napisany pote, który, o czym ju% wspominali"my,
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bra$ cz&sto na warsztat wielkich tego
"wiata i bywa$ wobec nich z$o"liwy, a nawet okrutny, to wobec tych najskromniejszych bywa$ pe$en ciep$a, a nawet tkliwej czu$o"ci i zainteresowania.(Fontana
Vecchia).
Ca$kiem inn# natur& ma reporta% zatytu$owany „S$ycha' muzy”. To odyseja nowojorskiego zespo$u wystawiaj#cego
oper& George’a Gershwina „Porgy and
Bess” po Zwi#zku Sowieckim w 1956 roku. Rzecz napisana bez cienia z$o"liwo"ci daje obraz czasem zabawnej, czasem
irytuj#cej, a czasem dramatycznej konfrontacji wyobra%e! ameryka!skich artystów, w wi&kszo"ci o nastawieniu, wedle
ameryka!skich standardów, lewicowym,
z ponur# rzeczywisto"ci# komunistycznego, autorytarnego pa!stwa. Co bardzo
ujmuj#ce, nie ma w tym tek"cie ani jednego z$o"liwego zdania pod adresem ludzi. Pami&ta' nale%y, i% by$o to w okresie poprzedzaj#cym wydarzenia na W&grzech, w dobie minimalnego odpr&%enia,
kiedy w USA niektórzy intelektuali"ci usi$owali lansowa', i% komunizm to ustrój
jak ka%dy inny, a problemy s# wynikiem
ludzkiej g$upoty i niedojrza$o"ci. TC nie
kupi$ tego punktu widzenia i dzi&ki temu
otrzymali"my cudowny literacko, a do tego obiektywny tekst, który czyta si&
z tym wi&ksz# przyjemno"ci#, i% niektórzy z nas pami&taj# by' mo%e wyst&p tego zespo$u w Katowicach (ni%ej podpisany jedynie z opowiada!, jako %e by$
zbyt m$odociany, by zabrano go do Hali
Parkowej).
Ciekawy jest tak%e autowywiad wielkiego pisarza, uchylaj#cy r#bka tajemnicy zwi#zanego z jego metod# pisarsk#.
– Czy jest pan osob! szczer!?
– Jako pisarz – owszem, tak sadz". Prywatnie – có#, to kwestia dyskusyjna; niektórzy przyjaciele uwa#aj!, #e opowiadaj!c o wydarzeniach czy nowinach,
mam sk$onno%& do wprowadzania zmian
i upi"ksze'. Ja to uwa#am po prostu
za „o#ywianie” historii. Innymi s$owy,
za form" sztuki. Sztuka i prawda to niekoniecznie dobrana para.”
Niektóre teksty znane ju% s# polskiemu
czytelnikowi, m.in.”Muzyka dla kameleonów”. Jednak wi&kszo"' tekstów zawartych w „Portretach i obserwacjach” trafia
do r#k polskiego odbiorcy po raz pierwszy. Ten zbiór stanowi dope$nienie swojego rodzaju, bez którego znajomo"' twórczo"ci Trumana Capote nie by$aby satysfakcjonuj#ca. Rozmaicie oceniany za %ycia, z kart tej sporej obj&to"ci (niemal sze"'set stron) ksi#%ki przemawia do nas z ca$ym swoim kunsztem pisarskim i udowadnia, i% zas$uguje na opini& jednego z najwi&kszych w gronie dwudziestowiecznych
pisarzy ameryka!skich. Dla mi$o"ników
prozy ameryka!skiej – lektura absolutnie
obowi#zkowa. Dla lubi#cych reporta%e
i eseje oraz proz& synkretyczn# – chyba
tak%e. Chwa$a wydawcy za podj&cie ryzyka, jako %e wydawanie literatury z najwy%szej pó$ki wi#%e si& ze znacznym ryzykiem.
Takie czasy.
WITOLD TURANT

dzi% powie%ci sygnowanych nazwiskiem
Brontë. Faktem jest, &e to ona po %mierci sióstr wykreowa!a romantyczn$ legend# o trzech wyobcowanych córkach
ubogiego pastora pisz$cych oburzaj$ce
ówczesne spo!ecze'stwo powie%ci. Historia ta przetrwa!a dziesi$tki lat i jest
dzi% powszechnie przyjmowana za prawd# – a jednak i w niej nie brakuje znaków zapytania. Gdzie si# podzia!a rzekoma najwcze%niejsza twórczo%" Emily i Anne? Dlaczego to wy!$cznie Charlotte prowadzi!a korespondencj# z wydawcami? Jak umar! Branwell Brontë
– jedyny syn pastora, utracjusz uzale&niony od opium i alkoholu? Kim by!a
Emily Brontë, o której tak niewiele
wiemy poza tym, &e nie przystawa!a
do %wiata, w którym &y!a? I wreszcie
– czy to ona napisa!a Wichrowe Wzgórza – jedno z arcydzie! literatury angielskiej (nienowe s$ przypuszczenia przypisuj$ce autorstwo Branwellowi)? To tylko niektóre z do dzi% nierozwi$zanych
zagadek literatury zwi$zanych z siostrami z Haworth.
Eryk Ostrowski stara si# te zagadki
rozwik!a" i dochodzi do zaskakuj$cych
(&eby nie napisa": szokuj$cych) wniosków. Przyjmuje – jak ju& wspomnia!em – &e stworzenie siostrzanego literackiego tria jest tylko sprytn$ manipulacj$
Charlotte Brontë, która przypisuj$c Emily i Anne w!asn$ twórczo%", chcia!a je
w ten sposób zabezpieczy" finansowo.
Po przedwczesnej %mierci obu m!odszych sióstr ta, która zosta!a przy &yciu
musia!a brn$" we w!asne k!amstwo
(cho"by z obawy przed sankcjami prawnymi wynikaj$cymi z oszukania wydawcy). Te hipotezy znajduj$ zdumiewaj$co wiele poparcia nie tylko w badaniach
zagranicznych literaturoznawców, które zostaj$ przytoczone w niniejszej publikacji (cho" sam Ostrowski nie zawsze
si# z nimi zgadza), czy w ogólnie ustalonych faktach (wydawca Thomas Newby – b#d$cy w posiadaniu r#kopisów
pierwszych powie%ci sióstr – za%wiadcza!, &e wszystkie by!y napisane jedn$
r#k$), ale równie& w literackiej spu%ci(nie samych sióstr Brontë. W swoich dociekaniach Ostrowski nie ogranicza si#
wy!$cznie do powie%ci, analizuj$c te& listy, notatki czy pami#tniki. Zestawia ze
sob$ fragmenty tekstów rzekomo ró&nego autorstwa, a zdumiewaj$co do siebie
zbli&onych. Bada niejasne okoliczno%ci
powstania poszczególnych utworów,
wskazuje niespójno%" konstrukcyjn$
Shirley, Vilette czy Wichrowych Wzgórz
szuka uzasadnienia dla niektórych decyzji podj#tych przez Charlotte. Wszystko
robi nie tylko z widoczn$ pasj$, ale
przede wszystkim z rzetelno%ci$ i jest
w tym przekonuj$cy. Trudno mu nie
uwierzy" – cho" jednocze%nie nie mo&na zapomnie", &e pewno%ci mie" nie sposób. Znaki zapytania zostaj$ tu zast$pione kolejnymi znakami zapytania.
Niejako osobn$ – ale wbrew pozorom
wcale nie marginaln$ – kwesti$ pozosta je to, jak re we la cje ujaw nio ne

Eryk Ostrowski Charlotte i jej siostry
!pi"ce. Wydawnictwo MG. Kraków 2013.
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eszcze do niedawna polski czytelnik móg! zapozna" si# jedynie z niewielk$ cz#%ci$ literackiego dorobku sióstr Brontë, wybitnych angielskich pisarek. Wielokrotnie
wznawiano zachwycaj$ce kolejne pokolenia odbiorców powie%ci: Wichrowe
Wzgórza Emily Brontë, Dziwne losy Jane Eyre oraz Villette Charlotte Brontë,
za% pozosta!e ich dokonania jakby lekcewa&ono. Ta sytuacja zmieni!a si#
w ci$gu ostatnich dwóch lat, gdy opublikowano Lokatork! Wildfell Hall
i Agnes Grey pióra Anne Brontë, trzeciej z utalentowanych sióstr, a tak&e pozosta!e powie%ci autorstwa Charlotte
(Shirley, Profesor). Dost#p do nieznanych dot$d ksi$&ek pisarek z Haworth
pozwala na nowe odczytanie nie tylko
ich twórczo%ci, ale tak&e obros!ej legend$ biografii (jednej z najbardziej fascynuj$cych w historii literatury). Owocem
takiego %wie&ego spojrzenia jest ksi$&ka Eryka Ostrowskiego Charlotte Brontë
i jej siostry "pi#ce.
T# pozycj# – o której by!o g!o%no jeszcze przed oficjaln$ premier$ – reklamowano niekiedy jako pierwsz$ polsk$
biografi# Charlotte Brontë. Czy s!usznie?
Nie do ko'ca. Wszak na naszym rynku
od dawna dost#pne s$ biografie sióstr
z Haworth, w których posta" Charlotte
zajmuje najwi#cej miejsca (doskona!a,
napisana z rozmachem Na plebanii
w Haworth autorstwa Anny Przedpe!skiej-Trzeciakowskiej wydana po raz
pierwszy w 1990 roku oraz du&o skromniejsza acz niepozbawiona ciekawych
spostrze&e' ksi$&ka Siostry Brontë pióra Ewy Kraskowskiej z 2006 roku).
Trzeba jednak przyzna", &e Ostrowski
ujawnia sporo faktów z &ycia autorki
Dziwnych losów Jane Eyre nieobecnych dot$d w %wiadomo%ci polskiego
czytelnika (takich jak cho"by jej fascynacje maso'skie czy obawa przed nag!$
%mierci$), a tak&e wysnuwa ciekawe i dobrze uzasadnione teorie (na przyk!ad dotycz$ce zwi$zku z Arthurem Bellem
Nicollsem – pó(niejszym m#&em pisarki). Nie jest to banalna pogo' za sensacj$ – Ostrowski kre%li portret pisarki
z ogromn$ empati$, a jego odwa&ne hipotezy znajduj$ potwierdzenie w wielu
zachowanych (ród!ach.
Warto zaznaczy", &e momentami ta
ksi$&ka przypomina raczej analiz# krytyczn$ biografii, opart$ w du&ej mierze
o twórczo%" (a te dwie p!aszczyzny zawsze %ci%le !$czy!y si# ze sob$ w przypadku Charlotte Brontë). Oczywi%cie odniesienia do utworów rodze'stwa z Haworth znajdowa!y si# równie& w publikacjach Przedpe!skiej-Trzeciakowskiej
i Kraskowskiej, ale nie na tak$ skal# (zapewne z racji tego, &e czytelnik nie móg!
si# zapozna" z wi#kszo%ci$ powie%ci
sióstr z racji braku ich polskich t!umacze'). Jednak takie podej%cie, skupienie
w równej mierze na &yciorysie i na twórczo%ci, ma jeszcze inn$ przyczyn#. Eryk
Ostrowski utrzymuje, &e Charlotte napisa!a wszystkie (!) ze znanych nam ju&

w Charlotte Brontë i jej siostry "pi#ce
zostan$ przyj#te przez czytelników.
Nie mo&na Ostrowskiemu odmówi"
ani imponuj$cej wiedzy, ani rzetelno%ci, ani prawdziwej pasji. Jego tezy si#
broni$, ka&de przypuszczenie jest poparte dowodami. Jednak za tym idzie
zburzenie szeregu romantycznych wyobra&e', nieledwie zamach na histori#
literatury. Czy polscy mi!o%nicy sióstr
Brontë i ich twórczo%ci s$ na to gotowi? To poka&e czas.
Prze!o&enie na j#zyk polski wszystkich
powie%ci sióstr (a mo&e siostry?) Brontë
stanowi interesuj$ce pod!o&e dla nowych
ba da' li te ra tu ro znaw czych i Eryk
Ostrowski t# szans# wykorzystuje. Jest
wyra(nie zafascynowany tytu!ow$ bohaterk$ swojej ksi$&ki. Przekonuje, &e
„To, co znamy dzi% jako histori# sióstr
Brontë jest jej decyzj$. I jej histori$, która na trwa!e wpisa!a si# w kanon literatury i kultury” (s. 15). Czy swoimi teoriami niszczy legend#, czy te& pokazuje prawd#? Nies!usznie wywy&sza Charlotte ponad jej siostry czy raczej przywraca jej w!a%ciwe miejsce w literaturze?
Trud no o jed no znacz ne od po wie dzi – czytelnik b#dzie musia! zdecydowa" sam.
MICHA) PAWE) URBANIAK
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Marek !ebrowski, Jerzy Giedroy!. "ycie
przed „Kultur#”, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2012, s. 528.
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arek (ebrowski, autor publikacji ukazuj#cej rol! paryskiej
„Kultury” w emigracyjnej debacie publicznej w latach 1947-1956, tym
razem zaproponowa" nietuzinkow# biografi! redaktora naczelnego tego legendarnego miesi!cznika. Bo chocia& w ofercie wydawniczej nie brakuje pozycji po$wi!conych zawodowemu oraz prywatnemu &yciu Jerzego Giedroycia (jak
chocia&by s"ynna „Autobiografia na cztery r!ce”), to ksi#&ka krakowskiego politologa jest pod tym wzgl!dem swoistym
novum. Autor tomu ukazuje bowiem
ma"o znane oblicze publicysty, polityka
oraz dzia"acza emigracyjnego, zgodnie ze
wskazówk# zawart# w tytule skrz!tnie pomijaj#c w toku snutej przez siebie opowie$ci najwa&niejszy, a na pewno najbardziej znany rozdzia" z jego &yciorysu.
Urodzony w Mi'sku Litewskim (jego
ojciec, Ignacy, pochodzi" ze zubo&a"ej linii rodu tamtejszych ksi#&#t), Giedroy%
od najm"odszych lat wychowywa" si!
w wielonarodowym, wolnym od uprzedze' $rodowisku, otwieraj#c si! na do$wiadczanie innych kultur, w tym bia"oruskiej, rosyjskiej oraz polskiej. Wybuch I wojny $wiatowej przyniós" wiele
nowych wyzwa', jak chocia&by samotn# wypraw! do Moskwy, gdzie kilka lat
pó)niej Jerzy na w"asne oczy móg" ujrze%
prawdziwe oblicze rewolucji bolszewic-

kiej. Po przeprowadzce do Warszawy doby II Rzeczypospolitej oraz podj!ciu
nauki w gimnazjum ho"duj#cym endeckim warto$ciom, Giedroy% sta" si! bacznym obserwatorem eskalacji konfliktów
o pod"o&u politycznym i narodowo$ciowym. Wzrost liczby antysemickich wyst#pie', wyczuwalne napi!cie w polityce wobec mniejszo$ci ukrai'skiej, zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza
czy dramatyczne do$wiadczenie przewrotu majowego – wszystkie te wydarzenia
ukszta"towa"y $wiatopogl#d przysz"ego
redaktora, w tamtym czasie wyrastaj#cego na jednego z liderów My$li i Zwi#zku Pracy Mocarstwowej, definiuj#cego
imperializm jako wy&szo$% instytucji
pa'stwa nad narodem.
W opowie$ci Marka (ebrowskiego
powraca tak&e wspomnienie podj!cia
przez Jerzego Giedroycia studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim
oraz nawi#zywanie przez niego kontaktów z oficerami II Oddzia"u Sztabu Generalnego. Znajomo$ci te okaza"y si! niezwykle pomocne, czego dowodem by" anga& w Biurze Prasowym Rady Ministrów,
w tym obj!cie przez m"odego aktywist!
funkcji sekretarza ministra rolnictwa,
Leona Janty-Po"czy'skiego. Autor ksi#&ki uwa&nie $ledzi rozwój swojego bohatera jako $wiadomego swych celów i zamierze' homo politicusa, którego wyj#tkowe zaanga&owanie w sprawy &ycia publicznego zaowocowa"o obj!ciem stanowiska redaktora naczelnego ekskluzywnego czasopisma „Bunt M"odych”, po kilku latach przemianowanego na „Polityk!”. Jednak pr!&nie rozwijaj#c# si! karier! cz"owieka prasy przerywa (przewidywany przez Giedroycia) wybuch II wojny $wiatowej.
Jako pracownik Ministerstwa Przemys"u i Handlu zosta" ewakuowany
do Rumunii, gdzie sprawdzi" si! w charakterze sekretarza Rogera Raczy'skiego, ambasadora RP w Bukareszcie. Cho%
w 1940 roku zasiad" na fotelu szefa biura polskiego ambasady Chile, wiatr historii zagna" go do Turcji oraz Palestyny,
gdzie zaci#gn#" si! do Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich, bior#c
udzia" w obronie Tobruku. Po po"#czeniu
Brygady z dowodzonymi przez genera"a W"adys"awa Andersa wojskami ewakuowanymi ze Zwi#zku Radzieckiego,
Jerzy Giedroy% rozpocz#" kolejny rozdzia"
swojego &ycia: pracownika Biura Propagandy 2. Korpusu. W rekonstrukcji wojennych losów przysz"ego Redaktora nie
zabrak"o tak&e epizodu w Gallipoli, gdzie
w 1944 roku skierowano go na kurs oficerski, co zaowocowa"o prac# w charakterze oficera wychowawczego.
Stamt#d zosta" wezwany do Londynu,
gdzie obj#" posad! w Departamencie
Kontynentalnym Ministerstwa Informacji Rz#du RP na Uchod)stwie, nad któr# przed"o&y" jednak s"u&b! w armii genera"a Andersa. Jak wykazuje Marek
(ebrowski, by"a to decyzja, która sta"a si!
podwalin# przysz"ej legendy. W Rzymie
Anno Domini 1946 Jerzy Giedroy% powo"a" bowiem do &ycia Instytut Literacki, pod którego patronatem ukaza" si!
w Pary&u pierwszy numer „Kultury”

(1947), w nied"ugim czasie awansuj#cej
do rangi prominentnego czasopisma powojennej emigracji polskiej oraz o$rodka skupiaj#cego najwybitniejszych polskich publicystów i pisarzy na wychod)stwie.
Obszerna publikacja oferuje spojrzenie
na ma"o popularne oblicze polityka tak&e poprzez pryzmat jego zawodowo-osobistych relacji: przyja)ni z Józefem
Czapskim, mi"o$ci do Zofii Hertz oraz
nieudanego ma"&e'stwa z Tatian# Szwecow. Równocze$nie „Jerzy Giedroy%.
(ycie przed Kultur!” przywo"uje wiele
ciekawostek zwi#zanych z tytu"owym bohaterem. M"odzie'cza awersja do szko"y, pierwsza styczno$% z nikotyn# (na"ogowym palaczem zosta" pono% ju& jako
jedenastolatek) oraz $rodkami odurzaj#cymi (eksperyment podyktowany fascynacj# &yciem i twórczo$ci# Witkacego) to
wyimek z barwnych anegdot dookre$laj#cych posta% niekwestionowanego tytana pracy – wpadaj#cego w stan depresji
w okresach zawodowej stagnacji, jak równie& uwielbiaj#cego wylegiwa% si! w "ó&ku do pó)nych godzin porannych.
Przy st!p na, cz! sto uru cha mia j# ca
pierwszoosobowy tryb narracji ksi#&ka
imponuje swoj# skrupulatno$ci# i rozmachem. W ramach prac nad publikacj#
Marek (ebrowski zgromadzi" poka)n#
liczb! dokumentów z epoki (zarówno
tych powszechnie dost!pnych, jak i nigdy nie ukazuj#cych si! w druku), prezentuj#c bogaty wybór fotografii z rodzinnego albumu, korespondencji, artyku"ów prasowych czy kopii archiwalnych pism kumulowanych na przestrzeni kilkudziesi!ciu lat. Co ciekawe, owe
materia"y stanowi# nie tylko wa&ne
uzupe"nienie tekstu, ale s# równoprawnym elementem narracji, ukazuj#cej historyczno-obyczajow# panoram! kolejnych epok. Niemo&no$% dotarcia do
wszystkich po&#danych tekstów )ród"owych sprawi"a, &e w wielu partiach
swojej ksi#&ki autor zmuszony by" posi"kowa% si! domys"ami oraz hipotetycznymi scenariuszami (o czym jednak
sumiennie informuje swoich czytelników), unikaj#c stawiania kropki nad i lub
pozostawiaj#c pewne pytania bez odpowiedzi.
Opowie$% o zmar"ym w 2000 roku
w podparyskim Maisons-Laffitte redaktorze, konsekwentnie promuj#cym ide!
niepodleg"ej Polski jako nieod"#cznej
cz!$ci Europy, budzi jednak pewien dysonans wynikaj#cy z jej niejednoznacznego statusu, balansuj#cego mi!dzy publikacj# naukow# (ogrom przypisów)
a pozycj# popularyzatork# (formu"a narracji). Równocze$nie pomimo – w wi!kszo$ci spe"nionej – obietnicy na$wietlenia nieznanych lub rzadko przywo"ywanych w#tków z biografii Jerzego Giedroycia, on sam nadal pozostaje dla czytelnika enigm#, niezmiennie inspiruj#c# do refleksji na temat naszej historii realnie
kszta"tuj#cej kolejne wspó"czesno$ci.
Ale te drobne niedoci#gni!cia nie zmieniaj# faktu, &e mamy do czynienia z intryguj#c# lektur#.
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oraz wyrobienia w sobie kultury czytelniczej. Deliberacje na ten temat nale"y
jednak odsun!& na margines i wskaza&
Czytanie z innym K. Kozio%ek jako godn! uwagi lektur# uzupe%niaj!c!. Tymczasem Morcinkowi chodzi%o raczej o nawi!zanie osobistej relacji z uczniem
oraz zauwa"enie jego „g%odu ksi!"ki”.
Rola ta przypada w udziale zw%aszcza bibliotekarzowi, którego wspó%czesne reformy chcia%yby wyrzuci& ze szko%y. Czy
zatem chcia%y by one zabi& te" ów
„g%ód”? Kogo wówczas ukszta%tujemy?
Drug! wa"n! kwesti! jest wychowanie estetyczne. Pisarz domaga% si# wr#cz,
by szko%a uczy%a o twórczo$ci Malczewskiego na takim samym poziomie,
jak czyni%a to w odniesieniu do poezji Kochanowskiego. Zarzuca% o$wiacie, "e
zapomina o innych sztukach i zachowuje si# tak, jakby istnia%a tylko literatura,
zw%aszcza liryka. Dzisiejsza szko%a zachowuje si# tak, jakby "adna sztuka nie
istnia%a poza „sztuk!” rozwi!zywania testów! Kto b#dzie finalnym efektem takich
pseudoedukacyjnych i pseudowychowawczych oddzia%ywa'? Pierwsza cz#$&
ksi!"ki Fonfary stanowi wi#c propozycj# do rewizji stanowisk, le"!cych u pod%o"a wszelkich dzia%a', którym nadaje si#
wspólny mianownik „reformy o$wiaty”.
Walka autora Serca za tam" o w%a$ciwe kszta%towanie przysz%ych pokole'
(l!zaków to w istocie pojedynek o zachowanie usakralizowanej pami#ci. Jej
"ywa obecno$& w ziemi i ludziach przyci!ga%a tutaj wielu pisarzy i dziennikarzy, którzy w mi#dzywojniu prze"ywali
ten region po raz pierwszy. Drugi dzia%
publikacji Fonfary to opowie$& o literackich monografiach (l!ska, napisanych
w latach trzydziestych przez miejscowych i przyjezdnych twórców. Autorka
opisuje ksi!"ki Z. Kossak (Nieznany
kraj), G. Morcinka ($l"sk), S. Wasylewskiego (Na $l"sku Opolskim) oraz P. Hulki -La skow skie go ($l"sk za Ol z").
Wszystkie ukazuj! duchow!, etnograficzn!, j#zykow!, historyczn! i przyrodnicz! topografi# regionu. Ich zadaniem
by%o przybli"enie (l!ska Polsce, ukazanie genezy i istoty fenomenu tego miejsca. Oprócz zwartych wydawnictw niezwykle popularne by%y w tym okresie reporta"e, eseje, szkice publicystyczne
drukowane na %amach periodyków lokalnych i ogólnopolskich, dlatego ich omówienie znalaz%o si# tak"e w drugim
dziale Literackich silva rerum. W$ród nazwisk autorów felietonów, wspomnie',
relacji odnale*& mo"na nazwiska literatów: J. Iwaszkiewicza, M. D!browskiej
czy K. Makuszy'skiego, a tak"e zawodowych reporterów: T. Kopcia, W. Melcer czy J. Radzymi'skiego. Znamienny
dla tej grupy jest tekst Iwaszkiewicza Fotografie ze $l"ska, którego obrazkowo$& bardzo dobrze oddaje sposób budowania w mi#dzywojniu wyobra"e'
o regionie. By%o to utrwalanie widoków
z przesz%o$ci i tera*niejszo$ci, swoistych migawek, które rejestrowa%a wra"liwo$& i ciekawo$& pisz!cego. Jest to portret zrodzony z prze"ycia, fascynacji.

Fonfara Ewa: Literackie silva rerum. Pi!miennictwo !l"skie w przestrzeni kultury regionu. Wydawnictwo Uniwersytetu !l"skiego, Katowice, 2013, ss. 162, ok#adka mi$kka.
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rzez ksi!"k# E. Fonfary Literackie silva rerum przeplata si#
my$l H. White, a o wspó%czesnym zapotrzebowaniu nie tyle na przesz%o$& tak!, jaka rzeczywi$cie by%a, ile
tak!, z któr! mo"na by "y&. Zaproponowany przez autork# tryptyk osoba-prze"ycie-przestrze' wpisuje si# w rozumienie czasów przesz%ych jako usakralizowanej pami#ci, opowie$ci o miejscach
oswojonych w dzieci'stwie, które wdar%y si# w serce swoim urokiem, prostot!,
wyj!tkowo$ci! i rodz! tak"e dzisiaj
dalsze fascynacje histori!, kultur! i warto$ciami. Taka pami#& „stanowi medium,
dzi#ki któremu przesz%o$& zostaje uobecniona jako tradycja wspó%czesno$ci”.
W$ród wielu warto$ciowych po$redników, którzy urzeczywistniaj! dla dzisiejszego czytelnika (l!sk z okresu mi#dzywojnia, Fonfara wskazuje osoby:
prozaików, poetów, reporta"ystów; oraz
ich teksty: opowiadania, wiersze, eseje,
szkice, reporta"e. Pokazuj! one region
w konkretnym czasie ) po powrocie
do Macierzy, a przed hitlerowsk! okupacj!, w dobie kryzysu gospodarczego,
odkrywania piastowskich korzeni, scalania (l!ska z reszt! Polski. Wybrane
utwory odkrywaj! przed odbiorc! ol$nienia ówczesnych mieszka'ców tej ziemi
i przyjezdnych, których zauroczy%a magia miejsca na wskro$ nowoczesnego,
a zarazem b#d!cego "ywym $wiadectwem przesz%o$ci.
Autorka dzieli swoje rozwa"ania
na trzy dzia%y. Pierwszy po$wi#cony jest
osobie G. Morcinka, a w%a$ciwie nale"a%oby powiedzie&: osobie w ogóle,
szczególnie za$ dorastaj!cej. Fonfara
przypomina mniej znan! twórczo$& skoczowianina ) jego publicystyk# pedagogiczn!, któr! publikowa% g%ównie na %amach „Miesi#cznika Pedagogicznego”.
W periodyku ukazuj!cym si# w latach 1892-1938 w Cieszynie Morcinek
zamie$ci% 16 artyku%ów. Napisa% je pomi#dzy rokiem 1924 a 1938. Wszystkie
teksty cechuje pasja pedagoga-praktyka,
który dziel!c si# swoim w%asnym do$wiadczeniem, pragn!% przede wszystkim
uwra"liwi& na konieczno$& wychowania
estetycznego, obywatelskiego i spo%ecznego. Przywo%ane przez Fonfar#
postulaty prozaika nale"y uzna& za aktualne i godne rozpatrzenia przez wspó%czesnych nauczycieli i wychowawców.
Najwa"niejsze dla dzisiejszej szko%y
wydaj! si# zw%aszcza dwie kwestie.
Po pierwsze, Morcinek pisa%, "e „g%ód
ksi!"ki u dziecka podlega pewnym niezmiennym prawom”, które decyduj!
o tym, co na danym etapie "ycia jest dla
niego interesuj!ce i co potrafi sobie
przyswoi&. Dobry pedagog powinien te
prawa zna& i umiej#tnie podsuwa&
uczniowi takie lektury, które b#d! odpowiednie dla jego aktualnego rozwoju
psychospo%ecznego. Kto$ powie: utopia
niemo"liwa do zrealizowania w rzeczywisto$ci programów. Trzeba przecie"
wt%oczy& w g%ow# dorastaj!cego cz%owieka pewien kanon uznany za niezb#dny do zachowania to"samo$ci narodowej

Wreszcie trzeci dzia% ukazuje literackie opisy i uwznio$lenia przestrzeni
(l!ska Cieszy'skiego. Autorka odwo%uje si# do Dzienników oraz reporta"u Jaworze M. D!browskiej, tomików wierszy Sponad oraz W g!"b las J. Przybosia, a tak"e Opowiada# cieszy#skich
K. Filipowicza, które zebrano z okazji 10. rocznicy $mierci pisarza. Wszystkie wymienione utwory powsta%y z zapatrzenia. Mo"na powiedzie&, "e s! one
literackimi fotografiami przesz%o$ci, odbitkami z utrwalonego w pami#ci filmu.
Jest to portret (l!ska zrodzony z ogl!dania go z bliska, podgl!dania ludzi, ulic,
pagórków. Z zauroczenia widokiem
zrodzi%a si# z kolei mi%o$& do miejsca, sakralizacja przestrzeni transponowana nast#pnie w literatur#.
Ksi!"ka Fonfary jest dobrym przewodnikiem po licznych $wiadectwach fascynacji i zapatrzenia, oswajania i u$wi#cania. To „medium, dzi#ki któremu przesz%o$& zostaje uobecniona jako tradycja
wspó%czesno$ci”.
KATARZYNA BERETA
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Kornelia Bana!: Komunistyczny aparat bezpiecze!stwa wobec pielgrzymek stanowych do Piekar "l#skich
(1947-1989). Wyd. IPN – Komisja "cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia# w Katowicach, Katowice 2013, s. 390.
Piekarskie pielgrzymki pozostawa!y „pod specjalnym nadzorem” tzw. s!u"b. To nie by!a tajemnica. Jednak domy#la$ si%, przypuszcza$, czy nawet
mie$ jak&# wiedz% szcz&tkow& to co# innego ni" poznawa$ prawd% na podstawie archiwalnych dokumentów. Dzi%ki tej ksi&"ce mo"emy si% przekona$, jaka
by!a skala „zabezpieczania” pielgrzymek do Piekar.
Aparaty fotograficzne, kamery, radiostacje, samochody – to sprz%t, którego u"ywali funkcjonariusze „obs!uguj&cy” religijne uroczysto#ci. S& te" ciekawostki, np. "e s!u"by nie przestrzega!y równouprawnienia – na stanowe pielgrzymki kobiet wysy!ano
mniej pracowników ni" na m%skie. A poniewa"
w „religijnych” wydzia!ach pracowali niemal sami
faceci, którzy rzucaliby si% nazbyt w oczy podczas
"e'skich spotka', przydzielano im funkcjonariuszki z innych pionów, bowiem pary na piekarskim
wzgórzu nie razi!y. Arcyciekawa ksi&"ka, polecam.
Czasypismo o historii Górnego "l#ska. Nr 1
(3)/2013.). Wyd. IPN – Komisja "cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia# w Katowicach, Katowice 2013, s. 208.
Pismo ma tylko 2000 nak!adu. Szkoda, bo moim
zdaniem powinno by$ obowi&zkow& lektur& dla
wszystkich, którzy dzi# zabieraj& g!os w sprawie *l&ska, tak z perspektywy Polski jak i z pozycji tutejszych.
Jedni i drudzy bowiem eksponuj& tylko wygodne z ich
punktu widzenia w&tki, do historii podchodz& wybiórczo i formu!uj& w zwi&zku z tym s&dy uproszczone,
"eby nie powiedzie$ – prostackie. Tymczasem autorzy IPN-owskiego pó!rocznika podejmuj&c tematy ró"norodne (w tym numerze np. o partiach politycznych
od nazistowskiej po czasy komunistyczne, emigracja
*l&zaków do „eFu”, artyku!y dotycz&ce konkretnych
osób – Jerzy Zi%tek, Wilhelm Szewczyk, Jerzy Kurcyusz) odwo!uj& si% do )róde!, przytaczaj& tre#$ dokumentów, z którymi trudno polemizowa$. W #wietle ich bada' najlepiej wida$ z!o"ono#$ #l&skiej historii najnowszej. Wida$ te", "e dyskurs o *l&sku móg!by by$ bardziej rzeczowy i wolny od koniunkturalnej mitologii.
Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pami$%.
[Red. Barbara i Adam Podgórscy]. Wyd. II zmienione. Wyd. Rudzkie Towarzystwo Przyjació#
Drzew, Ruda "l$ska 2013, s. 272.
Kolejna publikacja, której autorzy wracaj& do historii (ydów, zamieszkuj&cych niegdy# nasz region.
Wi%kszo#$ #ladów ich obecno#ci zosta!a zniszczona
przez hitlerowców. Synagogi, cmentarze, materialne
#wiadectwa kultury, obyczajowo#ci, wiary w wi%kszo#ci uleg!y zag!adzie. Po latach okaza!o si%, "e jednak
co# pozosta!o, dzi%ki czemu w miejscowo#ciach zamieszka!ych przez spo!eczno#$ "ydowsk& mo"na dzi#
urz&dza$ np. wystawy dokumentów i fotografii, publikowa$ #wiadectwa tych, którzy ocaleli albo jeszcze pami%taj&. W ksi&"ce o wireckiej synagodze mo"na w!a#nie znale)$ ocalone od zniszczenia #lady – miejscow& synagog% w kartografii, ikonografii, wypisy z materia!ów )ród!owych, materia!y prasowe, dane statystyczne dotycz&ce gminy, relacje #wiadków. Ca!o#$ jest
bardzo bogato ilustrowana archiwalnymi zdj%ciami,
dawnymi pocztówkami, reprodukcjami planów, fotokopiami dokumentów, nawet komputerowymi rekonstrukcjami.

Szkice archiwalno-historyczne nr 10. Wyd. Archiwum Pa%stwowe w Katowicach, Katowice 2013,
s. 288.
Nie tak dawno rekomendowa!em w swojej rubryce
publikacje Archiwum, które ukazywa!y si% z okazji
osiemdziesi%ciolecia tej instytucji, by!o to bowiem nieocenione )ród!o wiedzy na temat dokumentów znajduj&cych si% w jej zasobach. Te swoiste katalogi mog!y bowiem pomóc nie tylko historykom, ale i ludziom
nie zdaj&cym sobie nawet sprawy z tego, "e gdzie# przechowywany jest „kwit”, który mo"e si% okaza$ przydatny w ich "yciu. Szkice tak"e zawieraj& informacje
o zasobach archiwalnych, ponadto jednak zawieraj& opis
jakiego# wydarzenia, ewentualnie dokumentu, dane instytucji, która dokumentacj% sporz&dzi!a w ramach swojej dzia!alno#ci itd. W cz%#ci Artyku$y i Materia$y znajdziemy np. wiadomo#ci na temat materia!ów z czasów
przemarszu Jana III Sobieskiego przez *l&sk a w Komunikatach dowiemy si%, jakie meldunki sk!ada! wywiad PRL po zamachu na papie"a Jana Paw!a II. Wymieniam te dwa przyk!ady, "eby pokaza$ rozpi%to#$ czasow& i ró"norodno#$ tematyczn& zawart& w tej interesuj&cej publikacji.
Katarzyna M#ynarczyk: Moja pracownia. Wyd.
„"l$sk” Sp. z o.o. Wydawnictwo naukowe, Katowice 2011, s. 150.
Autorka, z wykszta!cenia historyk sztuki, na wst%pie sama boryka si% z okre#leniem, czym w!a#ciwie
jest jej ksi&"ka. Waha si%: Teksty? Szkice? Recenzje?
Refleksje? Nie(mia$e eseje? Próby zapisów wzrusze*
i odczu), i spostrze%e*? Hermann Hesse napisa!, i" "yjemy w epoce felietonu, wi%c mo"e? Nie b%d% jednak
tu si% spiera! o jakie# gatunkowe klasyfikacje. Dla mnie
ta ksi&"ka by!a okazj& do „rozmowy” z krytykiem sztuki. Tak si% sk!ada, "e obracamy si% mniej wi%cej w tym
samym kr%gu artystów, by!o wi%c dla mnie interesuj&ce spojrzenie M!ynarczyk na ich twórczo#$. Czasem
dowiadywa!em si% czego# nowego, albo u#wiadamia!em sobie, "e co# przeoczy!em, ale te" cz%sto polemizowa!em w my#lach z autork& „Tekstów? Szkiców?
Recenzji…” inaczej oceniaj&c osoby, dzie!a lub zjawiska. Spodoba!a mi si% natomiast przyj%ta przez autork% metoda polegaj&ca na poszukiwaniu poezji
w sztuce. Te" tak patrz% na prace plastyczne, gorzej – podoba mi si% nawet malarstwo, w którym jest
„literatura”.
Katarzyna M#ynarczyk: Savoir vivre dla kochanków.(Wybór wierszy). Wyd. „"l$sk” Sp. z o.o. Wydawnictwo naukowe, Katowice 2013, s. 36.
Tak si% z!o"y!o, "e w tym samym czasie co
ksi&" ka Ka ta rzy ny M!y nar czyk o sztu ce do tar!
do mnie wybór jej poezji, b%dzie wi%c dwa razy o pisaniu tej samej autorki. Na ok!adce para – m!oda,
urodziwa, wr%cz s!odka. Ale mo"na si% doczyta$, "e
ta rycina przedstawia Fausta i Ma!gorzat%, zatem te
wiersze mi!osne wcale nie musz& by$ sielankowe
i mi!e. I rzeczywi#cie nie s&. Osobi#cie ceni% poezj%
M!ynarczyk, doceniam te" przewrotno#$ ok!adki
a tak"e ten ironiczny savoir vivre. Kto bowiem przestrzega jego zasad? Kobieta. Na dowód cytuj%: kiedy powiedzia$ %e odchodzi / nie zdziwi$am si& wcale – / podaj'c wyczyszczone buty spyta$am / czy
chcia$by jeszcze co( zje() / sprawdzi$am czy zabra$
wszystko / co potrzebne w samotno(ci / gotowa by$am odprowadzi) do rogu // dopiero gdy znikn'$ /
usiad$am na niewygodnym taborecie / i opar$am $okcie na stole / i bardzo powa%nie zapyta$am / – Co
ja teraz zrobi&? Czy nie #adne? Wi&c polecam kochankom po przej!ciach.
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Fot. z archiwum GBP w %wierkla&cu

$ania dla dzieci zaproponowali%my
w projekcie „Z ksi#&k# w %wiat
warto%ci”, który dofinansowany by$
spo$eczno%ci lokalnej, sprawnie $#z Fun da cji Ban ku Za chod nie go
cz#c funkcje instytucji kultury oraz
WBK. Uczestnicy spotka" zapoo%rodka edukacyjnego i informacyjznali si' z dziejami ksi#&ki, rozmanego. W dobie zachodz#cych zmian,
wiali o jej przysz$o%ci i elektroniczzw$aszcza w relacji biblioteka – u&ytnych no %ni kach, wzi' li udzia$
kownik, placówka otworzy$a si'
w warsztatach plastycznych z ilustrana nowe dzia$ania i mo&liwo%ci. Natork# Aleksandr# Cie%lak, nagrali
sze propozycje s# odpowiedzi# na poaudiobook. Projekt zdoby$ III miejtrzeby u&ytkowników. Istotny dla
sce w konkursie Gminne Koalicje
placówki jest Plan Rozwoju Bibliona rzecz Rozwoju Bibliotek 2012.
teki na lata 2012–2015, który nie tylFundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.
ko uwzgl'dnia popraw' infrastruktuKome"skiego wyró&ni$a nasz# biry, ale wprowadza coraz to nowsze
bliotek' za dzia$ania na rzecz najus$ugi dla mieszka"ców.
m$odszych dzieci. Dla m$odzie&y
KULTURA – w bibliotece orgazorganizowali%my warsztaty filmonizowane s# spotkania autorskie,
we, podczas których powsta$ krótki
podró&nicze i wieczory poetyckie.
film dokumentalny Kraina mi"o#niGo%(mi byli m.in.: prof. Dorota Sików – po%wi'cony ciekawym osomonides, Barbara Gawryluk, Maria
bom z gminy !wierklaniec. Wspó$Czubaszek, Renata Pi#tkowska czy
pracujemy z Latarnikami Polski
Grzegorz Kasdepke. Od kilku lat
Cyfrowej, organizuj#c kursy kompudzia$a w bibliotece Dyskusyjny Klub
terowe dla seniorów. Oferta kursów
Ksi#&ki „Helikon”. Realizujemy prorozszerzona jest o inne zaj'cia kuljekty kulturalne dla ró&nych grup
turalno-edukacyjne, zwi#zane z Inwiekowych. Dzi'ki udzia$owi w Proternetem, np. Internetowe Poradnie
gramie Rozwoju Bibliotek uzyskaliZdrowia, Koncerty &ycze", piknik
%my dofinansowanie (w ramach Ak- Warsztaty graficzne z tarnogórsk! artystk! Ann! Osadnik (2013)
Srebrnych Surferów. Coraz cz'%ciej
tywnej Biblioteki) na projekt „Aktor,
w bibliotece wykorzystywane s#
malarz, pisarz, poeta, rysownik… Jegry planszowe dla dzieci, m$odzieW Gminnej Bibliotece Publicznej w !wierkla"cu
den dzie" z artyst#”. W jego ra&y i doros$ych. Wzi'li%my te& udzia$
mach zorganizowali%my wiele spow projekcie „Link do przysz$o%ci”,
tka" z lud)mi zwi#zanymi z kultur#.
organizuj#c spotkania dla m$odzieOdby$y si' warsztaty z grafiki arty&y na temat zawodów.
stycznej, prowadzone przez Ann'
W placówce mo&na skorzysta(
Osadnik, a tak&e zaj'cia z rysunku,
z bezp$atnych platform do nauki j'prowadzone przez Edwarda Lutczyzyka angielskiego „Fun English”
na. Mieszka"cy mieli okazj' spotka(
dla dzieci oraz „Angielski 123 w bisi' z pisark# Ann# Janko oraz wys$ucha( koncer- elektroniczny system wypo&yczania zbiorów.
bliotece” dla doros$ych. Mi$o%nikom matematytu muzyczno-lirycznego Szymona Babuchow- Z ciekawszych przedsi'wzi'(, które zrealizowaki biblioteka udost'pnia bezp$atnie platform'
skiego i Patryka Filipowicza. Na chwil' przestrze" li%my w ubieg$ym roku, mo&na wymieni( mi'dzydo nauki przedmiotu – „MegaMatma”.
biblioteki zamieni$a si' w ma$# scen', na której Ad- pokoleniowy projekt „To pami'tam, to wspomiAkcja „Od przedszkola do ksi#&kowego mola”
rianna Jendroszek, laureatka Festiwalu ewentual- nam… czyli niezapomniane historie naszych
mo&liwa jest dzi'ki wspó$pracy z Przedszkolem
nych Talentów Aktorskich (FeTA) 2012, wystawi- dziadków”. Przez kilka miesi'cy organizowane byPublicznym w Orzechu. Ze wzgl'du na to, &e
$a monodram Egzamin, napisany przez Wies$awa $y spotkania m$odzie&y z seniorami gminy !wierw miejscowo%ci nie ma filii oraz punktu biblioteczCiecier'g' i Miros$aw' *ak. Kulturalny Klub Se- klaniec, maj#ce na celu spisanie wspomnie" najnego, bibliotekarze kilka razy w miesi#cu odwieniora to kolejny projekt kulturalno-edukacyjny, cie- starszych mieszka"ców. Wypowiedzi dotyczy$y
dzaj# przedszkole, umo&liwiaj#c dzieciom wyposz#cy si' powodzeniem. W jego ramach odbywa- konkretnych miejsc, ludzi, zwyczajów, tradycji czy
&yczenie bajek do domów. Jest to te& chwila
$y si' m.in. warsztaty artystyczne, spotkania kulinariów. Zapisy rozmów wydano w publikacji
na wspólne czytanie i zabawy literackie. Tym samuzyczne oraz filmowe. Organizujemy ponadto O czym szumi! nasze drzewa?, ilustrowanej pramym aktywnie uczestniczymy w programie „Caimprezy czytelnicze, zach'caj#ce w ró&ny sposób cami laureatów konkursu plastycznego.
$a Polska czyta dzieciom”.
INFORMACJA – Bibliotekarze pomagaj#
do si'gania po ksi#&k', m.in.: „Noc z AnderseWarto wspomnie( o wspó$pracy biblioteki
nem”, podczas której dzieci przenosz# si' w %wiat w ko rzy sta niu z kom pu te rów i In ter ne tu,
z organizacjami pozarz#dowymi, m.in. ze Stowaba%ni, „Dzie" z czekolad#”, popularyzuj#cy ksi#&- a tak&e w pisaniu CV i listów motywacyjnych czy
rzyszeniem Mi$o%ników Nak$a !l#skiego im. J.
k' Charlie i fabryka czekolady Roalda Dahla, pik- przeszukiwaniu specjalistycznych serwisów interBursiga. Wspólnie wydali%my Bibliografi$ gminiki z &ó$wiem Franklinem, skierowane do naj- netowych.
ny %wierklaniec za lata 2000–2010. StowarzyszeEDUKACJA – jest wa&nym aspektem dzia$alm$odszych dzieci. Biblioteka jest te& miejscem
nie pomocne by$o równie& przy realizacji Akadespotka" lokalnych twórców i pasjonatów. Du&# po- no%ci %wierklanieckiej placówki. Przeprowadzilimii Ma $ych -Cie ka wych. Fun da cja Roz wo ju
pularno%ci# ciesz# si' prelekcje Romana i Ireny Ga- %my szereg projektów edukacyjnych, spo%ród
Dzieci im. J. A. Kome"skiego wyposa&y$a Bibliotysów, których zbiór %l#skiej porcelany jest zna- których do najbardziej interesuj#cych mo&na zateczk' dla Najm$odszych, a z warszawskim Toliczy( Akademi' Ma$ych-Ciekawych – skierowany w ca$ej Polsce.
warzystwem Inicjatyw Twórczych „'” zrealizoANIMACJA – wspó$pracujemy z przedszko- n# do dzieci w wieku 2–4 lat, nieucz'szczaj#cych
wali%my projekt „Akcja: Stylizacja!”, czyli
lami i szko$ami w gminie, z lokalnymi animato- do przedszkoli. Akademia by$a dla nich alternaniecodzienn# wymian' ubra" w bibliotece, warszrami, z Centrum Helen Doron i chorzowsk# Fun- tywn# form# edukacji przedszkolnej. Akademia
taty z tworzenia bi&uterii i r'cznego ozdabiania
dacj# Edukacyjn# Kombinatory, organizuj#c dla zdoby$a I miejsce w konkursie Gminne Koalicje
koszulek. Porozumienie o wspó$pracy podpisaliuczniów ró&norodne lekcje o tematyce czytelni- na rzecz Rozwoju Bibliotek 2013, zorganizowa%my równie& z Fundacj# PWN.
czej, ekologicznej lub regionalnej. Ka&dego roku nym przez Bibliotek' !l#sk# i FRSI. Ciekawe dziaBiblioteka wzi'$a udzia$ w programie Instytuw$#czamy si' w obchody Tygodnia
tu Ksi#&ki „Kraszewski. KomputeBibliotek, zapraszaj#c dzieci, m$ory dla bibliotek 2013”, dzi'ki temu
dzie& i doros$ych na zaj'cia. W bibliozmodernizowana zosta$a sie( komtece dzia$a Klub Milusi"skich, gdzie
puterowa w placówce.
swoje miejsce maj# najm$odsi czytelDzia$alno%( %wierklanieckiej binicy. W wakacje prowadzone s# cieblioteki jest wysoko oceniana przez
kawe warsztaty ekologiczno-przyrodu&ytkowników. Ksi'gozbiór, stale
nicze dla dzieci i m$odzie&y. Co
uzupe$niany o nowo%ci wydawnicze,
roku organizowany jest rajd rowerojest dla nich atrakcyjny. Dzia$amy, rewy Odjazdowy Bibliotekarz, w któaguj#c na potrzeby mieszka"ców.
rym udzia$ bior# bibliotekarze, pasjoOd nie daw na w na szej ofer cie
naci ksi#&ek i mi$o%nicy rowerów.
do wypo&yczenia jest CZYTAK dla
WIEDZA – do dyspozycji czytelosób niewidomych, a wszystkim,
ników jest ksi'gozbiór licz#cy praktórzy maj# problemy z dotarciem
wie 30 000 woluminów, w tym takdo placówki, oferujemy bezp$atne
&e coraz szybciej powi'kszaj#cy si'
dostarczenie ksi#&ek i czasopism
zbiór au dio bo oków. Istot ny dla
do domów.
mieszka"ców jest dzia$ z dokumenZapraszam do odwiedzania naszej
tami &ycia spo$ecznego gminy. Bistrony internetowej www.bibliotekablioteka posiada stron' internetow#
swierklaniec.pl
wraz z dost'pem do katalogu elektroHANNA PRZYBY+A
nicznego. Uruchomiony zosta$ ju& Rajd rowerowy – Odjazdowy Bibliotekarz (2012)

Spotykamy si' przy kawie
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Galeria Extravagance w Sosnowcu

alistyczna, trzy czaszki odkryte – wida# mózg na szarozielonkawym tle a obok br%zy
niczym zepsuta krew, mózg
pokrojony w plastry jak w rezonansie magnetycznym, pl%tanina nerwów.
Ka$dy kto pragnie obcowa# z wielk% sztuk% powinien wybra# si& do Galerii
Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki na Zamku Sie lec kim. Po Je rzym
Nowosielskim i Ryszardzie
Grzy bie, zy sku j% ca co raz
wi&kszy presti$ placówka prezentuje kolejnego uznanego
w artystycznym 'wiecie twórc&. Marek Chlanda – bo o nim
mowa – to jedno z najbardziej
gor%cych nazwisk w polskiej
sztuce. Wystawia! w Budapeszcie i Tel Awiwie, Berlinie
i Chi ca go, w São Pau lo
i Lyonie, w warszawskiej Zach&cie i w Muzeum Sztuki w (odzi. Jego prace pokazywa! krakowski MOCAK
i Galeria Muzalewska w Poznaniu. Marek Chlanda jest znany niemal na ca!ym
'wiecie.
Urodzi! si& w 1954 r. w Krakowie
i jest absolwentem tamtejszej Akademii
Sztuk Pi&knych. Prezentacja dzie! Marka
Chlandy w sosnowieckiej Galerii nosi tytu! Uzdrowisko. Tak jak Tranzyt pokazany w krakowskim MOCAK-u Uzdrowisko jest w zasadzie pokazem jednej pracy,
na któr% sk!ada si& zbiór malarstwa przyprawiony do smaku, jak truskawki pieprzem, odrobin% radosnej rze)by, gdyby
nie to, ponuro'# ekspozycji popsu!aby nam
humor na wiele dni. Rado'ci% dziel% si&
z nami rozbiegane po Galerii ludziki. Krasnoludki Chlandy troszk& ba!agani% i m%c% nam w g!owach, ale robi% to z wielkim
wdzi&kiem. Na moment pozwalaj% wyrwa# si& spod wp!ywu przera$aj%cych wizji artysty, które mog% uzdrowi# jedynie
ze znieczulicy… Artysta sam siebie poddaje autopsychoterapii. Po prostu musia!
to zrobi#, aby ca!kiem nie zwariowa#.
Dzi&ki temu mamy do czynienia ze sztuk% szczer% a$ do bólu, fascynuj%c% i do tego doskona!% w formie. Ca!y artystyczny
zamys! to 253 dzie!a u!o$one w 34 fragmenty. Wystawa w Galerii Extravagance
i towarzysz%ca jej publikacja to trzecia i jak
dot%d najwi&ksza wersja Uzdrowiska.
Pierwszy fragment zaprezentowano jesieni% 2012 r. w warszawskiej Galerii Foksal. Inny wyimek z tego zespo!u pokazano wiosn% w 2013 r. w pozna*skiej
Galerii Muzalewska. Wystawienie wszystkich dzie! tworz%cych Uzdrowisko pozostaje na razie w planach.
Prace nad Uzdrowiskiem Chlanda uko*czy! w po!owie 2012 r. Znany krytyk Jaromir Jedli*ski w Magazynie O. pl nazywa najnowsze dzie!o artysty konstelacj%
utworów (s% tu bowiem malunki, rysunki i obiekty, a tak$e t!um figurynek).
Warto w tym miejscu przytoczy# jego opi-

cykl obrazów – jak pisze kura tor ka wy sta wy Ad ria na
Zimnowoda – dotyczy szeroko zakrojonej refleksji nad
teologicznym poj"ciem szechiny, zobrazowanej wizerunkami gwa$conej, upokarzanej
kobiety. Nad relacj! cz$owiek
) zwierz", nad postaw! kata
i kondycj! duszy ofiary zastanawia si" Chlanda w cyklu
drugim, ukazuj!c wizerunek
szamocz!cej si", prowadzonej
na rze( krowy.(…) Oba epatuj! znaczn! dawk! okrucie#stwa i sadyzmu, oba s!
równie% eksperymentem wykraczaj!cym poza wy$!cznie
symboliczne rozprawienie si"
z figur! OPRAWCY. Te w!a'nie fragmenty ekspozycji
przemawiaj% najsilniej do wyobra)ni. Rani% i wywo!uj%
bunt. Opisywanie poszczególnych obrazów nie ma sensu. Te sztuk& trzeba przefiltrowa# przez w!asne odczucia,
trzeba j% prze$y#. Rany si& zabli)ni%, warto wi&c us!ysze# ten pozornie banalny krzyk: z$o dobrem zwyci"%aj!
Uzdrowisko Marka Chlandy kochaj%cy
sztuk& bezwzgl&dnie musz% obejrze#.
Wed!ug Adriany Zimnowody: Istotnym
komponentem cyklu s! teksty w$asne artysty, stanowi!ce swoist! filozoficzn! refleksj" nad podejmowanymi kwestiami.
„Uzdrowisko” to swego rodzaju dokumentacja procesu katharsis oraz krytyczna analiza przebiegu procesu zdrowienia – rodzaj mentalnej autowiwisekcji
artysty. Musz& wi&c na koniec przytoczy# s!owa samego Mistrza: Na co mog" liczy', je&li podejmuj" prac" nad jakim kol wiek te ma tem/mo ty wem? To
pytanie wyznacza sens ca$ego „Uzdrowiska” – najzwyczajniej chc" sprawdzi'
czy procesualna fukcja obrazowania
mo%e mie' równie% komponenty uzdrawiaj!ce. Czy w realizacji obrazów, rysunków, rze(b istnieje uchwytne kryterium
rozpoznawania procedur popsutych i niepopsutych. Dobrych i niedobrych. Je&li,
powiedzmy, dobro jest centryczne a z$o
ekscentryczne, to jakie& ich „zapowiedzi/symptomy” tkwi! w technikach, metodach, sposobach pracy. Musz! tkwi'.
Jakkolwiek ezoterycznie by to nie brzmia$o, sfera procesu to jedyna czaso/przestrze#, w której pojawiaj! si" kluczowe
wydarzenia i emocje, szanse naprawy. To
tutaj mog" wyklucza' niewa%no&', odró%nia' ekonomi" mechaniczno&ci od automatyzmów, studiowa' w$asno&ci najdrobniejszych gestów, bez „widma”
rezultatu kr!%!cego nad moj! g$ow!. Pozosta!e przemy'lenia Marka Chlandy
znajdziecie w towarzysz%cym wystawie katalogu b&d%cym nieroz!aczn% cz&'ci% prezentacji Uzdrowiska w Galerii
Extravagance.
Warto zatrzyma# si& w biegu, pomy'le#,
przerazi#, zachwyci#, zakocha#, uwierzy#
w cz!owieka… Naprawd& warto!
Fot: Witold Koci#ski

nio! ki na sznur kach
A
z mieczami, ale "mier#
ju$ bez sznurków, bardzo re-

Rany si& zabli)ni%
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ni&: – Owe cykle Chlandy jawi! mi si"
na podobie#stwo kolejnych ksi!g sk$adaj!cych si" na „Ksi"g" Pyta#” Edmonda
Jabèsa – wci!% wokó$ tego samego i ci!gle od nowa. To intryguj!ce. My&l", %e jest
tak dlatego, bowiem to, co podejmuje
w swojej pracy Chlanda jest chyba intryguj!ce dla niego samego i samego go
wci!% w trakcie pracy zaskakuje. Ca$a ta
bli%sza naszemu czasowi faza pracy artysty (czynnego, przypomnijmy, na polskiej
i mi"dzynarodowej scenie artystycznej
od drugiej po$owy lat siedemdziesi!tych)
wynikn"$a, jak s!dz", z nast"pstw jego paromiesi"cznego pobytu w Jerozolimie
w pierwszej po$owie lat dziewi"'dziesi!tych minionego wieku, a czego bezpo&rednim rezultatem twórczym (poza wystaw!,
jak! zorganizowali&my w Tel Aviv Museum
of Art w Tel Awiwie w 1993 roku; pokazany tam zosta$ mi"dzy innymi wykonany
przez Chland" w Izraelu „Kodeks Jerozolimski”) by$a grupa z$o%ona z rysunków,
kola%y i obiektów zatytu$owana „Kodeks
Nadwi&la#ski” eksponowana w Galerii
Foksal w roku 2003.
Co wzbu dza naj wi&k sze emo cje
na wy sta wie w So snow cu? Przede
wszystkim wspania!y poliptyk a raczej
cykl 10 obrazów, do którego si& wraca,
nie da si& bowiem przy pierwszym spojrzeniu wszystkiego dojrze#: ucieczka,
gwa!t, zdziwienie, szok, przemoc. Nie
od razu poznamy ca!e z!o, zatrzymane
przez artyst& w malarskim kadrze. Wracamy i odkrywamy jego nowe oblicza,
ale odkrywamy te$ nadziej&, cho#by
w feministycznie zmodyfikowanej przez
malarza Modlitwie Pa*skiej: Matko nasza która& jest w niebiosach, &wi"' si"
imi" Twoje. Przyjd( królestwo Twoje.
B!d( wola Twoja jako w niebie tak
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu&' nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom. I nie wód( nas na pokuszenie ale nas zbaw ode z$ego. Amen. Ten

WITOLD KOCI+SKI

Marek Chlanda

Uzdrowisko/Spa Town

Zdj!cia: Witold Koci"ski

Fragmenty
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Fot. Teodor Wilk

TEATR MUZYCZNY
NA ZAMKU W MOSZNEJ

Fot. Sylwia i Jacek Trytko

Fot. Sylwia i Jacek Trytko

Fot. Teodor Wilk

Fot. Teodor Wilk

Malowniczy i tajemniczy Zamek w Mosznej, znany nie tylko na !l"sku Opolskim z kwitn"cych
azalii oraz niezwyk#ej architektury (99. wie$ i wie$y czek, wzno sz" cych si% ku nie bu) sta# si%
siedzib" Teatr Muzycznego Castello, który rozpocz"# swoj" dzia#alno&' od premierowego przedstawienia operetki „Ksi%$niczka czardasza” Imre
Kálmána, w wersji koncertowej. Podczas kolejnych
przedstawie( (Bal u Posejdona, Bal Wiede!ski,
Lata dwudzieste, lata trzydzieste), b%d" prezentowane s#ynne melodie operetkowe i musicalowe,
a tak$e najwi%ksze przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Teatr Muzyczny Castello za#o$yli Barbara Pakura-Brzoska (&piewaczka operowa) i Tomasz
Bia#ek (aktor scen muzycznych), a jego gwiazd"
jest Naira Ayvazyan (sopran). Zamek w Mosznej,
od kilkudziesi%ciu lat przyci"ga zainteresowanie
muzyków, poetów i malarzy, tutaj organizowane s"
plenery malarskie, festiwale muzyczne i koncerty,
m.in. Muzyczne !wi%to Kwitn"cych Azalii, którego
d#ugoletnim organizatorem by# Zbigniew Pawlicki.
Po zako(czeniu dzia#alno&ci medycznej zabytko wym obiek tem obec nie za rz" dza spó# ka
Moszna Zamek (utworzona przez samorz"d województwa opolskiego), która zamierza rozwin"'
sze ro k" dzia #al no&' us#u go w" (ho te lar sk",
gastronomiczn", biznesow" i turystyczn"), wzbogacon" o ciekaw" ofert% przedsi%wzi%' kulturalnych. Co roku Zamek i przylegaj"cy do niego
park odwiedza blisko sto tysi%cy go&ci.
DKS
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Teatr Castello na Zamku w Mosznej: Tomasz Bia"ek i Naira Ayvazyan
w „Ksi#$niczce czardasza”

Teatr Castello na Zamku w Mosznej: scena zbiorowa w koncertowej wersji
operetki „Ksi#$niczka czardasza”

dycji ze wspó"czesnymi wp"ywami, staje si#
dla kierowników zespo"ów kol#dniczych
sporym wyzwaniem przed jubileuszow! 30.
edycj! przysz"orocznych „Herodów”.

Studia Elsnerowskie

JANUSZ WÓJCIK

Wie)a Piastowska odnowiona

Dziesi'# tysi'cy kol'dników
Na scenie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim podczas XXIX Wojewódzkiego Przegl!du Zespo"ów Kol#dniczych „Herody”, organizatorzy odnotowali
w kronice imprezy fakt, $e Wies"aw Rempalski z zespo"u „Szyd"owianki” zosta" jego dziesi#ciotysi#cznym uczestnikiem. W tegorocznej edy cji „He ro dów” przy kom ple cie
publiczno%ci wyst!pi"o 15 zespo"ów kol#dniczych. Jury w sk"adzie: prof. dr hab. Teresa
Smoli&ska (kierownik Katedry Folklorystyki i Kulturoznawstwa UO), kustosz El$bieta
Oficjalska (Muzeum Wsi Opolskiej) i dr Dariusz Pucia (Katedra Muzyki Ko%cielnej
i Wychowania Muzycznego UO), postanowi"o przyzna' pierwsz! nagrod# w kategorii doros"ych – Ber"o Heroda, grupie LR z Lewina
Brzeskiego, drug! Zespo"owi Teatralnemu
„Faska” z Piotrówki, a trzeci! „D!browiankom” z D!browy Namys"owskiej. W kategorii zespo"ów dzieci#cych pierwsz! nagrod#
otrzyma"y „Diabelskie Anio"ki” z PSP w M!koszycach, drug! grupa kol#dnicza z Publicznego Zespo"u Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich, trzeci! Teatrzyk Szkolny
z Moszczanki. Przyznano równie$ kilkana%cie
nagród i wyró$nie& indywidualnych instruktorom i aktorom, które ufundowali liczni
sponsorzy samorz!dowi i prywatni. Odczytuj!c ko&cowy protokó" „Herodów”
ju ro rzy zwró ci li
uwag# na fakt, $e
cz#%' prezentacji
zaczyna odbiega'
od tradycyjnego
modelu kol#dowania bo$onarodzeniowego i noworocznego,
a po szu ki wa nie
no wych form
prowadzi czasem
do za gu bie nia
pierwotnej konNa zdj"ciu Tadeusz Ta- wen cji ko l#d ni dla, dyrektor MGDK w Le- czej, typu: jase"ka,
winie Brzeskim wr"cza nagrod" W. Rempalskiemu Trzej Królowie,
dziesi"ciotysi"cznemu ko- p a s t u s z k o w i e .
Zmaganie si# tral"dnikowi.

Jednym zdaniem

Je!li bywa wspominany, to najcz"!ciej
jako nauczyciel m#odego Fryderyka
Chopina, a przecie$ zas#ug dla polskiej
kultury muzycznej Józef Elsner urodzony w Grodkowie, ma tak wiele, $e potomni winni mu s% wdzi"czno!&. Na 'l%sku Opol skim pa mi"& o wy bit nym
kompozytorze, dyrygencie, pedagogu,
wydawcy i organizatorze polskiego $ycia muzycznego wci%$ jest piel"gnowana. Jego imi" nosi Filharmonia Opolska, która dzi"ki rozbudowie sta#a si"
atrakcj% architektoniczn% i artystyczn%
stolicy polskiej piosenki. Filharmonicy
w ostatnich sezonach wykonywali i nagrywali dzie#a swojego Patrona.
(ycie i dzia#alno!& Józefa Elsnera nadal przyci%ga uwag" badaczy, ostatnie
owoce ich pracy odnajdujemy w publikacji „Józef Elsner (1769–1854). (ycie – dzia#alno!& – epoka” (Opole,
2013), która ukaza#a si" w serii „Musica Claromontana” pod redakcj% prof.
Remigiusza Po!piecha z Uniwersytetu
Opolskiego. Powsta#a ona po zako)czeniu kilkunastoletniego projektu naukowego prowadzonego przez Katedr"
Muzyki Ko!cielnej i Wychowania Muzycznego Wydzia#u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, we wspó#pracy
z wieloma instytucjami naukowymi i artystycznymi. Obejmowa# on mi"dzynarodowe konferencje naukowe oraz koncer ty pre zen tu j% ce utwo ry Jó ze fa
Elsnera. G#ównym celem naukowców
by#o opracowanie, utrwalenie i popularyzacja r"kopisów i druków Jego kompozycji, zgromadzonych w Archiwum
Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej
Górze.
Wspomniany tom studiów elsnerowskich zadedykowano prof. Marii Zduniak
(1934–2011), wybitnej znawczyni twórczo!ci i biografii Józefa Elsnera, zwi%zanej z opolskim !rodowiskiem naukowym i muzycznym. Ponad dwudziestu
autorów polskich i zagranicznych (niemieckich, ukrai)skich, czeskich) przedstawi#o szerokie spektrum tematów,
ukazuj%cych w%tki biograficzne Elsnera m.in. jego zwi%zki z Warszaw%, Lwowem, Wiedniem, Jasn% Gór%, a tak$e
zbiory jego druków i r"kopisów, zgromadzone w bibliotekach i archiwach, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Wiele cennych informacji odnajdujemy
w tekstach dotycz%cych polskiej identyfikacji w muzyce Elsnera, wspó#czesnej
recepcji jego twórczo!ci, a tak$e przedstawianiu postaci kompozytora w podr"cznikach. W artykule „Józef Elsner – Syn 'l%ska Opolskiego” prof.
Maria Zduniak przypomnia#a jak wielk% wag" przyk#ada# do rzetelnej, uczciwej pracy, cytuj%c jego s#owa: Tylko
praca „ten kamie) filozoficzny rozwi%zuj%cy zadanie $ycia cz#owieka”
potrafi zapewni& dobre imi" i dobrobyt,
a na staro!& spokojne sumienie jako rezultat dobrze spe#nionych obowi%zków
wobec rodziny, kraju i Stwórcy.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013 przeprowadzono kompleksowy remont Wie$y Piastowskiej
(zbudowanej ok. 1300 r.,), cennego obiektu
zabytkowej architektury obronnej, pozosta"o%ci po dawnym Zamku Piastowskim w Opolu. Odnowiono elementy konstrukcyjne wie$y oraz wy po sa $o no j! w no wo cze sne
instalacje i system monitoringu, a tak$e
punkt obs"ugi turystów z sal! multimedialn!.
Koszt realizacji wszystkich prac prowadzonych przez Wojewod# Opolskiego wyniós"
blisko 3,8 mln z"otych. Wie$a Piastowska – symbol Opola i (l!ska Opolskiego, zostanie udost#pniona zwiedzaj!cym na wiosn#
tego roku. Przed wej%ciem na koron# wie$y
b#dzie mo$na zobaczy' panoram# Opola
z XVIII wieku.
Filatelistyka z czasów
II wojny "wiatowej
W opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Je&ców Wojennych odby"o si# spotkanie z filatelist! Krzysztofem Krup! i zabytkoznawc! Aleksandrem Klakiem, autorami
najnowszego wydawnictwa muzeum pt.
„Geprüft. Ocen zu ro wa no. Fi la te li sty ka
z lat 1939–1945 w zbiorach CMJW”. W publikacji ukazano bogaty i ró$norodny zbiór
filatelistyki z II wojny %wiatowej, znajduj!cy si# w posiadaniu Muzeum (ponad 6 tysi# cy obiek tów). Ksi!$ ka, sta no wi! ca
przewodnik po wspomnianej kolekcji filatelistycznej, zosta"a zadedykowana Helenie
Lübke, sekretarce rodziny Paderewskich, wyj!tkowej postaci, która stworzy"a jednoosobow! instytucj# pomagaj!c! polskim
$o"nierzom w niewoli niemieckiej. Wysy"a"a do nich listy, paczki z pomoc! rzeczow!
i $ywno%ci!. Przebywaj!c w Szwajcarii
stworzy"a sie' "!czno%ci i poszukiwa&, pomi#dzy Londynem, okupowanym krajem,
obozami jenieckimi i o%rodkami internowania. Kierownik Dzia"u Naukowo-Badawczego Muzeum – dr Piotr Stanek, zaprezentowa" ze bra nym p"y t# DVD, do "! czo n!
do ksi!$ki, zawieraj!c! skany kilku tysi#cy
obiektów wraz z wyszukiwark!, która pozwala na odnalezienie korespondencji dotycz! cej po szcze gól nych osób, obo zów,
pisanej w wybranym j#zyku, zarówno cenzurowanej jak i pisanej poza cenzur! obozow!. Spotkanie zako&czy"a o$ywiona dyskusja z udzia"em publiczno%ci zainteresowanej
now! publikacj!.

! Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
zaprosi! publiczno"# na „Weekend z Krystyn$
Jand$”. Na scenie opolskiego teatru aktorka wyst$pi!a w dwóch kultowych spektaklach „Bia!a
bluzka” oraz „Danuta W”.
! Muzeum %l$ska Opolskiego zaprosi!o
na kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Wiedzy o %l$ sku” pt. „%l$ ska mu zy ka lu do wa – pie"& kol'dowa”. Wydarzenie zosta!o
zorganizowane przy wspó!pracy z (ubia&skim
O"rodkiem Dzia!alno"ci Kulturalnej i zespo!em
Silesia.
! Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Paw!a II w Opolu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej,, Festung Breslau”, przygotowa!y „Festung Oppeln 1945” – pierwsz$ wystaw' w Opolu
ukazuj$c$ tematyk' walk o miasto od stycznia
do marca 1945 roku.
! Pami'# ofiar Tragedii Górno"l$skiej uczczono podczas nabo)e&stwa w ko"ciele parafialnym
w (ambinowicach, nast'pnie z!o)ono kwiaty

na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w (ambinowicach, po czym uczestnicy uroczysto"ci udali si'
do Centralnego Muzeum Je&ców Wojennych
w (ambinowicach, gdzie otwarto wystaw' sta!$ Po wojnie. Obóz Pracy w !ambinowicach
(1945–1946) z udzia!em kuratorki, dr Renaty Kobylarz-Bu!y.
! (ubnia&ski O"rodek Kultury "wi'towa!
na scenie Filharmonii Opolskiej jubileusze dwudziestolecia regionalnego konkursu literackiego
„Ze %l$skiem na ty” i Zespo!u Pie"ni Ludowej
„Silesia”. W"ród go"ci honorowych byli obecni
m.in. prof. Teresa Smoli&ska (kierownik Katedry Folklorystyki i Kulturoznawstwa UO), prof.
Bogus!aw Wyderka (UO) i literat Jan Goczo!, juror konkursu.
! Plakaty z archiwum rodzinnego Janusza
Gniatkowskiego – jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy lat 50. i 60, mo)na by!o obejrze# na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
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WIES!AWA KONOPELSKA

Camerata Salzburg w Gliwickim
Teatrze Muzycznym
Camerata Salzburg to jeden z najlepszych tego typu zespo"ów na #wiecie, mog$cy si% poszczyci& ponad sze#&dziesi%cioletni$ tradycj$. Prowadzona najpierw jako Academica des Mozarteums Salzburg
przez Bernharda Paumgartnera, a obecnie przez Louisa Langrée, #wiatow$ s"aw% zdoby"a dzi%ki
niezwyk"ym interpretacjom muzyki klasyków
wiede'skich oraz licznym komercyjnym nagraniom dla najwa(niejszych #wiatowych wytwórni:
Decca, Warner Classics i Sony Classical. Koncertowa"a w najbardziej presti(owych salach koncertowych #wiata, bra"a udzia" w wielu festiwalach,
m.in. Carinthian Summer Festival i Haydn Festival w Eisenstadt, a szerok$ popularno#& zdoby"a
dzi%ki sta"emu cyklowi koncertów na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu. Koncertowali z ni$
znakomici soli#ci, m.in. Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Julian Rachlin, Daniel Hope Fazil Say,
Stefan Vladar.
Z jednym z dwóch koncertów w Polsce Camerata Salzburg wyst$pi"a w Gliwickim Teatrze Muzycznym na zaproszenie Fundacji Schola Cordis
Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie. Podczas koncertu noworocznego wykonane zosta"y
utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna Straussa oraz Jacquesa Offenbacha. Solistami
byli Nikola Hillebrand (sopran) z Opery w Bonn
oraz solista Opery Wroc"awskiej !ukasz Gaj
(tenor).

„August Hlond – Prymas czasu
narodowych wyborów”
W Katowicach na placu przed ko#cio"em Mariackim otwarta zosta"a wystawa wie'cz$ca Rok
Kardyna"a Augustyna Hlonda zatytu"owana „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”. Organizatorem wydarzenia by" oddzia" Instytutu Pami%ci Narodowej w Katowicach i urz$d
Marsza"kowski Województwa )l$skiego.
Termin otwarcia wystawy zbieg" si% wa(nym
wydarzeniem – 17grudnia 1922 r. mia" miejsce ingres Administratora Apostolskiego ks. Augusta
Hlonda i by" #cis"e zwi$zany z powrotem cz%#ci
Górnego )l$ska do Macierzy i d$(eniem do usamodzielnienia od biskupstwa wroc"awskiego.
Miejsce ekspozycji równie( nie jest przypadkowe,

Jednym zdaniem

Od d!u"szego czasu mam nieodparte
wra"enie, "e mieszkam nie w mie#cie wojewódzkim, europejskim, ale w… kartonie. Powód jest do#$ oczywisty. Gdzie
okiem si%gn&$, wsz%dzie reklamy – wielkie, coraz wi%ksze, gigantyczne. Chyba
najlepiej sprzedaj&c& si% powierzchni&
„pod reklam%” s& fronty domów towarowych w katowickim Rynku. Czy ten los
spotka nowy Urz&d Miasta – idealna
p!aszczyzna do zawieszenia halogenów
pod#wietlaj&cych kolejny pomys! agencji reklamowych. Nie wystarczy! „telewizor” na Spodku, p!achty reklamowe
na wie"owcu dawnego DOKP. Agencje
reklamowe nie odpuszczaj& si% te" zabytkowym kamienicom mami&c ich w!a#cicieli zarobkiem.
Mo"na przykry$ reklamami Rondo
Sztuki, #wietnie nada si% nowe Muzeum
'l&skie – tyle niezagospodarowanej przestrzeni i to pod#wietlonej, przy znakomitym punkcie widokowym z alei Ro(dzie)skiego. A nowy NOSPR? Gorszy?
Ceg!a jak si% patrzy, równiutkie mury, blisko jezdni, widoczny z wielu stron. Klienci na pewn& si% znajd&. To oczywi#cie groteskowa a zarazem dramatyczna wizja
miasta.
Ale trudno przechodzi$ oboj%tnie obok
przykrywania miasta p!achtami z w&tpliwej jako#ci obrazkami. Pó! biedy je#li taka reklama chwilowo przes!ania jak&# ruder% – jak& niew&tpliwie s& pozosta!o#ci
po zabudowaniach dawnej huty Baildon
na wprost Silesii Center. Ale nieopodal
wyros!y przeogromne stela"e zas!aniaj&ce miasto. U wjazdu w osiedle Tysi&clecia – znów las – wr%cz ca!y mur – reklamowy, co tam osiedle, architektura.
A gdzie osiedle – o tam, za tym murem
z obrazkami.
Reklamy – giganty sta!y si% oczywisto#ci& naszej przestrzeni. Niby nam przeszkadzaj&, ale… przynosz& pieni&dze.
Ale nie tylko reklama nie liczy si%
z przestrzeni& miejsk&. Od jakiego# czasu przy ko#ciele w historycznym D%bie,
który zawsze wspaniale wyeksponowany,
zajmowa! swoj& kameraln& przestrze)
i by! swoistym drogowskazem, w szybkim
tempie wyrasta kolejny katowicki biurowiec – owszem na terenie prywatnym huty Baildon, a wi%c „wolno$ Tomku…”.
Szkielet biurowca ju" przykry! ko#ció!,
"adnego oddechu, "adnej przestrzeni,
zaledwie kilka metrów od #wi&tyni i zapewne od niej wy"szy. Nikt ju" nie zobaczy z oddali przezroczystego kogutka
na wie"y ko#cio!a. Znika kolejna pi%kna
przestrze).
A" chce si% zada$ pytanie: gdzie s&
miejscy architekci – bo przykrywanie miasta nie jest tylko problemem Katowic. Mo"e trzeba zacz&$ bra$ przyk!ad z innych
miast europejskich i raczej stara$ si% pokazywa$ przyjezdnym pi%kno miasta,
a i mieszka)com nie dawa$ zapomnie$,
"e mieszkaj& w mie#cie, a nie w oklejonym pude!ku. Inaczej miasta stan& si% nie
tyle przestrzeni& urbanistyczn& i architektoniczn& co… powierzchni& reklamow& p!atn& ju" nie od centymetra ale
metra czy kilometra kwadratowego.

poniewa( ingres odby" si% w Ko#ciele Mariackim
w Katowicach.
Na trzydziestu pi%ciu planszach wystawy zaprezentowano posta& Kardyna"a Augusta Hlonda,
Prymasa Polski, jego (ycie oraz pos"ug% w trudnych
czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny #wiatowej i w nowej, komunistycznej rzeczywisto#ci. T"em dla postaci Kardyna"a i Jego (ycia by" zarys historii Górnego )l$ska w okresie
walk o polsko#& tych ziem, zarys historii Polski i losów Polaków w okresie II wojny #wiatowej oraz
w pocz$tkowym okresie kszta"towania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów.
Kolejne wydarzenia z (ycia Kardyna"a ilustrowane by"y fotografiami i innymi materia"ami, m.in.:
fragmentami r%kopisów,
wycinkami z czasopism,
dokumentami, piecz%ciami oraz kartami notatnika Kardyna"a.
Bardzo obszerna ikono gra fia, obej mu j$ ca
wiele po raz pierwszy
prezentowanych unikalnych fotografii i dokumentów. Wystawie towa rzy szy" ob szer ny
katalog.
Wystawa nowo przyj$tych do ZPAF
Wystawa prac fotograficznych nowo przyj%tych
cz"onków ZPAF stanowi wa(ne wydarzenie nie tylko dla autorów prac, ale przede wszystkim dla ca"ej spo"eczno#ci cz"onków ZPAF Okr%gu )l$skiego. Oto autorzy wystawy:
Marcin Górski (rocznik 1972) – Studiowa"
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki )l$skiej, dzi# adiunkt tej uczelni. Wspó"za"o(yciel i prezes Gliwickiego Domu Fotografii,
wspó"autor The F Blog i blogu Miejsce Fotografii, cz"onek portugalskiego stowarzyszenia Fotoalternativa i Kolektyw KGF, cz"onek redakcji Fotoindexu, wspó"pracownik magazynów Dilema
i Camera. doc Jego prace by"y pokazywane
na ok. 40 wystawach indywidualnych i zbiorowych
we Francji, Portugalii, Szwecji, Polsce, Wielkiej
Brytanii, W"oszech i Japonii. Autor i wspó"autor kilku ksi$(ek fotograficznych w Polsce, Portugalii
i Iranie, publikowany w czasopismach fotograficznych w Portugalii, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Zajmuje si% fotografi$ analogow$ #rednio
i wielkoformatow$, interesuj$ go zagadnienia
na granicy dokumentu i zapisu socjologicznego.
Marta D"browska (rocznik 1976) – mieszka
w Raciborzu. Absolwentka Wydzia"u Tkaniny
i Ubioru na Akademii Sztuk Pi%knych im. W"adys"awa Strzemi'skiego w !odzi oraz szko"y fotografii Fotoedukacja w Katowicach-Piotrowicach.
Fotografi$ zajmuje si% od 2010 roku. Laureatka Nagrody im. Anny Chojnackiej „dla m"odego twórcy” za najlepsz$ pod wzgl%dem artystycznym wystaw% indywidualn$ w Województwie )l$skim
w 2011 roku.
Krzysztof Szlapa (rocznik 1987) – mieszka
w Katowicach, uczestnik Szko"y Widzenia oraz
Grupy 999, cz%sty go#& w *ywym Skansenie Fotografii, wolontariusz w Galerii Pustej, z wykszta"cenia filolog. Wa(niejsze cykle prac: Przed 2009,
Widokówki z miasta we mnie 2008, (Publikacja
w ksi$(ce Ziemio moja, ziemio #l$ska, Kraków 2011), Dom Kultury 2009, Ksi%ga ma"ych fotografii 2011, Satori 2012, W zasi%gu wzroku i Pami%tnik WIP.

! W Domu Wspó!pracy Polsko-niemieckiej
w Gliwicach dyskutowano o kulturze polskiej
i niemieckiej podczas spotkania po!"czonego
z projekcj" nagrodzonego European Media
Grand Award pe!nometra#owego filmu dokumentalnego „Oberschlesien – tu, gdzie si$ spotkali%my” w re#yserii Micha!a Majerskiego.
! W cyklu „Szkice do opery” w Akademii Muzycznej w Katowicach z w koncertowej wersji
„Strasznego dworu” Stanis!awa Moniuszki wyst"pili Anna Le%niewska (Hanna), Natalia Skrycka (Cze%nikowa/Jadwiga), Maciej Komandera
(Stefan), Stanis!aw Duda (Maciej/Miecznik),
Pawe! Konik (Sko!uba/Zbigniew) oraz Grzegorz
Biegas (fortepian, kierownictwo artystyczne).

! Koncertow" wersj$ „Stworzenia %wiata” – oratorium Józefa Haydna wykonali w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach podczas koncertu przygotowanego przez IPiUM
„Silesia” Beata Witkowska – Glik (sopran), Micha! Gomu!ka (tenor), Maciej Bartczak (baryton)
i Wojciech Stysz (fortepian).
! W Studio Koncertowym Polskiego Radia
Katowice w koncercie „Karnawa! z Piazzoll"”
zorganizowanym przez Instytucj$ Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” wyst"pi!o
TangoStan Quintet.
! Na wystaw$ „Fotografia dzikiej przyrody 2013” zaprasza!o Muzeum Górno%l"skie
w Bytomiu.

Foto. Joanna Nowicka
Foto. Krzysztof Go"uch

zeum Miejskie w Tychach. Ide" przewodni" wystawy jest ukazanie historii lokalnej poprzez historie osobiste mieszka#ców miasta, poprzez dzieje
konkretnych osób i &lady materialne ich losów. Tymi &ladami s" ró'norodne przedmioty, dokumenty i fotografie, które dzi& maj" charakter pami"tek,
pieczo$owicie przechowywanych przez rodzin!.

Fot. Arch. Muzeum Miejskie go Tychach

Joanna Nowicka (rocznik 1977) – zawodowo
zajmuje si! fotografi" od 2006 roku, freelancer.
Uko#czy$a socjologi! na Uniwersytecie %l"skim
oraz studia podyplomowe – projektowanie graficzne na $ódzkiej ASP. Zajmuje si! fotografi" prasow" oraz fotografi" biznesow", a w wolnym czasie
realizuje cykle fotograficzne z obszaru fotografii spo$ecznej, fotografii architektury oraz portretu. Jest
stypendystk" Marsza$ka Województwa %l"skiego
w dziedzinie kultury – projekt o architekturze powojennej na %l"sku (2010). Coraz cz!&ciej powraca do fotografii analogowej. Bierze udzia$, w roz$o'onym na lata 2012 – 2014, artystycznym
projekcie polsko-niemieckim SilesiaTopia, skupionym wokó$ zabrza#skich Biskupic. Bra$a udzia$
w wielu wystawach grupowych (m.in. wystawa
okr!gowa ZPAF 2013, %l"skie. Zmiana. 2011,
Architecture Week Ostrava 2011, Festiwal Sztuki
Wysokiej w Bytomiu 2009, Mi!dzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku 2005-2009, %l"ska Fotografia Prasowa 2007-2008, Mi!dzynarodowy
Festiwal Fotografii
w (odzi 2004) oraz
wystawach indywidualnych. Od kilku
lat fotograficznie
wspiera Fundacj!
na rzecz dzieci
z chorob" nowotworow" ISKIERKA – dokumentuje
dzia$ania fundacji
na &l"skich oddzia$ach onkologii dzieci!cej oraz projekty fundacji odbywaj"ce si! poza nimi.
Krzysztof Go$uch (rocznik 1966) – mieszka
w Knurowie. Absolwent Uniwersytetu %l"skiego – Wydzia$u Pedagogiki i Psychologii, Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Bia$ej oraz Uniwersytetu %l"skiego Instytutu Twórczej
Fotografii w Opawie – Czechy. Zajmuje si! fotografi" dokumentaln" i reporta'ow". Projekt pt.

Wystawa Z zakamarków szuflad, z zakamarków
pami!ci; Muzeum Miejskie w Tychach
Wystawa prezentuje pami"tki rodzinne wypo'yczone od tyszan, wydobyte z prywatnych szuflad, domowych archiwów czy strychów. Uzupe$nie niem s" pa mi"t ki prze ka za ne przez
mieszka#ców miasta do zbiorów Muzeum Miejskiego w minionych latach. Na wystaw! sk$adaj" si! rozmaite przedmioty, od drobiazgów, czasem zwy czaj nych, cza sem oso bli wych, po
prawdziwe unikaty. Wszystkie przedmioty maj"
jedn" wspóln" cech! – za ka'd" rzecz", nawet najdrobniejsz", kryje si! indywidualna historia, wyj"tkowa, b!d"ca cz!&ci" sk$adow" historii lokalnej spo$eczno&ci. Ocalaj"c od zapomnienia nasze
pami"tki, budujemy nasz" to'samo&). Zdobywamy wiedz! o Nas samych, o spo$eczno&ci w jakiej
egzystujemy. Wystawa ukazuje, jak przechowujemy i piel!gnujemy pami!) rodzinn": rodowitych
tyszan oraz osób, które poprzez migracje z ró'nych
stron Polski i Europy osiad$y tu w latach budowy
miasta.
Wystawie towarzysz" dwa wydawnictwa.
Pierwsze z nich to wydana w grudniu 2013 roku
publikacja „Dzieci#stwo, m$odo&) i wielka budowa. Wspomnienia tyszan”. Ksi"'ka zawiera wybrane wspomnienia nades$ane na dwa konkursy
og$oszone przez muzeum – „Tychy z lat mojego
dzieci#stwa i m$odo&ci” oraz „Budowa Nowych
Tychów w moich wspomnieniach”. Ksi"'ka powsta$a pod redakcj" Marii Lipok-Bierwiaczonek
i Joanny Kucz-Pieczki.
Drugie wydawnictwo to ksi"'ka „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pami!ci”. 22 lutego
o godz. 15.00 zaplanowano promocj! ksi"'ki, po$"czon" z oprowadzaniem po wystawie (przewodnikiem b!dzie Maria Lipok-Bierwiaczonek, autorka wystawy i publikacji).

BRUTAL – retrospekcja
– Te zdj!cia nie mia"y by# moim protestemprzeciwko wyburzeniu dworca, one mia"y da#poczucie dziwnej atmosfery tego miejsca, która znikn!"aby nawet w momencie pozostawienia budynku,
gdyby poddano go remontowi. (…) – t$umaczy Micha$ (uczak – autor fotografii, które mo'na ogl"da) w gliwickiej Czytelni Sztuki. Fotografie sk$adaj"ce si! na wystaw! „Brutal – retrospekcja”
wykonane zosta$y przez artyst! mi!dzy czerwcem 2010 r. a styczniem 2011 r. – w okresie kiedy trwa$a jeszcze walka o uratowanie od wyburzenia katowickiego dworca PKP i kiedy jego
istnienie dobiega$o ko#ca. Jest to nie tylko dokumentacja budynku b!d"cego najwybitniejszym
przyk$adem architektury brutalistycznej w Polsce,
ale przede wszystkim sentymentalna fotograficzna opowie&) o Miejscu, które dla wielu mieszka#ców miasta przez kilka dekad stanowi$o swoisty
punkt odniesienia. Nazywany Brutalem sta$ si! niezaprzeczalnie ikon" wojewódzkiego miasta. Kilkadziesi"t fotografii i kilka planów architektonicznych, które tak'e zostan" zaprezentowane podczas
ekspozycji, to cenne „pozosta$o&ci” po organie wyrwanym gwa$townie z miejskiego cia$a.

Micha" $uczak, „Brutal-retrospekcja”

Z zakamarków szuflad, z zakamarków pami!ci
to tytu$ nowej wystawy przygotowanej przez Mu-

Legitymacja cz"onkowska Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1936 rok; ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

Niew"tpliw" okazj" jest mo'liwo&) zobaczenia
publikacji „Brutal”, w której pierwotnie (uczak
zaprezentowa$ fotografie. Niedost!pne ju' na rynku wydawnictwo otrzyma$o w 2013 roku nagrod! dla Najlepszej Publikacji Fotograficznej Roku
w kategorii Selfpublishing.
Micha$ (uczak urodzi$ si! w 1983 roku na Górnym %l"sku. Uko#czy$ studia w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie %l"skim w Opavie (Republika Czeska). Równolegle studiowa$
tak'e j!zyk hiszpa#ski na Uniwersytecie %l"skim
w Katowicach. Mieszka w Giszowcu, górniczej
dzielnicy Katowic, pracuje g$ównie w Warszawie.
Od wielu lat dokumentuje %l"sk i zmiany, które tu
nast"pi$y po upadku komunizmu w 1989 roku.
W latach 2008–2009 wspó$pracowa$ z Andrzejem
Kramarzem przy projektach fundacji IMAGO
MUNDI: „Stefania Gurdowa – Klisze przechowuje si!” oraz „Stefania Gurdowa – Czas niewinno&ci”. W 2009 roku otrzyma$ w$oskie stypendium
Alexandra Boulat Scolarship, dzi!ki któremu
uczestniczy$ w warsztatach fotograficznych z Andersem Petersenem. Jego najnowszy projekt
„M$odzi górnicy” zdoby$ wyró'nienie w presti'owym konkursie Magnum Expression Award, organizowanym przez agencj! fotografów MAGNUM PHOTOS. Od roku 2010 jest cz$onkiem
kolektywu SPUTNIK PHOTOS skupiaj"cym fotografów z Europy %rodkowo-Wschodniej.

! Na promocj! publikacji „"piewnik karpacki”
pod redakcj# W$adys$awa Motyki z udzia$em go%ci specjalnych: ks. pra$ata W$adys$awa Z#zla i Józefa
Skrzeka zaprasza$ prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki "l#skiej.
! Równie& w Bibliotece "l#skiej odby$ si! koncert
adeptów Studia Wokalistyki Estradowej.
! W galerii ArtNova 2 ZPAP w Katowicach go%ci wystawa malarstwa i obiektów Marii Matyi-Rozpary.
! Nominowan# do nagrody "l#ski Wawrzyn Literacki ksi#&k! Krzysztofa Jaworskiego pt. „Do szpiku ko%ci” prezentowa$a podczas spotkania Klubu Dobrej Ksi#&ki w Bibliotece "l#skiej dr hab. Alina
"wie%ciak.

! „Ludzie i miejsca” to tytu$ wystawy malarstwa
An drze ja Czar no ty –ab sol wen ta ka to wic kie go
Wydzia$u Grafiki ASP w Krakowie, zajmuj#cego si!
tak &e rze' b# i sce no gra fi#, au to ra 34 wy staw
indywidualnych w kraju i zagranic#, która odby$a
si! w ga le rii Foy er Te atru "l# skie go w Ka to wicach.
! Podczas koncertu po%wi!conego pami!ci Karola Stryi Orkiestra Filharmonii "l#skiej pod dyrekcj#
Miros$awa Jacka B$aszczyka oraz soli%ci Monika Sikorska-Wojtacha (fortepian) i Stefan Schulz (puzon)
wykonali utwory kompozytorów zwi#zanych z miejscami bliskimi temu wybitnemu dyrygentowi i wieloletniemu dyrektorowi Filharmonii: Ludomira Ró&yckiego, Zygmunta Stojowskiego, Sørena Hyldgaarda

oraz kompozytora szczególnie mu bliskiego – Franza Liszta.
! Na wyk$ad z cyklu „Tajemnica i poznanie.
Uwagi o kulturze i wyobra'ni w Europie nowo&ytnej
i najnowszej” zatytu$owany „Walka karnawa$u z postem”, a wyg$oszony przez dra Jacka Kurka zaprasza$o Muzeum w Chorzowie.
! Na wyk$ad o malarstwie Edwarda Okunia
(1872-1945) – malarzu, rysowniku i ilustratorze, reprezentuj#cym nurt symbolistyczny w sztuce M$odej Polski zaprasza$o Muzeum Górno%l#skie w Bytomiu.
! Na koncert kol!d w "wi!to Epifanii ("wi!to
Trzech Króli) zaprasza$a parafia ewangelicko-augsburska w Katowicach.

„Rugbi&ci” przedstawia grup! m$odych niepe$nosprawnych m!'czyzn uprawiaj"cych dyscyplin!
sportu, jak" jest rugby na wózkach.
Anna66 Andrzejewska (rocznik 1977) –. Zajmuje si! fotografi" kreacyjn". Interesuj" j" relacje mi!dzyludzkie. W zbiorze prac znajduj" si! fotografie kolorowe jak i czarno-bia$y minimalizm.
Ich cech" charakterystyczn" jest „pi!kna brzydota” i balansowanie na granicy kiczu. Jest uczestniczk" wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Podziwia twórczo&) Zofii Rydet, Waldemara
Jamy, Natalii LL. Doktorantka Akademii Sztuk
Pi!knych w Katowicach.
Pod patronatem „%l"ska”
Z zakamarków szuflad…
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cj' X Sosnowieckich Dni Literatury a tak&e Wakacyjnej Akcji dla Dzieci i M!odzie&y „Literaccy !owcy przygód na start”, wakacyjnej oferty dla dzieci. Jak zapowiadaj# pomys!odawcy,
b'd# to fascynuj#ce podró&e po najciekawszych,
egzotycznych zak#tkach %wiata, po których
oprowadza( b'd# bohaterowie ulubionych
ksi#&ek. W ramach wakacyjnej akcji odb'd# si'
nie tylko spotkania z autorami powie%ci przygodowych i zaj'cia warsztatowe ale tak&e turnieje, konkursy, rajdy, wycieczki, seanse kinowe i wiele innych niespodzianek.

„Muza” po liftingu

MARIA SZTUKA

29 stycznia 2014 roku zmar!a Iwona Kolasi"ska, pisarka i dziennikarka, zwi#zana od ponad 40 lat z Sosnowcem. Absolwentka Uniwersy te tu $l# skie go, re dak tor ka na czel na
„Górno%l#skiego Informatora Kulturalnego”
i Gazety Uniwersyteckiej U$, znana czytelnikom z publikacji m. in. w tygodniku „Panorama”, „Trybunie $l#skiej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Biuletynie %l#skim, „Euro projektach
PL”. By!a tak&e wspó!autork# (z Jolant# Pieczk#) ksi#&ek, które ukaza!y si' w serii rozmów
ze znanymi osobami. Pierwsz# z nich by! wywiad z Emilem W#saczem – „Polityka bez narkozy” (2012), kolejn# – „Cap nie koza, czyli
zrób ze mn#, co chcesz” – rozmowa z prof. dr.
hab. n.med. Paw!em Lampe (2013), której
promocja odby!a si' 7 lutego w Bibliotece $l#-

skiej, niestety ju& bez udzia!u zmar!ej pisarki.
Iwona Kolasi"ska by!a nie tylko znakomit#
dziennikark#, ale tak&e niezwyk!ym nauczycielem tego zawodu. Wszyscy, którzy „terminowali” pod jej opiek# uczyli si' od niej uczciwo%ci, odpowiedzialno%ci za s!owo, kultury j'zyka
a przede wszystkim konieczno%ci dog!'bnego
poznania tematu, którym si' zajmowali. Nie
znosi!a fuszerki i niepotwierdzonych informacji. W naszej pami'ci pozostanie jako „Ma!a”
(tak j# zwykli%my nazywa() ale z wielkim charakterem. Iwonko, Twój numer w komórce zostawiam, jakby co, b'd' dzwoni(…
Sosnowiecka Biblioteka
w%ród najlepszych
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
otrzyma!a dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zg!oszone
przez ni# projekty, promuj#ce czytelnictwo oraz
szeroko rozumian# kultur' literack#. W%ród 437
z!o&onych wniosków sosnowieccy bibliotekarze uplasowali si' na 4 i 5 pozycji. Uzyskane granty pozwol# na realizacj' zaplanowanych
spotka" autorskich, warsztatów literackich,
projekcji filmowych, wyk!adów, koncertów
i wystaw, które wype!ni# jubileuszow# edy-

Jednym zdaniem
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Zmar!a Iwona Kolasi'ska

Fot. Agnieszka Sikora

Jeszcze nie przebrzmia!y echa hucznego otwarcia sali koncertowej przy Zespole Szkó! Muzycznych w Sosnowcu, a ju"
mieszka#cy maj$ now$ niespodziank%. Oto
dawno ju" zapomniane kino „Muza”
wraca do !ask. Po liftingu, którego koszt
osza co wa no na bli sko 25 mln z!.
(w tym 16,9 mln z! z dotacji unijnych)
do nowej sali ju" nie tylko kinowej, ale tym
razem widowiskowo-koncertowej zaprasza& b%dzie gigantyczny (na wysoko'&
trzech pi%ter)… radioodbiornik, zmontowany z elementów aluminiowych, grafitowego i hartowanego szk!a a nawet
br$zowo-czerwonego modrzewia syberyjskiego lub jak zdecyduj$ architekci – cedru kanadyjskiego. Wprawdzie w'ród
marek radioodbiorników znalaz!am stylow$ Muz% (niczym nie przypomina ona
proponowanej elewacji budynku), powi$zania jednak radia z maj$cymi si% tu
odbywa& m. in. konkursami tanecznymi
czy koncertami rockowymi, trudno by!o mi
si% doszuka&. Pytanie – dlaczego nag!o'nienie nowej sali koncertowej (przy ZSM)
nie sprawdza si% w przypadku muzyki innej ni" powa"na? – pozostaje otwarte.
Fantazji jednak w tym mie'cie nigdy nie
brakowa!o, wi%c i tym razem dziwi& si% nie
wypada. Pi%kne i zabytkowe parki bi!y si%
kiedy' o to, aby pomnik ikony miasta Jana Kiepury zdobi! ich romantyczne alejki, nie wspominaj$c ju" o reprezentacyjnej Alei Zwyci%stwa, gdzie na balkonie
jednej z kamienic wielki tenor 'piewem
dzi%kowa! za zgotowane mu owacje
a po usuni%tym obelisku ku czci "o!nierzy
Armii Czerwonej pozosta! cokó! bez przydzia!u. Jan Kiepura nie zago'ci! jednak
w "adnym z tych miejsc. Stoi na miejskiej
„patelni”, czuwaj$c (cho& bezg!o'nie)
nad podró"uj$cymi komunikacj$ miejsk$
pasa"erami, których wzrok z niecierpliwo'ci$ 'ledzi nadje"d"aj$ce autobusy i rzadko si%ga ku górze, by ujrze& tam wyci$gni%t$ powitaln$ d!o# Mistrza. Pozostaje
nadzieja, "e w tak rozp%dzonych inwestycjach kulturalnych znajdzie si% tak"e
miejsce dla wyczekiwanej od niemal stu
lat ma!ej sceny dla Teatru Zag!%bia. Zespó! tryska energi$ i wida& ma niespo"yte si!y, czego byli'my 'wiadkami podczas
premiery znakomitego spektaklu „Eugeniusz Bodo – Czy mnie kto' wo!a?”.
Warto ten zapa! wykorzysta&. Dobra passa pod dyrekcj$ Zbigniewa Leraczyka
i Doroty Ignatjew, sukcesy „Korze#ca”,
„Bobiczka” liczne nagrody i wyró"nienia,
które s!awi$ miasto daleko poza jego granicami a" prosz$ si% o dowód uznania
w rodzimym grodzie. Ma!a scena z prawdziwego zdarzenia zespo!owi teatru starszemu o pi%& lat od miasta a tak"e wszystkim te atro ma nom i wiel bi cie lom
„Zag!%bia” (a jest ich na szcz%'cie wielu) po prostu si% nale"y. A pierwotne plany, projekt architektoniczny Karola Steczkow skie go za k!a da! wznie sie nie
kompleksu, w którym mia!y si% znale(&:
Teatr Zimowy, Hotel Saski, Teatr Letni.
Min%!o 117 lat pójd(my wi%c na kompromis: zamiast Hotelu Saskiego i Teatru Letniego – Ma!a Scena – pi%kna, profesjonalna godna miasta i zespo!u.

Sosnowiec sprzed 40 lat
W Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki do 23 marca mo&na ogl#da( wystaw'
fotografii Stanis!awa Lisa. Zdj'cia pochodz#
z lat 70. i 80. XX w. Autor skierowa! wówczas
swój obiektyw na miejsca ma!o znane, oddalone od centrum miasta, ale urokliwe i znakomicie oddaj#ce atmosfer' tamtych lat. Wielu budynków a nawet ca!ych ulic dawno ju& nie ma.
Wystawa stanowi wi'c sentymentaln# podró&
po zakamarkach dzielnic, takich jak Konstantynów, $rodula, Klimontów, gdzie miejsce
niewielkich kamieniczek zaj'!y pot'&ne osiedla mieszkaniowe.
Archeologiczna autostrada
Do 21 marca w Muzeum w Sosnowcu mo&na ogl#da( „Archeologiczn# autostrad'”, czyli
niezwykle interesuj#c# wystaw', która obrazuje jedno z najwi'kszych w historii polskiej archeologii, przedsi'wzi'( badawczych a mianowicie
wykopaliska, poprzedzaj#ce budow' autostrad
i realizacj' innych wielkich inwestycji drogowych. Ekspozycja dotyczy g!ownie odcinka
autostrady A4 Kraków – Tarnów, przebiegaj#cego przez obszary zaliczane do najintensywniej
zasiedlanych terenów pradziejowej Europy.
Najciekawsze odkrycia s# przedstawione w formie reporta&u fotograficznego, który zaprasza
na swoist# przeja&d&k' tropem znalezisk archeologicznych. Finalnym etapem tej podró&y s#
komputerowe rekonstrukcje osób, bi&uterii, broni a tak&e grobów i domów z czasów ich u&ytkowania. Najstarsze zabytki licz# 15 tysi'cy lat,
najm!odsze pochodz# z XIX wieku.
Krzemieniec jak (ywy
Fotografie, pocztówki, archiwalia, wydawnictwa i obrazy, pochodz#ce z Kolekcji Krzemienieckiej Muzeum Niepodleg!o%ci w Warszawie mo&na podziwia( w Muzeum w Sosnowcu
do 21 kwietnia. Zgromadzone eksponaty przywo!uj# klimat przedwojennego i powojennego
miasteczka le&#cego na skraju Wy&yny Podolskiej, w którym po raz ostatni, przed wyjazdem
do Rumunii, obradowa! we wrze%niu 1939 r.
rz#d Rzeczpospolitej. W cz'%ci „Miasto i ludzie”
mo&na prze%ledzi( przenikanie si' wp!ywów
polskich, &ydowskich i ukrai"skich, pozosta!e
segmenty to: „Pami'( o S!owackim”, „Religie”
oraz „Wojna i czasy powojenne”. Wystawa przypomina jeden z wa&niejszych niegdy% o%rodków
kultury polskiej na Kresach. Liczne fotografie
dokumentuj# &ycie Polaków, którzy pozostali
tam po zako"czeniu II wojny %wiatowej.

! 13 stycznia w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury w Sosnowcu odby! si" koncert noworoczny w wykonaniu #l$skiej Orkiestry Kameralnej.
W%ród wykonawców znale&li si": Iwona Socha
(sopran) i Adam Zdunikowski (tenor). W programie znalaz!y si" najpi"kniejsze arie, duety z oper,
operetek i musicali.
! W Muzeum Saturn w Czeladzi Ewa Kopczy'ska, aktorka Teatru Zag!"bia w Sosnowcu,
wyst$pi!a z koncertem piosenek z repertuaru
Ewy Demarczyk.
! W styczniu w Energetycznym Centrum
Kultury w Sosnowcu, mo(na by!o ogl$da) wy-

staw" malarstwa Ma!gorzaty Ma!kiewicz, nale($cej do grupy plastycznej „Relacje”, dzia!aj$cej pod kierunkiem Czes!awa Ga!u(nego.
! 19 stycznia w D$browie Górniczej (Villa
Moda) bawi! publiczno%) kabaret DNO.
! W galerii Exlibris w Czeladzi Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych i Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi zorganizowa!y wystaw" fotografii artysty plastyka Jana Powa!ki,
prezentuj$cej miasteczka po!udniowej Italii.
! Równie( w galerii Exlibris MBP w Czeladzi mo(na ogl$da) wystaw" „Inny wymiar – papier, drewno, materia” Anetty Siwik.

tegorii uzyskali Ma#gorzata Rozenau i Juliusz W%troba.

Op!acalna „Zbrodnia”

JAN PICHETA

Wybitna wystawa Warcho#a

Publiczno!" lubi Rozenau
Spo!ród 78 prac 42 artystów, które zaprezentowano w listopadzie i grudniu na pokonkursowej
wystawie XLI Biennale Malarstwa „Bielska Jesie" 2013” w Galerii Bielskiej BWA, do nagrody
widzowie wybrali obraz bielszczanki Ma#gorzaty Rozenau pt. „It’s nothing” z 2013 r. Jak powiada dyrektorka BWA Agata Smalcerz, praca przedstawia fragment zachmurzonego nieba roz!wietlonego „nieziemskim” !wiat#em. Skontrastowane
z tym osobliwym, metafizycznym pejza$em zdanie na p#ótnie „It’s nothing” sk#ania do przemy!le"
nad ulotno!ci% pi&kna i przemijaniem. M. Rozenau urodzi#a si& w Sosnowcu w 1971 r., uko"czy#a katowicki Wydzia# Grafiki krakowskiej ASP,
a obecnie pracuje w macierzystej uczelni.

Fot. Jacek Rojkowski
Ma!gorzata Rozenau, „It’s nothing”, 2013
Ikary dla kobiet
11 stycznia w Domu Muzyki BCK prezydent
Bielska-Bia#ej wr&czy# Ikary – coroczne nagrody
w dziedzinie kultury. Wytypowany przez kapitu#&
Ikarów do nagrody g#ównej za rok 2013 re$yser, scenograf, malarz, autor takich filmów jak „Porwanie
w Tiutiurlistanie” czy „Gwiazda Kopernika” wieloletni dyrektor Studia Filmów Rysunkowych
Zdzis#aw Kud#a nie doczeka# si& Ikara. Prezydent
miasta Jacek Krywult przyzna# Ikara za dotychczasow% dzia#alno!' w dziedzinie kultury dyrygentce
Bielskiego Chóru Kameralnego Beacie Borowskiej.
Jeszcze lepszym przyk#adem osobliwego gustu prezydenta jest nagroda specjalna dla tek!ciarza i re$ysera akcji charytatywnej „Kopciuszek” Tomasza
Szulakowskiego. W tym kontek!cie zdumiewa
brak jakiegokolwiek wyró$nienia dla pisarza Artura Pa#ygi – uhonorowanego w ub.r. presti$ow%
Gdy"sk% Nagrod% Dramaturgiczn% za sztuk&
„W sercu s#o"ca gromadzi si& popió#”. Oprócz B.
Borowskiej i Z. Kud#y nominowani do Ikara za dotychczasow% dzia#alno!' byli: Krzysztof Dadak, Krystyna Fuczik, Józef Ho#ard, Piotr Kenig i Ma#gorzata Koz#owska. Nagrod& prezydenta Bielska-Bia#ej za osi%gni&cia roku 2013 otrzyma#a piosenkarka jazzowa Beata Przybytek. Nominacje w tej ka-

Jednym zdaniem

Na pomys! „Zbrodni” wpadli dramaturg Micha! Buszewicz i re"yserka Ewelina Marciniak. Inspirowany gombrowiczowskim opowiadaniem „Zbrodnia
z premedytacj#” spektakl „Zbrodni”
powsta! dwa lata temu. – Pracowali$my
w pe!nej symbiozie – twierdzi Ewelina
Marciniak – ale ka"de s!owo tej sztuki
nale"y do Micha!a. Ja zajmowa!am si%
kszta!tem teatralnym, on tre$ci# i dialogami. Ka"de mia!o swój autonomiczny
obszar. Nasze my$lenie o ca!o$ci uzupe!nia!o si% jednak bez zarzutu. Gombrowicz nas inspirowa!, z niego wzi%li$my
klimat, zarys konfliktu, chcieli$my jednak oboje, "eby przedstawienie wyra&nie korespondowa!o tak"e z niepokojami wspó!czesno$ci.
Artystycznej symbiozie sprzyja!a równie" obsada spektaklu. Twórcy przedstawienia wiedzieli bowiem, kto b%dzie jego wykonawc#, zanim przyst#pili do pisania scen. Pierwszy swój wspólny spektakl „Nowe wyzwolenie” zrealizowali
z grup# aktorów Teatru Polskiego.
Wspó!praca z bielszczanami tak im zaimponowa!a, "e postanowili napisa'
co$ specjalnego dla nich. W rezultacie
powsta!o widowisko bardzo interesuj#ce. Co prawda, nie ma w nim tak charakterystycznej dla W. Gombrowicza
natr%tnej re"yserii, zmuszaj#cej bohaterów do „upupiania si%”, ale oscylowanie mi%dzy absurdem a realno$ci# przynios!o dobre, surrealne rezultaty. Z wielu scen emanuje aktorska rado$' gry, co
nie zawsze si% zdarza w niektórych
spektaklach, nawet farsowych czy komediowych… Co$, co mo"na nazwa' naturalnym aktorskim szcz%$ciem, przejawia
si% szczególnie w grze m!odych artystów:
Ja$miny Polak i kontrabasisty Marcina
Nenki – szkoda "e w tak nik!ym wymiarze czasu.
Po wielu sukcesach w kraju przysz!a
pora na ekspansj% zagraniczn#. „Zbrodni%” zauwa"yli podczas krakowskiego festiwalu „Boskia komedia” organizatorzy SPAF Seoul Performing Arts Festival 2013. Korea(czycy zaprosili nasz#
trup% jako jedyny teatr z Polski. Ponadto wyst%powa!y zespo!y z Belgii, Chin,
Francji, Japonii, Korei i USA. Oprócz
twórców spektaklu i ekipy technicznej
pod wodz# Andrzeja )eromskiego do Korei polecieli aktorzy – Tomasz Drabek,
Jadwiga Grygierczyk, Marta Gzowska-Sawicka, Marcin Nenko, Ja$mina Polak i Rafa! Sawicki. Na scenie Daehangno Arts Theater Small Hall w Seulu grali czterokrotnie – od 23 do 26 pa&dziernika. „Zbrodnia” spotka!a si% z przychylno$ci# widzów.
Bielscy twórcy nie tylko bawili korea(sk# publiczno$' swym $wietnym spektaklem. Wizytowali m.in. polsk# ambasad% w Seulu oraz punkty graniczne
na 38 równole"niku, który dzieli tzw. Kore% Ludow# od Po!udniowej – jedno
z najniebezpieczniejszych miejsc na naszej udr% czo nej kon flik ta mi Zie mi.
Na szcz%$cie strza!y pada!y tylko w bielskiej „Zbrodni”.

Od 8 stycznia do 2 lutego w Galerii Bielskiej
BWA prezentowana jest wystawa pn. „Mistrzowie
warsztatu. Polski rysunek wspó#czesny”. Jej kuratorem jest znany rysownik Pawe# Warcho#.
Ekspozycj& zorganizowano w 50. rocznic& wystawy „Dokumenta 3” w Kassel, któr% uznaje si&
za prze#omow% dla sztuki rysunku, gdy$ przynios#a mu autonomi& i rang& równorz&dn% malarstwu
i rze(bie. Wystawa przedstawia dzie#a 43 artystów
i jest pierwsz% od wielu lat w Polsce tak du$% prezentacj% sztuki rysunku. Wszystkie prace powsta#y po 2000 r. Kurator zaprezentowa# dzie#a artystów, laureatów wielu konkursów krajowych i zagranicznych. – Rysunek jest wa$ny, bo potrzebuje go malarz, rze(biarz i projektant; to podstawowa forma zamiaru artystycznego – od jaskini po tatua$ na udach kobiety – powiada uczestnik wystawy prof. Józef Ho#ard. Wystawa mo$e si& podoba' nawet bardziej ni$ pokonkursowa ekspozycja
ostatniej Bielskiej Jesieni. Zdaniem Paw#a Warcho#a, rysunek tworzony przez artystów polskich w ci%gu ostatnich kilku dekad sta# si& jedn% z wa$niejszych wizytówek naszej kultury. Prezentowane prace eksploatuj% szeroki obszar, zarówno pod wzgl&dem tematycznym, jak i technologicznym, od realizmu po abstrakcj&, od klasycznego rysunku
po film animowany i zapisy korzystaj%ce z najnowszych zdobyczy techniki. Ekspozycja zawiera m.in. rysunki
Jana Dobkowskiego,
Józefa Ho#arda, Anny
K o w al czyk -K lus ,
Zdzis#awa Nitki, Mariusza Tarkawiana, Jolanty Wagner, Henryka Wa" ka, Paw #a
Warcho#a, Tadeusza
Gu sta wa Wik to ra
i Ewy Zawadzkiej.
Wystawie towarzyszy# cykl warsztatów
rysunku, prowadzonych przez Janusza
Karbowniczka, Natali& Pawlus, Tomasza
Pawe! Warcho!, „PanTobolewskiego i Pawcernik 99”, 1999, rysunek
#a Warcho#a.
Epoka Szersznika
21 stycznia min&#o 200 lat od !mierci ks. Leopolda Jana Szersznika – niezwyk#ego erudyty, bibliofila, muzealnika, dzia#acza spo#ecznego. Z tej
okazji w Ksi%$nicy Cieszy"skiej otwarto wystaw& pn. „Leopold Szersznik i jego epoka”. Prof. Janusz Spyra wyg#osi# wyk#ad pt. „Jezuita w dobie
o!wiecenia”. Odby#o si& tak$e seminarium naukowe pn. „Historyk na prowincji w czasach nowo$ytnych”. Ks. Szersznik stworzy# podwaliny nie
tylko pod Muzeum )l%ska Cieszy"skiego i Ksi%$nic& Cieszy"sk%. Niektórzy uwa$aj%, $e by# pierwszym ogrodnikiem, który posadzi# w Cieszynie magnolie. Dlatego gród nad Olz% jest w kwietniu naj#adniejszy w Polsce.

! Podczas sylwestrowego wieczoru w Teatrze
Polskim zaprezentowano dwa spektakle premierowe – fars$ Joego Ortona „Co widzia# kamerdyner” w re%. A. Zaorskiego oraz „Lataj&cy Cyrk
Monty Pythona” w re%. W. Mazurkiewicza.
! 9 stycznia spotkaniem pn. „Miles Davis live in Poland” w bielskiej Gr$pielni reaktywowano klub jazzowy „Pi&tawka”, który w 1977 r. za#o%y# Jerzy Roc#awski.
! 10 stycznia z koncertem noworocznym – wraz z Joann& Jatkowsk& (sopran) i Ew&
B&k (fortepian) – wyst&pi# Chór ATH w Bielsku-Bia#ej pod dyrekcj& Jana Borowskiego,
! 12 stycznia w Krakowskim Salonie Poezji
w Galerii Bielskiej BWA z wierszami Jana Pichety wyst&pi#a Jadwiga Grygierczyk oraz specjalizuj&ca si$ w piosence literackiej Aneta Ryncarz.
! 17 stycznia w Galerii Bielskiej BWA odby#a si$ projekcja filmów krótkometra%owych w ramach festiwalu Future Shorts Winter Season 2013/2014.

! Sopran liryczny Swiet#ana Kaliniczenko
z Ukrainy oraz baryton Juliusz Loranzi (W#ochy) towarzyszyli bielskiej orkiestrze im. Telemanna 20 stycznia w TP w Bielsku-Bia#ej podczas uroczystej gali ko'cz&cej V Strauss
Festival.
! W czechowickim (wicie od 24 do 28 stycznia odby# si$ Festiwal Dobrych Filmów.
! 31 stycznia mija termin zap#aty 7 tys. z#
za zaleg#y czynsz Zarz&dowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Bia#ej przez Tadeusza Modrzejewskiego – kustosza prywatnego muzeum
im. W. St. Reymonta (je!li pasjonat nie zap#aci,
muzeum przestanie istnie").
! XLV Przegl&d Zespo#ów Kol$dniczych
i Obrz$dowych „)ywieckie Gody” odby# si$
w )ywcu i okolicach od 18 stycznia do 1 lutego.
! Do 14 lutego w cieszy'skim Muzeum Drukarstwa potrwa wystawa ekslibrisów belgijskiego prof. Martina Baeyensa i cieszy'skiego dra
Krzysztofa Marka B&ka.
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Niektóre prace chcia!y zdiagnozowa% wspó!czesno$%. System Grzegorza Banaszkiewicza by!
opowie$ci& o jednym ze s!ów-wytrychów, uzupe!nion& aleatorycznym pokazem zdj"% wlotów
do studzienek kanalizacyjnych, niepokoj&cych
otworów…, by zwróci% uwag" na istnienie innej przestrzeni w otoczeniu znanym.

Utrwalacze !wi&tecznej
atmosfery
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JOANNA KOTKOWSKA

„Na ratunek” dzieciom oraz seniorom

Polityka i muzyka
8 stycznia w Bibliotece Miejskiej odby!o si"
spotkanie z Mu#kiem Staszczykiem zatytu!owane Historia i muzyka, które poprowadzi! S!awomir Ma$likowski, pracownik IPN, a prywatnie
brat Ma%ka „Macia” Ma$likowskiego, lidera zespo!u Shamboo, z którym Staszczyk nagra!
w zesz!ym roku p!yt" Tato. Przyjazd muzyka
zwi&zany by! z przygotowywaniem klipu Po prostu mnie kochaj. W spotkaniu wzi"li udzia! fani wokalisty reprezentuj&cy ró'ne pokolenia.
Staszczyk wspomina! swój pierwszy pobyt
na komisariacie w 1979 roku, gdy za rozlepianie ulotek przes!uchiwa!o go SB. Opowiada!, 'e
do powstania T. Love po$rednio przyczyni! si"
Wojciech Jaruzelski i og!oszony przez niego stan
wojenny. Wprawdzie ich teksty nie by!y bezpo$rednio zaanga'owane politycznie, ale opowiada!y o ówczesnej rzeczywisto$ci. Potem by!y
pierwsze zagraniczne koncerty w Budapeszcie
(1987) i wyjazd do Londynu (1989).
Zwi&zki polityki i muzyki nie musz& ogranicza% si" do jawnych deklaracji artystów, ale nie
mo'na zapomnie%, 'e polityka jest jednym
z komponentów $wiata.

W tym roku pogoda pozostawi!a niedosyt, ale
mieszka#cy ch"tnie uczestniczyli w przygotowanych na ten dzie# atrakcjach. Zbiórk" prowadzi!o w Cz"stochowie 500 wolontariuszy. Wszystko po to, by wesprze% tegoroczny cel „Na ratunek”
dzieciom oraz seniorom.
G!ówn& baz& miejskich dzia!a# pozostawa!
plac Biega#skiego, nie do przecenienia w czasie takich imprez. Ju' po raz drugi odby! si" bieg
„Policz si" z cukrzyc&”, poza tym mo'na by!o
kupi% monet" okoliczno$ciow&, zje$% doskona!& grochówk", wzi&% udzia! w loterii fantowej,
wylicytowa% papierowego 'urawia z autografem
znanej osoby. Od 15.00 plac przemieni! si" w scen" muzyczn&, z której na przemian brzmia! rock
oraz hip hop. Zacz"!o si" koncertem Lipali (Tomasza „Lipy” Lipnickiego, autora hymnu zesz!orocznej orkiestry Najgro"niejsze zwierz# $wiata, z p!yty 3850 (2012)), potem wyst&pili
muzycy miejscowi: BP (Biggero i Puchaty), freSZejk oraz Sierociniec, a po $wiate!ku do nieba, g!ówna gwiazda wieczoru, czyli Bracia.
Poza placem w ramach WO(P mo'na by!o
nurkowa% na basenie przy ulicy Niepodleg!o$ci,
a do orkiestry przy!&czy!a si" równie' przychodnia weterynaryjna, czyli ka'dy pomaga!, jak tylko móg!.
Wspominamy Marlona

J'zyki grafiki
W Sali Gobelinowej MGS do 5 stycznia
mo'na by!o ogl&da% Przestrzenie grafiki, wystaw" przygotowan& przez Katedr" Grafiki AJD,
kierowan& przez prof. Tomasza Chudzika. Poprzedzi!o j& forum dyskusyjne Wspó!czesne
przestrzenie grafiki, w którym wzi"li udzia!
przedstawiciele Wydzia!u Grafiki ASP w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydzia!u Grafiki ASP w Krakowie, Instytutu Sztuki U( w Cieszynie, Wydzia!u Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu oraz Wy'szej Szko!y Technicznej
w Katowicach.
Wystaw" prac 16 autorów zaaran'owa! Krzysztof Kula z Cieszyna. Na $rodku sali umieszczono instalacj", która mog!a kojarzy% si" z sytuacj&
artysty grafika w $wiecie. Jednym z g!ównych
pyta# towarzysz&cych organizatorom by!a kondycja tej odmiany sztuki, w czasach rozwoju mediów elektronicznych. Dlatego oprócz tradycyjnych form na wystawie pojawi!y si" równie'
instalacje graficzne slide-show w 3D. Tytu!owe
przestrzenie grafiki wyznacza!y wi"c sposób upowszechnienia, okre$la!y przestrze# odbioru, ale
równie' zakres tematyczny. Na wystawie znalaz!y si": !odzie podwodne (Witold Zar"ba), rysunki $wiata organicznego, które mog!y pe!ni% cele dydaktyczne (Zdzis!aw Wiatr), ale równie'
prace ujawniaj&ce tajemnic" i niezwyk!o$% $wiata dzi"ki np. hiperbolizacji poszczególnych elementów (Tomasz Chudzik).

Jednym zdaniem

Bo'e Narodzenie min#!o wraz z zapachem
wigilijnych potraw, 'yczeniami od mniej czy
bardziej nieznajomych, gotowo$ci( dostrze'enia bli"niego, a' do nakarmienia nieoczekiwanego go$cia w!(cznie, i przekonaniem,
'e nawet zwierz#ta przemówi( ludzkim g!osem, cho&by nie mia!yby niczego dobrego
do powiedzenia. Mimo 'e okres rado$ci
wci(' trwa, jednak wraz ze zbli'aniem si# )rody Popielcowej, witaj(ca narodzenie Chrystusa gloria coraz wyra"niej przekszta!ca si#
w ekstatyczn( zabaw# karnawa!ow(. Warto
wi#c zatrzyma& $wi(teczn( atmosfer# tak d!ugo, jak to tylko mo'liwe, pami#taj(c o wszystkim, co napisa!am powy'ej.
Na pewno pomóc w tym mog( imprezy
miejskie. W przygotowaniach przed$wi(tecznych u'yteczna okaza!a si# organizowana ju' po raz siódmy przez Cz#stochowsk(
Organizacj# Turystyczn( „Gwiazdkowa Aleja”; mo'na by!o kupi& prezenty, ozdoby
oraz smako!yki na stó! $wi(teczny. Aby nie
sprowadzi& atmosfery $wi(t do szale%stwa
konsumpcji, zadbano te' o wymiar estetyczny – rozstrzygni#to konkurs na najpi#kniejsz( witryn# (Topollino, kwiaciarnia Prowincjonalna, Magiczny Dom, Caffe del
Corso oraz pracownia florystyczna Artflora),
a na deptaku zaprezentowa!o si# wielu m!odych artystów.
W styczniu w poszukiwaniu $wi(tecznej atmosfery warto by!o zajrze& na Jasn( Gór#.
Tu dwa obowi(zkowe przystanki – 'ywa
szopka oraz Wieczernik z 40 drzewkami
przystrojonymi przez przedszkolaków i dzieci. W konkursie trwaj(cym do Trzech Króli
zag!osowa!o 53 tysi(ce ogl(daj(cych. Kolejn( stacj( pozamiejsk( powinien sta& si#
Olsztyn z ruchom( szopk( Jana Wewióra,
znajduj(c( si# obecnie tu' przy rynku.
Innym sposobem zachowania $wi(tecznej
dobroci jest kol#dowanie. Ju' po $wi#cie
Trzech Króli odby!o si# wiele koncertów zawodowców i amatorów. Do wspólnego $piewania tradycyjnie zaprosi! Aleksander Markowski wraz z ks. Gabrielem Maciejewskim,
Zespó! „Cz#stochowa” koncertowa! w Kaplicy Matki Boskiej Cz#stochowskiej, tematyczne jam session w Dobrym Roku przygoto wa li Mi cha! Wal czak, Mi cha! Ro rat,
Hania i Zosia Stefaniak, a chór Canto
Cantare $piewa! w czasie wernisa'u grupy
Werniks.
Ale chyba najwi#kszym wydarzeniem by!o kol#dowanie rodziny Pospieszalskich
w Filharmonii Cz#stochowskiej. Na co dzie%
muzycy wyst#puj( w ró'nych projektach, m.
in. Voo Voo, Kapelance, Dagadanie. Podobny koncert odby! si# dwadzie$cia lat temu tu'
po nagraniu rodzinnej p!yty z kol#dami,
wówczas Pospieszlascy wyst(pili ze Steczkowskimi. Tym razem czternastoosobowy zespó! !(cz(cy pokolenia zagra! na skrzypcach,
fletach, kontrabasach, gitarach, tr(bkach, klawiszach, cymba!ach, saksofonach, s!ycha& by!o tak'e klarnet, akordeon, perkusj#, b#benek
czy tub#, a $piewa! tak, 'e cz#stochowianie
zapami#taj( na d!ugo.
Podczas poszukiwa% sposobu utrwalenia
$wi(tecznego nastroju warto by!o zajrze& te'
do Pawilonu Wystawowego w parku Staszica na ekspozycj# „Ka'dy $wi#ty ma swoje
wykr#ty. Wizerunki $wi#tych ze zbiorów
Muzeum Cz#stochowskiego”, na której mo'na by!o zobaczy& 74 wizerunki $wi#tych wykonane w ró'nych technikach i materiale
(grafika, malarstwo, rze"ba, p!askorze"ba,
drzeworyty). Najstarsze pochodzi!y z I po!owy XIX wieku.

10 stycznia w Teatrze from Poland odby! si"
koncert improwizacji Spotkajmy si# – przyjaciele dla Marlona, po$wi"cony zmar!emu w czerwcu 2013 roku Marcinowi Marlonowi Króliszewskiemu. Swoje zainteresowania artystyczne
wyniós! on z domu rodzinnego, a ró'norodne projekty, w których uczestniczy!, $wiadcz& o jego
nieustannym poszukiwaniu. Mo'na by nawet próbowa% opisa% go modernistyczn& fraz& – by! tym,
który „szuka! szukaniem”.
Uko#czy! cz"stochowskie liceum plastyczne (przygotowywa! wystawy wraz z 'on& Ma!gorzat& Mizer&-Króliszewsk&), by! aktywnym
muzykiem, gitarzyst& – cz!onkiem zespo!u
Ra'eni Piorunem (2001, reaktywacja luty 2012),
a potem Roboty Drogowe. Zaanga'owa! si"
równie' w prowadzenie jam session Totalna improwizacja w Carpe Diem. Poza tym przygotowywa! filmy nie tylko na konkurs Cz#stochowa w ka drze, je go Ksi# cia pszczy% skie go
pokazano w Gda#sku podczas festiwalu Godno$& i praca.
Wielo$% zainteresowa# i tworzyw próbowali
odda% organizatorzy spotkania – by!y obrazy, projekcje filmów, a przede wszystkim muzyka, zarówno Marlona, jak i improwizacje jego przyjació!. Lista wykonawców obj"!a niemal ca!&
muzyczn& Cz"stochow", wyst&pi! m.in. Janusz
Yanina Iwa#ski, Krzysztof Nied)wiecki, Darek
Bafeltowski, Marcin Król, Przemys!aw Pacan czy
Micha! Walczak. Nie mog!o równie' zabrakn&%
muzyków, z którymi gra!: Wojciech Król czy Pawe! Gajda (Ra'eni Piorunem).

! Zagrali: Teatr from Polnad – Tune, Moskwa; Muzyczna Meta – Makabunda; restauracja Klimaty – !l"ska Grupa Bluesowa.
! W MGS-ie wystawa Zbyluta Grzywacza
Cielesno!", a w Antresoli malarstwo Zyty Paszkowskiej Habeas corpus – #eby! mia$a cia$o.
! W Koncercie Noworocznym Magdalena
Idzik (mezzosopran) i Adam Szersze# (baryton)
za$piewali arie i duety z operetek i musicali.
! Sylwester mo%na by&o sp'dzi( na placu Biega#skiego z Ani" Wyszkoni, na Ostrej je%dzie w teatrze,
albo na koncercie sylwestrowym w filharmo-

nii – Trzech Tenorów & Sollus Symphony Orchestra.
Marek Szyma#ski, Karol Bocha#ski oraz Bart&omiej
Szczeszek za$piewali znane arie z oper, operetek oraz
przebojów takich jak O sole mio czy Brunetki, blondynki!; ca&o$ci" kierowa& Aleksander Gref.
! W OPK „Gaude Mater” Szopk' Noworoczn" zaprezentowa& Zbis&aw Janikowski.
! Wystawa poplenerowa Kosewo – Mazury 2013 w galerii ART-FOTO.
! Justyna Steczkowska wspomog&a cz'stochowskie Stowarzyszenie Piel'gniarsko-Opieku#cze „Z Ufno$ci" w Trzecie Tysi"clecie”.

Jab!onkowianie promuj" nas
w Europie

JACEK SIKORA

Scena Polska w rozjazdach
Ogromnym powodzeniem cieszy si! w"ród
mi#o"ników teatru nowa pozycja w repertuarze Sceny Polskiej Teatru Cieszy$skiego,
„Amadeusz” Petera Shaffera. – To przedstawienie bardzo si! widzom podoba, dostajemy mnóstwo listów, maili z podzi!kowaniami, widzowie dzi!kuj% nam tak&e telefonicznie i &ycz% kolejnych sukcesów – mówi kierownik literacki zespo#u, Joanna Wania.
Od razu dodaje, &e Scena jednak nie zapomina równie& o starszych sztukach ze swojej oferty programowej. Z tymi spektaklami
wyje&d&a w ró&ne regiony Polski. W styczniu aktorzy wystawili na przyk#ad „Makbeta” Williama Szekspira (w re&yserii kierownika artystycznego zespo#u, Bogdana Kokotka) w Warszawie, Radomiu i Wroc#awiu. Tak&e wi!kszo"' lutego aktorzy znad Olzy sp!dzili w autokarach i hotelach w Polsce. Polskim widzom Scena Polska zaproponowa#a
tym razem „Lalk!” Boles#awa Prusa (Lublin,
Radom, Warszawa, Cz!stochowa, Rybnik),
„Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina
(Zawiercie, (ód), Lublin, Stalowa Wola) oraz
„Zbrodni! i kar!” Fiodora Dostojewskiego
((ód), Rybnik, Chrzanów i Bytom).
– B!dziemy obecni tak&e nad Olz%, oprócz
„Amadeusza” 16 lutego wspólnie ze Scen% Lalek „Bajka” zagramy w naszym teatrze ponownie „Ma#% syrenk!” Hansa Christiana Andersena. Szykujemy si! ju& jednak równie&
do kolejnej premiery. Rozpocz!#y si! ju& próby do sztuki „Enron” brytyjskiej autorki Lucy Prebble, której wystawienie nad Olz% b!dzie polsk% prapremier%. Nowo"ci% jest te& temat, dot%d jeszcze nieporuszany na Scenie Polskiej i innych polskich teatrach. Chodzi o pokazanie korupcji w du&ych korporacjach, nieuczciwo"', oszustwa finansowe. To sztuka mówi%ca o nas z pocz%tku XXI wieku. Na pewno warto t! sztuk! obejrze'. Premiera odb!dzie
si! 29 marca – dodaje Joanna Wania.
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Na tegoroczne 67. Gorolski !wi"to,
które odb"dzie si" w dniach 1–3 sierpnia
w Jab#onkowie, przyjad$ przedstawiciele %rodowisk polskich z ca#ej Europy.
Stanie si" tak w ramach mi"dzynarodowego projektu „Mno&enie przez dzielenie – Edukacja dla integracji”, w którym
bior$ udzia# organizacje polskie i polonijne z dziewi"ciu krajów Europy. Jest w%ród
nich w#a%nie tak&e jab#onkowskie Miejscowe Ko#o Polskiego Zwi$zku Kulturalno-O%wiatowego.
Projekt EDI, jest wspó#finansowany
z pieni"dzy Unii Europejskiej w ramach
programu „Uczenie si" przez ca#e &ycie”
i akcji „Projekty partnerskie Grundtviga”.
Jest realizowany przez organizacje partnerskie – polonijne: z Holandii, Niemiec,
Szwecji, Grecji, Francji i mniejszo%ci
polskich: z 'otwy, Litwy i z Republiki Czeskiej, konkretnie Ko#o PZKO z Jab#onkowa. Polsk" reprezentuje Stowarzyszenie
„Integracja” dzia#aj$ce w Suwa#kach.
Ka&da z wymienionych organizacji ma
swojego koordynatora lokalnego, odpowie dzial ne go za re ali za cj" pro jek tu
nad Olz$, jest to Leszek Richter.
Richter wyja%nia, &e projekt ma na celu zwi"kszenie skuteczno%ci edukacji nieformalnej osób doros#ych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwyk#ych obywateli
w sytuacjach codziennych, w miejscach
pracy i aktywno%ci pozazawodowej. Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw
i zachowa( wobec ró&nego rodzaju mniejszo%ci i grup tzw. „defaworyzowanych”,
prze#amywanie stereotypów i uprzedze(
oraz promowanie zachowa( opartych
na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu
i poszanowaniu ró&nic oraz uznaniu prawa do w#asnej to&samo%ci prowadz$cych
do wspó#istnienia opartego na wzajemnym
szacunku.
Projekt ruszy# w sierpniu ubieg#ego
roku i b"dzie realizowany do sierpnia 2015
roku. Partnerzy b"d$ si" przez te dwa lata dzieli) do%wiadczeniami i wspó#pracowa) przy kreowaniu nowych rozwi$za). Temu maj$ s#u&y) organizowane wspólnie seminaria, warsztaty, dyskusje, udzia# w wydarzeniach edukacyjnych oraz imprezach
kulturalnych i integracyjnych, a tak&e
wspó#praca z lokalnymi w#adzami i mediami. No i wzajemne odwiedzanie si" partnerów, a takie wspólne spotkania zwane
„mobilno%ciami”.
Stron" jab#onkowsk$ projektu mo&na
znale*) pod adresem: http://gorolskiswieto.cz/edukacja/. Zaolzia(ska „mobilno%)”
zorganizowana b"dzie w#a%nie podczas tegorocznego „Gorola”. – Nasi partnerzy
przyjad$ do nas ju& kilka dni wcze%niej,
pod koniec lipca, i b"d$ mogli na &ywo pozna) nasz$ kultur", spotka) si" z przedstawicielami polskiej mniejszo%ci, samorz$dów lokalnych. Na pewno spotkaj$ si" te&
z paniami z Klubu Kobiet, bo, na przyk#ad,
w Niemczech partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Polki w gospodarce i kulturze”. Podczas „mobilno%ci” w Kolonii Polki z Niemiec &ywo si" interesowa#y dzia#alno%ci$ naszych pa( – mówi Richter.

Pami!) o polskich (o"nierzach
Setn% rocznic! wybuchu I wojny "wiatowej w 1914 roku oraz 95. czechos#owacko-polskiego konfliktu granicznego w 1919 roku wspominali w niedziel! 26 stycznia
licznie zebrani uczestnicy uro czy sto "ci
wspomnieniowej w Stonawie. Najpierw
podczas nabo&e$stwa w miejscowym ko"ciele parafialnym pw. "w. Marii Magdaleny, nast!pnie przy pomniku 66 stonawskich ofiar
pierwszego w XX wieku konfliktu "wiatowego oraz na mogile 20 polskich &o#nierzy
zamordowanych w wojnie 7-dniowej. Kontynuacj% by#a popo#udniowa biesiada historyków w Domu PZKO.
Do Stonawy zjecha#o wielu znacz%cych
go"ci na czele z ministrem rz%du polskiego, Janem Stanis#awem Ciechanowskim,
kierownikiem Urz!du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, oraz konsul generaln% RP w Ostrawie, Ann% Olszewsk%.
Z wi% zan ka mi kwia tów dla po le g#ych
przybyli kombatanci, przedstawiciele organizacji polskich w RC oraz zaprzyja)nionych z nimi "rodowisk historyczno-wojskowych w Polsce. Gospodarzem spotkania
by#o Miejscowe Ko#o PZKO w Stonawie,
któ re ota cza opie k% mo gi #! pol skich
&o#nierzy.
Si!gnij po „Gazet! Avion”
W bogatej ofercie prasy Czytelni i Kawiarni Avion/Noiva pojawi# si! kolejny tytu#. Jest
wyj%tkowy, do dyspozycji tylko w Avionie
i nosi nazw! „Gazeta Avion”.
„Gazeta Avion” ukaza#a si! w dwóch
wersjach j!zykowych – po polsku i czesku,
a jej wydawc% jest Biblioteka Miejska
w Czeskim Cieszynie. Z lektury 12-stronico we go pi sma do wie my si! m.in., jak
Avion wygl%da# przed wojn% i dlaczego
znikn%# po siedmiu latach. Historyk Janusz
Spyra opisuje histori! legendarnej kawiarni, natomiast poetka Renata Putzlacher
przypomina losy Rosalii Wiesner, jej przedwojennej w#a"cicielki. W gazecie znajdziemy ponadto wspomnienia osób pami!taj%cych dawny Avion. Przeczytamy ponadto w jaki sposób zrodzi#a si! my"l odbudowy kawiarni i co dzieje si! w niej
wspó#cze"nie.
Gazet! mo&na naby' w Avionie za jedyne 29 koron.

! W sobot! 4 stycznia mi"o#nicy folkloru z obu
stron Olzy spotkali si! w Mostach ko"o Jab"onkowa na tradycyjnym XXXVI Balu Gorolskim.
W tamtejszym Domu PZKO bawili si! m. in. konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska, minister przemys"u i handlu w rz$dzie Ji%ego Rusnoka Jerzy Cie&cia"a oraz prezes Zarz$du G"ównego PZKO Jan Ry"ko.
! Przebój „Znak” Ewy Farnej zosta" polsk$ piosenk$ roku w konkursie T-Mobile. W pokonanym
polu pozostawi" 19 innych utworów.
! W zaolzia&skim „G"osie Ludu” w cyklu „Spacer z...” po Opawie, by"ej stolicy tzw. 'l$ska Austriackiego, oprowadza" dziennikarzy znad Olzy Libor Martinek, czeski poeta, znawca i t"umacz literatury polskiej, zwi$zany z uniwersytetami w Opawie i Wroc"awiu.
! Prawie 270 m"odych #piewaków wzi!"o udzia"
w X Przegl$dzie Szkolnej Dzia"alno#ci 'piewaczej.
Impreza zorganizowana przez Polskie Towarzystwo
Artystyczne „Ars Musica” oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo#ciowego odby"a si! 21 stycznia w Miejskim O#rodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.
! Tegoroczna, czternasta z kolei ogólnokrajowa Kwesta Trzech Króli zako&czy"a si! kolejnym
rekordowym wynikiem. Mieszka&cy Republiki
Czeskiej do skarbonek wrzucili ponad 81 mln koron – o 4 mln koron wi!cej ni( rok temu. W diecezji ostrawsko-opawskiej zebrano w tym roku ponad 13 mln koron.

! W przysz"ym roku turystyczn$ atrakcj$
Herczawy powinna sta) si! replika Sza&ców, czyli
historycznej fortyfikacji, która zosta"a wzniesiona na terenie tej jednej z najbardziej na wschód
po"o(onych wsi Republiki Czeskiej w XVII wieku. Na odbudow! Sza&ców gmina otrzyma dotacj! z Unii Europejskiej w wysoko#ci ponad 4
mln koron.
! W lutym do polskich szkó" w ca"ym regionie
trafi"o nowe wydanie „Pami!tnika starego nauczyciela” Jana Kubisza. Dzi!ki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie Zarz$d
G"ówny Macierzy Szkolnej w RC postara" si!
o wznowienie ksi$(ki, która zawiera wiele cennych
informacji o (yciu i szkolnictwie na 'l$sku Cieszy&skim przed stu laty.
! W Sali Rycerskiej na zamku we Frydku-Mistku odby"a si! 30 stycznia promocja nowej ksi$(ki
„Plicní sanatorium v Jablunkov*”. Publikacj!
przygotowa"a do druku czwórka autorów: Radim
Kone+ny, Marie Butula-Cichá, Magdaléna Rohá+ová
i Libor Müller, a zosta"a wydana z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 90-lecia otwarcia jab"onkowskiego sanatorium przeciwgru,liczego.
! Ostrawscy twórcy przymierzaj$ si! do filmu
o „Ostravaku Ostravskim”, g"o#nym blogerze
pos"uguj$cym si! w swoich internetowych zapiskach, komentuj$cych (ycie nie tylko w stolicy województwa morawsko-#l$skiego, stylizowanym
ostrawskim dialektem. Zdj!cia powinny ruszy)
w Ostrawie latem bie($cego roku.
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rudniowy wernisa# prac Anity Tomali w Galerii (l!skieG
go Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” by" dla mnie – musz$ przyzna& – zaskoczeniem. Wprawdzie za ka#dym razem

XXIII Biennale
Plakatu

Refleksja
Piotr Kossakowski, plakat

gl!da"am ostatnio film „Debiutanci” Mike Mills’a. Wa#O
nym elementem scenografii, dope"niaj!cej niebanaln!
histori$ o przemijaniu, ch$ci #ycia i potrzebie mi"o%ci, s! znaj-
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wystawy tam organizowane maj! w sobie jaki% element niespodzianki, ale… Tu trzeba dopowiedzie&, #e kierownik Galerii Zbyszek M$drala nie ogranicza si$ do prezentowania
twórców jednej grupy, przedstawicieli jednego nurtu sztuki, jakiego% „izmu” albo gatunku, czy rodzaju prac w okre%lonej technice lub konwencji, wi$c zawsze proponuje co%
innego. Wystarczy wspomnie&, #e w tym miejscu %wietne
„klasyczne” grafiki pokaza"a Joanna Piech, ciekawe komputerowe prace inspirowane refleksj! dotycz!c! dekonstrukcji zaprezentowa"a Natalia Romaniuk, realistyczne portrety kobiece „we wn$trzu” (zawsze z jakim% „cytatem”
plastycznym – obraz, rze)ba itd.) wystawi"a Sylwia Wo)niczka, za% swoistym kontrapunktem do jej twórczo%ci by-

Bajkowo

duj!ce si$ w filmowanych wn$trzach polskie plakaty. W salonie, w którym rozgrywa si$ wiele istotnych dla filmu scen, znajduje si$ plakat Andrzeja Krajewskiego do filmu „Siedem razy
kobieta” a w sypialni g"ównego bohatera umieszczono „Wielk! majówk$” Marii Ihnatowicz. Re#yser jest z wykszta"cenia
plastykiem, w swoim dziele umie%ci" w!tki autobiograficzne.
Mi$dzy innymi zaakcentowa", jak wa#na jest dla niego „szko"a polskiego plakatu” – od lat 40. rozpoznawana i ceniona na ca"ym %wiecie. To tylko jeden z wielu przyk"adów, kiedy mo#emy bezpo%rednio odczu& satysfakcj$ z wagi sztuki powstaj!cej
w naszym kraju. Imprez!, która pomog"a w promocji i okre%leniu tego wyj!tkowego zjawiska, jest funkcjonuj!ce nieprzerwanie od 1965 roku Biennale Plakatu Polskiego, 2 lutego w Galerii Sztuki Wspó"czesnej BWA w Katowicach zako'czy"a si$
wystawa towarzysz!ca jego 23 edycji.
Katowickie Biennale pe"ni dla polskiego plakatu wci!# wa#n! rol$. Piel$gnuje tradycj$, zespala %rodowisko, promuje kolejne pokolenia twórców. Plakat nie jest ju# tak wszechobecny jak kiedy%, zmieniaj! si$ jego funkcje, mimo to wci!# m"odzi
arty%ci wybieraj! ten sposób plastycznej wypowiedzi. Osob!,
dzi$ki której Biennale pr$#nie funkcjonuje od prawie pó"wiecza, jest jego przewodnicz!cy – prof. Tadeusz Grabowski. To
dzi$ki jego determinacji i wytrwa"o%ci impreza ta organizowana jest z takim rozmachem i cieszy si$ du#ym zainteresowaniem zarówno twórców jak i mi"o%ników dobrego plakatu.
Na ka#dym Biennale Polskiego Plakatu pojawia si$ wielu
m"odych twórców, ale te# tych, którzy od kilkudziesi$ciu lat
wysy"aj! na nie swoje plakaty. Rok 2013 odebra" nam dwóch
wieloletnich towarzyszy katowickiej imprezy – prof. Tomasza Jur$ oraz ikon$ polskiego plakatu – Waldemara (wierzego, którego uhonorowano po%miertnie z"otym medalem.
Tegoroczne Biennale postawi"o przed organizatorami kilka
pyta'. O najwa#niejszych z nich pisze w tek%cie do katalogu
Krzysztof Dydo, dyrektor Galerii Plakatu w Krakowie. Zauwa#a: „Zmieniaj! si" uczestnicy – to naturalna zmiana pokoleniowa, zmieniaj! si" te# uwarunkowania, technologia, moda,
zachowanie itd.. Nasuwa si" pytanie, czy formu$a, jak! do tej
pory pos$ugiwa$o si" Biennale, nie powinna równie# ulega%
transformacji.(…) By% mo#e pomog$oby to w powi"kszeniu oferty tematycznej konkursu i zach"ci$o do wzi"cia w nim udzia$u tych, którzy teraz nie widz! dla siebie w nim miejsca. A s!,
bo widz" wiele ciekawych plakatów na ulicach polskich
miast (…), a nie trafiaj! niestety na Biennale.(…) jestem przekonany, #e nale#y w przysz$o&ci powróci% do ich tematycznego podzia$u. Niemal reaktywowa% podzia$ na czyst! reklam",
plakat kulturalny, spo$eczno-ideowy, polityczny (…) i plakat
autorski.”. By& mo#e taka zmiana pozwoli"aby okre%li& nowe funkcje plakatu, dopu%ci"aby dziedziny wcze%niej pomijane, a równocze%nie pomog"a w sprawiedliwym nagradzaniu
wszystkich twórców – trudno skupia& si$ tylko na formie, porównuj!c np. plakat autorski, reklamowy i plakat zaanga#owany w wa#ne kwestie spo"eczne. Pytania te zosta"y zadane.
Odpowied) na nie przynios! kolejne edycje Biennale.

"a ekspozycja malarskich „protest-songów” Micha"a Minora. W Ga le rii mo# na by "o te# obej rze& na wi! zu j! ce
do tradycji „polskiej szko"y” nowoczesne plakaty Tomasza
Kipki i Stefana Lechwara, ale te# %wietne prace Kaji Renkas udaj!ce plakaty retro. By"y te# rysunki, fotografie, nawet instalacje, s"owem – rozmaito%ci.
Dlaczego zatem zaskoczy"a mnie wystawa prac Anity
Tomali zatytu"owana Ilustracje? Po pierwsze – bo to by"y rzeczywi%cie ilustracje. Rzadko mam do czynienia
z ksi!#kami dla dzieci, unikam w ksi$garniach dzia"ów,
w których s! prezentowane, poniewa# ju# lata temu zrazi"a mnie dominuj!ca w tych publikacjach pseudo-disneyowska poetyka, ameryka'ski seryjny kicz. Przez to nie wiedzia"em, #e jeszcze w ogóle egzystuje co% takiego jak
artystyczna szata graficzna wydawnictw dla najm"odszych
czytelników. Po drugie – zdziwi"o mnie, #e tego rodzaju
twórczo%ci! zaj$"a si$ osoba tak m"oda, %wie#o po studiach
w katowickiej ASP, bo przedstawiciele tej generacji raczej si$ buntuj! przeciw sztuce zastanej, prowokuj!, epatuj! tzw. nowatorstwem albo si$gaj! po nowe %rodki, np.
multimedia. Tymczasem Anita Tomala zajmuje si$ tworzeniem sztuki dla dzieci – malowaniem %wiata troch$ magicznego, troch$ z dzieci$cego punktu widzenia, czyli
wzbogacaj!cego rzeczywisto%& fantazj!. S!dz$, #e artystka nieprzypadkowo postanowi"a jako swoj! prac$ dyplomow! przygotowa& ksi!#k$ z ilustracjami do wierszy Danuty Wawi"ow, gdy# ta autorka budowa"a swoje utwory
w"a%nie na docieraniu do wyobra)ni najm"odszych czytelników poprzez si$ganie do troch$ abstrakcyjnego humoru, momentami nawet do surrealizmu. Ilustracje bardzo dobrze wpasowa"y si$ w te teksty. Fragmenty ksi!#ki
mo#na by"o ogl!da& w Galerii „Ateneum” i przekona& si$,
#e dyplom z wyró#nieniem uzyska"a Tomala absolutnie
zas"u#enie. To zreszt! nie jedyny jej sukces. Swoje prace pokazywa"a na wystawach w kraju, ale te# w Nowym
Yorku.
Ekspozycj$ w Galerii obejrza"em z przyjemno%ci!, zastanawia"em si$ nawet, czy ja – wychowany na ksi!#kach ilustrowanych przez Jana Marcina Szancera, Bohdana Butenk$ i innych wielkich ilustratorów – nie ulegam jakim%
sentymentom z dzieci'stwa, na wszelki wi$c wypadek %ci!gn!"em na miejsce synka mojej bratanicy, o%mioletniego Krzysia, #eby na nim przetestowa& prace. Bardzo mu si$ podoba"y, z rado%ci! nazywa" malowane zwierzaki, nawet wierszyki
czyta". Mnie jednak najbardziej zaintrygowa"y podobizny jakich% niesamowitych dzieciaków z oczami w dziwnych barwach, dzieciaków mo#e z kosmosu, mo#e z horroru, mo#e
z koszmarnego snu. Przera#aj!ce, %mieszne, pi$kne, co wida& obok.
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